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NIEUW
FRANSCH-NEDERDUITSCH
EN

NEDERDUITSCH-FRANSCH

WOORDENBOEK.

VOORBERIGT.

B ij de uitgave van dit eerste stuk van het tweede deel
van het Woordenboek, voor de Fransche en Nederduitsche
talen , door den heer s. VAN MOOCK waarvan ik ,
door aankoop , eigenaar ben geworden nit het fonds van
wijlen mijnen vader , den heer H. C. A. THIEME te Zutphen, heb ik aan het geachte publiek niets anders te
berigten , dan dat een zamenloop van omstandigheden ,
waaronder voornamelijk te tellen is het overlijden van
-Thijne hooggeschatte ouders , de vroegere uitgave van dit
deel heeft belet , en dat de stuksgewijze uitgave alleen
daarom geschiedt , ten einde het aanzienlijk getal Inteekenaren de zekerheid te verschaffen , dat de voortzetting van
dit belangrijk werk zeker zal plaats hebben , en geenszins
wordt gestaakt.
De

VOORBERIG T.

VI

De kundige en ijverige

VAN

moomc. heeft echter het

ruime tijdvak , dat, sedert de uitgave van het eerste deel, tot
nu toe verloopen is , niet nutteloos laten voorbijgaan, maar
de snipperuren , die hem van zijnen anders zoo bezetten
tijd overbleven , besteed , om gestadig met dezen moeijelijken en zoo veel inspanning vorderenden arbeid voort te
te gaan , waarin iiij loffelijk is bijgestaan door iemand ,
die in de letterkundige wereld niet ongunstig bekend is ,
dock Mien ik vermeen nog niet te moeten noemen.
Het ruime debiet , dat het eerste deel heeft mogen te
beurt vallen, en de algemeene goedkeuring, die hetzelve
ZOO

wel bij onze inlandsche beoordeelaars , als in verschil-

lende buitenlandsche dagbladen en tijdschriften heeft genoten , zijn het beste bewijs voor de . goede en naauwkeurige
bearbeiding van hetzelve. Ook aan dit deel is geene mindere zorg besteed, en ik twijfel geenszins of men zal daaraan denzelfden bijval schenken , zoodat een ruim vertier
mij de hooge kosten zal vergoeden , welke aan de uitgave van zoodanig Woordenboek verbonden zijn.
Be overige stukken van dit deel zullen zoo spoedig
volgen, als eene goede bewerking en nette uitvoering zulks
toelaten.
.drnhem 1 . December 1833.
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VERKLARING
der teekens en verkortingen , die men in dit werk vim%
wontliwu
AANM. toont aan
„ een nieuw woord.
„
(*)
— toont de plaats aan ; waar een nieuw woord moet herhaald worden.
t toont aan: een oud woord, weinig gebraikelijk.
Wanneer van het nederduicfche zelfft. naamwoord het geilacht is opgegeven, en bij het
Franfche geene m off (masculin ou feminin) ftaat, dan is dit van het zelfde geflacht als
het Nederduitfche.
Indien bij een woord twee e of o tusfchen twee haakjes (ee of oo) than, dan beteekent
oo heeft.
zulks, dat dit woord ook in het meervoud twee ee
AANMERKING.

of

,1•00/.47."Zhollbeta.

beteekent: bij voorbeeld.
zelfft. naamwoord van het mannelijke geflacht.
2)
,,
„
ff
71
22 vrouwelijke
12
f2
1,
ff
If
ff onzijdige
)2
bijvoegelijk naamwoord.
12
enkelvoud.
27
meervoud.
12
perfoonlijk voornaamwoord.
22
bezittelijk
22
ff
vragend
2/
22
,,
aanwijzend
25
betrekkelijk
22
/2
bedrijvend of dadelijk werkwoord.
)2
onzijdig werkwoord.
25
onperfoonlijk werkwoord.
If
onregelmatig werkwoord.
22

b. v ..
in. ..
vr. ...
0.

of onz. .

b. n ...
enkelv.
••
ineerv. . , ,
perf. voorn. .
bezitt. voorn..
vrag. voorn. .
aanw. voorn. .
betrekk. voorn.
b. w. . . .
o. w. of onz..
onperf. w. . .
onregelm. w. .
wederk. w. . .wederkeerig
werkwoord.,
f2
pulp w.. . .
hulp werkwoord.
22
verl. of v. deelw.
22verleden deelwoord.
wlw. . . .
telwoord.
12
bijw ..2,
bijwoord.
voorz. .
,,
voorzetfel.
voegw. .
„voegwoord.
tusfchenw. .
tusfchenwerpfel.
ff
in den gemeenzamen fpreektrant.
7f
gem. ..
gemeene , lage , uitdrukking.
2,
fig.
. . .
figuurlijk (overdragtelijk , oneigenlijk of leenfpreukig.)
22
ond . w .onduitsch
woord.
)2
ongebr.. .
2f
fpr. w.
.
fpreekwoord of fpreekwoordelijk.
11
fpreekt.. •
2,
veroud.
.•
verouderd.
17
verkl. .
.
erkleinend
v.
ff
fcheep sw..fcheepswoord.
)2
zeew. . .zeewoord
of in het zeewezen.
2)
......,.................
aardrijksk. .. beteekent: in de aardrijkskunde.
alg ...in de algebra
of ftelkunde.
27
fabell ..
in de fabelleer.
/2
. .in de
bouwk.
7, bouwkunde.
geneesk.in
.
de geneeskunde,
22
glasb. . . • •
in de glasblazerij.
22
gociettl, of myth..in/7 de godenleer.
•

8
godgel. . . . . beteekent: in de godgeleerdheid.
in den koophandel.
kooph ..
)5
krijgsk. . • 7 •
in de krijgskunde.
11
bij de krijgslieden.
krijgsl ....
),
in de kruidkunde.
kruidk. of kr. k..
15
leerk. . .
in de leerkunst.
/,
in de meetkiinde.
meetk ..
,,
in de natuurkunde.
natuurk. • •
/7
.
.
in de natuurlijke gefchiedenis.
natuur l . g.
2/
in de ontleedkunde.
ontleedk.ofontl.k.
1/
in de oudheid.
oudh. . .
,,
in de redeneerkunde.
..
redeneerk
/,
in de romeinfche gefchiedenis.
rom . gefch .
1,
in de fcheikunde.
fcheik ..
/5
in de fpraakkunde.
fpraakk. . .
/,
in de fierrekunde.
fierrek ..
9/
.
in de taalkunde.
.
taalk.
•
•
/1
in de vestingbouwkunde.
vestingb .
•
•
1/
in de vroedkunde.
vroedk.
•
•
91
in de wapenkunde.
wapenk .. .
1)
in de welfprekenheid.
welfpr. h .
9/
in de wiskunde.
wisk .. .
15
in de wijsbegeerte.
wijsb. • . . •
15
11.40/00.14.0.0.01

apoth ..
art ...
boekb .
boekdr. .
goudm. . • •
goudfi . • • •
juw ...
kleederm. • •
leerl. -. .
metf. ..
raf. • •
regtsg ..
fchoenm. • •
fchrijnw.
flotem ..
timmerl.
• .
tinneg. . . .
tuinl.
. • •
touwil ..
vuurw. ..
wagenm. . . .
wondh. of heelm.
zeepz ...
zwaardv.
. .

15

15
51

5/
71
1/
11
5)
55
11
/1
75
51
1/
99

bij de apothekers.
bij de artillerie.
bij de boekbinders.
bij d& boekdrukkers.
bij de goudmakers.
bij de goudfmeden.
bij de juweliers.
bij de kleedermakers.
bij de leerlooijers.
bij de metfelaars.
bij de raffinadeurs.
bij de regtsgeleerden.
bij de fchoenmakers.
bij de fchrijnwerkers.
bij de flotemakers.
bij de timmerlieden.
bij de tinnegieters.
bij de tuinlieden.
bij de touwilagers of lijndraaijers.
bij de vuurwerkers.
bij de wagenmakers.
bij de wondhelers.
bij de zeepzieders.
bij de zwaardvegers.
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fteker, .fosiene, foine, fichure pour prat..
A yr. de eerfte letter van het alphabet of de
dre , attraper des anguilles dans l'eauvf.
letterlijst, (meerv. A's; fr. onveranderd),
a, in. Eene groote A , an grand 4 ; Aalkaar, yr. petit bateau troue,oureservotr
pour garder des anguilles, no. auguillseeene kleine a (a onderkas, 1)4 letterzetre , f; banneton, m.
ters), on petit a; twee a's, deux a.
A-bakje, o. (bij letterzetters), le caste- Aalkorf, m. panier d'osier dans le quel on garde des anguilles dans Peau,aussi au marche.
tin de l'a. A, de eerfte Loon der Duitfche
(zijnde de vijfde der Franfche) toonlijst, a, Aalrijk, zie 6eheellijk.
in; A kruis, a-dieze ; A-mol, a-bentol ; Aalmoes, vr. aumene , chariti. —zen geven,
faire des charites , donner 1'aum4ne.
bijzonder als de klank , niet als het toonteeken, a•mi-la. Deze aria gaat uit a, cet Aalmoezenier,, m. uitdeeler van aalmuezen of
vrijwillige giften aan behoeftigen, autneair est en a-tni-la. A-fieutel, in. la clef
nier. Zoo uoemt men, in Frankrijk, eenen der
d'a-mi-la; A.fnaar,, yr. la corde d'a-miaanzienlijkfte katholijke geestelijken, die aan
noch
b,
hij
a
la ; fig. fam. Hij kent noel'
het hof nu de godsdienst waarneemt. Het
kan niets, kent geene a voor eene b, il ne
hoofd derzelve, le grand aumdnier,, groat
sait ni a ni b. Hij heeft mij het geval van
—, bekleedt de hoogfte en geestelijke waara tot z (van itukje tot beetje) verhaald, 11
m'a conte l'affaire d'un bout a l'autre ; .. digheid ,, welke federt 1606 altijd door eenen kardinaal vervuld werd. —, die aalmoe.
de fil en aiguille ; it m'a tout racontd ;
zen inzamelt , queteur. Aalmoezen inzame.
fpr. w. Wie a zegt, moet ook b zeggen ,
len , queter.
puisque le vie est tire, it faut le boire;
le premier pas engage au second; un en- Aalmoezenierfchap , o. charge ou dignitd d'anmenier; aumiinerie, f'.
gagement entraine an autre. Hij kent
nog niet eens de groote A, (het begin eener Aalmoezeniershuis, o. een gefticht tot onderbond van arme en gebrekkige menfchen , of
zaak), it est encore aux premiers elements.
van kinderen der armen; ook waarin behoefAafsch, b. n. flinksch, verkeerd, pervers,
tigen , zonder onderfcheid van godsdienst, on sinistre.
derhouden worden, sorte d'hlpital, hospice,
Aafschhands , bijw. averegts, verkeerd, links,
maison de bienfaisance , f.
gauchement, a l'envers, a rebburs.
Ant, y r. aagtappel, aagtjesappel, in. espece Aalmoezenierskind , o. enfant Mlle dans tine
maison tie bienfaisance.
de capendu, sorte de pomme d'hiver.
Aaijen , b. w (ik aaide , hen geaaid), cares. Aaloud, aaloudheid, zie Aloud.
Aalrijk, b. n. rijk in aal, abondant, e, en
ser de la main. Zie Streelen.
anguilles.
Aak, y r. vaartuig met zoomwerk opgeboeid,
toque ou acque , bailment plat en usage Aalrups, yr. puitaal, lotte, barbote, f. .
Aalfchaar, yr. zie Aalgeer.
sur lee rivieres.
.&alshuid , yr. zie 4
,, alsvei.
Aakfe, akfe, Yr. timmerbijl, zie Bijl.
Aalfoep, yr. soupe aux anguilles.
Aakfter, zie Ekfter.
Aal, m. anguille, f. — fteken , prendre A.alfpeer, yr. zie Aalgeer.
des anguilles avec la fouéne, foene on Aalfteek , m. het fteken van aal; ook: het regt
om zulks to doen , action de prendre des
fichure. Eene moot van eenen —, un tron- anguilles
avec la famine, etc.; le droit
F on d'une anguille; eenen — de huid afde le faire.
trekken, ecorcher une anguille ; fpr. w.
Hij is zoo glad als een — (zoo arm als Aalfteker, zie Aalgeer.
Job), it n'a pas le sol on sou, it est Aalsvel , 0. peau d'angnille, f.
gueux comme on rat d'eglise; it est char- Aaltolletje, 0. zie Draaitolletje.
ge d'argent comme un crapaud de plu- Aalvijver, m. anguilliere, f.
mes ; ook : hij is zoo glad als een — (hij Aalvormig, b. n. anguilliforme.
heeft overal eenen vond, uitweg op), id Aam, o. zeker vat voor bier of wijn , en g. ,
tonneau ou baril qui contient environ
sait toujours se tirer d'afaire ; it trotsquatre tiers d'hectolltre, ou quatre any e toujours moyen de s'eclzapper, quand
.
cres,
ame, m. (ahm.)
on croft le tenir; it echappe comme une
anguille. hij heeft, houdt eenen — bij Aamachtig, zie Aamechtig.
den ftaart, it s'est engage dans une entre- Aambeijen, zie Aanbeijen.
prise , dont le succés est fort incertain; Aamborstig, b. n. Aamborftige , rn. en yr. (nit
een gebrek der Borst ontftaande), engborftig,
it est dans une situation, dans line for-asthmatique, court d'haleine , qui a Pha.
tune incertaine et chancelante, oit il
Leine course.
court risque A tout moment de succomber ;i1 danse sur la corde; it est fort em- Aamborstigheid, y r. asthme , in. —, engborftigheid , in de geneesk.), apnee. — der
barrasse; it tient lc loup par les oreilles.
vogels (bij de valkeniers) , pantoiment, in.
Aal, eel, m. foort van engelsch bier, aile,
Aamechtig, b. n. door Berk loopen of zwaar
f. on ail, m.
arbeiden haast buiten adem, naar zijuen a.
Aalbes, aalbezie, yr. groseille; roode —n,
dem hijgend, haletant , hors d'haleine.
groseilles rours, ribes.
Aalbesfenboom , aalbezienboom, m.groseiller. Aainechtigheid, yr. comble de fatigues, m.
Aalbesfenri,t , -tros, yr. graApe de groseilles. Aamtogt , m. zie Ademtogt.
,eialbesfenlap, —nat , aalbezienfap , o. jus de Aan , voorz. (den derden naamval vervangen.
de) , a, ; — de , — den, — het, au,
groseilles, m.
a la, 4 1' , aux etc. Dr heb het --miji.
Aalbesfen-, aalbezienwiju , m. via de gro.
netsvriend gezonden , je l'ai envoyer
seille.
Aalluik, yr. nasse a prendre des anguilles, a mon ami. Hij heeft het — den jongen ,
— de zuster, — het kind en aan de burets
—, nasse a anguilles.
1
gezegd , il Pa dit an garcon, 4 la so,eur,
Aalgeer, in. aalfpeer, yr. aaliteker,eiger,m.paling.
LI..

AAN
a l'ettfant et aux voisins. Het is - u te
fpelen (de beurt is aan u gekomen), c'est
votrs jeu ; c'est a vous de jouer. Hij
beat alles gezegd , wat hij te zeggen had,
nu is het — u , it a tout dit , a vous la
balls. Aan de ketenen liggen , etre aux
voor of in plaats van onderfcheiens
fdene
andere voorzetfels, als (tegen) den
contre
la muraille; het yenmuur,,
fter , a la fenétre, a la croisee ; - (na
(naast)
bij) de kirk, pres de Piglise ;
mijne zijde, a mon cote, a mes cotes; , en tous
(op) alle plaatfen , en tout
iieux , dans tous les lieux. Frankfort
- den Mein, Francfert sur le Alain.
- (tot) malkander,, Pun el l'autre , Tune
4 l'autro , les uns , les ones aux
autres , ensemble. - (tot of in) ftukken,
en morceaux, en pieces, en lambeaux.
Tien ftuiver - (in, of beftaande in) duiten,
un sol au sou en dotes; eene tonne gouds
juweelen, la valeur de cent mille florins en diamants ; geen hemd - (op
of om) het lijf , point de chemise au
corps ; een ring — (om) den vinger,, one bdgue au deigt; - (met) de hand
leiden , conduire el la main; - (naar)
boord gaan, alter a bord; (binnen)
boord zijn , etre a bord ; -, met de , zelfftandig gebruikte , onbepaalde wijze der
werkwoorden, als : zij zijn - het fpelen,
zingen , wandelen , its, eller jouent, thantent, se prominent; van daar: - het werk
gaan, se mettre a travailler; en : ergens
zijn, etre occupd 4 q. ch. Ergens toe atm, als: hoe zijn zij er - toe? ou en
sent-ils? Hij weer niet, hoe hij er - toe
is, ne sait oil it en est ; it est dans
un itat incertain, et sans savoir ce qu'il
deviendra; it est comme l'oiseau sur la
',rancho. Hij is er flecht - toe, sa sante
est, ses affaices sons, en mauvais 'tat ;
est en mauvair,, en triste, en pauvre
equipage ; it est coal en point. Daar ligt
het c'est lel le noeud de Paffaire; - (bij
verkorting van een zamengefteld werkwoord:,
als : de fchuit is - (aangekomen), la batque est arrivie. De deur was - (aange.
zet of aangeflooten) , la porte holt enteouverte. Het vuur was - (aangemaakt) , le
feu etoit allurne. Ik heb mijuen rok (aangetrokken), j'ai mis mon habit. Hebt gij er
(aangevoegd?) n'y avez vous
dat nog niet
pas encore joint celd? ook als bijwoord, als :
boven
onder -, au haut,au,en has. Van
du coin.
den beginne, van het begin af
des sa
mencement ; van zijne jeugd af
jeunesse; van kindsbeen af des. Ponfance ; van voren af - , 4 recommencer; fig. Hij heeft beloofd niet meer te
len fpelen, maar hij begint van voren af -,
it a promis de ne plus jouer, mass it recommence de plus belle. Zie verder de,
met dit voorzetfel zamengeff. werkwoorden.
Aanademen, (ik ademde aan, heb aangeademd)
aanafemen, b. w. (bij vergulders), sou, er
doucement; faire passer l'hpleine sur
Por, aspirer.
Aanbaffen, (ik bafte aan, heb aangebaft), aan.
basfen, aaublatfen , b. w. aboyer contre,
apres, 4. Die bond blaft elk aan , ce chien
above a , contre, apres tout le monde.
Spr. w. De maan (te vergeefs razen en
tieren tegen die, welke boven ons zijn) ,
aboyer a la lune.
Aanbakken, o. w. (het bakte aan, is aangebakken), aan de pan bakken, eat:ocher au
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pot (comme fait tins viande eo hrsClant).
- zie Aanbranden.
Aanbakfel , o. gratin, rn.
Aanbaren (aanboorden), (ik baarde aan , heb
aangebaard) o. w. aan boord komen , venir,
se rendre a bord; ook aanlanden, aanvaren,
aankomen, reldcher,aborder. , aanbeeren,
alit zeilen bijzetten, faire force de voiles.
Aanbasfen, zie Aanbalfen.
Aanbeeld, o. enclume, f. ; klein draagbaar
- enclumeau, ts.; klein hand-, bij flotem.,
tar ou tasseau,m.; — met twee punten, fmids
fpeerhaak, bigorne , f.; kleine fpeer•
haak, bigorneau, m. fig. Ik zal nog dikwijls
op dit aanbeeld Haan, (nog dikwijls daarvan fpreken), je reviendrai encore souvent sur ce chapitre. fpr. w. Tusfchen
den hamer en het - zijn, (van alle kanten in
gevaar than), etre entre le marteau et
Penclume, avoir el souffrir de quelque
ate qu'on se tourne. Alen moet niet altijd op het zelfde - Haan, it ne faut pas
toujours battre sur la mime enclume;
faut changer de moyens, d'expedients.
Aanbeeldblok, 0. billet, m. souehet d'enclume, f.
Aanbeeren , o. w. (ik beerde aan , heb aangebeerd) (zeew.) alle zeilen bijzetten, faire
force de voiles, ddployer :lutes les voiles.
Aanbegin , o. zie Begin.
Aanbehooren , o. (ik behoorde aan , heb
aanbehoord), toebehooren , zijn eigendom
zijn , appartenir. Dat behoort mij aan, cela
m'appartient, est a moi.
Aanbeljen , yr. meerv. hemorrhoides, f. pl.
Aanbelang , o. groot being gewigt, aangelegenheid , importance , consequence ,
f. poids , m. Dat is van zoo weinig
dat men er geene acht op moet geven , cela
est de si pen de poids qu'on ne doit pas
y faire attention.
Aanbelangen , o. w. (het helangde aan, het
heeft aanbelangd), belangen betreffen , aangaan, rakers, concerner, regarder, toucher. Wat mij , u, deze zaak aanbelangt,
quanta moi , a vous, a cette affaire.
Aanbellen , aanfchellen, b. w. (ik belde aan,
heb aaugebeld) aan eene deur belien , fchellen , sonner a une porte, tirer la sonnette de la porte d'une maison, sonner la
clochette d'une porte.
Aanberg, m. langzaam opgaande hoogte van
een gebergte , month, f.
Aant efteden, . b. w. (ik befleedde aan, heb
aanbefteed), donner (un travail quelc,onque) a prix fait ; faire un forfait avec
q. q. De herftelling van een gebouw aan
eenen metfelaar faire un forfait
avec un maitre mason pour la reparation
d'un batsmen:. Dat is aanbefteed werk,
c'est de l'ouvrage a prix accorde. In
den fin. ftijl, Aan den minst infchrijvenden
adjuger au rabais.
Aanbefteder, m. aanbefleedfler, vr. celui,
celie qui livre, fait ou donne q. ch. a
prix fait, accorde.
Aanbefteding , yr. van eenig werk, forfait,
marchó a prix fait, m, Hij heeft dit ge.
bouw bij aangenomen , it a , entrepris ce
bal timent a forfait. - bij afflag, adjudi.
cation au rabais.
Aanbefterven, o. w. (het beflorf aan , is aanbeftorven) bij erfenis overgaan accroitre
par la wort de q. q.; echoir par hiritage,par succession; venir par voie de suc.
cession. faitlandgoed is hem van zijnen
001U
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oom aanbeftorven , cette terre lui est accrue, &hue par la snort de son oncle.
Aanbeftorven , verl. dw. van Aanbeflerven.
Aanbetrouwd , verl. dw. van het volgende woord.
Aanbetrouwen , b. w. (ik betrouwde aan
heb aanbetrouwd) toevertrouwen , confer,
commettre a la fidelite on an soin de q.
q.; donner en depot. Die boodfchap is
hem wel aanbetrouwd, cette commission
lui est biers confide. Die fom kan zijnen
broeder wel worden aanbetrouwd , cette somme pent fort bien etre commise a
la fidelitd, au soin de son frere. Zich
iemand —, faire confidence de q. ch. a
q. q.; s'ouvrir a q. q., lui confler ses
secrets. Aanbetrouwd goed , depot, bien
commis en depot , m.
Aanbevelen, b. w. (ik beval aan , heb aanbevolen) , aan iemands zorg opdragen , recomwander. Ik heb het hem aanbevolen , je
le lui ai recommande ; uitdrukkelijk , fleck
enjoindre. Zie Aanprijzen ; Belasten.
Aanbeveling , yr. recommandation.
waardig , pr i jswaardig , recommandable.
Aanbevolen , verl. dw. van Aanbevelen.
Aanbiddelijk , j3. n. dat kan aangebeden won.
den, adorable. fig. Een — (uitmuntend
uitftekend) karakter of inborst , en caractere adorable, tre y -excellent. (cable.
Aanbiddelijkheid,vr. qualite de ce qui est atleitanbidden, b. w. (ik bad aan , en ik aanb , heb
aangebeden), adorer. Men moet God aanbidden , it fact adorer Dieu; fig. —, eene
zeer fterke , ecne eerbiedige liefde bewijzen,
adorer, reverer par des actions de piste.
Aanbiddenswaardig , b. dat verdient aangebeden te worden , adorable, qui merite
d'être adore, e,
Aanbidder,, tn. aanbiditer, yr. adorateur, a.
doratrice. (ration.
Aanbidding , yr. (hoogile eerbewijzing), adoAanbieden , b. w. (ik bood aan, heb aangeboden , ) aan-, toeraiken , ofrrir,, presenter.
Er heeft zich eene goede gelegenheid aange.
boden , it s'est presentee une bonne occasion. Zich tot het verrigten van jets — (bereid
verklaren), s'offrir. Hij heeft zich zelven daartoe aangeboden, it s'est effort lui-meme
le faire.
Aanbieder,,
aanbiediter, yr. celui , cello
qui offre, presents.
Aanbieding, yr. aanbod, o. ere ,m.(avance).
Aanbijten , o. w. (ik beet aan , heb aangebeten) , mordre a q. ch., entamer avec lee
dents en mordant. De visch heeft aangebeten, le Poisson a mordu a l'hamepon; fig.
Hij wil niet ne se laisse pas persuader ; it ne vent pas raordre, point
s'en meter. Hij heeft aangebeten, it s'est
laisse persuader, prendre; fpr, w. il a
donne dans le pot au flair ; la bete est
dans nos filets; il a donne dans le pa.
quet , dans le panneau. Een aangebeten
appel , une pomme mordise.
Aanbinclen , b. w. (ik bond aan , heb aangebonden) , aan iets binden , vastmaken , Tier,
attacher avec quelque lien a q. ch.;
Een vaartuig — (in eene baai , in eene
bogt vastleggen), Barer, amarrer; fig.
Ik zal die zaak zoo ' veel mogelijk —
(bevorderen), je pousserai , poursuivrai,
avancerai, cette afraire autant qu'il me
sera possible ; fpr. w. De kat de bel —,
attacher le grelot ; etre le premier a faire
9. ch. oh it paroit quelque difficultd ou
peril; faire la planche (aux autres).
Waar het paard aangebonden is, moet het
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vreten , on dolt se rdsoudre a vivre dans
l'etat oh l'on se trouve engage ; ou la
chevre est attachde , it taut qu'elle broute. Hij is kort aangebonden (kan niet veel
verdragen) , il a la tete pros du bonnet;
(bij de tuinl.) Den wijngaard —, accoler,
nosier la vigne; de boomen (aan palen
binden), palisser les arbres. De paarden
aan ingeflagene ftokken — (vastbinden), mettre les chevaus au piquet.
Aanbinder, m. Aanbincifter, yr. caul cello
qui attache q. ch.; fig, qui pousse, pour,*
suit , avance une adraire.
Aanbieding, vr. attache; liaison; fig. —,
bevordering , poursuite d'une affaire.
Aanblaffen , zie Aanbaffen.
Aanblaten , o. (ik blaatte aan , heb aange.
blaat) , tegen elkander blaten. De fchapen
blaren elkander aan, lee brebis Mesa les
sines aux autres.
Aanblaz en , b. w. (ik blies aan, heb aangeblazen) , souffler pour allumer, allumer
en soufflant ; fig. aanhitfen , ophitfen , exciter, pousser, attiser.
Aanblazer,, in. aanblaasiter, , yr. van your,
zie Blazer ; fig. — opftoker,, Itokebrand ,
aanhitfer, instigateur,, boute.feu.
Aanblazing, y r. action de souffler, d'allumer
le feu en sosifflant ; fig. —, aanhitfing, opftoking, instigation.
Aanblijven , o. w. (ik bleef aan , ben aangebleyen) in een ambt , demeurer, rester en,
continuer dans une charge.
niet afvallen , demeurer attache ; (ergens vol.
harden , voortgaan, enz.,) continuer, poursuivre , persdarer.
Aanblik , m. blik, coup d'oeil, regard,abord,
aspect ; fig. Bij den eerflen (bij de eerfle
befchouwing der zaak , in den eerften op.
flag) , du premier abord ; de prime abord.
Aanblikken , b. w. (ik blikte aan, heb aangeblikt ), de oogen fchielijk op iets flaan, en
dezelve terflond weder daarvan afwenden, jeter les yeux, un coup d'oeil, sin regard
sur q. q. ou q. ch. regarder, envisager en
passant ;fig. —, de tanden laten zien , rnontrer
les dents a q. q. o. w. (van den dag) aanlichten , te voorfchijn komen , zie Aanbreken.
Aanblinken , o. w. zie Blinken.
Aanbod , o. zie Aanbieding,
itanboeten, b. w. zie Aan- , Opfloken (bet your).
Aanbonzen,o. w. (ik bonsde aan, heb aangebonsd)
hard aankloppen , heurter,frapper rudement.
Aanboorcien , o. (ik boordde aan, heb aangeboord) (zeew.), enterers , aborder, aramber.
beplanken , border (le vibord,)
etc. zie Aanbaren.
Aanbotfen , o. w. (ik botfle aan, heb aangebotst) , heurter contre q. ch., choquer.
Tegen elkander —, se chequer, se heurter, s'entrechoquer.
(Stoot , Schok.
Aanbotfing, yr. chat , heart , vs. zie Boding,
Aanbouw, m. aanbouwing , yr. van huizen ,
fchepen , construction de maisons , de vaisSeoul- , f.; piece additionelle *, afoutde
ou attenante a sin bdtiment. — van oir
bebouwde landerijen , enz. defrichement
de terres incultes. —, het aankweeketa
van tabak , la culture du tabar ; eener
taal , enz. , enrichissement, avancement
culture d'une langue. etc.
Aanbouwen , b. w. (ik bouwde aan , heb aangebouwd) , door bouwen aanvoegen , joindre , ajouter en beitissant ; —,Olever (des
bdtinsents); construire (des vaisseaux);
defricher (des- terres incultes); cultiyer,
enrichir (une longue); zie Aanbouw.
Aa
Aauf.
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Aanbonwer,, tn. conttructenr; &Wilkens;
cultivateur.
Aanbranden, o. w. (h et brandde aan , is aan.
gebrand) , door te Berk koken of braden ,
havir, braler a force de faire. Eene
fpijs laten laisser brdler une viande.
De fpijs is aangebrand , la viande est havie. Aa gebrand ruiken , ftnaken sentir
le brule; avoir le gods de brii1e; De
kaars is niet meer geheel, zij is reeds aangebrand , la chandelle n'est plus entiere,
elle est deja entamee , brtiltie en partie.
fig. pop. Aangebrand zijn , van de venusziekte
be.anet zijn, a y oir la maladie venerienne,
etre poivre.
Aanbrandfel, o. ce qui s'attache au pot a
force de havir, gratin, m.
Aanbrasfen, brasfen , b. w. (ik braste aan,
heb aangebrast) , zeew. brasser sous le vent.
Aanbreijen , b. w. (ik b,eide aan, heb aangebreid). Koufen , tricoter de nouveaux
boats ei des bas ,.rempieter des bas. Ern
ftuk aan een net —, ajouter une piece a
un filet en tricotant.
Aanbreken 0. w. (het brak aan, is aangebro.
ken) , aanlichten, te voorfchijn komen, commencer a paroirre, a poindre, a iclorre.
]Viet het — of krieken van den dag , au point,
41 la Pointe, a l'aubo du jour. etc. De nacht
brak aan, it commence: 4 faire unit, la
suit tomba. De dag is even aangebraken,
le jour vient d'eclo,re. 'Met het — van den
nacht, a !'entree de la wilt, etc. — , b. w.
lets
entamer q. ch. zie Opfnijden.
Aanbrengen , b. w (ik bragt aan , heb aangebragt) aanvoeren , iets, dat eenigzlis afgelegen
en zwaar is , herwaalts brengen, apporter.
Breng mij dat hoot aan , apportez-moi ce
Bois; fig. —, verfchaffen, procurer, cau.
ser. Die zaak heeft mij veel voordeel ,
maar oak veel verdriet aangebragt , cette affaire m'a procure beaucoup de profit,
mais aussi elle m'a cause beaucoup de
chagrin, —, te pas brengen, plaatfen ,
arnener, placer, employer. De fchrijver
heeFt die voorval wel aangebragt , l'auteur
a been amend, place, cec incident. - ij
het geregt , (aanklagen, verklikken ,) denoncer, dealer, deferer, rapporter. De
buren hebben bet aangebragc , les voisins
Pon; denonce; fig. —, toebrengen, Hij heeft
hem eenen flout, (leek, aangebragt (toegebrags), it lui a Porte un coup, une botte.
Aan e,n dier een thhot
tirer un coup de
fusil a une bite. (In de bouwk.) E.enen
trap in een gebouw
manager en esca.
Tier dans un bdtiment.
Aanbrenger, m. die iets aan• of nader brengt ,
aanreikt , celui qui apporte, amene q. ch.
Die lets bij het geregt aanbrengt, delateur,
dinonciateur; rapporteur, accusatear, zie Verklikker.
Aanbrengller , yr. denonciatrice, etc.
Aanbrenging, yr. wederbrenging, aanvoering,
action a'apporter, a'amener q. ch.; fig.
aang-eving, declaration; —, befchuldi•
ging, accusation, denonciation, ddiati
on ; zie Verkiikking; in de bouwk. , het
aanbrengen van eenen trap In een gebouw,
action de manager un escalier dans un
bdti vent.
Aanbriefchen , o. w. (ik brieschte aan , heb
aangebriescht) (van paarden) , hennir apres
( van leeuwen), rugir apres, contre.
Aanbrommen , b. w. (ik bromde aan , heb aan.
gebromd). De beer begon hem aan te brommen, Pours se mit a growler contre
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Aanbruifen o. w. (ik bruiste eau, heb wage•
bruist) van de zee, approcher en ecumant,
bruire, rendre un son confui; zie Ruifchen ;
fig. tegen iemand hevig aangaan , grander q. q., vomir des injures,chanter
les ou goguettes a q. q. zie Tieren.
Aanbruiting, vr. (van de golven der zee),
bruissement , ns.
Aanbrullen , b. w. (ik brulde aan, heb aangebruld), rugir. De leeuw begon hem aan
te brullen, le lion commenta a rugir contre lui.
Aanbrulling, yr. rugissement, m.
Aanbuigen, b. w. boog aan, heb aangebo.
gen), approcher en courbant, en pliant.
Aanbuiging, yr. jonction faire en courbant.
Aandacht , vr. oplettendheid, attention, ap•
plication. Met
luisteren, scouter avec
attention. Gij let op alles wat rondom u
gefchiedt, is dat vous observez tout ce
qui se passe autour de vous, est cola
de i'attention? —, in eenen godsdienai.
gen zin , berritcle en afgetrokkene rigting van
het geheele denkvermogen tot eene gedachte aan God, devotion. Met — bidden,
prier avec devotion.
innerlijke befpiegeling , recueillement, m.
overpein•
zir.g , reflexion, f.
Aandachteloos , b. n. zonder aandacht en op.
lettendheid , onoplettend , sans attention,
devotion.
Aandachtig, b. n. oplettend, attentif, ive,
applique, e, recueilli , e. Wees — op
hetgeen uw meester zegt, sois attentif
ce quo ton maitre. din. vroom, godvruchtig , devot , e.
Aandachtigli jk, bijw. attentivement, avec attention; devotement.
Aandeel, o. gedeeltelijke eigendom of gedeel.
teltjke fchuld, het deel , dat aan iemand beboort , part , portion, cote ou quote part,
quotite, f. contingent, ns. Z.ijn — beta.:
len, payer sa cote on quote part. Hij
heeft daar voor een derde — in, it y entre
pour un tiers; —, deelhebbing, participation; fig. — aan eene zaak hebben ,
etre implique dans une affaire ; avoir
part ou interit 4 q. ch.; etre participant de q. ch. zie Betang; fig. tam. vade.
Aandeelhebber , participant , zie Deelge.
nom.
Aandenken , o. souvenir, ressouvenir, tn.
memoire, f: Hij that nog bij hem in —,
est encore dans son souvenir. bet is mij
nog versch in —, fen ai encore la rnimcire recente. Het — van eenen heiligen vieren, faire la commemoration d'un saint.
Aandichten, b. w. (ik dichtte aan, heb aange.
dicht), iets kwaads verdichten of verzin.
nen , iemand iets aandichten, imputer; con.
trouver ; zie .Aantijgen; fig. iemand jets be.
lagetielijks —, peter a q. q. en ridicule.
Aandichting, vr. zie Aantijging.
tiandienen , b. w. (ik diende aan , heb aangediend) , berigten , bekend maken , donner
avis de q. ch.; inzonderheid den naam van
eenen bezoeker bekend maken, annoncer.
Gich laten —, se faire annoncer.
andiepen, b. w (ik diepte aan, heb aangediept),
rendre plusprofond; (zeew.) o. w met hebhen , de diepte peilen, sander; jeter la cords,
la sonde en naviguant vers, en s'approchant de terre; augmenter de sonde.
Aandisfchen , b. w. (ik dischte aan, heb aangedischt) , aanregten, servir (les viandes);
servir la table.
Aaadoen, b. w. (ik deed aan, heb aangedaan),
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presse , f.; fig, ..., dringend vattdoek ,
dam), Insure. Zijne kleederen ..., »g enre
ses habits. Zijne koufen en fehoenen —,
instances, f. pl. sollicitation, f.
rnettre ses habits et les souliers , se Aandraven, o. w. (ik draafde aan, heb aange.
chausser. Een kind de kleederen —, ha,
draafd) van paarden, herwaarts draven, s'atiller un enfant. —, veroorzaken, toevancer au trot ; ook van menfchen , fairs
brengen , bewijzen, causer, faire. Men
diligence , se hater; fig. Dear komen zij
—, les voila qui courent a nous a routes
heeft hem alle bedenkelijke eer aangedaan,
jambes. —, fterker draven , trotter plus
on lui a (fait) rendu tout Phonneur,
vire.
sous les honneurs imaginables. Hij heeft
hem die fchande aangedaan, ii lui a .fait Aa ndrentelen, o. w„ (ik drentelde aan, heb
set affront. Dar zal u veel eer —, cola a angedrenteld), s'avancer a petits pas,
vous fera beaucoup d'honneur. lemand ond'un pas leper, lentement .
gelegenheid — (moeijelijk vallen) , causer A andribbelen, zie Aandrentelen.
de l'emharras a q. q.; importuner q. q. Aandrift, vr. aandrijving t,,t lets, impulsion,
—, aanfpreken, accoster, aborder ; —, aaninduction; —, aanhitfing, instigation,
incitation ; fig. Nacuurlijke —, in,sinct, vs.
vallen, aanranden. Iemand geweld —, at taquer, assaillir, forcer q. q., faire vio- Aandrijven, b. w. (ik dreef aan , heb aangelence 4 q. q. Wees gerust , men heeftnooit
dreven), voortdrijven of aan iets drijven ,
pousser vers , contre q. ch ; presser,
gehoord, dat iemand op dien weg is aangedaan, sois tranquille , on n'a famais enpresser en avant on a q. ch.; faire avancer. Een paard — (de fporen geven),
tendu dire quo quelqu'un ait iti attaque
sur ce chemin. —, de ziel of het getnoed
pousser un cheval. Hoepels — (om de vaten Haan), chasser des cerceaux. Spijkers
door eenigen indruk, waarvoor zij vatbaar
— (inflaan), chasser des clous. Eene plank
is, trcffen, aanioening verwekken , aangedaan worden , airecter,, imouvoir ,
(zamendrukken), serer une planche ;
toucher , attendrir. Hij wordt ligt aan. fig. —, aanvuren, aanfporen, exciter, indui•
gedaan, it s'affecte aisiment. Het heeft
re , inciter, aninitr, aiff uillonner Me
mij seer aangedaan, Pen ai ea fort touheeft u daartoe aangedreven? qui est ce qui
y our a induit a cola;? —, o. w. (met Zijn ,)
chi. — , aanzetten , niet geheel toeauiten. De deur — , pousser to porte
herwaarts drijven , approcher en flottant,
pour la laisser entr'ouverte. Iemand een
Hotter vers , erre pousse, fete. hr zijn te
Scheveningen twee lijken aangedreven, a
regtsgeding of proces —, (met iemand een
proces beginnen,) intenter un prochs a q. q.
Scheveningen la seer a fete deux cadae
vres sur le rivage ; fig Hij is op eenen
—,(zeew.)prendre fond, toucher, reldcher,
ftroowisch komen — (hij is als uit de lucht
tnouiller dans une rade. Zij deden die hay en aan, kwamen daar voor anker, ils
geval'en), it n'est connu ni avoui de per•
mouillerent dans, teucherent au port.
tonne; it est tombe des nues.
Land —, aborder,, atterir ; eerie haven — Aandrijvend, b. n. voortjagend, impulsif, ive.
(inloopen, em ververfchinges te haven), Aandrijver, in. aandrijtfter, yr. celui , cells
qui pousse lane affaire, qui porte q. q. a
faire l'escale dans en port.
faire q. ch ; piqueur ; fig. —, beihamel,
Aandoening, getroffenheid, y r. gevoel, 0.
indruk, m. impression, sensation, imo- oorzaak, promoteur, chef, zie Aanhitfer.
tion, f. sentiment , attendrissement, ni„ Aandrijving, vr action de pousser, zie Aandrift.
Hij verlie r zijnen vader zonder—, il quitta Aandringen, b. en o. w, (ik drong aan, heb
en ben aangedrongen), door dringen nadeson pure sans emotion. —, aanranding, attaque.
ren , door dringen doen nadertn , presser
Aandoenlijk, b. n. treffend, touchant, e, atou se presser en avant ; s'approcher,,
tendrissant, e. Eerie aandoenlijke (tref
s'avancer impetueusement. fig. Up iets —,
fende), redevoering, ion discours touchane ;
insister sur q. ch. —, bij iets volharfig. —, gevoelig, sensible. Een — (gevoe
den, persister dans q. ch.
lig), mensch, un homme sensible. —, tee. Aandringer, m. aandringfter, yr. celui , cells
der, niet perk, dilicat , e. Len — geftel,
qui se presse en avant ; fig. qui insists
une constitution delicate.
sur, persists dans q. ch. — ,zie Aanzetter.
Aandoenlijkheid, yr.sensibilitef ,irritabilite, Aandruifchen, o. w. k ik druischte aan , heb
Aandouwen, aanduwen, b. w. (ik douwde of
aangedruischt), zich verzetten, tegenftrijdig
zijn. Dit is jets, dat tegen de gezoncle re.
duwde aan, heb aangedouwd of aangeduwd),
? g asser, serrer vers , centre.
de aandruischt, cola n'a pas le sent cornAandouwing, aanduwing , yr. action de pensmun ; cela c,eque le bon sent , est absurd&
A andruifehing , vr. zie Verzet, Tegenitrijcling.
ser, de serrer, pression.
Aandraaijen, b. w. (ik draaide aan, heb aan dandrukken, b. w. (ik cirukte aan, heb aan.
gedraaid), fterker toedraa;jen of doordraaigedrukt), presser ou serrer contre.
jen , aanvoegen , aandrukken , serrer , ajou. Aandrukking , yr. action de presser , de ser.
ter en tournant; serrer 4 vis, tourner
rer ; pression.
pour joindre. [let ftengewant met eenen Aanduiden , b. w. (ik duidde Ran, heb aange.
duid), aanwijzen, signifier , marquer, d6draaijer — (aanzetren, aanhalen), trisilionizer, rider; fig. Iemand iets — (flechte
noter, demontrer , montrer , designer,
waar of re dour verkoopen of aanfmeren),
indiquer. Dar toont duidelijk aan, ceci
vendre de mauvalses marchandises, ou
ddinontre ividemment. —, te kennen geven,
survendre a q. q.; fain. —, o. w. (met
signifier, declarer, notifier. Den gezant
Zijn). Daar komen zij —, les voila qui
weed aangeduici, dat zijne paspoomm geviennent.
reed waren. it fat signifid a l'ambassa..
Aandragen, b., w. (ik droeg aan, heb aangedeur que ses passeports itoient prits. —,
dragen), iets brengen , apporter. —, aantoefchriiven, attribuer. Men duidde hem
brengen, verklikken , rapporter,, denencer.
dit werk aan , on lui attribuait eat ouvrage.
—, voorflaan , proposer.
Aanduiding, yr. indication; zie Beduiding ,
Aandrager, zie Aanbrenger Verklikker.
Aanwijzing.
Aaudrang, m. gedrang van yolk, fouls de Betas, Aanduwen, zie Aandouwen.
A3
Aan.
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Aaneen , bijw. aan elkander, ensemble, run, Aaneenfpijkering, yr. action de clouer ensemble.
e, avec rautre, les uns, les unes avec Aaneenvoegen, b. w. (ik voegde aaneen, heb
aaneengevoegd) , joindre , attacher enles autres. Zie de hiermede zamengeitelde
semble.
na elkander , successivewoorden.
went , consecutivement, de suite, Pun Aaneenvoeging, yr. action de joindre en.
semble , jonction, liaison.
apres l'autre. Viermaal , vier keeren
quatre fois de suite. —, ill de rij , a la Aanerven , b. w. (ik erfde aan , heb aangeerfd), door erfenis ontvangen, acquerirpar
file.
heritage , par succession. Aangeerfde
Aaneenbinden, h. w. (ik bond aaneen, heb aaneenwapenen, armes de succession. AangeOrfgebonden), Tier attacher ensemble ,joinds oadeugd, vice heieditaire. fig. Het
(eeniging.
dre; zie Zamenbiuden.
gebeurc Met altoos , dat de zoon zijns vaAaneenbinchog , vr. zie Zamenbinding, tier.
dens deugden aanerfc, it n'arrive pas tort.Aaneenbrengen, zie Aaneenvoegen.
fours, qua les versus du pare passent
Aaneendoen, b. w. (ik deed aan een, heb
fils. Die ziekte heefc hij van zijnen vader
aaneengedaan), joindre ensemble.
aangairfd
it tient cette maladie de
Aaneenflanfen, b. w. (ik flansre aau een , heb
son pare.
aaneengeflanst) , flordig aan elkander naaijen ,
yr.
Aanerving,
succession
par heritage.
faufiler
,
attacker
a
la
htite;
vastmaken ,
Vijf of zes zinfneden, welke hij aan. Aanfluiten, b. w. (ik float aan, heb aangeflo.
ten), uitjouwen, huer ,
ecngeflanst had, maakten de ganfche redevoel:ing uit, cinq ou six passages qu'il Aanfluiting, vr. zie Uitfluiting, Uitjouwing.
avast cousus ensemble, falsozent tout Aanfokken, b. w. (ik fokte aan, heb aangea
fokt), de voortteling van vee bevorderen,
son discours.
nourrir,, elever (du bitai 1 , de la volaille).
Aaneengebonden,verl. deelw.van Aaneenbinden.
Aaneengebragt, veil. ,dw. van Aaneenbrengen. Aanfokking , vr. action d'elever,, de nour, it
(du bet-ail, de la volaille).
alaneengedaan, veil. dw. van Aaneendoen.
Aangaaf, aangave, aangift, vr. verklaging , de.
Aaneengeregen, veil. dw. van Aaneenrijgen.
nonciation, dilation; fig. —, opgave,
Aaneengrociiing, yr. der vaste deelen van het
declaration.
menfchelijke ligchaam, die te voren gefchei.
den waren , (in de geneesk.) ; (in de na- Aangaan , o. w. (He ging aan, ben en heb aan.
gegaan), approcher el pied. Zij komen
tuurk.) vereeniging , coalescence.
reeds —, ils ou elles s'approchent déjà.
Aaneenhangen, o. w. (ik hing aaneen , heb
Op iemand of sets
s'avancer ver y q. q.
aaneengehangen), etre attaché on lie Pun
ou q. ch. —, rasfer gaau dan gewoonlijk ,
a l'autre, ensemble; zie Zamenhangen,
avancer,
,
marcher
plus
vice qu'a Pordia
w.
(ik
hechtte
aaneen,
heb
Aaneenhechten,
naire, doubler le pas. Gij moet wat —,
aaneengehecht) , attacher ensemble, joinii faut marcher un pen plus vice ;
dre, coudre ensemble.
faut vous depicher.
ergens heen gaan..
Aaneenhechting, yr. action d'attacher, de joinne, nog eene boodfchap doen. Naar de fchool
dre, de coudre ensemble, jonction, liaison.
gaande , kunt gij bij den kleermaker —,
Aaneenketenen, b. w. (ik ketende aaneen,
allant a Pecole , vous pouvez passer chez
heb aaneengeketend), enchainer.
le tailleur. bij hens aangaande , vond ik
enAaneenicetening, yr. het aaneenketenen,
hem niet te huis , en passant chez lui je
chainement, m. zie Aaneenfchakeling.
ne le trouyai pas au logis, 4 la maison.
Aancenknoo p en , b. w. (ik knoopte aaneen ,
_betreffen, concerner,, toucher , regarheb aaneengeknoopt), Tier, nouer, bon.
der. Voor zoo verre mij aangaat, quant
Conner ensemble.
quant a ce qui me concerne.
Aaneenknooping, yr. action de nouer , tier,
ftel een groot belang in al , wat uwe familie
boutonner ensemble.
aangaat,
je prends beaucoup de part a
Aaneentasfch en , b. w. (ik laschte aaneen,
tout co qui touche votre famille. Dot
heb aaneengelascht), zie Aaneenhechten.
gaat mij met aan , cela ne -me regarde, ne
Aaneenlijmen , b. w. (ik lijmde aaneen, heb
m'interesse, pas. Wat goat dat mij aan ?
aaneengelijmd), culler ensemble.
qu'est.ce
qua cela me fait? que m'imporaction
de
collerensemble.
Aaneenlijming, yr.
te ? fig. Hij gaat mij niets aan (hij is niet
Aaneennaaijen, b. w. (ik naaide aaneen, heb
met mij vermaagfchapc), it ne m'est de
aaneengenaaid), coudre ensemble.
beginnen, commencer. •anneer
rien.
Aaneennaaijing, vr. action de coudre ensemble.
zal hec fink (fchouwfpel)
? la piece
Aaneenrijgen, b. w. (ik reeg aaneen, heb
vuur vatquand commencera-t-elle?
aaneengeregen), faufiler ensemble.
s'allumer,prenbeginnen
te
branden,
ten ,
Aaneenrug in g , vr. action de faufiler ensemble.
dre
feu
,
s'embraser,
s'enfi'ammer.
Die
b.
w.
(ik
fchakelde
aaneen
,
Aaneentehakelen,
kolen zullen niet —, ces charbons ne s'al
heb aaneengefchakeld), aaneenketenen, enlumeront pas, ne prendront pas feu. —,
chainer.
mogelijk zijn, etre possible. Twee dingen
Aaneenfchakeling, yr. enchainement , m.; fig.
te gelijk doen, goat niet aan, it n'estpas
Eene
goede
gefchiedenis
behoort
liaison.
la lois.
possible de faire deux chases
ons de ware — der gebeurtenisfen duidelijk
Dat goat niec aau (is onbetamelijk), cela ne
te vertoonen , une bonne histoire doit nous
uittamelijk,
middelmatig,
niet
vu
pas.
—,
fare voir clairement le veritable en.
nemend goed zijn. Dat fchrift goat nog al
chczinement des evenements. De — der
Zijn
veraan, cette ecriture est passable.
fpreekwijzen , deelen eener rede, la liaison
lies goat nog al_ aan, sa porte n'est pas tress
des phrases , des parties d'un discours.
considerable. —, geleden kunnen worden,
symder
beenderen,
(in
de
ontleedk.)
—
verdragelijk zijn. Dat kan zoo niet langer
, (in de leerk.) zie Verband.
phise.
cela n'est plus supportable. (Zeew.).—,
—, (in de welfp.) foort van opklimming,
relacher,
toucher ; fig. op iemand of sets
concatenation.
vertrouwen hebben, se fier a q. q. en
Aaneenfpijkeren, b. w. (ik fpijkerde aaneen,
q. ch. —, kijven, cozen, fulminer , tem.heb aaneengefpijkerd) , clouer ensemble ,
peter. Hij ging vreesfelijk aan op hem, ;1
clouant.
joindre

ful.
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fulmina Itrangement contra lui ; fam.
Dit wijf ging aan , als of zij bezeten was,
cette femme fit un charivari de possidee.
, b. w. ergens in met iemand overeenkomen , s'arranger avec q. q., faire un
:raja. Eenen koop ( fluiten , maken),
conclure, faire en marche. Die koop zal
niet
ce marchd tie reussira pas. Een
huwelijk —, se marier.
ondernemen,
wagen, entreprendre, hasarder.
Aangaande , voorz. nopens , betreffende, concernant , regardan t , to'uchant , pour,
quant a, relativement 4, pour ce qui regarde, etc. ; als regenw. deelw. zie Aangaan.
Aangang, m. als Hij kwam gevallig op den
toen zij bij elkander flonden , le hasard
voulut qu'il survint, quand its itoient
ensemble. (Zeew.), — waken, cingler, cou.
rir; zie Aanvang.
Aangapen , b. w. (ik gaapte aan , heb aarage.
gaapt), met opene oogen, met eenvoudige
verwondering. met eenen opgefperden mond,
aanzien, aankijken , regarder a bouche on.
verte ou bdante, Bayer.
Aangave, zie Aangaaf.
Aangebeden, verl. dw. van Aanbidden.
Aangeheten , verl. dw. van Aanbijten.
Aangebleven, verl. dw. van Aanblijven.
Aangeblonken, verl. dw. van Aanblinken.
Aangeboden verl. dw. van Aanbieden.
Aangebogen , verl. dw. van Aanbuigen.
Aangebonden, verl. dw. van Aanbinden.
Aangeboren, b. n. door geboorte verkregen,
natnurlijk eigen, naturel, le, inne, e,
e. De --e zwartheid der kraaijen ,
la noirceur naturelle des correilles. Die
kwaal is hem —, it a cette indisposition
des sa naissance. Dit zijn — eigenfehappen, ce sont des qualites innees. Eene
(ingefchapene) wijsheid, one sagesse in.
fuse: (In de regtsg.), De — wet, la loi naturelle; (in de wijsb.), De —e begrippen
of denkbeelden, les idles births.
Aangebragt, verl. dw. van Aanbrengen.
Aangebroken, verl. dw. van Aanbreken.
Aangedaan , verl. dw. van Aandoen.
Aangedreven, verl. dw. van Aandrijven.
Aangedrongen verl. dw. van Aandringen.
Aangeeffter, zie Aangever.
Aangefloten, verl. dw. van Aanfluiten.
Aangegleden, verl. dw. van Aanglijden.
Aangeglommen, verl. dw. van Aanglimmen.
Aangegoten, verl. dw. van Aangieten.
Aangegrepen, verl. dw. van Aangrijpen.
Aangebad , verl. dw. van Aanhebben.
Aangehegen,aangehijgd,verl.dw. van Aanhijgen.
Aangehefchen en aangehijscht, verl. dw. van
Aanhijfchen.
.Aangeheven , yeti. dw. van Aanheffen.
Aangeholpen, verl. dw. van Aanhelpen.
Aangekeken, verl. dw. van Aankijken.
Aangeknepen , verl. dw. van Aanknijpen.
Aangekocht, verl. dw. van Aankoopen.
Aangekregen, verl. dw. van Aankrijgen.
Aangekreten, verl. dw. van Aankrijten.
Aangekroden, aangekrooijen en aangekruid
verl. dw. van Aankruijen.
Aangekropen, verl. dw. van Aankruipen.
Aangelegen, verl. dw. van Aanliggen.
Aangelegen, b. n. fig. van belang, gewigt, waarde,
important, qui tient a coeur, touche le
coeur, qui es; d'importance. Lich jets zijn
laten, prendre a coeur, avoir a coeur
tine affaire, s'intdresser dans une affaire , prendre de l'interdt a une affaire,
prendre sole de q. ch.; zie het Fr.Nederd.
zJie deel op pag. 57z bij Importer.
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Aangelegenheid, yr. belang, gewigt, waarde,
on. Eene zaak
importance, f. poids,
une affaire de grande ins.
van groote
portance, d'un grand poids. gezag,
aanzien. Een tchrijver van die —, en auteur aussi respectable. De zaak is van meer
— (gewigt), dan men gelooft l'afaire est
de plus d'importance qu'on ne croft. Dat
is eene onderneming van — (belang), east
une entreprise d'importance.
Aangeleid , vent. dw. van Aanleggen en Aanleiden.
Aangemerkt, voegw. zie Gemerkt, v. dw. van
Aanmerken.
bevallig,
Aangenaam , b. n. agreable.
bekoorlijk , liefelijk, plaisant, e, charmans, e, ddlicieur, se, doux, ce, suave.
Men moot het nuttige de voorkeur geven
boven het aangename, it faut preferer Peale a l'agreable. Het is niet u altijd
hier to vinden, it n'est pas plaisant tie
vows trouver toujours ici. Een seer —
onderhoud, une conversation agriable.
Een —e (liefelijke) reuk, une odeursuave,
douce.
Aangenaamheid, yr. agrdment, bon air, plat'.
rir, m. douceur, bonne garde, f.
Aangenamelijk , bijw. agreablement , etc.
Aangenomen , verl dw. van Aannemen ; voegw.
vooronderfteld , suppose. —, het ware
zoo , suppose que tel ft2t le cas, etc.
Aangeprezen, verl. dw. van Aanprijzen.
Aangerelen, verl dw. van Aanriiden.
Aangeregen, verl. dw. van Aanrijgen.
Aangefehenen, verl. dw. van Aanfehijnen.
Aangefchoten, yen]. dw. van Aanfchieten.
Aangefchoven, verl. dw. van Aanfchuiven.
Aangefehreven , y eti. dw. van Aanfehrijven.
Aangeflagen , verl. dw. van Aanflaan.
Aangeflepen, verl. dw. van Aanfltjpen.
Aangetlopen, yeti. dw. van Aanfluipen.
Aangefloten, verl. dw. van Aanfluiten.
Aangefmeten, verl. dw. van Aanfmijten.
Aangefmolten , verl. dw. van Aanfmelten.
Aangefpogen, verl. aw. van Aanfpugen.
Aangefproken, verl. dw. van Aanfpreken.
Aangefponnen, verl. dw. van Aanlpinnen.
Aangettoken , verl. dw. van Aanfteken.
Aangeftoven, verl. dw. van Aanftuiven.
Aangeftorven, verl. dw. van Aantterven.
Aangeftreken, verl. dw. van Aanftrijken.
Aangetegen , aangetijgd, veil. dw. van Aantijgen.
Aangetogen, verl. dw. van bet veroud. werkw.
Aantiegen , aantuigen , (aantrekken ,) als :hij
had zijne kleederen nog niet (aangeirok.
ken), it n'avoit pas encore mis ses ha.
bits; it ne s'etoit pas encore habille;
fig. —, aangehaald, bijgebragt, cite, e,
alleged, e.
Aangetroffen, verl. dw. van Aantreffen.
Aangetrokken, verl. dw. van Aantrekken.
Aangeven, b. w. (ik gat' aan, heb aangege-.
y en) , aanlangen , aanreiken , hetgeen onder het
bereik is, en voor de hand ligt, passer.
Wilt gij mij dat boek, het zoutvat, eens— 7
voulez-vous un pee me passer ce livre, la
saliere? fig. Op bet clavier eenen Loon
, toucher en ton du clavecin pour fare accorder les autres instruments, (ook,
naardien daartoe gemeenlijk de A-tobn gebe.
zigd worth, faire prendre l'a mi-la du
concert). Van daar : Den Loon in een gezelfchap
donner le ton 4 la conversation.
bij den tol melden, declarer
verklagen, dinoncer ; zie
la douane.
Aanbrengen Verklikken.
Aangever,
Aangeeffter , yr. die aangeeft,
CC.
A4
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eslui qui passe line declaration, qui di.
Clare, etc. —, verhlager, m. ddnonciateur , indicateur. Aangeefiter , yr. tidnonciatrice indicatrice ; zie Aanbrenger.
Aangeving , yr. action de passer q. ch. el q.
q. , declaration a la douane , denonciation, delation. —, (in do pr.) asngifte
tier waren die buiten 's lands gaan , depri ,
m, zie Verklikking.
Aangevlochten, verl. dw. van Aanvlechten.
Aangevlogen, verl. dw. van Aanvliegen.
Aangevloten , verl. dw. van Aanvlieten.
Aangevochten, verl. dw. van Aanvechten.
dw. van Aaavriezen.
Aangevroren ,
Aangewreven, aangevreven, yen'. dw. van Aanwrriven.
Aangeweest , verl. dw. van Aanwezen , Aanzijn.
Aangewend , verl. dw. van Aanwennen en
Aanwenden.
Aangewezen , 'vett dw. van Aanwijzen.
Aangewonden, verl. dw. van Aanwinden.
Aangewonnen, verl. dw. van Aanwinnen.
Aangeworpen , verl. dw. van Aanwerpen.
Aangeworven, verl dw. van Aanwerven.
Aangewreven, verl. dw. van Aanwrijven.
Aangewrocht, verl. dw. van Aanwerken, (het•
welk oudtijds ongelijkvl. was).
Aangezeid, (aangezegd,) verl. dw. van Aanzeggen.

AAN
(ik glinsterde aan, heir
Aanglin gteren, 0.
aangeglinsterd), reluire aux yeux.
(ik gloeide aan, heir
Aangloeijen, b. en o.
en ben aangegloeid) , allumer , mettre ex
feu ; s'enflammer, s'embraser.
Aangooijen , b. w. (ik gooide aan, heb aan.
gegooid) , ferer vers; zie Aanwerpen.
Aangorden , b. w. (ik gordde son, heb aangeceindre Pe'pee.
gord), ceindre. Den degen
Aangording q vr. action de ceindre.
Aanglurcn, b. w. (ik gluurde aan , heb aange•
gluurd), regarder en lorgnant ou a la de*
robee ; zie Gluren , Begluren , Aanlonken.
Aangraauwen, b. vr. zie Toegraauwen, toefnaauwen.
Aangreniken , zie Grinniken.
Aangrenzen, o. w. (ik grensde aan , heb aan•
gegrensd) , aanliggen , confiner avec , a q.
ch.; aboutir a q. ch., titre adjacent on
limitrophe de q. ch.; avoisiner q. ch.
etre contigu, e, a q. ch. Frankrijk grenst
tegen Spanje aan , la France confine avec, a
l'Espagne, est adjacente ou limitrophe
de l'Espagne, contigui a l'Espagne,avol.
sine l'Espagne.
Aangrenzend, b. n. aanpalend, adjacent , e,
voisin, e, limitrophe, aboutissant, e ,
attestant, 0. contigu, e.
belending,
Aangrenzing, yr. contiguitd.
grenzen, confins, m.pl.
avoisinement, vs.
Aangrijnzen , b. w. (ik grijnsde aan , heb aangegrijnsd ), leelijke gezigten trekken , gri.
?Racer, faire la grimace a q. q. knarfen (op de tanden), grincer (les dents).
Aangriinzer, m. grinceur, m. Aangrijnsfier,
vr. grinciere, f.
Aangrijnzing yr. grimace. — , knarfing ,
grincernent , m. action de faire des grimaces a q. q.
Aangrijpen , b. w. (ik greep aan, heb aange.
grepen) , aanvatten , son, alien , saisir , empoigner, prendre, rnettre la main a ,sur q.
ch., attaquer, assaillir. Hij greep eenen
fiok, ii saisit un baton. Hij greep hem aan
(pakte hem bij den arm), it Pempoigna par
le bras. Hij greep , vatce hem bij het Naar,
it le grit par les cheveux. Den viiand van
ter zijde —, (aanvallen) prendre Pennemi
en fianc. Grijp, (vat , raak) dit ijzer niet
aan , het is beet , ne touchez pas ce fer,,
it est chaud. Hij grijpt alles verkeerd aan,
it fait tout a rebours. Het vnur heeft de
fchuur reeds aangegrepen , le feu a Ma
pris a la grange, gagne la grange. Ie•
mind met woorden (aanvallen, beleedigen), attaquer q, q. de paroles , injuries
q. q. fig. Likander met woorden— , se prep.
dre de paroles. De eer, den goeden naam
van iemand attaquer l'honneur, la rd.
putation de q. q., outrager q. q. en son
honneur ; fig. De kports heeft hem gewel.
dig aangegrepen (verzwakt), la Pyre l'a
fort travaille, affaibli, epuisd, abattu.
g ene zaak wel — (aanvatten) , empaumer une
affaire. lemand bij zijne zwakke zijde —,
prendre q. q. par son faible. Deze artfenij
grijpt de borst p an, cette medecine affecre
la poitrine. Telkens —, (door aanvallen
, zijn
vermoeijen) harceler. Zich
ite hest doen , s'dvertuer, s'efforcer, faire

Aangezeten, verl, dw. van Aanzitten.
Aangezien, verl. dw. van Aanzien.
Aangezien , voegw. alzoo, naardien , vermits,
dewiji, enz., vu que , attendu que, puisque , parceque. — de zaak zoo is, paisque la chose est ainsi. (vermits) de
gelegenheid zich daartoe aanbiedt, vu que
l'occasion s'y presente.
gezigt , gelaat ,
Aangezigt , 0. aanzigt ,
visage , m. face, figure, vue , f. Een
fchoon une belle figure (an beau visage).
IVIen zag op zijn — bet misnoegen, verdriet,
on vit sur sa figure le mecontentement.
1k ken hem van —, je le eonnois de vue,
Van — tot —, tie face a face. Rene face
in bet —, fine balafre, une estafilade
la figure. 1k heb het hem in het — (zonder bewimpeling) gezegd, je le lui ai dit
en face, a son nez, a sa barbe. Voor het
— der ganfche wereld , a la face de Punivers; fig. Wilt gij het mij in mijn — (onbefchaamd) heecen liegen ? seriez-vows as•
sez effronte pour m'en donner le dementi? lemand eene fnede in het geven,
(wijten), imputer a q. q. une faute qu'il
a commise. fpr. w, deter le chat aux
jambes de q. q. Die zijnen neus fchendt,
fchendt zijn le blame qu'. un parent
fete sur un de ses proches, retombe stir
lui.meme ; c'est s'arracher, se couper le
nez pour faire depit a son visage.
Aangeztgtkunde, zie Gelaatkunde.
.Aangezocht, v. dw. van Aanzoeken.
.41J,ngezwollen, v. dw. van Aanzwellen.
Aangezwommetk, v. dw. van Aanzwemmen.
Aangieten, b. w. ('ik goot aan , heb aangegoten), joindre a q. ch. par la fonte, mon.
ler, verser centre; fig. tam. Dit kleed is,
als of bet tt aangegoten was, cet habit semble etre colle sur vorre corps.
Anngieting, vr. action de joindre q. ch. par
fie effort.
la fonte, jonction ate moyen de la fonte.
Aangrijpend, b. n. aanvallend , offensif, ive,
Aangift, zie Aangave.
agressif, ive. Een — (aanvaliend) leger,
, 0. w. (ik gleed aan, heb en ben aan.
(sear , attaquant.
tine armee offensive.
gegieden), approcher,,arriver en glissant.
aanvaller, assaillant, agree..
Aangrijper,
Aanglimmen , 0. W. (bet glom aan, is aangeglommen), vuur vatten, s'allumer, prem- Aangrijping, y r. attaque, action d'attaquer.
, aanraking, attune/levant, en.
./re feu, s'enflammer, s'embrassr.
Aan.
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Aangrimmen, b. w. (ik grimde aan, heb /tantation. .--, bet in beflag nemen door tOl.
gegrimd), een ftuursch gelaat hebben , don.
bedienden, saisie.
nor des marques de colere a q. q.; jeter Aanhalingsteekenen, oameerviguiliemets,
cabale,
partij, parti,
un regard de colere sur q. q.
znur Aanhang,
maken
faction, secte , f. Zich eenen
zien, rechigner.
Aangroei, m. aengreeijing, yr. aanwas, acse faire un parti, des partisans, seta.
teurs , adherents, suppots m. pl.
croissement, tn. augmentation, crue , f.
progres,
m.
uitwas aan het vleesch, Aanhangen , b. en o. w. (ik hing aan, heb
(in de geneesk.) excroissance.
aangehangen), aan iets hangen , aan iets
Aangroeijen, o. w. (ik groeide aan, ben aanhangende zijn, pendre a q. ch. —, op
gegroeid), opgroeijen, toenemen, grooter
iemands zijde, van zijn gevoelen zijn , hem
worden, croitre, accroitre, grandir. Dat
navolgen, s'attacher a q. q., adherer q.
kind is veel aangegroeid, (grooter geworden),
q., titre partisan, sectateur de q. q.;
cet enfant a beaucoup grandi ; fig ook
fig. —, se ressentir de q. ch. Zijn dood
(ik zal er nog lang ge•
augmenter, multiplier. Zijn vermogen is
zal mij nog lang
bij zijde minderjarigheid fchoon aangegroeid
voel van hehben), je me ressentiras long.
(veel toegenomen) sa fortune s'est beau.
temps de sa inert. fpr. w. De kat de bet
coup accrue , s'est bien augmentee , pen—, zie Aanbinden.
dant sa minorite.
aanwasfen, in het Aanhangend , b. n. accessoire.
groeijen -met iets vereenigd worden. Toen Aanh anger, in. Aanhangfier, vr,partisan,sectamen de koe opende , vond men , dat zij
teur,adhirent,suppot;partisanne,sectatrice
was aangegroeid , en ouvrant la vache, on Aanhangig, b. n. in twist, en litige.
trouva que le poumon adheroit aux cotes. Aanhanging,vr.aankleving,inherence,adhirence
Dit paard is aangegroeid, ce cheval fait la Aanhangfel, o. ce qui pend a q. ch. —, bij.
voegfel van letterkundige werken , supple..
corde. De aangegroeide huid van het oog,
(in de ontleedk.), la conjonction, la mem.
went, tn. appendice, f —, op eenen uibrane conjunctive de l'oeil.
terflen wil of testament, codicille, tn.; fig.—,
Aangrommen , b. w. (ik gromde aan, heb aan.
bijvoegfel , bijkomende zaak , accessoire,
gegromd), tegen eenen anderen grommen,
tn. —, in de leerk. hetgene, dat men ter
gronder centre q. q. De beer begon hem
veriterking der aangevoerde reden, ten
aan te grommen, Pours commenca a grow.
vervloede er nog bijvoegt, corollaire , en.
der centre lui ; zie Toegraauwen.
Aanhebben, b. w. (ik had aan, heb aange•
Aangromming, vr. bekijving, gronderie.
had), porter, avoir (sur son corps). Zij.
Aanhaken, b. w. (ik haakte aan, heb aangene kleederen
avoir , avoir yds, set
haakt) , aan eenen haak vastmaken , accro.
habits , etre habille. Wat heeft hij aan?
cher, pendre a un crochet. —, fcheepsw.
quo porte-t-il sur son corps?
qu'a-t
vasthouden met den bootshaak, gaffer.
Schoenen en koufen
etre chausse ; zie
Aanhaking, yr. het hangen blijven , accroche.
Omhebben 3 fig. Wat hebt gij er aan ? (wat
went, tn.
voordeel geeft u dat?) quel profit vous
Aanhalen, b. w. (ik haalde aan , heb aange.
en reviendra-t-il? fam. (in het fpelen),
haald), naar zich toetrekken , attirer sal ;
een markje
(verloren hebben), avoir
fig. door beleefdheid, gedienitigheid aanlokperdu une marque. 1k heb niets aan, je
ken, tot zich trekken , allecher,, attirer,
n'ai perdu ancune marque.
gagner par des provenances. Stijf aan- of Aanhechten, b. w. (ik hechtte aan, heb aantoehalen , toetrekken , serrer, resserrer.
gehecht), aan iets vastmaken, joindre
Baal dien knoop wat weer aan, rep.q. ch., attacher, annexer.
cerrez un peu ce noeud.
(fcheepsw.) Aanhechter,
Aanhechtfler, yr. celui,celle
een touw
poser sur une corde; de
qui attache , joint.
boeilijnen —, haler sur les boulines. De Aanhechting, yr. action de joindre,d'attaeher,
fchoten —, border les ecoutes. De braamjonction.
zeilfchoten
, accoster les perroquets. Aanhef, in. Aanheffing, vr. het begin (van een
Touwwerk
pousser sur un manoeuvre ;
zangfluk) , intonation (d'une piece de
—, in beflag nemen. saisir,, arréter. Er
chant). De aanhef is te hoog, cette into.
zijn veel fmokkelgoecleren aangehaald, les
nation est trop haute; fig. —, begin,
douaniers ont saisi beaucoup de contreaanvang, inleiding eener redevoering, yr.
bandes.
bijhalen, aanfchaffen, entreteexorde d'un discours ;
, eerfte flag,
nir,, soutenir. Daar is Been
aan zoo
worp of zet in zekere fpelen, debut.
veel kosten, it n'y a pas moyen de soute- Aanheffen, b. w. (ik hief aan, heb aangehenir tant de depenses, de faire face ei
von). Een geestelijk lied, eenen pfalm —,
tant de depenses.
bijbrengen , aanvoe.
(inzetten, sangeven)entonner un cantique,
ren,
titer, alleguer, faire mention. De
un pseaume.
beginnen, eene redevoe.
oude fchrijvers
citer, alleguer les anring, enz., commencer un discours.
ciens auteurs.
aanfi-repen , merken, Aanheffer,
Aanheffter, yr. celui , cello
aanteekenen, marquer. Cij moest die posqui entonne un p:eaume , etc.
ten op de rekening — 7 vous deviez mar- Aanheffing, vr. (in eenen zang), intonation.
quer cos articles au compte.
Aanheften, zie Aanhechten.
Aanhaler, m. bijbrenger van eene fpreuk, al- Aenhelpen, b. w. (ik hielp aan, heb aange.
legateur ; zie Verklikker.
holpen), helpen aandoen. Laat mij u den
Aanhaling, b. n. aanvallig, aanlokkelijk, aan.
rok — (helpen aandoen), que je von, aide
lokkend, aantrekkend, attrayant, oblia mettre votre habit.
geant.
voorkomend,beleefd,prevenant, Aanhijgen , o. w. (ik hijgde of heeg aan, heb
engageant, attirant.
aangehijgd of aangehegen), zie Hijgen.
,Aanhaligheid, vr. aanvalligheid, humour of. Aanhijfchen, b. w. ik (heesch of hijschte aan,
ficieuse, action d'attirer a soi par des
heb aangehefchen of aangehijscht) , zie
manieres privenantes, officieuses.
Hijfchen.
.Aanhaling, vr. action d'attirer.
bij. Aanhitfen, b. w. (ik hitfie aan , heb aange.
brcnging van eene fpreuk , allegation, ci.
hitst), opil9ken beet waken, tot goed or
As
kwaad
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zal nog lang —, it faudra encore biers do
temps. —, vasthangen aan lets, tenir a q. ch.
(zeew.) naar eene plaats,porter vers un
—,
de
endreit. Een touwwerk —, amarrer un
manoeuvre. —, (met vieren) tenir bon.
door zijncn broeder aangehitst, opgeftookt ,
it a etc instigui par son frire. Eenen Aanhoudend, b. n. onophoudelijk, gedurig,
gettadig, continue', le, continu, e, qui
hood op iemand —, haler un chsen sur q.
dare. Een — geraas , tin bruit continue'.
q. Twee vijanden tegen elkander —, aDe —e droogte heeft aan de aardvruchten veel
d eum
deux
e nne is .
carner
h
nadeel toegebragt, la sicheresse continub n . exci ta tif , lye.
i ve
A anii i t fen d , b.
elle a fait beaucoup de mal aux fruits
Aanhitfer,, m. Aanhicstler,, vr. instigateur,
de terre. Eene —e koorts, une .jlevre
instigatrice. a,ii is daarvan de — of aancontinue. Tien dagen — (nen achtereen' flookiter geweest , elle en a etc' instigavolgende dagen) regen, dix fours continus
oker
triee; zie Opft.
de pluie; bijw. continuellement.
Aanhitfing, yr. opfttaking, instigation, in•
citation, impu lsion. ilij heeft het op de Aanhouder, m. Aantioufttier, vr. om jets, celui, cell: qui persevere, insiste sur q.ch.
- van uwen broedcr gedaan , it l'a fait a
persiste dans, continue q.ch. zie Volharder.
linstigation
de votre fribre.
'
fpr. w. De — wint, avec de la pati.
Aanhoogen , b. w. (ik hoogde aan , heb aanence on vient au bout de tout ; tout vient
gehoogd), hooger makes , verhoogen , haus4 point pour qui suit attendre. —, van
set - , rehausser rendre plus hunt. Eenen
dieven , heler recileur de voleurs. —, be
muur — (ophalen), hausser, rehausser une
flagnemer,, saisissanr.
muraitle
(gehoopt), zie Ophoopen.
Aanhoopen , b. w. ok hoopte aan , heb aan- Aanhouding , yr. continue , continuation,
zie volharding, voortduring. —, het in beAanhoorder,, in. toehoorder, luisteraar, au.
flag nemen, (writ, in. saisie, f, etc.
diteur , ecouteur.
Aanhooreu, b • en o. w. (ik hoorde aan, heb Aannuwen, b. w. (ik huwde aan, heb aangehuwd), s'allier par mariage.
aangehoord), naar iemand of iets hooren ,
luisteren, scouter, prefer l'oreille, ouir. Aanhuwmg , yr. alliance par mariage.
Aanjagen,
b. en o. w. (ik. jaagde of joeg aan,
Hij wilds mij niet eons —, ii ne vouloit
heb aangejaagd) , aandrijven, presser ; fai..
pas seulement m'ecouter. —, zie Toebere avancer, alien plus vice. Jaag (drijf)
hooren.
de koeijen .wac aan, falter avancer les
Aanhoorig , b. n. toebehoorend , appartevaches ; fig. lemand eenen fehrik —, fai.
p unt, e.; ulcer gebruikelijk in : lemands aan•
re pear a q. q., l'ipouvanter. —, herhoorigen , la farnille, (la maison) de q.
waarts jagen , fnel herwaarts rijdeu. Zij
q.; les parents.
kwatnen vliegend —, Its ven oient a no us
Aanhuoring, vr. toeluistering , action d'icou-

inciter, pousser, ani.
mer,, exciter , instiguer. Het yolk tot 1
tot
deugd
,
oproer —, inciter le peuple
a la vertu, á la revolte. Hij is daarcoe

kwaad

aanzetten

,

, i'r,, de prefer l'oreille. —, verhooring
van getuigen , auditioa des tentoins.
Aanhooriter, yr. cell: qui dcoute.

venire a terre ils arrivoient a bride abat.
tue, en granite hdte. —, herwaarts jagen van

De fchuit
eene trettichuit, fielder jagen.
kwam langzaam — , la barque approchoit
.Aanhouden , b. w. (ik hield aan, heb
lentement. Schipper,, hat war —, capi•
aangehouden), naar zich toehouden , retetame , faites plus avancer le , garcon.
stir. hood den LOOM war aan , retenez un
pen la bride. — blijven, aanhebben, gar. Aanjuichen , b. w. zie Juichen , Toejuichen.
Aankanten
, (zich) wederk. w. (ik kantte mij aan,
der. Wilt gij uwe brook —? voulez.vous
heb mij aangekant), zieh verzetten, s'oppo.
gander votre culotte ? —, in beflag ne.
ser. Hij heeft zich tegen de uitvoeiing van
men, saisir. Slaikgoederen —, saisir des
her vonnis aangekant, (verzet) it s'est opconirebandes. —, beletten voort to gaan ,
pose a l 'execution du jugement.
vaschouclen , in hechtenis nemen , arreter,,
fairs prisonnier, emprisonner. Alle ref- Aankanting , vr. tegenkanting, opposition.
zigero werden op last der regering aauge. Aankijken , b. w (ik keek aan , heb aangeke•
ken), regarder,contempler. 3terk —,fixer.
houden , totes les voyageurs forent an retás par ordre du gouvernement. —, op- Aanklage, zie Aanelagt.
houden , verbergen , reciter. Dieven —, Aanktagen , - b. w. (ik klaagde aan , heb aanveraelen, realer des voleurs. —, met geklaagd), befchuldtgen , accuser. Zijn ge•
houden vuorcgaan , continuer. Wilt gij de' weten klaagt hens daarover aan, sa conscien.
co lui en fait des reproches. lemand bij
courant —? mules-vous continuer la ga.
het geregt —, definer q. q. en justice.
zette1 —, verzoeken om jets, solliciter,
noncen.
—,
demander q. ch. Hij heeft om eon ambt Geregtelijk
aangehouden , it a sollicite un emploi. Aanklager,, m. Aanklaagtter,, yr. befchuldiger,
,
accusatrice.
—, (voor het
accusateur,
verzoek drip— , up iecs aandringen,
geregt) delateur, dilatrice; dinonciaur q. ch.; persis.
gend herhalen, insister sur
tern, dinonciatrice.
ter a, dans q. ch. etc. 1k heb her op
, yr. befehul.
zijn fterk — met kunnen weigeren , j e n a t Aanklagt , aanklage, aanklaging
diging, accusation. Geregtelijke —, de.
pu le refuser a ses fortes instances. Om
memorie,
welke
nonciation,
dilation.
—,
cen meisje —, rechercher une file en made befchuldiging vervat, acte d'accusatior'.
riage. lemand tot jets —, porter, ea.citer,
(ik
klampte
aan,
heb
aanw.
0.
W.
Aanklampen,
b.
pousser, obliger q. q. a q. ch. —,
geklampt), zeew. —, am, boord ltggen, enaan eene plaats aauleggen , s'arreter. -De
teren, accrocher, aborder , aramber ; —,
fchuit zal. bier —, la barque s'arretera
met kiampen ,erfierken, acclamper. Eenen
of met iets voort
ici. —, voortduren
mast met klampen vertterken, acclampler un
gaan , volharden , continuer, pera, erer.
De regen blijtt nog —, la pluie continue , mil t.fig. lemand — (zich ongevraagd bij iemand
vervoegen) , accoster q. q., faire de nou•
encore. i.ene aanhoudende koorts, unefièvre
veau la mime proposition, la mime de.
continue. Hij houdt aan, (volhardt) in het
mande qui a déjà etc refusie, ou sur la
Met
gebed , it persevere dans la priire.
quells on n'a pas en de tiponse positive.
continuer a chanter. —,duren, het
zingen —,

Aan-
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Aanklamping, zie Entering.
ge de l'adeleseence. aanvanger, die iets
Aankleeden , b. w. (ik kleedcle aan , heb aangee
begint te lemen , leerling, disciple qui ne
kleed), iemand kleederen aantrekken, ha,.
vient que de commeneer,cornmencant ,ap.
biller , mettre des habits a q. q. Zich
prentif, novice.
s'hatiller, se y ear. Zij heeft zich aan- Aankomen, o. w (ik kwam aan, ben aangeKleed u fchie.
gekleed, elle s'est
komen), aanlanden. Na afgelegde reis te be..
aan, eitez . vous promptement.
ftemcier plaatfe aankomen, arriver, aborAankleedfler, yr. cella , eelAankieeder,,
der , prendre terre. De •loot is aangekoq. q.
le qui
men, irs flotte est arrivee. In onbekende
Aankieeding yr. action d'habiller.
landen 5 aborder en des pays inconnus.
ilankleeffel , 0. tout ce qui reste attaché a
Bee laat zal de fchuit bier - '1 a queue
q. ch., adherent, m.
heure la barque arrivera-t.elle ici? - ,
Aanklemmen, b. w. (ik klemde aan heb aanherwaarts komen , s'approcher. 1k zie hen
geklemd ) , jeindt e en pineart ou en serfends je les vois 1144 qui s'appro•
rant ; fig. Zijne Melling met duchtige beclient. De zomer komt aan, Pete s'appro.
wijzen cppuyer son argument de preu.
che. De dag komt aan, le jour paves concluantes.
reit. , out te vertoeven. De fchuit
Aankleve, yr. aanhaegfel, bijvoegfel, aanplagt bier aan te komen , la barque ayoit
hang, accessoire,
dependances, f.
la coutume de, etoit accoututnee A,s'arreHij heeft het
pl. appartenance , f.
ter ici. Wilt gij tevens bij mij — ? vonhues gekocht met al zijne (zijn toebelez-vous venir chez moi en passant? Hij
booren), it a achete la 7/raison avec torezal nog voor zijn vertrek bij u vous
tes les dependances. De flad met hare -,
verra encore avant son depart, avant de
la ville avec son territoire. fig. le et gepartir. Zoodra ik was aangekomen , ging ik
neraalfchap met de — van dien, le generabij hem, aussiat que j'etois arrive, je
lat avec tout ce qui y appartient.
passai chez lui. - , toevallen. De vaste
Aankleven, b. en o. W. (ik kleefde aan , heb
goederen , die hem door ed.,. nis zimn aangeaangekleefri), aanplakken, colier, attacker
komen; (toegevallen,) les bien-fonds qui
avec de la colic , de l'empois, etc. etre
lui sons devolus par heritage. -, overattache, e, adhere, e; afficher. fig. -,
komen. Wanneer is hem die ziekte aangetoegedaan zijn , ergens aan blijven hechten,
komen? quand est-ce que cette maladie
s'attacher,, s'adonner A q. ch. De wee
lui est survenue , l'a attaque? sat) iets
reld etre attache au monde. Een gekomen, verkrijgen. Aan tilit geld is hij
voelen - (bij ten gevoelen blijven), s'atniet eerlijk aangekomen, cet argent ne lui
tacker a une opinion.
est pas whit , survenu honnetement. Het
Aankleving, yr. adherence, adhesion. -,
vleesch is zoo duur, dat er geen - aan is,
y erkleattheid, devouement,attachernent,m.
la viande est si chere, qu'il n'y a pas
Aankloppen, o. w. (ik klopte aan , heb rangemoyen d'en acheter.
grower, iterker
klopc), aan de detir tikken, 'rapper ,keurtvorden. Uwe dochter begint aan te koter a la porte. - aanzock doen om
men , votre fine commence a devenir
iets. Ik zal nog tens bij hem -, ie re.
grande , a grandir. Gij zijt na de baden
nouvellerai encor e nue fois ones Instanvrij teat aangekomen, vous avez joliment
ces aupres de lui. iemand polfen, songagne de l'embonpoint apreis avoir pris
der. 1k heb tens bij hem aangeklopt, je
les bains. —, in kundigheid . toenemen.
l'ai un pen sonde. Kiop tens aan, (under.
Uw noon is in bet reketien veel aaneekozoek eons) of er jets te hopen is, sondez
men, votre fils a fait Bien des progres
un pen, s'il y a q. ch. 4 esperer.
duns le caicul. verzorgd wooden. Zijne
Aanklopping , yr. action de jrapp.or,deheur.
kinderen zijn alien goed aangekomen, ses
ter 4 la porte.
enfants sent tons bien places, etablis.
Aanklouwen b. w. (ik klouwde aan , heb aanlaten — (op iemand verlaten, begeklouwd) , opklouwen , rdteler, zie Darken.
rusten) , s'en rapporter, s'en remettre
Aanknielen, o. w. (ik knielde aan, heb aanau jugement, a la decision de q. q., se
geknield), s'agenouiller aupres. Zij hadreposer sur, etc. Ik last bet er op —, ik
den ten outaar of altaar aangeknield , ils,
beroep mij op mijnen laatflen brief, je
elles s'etoient agenouillds, des , 411P1 es
ra'en rapporte a ma derniare lettre,
de l'autel.
m'y refire. Ik last het op 11 NV woord -,
.Aanknijpen, b. w. (ik kneep aan, heb aangee
(ik verlaat mij, berust op ow woord) je
knepen), zie Toeknijpen.
one repose sur votre parole. 1k wil het
Aanknikken, zie Toeknikken.
daarop laten (wagen) je veux le risAanknoopen, b. w. (ik knoopte aan, heb aanquer,, hasarder. Het is dwaas, zulk een
gekn o oPt), attacker avec un ou plusieurs
beflaan op een blind geluk te laten
boutons, boutonner ensemble, nouer ,lier
est deraisonable d'abandonner tel etaa q. ch., ajouter en brochant. bijblissement a tin coup de hasard ; fig. -,
voegen , ajouter, joindre. fig. Laat ons
met den derden onbep. perfoon, als : Het
nog Len fleschle
holm er nu op aan te weten, ii s'agit
( drinken), ayons l'autre
bouteille. Het gefprek weder renouer
present de savoir. Het sal op eene kleila conversation , reprendre le discours.
nigheid niet , tine bagatelle de plus ou
Aanknooper, rn. Aanknoopfter, yr. cella,
moit,s Oen derangera den; it oat tienCelle qui boutonne ensemble, qui attache
dra pas a cette bagatelle. Het komt maar
avec cis boutons. (semble, etc.
op u aan, it ne depend que de vous ;
Aanknooping, yr. action de boutonner enne tient qu'a vous. Ile: komt op ow gee
Aankomelieg, m. en yr. een , eene, die aanluk aan, 11 y va de votte fortune. Het
komt, tone pel sonne qui arrive, etc. noukomt er ,roil veel e p aan, m'importe
veau venu, e. - vreemdeling, etranger.
beaucoup. Het komt er mil niet op aan, je
aaekomend (opwasfend) jongeling of
n'y regarde pas de si pres. Daarop komt
meisje , adolescent , e, jeune garcon on
het joist ran, c'est 14 le noeud de l'afjeune fine en 4ge d'adolescence, dons l'dfaire. fig. 1k zou ruooi zijn aangekomen,
in-
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indien ik uwen raad gevolgd had, j'aura:
fait line belle equipee, si j'avois suivi
votre conseil. Wat komt het er op aan,
(wat is er aangelegen) of bet mooi of flecbt
weder is ? qu' importe du beau ou du
mauvais temps, etc. Op iênen dag moet
het u niet ne fact pas regarder
un sera jour.
Aankomend , b. n. die groot worst, zie
meisje , fine fill: qui
Aankomen. Een
commence a se connoitre.
toekomend,
prochain, e, qui vient.
arrivote, venue. Zoo dra ik
Aaakomst,
zijne vernam , desque j'appris sa venue,
son arrive'. De eerfce — van den Mesfias,
le premier avenement du *Jessie.
Aankondigen , b. w. (ik kondigde aan, heb
aangekondigd) , bekend makers, aanzeggea ,
annoncer, dinencer, declarer, publier.
lle flood werd hem aangekondigd (aangezegd) , la wort lui flit annoncee. e y e geboorte van den pries werd den voike aan
gekondigd, la naissance du prince fist
?libelee au people. Geregtelijk intimer.
—, jets toekoms igs te kennen geven , zie
Voorfpel ! en , Voorzeggan, Voorbeduiden.
Aankondigend , b. n. ce qui annonce ; *
nonciatif, ive.
Aank ndi g er, m. Aankondigfter, vr. celui,
colic qui annonce , etc. — der feesten, annonciateur. — van wat goeds, messager
de bonnet
Aankondiging , yr. afkondiging, bekendtnaking, annonce, denonciation,declaration,
publication. De — des oorlogs, la declakennisgeving,
ration de la guerre.
geregtelijke ontbieavertissement, m.
ding, intimation.
Aankooijen, b. w. (ik kooide aan, heb aangekooid), bij boekdrukkers, de eormen toeflaan, server les formes.
koop, achat
Aankoop,
Aankoopen, b. w. (ik kocht aan, heb aangekocht), eenigen blijvenden eigendom koopen,
acheter, acquirer q. ch. aprix d'argent;
zie tioopen.
Aankooping, vr. zie Aankoop.
Aankoppeien, b. w. (alt koppelde aan, heb
aangekoppeld), accoupler, apparier , zie
Koppe:en.
Aankoppeling, yr. accouplement , m.
Aankrammen , zie lerammen.
(ik kreeg aan, heb aangeAankrijgen, b,
kregen), fan of cen zich krjgen , als klee,
deren, mettre. 1k kaa dies rok niet
je ne puis pas mettre cet habit. —, in
(verliezen),perhet fpelen. Een markje
dre line marque au feu.
Aankriiten, b. w. (ik kreet aan, heb aangekreten) , huilen , weenen , ichreijen, pleurer, crier a q. q.
Aankruiien , b. w. (ik kruide, krood of krooi
aan, hub , aangekruid, aangekroden of aan.
gekrooijen), door kruijen wader br.mgen,
approcher par line brouette, en brouettaut , charrier.
Aankruipen, o. (ik kroop aan, ben aangekropen) , herwaarts kruipen ayancer en
rampant , en se trainant.
Aankwakken , b. en o. Ns' (ik kwakte aan, hob,
ben aangekwakt), jeter contre. Hij heeft
hem tegen dea znuur aangekwakt, it Pa fete
contra la muraille. Hij is tegan de tafel
aangekw ak t , ii est tomb' de tout son poids
contre la table.
Aankweekeling, in. en yr. stourrissen , jean:
lave.
ere
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Aankweeken , (ik kweekte aan , heb
aangekweekt) , planten, boomen opkweeken , cultiver, 'lever, faire croitre des
planter, des arbres. fig, jonge lieden
Clever, donner de l'education a de jeunes gens. De vriendfchap v n iemand —,
(onderhouden), cultiver,, fomenter l'amitie de q. q.
Aankweeker, m. Aankweekfter, yr. cultivateur,, celui, cells qui elave, qui cultive.
Aankwe,king , vr. aanfokking, kweekerij, tee.
lerij , culture ; fig —, opvoeding, education. koestering, fomentation. — der
wecenfchappen , culture des sciencet.
Aanlagchen, b. w. (ik lachte aan, heb aangelagchen) , toelagchen , sourire, rire a q.
q. Zij lachte ons vriendelijk aan (of toe),
ells nous sourioit d'un air doux; fig.
Het geluk heeft ons deeds aangelagchen
(begunftigd), la fortune nous a toujours
favorites (ees), nous a toujours souri.
Aanlanden, o. w. landde aan, ben aangeland), aan wal komeu, aborder, atterrer,, prendre terre, arriver a terre , mettre pied a terre. (zeew.) Binnen
de haven — (aanIzomen) , surgir au port.
eene haven, arAanlanding, vi. aankomst
rivage , m. zie Landing.
Aanlangen, b. w. (ik langde aan, heb aange.
lang 1), aanreiken, toereiken, donner, mettre
en mains, tendre , passer.
Aanlanger, tn. celui qui donne q. ch. en
mains, etc. (mains, etc.
Aanlanging, yr. action de donner q. ch. en
Aanlappen, b. w. (ik lapte aan, heb aangelapt), ajouter grossterement, coudre line
piece a q. ch.
Aanlasfchen, b. w. (ik laschte aan, heb aan.
gelaschc) , aannaaijen, aanfmeden , attacher, joindre en cousant, en forgeant.
Papieren , enfiler attacher ensemble
des papiers.
Aanlasfching, yr. action d'attacher, d'enfl•
ler, de joindre en cousant, en forgeant.
Aanleeren , b. w. (ik leerde aan, hob aangeleerd),
leeren , zich eigen maken, apprendre. —,
vorderingen maken, faire des progres dans
quelque etude, a yancer, dans set etudes.
Aanleering, vs. action de faire des progres
dans q. etude, zie Leering.
Aanleg, m. natuurlijke gefchiktheid , vatbaarheid
tot of voor iets, talent, disposition, f.
lent , m. Hij heeft veel — voor de muzijk, it a beaucoup de disposition, de tanatuurlijke
lent, pour, a, la musique.
gefchiktheid (wijsb.), aptitude, f. ontwerp , plan van iets , in de berchrij.
ving der fraaije kunft, ,n , het plan of de
fchets, voor de uitvoering van een kunstftuk, waarin alle wezenlijke deelen van het.
zelve te vinden zijn, plan, m a ebauchs, f.
De — van een historisch fchilderftuk , le
plan, rebauche, d'un tableau historique.
De — (bouwing, ilichting) van eene batterij,
la construction d'une batterie. —, toe.
leg , berarning ,projet , plan , m. 1k weet zij.
nen — te verijdeten , je sass comment is
rustrer dans son projet. grond, grond.
fflag,
fondament, m. —, (in de regtsg.) instance , f. De regtbank van eeriten , Is
tribunal de premiere instance.
Aanleggen, o. (ik legde aan, heb aangelegd , ook ik leide aan, heb aangeleid) van
eene fchuit op de vaart ergens been om
op eene plaats te vertoeven, te pleisteren ,
tot het nuttigen van ververfchingen, o'erfiler. De fchuit moat nog eens

AAN
barque s'arritera encore unit fois; fig.
fam. Zullen wij bier eens —? ne seriezVont pas d'avis de nous rafraichir ici ?
zich gereed maken om te fchieten , mik.
ken , toucher en joue, viser. Leg aan! en
joue ; fig. —, bedoelen. Zoo gij daarop
aanlegt , heb ik tredelijden met u, si c'est
la vette but, j'ai pitie de vous. Met
iemand (zich met iemand inlaten), (in
eenen kwaden zin), intriguer avec q. q.
—, b. w. De eerfle inrigting of aanleg van
jets maken. Zij zijn nog aan bet — van de
bloemperken , ils en sent encore a l'arrangement des parterres. Eenen tuin ,
fatre en jardin. Eene ftad —, fonder
tine ville. Eenen wijnberg —, planter
tine vigne. Eene fchool, een magazijn,
eene fabrijk (oprigten), etablir une école, un magasin , tine manufacture.
Eene batterij — , construire , dresser
tine batterie. Eene legerplaars
asseoir
un camp. Vuur
faire du, mettre le feu.
middelen ter bereiking van ,zijn doel in
het werk flellen. Gij heht dat• niet wel
aangelegd, vous ne you: hes pas bien
pris; y ou: ne vous etes pas servi des
moyens propres pour reussir ; y ou: avez
pris le plus long. 1k weer niet, hoe ik
het zal je ne sais comment m'y
prendre, par o6 je commencerai. Een
regtsgeding of proces
(aanvangen , beginnen), intenter,, commencer, entreprendre un proces. befteden. zijn geld
wel —, placer, employer bien son argent.
Al zijne krachten —, employer toutes ses
forces. Zeew.
, het wand om den mast
leggen, capeler les haubans. naar en.
ne plaats, zeewaarts , porter le cap, gouverner vers un endroit, a la Incr. —,
aan de kaai, amarrer au quai.
hoe
legt gij het aan? ou as-tu le caps Noord
avoir le cap fiord.
(aan een fchip) ,
mettre a bord.
Aanlegger, m. Aanlegfler, yr. aanvanger, bewerker, ftichter, veroorzaker, bewerkfier , oorzaak, auteur, m. en f.directeur,
moteur, m. motrice , cause, f. Wie is de
— van die zaak ? qui est Pauteur, la cause
de cette affaire?
beramer,, brouwer
van een fcheltnfluk, machinateur. om
te fchieten , celui qui cou,he en joue. —,
aanlegfter, eifcher,, eifcheres of eischfter
(in regten), demandeur, demanderesse.
Aanlenging, yr. action de mettre, etc. —,
van eene fabrijk, etablissement dune manufacture, m befteding, emploi (de
l'argent), m. —, het aandoen van een
regtsgeding of proces, action d'intenter,,
de commencer un proces.
grondlegging, fondation.
Aanleiden, b. w. (ik leidde aan, heb aangeleid), berwaarts leiden , geleiden, conduire
par ici, approcher en menant. aandrijven, opwekken , exciter, inciter, in.
stiguer. fig. Rene aanleidende, bewegen..
de oorzaak, drijfveer), une cause premiere,
motrice , f. motif, m.
.A.anleider,
celui qui opera; zie Bewerker. —, geleider, conducteur. belhamel, aanvoerder, chef, auteur, insti•
gateur,, zie Aanhitfer.
Aanleiding, y r. oorzaak , gelegenheid, lieu ,
m. occasion, matiere, sujet, m. Hij
gaf hem —, (gelegenheid, ftof), om van deze zaak te fpreken, it ltd donna lieu, dub
fournif matiere, de parlor de cette affaire. Gij hebt hem daartoe
('oorzaak,
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reden) gegeven, vous lui en avez dense
sujet. beweegoorzaak. %/Vat heeft
daartoe — gegeven? qu'est ce qui vous a
induct el cela? drijfveer, motif, m.
—, inles ding, opleiding, aanwijzing, in.
troduction , ouverture , f: Eene — tot de
nederduitfche fpraakkunst, une introduction a la grammaire hollandaise. lets
to t — over eene fchriituurplaats zeggen,
dire q. ch. pour servir d'ouverture stir
un passage de Pictiture sainte.
Aanleidfter, y r. celle qui conduit le denim
on l'ouvrage ; qui fait naitre la quenelle, instigatrice, zie Aanfpoorfler.
Aanlenen , zie Aanleunen.
Aanlengen , b. w. (ik lengde aan, heb aange.
lengd) , door vermenging eener vloeiftot of
met eene andere, dezelve dunner, flapper
of vloeibaarder maker), temperer un
guide par un entre mein: dense, attenuer.
verdunnen, delayer,
ter, amincir, rarifier. De hitte verdant
de lucht, la chaleur rarefie Pair.
Aanlenging, yr. verdunning, delayement, tn.
Aanleunen, aanlenen , o. w. (ik leunde , leende aan, heb aangeleund, aangeleend), appuyer, t'appuyer contra q. ch., zie Len.
nen. Zich lets laten —, (het zij eenen
tel, dien men niet heeft, eene daad, mike
men niet verrigt heeft). permettre , sour,frir qu'on nous attribae quelque titre,
honneur ou action. Hij liet zich den naari
van graaf —, it permit qu'on lui donntit
le titre de comte.
Aanlichten, o. w. (ik lichtte aan heb aange.
licht) , beginnen te fchijnen , paroitre ,
peindre, faire jour, zie Aanbreken.
Aantiggen , o. w. (ik lag aan , heb aangele..
gen), gelijk de ouden aan tafel liggende
aten.), etre couclid a table, comae le flrent les ancient.
Aanliggend, b. IL naastgelegen, zie Aati,
grenzend. (lijken, (zeew.) ralinguer.
Aanlijken , b. w. (ik lijkte aan , heb aangehjkt),
Aanlijmen, b. w. (ik lijmde aan, heb aange*
lijmd), colder ensemble.
Aanloeven, o. w. (ik loefde aan, heb aange..
loefd), zeew. fcherp tegen den wind bow.
den, den wind inkrimpen of afknijpen , aller au lof, tenir le lof, serrer le vent,

'offer. Loef aan! au lof:

Aanlokkelijk , b. n. attrayant, e, attirant ,
e, engage an t, e, charmant , e. Eene aanlok.
kelijke fchoonheid , une beanie attrayante.
Aanlokken , b. w. (ik lokte aan, heb aangelokt), naar zich toelokken, attirer,, al.
lecher, tdcher de gagner, attraire. fig.
verleiden, appdter, leurrer , seduire ;
fam. affrioler. Aanlokkend, b. n.
dend, tentant , e.
Aanlokkelijkheid, y r. la qualite d'être attrayant , e. Aanlokkelijklieden, meerv.
bevalligheden , aanlokfels, attracts , charmes , appdts, m. pl
Aanlokker,
Aanlokker, yr. celui celle
qui tdche d'attirer,, etc.
Aanlokking, yr. action d'attirer, etc. —,
verzoekingen des vieefches, tentations de

la chair ; fam. allechement tn.

Aanlokfel , o. dat dient om aan to lokken; fig.
lokaas, o. appeit , m. amorce , f. leurre, tn.
Aanlonken, b. w. lonkte aan, heb aapge•
lonkc), toelonken, jeter des oeillades
regarder d'un oeil, air , amoureux ; faire
les yeux doux a q. q. ; couver q. q.des yeux.
Aanloop, m. van de zee, la levee de la user
coup de mer, m.

zamenloop van menfchen,
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meld), annoncer. Zich bij iemand
fchen, concours de peuple , de monde. —,
dresser 4 q. q.
toevlocd van menfchen, affluence.
Aanloopea , o. w. (dt liep aan, heb en ben Aanmelding, y r. bekendmaking, annonce, notification.
aangei000en), loopende naderen , accourir.
je le; vois accourir. Aanmengen , b. w. (ik mengde aan, heb aanIk zie hea komen
getnengd), mct cen weinig van lets vermen.
-, rasfec, fchielijker loopen. Loop wat
gen, verdunnen, aanlengen, rasher, decourez plus vita, double r le pas.
awl
layer avec un pets de q. ch. Alen kan dit
Tegen Sets — (tlooten ), courir , hearter,
poeder met melt: — (aaLtienge 1), cette pou.
donner coats a q. ch. —, in het loope,
dre peat ef t; e mdlee ou adlayee avec du
of gaan ergens vertoeven. lk zal tcvens
bij hem — (aangaan), ie passerai chez lait. (layement , in.
lta en passant. —, fig. itrijdea. lets dat Aantnenging, y r. vermenging, melange, ddtegen de gezonde rede aanloopt, itrijdt , q. lanmennen, b. w. (ik menthe aan, hen aangemend) , pousser, faire avancer, chasser.
ch. qui n'a pas le seas commun. —, in
ongelegenheden komen. Hij zal daarmede Aanmerkelijk, b. n. en bijw. hetgeen onzen
geest treft, of moet trelfen , merkwaardig ,
(aanrijclen , aanzeilen), cela le inettra
opmerkelijk , remarquable. Er viel niets
dans rembaoras ; il se fora de mauvaiaantnekelijks yoor, 1. 1 ne se passa rien de
ses afaires en cela; it est embarque ; it
remarquable; fig. —, grout, belangrij k ,
s'en mordra les doigts , les polices ; it
ongemeen, considerable,
un
pied
de
nez.
s'adressera mal ; it aura
(duren), Aanmerken, b. w.
merkte aan, heb aa n darer'. Het zal nog lang
gemerkc), opmerken, gadellaan , observer,
il faudra encore du temps, etc. Glazen
considirer,
, remarqucr. Men moet
zwart doen — (berooken), enfunter des
dat degenen, die dac denkcn , geene gods(blaauverres. Het itaal blaaaw doen
dienst hebben , i1 fzut remarquer,, que
zeew. briser,
bleuir Pacier.
-wen)
tons ceux qui pensent ainsi , Wont point
rompre. — (digt tegen den wal), ranger
de religion. Hij merkt de moeite niet aan,
la cite de pres. — (cegen elkander), conaandoen, relit' .
(overweegt de moeitc niet), die ik gehad
rir Pun sur l'autre.
(wasfen), les
heb, it ne considers pas la peine que j'ai
cher. De wateten komen
eue. Vein dingen —, die van andcren oneaux s'enfient , tnontent, croissent.
a.chtzaam zijn voorbij gegaan, observer phiAanmaken, b, w. (ik maakte aan , heb aange.iieurs choses que d'autres one passdes.
maakt), aanvoegen, ajo-ziter , joindre, at_, eene bemerking tegen jets maken. Er
tacker. Het y our —, fire, allumer le
(olidn),
is
op dat werk niets aan te merken, it n'y
fa feu, Melt1 e du fees. De sla
cet ouvrage. iiij heefe
a rien u redire
tiguer la salade.
Aanmanen, b. nr. (ik maande aan, heb aan geop alle y jets aan te merken , it trouve
redire a tout.
aanteekenen, tooter,
maand) vermanen, exhorter. —, opei.
fchen, dagvaarden sommer. Ik heb hem
om t e betalen, je l'ai fait sommer Aanante
, b. n. digne d'être reg
an lcernawaardi
laten
marque, de remarque.
de payer. —, zie Aanporren, enz.
vermaner, waarschuwer, moni. Aanmcrker, m. Aantnerkfter, NT. opmerker,
Aanrnaner,
observateur , observatrice,
oprnerk-fter
teur, admoniteur, zie Aanporder, enz.
—, die aanmerkingen op iets maakt, vitter,
Aanmaning, yr. vermaning, exhortation, adremarqueur.
aanteekenaar, annotateur.
monition. — 7 opeilching, dagvaardin ,
sommation, interpellation. Eene fchrifte . Aantnerking, yr. consideration. Uit — van
line sommation par derit, zie
zijne dieniten, en consideration de ses serlijke —
nemen , faire entrer en conanfporing, enz.
Aanfporjng,
vices. In
Aantnarsch, or. aanrukking van krijgs yolk
siddration. In — genomen, en egard , a
egard, ayant egard.
approche des troupes, marche.
uiting van het
aangemerk-te , opmerking, remarque, oh.
Aanmarren, b. w. (ik marde aan, heb aangemard), (zeew.) met het kabeltouw vastmsservation. Schrandere aantnerkingen , des
amatrer, attacker un vaisseau.
remarques judisieuses. Bedillende — aken
,
nimadversion.
aanceekening (op eenig
Het gefcitut van het fchip words aangemard,
bock), note, annotation.
op dat het niet rolle, on amarre le canon
Aantneten , b. w. (ik mat aan, heb aangeme.
dans le vaisseau de peur qu'il ne roule.
ten), de maat van eenen rok, enz. nemen ,
Aanmatigen, (zich) wederk. w. (ik matigde
prendre la mesure d'un habit , etc.
mij aan, heb mij aangematigd), zich sets
s'approprier , s'attribuer
Aantnecfelen , b. w. (he metfelde aan, heb
toedigenen
aangemerfeld), afouter ou joindre en
usurper , s'arroger, s'ingerer. Hij matigde zich het regt, de guederen van zijnen
Anaconnant,,
broeder aan , it s'appropria le droit , les Aanminnelijk , aanminnig , b. n. en (aanminnigmoet
u
die
deugd
lijk ,) bijw. hetwelk van natuur iets aanlokbiens de son frere.
kends en liefdeverwekkends aan zich heeft,
ne faut pas you: attribuer cetniet
;e vertu. Zich de regerin g, — —, usurper l eaimable ; fig. liant, zie Beminnelijk.
regt Aanminnelijkheid, aanminnigheid , beyallig.
dan
meet '
g ouvernement. Zich
heid, yr. charme, agrement, m. zie Beheeft, empieter.
minnelijkheid.
Aanmatiger, m. Aanmatigiter, ye. celui ,
le qui s'aPProprie s'arroge. —, over- Aanmoedigen, b. w. (ik moedigde aan, heb
aangemoedigd), moedig maken, den moed
us u pr ate ur.
weldiger
verfterken, waar hij niet toereikend is, enAanmatiAing, y r. toedigening, appropriation.
moed geven, donner
courager, animer.
pretension. Onbehoorlijke,
aanfpraak,
-,
du courage. —, iemand tot iets aanfporen,
, usurpation, Pretention
onregtmatige
(eene zaak) bevorYerwaandheid,próq.
ch.,
animer
q. q. a
indite, illegitime.
deren, voorflaan , favorsser, proteger.
somption, arrogance. —, inmenging, immixtion. Het aanmatigen (aanvaarden) van Aanmoediging, yr. encouragement, ns.
aanzetting, aanfporingi, excitation , Incaeene erfenis, l'immixtio n d'une succession.
ration,
Aannielden, b. w. (ik nieldde aan, heb aangeAan-
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Den rouw —,prendre le deuil ; fig. De grooAanmoediger, m. Aanmoedigiter, yr. celui
te reis —, (flerven), mourir; s'en alley
I
celle qui encourage, qui anime.
dans I'autre monde. Krijgsvolk — (werAannaaij en, b. w. (ik naaide aan , heb aangeyen, iu dienst nemen), enroler, enlever des
naaid), coudre a q. ch. , attacher en cou.
gent de guerre. Dienstboden — (in dienst
sant; fam. Goede vrieni laat u geene oo.
nemen), engager, arriter des domestiques.
ren , bon homme , garde la vache ; fpr.
, (niet beEen werk (eene leverantie) —, entrepren.
w. Gij zult mil geene oorcn
dy e, prendre un ouvrage a forfait. Hij
dotten)
,
vows ne me prendrez pas pour
dupe. Hij laat zich geene ooren
, c'est
heeft dit gebouw bij aanbeffeding aangeno.
en homme qui ne se mouche pas du pied.
men, it a entrepris ce bdtiment a for.
fait.
— , infchrijven , soumissionner.
Aannaderen, o. w. (ik naderde aan, ben aanEenen fcbrijfineester
genaderd), naderen , nabij komen , appro.
prendre un mattre d'icriture. Iemand in eenig genootcher, s'approcher; fig. De aannaderende
winter,, Phiver qui approche.
fchap
recevoir q. q. dans tine sociité
Aannadering, yr. approche.
quelconque. — (zich met iets vereenigen).
Ue goudverw neem- het goud gemakkelijk
Aannagelen , b. w. (ik nagelde aan , heb aan•
aan , la couleur d'or s'unit , s'allie also.
genageld) , aanfpijkercn , cleuer, attacher
avec des clans.
mint avec Por-; (bij de vergulders): l'or
Aannemeliik , b. n. behoorende of kunnethle
couleur aspire l'or. Deze ftoffe neemt die
ontvangen worden, acceptable, recevable.
kleur niet aan, cette itoffe ne prend pas,
kunnende worden toegeftaan, admissine mord pas cette teinture. Deze letter
ble.
geloofbaar,, geloofelijk , croyable.
neemt den mkt goed aan, cette lettre encra
, ligt aannemende , leerzaam , intellibien. fig.
, inwijden , snitier. —, op zieli
gent. —, aanneembaar (in eene rekening),
nemen, zi-h tot iets verflouten. Ik neem aan,
allocable.
elke mil in een kwartier uurs of to leggen, je
Aannemelijkbeid , yr. ce qui rend recevable.
parie de faire tine lieue par quart &lieu.
*—, aanneembaarheid , vereischte om toege.
re. —, beloven , zich verbinden , env:.
lawn te wordeu , admissibiliti.
ger,, accepter. Ik neem aan re betalen,
Aannernen , b. w. (1k nam aan, heb aangenoje m'engage a payer. Eenen wisfelbrief —,
men), ontvangeu , recevoir. Welke van uwe
accepter tine lettre de change. Geregtedochters heeft dien brief, deze boodfehap
lijk
, (bekrachri g en), entiriner. Een
aangenomen ? laquelle de vos filles a recu
fmeekfchrift geregtelijk
(goedkeuren),
cette lettre, ce message? —, in jets bewillientiriner tine requite. o. w. —, met Zijn,
gen , zich iets laten welgevallen , niet weige.
toenemen. Die leerlingen nemen wel aan
ren, aanvaarden, recevoir, accepter. Eene
ces icoliers prefitenr, avancent bien, font
ontfchuldiging —, recevoir tine excuse. Ik
bien des pregrhs.
neem uw voorftel aan, faccepte votre pro . Aannemer, m. celui qui refoit, etc. —, inpofiti on. Die wet werd niet aangenomen,
zonderheid van eenig werk , leverantie,
cette lot ne fut pas recste. Wilt gij deze
enz. entrepreneur. —, infchrijver van een
kleinigbeid
? voulez-vous accepter cette
werk, soumissionnaire. *— van kri'gsvolk,
bagatelle? fpr. w. Jets voor goede munt
werver, enrileur. — van cenen wisfelbrief,
prendre q. ch. pour de Pargent compin den handel, accepteur. fig. God is geen —
Cant ; croire lighrement q. ch. — iets
van perfonen , Dieu n'a point egard a Papvreemds ale eigen tot zich nemen, adopparents des personnes.
ter. Een kind (als eigen) —, adopter on Aanneemfler, y r. entrepreneuse , etc.
enfant. ten aangenomen zoon , un fils Aarneming, y r. acceptation. —, toelating,
adoptif. Een aangenomen woord, UN mot
admission.
, aanbefleding van eenig
adopti. Een gevoelen —, adopter tine epiwerk , entreprise a forfait.
infchrijnion, tin sentiment. —, (eene godsdienst),
ving op de werflijst, enrelement.
in.
embrasser. Hij heeft de hervormde godsflallering, ontvangst, reception. 1k was
dienst aangenomen, it a embrassi la relitegenwoordig op den dag van zijne
in
gion riformie. - a , zijne geloofsbelijdenis
den raad , je fns present au four de sa redoen , doen afleggen, Aangenomen worden,
caption au conseil. — tot kinderen van
confirrner, faire sa profession, confeseen gevoelen , adoption d'un enfant, 'd'un
sion de foi. eij is aangenomen, elle est
sentiment, ad filiation. —, (in de pr.)
confirmie, elle a fait sa confession. —,
geregtelii ke goenkeuring, entirinement.
toeitemmen , toegeven , admettre, actor- Aannoopen, b. w. (ik noopte aan, heb aander. Indien ik al aanneme, slat dit zoo zij,
genoopt), aanmoedigen , aanzetten, iemand
wat volgt dan daaruit? si j'admets, si je
tot lets, animer.
vows accorde, si je suppose, quo ce soit , Aannooping , vr. zie Aanmoediging.
quo c'est ainsi, qu'en suivroit.il?
Aannooper, m. zie Aanmoediger.
onderftellen , berekenen , calculer, suppu- Aanpakken, b. w. (ik pakte aan , heb aangepakt),
ter. Men kan het getal der gtfneuvelden
aangrijpen , aanvatten , saisir, empoigno-e,
op meer dan duizend —, le nombre des Aanpakker, m. aanrander,, agresseur.
mores pent etre calculi a plus de
Aanpakking, yr. aanranding , agression.
gelooven , voor waarheid houden , croi- Aanpalen , o. w. 'ik paalde aan , heb aange•
re. Hoe kunt gij een verdichtfel , zoo van
paald), confiner , etre limitrophe on ad.
alle waarfchijniijkheid ontbloot, — ?comment
jacent, e, zie Aangrenzen.
pouvez-vous croire el un conte, tellen2ent Aanpasfen , b. w. (ik paste aan , heb aange.
dinui de touteprobabilite2 Zich eener zaak
past), van kleederen, beproeven of die wel
(zich met iets bemoeijen), se miler de q.
pasfen , essayer.
ch.; prendre soin de q ch.; s'intiresser Aanpasfing, yr. proef, essai, m.
dans q. ch.; prendre insdrdt a q. ch. Zich Aanperfen , b. w. (ik perste aan , heb aangeiemands zaak
s'intiresser pour q. q.; pro
perst), presser , pousser,, serrer, centre.
tiger q. q. interceder pour q.q.
onderne. Aanperfirg, vr. perfing, pression.
men , beginnen, aanvangen. Eene reis
en- Aanplakken, b. w. (1k plakte aan, heb aantreprendre un voyage, le mettre en voyage.
geplakt), papieren , bekendmakingen aan de
mu,

to
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muren plakken, afficher, placarder; fig.
lemand jets — (flecht goed, of te duur
verkoopen), aaufmeren , vendre a q. q.
de mauvaises merchandiser, ou trop
cher, survendre.
Aanplakker, m. afficheur.
Aanplakking, yr. action d'afficher. Aangepiakt berigt, afflche.
Aanplarnea , b. w. (ik plantte a an, heb aangeplant), commencer une plantation.
Aanplanting, vr. plantation.
Aanploegen , b. w. (ik ploegde aan , heb aangeploegd) , door ploegen vereenigen , ajouter, folndre en labourant. —, de eerite
voren ploegen, enrayer.
Aanporder,, m. Aanporiler, yr. fig. instigateur, incitateur,, etc.
Aanporren, b. w. (ik porde aan , heb aangepord.), iterk aan de deur kloppen , hourter fortensent a la porte. fig. —, iemand
clerk aanzetten, aanfporen, aandrijven tot
jets, inciter q. q. .a q. ch. ; exciter q.
r.
q. avec instance; aiguillonne
Aanporrin g, vr.fig. Incitation,instigation,etc.
Aanpraten , b. w. (ik praatte aan , heb aangepraat), door praten aannemelijk trachten te
waken, hoog opvijzelen, recommender (de
haute, vivo voix), venter.
Aanprating, vr. zie Aanprijzing.
preekte aan, heb aanAanpreken, b. w.
geareekt), zie 4.1anpraten.
Aanprijzen, b. w. (ik prees aan, heb aangeprezen), door prijzen van iets eenen anderen tot de aanneming daarvan trachten te
bewegen, loner, recommender, venter,
preconiser, prener , exalter. Hij houdt
niet op hem aan te prijzen (op te hemelen) , it ne cesse de le preconiser.
Aanpriizer, m. Aanprijsfter, y r. die iets ophemelt , opvijzelc, preneur, prdconiseur.
—, die altijd prijst, louangeur, m. louangeuse, f.
.Aanprijzing, yr. loffpraak , action de loner
q. ch. afin de vendre; recommendation,
iouange. verheffing, grootmaking, exaltation.
.Aanprikkelen, b. w. (ik prikkelde aan, hub
aangeprikkeld), zie Aandri,ven, Aanporren.
words door eer aangeprikkeld ,
fig.
est piqué d'honn,ur. (moediging.
iianprikkeimg, yr. encouragement, zie anilanpunten , b. w. (ik puntte aan, heb aangepunt), aiguiser la pointe de q. ch. Pennen —, rafraichir des plumes, faire une
pointe a une plume; fig. lemand obliger q. q de prendre part a une conversation, discussion , etc.
eanpunter , m. Aanpuntiter, yr. celui , celle
qui fait une pointe a q. ch. qui aiguise.
Aanpunting, vr action de faire une pointe
q. ch., d'aiguiser.
, Aanraden, b. w. (ik ried aan, heb aangera.den) , tot het bewerkftelligen van iets, conseiller, donner conseil (en favour de q.
ch.) Hij heeft mij aangeraden , het te
doen, it m'a conseille de le faire.
Aanraaditer, vr. raadgever, raad•
Aanrader,
geefiter,, conseiller, conseillere.
Aanrading, vr. raadgeving, conseil , m.
Aanraken, b. w. (ik raakte aan, heb aangeraakt), toucher. bekijk het, maar rack het
niet aan, regardez le , mais n'y touchez
pas; fig. Even —, reser, eifieurer. De geweerkogel raakte even zijnen arm aan, la belle
lei rasa le bras. Hij heeft dit in zijnen
brief aangeraakt (aangeroerd), it a touché
cola dans sa lettre , zie Kaken.

AAN
Aanraking, yr. attouchement, us. atteinte.
—, van twee ligchamen (in de leerkunst,
did.) contact, m.
Aanrakken , b. w. (ik rakke aan, heb aange.
rakt), (zeew.) het rak van de ra aan den
mast doen, fixer le racage.
Aanranden , b. w. (ik randde aan , heb aangerand), aauvallen, assaillir, attaquer. Wij
wernen op weg aangerand , on nous atta.
qua en chemin.
Aanrander, m. agresseur.
Aanranding, yr. aanval, attaque.
befchimping , insulte.
Aanranzen , zie Aanvallen Aandoen.
Aanregtbank , yr. regtbank , dressoir, m. Aanregtcafel in eene kamer, buffet, m.
Aanregten, b. w. (ik regtte aan, heb aangeregt), in orde
(inzonderheid fpij.
zen), dresser. —, opdisfchen, servir (les
mets.) Len feest — preparer, faire en
festin; fig. —, veroorzakhn, bedrijven (in
eenen kwaden zin), ourdir, tremor, faire, causer (du mil). Verwoestingl, yen.
faire du ravage.
nieling
Aanregter, m. bewerker, auteur. Hij is de
— van dat kwaad, il est l'auteur de ce mal.
Aanregting, yr. opdisfching , service, m. Dat
was de ganfche
n'y avoit quo cela
pour tout festin.
toebereiding, prdprdparatif,
paration,
toeftel,
appret,
m.
bereiding,
Aanreiken. b. w. (ik reikte aan, heb aangereikt), hetgeen onder het bereik is, en voor
de hand ligt, donner en dtendant le bras ;
zie Aangeven, Toereiken, Aanlangen.
Aanreikin,g, zie Toereiken , Aangeving.
Aanrekenen , b. w. (ik rekende aan, heb aangerekend) , op iemands rekening ftellen ,
porter, mettre, passer en (ligne de) compheeft mij te veel aangerete a q. q.
kend, it a trop chargé mon compte. Hoe
hoog hebt gij dit aangerekendi a quel
prix l'avez-vous comptd? fig. toeèigenen,
imputer, attribuer. Reken hun dezen
misflag niet aan (toe), ne leer imputez
pas cette facto. Vie goddeloosheid werd
hem als eene verdienstelijke daad, deugd ,
aangerekend, cette atrocitd de s.a part
fut tondo comme une vertu.
Aanrekening, y r. action de porter en ligise
de compte , etc.; fig. imputation.
Aanrennen, o. w. (ik rende aan, ben en heb
aangerend), approcher an galop, galoper,
accourir,, courir aussi vice qu'on pent ;
arriver a toute bride, fig. — op den vij•
and, courir sur l'ennemi.
Aanrenning, y r. course au galop.
Aanrid, m. approche de la cavalerie, f.
Aanridfelen , b. w. (ik ridfelde aan, heb aangeridfeld) , zachtjes bewegen , remuer ,
branler tout doucement.
Aanridfen , b, w. (iii ridste aan, heb aange.
ridst), aanfporen , tot werkzaamheid aanzetten, animer,, inciter , exciter.
Aanridfer,, m. instigateur.
Aanridfing , yr. aanhafing, instigation, inci •
tation.
Aanridsgeld, o. handgeld, argent qu'on donne au soldat en l'enrelant, m, gratification donnde a un soldat de recrue,
engagement, m.
Aanriiden , o. w. (ik reed aan, ben en heb
aangereden), herwaarts rijden , approcher,
eller vice a cheval, en voiture, en patios,
zie Rijden. rasfer dan gewoonlijk rijden ,
pousser les chevaux , les faire avancer.
Voernian, rijd wat aan, cocker poussez les
che-
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chevaux, depechez . vous. Daar komt hij 1 Aanfehellen , o. w. (ik fchelde aan , heb aan•
gefcheld), aanbellen , sonnar 4 une Porte,
met zijnen wagen —, le voila qui s'avance
tirer la sonnette.
avec son chariot. —, op eenen rid ergeus
vertoeven , zich ophouden, s'arriter quel. Aanfcherpen, b. w. (ik fcherpte aan, heb aangefcherpt) , fpits of dunner makeu , denialquo part. Wanneer gij daarhenen rijdt,
grin (une piece de bois , etc.)
wilt gij dan bij mij —1 quand vows y aldo
arr ete r ( p as - Aanfchieten, b. w. (ik fchoot aan , heb aangeyo
you:
l ez , . vo ule z - vo us donc
fchoten), voor den eerflen keer, maal, afvuren.
ser) chez moi? fig. in ongelegenheid, kwa1-lij zal verfchrikke.Een geweer —, essayer, eprouver une at,lijk te pas komen.
me a feu, un fusil. — (bij jagers), een aan.
lijk —, il se mettra dans un terrible emgefchotene haas, un liêvre déjà blesses —,
barras ; it sera mal recu, mal rencon•
fchielijk aantrekken ( zijne kleederen), 3 'habiltri , zie Aanloopen.
ler, se vecir en hdte, mettre vice (ses haAanrijding,
anrijding, yr. course a cheval, etc.
bi ts). Ik zal maar even mijnen jai —,vo ne fe..
Aanrijgen , b. w. (ik reeg aan , heb aangererai quo mettre mon surtout. —,o. w. (met
gen), in eene rij, aan eenen dread vastZijn) komen —, toefnellen,s'elancer,sejeter
maken , enfiler. Paarlen —, enfiler des
sur. De bond kwam op ons —, le chien s'eperles. Met wijde iteken —, coudre a
lance, se jeta sur nous; fig. naderen. Die tijd
large: pointes, faufiler. (zeew.) Kleine
zal haast — , ce temps ne tardera pas 4 y ezeilen aan een grower zeil — , lacer
nir. p aar komt de fchuit—, voila la bardes bonnettes.
que qui s'avance.
Aanrijging, y r. action d'enfiler.
Aanroepen, b. w. (ik roeide aan , heb amp.. Aanfchijn , o. het uirerlijk voorkomen, aanzien
eener zaak, gedaante, apparence, f. air,
roeid), avancer a la rame, approcher en
exterieur, m. Naar het— te oordeelen , 4
ramant.—, o. w. Roei wat iterker aan, ramez
en juger d'apparence. —, aangezigt, front,
plus fort. —, (metZijn). met eene fchuit. erm. fig. In het zweet zijns —s, dans la sueur
Bens aanleggen, passer chez q. q., dans une
de son front ; zie verder Aangezigt.
barque. Wij zullen bij hem — , nous pasAanfchijnen , o. w. (ik scheen aan , heb aan.
serons chez lui.
Aanroepen, b. w. (ik riep aan, heb aangeroe.geschenen) reluire, paroitre.
pen), crier a q. q. Wij werden door de Aanfchikken , o. w. (ik fchikte aan, heb aangefchikt), fchikkende (zittende) naderen,
fchildwacht aangeroepen, la sentinelle nous
aanfchuiven, avancer, approcher sur un
cria: qui Wile! God om zijne hulp, om zijsiege. —, korter bij elkander fchuiven, se
nen bijftand —, invoquer .Dieu a son aide,
mettre plus pros les um der autres, se
reclanser, implorer Passistance de Dieu.
serrer les sins contra les autres.
Schik
Hij riep alle heiligen aan , ii reclama tons
(fchnif) wat aan, serrez on pen; zie verles saints. Iemand — (om hem mede te neder Opfchikken.
men), passer chez q. q. pour le chercher.
Roep mij aan , als gij vertrekt, appelez-rnoi, Aanfchitteren , zie Schitteren.
AanIchittering, zie Schittering.
quand vous partez.
Aanfchoeijen , b. en wederk. w. (ik fchoeide
Aanroeper,, m. celui qui invoque.
(mij) aan, heb (mij) aangefchoeid); zie
Aanroeping, yr. om hulp of bija and, invoefs
Schoeijen .
tion, imploration. — , het aanroepen (geAanfchoeijing, yr. zie Schoeijing.
lijk de fchildwachten) , le cri.
Aanfchouw,, tn. oogfchouwing, inspection, f.
Aanroepfter, vr. celle qui invoque.
lets in — nemen, ?rendre inspection de q.
Aanroeren , b. w. (ik roerde aan, heb aangech.—, gezigt , zie Aanblik.
roerd), aanraken, toucher ; fig. Hij roerde
die zaak niet aan , it no toucha pas ce Aanlchouwelijk , b. n. befchouwend , befpiegelend , contemplatif, ive, speculapoint, it ne parla pas de cette afaire.
cif, ive, intuitif, ive. —onderwijs, insGij bath die fnaar niet moeten —, il ne faltruction intuitive. —e kennis (in de
loft pas toucher cette corde-14 ; il ne fa!wijsb. ) science intuitive. — , zigtbaar,
loit pas lever ce liévre-14; zie Aanrakeii.
visible. —, bijw. intuitivement ; specula—, melding maken , faire mention.
tsvement.
Aanroering, vr. aanraking, attouchement , m.
—, aanhaling , meldingmaking, citation, Aanfchouwen, b. w. (ik fchouwde aan, ook
allegation, mention,.
ik aanfchouwde , heb aanfchouwd) , beAanrollen, b. en o. w. (ik rolde aan, heb en ben
fchanwen , aanzien , contempler, envisager,
aangerold), avancer, s'approcher en roulant.
considdrer, regarder, voir. 1k aanfchouw-.
Aanrukken , 13. w. (ik rukce aan , heb ann•
de het met vernakking, je le contemplois
avec ravissement. Zoo dra ik hem aan.
gerukt) , door rukken nader brengen ,
tirer en avant. —, o. w. (met Zijn) na.
fchouwd had, herkende ik hem, dösque je
deren, avancer, approcher, marcher en al'eus envisage, je le reconnus. Gods beerlijkheid —, voir , contempler la gloire de
vant. Wij zagen den vijand op ons —, nous
Dieu.
vimes Pennons' avancer, fondre sur nous.
Aaurukking, y r. approche (de troupes).
Aanfchouwen , o. aanfchouwing , contentplation, f. —, gezigt, aanblik,vue,f. aspect,
Aanthrren , b. w. (ik 'irde aan , heb aangelard), Iterk aanhitfen , exciter avec vendregard, us. het — van Gods aangezigt, het
— van God , (het zien van God van aange.
mence, inciter, lecher (des chiens).
Aanfchaffen , b. w. (iic fchafte aan , heb aangezigt tot aangezigt), la vision intuitive.
fchaft), verfchaffen , procurer. Zich —, Aanfchouwer,, m. spcctateur —, befchouwer,
zich voorzien, se posturer, re pourvoir,
contemplateur.
se fournir de, faire acquisition de.
Aanfchouwing, vr, zie Befchonwing.
Aanfchaffing, vv. fourni tare.
Aanfchouwfier,, yr. spectatrice.
Aanfchakelen , zie Schakelen.
Aanfchrappen, b. w. (ik fchrapte aan , heb
AanIchakeling, yr. zie Schakeling.
aangefchrapt), met eene fchrap teekenen ,
Aanfcharrelen, o. w. (ik feharrelde aan , ben
aanhalen , marquer , mettre une marque.
aangefcharreld), s'avancer a pas inegaux ;
Ilt heb uwen naam op de lijst aangefchrapt,
--, met de beenen ilingeren, gambiller.
Pal marque votre nom sur la lisle.
B
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A anfehreeuwen , b. w. (ik fchreeuwde aan,
heb aangefehreeuwc1), zie Toefchreeuwen ,
Toeroepen.
A-anfchrijffter, vr. Celle qui donne ordre par
ecrit ; zie verder Aanteekenaariter.
Aanfchrijven , b. w. (ik fchreef aan , heb aangefchreven), fchriftelijk teekenen , noter
ar dcrit. —, op iemands rekening ftelpen, mettre en compte marquer sur le
compte de q. q. Hij heeft een goed hancije
van aan tefchrijven, il a tine bonne main
la marque; fig. Dat moet men — (dat is iets
geheel ongewoons), lifaut faire une croix
a la chdminde. Bij iemand goed of kwaad
aangefchreven than , titre bien ou mal dans
Pesprit de q. q. fchriftelijk bevelen ,

val est atteld 4 une barque, o4 Pon amarre la corde de halage. Gij kunt nog even
aan den — in de fchuit komen vous
pouvez encore joindre la barque a Pen.
droit oh Pon attele le cheval. toeleg,
voornemen (in eenen kwaden zin), dessein.
Zijn — is hem mislukt , son dessein Ita a
manqué. tegen iemands leven, (boosaar.
dige onderneining), attentat; fig. zamen.
zwering (complot), trame, f. complot, tn.
entreprise,f. Aanflagen tegen iemands leven
fineden , former des entreprises contre la
vie de q. q. Heimelijke , booze —, (beraming
van kwaad), machination , f. —, in de belastin een , taxe, pride, —, (bij de art.)
ordonner par dcrit.
overfag (begrooting van kosten), estimation,
Aanfchrijver, tn. celui qui donne ordre par
evaluation, f.
dcrit. Pausfelijk mandataire, zie ver- Aanflappen o. w. (1k (lapte aan , ben aange.

der Aanteekenaar.
flapt), zie Verflappen , Verflaauwen.
Aanfchrijving, vr. fchriftelijk bevel, ordre par Aanflepen , b. w. (ik fleepte aan, heb aange.
ecrit , mandement, m. injonction, f. —,
fleept), tirer en avant, amener en trail.
pausfelijk bevel, mandat, opfchrijving,
pant, stir en traineau.
aanteekening, action de noter, de marquer. Aanflijken , o. w. (het flijkte aan , is aange.
Aanfchroeven , b. w. (ik fchroefde aan , heb
ilijkt), (van het land) , door aangezet flijk
aangelchroefd), aan lets, ajouter en tourgrooter worden , accroftre, s'agrandir ,

nant, attacher avec une vis, serrer a vis,
par alluvion , par atterrissement.
visser. —, vaster fchroeven, serrer plus Aanflijking , yr. opflijking, aanwas, ailuvion
fort (4 vis).
f. atterrissement , m.
Aanfchroeving , yr. action de serrer d vis.
Aanflijpen, b. w. (1k deep aan , heb aangeAanfchudden , b. w. (ik fchudde aan, heb aan
flepen), aiguiser la pointe d'un cou.
gefchud), secouer. Floewei ik item fterk
teau, etc.
aanfchudde , hij werd niet wakker,, quoique Aanflingeren,
w. (ik flingerde aan , heb
je le secouasse4 force, ii ne s'eveilla point.
aangeflinged), flingeren , jeter dessus par
Aanfchudding, yr. action de secouer.
une fronde, fronder.
o. w. (met Zijn),
Aanfchuiven, b. w. (ik fchoof aan, heb aange
ook Komen
approcher d'un pas chanfchoven), door fchuiven nader brengen, penscelant, comme des gent pris de vie.
ser en avant, contre.
o.w. (met Zijn) zit- Aanfluipen, o. w. (ik hoop aan , ben aange.
tende naderen, zie Aanfchikken, Opfchikken.
flopen), ook: Komen approcher d'une
Aanflaan , b. w. (ik floeg aan, heb aanniere craintive ou furtivesnent, 4 pas de
geflagen), llaande raken , (als in het kW.loup.
yen) toucher. —, vast maken , amarrer, Aanfluiten , (zich), wederk. w. (ik foot mij
attacher. De lijn (eerier trekfchuit) ataan , heb mij aangefloten), prendre la file
tacker la corde. (zeew.) De zeilen —, ende la procession, se serrer les ens contre
verguer les voiles; fig. essayer tous les
les autres. De gelederen
serrer les
moyens; forcer les voiles. —, aanplakken,
files ; fig. Zich aan iemand
(bij hem youa 'cher, placarder. Eene aankondiging —,
gen) , se joindre a q. q.
aSicher un avertissement.
te koop zet. Aanfmeden , b. w. (ik fmeedde aan, heb aanten. Zijn huis is reeds aangeflagen , sa maigefmeed), joindre ouafouter en forgeant.
son est déjà mite en vente.
verbeurd Aanfmeding , vr. action de joindre, etc.
verklaren, confisquer. Een dot — (vastfpij. Aanfmerenb. w.
fmeerde aan, heb aankeren), clouer une serrure. berekellen ,
gefmeerd3 , flecht Ichilderen , barbouiller ;
fchatten. Dit is te hoog aangeflagen , ceci
i
fig. emand jets —, (re duur verkoopen), vona ate taxe, prise, trop hunt. Hoe hoog
dre trop cher,, lui survendre q. ch. Hij
flaat gij dit aan ? a quel prix mettez-vous
heeft het duur genoeg weten aan te fmeren,
aanvaarden t in bezit nemen. Hij
cela?
it a bien su vendre ses coquilles; zie
wilde dien boedel niet renonca 4
Aanplakken.
cette succession, it ne vouloit pas pren. Aanfmelten , zie Vastfmelten.
dre possession de cette succession. —, aan• Aanfinelting , zie Vastfmelting.
geven. Eenen toon op het klavier, op het
orgel faire sonner une corde du cla-

vecin; appeler, toucher une noted'une orgue.
Ergens de hand —, empoigner ch., y mettre la main, y toucher. Hij wil daar geene
hand aanflaan , it n'y vent pas mettre la
main. o. w. (met Hebben) geluid geven
De vogel floeg aan , l'oiseau commenca 4
chanter. Zoo dra wij de honden hoorden ,
aussitdt que nous entendimes la voix des
chiens, les chiens crier. —, tegen iets flaan,
kloppen, frapper h, contre q. ch. —On het
loopen de pooten tegen elkander flaan
(van paarclen) , s'entretailler (de chevans). —, (met Zijn) tegen iets vallen.
Hij floeg tegen den muur aan, it donna

Aanfmijten, b.w. (ik (meet can , heb aangefmeten), aanwerpen , jeter de force contre q.
ch. —, o. w. (met Zijn), Bonner rudement
contre.

Aanfmijting, yr. action de jeter, etc..
Aanfnellen, o. W. (ik fnelde aan , ben aange.
fneld), approcher avec vitesse, accourir,

s'elancer vers.

Aanfnoeren,
w. (ik fnoerde aan , heb aan.
gefnoerd), lacer, serrer avec tin lacet.
Aanfpannen, b. w. (ik fpande aan, heb aange
fpannen), infpannen , atteler, mettre les
chevaux. De osfen
accoupler les boeufs ;
o. w. (met Hebben). fig. Met iemand
-

s'unir, s'associer avec q. q. pour agir de

concert; se liguer conspirer; zie Infpannen.
Aanfpanner, m. celui qui attile, etc.
Aanflag., m. plaats waar men de lijn eener trek. Aanfpanning, vr. action d'atteler.
Aan.
contre la =faille.
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gen, bidden , demander q. ch. el q. q.;
prier q. q. de q. ch.. Hij is een welge.
field man geweest, en nu moet hij de menfchen a ate un homme g ise , et
maintenant it est reduit a demander, a
chercher son pain,a mendier. bezoeken. 1k verzoek u mij aantefpreken , indien
het in uwen weg is, fe vous prie passer
chez moi , (me rendre visite en passant)
si votre chemin s'y donne. —, zie iVlanen;
Aanfpeien , o. AV. (ik fpeelde aan, heb aangefig. zich van iets bedienen. Waarom fpreekt
fpeeld) , beginnen te fpelen , commencer 4
jouer ; zie Opfpeleii. —, filcher fpelen , i gij de flcsch niet aan ? pourquoi ne donnez.
vous pas tine accolade a la bouteille ? Uit
jouer plus vice,
nood jets —, (verkoopen), aliener, vendre
Aanfpeling, yr. toefpeling, allusion.
ses possessions. Hij zal zijn landgoed moeten
Aanfpeten , b. w. (ik fpeette aan , heb aangefpeet), aan het fpit doen, embrecher, met a—, ii sera oblige de vendre sa terre. —,
o we (met Hebben), geluid geven, (van mutre 4 la broche.
zijkinftr.) rendre un son, ton, resonner,
Aanfpijkeren, b. w. (ik fpijkerde aan, heb aan
gefpijkerd), attacker avec des clot's. —, , parler. De pijpen van dit orgel fpreken
goed aan, les tuyaux de cette argue rivastfpijkeren, clouer.
j sonnent bien, rendent un bon son, etc.
Aanfpijkering, y r. action de donor.
Aanfpinnen, b. w. (ik fpon aan , bob aange. A,anfpreker, m. celui qui parte la parole.
—, begravenisbidder, prieur d'snterrement.
fponnen), attacker, joindre en filant; fig.
fmeden, tramer, commencer. —, o. w. fuel., Aanfpreking, zie Aanfpraak.
Aanfpringen
ce w. (ik fprong aan , ben aanfiler
plus
vice.
,
ler fpinnen,
gefpronger!) , tegen iets, fpringen , sauter
Aanfpoelen , b. w. (ik fpoelde aan , heb
contra, viers q. ch.; s elancer sur q. ch.
aangefpoeld), aan wal fpoelen, jeter,pous, ook: Komen (herwaarts fpringen), vsser sur le rivage. De zee heeft twee lijken
nir en sautant. —, (met Hebben) fueller
aangefpoeld , la vier a fete deux cadavres
fpringen), sauter plus vita.
sur le rivage. o.w. Tegen jets—. Bij hoop
water heeft de rivier wel tegen dit venfler Aanfpugen, aanfpuwen, b. w. (ik fpoog aan,
spuwde aan , heb aangefpogen , aangeaangefpoeld, aux vives eaux la riviere a
fpuwd), cracker sur , contrequelquefois baigni cette fehdtre ; zie
Aanflaan, 0. w. (ik flood aan, heb aangeftaan),
Aanflijken
behagen, bevallen, plaire , ago-der. Dat
Aanfpoeling, vr.,action de jeter on de pousser
flan hem niet aan, cola ne lui plait pas, ne
sur le rivage. aanwas , aan flij king
lui agree pas. —, met eene reet openflaan.
aan de ocvers der zee of der rivieren,
De deur ftaat aan , la porte est enteouveralluvion, etc. — (aanwas) koint toe
te; fig. Het zal nog wat (aanloopen,
aan den eigenaar van den oever , waar
durcn), ceci en se terminera pas encozij gevormd wordt, Palluvion, le relais,
re si ttt, durera encore quelque temps, etc.
profile au preprietaire de la rive, oi elle (il) se forme. (zeew.) gronden, die Aanftaande , b. n. eerstkomende , ophanden
prockain, e, futur, e , a venir.
zijnde,
door de zee overdekt zijn geweest en droog
De — week, la semaine prockaine. Zijne
liggen; ook voorwerpen, welke door de
• (toekomende) vrouw, sa femme future. De
zee op ftrand warden of zijn geworpen ,
winter is —, Phiver est 4 venir.—,'Iegeni,v.
laisses 2 f. pl.
deelw. van aanflaan. De deur —, ging hij binAanfporen, b. w. (ik -fpoorcie aan , heb aan.
nen, la porte Otant enteouverte , it entra.
gefpoord), met fporen aandsijven , de fpo.
ren geven, dormer des Operons, des coups d'd- Aanilampen, b. w. (ik flampte aan, heb aange.
ftampt) , bourrer (la charge d'une arme
perons , epironner , piquer ; fig. inciter.
.feu).
Aanfporing, y r. aanmoediging , ophitfing, en.
Aanflamping, yr. action de bourrer.
couragement 2 m.; fig. incitation.
Aanflappen,
o. W. (ik ftapte aan , heb aangeAanfpraak , y r. plegtiglijk tot eenen of sneer
item herwaarts flappen , approcher en marperfonen gerigt, buiten wisselgefprek, inchant. —, rasfer ftappen avancer plus
zonderheid , wanneer men hem of hen daarin
vice, marcher a grands pas ; doubler le
bij naam of titel noemt ; ook dikwijls herepas
; aller (a) grand train.
hakend , om op de hartstogten te werken ,
rede, redevoering, dis- Aantlaren , b. w. (ik flaarde aan , heb aange.
rangue , f.
ftaard) , aanfchouwen , fixer des yeux ,
—, (in den gemeenzamen fpreekcours,
contempler avec etonnement; regarder
bedank u
trant), bezoek , visite , 1.
(etc.
fixement , entre deux yeux.
je
vous
remercie
de
votre
voor owe —,
nous Xanftaring, yr. action de regat'der,fixement,
g
hebben bier ik
visite.
vient peu de monde ici. regt op jets, Aanfteken , h. w. (ik flak aan, heb aangefloken) , ontfteken , aanmaken, allumer, Een
als: — op jets hebben, avoir droit q. ch. —,
huis — (in brand fleken), mettre le feu a une
eisch, pretention; — op iets maken , (opallumer le feu. —, bemaison. Het vuur
eifchen), pretendre avoir droit 4 q. ch., refmetten , infector. De pest had de geclamor q. ch., mettre q. ch. en requisition.
heele
ftad
aangefloke,n
, la peste avoit in.
resAanfprakelijk, b. n. verantwoordelijk ,
fecte route la ville. Eene aanflekende (beponsable, comptable.
fmettelijke) ziekte , une maladie contagieuAanfpreken, b. w. (ik fprak aan, heb aangese , dpidemique, sine epidemic. —, opfproken), zijne rede tot iemand rigten, adresfteken. Een vat bier —, percer, mettre
Plegtig
als:
De
ser la parole, parler q. q.
en perce un tonneau de biere. Eene
burgemeester fprak den vorst aan de studs poort
kaars—, (beter :opfteken) al lutner une chats.
plegtig aan, le bourguemestre harangua le
aan het fpit fteken , embrodelie.
prince a la porte de la vine. —, tot lemand komen, om hem te fpreken , aborder, 3 cher. —, vastfleken , attacker avec des
iemand (om. lets) vra.
epingles ; fig. De drift tot den woekerhanaccoster q. q.
(lel
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Aanfpatten , b. w. (ik fpatte aan , ben aange.
fpat) , uitfpringen refaillir. Het bloed
fpatte tegen den zolder aan, le sang rejaillit jusqu'au, centre le plafond.
Aanfpelden, b. w. (ik fpeldde aan, heb aangefpeld) , met fpelden vastmaken , attacker
,avec des aping les.
Aanfpelding , yr. action d'attacher avec des
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achoppement , scandale. De fteen des
del had ons land aangeftoken, la fureur
—s, la pierre d'achoppement. —, hinderde Pagiotage ay oit infecte notre pays,
paal
, hindernis , inconvenient, empiche..
o. w. (met Zijn), beginnen te rotten, te be.
ment , obstacle, m. difficultd , incommoderven , (van vruchten) s'enticher. Deze
dile, f. etc. Zij leden veel —, (ongemale.
peer is aangeftoken, cettepoire est entichie.
ken , enz.) op reis, ils souffrirent biers
1-)e appelen beginnen aan te fleken, les pourdes incommodites, etc. en voyage.
mes commencent a s'enticher.
Aanfteker,, m. allumeur ; zie ook Lantaarn- Aanl}ootelijk, b. n. ergerlijk, scandaleux ,
euse, choquant, e, qui donne (cause) du
aanfteker.
scandale, qui blesse, peu edifiant , e,
Aanfteking, yr. opfteking , action d'alluincongru , e.
onbetamelijk , indemer one chandelle; inflammation. —,
bijw. scandalensement , incent, e.
befmetting , infection, contagion.
decemment.
Aanttellen , b. w. (ik ftelde aan , heb aangeAanitootelijkheid, y r. ergerlijkheid
field), tegen lets ftellen , mettre,
scan..
onberamelijkheid , indicence,
dale, m.
cer , poser contra, planter. Stel dit
mess dance.
tegen den boom aan , mettez, placez, posez cela centre l'arbre. Hij liet florin- Aanitooten , b. w. (ik filet aan, heb aangeftooten), dieper inftooten, aanflampen,
11 fit planter
ladders tegen den muur
De lading — , bourrer la
bourrer.
des ichelles d'escalade (4 feu) centre le
charge. De deur
, pousser la porte
mar. —, tot vervulling van eenig ambt of
pour la laisser entr'ouverte. lemand —,
bediening, beflemmen , benoemen, verkie(ttooten), pousser q. q. du crude, du
etablir, nommer, crier. Hij is
genou.
o. w. tegen iets flooten , hear.
reeds aangefteld, om die belasting te ontyanter, chequer , donner de la tete , congen , il est déjà etabli pour recevoir ce
tre q. ch. Laat ons eens — (met de gladroit. HO is tot landvoogd aangefteld,
zen klinken), choquons les ver g es, (tos(benoemd), it est nomme gouverneur. Plegtons). Met het hoofd tegen den boom —,
installer. De overheid is nog
tig
donner de la tire contre l'arbre. —,
niet aangefteld*, le magistrat n'est pas
(aanliggen) aangrenzen , titre contigu , e,
wederk. w. zich
encore installé. Zich
toucher, etc. Alec de tong —, (itotteren),
gedragen , se conduire, se comporter.
bredouiller.
Hij Melt zich belagchelijk aan, it se condui t , se comporte d'une maniere ridicule. Aanftooting, yr. aanfloot , action de hour.
choc , heurt , m. De
ter , de pousser ,
Hij flelt zich goed, flecht aan, it s'y prend
— was fterk, le choc .toil fort. -- of bot.
Bien, mal. Zich als een' gek , kinderachfaire le feu , faire Penfant , ni•fing der lucht, verbdration de Pair. Zontig
, (ftottering) fpreken , parler sans
der
aiser..—
ft
der feh
hesitation. De — , het aanooten
ache'
A an fteller, m. celui qui met centre, etc.
pen , l'abordage.
Aanftelling, yr. plegtige inflelling, inhuldi.
benoeming , no. Aanfloppen , b. w. (ik flopte aan , heb aan.
ging, installatio-n.
getlopt), digt waken, boucher , fernier,
verkiezing, election.
urination.
quelque ouverture, remplir.
Aanfterven, zie Aanbeflerven.
Aanftormen, b. w. (ik ftormde aan, heb aanAaniterving, zie Aanbefterving.
geftormd), s'ilancer,, se jeter sur q. ch.;
Aanitichten , b. w. (ik f}ichtte aan , heb aanaccourir impetueusement, donner l'assaut.
gefticht) veroorzaken (la eenen kwaden zin),
Aanftouwen
, b. w. (ik ftouwde aan, heb aanzie Stichten.
geftouwd), ophoopen entasser ; fig. , aanAanitikken, b. w. (ik ftikte aan, heb aangezetten , aanfpo:-en , pousser 4, solliciter
ftikt), ajouter en brochant.
a , exciter.
Aanftikking, y r. action d'ajouter en brochant.
Aanftippen , b. w. (ik ftipte aan , heb aange- Aanitraten , b. w. (ik ftraalde aan, heb aan•
ftipt) , marquer d'un point, d'un trait ; gettraald) , dander des rayons sur q. ch.
fig. iets even aanhalen, aanvoeren ' pas- Aanftrandeii , o. w. (ik ftrandde aan, ben
aangeftrand), echouer sur la cote.
ser ligerement sur quelque sujet, en
Aanftranding, zie Stranding.
faire mention en pen de mots, etc.
Aauflipping, yr, action de marquer d'un Aanftreelen , b. w. (ik ftreelde aan, heb aangefireeld), tticher de gagner Pamitie de
point, etc.
q. q.; faire la cour a q. q.
Aanftoffen , b. w. (ik flofte aan, heb aangefloft), het flof bijeen vegen. Eene kamer Aanftreven, o. w. (ik ftreefde aan, ben aan.
gettreefd) , ei eurer on toucher en pas, (vegen), balayer une chambre.
sant.
.Aanttoken , b. w. (ik ftookte aan, heb aangeflookt) beter doen branders, opftoken , Aanftrijken , b. w. (ik flreek aan , heb
aangeftreken) , beftrijken, bepleisteren ,
attiser, faire bruler; fig. bevorderen ,
enduire, crepir,pl
(in eenen kwaden zin). Eenen twist
,
fchilderen, met
verw
beftrijken, peindre. Alet rood —,
omenter,
allumer
une
dispute
,
discord..
flemand tot kwaad
peinefre en rouge. —, o. w. in het gam of
(aanfporen , aandrij.
loopen, het eene been tegen het andere
yen), pousser q. q. au mal, inciter q. q.
fchuren , se heurter la jamoe , Tune conmal faire , etc.
tre Pautre, en marchant on en courant.
Aanitoker,, m. flokebrand , boute-feu , inzie Opfloker.
—, (van een paard) s'entretailler, s'entre.
.stigateur ;
couper.
aannaderen , (van vogels). De
Aanitoking, vr. action d'allumer, d'attikraaijen kwamen op de kerk — , les corser, fig. opftoking , fomentation, incitabeaux se portoient sur Peglise. —, (van
tion, etc.
menfchen) moedig kornen , trotfchelijk
Aanftokeud, b. n. excitatif, ive.
Aauttonds , bijw. teritond , dadelijk , incongaan , s carrer, se pavaner, piaffer,
marcher d'un air fier et orgueilleux.
tinent, sur le champ, tout de suite , tout
Aanftrijking, vr. bepleistering, action d'enel l'heure , d'abord.
duire, crepissfire.
het aanftooten van eenig hard
Aanftoot,
, ergeruis Aanftrikken , b. w. (ik ftrikte aan , hub aangeligehaam , choc , heart.
ftrikt) s
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ftrIt) , afouter, joindre en tricotant; Aantelen, w. (ik teelde aan, heb aange.
teeld) aankweeken, aanfokken, cultiver,
zie Aanbreijen.
clever, nourrir.
Aanftrikking , yr. action de foindre, etc. en
Aanteling , yr. culture.
tricotant.
Aanftrompelen, o.w. ( ik ftrompelde aan, ben aan- Aantellen , b. w. (ik telde aan , heb aangegeftronweld), herwaarts ftrompelen ; Komen
teld), klein geld tellen , om eene rekening vol te waken, compter, donner Pap—,approcher en trebuchant,en bronchant.
point.
Aanftroomen , o. w. (ik ftroomde aan ,
heb aangeftroomd) , etre fete, Porte par Aantelling, vr. action de compter, etc.
les courants de l'eau sur le rivage , sur Aancijgen , b. w. (ik tijgde of teeg aan , heb
aangetijgd of aangetegen ) , betigten , te
la rive , laver , baigner. De rivier
itroomde eertijds tegen het kasteel aan , le
laste leggen , befchuldigen , toerekenen ,
accuser, imputer.
'leave baignit fads's le chateau. Een land,
hetwelk de zee aangeftroomd had, •an champ Aantijger,, m. befchuldiger, accusateur.
Aantijging, yr. befchuldiging , accusation,
produit par l'alluvion de la mer.
imputation.
Aanftruikelen , zie Aanftrompelen.
Aanftuiven , 0. w. (ik Roof aan, ben aangeflo- Aantimmeren , b. w. Pik cimmerde aan , heb
aangetimmerd) , ajoute t (un bdtineent) a;
ven), zich ophoopen, s'agglomerer; coin
clever (des bdtiments); construire (des
vrir de poussiere. Deze duinen zijn fe.
vaisseaux); zie anbouwen.
dert eenige jaren aangefloven, ces dunes se
sont agglomirees depuis quelques annies ; Aantimmering, yr. action d'ajouter,, de con.
struire.
arriver
precipitamment.
fig. Komen — ,
Aantogt, nadering , approche , march.
Aanttuwen , zie Aanttouwen.
vers q. lieu , f. Eet leger is in —, l'amde
Aanfullen , o. w. (ik fulde aan , ben aange.
est en marche.
arriver
fuld), herwaarts fullen ; Komen
(quantiti,f. Aantokkelen, b. w. (ik tokkelde aan, heb aange.
en lambinant.
tokkeld,) kittelen , chatouiller ; fig. exciAantal , o. eenige menigte , nombre ,
ter, animer,puuster, etc.
Aantasten, b. w. (1k tastte aan, heb aangetast),
met de voile hand omvatten , aanvatten , Aantokkeling, yr. kitteling , chatouillement,
appdt , fig. De — van den weliust,
empoigner. l)it bout is te dik , men kan
het met de voile hand niet — (omvatten) ,
heeft hem in het verderf geftort, c'est
ce bois est trop gros, on ne sauroit l'emTappet de la volupte qui a cause sa perte,
poigner ; rpr. w. Dat is een beet (hang) Aantokk-m , zie Aancokkelen.
ijzer om aan te tasten; het is Beene kac om zon- Aantoonen , 1,. w. (ik toonde aan, heb aangetoond), aanwijzen , doen zien , montrer,
der handfchoenen aan tasten , c'est en fey
faire voir , indiquer, betoogen, bewijrouge el empoigner, un fagot d'epines, une
zen , dimontrer.
entreprise pert lleuse; cola ne se prend pas
sans mitaines ; fig. aandoen , aanranden , Aantoonend, b. n. indicatif, ive. De —e
Iewand
wijs
, le mode indicatif.
attaquer,
assaillir.
aanvallen ,
in zijne eer —, fietrir la reputation de Aantooner,, m. die aanwijst , indicateur,
qui montre. bewijzer,, betooger,, di.
q. q. Zich zelven — , se donner la mort.
monst rateur.
Door ziekte worden aangetast, etre saisi d'une maladie; devenir malade. —, Aantooning , y r. aanwijzing , indication.
—, betooging , demonstration.
verzwakken. Die ziekte heeft hem geweldig aangetast , cette maladie l'a beaucoup Aantooveren , b. w. (ik tooverde aan , heb
voelen
zie
Betasten.
,
aangetooverd), als: Het gemeen geloofc,
travaille.
aanfpreken. Hij zal het nog zoo maken,
dat men iemand eene ziekte kan —, le peuple croit qu'on peat causer une maladie
dat hij zijn landgoed zal moeten —, it en
viendra au point de voir sauter sa terre.
q. q. par sortilege, malefic..
acr.
asnvatting
,
aangrijping,
Aantreden,
o. w. (ik trad aan, ben aangetreden),
y
Aantasting,
herwaarts treden , approcher en marchant.
tion d'attaquer, attaque.
—, (met Hebben) rasfer treden, marcher
Aanteekenaar,, m. die aanteekeningen maakt,
knecht bij het biljard, enz.
plus vite, doubler le pas. —, b. w. vastannotateur.
treden, ineen treden. De aarde om eenea
marqueur.
boom —, fouler la terre h l'entour d'un
Aanteekenboek , o. , livre d'annotation,
arbre pour la serrer a la racine; battre
ore de poche , in. tablettes , f. pl.
(ik
teekende
un
arbre.
w.
,
heb
zie Aanvaarden.
Aanteekenen , b.
aangeteekend) , jets met een teeken met-- Aantreding, vr. action d'approcher, etc.
ken, marquer. Ik heb die plaacs aangetee. Aantreffen , b. w. (ik trof aan , heb aangetroffen), iemand toevallig ontmoeten , renkend, j'ai marque ce passage. —, opteecontrer. lk heb hem op web aangetroffen, je
kenen , te bock ttellen , boeken , noter,
toucher dans un livre de compte. Ik heb
l'ai rencontre en chemin.—, vinden, trouper
q. ch. par hasard. Den volgenden dag troffer
alles aangeteekend, j'ai note tour. — ju.
wij eene woescenij of woestijn aan, le lendezonderheid, ten huwelijk int -chrijven , in on main nous trouvdmes nit desert. —, volgens
dertrou w opnewen , fiancer. — tot verafspraak iemand ontwoeten , trouver. ik
zending met eene fchuir,, eenen postwagen ,
enregistrer,
enregitrer.
heb hem ter brIftemder plaats met aangetroffen,
enz. infchrijven ,
je ne l'ai pas trouve au lieu du rendezvous.
Aanteekening , yr. aanmerking, annotation,
note. —en op eenen fchrijver maken, faire A antreffing , vr. ontmoeting, rencontre.
des notes sur un auceur. Mogelijk vine Aantrekkelijk , b. n. bekoorlijk , aanminnig,
aanvallig , attrayant, e, charmant, e,
ik het onder mime —en , pent etre je le
trouverai parmi mes annotations. —, opengageant , e , aimable. Zij heeft lets —s
in haar wezen , elle a q. ch. de charmant,
of infchrijving, enregitrement; (zeew.)
etc. dans son air. —, ligt aangedaan , ge•
van namen , signaux, m. pl.
voelig, ter harte nemend , sensible, faciAanteekenkantoor,, o. bureau d'enregistre.
lement touché, c. Zij is zeer —, elle est
ment pour les envois, par des _barques
fort sensible.
au par des diligences.
B3
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Aantrekkelijkheid, zie Bekoorlijkheid, Beval- Aanvaardfter, y r. celle qui prend possession
de q. ch.
ligheid.
b. w. (ik trok aan
heb Aanvaart, y r. (zeew.), havre, port,abord,ns.
Aantrekken
aangetrokken) , door trekken nader bren-. Aanval m. aanvalling, attaque. Een leoze
gen , tirer plus pres ou en avant, vers
, une fausse attaque ; (in de
krijgsk.) Algemeene — (f/orm), assaut. Bij
soi. Trek de tafel wat aan , tirez un pen
Eenen
knoop
flerk
,eerffen
,
la table en avant.
Eene (lad bij
zonder
den eerften
serrer un noeud fortement.
(ftcrnsenderhand) innemen,
aanraking , door inwendig vermogen, anprendre une ville d'emblee. Men befloot
tot den —, on dicida pour Poffensive.
dere ligehamen tot zich doen naderen ,
Vijandelijke — ter zee , abord; (in de geattirer. Het ijzer wordt door den zeil.
neesk.) Vernieuwde
fteen aangetrokken , le fer est attire par
(verheffing, verl'aimaist. De aantrekkende kracht des zeil, dubbeling eener ziekte), paroxistne. Onla
force
attractive
de
Paimant.
regelmatige
—len,
fteens ,
paroxismes erraciques.
intrekken, de zwam trekt her water aan
— van koorts , acces , (attaque) de fievre;
(in), Piponge bait, (prend) l'eau. —,
fig. aanloop. Dat huis heeft veel — ,
aandoen. Zijne
cette maison est d'un grand abord.
aanlokken, attraire.
, zich kleeden, mettre ses
Aanvallen , o. w. (ik viel aan, ben aankleederen
gevallen) , naar lets valien , somber conbits, s'habiller,faire sa toilette. Sehoemettre des y ouliers, des
tre on dessus. De dakpannen kwamen tenen en koufen
gen , op ons —, les tulles de toit tornbat , se chausser; fpr. ?v. Die de fchoen
berets; sur nous ; fig. donner. Hij viel op
past , trekke hem aan , qui se sent marveux , se mouche. —, ter harte nemen ,
den vijand aan , it donna sur Pennemi. —,
b. w. met geweld aangrijpen; zie Aan'rendre a coeur,, etre touché de q. ch.
Hij heeft zich die tijding Berk aangetrokranden, Aandoen.
ken, it a ite fort touché de cette non- Aanvallend, b. n. ofensif, ive, agressif,
ive. Een — en verwerend of verdedigend
velle. Lich iets —, (op zich toepassen,
en daarover moeijelijk worden), prendre
leger, une armee offensive et defensive.
q. ch. de tres-mauvaise part. —, zich in- Aanvallig, b., n. zie Beminnelijk tievallig,
laten, bemoeijen , se miler de q. ch.,
Aantrekkelijk.
s'intiresser dans q. ch. , etc. Ik trek Aanvalligheid , y r., zie Beminnelijkheid
mij die zaak niet aan (bemoei er mij niet
koorlijkheid.
mede) je ne me mile point de cette af- Aanvang, m. commencement, etc., zie Befaire ; je sods sourd a cette oreille. ik
gin ; fig. het begin van eene onderneming,
(mij in uwe zadebut. — (begin) der mis , introit. —Cope.
wil mij uwe taken niet
p ing) yan eenen veldtogt, ouverture d'une
ken niet inlaten), je ne veux pas m'inticampagne. Bij den —, d'abord, du corno. W. (met
resser dans vos affaires.
Zijn) Ergens op .— (van krijgsvolk) , marmencement, dans leprincipe.
cher , aller vers q. lieu , avancer.
Aanvangen , b. en o. w. (ik ving aan , heb
aangevangen), een begin met jets waken,
Aantrekker, in. celui qui tire en avant. —,
lederen riem voor fetwenen, chausse-pied,
commencer , etc.; zie Beginnen. Zij hebben aangevangen (begonnen to fpelen), ils
(laarzentrekker), tire-botte.
ont entre en jeu. Een regtsgeding —, inAantrekking, y r. action de tirer en avant ,
entatenter un procis. Een gefprek
de mettre, de y ear q. ch. —, aantrekkingskracht , (in de wijsb.) attraction, force
iner tin discours.
ondernemen, entre..
aantrekkende
prendre. Het geluk dient hem in al wat
attractive , attractrice.
hij aanvangt (onderneemt , begirt), tout ce
kracht , (in de natuurk.), electriciteit, elec.
qu'il entreprend , lui riussit.
doen,
tricite.
Wat zal ik nu — (beginnen) que
Aantrouwen, b. w. (ik trouwde aan, heb aanferai-je
present? Ik weet niet hoe ik
getrouwd), door huwelijk verwant worbet zal , je ne sais comment in'y prey.
den , s'allier par mariage. Door haren
man heeft zij een aanzienlijk geflachc aangedre. fig. en fpr. w. Cij hebt wat fchoons
par
son
mariage
elle
s'est
alliee
aangevangen, your avez fait une belle be.
trouwd,
accrocher
a une famine distinguie. Eene aangesogne. Eene zaak verkeerd
trouwde dochter (fchoondochter), une belPanguille par la queue. Weder — waar
le-fille , une bru.
men gebleven is, retourner a ses moutons.
Aantrouwing, y r. alliance par mariage.
Aanvanger,, m. die iets begint , celui qui
commence q. ch.; commencant. —, die den
llanvaarden, b. w. (ik aanvaardde, ook ik vaardde aan, heb aanvaard, heb aangevaard),
eerften flag, worp of zet doet in zekere
fpelen; ook die bet eerst op het tooneel
aannemen, niet weigeren, accepter. Een
(op zich nemen), acaangeboden ambt
komt, debutant.
dadelijk in Aanvankelijk, bijw. premierement, au, dans
cepter une charge offerte.
oorfpronkebezit nernen. Een huis, pen ambt
pre p .
le, commencement, b. n.
tire possession d'une maison , d'une charlijk , originel, le , primitif, ive. De
ge; entrer en jouissance d'une—. De erf—e inrigting, le plan primirif. Het —e
onderwijs, l'instruction eldmentaire.
genamen hebben den boedel niet aanvaard, les heritiers se sons abstenus de Aanvaren, o. en b. w. (ik voer aan, heb en
ben aangevaren), herwaarts varen , approzie Aannela succession. Eene reis
cher , arriver en bateau , avancer par
men .
eau. Ik zie de fchult reeds komen—, je vois
Aanvaarder,
aannemer , acceptant, celui
deja la barque qui approche; (zeew.) aqui entre en , qui prend possession de
q. ch.
border, toucher a q. port; y rnouiller;
heurter avec une
Aativaarding, y r. bezitneming, prise de pos.
reldcher. Tegen iets
,,sion,entrée en charge. —, aanneming,
barque, etc. centre 51. ch.
acceptation. — van cone erfenis zonder ge- Aanvaring, yr. het varen tegen lets, Ch0C
'louden to zijn, ow het overfchot der fchulde navire, m.
Lien to bctalen , benefice d'inventaire, m. Aanyatten, b. w. (ik vatte (vattede) aan, heb
aan-
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aangevat), aangrijpen, empoigner,saisir, zie
au combat. fig. Rene plaats uit een boek (am'
Aantasten. , ondernemen. Zij hebben halen), ci ter,alleguer
, an passage d'un livre.
het werk met lust aangevat, ils se sont mis Aanvoering , vr, leiding , conduite. —, bel'ouvrage avec ardeur.
vel , commandment , m. ; fig. aanhaAanvatting, yr. action d'empoigncr.
ling van eene Belling, allegation, citation.
Aanvechten , b. w. (ik vocht aan, heb aange- Aanvraag, Aanvrage , yr. eene tot iemand ge•
vochten), in verzoeking brengen of leiden;
rigte vraag , demande , question, adres.
tot het booze verlokken , tenter. Van den
see particulierement a q. q.
aanma•
duivel of van de zonde worden aangevochp ing, interpellation. Hij verblcekte op
ten, etre tente par le diable, par le peche.
deze
, it palls a cette interpellation.
Aanvechter,,
tentateur.
Aanvragen , b. w. (ik vraagde aan , heb aanAanvechting, yr. verzoeking tentation.
gevraagd) , aanvraag doen, zich tot iemand
Aanvechtfter,, yr. tentatrice.
wenclen , om iets te verkrijgen , s'adresser
Aanvegen, b. w. (ik veegde aan , heb aange4 q. q. pour obtenir q. ch.
veegd). Eene kaiser—, balayer une chambre. Aanvriezen, o. w. (ik vroor aan , ben aange•
vroren), se joindre par la gelee; s'atta..
Aanverfterven , o. w. (het verftierf aan, is
aanverflorven), zie Aanbefterven, Aanfterven.
cher ti q. ch. en gelant.
Aanvriezing, y r. action de se joindre par la
Aanverfterving , zie Aanbefterving.
Aanvertrouwen, b. w. (ik vertrouwde aan ,
gelee.
heb aanvertrouwd), zie Aanbetrouwen, Toe- Aanvrijven , zie Aanwrijven.
betrouwen, Toevertrouwen.
Aanvullen , b. w. (ik vulde aan , heb aange.
Aanverwant, b. n. verwant, allie, e, par
vuld), hetgeen aan fete ontbreekt , vol
parent,. —, in. en yr. , bloedverwant, pa.
maker , remplir , emplir ; fig. Wecs zoo
rent, e,
goed hergeemop deze lijst is overgeflagen, aan
Aanvlechteu , b. w. (ik vlocht aan , heb ann.
te vullen (bij, te voegen), veuillez ajoutek
gevlochtem) , ajeuter eu tressant.
ce qui a ete omit sur cette litre , supple.
Aanvlechting, yr. action de joindre, etc.
ez ce qui manque.
Aanvliegen , o. w. (ik vloog. aan, ben aan Aanvuiling , vr. , remplage, remplissage, vs.
gevlogen), herwaarts vliegen, approcher,,
— (in de bouwk.) genjkinaking met aarde ,
venir en volant; fig. zeer fuel , al
remblai, m.
vliegend naderen , voter sur, vers. De Aanvuren, b. w. (ik vuurde aan , heb aangebode kwam op ons
le messager voloit
vuurd), Berk aanzetten , aanmoedigen , exvers nous. —, in brand vliegen, s'enflansciter, inciter fortement ; animer, encouuser. De roofvogels vlogen op den roof
rager ; sig. enflammer.
aan, les oiseaux de proie se fonderent Aanvuurder, rn. celui qui anime, encoura•
sur la prole. —, b. w. lemand woest
ge , etc ; excitateur, instigateur.
en raw in het aangezigc vliegen , onverwacht Aanvuring, vr. aanmoediging, encourage.
op het lijf vallen, se Teter, se riser , fon.
went, m.
tire, etc. sur. "De bond vloog op hem aan, Aanwaaijen , b. en o. w. (ik waaide , (woei)
le chien se jeta stir lui. fig. Iemand
aan , heb en ben aangewaaid), door waaijen
hem onbefchoft met woorden bejegenen ,
trader brengen, aangebragt worden , etre
dire des sottises; chanter pouilies a q. q.
emporte par le vent. Tegen jets
„
Aanvlieten, o. w. (ik vloot aan , ben aange.
souffler ou etre souffle centre. De wind
vloten), zachtjes aanilroomen , vlietend na
waait fchrikkelijk tegen den toren aan , le
deren
,
baigner (let murailles); ecouler
vent sour fie ou donne terriblement contre
doucement aupres, covre.
1a tour ; fig. Dat is hem zoo maar aange.
Aauvliecing, yr. aanftrooming , loop van 't wawaaid (hij neeft bet zonder toedoen van zijs
ter, cours de Peau,
nen leant, als in den ilaap, verkregen), cela
Aanvlotten , o. w. (ik vlotte aan, ben aange.
lui est venu inopinement au par la grace
vlot), aborder en flotrant.
de Dieu. De geleerdheid waait iemand
Aanvoeden , zie Aankweeken.
zoo niet Kan, la science ne s'acquiert pas
Aanvoegen , b. w. (ik voeg,de aan , heb aan.
de la sorte,.
gevoegd), met iets vereeuigen , zamenvoe- Aanwakkeren , b. lw. (ik wakkerde aan, heb
gen, ajouter,, joindre. Een aangevoegd
aangewakkerd), aanmoedigen, verlevendigen,
fink, une piece ajoutee. —, in elkander
animer , ranimer , encourager , excivoegen, emboiter. (in de fpr. k.) De aanter. — o. w. (met Zijn) levendiger, fierker
of bijvoegende wijs , le subjonctif ou con.
warden , vcrfterken, se renforcer. De
jonctif.
wind wakkert aan' (words iterker), le vent
Aanvoeging, vr. addition, f.
ineenvoese renforce. Zie verder Aanvuren.
ging, emboitement, m,
aanvoegfel, bij- A.anwakkering, vr. aanmoedigiug , enconra..
voegfel
,
supplement , m., piece aioutee.
Bement,
Aanvoer, m. invoer, importation, f.
Aan was, in. vermeerdering., aangroeijing, vent.
Aanvoerder, in. die aanvoert, celni qui
grooting , augmentation , f. accroisseapporte, amene.
bevelhebber, corn.
meet, agrandissement, m. De — (het
mandant, chef. — van bet gemeen in
toenemen) , zijner jaren , l'accroissement
eenen opitand, chef de bande.
(zeew.)
de son age.
vermeerdering van wetenvan werklieden, conducteur de travailleurs..
fehap , progres des, sciences. —, zwelling
Aanvoeren , b. w. (ik voerde aan, heb aan.
der wateren, crue des eaux, f.
vloed,
gevoerd), iets herwaarts brengen , transflux, m.
(zeew.) een door overftrooming
porter , importer, Oat ziju koopwaren ,
aangegroeid eiiand van zand of flijk, ja.
die men in groote menigte aanvoert (aan,
veau. Zie verder Aanflijking, Opflijking.
brengt), ce sour des marchandises qu'on Aauwasfen, o. w. (ik wies aan , ben aange.
importe en grande quantite. Dit wordt
wasfen), s'attacher en croissant. Dit kind
langs dozen weg aangevoerd, cola vient par
is aangewasfen , cet enfant est noud. De
cette vole. Een leger
(het bevel daarkoe is aangewasfen, la peau est attachie
over voeren), commander sine armde. Tot
aux cites.
zie Aangroeijen ; fig. ver.
den ltrijd
(leiden), conduire, metier
meerderen, s'augmenter.
B4
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Aanwenden, b. w. (ik wendde aan heb aUt ■
loochenen, nier l'existence d'un etre sugewend), herwaarts wenden, keeren , tourprime. God is het, die ons het — gegeven
ner vers ici.
gebruiken , befteden, emheeft, c'est .Dieu qui nous a donne l'itre,
ployer q. ch.; user, se servir, tirer parl'existence.
ti de q ch., etc. Wend uwen tijd wel Aanwezend , b. n. aanwezig , beftaande ,
aan, (befleed uwen tijd wel), employez hien
existant , e. Toen dit gebeurde , was ik
votre temps. Wij zullen die middeten —
nog niet —, quand c'est arrive, je n'e.
(one daarvan bedienen), nous nous serviCols pas encore existant , je n'existois
runs de ces moyens.
pas encore , je n'etois pas encore au mon.
zich iets ten nutte
maken , faire un bon usage de q. ch. —,
de. —, tegenwoordig, present, e. Hij
tot een zeker gebruik, appliqucr.
ging rond bij alle wen e leden, it fit sa
cour a tons les membres qui etoient alert
Aanwending, vr. befteding, action cl'om.
ployer, f., emploi , m.
pesents , en place.
gebruik, usage, m. ; fig gebruikmaking , application. Aanwezeudheid , vr. tegenwoordigheid , preAanwennen , b. w. (ik wende aan , heb aangebeftaan , existence.
sence.
wend) , accoutumer, habituer. 1k zal hem Aanwezig , zis Aanwezend.
dat wel —, je ferai Bien en sorte qu'il Aanwezigheid , zie Aan vezendheid.
en prenne l'habitude. Zich iets
s'ac• Aanwijsfter,, yr. celle qui indique, indicatrice.
coutumer, s'habituer a q. ch. Ik heb mij
Aanwijzen, b. w. ) ik wees aan, heb aangewe•
dit aangewend , je m'y suis habitue.
zen), doen zien , aantoonen , montrer ,
Aanwenning, y r. Aanwenfel, 0. Aanwenst, yr.
gewoonte, hebbelijkheid, habitude, conindiquer,, faire voir demontrer., In.
dien gij met niij wilt gaan , zal ik u het huts
turns, f: Dit kind heeft eene flechte
si vous vculez m'accompagner, je vous
van bekkentrekken , cet enfant a tine manmontrerai , indiquerai la maison. Zij
vaise habitude de faire la moue (des gri.
wees hem zijne gebreken aan (zij deed hem
maces).
zijne gebreken zien) , elle lui fit voir ses
Aanwentelen, b. w. (ik wentelde aan, heb
defauts. —, tot eenig gebruik beitemmen,
aangewenteld) , wentelende nader brengen,
te keunen geven,
• as,igner,, deleguer.
approcher en roulant.
zie Aanduiden.
Aanwerken , b. w. (ik werkte aan , heb aan.
o• w. ge- Aanwijzer, m. celui qui indique, montre, asgewerkt), joindre, ajouter.
signe ; guide , indicateur.
durig werken , travailler assidument.
Aanwerpen, h. w. (ik wierp aan, heb aange. Aanwijzing, y r. het aanwijzen , indication,
inzunderheid briefje,
action de montrer.
worpen), herwaarts werpen , aangooijen ,
waarn;ede eene betaling worth aangewezen ,
fchie.
zie Aanfmijten.
jeter par ici.
assignation. —, berigt , renseignement,
lijk aandoen. Den flaaprok fchielijk —, metrescription , f. fpr. w.
mandement,
, ?romptre la robe de nuit en toute
Eene — op de eeuwigheid geven , proposer
Cement; se jeter vite dans sa robe de nuit.
des rentes sur les brouillards de la Seine.
Aanwerping., vr. action de jeter, etc. 7
Aanwerven, b. w. (ik wierf aan , heb aange- Aanwinden , b. w. (ik wond aan , heb aange.
wooden) , approcher au moyen d'un cric,
recruter,
worven). Krijgsvolk—
Aanwinding , yr. action d'approcher au moyen
racoler. Door list —, embaucher.
d'un cric.
Aanwerver, m. enrdleur, recruteur, racoleur.
Aanwerving, vr. enrdlement, recrutement, Aanwinnen , b. en o. w. (ik won aan , heb
aangewonnen),
winst doen of in waarde
Listige
racolage, fn. levee des soldats, f.
toenemen, gagner, profiler, faire du
(zielverkooping) , embauchage, tn.
gain. tlij heeft veel bij den oorlog aange•
Aanweven , b. w. (ik wecfde aan , heb aangewonnen, it a profite beaucoup par la
weefd), ajouter a la trame, en tramant
guerre; fig. Hij heeft veel aangewonnen,
ou tissant.
(in gezondheid toegenomen), sa sante est
Aanwezen , o. w. (ik was aan , ben aangeAangewonnen land
beaucoup amelioree.
weest), aanzijn; tot iets behooren, iets hel(verkregen door verovering), pays conpen uitmaken. lk dacht niet, dat er nog
quit. Aangewonnen land (verkregen door
twee ellen zoudeu
je ne pensois pas
het afloopen van water), terrain accru ,
bran.
qu'il y auroit encore deux aunes.
zie Aanilijken.
den , in brand zijn. De pijp, de kaars is
aan, la pipe , la chandelle est allumee ; Aanwinning, Aanwinst, vr, gain, profit, m.
amelioration. Aanwinften die Itaande een
fig. Er is niet veel aan (bet heeft niet te
huwelijk gemaakt zijn , acquits et conbeduiden , het is de moeite niet waard), ce
quits ; biens acquit pendant le mariage.
n'est pas grand' chose, tiffs ne vaut pas
la peine. —, even of gelijk zijn. Onze Aanwoekeren, b. w. (ik woekerde aan , heb
aangewoekerd), door woekeren verkrijrekening is aan , nos comptes se balancent
gen. Hij heeft zijne fehatten aangewoekerd,
it present. —, aangekomen zijn, arriver.
it
s'est enrichi en usurier, a force de
e
fchuit
is
nog
niet
aan
(aangekomen)
,
la
Li
faire l'usurier ; it a acquis ses tresors
rabarque n'est pas encore arrivee.
par l'usure.
ken aan lets. .11c ben er niet aangeweest, je
n'y ai pas touché. De bal is aangeweest Aanwoekering, yr. action d'exercer l'usure.
(in bet kolfspel) , la balle a touché. Aanwortelen , o. w. (ik wortelde aan, ben
aangeworteld) , s'enraciner, pousser des ra—, in het bewind zijn, itre en charge.
cines.
Hij zal niet Lang —, it ne sera pas long,
Aanwrijven Aanvrijven , b. w. (ik wreef,
temps en charge , en place. Er Cleat
heb aangewreven , aangevrevreef, aan
s'en trouver mal. Wanneer gij dat doet ,
zult gij er flecht
(er u kwalijk bij bevinyen), frotter contre q. ch.; fig. iewand
iets
te
last
leggen , toerekenen, impuden) , si vous faites cela, von: vous en
ter, imposer q. ch. e) q. q.; accuser, char•
trouverez , prendrez mat. Hij is er kwa.
ger q. q. de q. ch.
lijk aan (is niet wel), it ne seportepas bien.
Aanwezen , o. aanzijn, beflaan, existence . Aanwrijving , Aanvrijving, yr. action de fretter contre q. ch.
': dire, a. Het — van een Opperwezen
Aan.
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Aanwroeten , o. w. (1k wroette aan , heb aangewroet), avancer en creusant la terre ;
fouiller. Daar komt de mol —, vow la
taupe qui vient fouiller par ici.
Aanwuiven , b. en o. w. wuifde aan, heb
aangewuitd ) , met den hoed enz. herwaarts
konbende zwaaijen, approcher en faisant
signe du chapeau , etc. a q. q.
Aanzaaijen, b. w. (ik zaaide aan , heb aangezaaid , zie ,!ezaaijen.
Aanzakken, o. w. (ik zakte aan , ben aanges'affaisser contre. La..
rat) , znkken
ten —, Lacher; fig. Langzaam komen
avancer, s'approcher lentement.
Aanzanden , b. w. (ik zandde aan , heb aangezand), met zand beflrooijen , couvrir de
sable, sabler , assabler,
Aanzegelen , b. w. (ik zegelde aan , heb aan.
gezegeld) , reunir au moyen d'un sceau
on cachet.
Aanzegeling , yr. action de reunir au moyen
d'un sceau ou cachet.
Aanzeggen, b. w. (ik zeide aan, heb aangezegd, aangezeid), boodfchappen, mondeling
bekend maken, annoncer, faire savoir, avertir,notifier. Geregtelijk aanzeggen (dagvaarden), :ntimer. Eenen misdaeiger den dood
annoncer la mart a un malfaiteur„
Ecn vonnis doen
faire signifier une
sentence. Eene kerkvergadering
(beroe-,
pen), indiquer un concile.
wacht
ayertir qu'il faut monter la garde ; zie
Aankondigen.
Aanzegger, m. annonciateur, messager. —,
(bidder ter begravenis), zie ('-‘anfineker.
Aanzegging, yr. bekendnaking, kennisgeving,
berigt, notification, declaration, signification, f. avertissement, Geregtelijke —, intimation. —, boodfchap, vies' sage, tn. Lie — (bekendmaking) van een
vonnis , befluit, la signification d'une
sentence, d'un arret.
Aanzeilen , o. W. (ik zeilde aan , ben aangezeild), zeilende naderen, faire voile par
ici , arriver a la voile. (zeew.) Tegen
elkander
faire des evolutions militaires. Oost of west faire Pest ou Pouest. —, (met Hebben)fpoed maken met zeilen , faire force de, voiles ; se hater (a
la voile) ; fig. se trouver vial de I.
ch. , zie Aanloopen.
Aanzetfter, yr. zie Aanzetter.
Aanzetten, b. en o. w. (ik zette, zettede aan,
heb en ben aangezet), aanvoegen, joindre,
ajouter. flier moet nog een fluk worden
aangezet, it faut encore ajouter une piece :Ct.
aanfchrijven , op iemands rekening Hij heeft mij te veel aangezet (aangefchreven), it m'a trop porte
mis , passé en compte. lemand eerie klad
ternir la reputation de q. q.; catomtier, noircir q. q. bezwalken , als:
Dit zilver is aangezet, (bezwalkt) , cet argent est tenni. inflampen, (bij de art.
en zeew.) , porter, [rapper , bonrrer. Lie
lading van een kanon —, refiner , boor.
rer, la charge d'une piece de canon. —,
fcherp maken. Len fcheermes —, passer,
' repasser, affiler on rasoir.
niet geheel toedoen. Eene deur — , pousser one
porte pour la laisser entr'ouverte.
aanporren, aandrij ven, exciter , inciter;
engager, faire avancer, pousser, porter,
alguillonner. Hij heeft mij flerk daartoe
aangezet, 2. 1 m'a si fortement engage.
War heeft u daartoe aangezet? qu'est-ce
gill vous a portd,11 cela? Wiju
(ver-
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fnijden , vervalfchen), frelater , sophistiquer du yin. aan land zetten , metire
a terre, debarquer. —, op lets aankomen,
wanneer de komst onaangenaam is, als: Hij
vient
komt dagelijks bij mij
portuner tons les fours; een blaasfpeel•
tuig aan den mond zetten, emboucher un
instrument a vent. fig. Ik wil het er op —
(wagen), je le hasarderai, je l'avantu..
rerai. zich ergens aan vastzetten.
De fpijs zet aan , wanneer zij niet work
omgeroerd, les viandes qui 710 sons pas
rem:tees, s'attachent au pot. —, inel
aankomen. Het fchip zet (komt) met voile
zeilen op ons aan, le vaisseau vient a nous
avec (a) force de voiles.
Aanzettend, b. n. (in de geneesk.) aanhitfend, opwekkend, excitatif, ive, excl.
taut, e.
Aanzetter , m. Aanzetfler, yr. celui, cello.
qui pousse , incit:, excite , etc. excita..
tear, trice. — (in de art. en zeew.) re.
fouloir. —s flop , hampe d'ecouvillon , de
cuillie, de refouloir. — van mesfen, celui
qui repasse des couteaux, rasoirs, etc.
Aanzetting, y r. aanmoediging, aanfporing
encoutagernent , m., exhortation , inci.
Cation.
Aanzien, b. w. (ik zag aan, heb aangezien),
de oogen op lets rigten, aankijken ,
garder. lemand vriendelijk —, regarder
q. q. avec amitie , d'un oeil dour, In
faire bonne mine, etc. Hij verwaardigt
zich naauwelijks de menfchen aan te zien,
daigne is peine regarder les gees; c'est
beaucoup s'ii v..us regarde. 'emend flout
regarder q. q. entre deux yeux, sous
le nez ; fig. lemand over den fcbouder,,
verachtelijk tega ' der q. q. de haut en
has , par dessus Pepaule (avec mipris).
lemand met fchele oogen etre envieux
de la bonne fortune de q. q. 1k kan die
niet 'anger — (dulden), je ne le saurois
plus longtemps soufrir, tolirer. Hij
zal het nog wat Clog wat wachten),
it attendra encore un peu (pour voir de
quel ate vient le vent). —, nit het uiterlijke een befluit trekkers. Men kan het
hem wel dat hij gezond en flerk is,
le voir , on pent juger de sa sante. Men
zou het hem niet — , a le voir on ne le
croiroit pas. —, aanichouwen , in het
aangezigt zien, envisages. Zoo
dra ik heni aanzag, herkende ik hem,
des quo je Pens envisage, je le reconnus.
Eerie zaak mede spectateur d'une
chose ; fig. Het laat zich — (het fchijnt)
dat, enz., it y a apparence que, etc. —,
aanmerken , beoordeelen , befchouwen, re.
garder , considerer,, contempler. 1k heb
u voor mijnen vriend aangezien, je vous ai
regardi , cotisidere (cru) comme mon atni.
Wanneer men de zaak van diets kant aanziet, si Pon considers la chose sous ce
point de vue. Alles wel aangezien , tout
bien regardi et considers; tout (bien)
compa et (bien) rebattu. houden
voor, prendre pour. Hij zag de outhle
voor de jongfle aan , it prit Painee pour
la cadette. zich in zijn gedrag Haar
zoodanige beoordeeling rigten. Indien ik
uwe jeugd niet aanzag, zoude ik u hard
beard-en, si je ne considerois pas votre
jeunesse , je vous punirois siverement,
Alen moet de nerionen faut clistin.
guer les personnes, avoir egard aux per.
sonnes , faire acception des personnes.
A anB 5
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Aanzien , o. ciaad- van aanzien, action de
aspect, m. De ftad heeft een fchoon —
regarder , de considerer. -, gezigt, revan dien kant , la ville presence un be/
gard, en. vile, f. Een trotsch -, un reaspect de ce cite.
gard fier. Bij het eerite - kende ik heirs, Aanzigtkunde , zie Gelaatkunde.
au premier regard je le connus. Ik ken Aanzijn, o. existence , f. etre, m., zie Aare•
(zie Aanwezen.
wezen.
hem van -, je le connois de vue. fpr. w.
- doet gedenken , la vue rappelle le sou- Aanzijn , o. W. (ik was aan, ben aangeweest),
venir des chose:. -, tegenwoordigheid , Aanzitten, 0. w. (ik zat aan , heb en ben aangezeten), zich zetten , se mettre , s'aspresence, f. Het gebeurde in zijn -, cela
seoir. -, zich aan tafel zettets , se mettre 4
s'est passe dans, en, sa presence. -, uitable. De gasten zijn aangezeten , les conterlijk voorkomen, air exterieur, m. mi.
vives se sont mis 4 table. Nadat de gas.
ne, f. Zij is wel genoeg van -, el.fe a
ten aangezgten hadden , waren , apres gut
assez bel air, assez bonne mine. Van
les convives avoient etc 4 table.
daar : De zaak heeft een gansch ander gekregen , l'afaire a pris une autre tour- Aanzoek, o. verzoek , bede, sollicitation,
demande, priere , f. etc. Het is op intjn
nure. -, vertooning, uitzigt, aspect, tn.
—, dat hij u die fom geleend heeft , c'est
—, gezag , hooge rang, bewind, qualite,
4 tna sollicitation quit vous a prite cette
distinction, autorite, consideration, f
somme. Hij is gekornen op het - van zijne
Destijds had het gemeen weinig achtingvoor
vrouw, il est vents 4 ;la requisition de sa
lieden van -, a cette epoque la populace
femme. -, ernftig verzoek, (in de regcsg.),
avoit peu d'egards pour les personnes de
instance, f. Het — is nog bij die regt.
qualite, de distinction, etc. -, alge.
bank hangende, onbeflist, l'instance est
iiieene editing, consideration, estimepuencore
pendante 4 ce tribunal; zie In.
blique,f. :fie is in groot -, il fault d'une
stance. — verzoekfchrift , requite, f.
grande consideration; il est fort estimd.
— tot het huwelijk , recherche de manage,
Zich een - geven, zich in - ftellen,, se faire
- doen bij een meisje, rechercher une
valoir, se rendre considerable. Zich —
fills.
verwerven , s'accrediter. Zijn -, (gezag,
invloed) vermag veel , son credit pent Aanzoeken , b. w. (ik zocht aan, heb aange.
zocht), solliciter, tequerir, rechetcher,
beaucoup. Ten -, (opzigte)van, voorz. en
etc.; zie Verzoeken.
consideration de, en egard 4, 4 regard
Te
Aanzoeker,
m. -il. r, vr, verzoeker, eifcher,
par
rapport
a
,
quant
a,
etc.
de,
poJtulant, e, requerant, e , solliciteur,
seijnen -, opzigte, 4 mon egard. Londe '. -recipiendaire. Er waren veel -5 om deze
van perfoon , sans considdrer les personnes,
plaats, il y aroit beaucoup de postulants
suns acception de personne. Wees onhepour cette place.
zorgd ten - van mij , :oyez sans inquietu.
de par rapport 4 moi. Ten — zij- Aanzoeking , vr. , zie Aanzoek.
ner dienflen , en consideration de ses ser- Aanzoekfter,, zie Aanzoeker.
vices. Ten — van, aangaande zijne verdien Aanzoeten, b. w. (ik zoette aan , heb aangezoet), zoeter maken , rendre plus doux,
fien , quant 4 ses 'merites. Ten - van de
ajouter de la douceur. -, o. w. fig. verlokvoorftellingen die bij doet , 4 l'dgard des
ken , verleiden , allicher,, attirer. Het
propositions que vous faites.
fpel en hec gezelfchap zoeten aan, le jeu et
.
Aanziener, zie Aanfchouwer.
la compagnie attirent peu 4 peu, sontats
Aanzienlijk , b. n. van aanzien , van hoogen
tirants. tee winst zoet aan, le gain attire.
rang of gezag , i I lustre , distingue , e.
Aanzuiveren
, b. w. (ik zuiverde aan, heb aan
tone
famille
distingnee
,
Een - geflaent ,
Eene
gezuiverd) , vereffenen , apurer.
tine maison illustre. -e lieden, des per.
rekening --, apurer un comve.
sonnes distinguees, de distinction. -e
vereffening
eener
rekeyr.
achtbaar,
Aanzuivering
,
leefeijs , le grand genre. - ,
ning , apurement d'un,compie, in.
respectable, venerable. Eene -e vergadering, une assembles respectable. -, Aanzuren , b. w. (ik zuurde aan, heb aange.
zuurd) , zuurder maken, rendre plus aigre.
groot, notable , grand, e. Eerie - fom ,
sine somme notable. De -e burgers les Aanzwellen , o. w. (ik zwol aan, ben aange.
zwollen) , zwellen , miler, grossir. De
notables. Een - koopman, un grand' ne.
wind heeft de zeilen doen -, le vent
gociant. -, aanmerkelijk, uieftekend , cona enfie les voiles. De regens hebben de
siderable, grand, e, apparent, e. Hij
rivier doen -, les pluies ant biers enfle ,
beet eene -e fom verloren, il a perdu
gross! la riviere ; zie Opzwellen.
une somme considerable. —, van waar.
de, precieux , euse, magnifique. Een — Aanzweinmen, o. w. ( he zwom aan, ben aangezwommen), ergens zweinmende aanko.
gefchenk , un present magniflque, etc.;
Wien, approcher en nageant ou en flotfig. (talrijk), nombreux, cuss. Eene -e
tant ; arriver en q. endroit 4 la nage.
vergadering, line assemblee nombreuse.
-,
(met Hebben) fcliielijkcr zweminen , tuts,
-, waard om gezien to worden , van een
ger
plus vise.
d'une
belle
fchoon uiterlijk voorkomen,
apparence, taille. Zijn huis is niet —, Aap, m. zeker bekend Bier, singe. Groote
-, baviaan, babouin , magot; Hij heeft
inaar gemakkelijk, sa maison n'a pas belle apeen gezigt als een — , il a une ftparolee, mais elle est commode. - bijw. aangore de singe; fig. Hij is een regte
merkelijk , considerablement. Zijn ver
— , c'est sine vilaine figure, un vi.
niogen is - (groocelijks) vermeerderd , sa
lain magot. Hij is een - (hij volgt alles
fortune est considerablement augmentde.
na), il fait le singe. Iemands - zijn
dignite,
Aanzienlijklieid , vs. achtbaarheid ,
(iemand naapen), imiter, contrefaire q.
haute qualite, respectabilite, notabilitd,
q., itre le singe de q. q. fpr. w. Hoe erg
consideration, veneration, eminence,
de apen ook zijn , zij kunnen de vosfen niet
grandeur, magnificence , belle app44-ence,
bedriegen , (Die eenen boer wil bedriegen,
prestance, f. lustre, m.
snag eenen boer rnedebrengen), fin contre
Aanzigt, o. gezigt , gelaat, zie Aangezigt, Ge.
fin n'est pas bon 4 faire doublure; est
zigc. -, uiezigt, vertooaing , aaazieu,
biers
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bien larron qui larron derobe ; fam. somme gelds, Somme d'argent, f. tresor, m.
Ilij heeft den — beet, it a des carolvs, des
ecus , force d'argent. Hij houdt den —
in de niouw, c'est un fin matois ; it cache sa ruse, son jou. Hij laat den -- nit
de mouw kijken (hij toont wat hij is), it ne
salt pas sacker son jeu. Een gekieede —
der kwakzalvers, un fagotin. teekenaap ,
pantographe.
Aapachtig, b. n. qui imite, qui contrefait ;
la manzire des singes; attenant, e,approchant , e, ressemblant, e, au singe.
Aapje , o. kleine aap, petit singe, tn.
Aar, yr. epi , m. zie Korenaar.
Aar, yr. wine, zie Ader.
Aard , m. natuurlijke gefteldheid, natuur, eigenfchap, inborst, gemoensneiging, karakter,
nature!, 14. nature, humeur, complexion,
f . temperament, instinct, caractère, tn.
etc. Dat kind toont eenen goeden aan,
cot enfant donne des marques d'un bon
naturel. De — dezer boornen is , dat zij
niet hoog opfchieten, c'est la nature de ces
arbres de ne jamais devenir fort hauts.
Zij is van eenen zachtzinnigen —, elle est
d'une humour fort donee. Dit meisje is
van eenen vroliiken, droefgeestigen
cette
fille est d'un temperament (d'une humeur
ou complexion), enjoud, (e), melancolique.
De — eener taal, le genie d'une langue.
foort, flag, ras, hoedanigheid enz. Zie
deze woorden; fig. Dat heeft geenen —
(betaamt nict), ce la ne convient pas. Spreken , handelen , naar den regten agir
raisonnablement , comme it fan:.
Aardachtig, b. n. terreux, Buse.
Aardaker, no„ aarclnoot , gland de terre. —,
foort van aardnoot 5 truffe, truffle ou taraardeikel, macusson.
tuille rouge, f.
Aardappel, m. pomme de terre, patate , f.
topinambour,m. (meisje, foort van langerood.
achtige , lekkere gelijk men in Gelderland, lileefschland, enz. vindt), vitellotte, f.
Aardbei , enz. ; zie Aardbezie, enz.
Aardbefchrijver,, m. aardrijksbefchrijver, geographe.
Aardbefchrijving, yr. aardrijkskunde, aardrijksbefchriiving, geographic, description
befchrijving der aarde en der.
la terre.
zelver beddingen , gdologie ; hieitoe be.
hoorende , gdologique.
Aardbeving, yr. tremblement de torte ,
Aardbezie, yr. zekere vrucht, fraise. Groo.
capron, tn.
te Engelfche
Aardbezienboom, m. haagappelenboom, welks
vrucht naar eene aardbezie of kers gelijkt,
en arbouse beet (in de kruidk.), arbou.sier,
fraisier en arbre.
Aardbezienplant, vr. fraisier, m.
Aardbodem , in. terre, f. globe , globe ter.
restre,
Aardbol, m. terre, f. globe, no. De oppervlakte des aardbols, la surface de la terre, du
globe . Hij heeft eene reis rondom den
aardbol gedaan , it a fait un voyage autour do la terre.
Aardboor, vr. fleenboor, muurboor, (voor
mineurs) trepan , tarihre ou fonde
anglaise, f.
Aarde, y r. (eene der hoofcifloffen), tore, f.
sol , tn. vruchtbate grond , terrc
fertile. Ter — (op den grond) werpen ,
fete, par, it terre , terrasscr. Ter
beflellen , (begraven) enterrer; fig. Hemel
en aarde bewe gen, rensuer ciel et terre ;
faire jouer touies sortes de resforts;
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ployer toutes sorter de moyens , touter
les heroes de St. Jean. Roode rood
krijt, crate rouge.
Aarden 5 o. W. (ik aardde, heb geaard), den
aard van iemand hebben, eene natuurlijke
gefteldheid verkrijgen , ressembler,, tenir
de q. q., de q. ch., etre de l'humeur ou
de la nature de q. q. Hij aardt veel naar
zijnen vader, it tient beaucoup de son pore;
it a, prend la nature de son pare. Daarin
aardt dit n— isje naar hare moeder, cette
fille tient Jest de sa mere. aan de
luchtftreek gewennen, s'acclimater.
aarde vatten, groeijen, tieren. Die boom
wil pier niet —, cot arbre ne vient pas
bien ici, ne vent pas croltre ici. De olijfboomen — in zandige ftreken, les oliviers
s'aiment dans les lieux sablonncux. Hij
zoude in dat land nice kunnen—, it ne sauroit demeurer dans ce pays.ld, ne s'y
plaire, he s'y accommoder.
Aarden, b. n. van aarde gemaakt, de terre.
Een — pot, not pot de terre.
Aardewerk, o. pottebakkers werk , poterie ,
vaisselle de terre, f. —, half porcelein,
Delftoch plateelwerk fayence , f.
pottebakkerij, maga.
Aardewerkswinkel,
sin , tn. boutique de poterie, de vaisselle
de terre
Aardgeest, In. gnome.
Aardgewas , o. aardvrucht, plantes qui
croissent dans la terre, des legumes, f.
Aarclhoop, on. monceau, tas de terre.
Aardig, b. n. lief, bevallig, aangenaam ,
joli , e gentil , le, mignon, se, mi.
guard, e. Een— lief meisje, une jolie fills.
Eene —e teekening, un joli dessin. Uwe
zuster is fchoon en —, (bevallig), votre
scour est belle et mignonne. Dat is wat
aardigs , ceci a quelque chose de mignon.
—e manieren , des manières tnignardes.
Een — wichtje, kindje, un petit enfant
bien gentil. Een —e ltreek, un joli tour.
koddig, kluchtig, plaisant, e, comique.
\Vat her aardigst was, ik wist mijns meesters naam niet meer, ce qu'il y avoit de
plus plaisant, c'est que fignorois le yens
de mon maitre. GiJ zijt waarlijk —, en
virile, vous etes gentil, je vous trouve
plaisant. Het is —, gij veroordeelt mij
zonder mij aan te hooren, c'est plaisant,
volts me condamnez sans m'entendre.
vreemd, zonderling, strange, singulier, ire.
Oat is eon— (zonderling) antwoord, c'est
une strange reponse. llat komt mij
voor, je trouve cola singuller ; fam. Wees
toch zoo — niet , ne faites pas Penfant.
Dat is toch qui est drile. —,
geestig, vernuftig, spirituel, le ,
(geestig) antwoord,
nieux , ease. Een
une reponse spirituelle; fig. Ilij is een
— man, c'est un —, aardiglijk,
bijw. jolinsent, ingenieusement mignon;semen:, mignardement, gentiment , plaisamment, elegamment, avec on de bonne
grace , etc. Zij danst (netjes), elle
danse joliment. Dat is — (netjes) gemaakt,
gewerkt , cela est mignonnement, mignardemcnt fiat, travaille.
Aardigheid, vr, aanvalligheid, gentillesse ,
. agrement , in. etc. ldii heeft duizenfderlei
Mc:me aardiglieden in zijn kabinet ,
Tills petites gentillesses dans son ca.
binet.
Aardiglijk, zie Aardig.
Aardje , 0. verkleinwoorcl; enkel gebruikt in :
naar zijn vaarcie, it a le'
Hij heeft een
me-
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name nature' vie son pert; it tient beau- Aarsdarm, m. boyau,
coup de son pert; i/ est fits de son pire ; Aarsgat , o. (gem.), trou de cul, m.
Aarswisch, m. (gem.) torche-cul.
it a de qui tenir, etc.
Aarswormen, yr. meerv. ascaridet, en. p/.
Aardkloot, m., zie Aardbol.
Aardkluit , vr. kluit aarde, moue de terre; Aarts (zoo veel als eerite, voornaamfte in
zijne foort), archi , gelijk in :
(poet.) glebe.
A artsbedrieger , m. archifripon, maitre friAardkuil, m. zie Spelonk.
pon, fourbe insigne.
Aardarekel, m. oranjekop (zekere aardworm,
waaruit de meikever voorkoint , in Gelder-, Aarsvoet, m. zekere vogel, duikelaar, plongeon.
land en Kleefsland zeer bekend), kever. Aartsbisdom, o. archeviche,archlepiscopat,
Aartsbisfehop , m. archevdque , mdtropoli.
rups, courtiliere, 1.
Lain.
Aardmannetje, o. verdichte bewoner van het
binnenfte der aarde, gnome, m. fan. bout Aartsbisfchoppel ; jk , b. It. archiepiscopal, e,
tnetropolitain, e. De —e zetel of noel,
d'homme.
kerk , siege mdtropolitain, eglise metro.
Aardmeetkunst , zie Landmeetkunst.
politaine.
Aardmeter, zie Landmeter.
Aartsbooswicht, m. scdlerat acheve.
Aardmeting, zie Landmeting.
Aartsbroederichap , o. archiconfraternite , f.
Aardtnuis, yr. veld- landmuis , mulot,
Souris de terre, 'des camps, f. rat des Aartsdeken, m. archidoyer.
Aartsdiaken, m. archidiacte.
champs, m. ; fig. aardaker, gland de terre,
Aardnoot , vr. (in de kruidk.) terre.noix, Aartsdiakenfchap o. archidiaconat.
(eene nog niet lang be. Aartsdichter,, m. archipoite.
tmerikaanfche
archivoleur,, insigne voleur.
kende plant, behoorende tot de natuurlijke Aartsdief,
familie der peulvruchten, en tot de z7de Aartsdrukker,, m. archi-imprimeur.
klasfe tier planten met twee vezeltjes , vol. Aartsdweepiter, yr. archibigote.
gens Linnaeus. Deze plant is in de laatfte Aartsengel, m. archange.
volflagen gek
tijden ook in Frankrijk ingevoerd, (bepaal. Aarcsgek , m. archifou.
fou fiejfi, maitre fou.
delijk in het departement de Landes) , pis.
Aartsgekkin,
y
r.
archifolle.
cache de terre.
(bij de artill.), masse a Aartsgierigaard, tn. fchrok , archiavare. —
Aardptdcker,
die altijd over flechte tijden klaagt,pleure
frapper, f:
misere , pleure-pain ; fam. fesse-mathieu.
Aardrijk, o. het rijk der aarde, derzelver
doortrapte vent , insigne frt..
oppervlakte, en al wat daarop gevonden Aartsguit ,
pon, maitre gonin.
wordt , zie Aardbodem.
Aardrijksbefehrijver, enz„ zie Aardbefchrij. Aartshertog, m. archiduc.
Aartshertogdom, o. archiduchi.
ver, euz.
Aartsherrogin , yr. archiduchesse.
Aardrijkskunde yr. geographic.
kenner Aarteuticheiaar, ni. archi-hypocrite, hypo.
geograPheAardrijkskundige,
trite &ire , insigne ou franc hypocrite.
der aarde en derzelver beddingen , geologue.
n. dat de aardrijksbe- Aartskamerheer, m. archichambellan. — van
...larcirijkskundig ,
deli Paus, archicamerier.
woorfchrijving aangaat, geographique.
Aartsketter, m. hiresiarque.
denboek, dictionnaire gdographique.
Aardsch, b. n. terrestre. —e goederen (in Aartslogenaar, Aarcsleugenaar, m. archi-, insi.
gne menteur.
tegenoverttelling van hemelfciie), biens du
Aarts- of groot-maarfchalk, tn. archimarichal.
monde , de la terse.
Aardsgezind, b. ta. aan het aardfche ver. Aartsnar, m. archimime.
kuocht , mondain, e , attache, e , au tnon- Aartspriester, m. archiprdtre.
Aartspriesterlijk, b. n. archipresbytdrial , e.
de , a /a terre.
Aardsgezindheid, vr. wereldsgezindheid , man. Aartspriesterdom , o. archipretrd ,
Aartsprioorlchap,
o. archipricurd, tn.
danitd.
Aardflak , yr. limacon de terre , a coquille. Aartsfehalk m. insigne espiegle.
Aartsfchatmeester, m. architrdsorier.
Aardflang, y r. serpent de terre, m.
archicoquin, coquin inAardfpin , y r. tuinfpin, (onderfcheiden van Aartsfchelm ,
signe.
arraignie
de
huisfpin, waterfpin , enz.) ,
langpoor, her. Aartsfclienker, m. archi- on grand-dchanson.
jardin, de campagne.
aartswijsneus , verwaande,
dersfpin, hooiwagen , faucheur , fan. Aartsfchoolvos ,
at chi-pedant.
eheux , m.
Aarditamper, m. (bij de artill.), masse a da- Aartsfpeler,, m. joutur determine, de profession.
mer,, dame , f.
Aardveil, o. hondsdraf, (zeker kruid), lierre Aartsvader, m. patriarche.
Aartsvaderlijk,
b. n. patriarchal, e.
terrestre , tn.
doodvijand , ennemi mortal
Aartsvijand ,
Aartivruchc, yr. fruit de terre, m.
ors capital ; diable.
Aardvioo , y r. fpringer, altise. Kleine —,
archi-usurier; fig. arabe.
Aartswoekeraar,
wormpje, vermisseau, m.
Aartszuiper, m. grand buveur,, ivrogne
Aardwind, zie Dommekracht.
fieffi.
Aardworm , m. pier , ver de terre.
peurworm , achde , laiche , f. fig. arm , .Aarzelen , o. w. (1k aarzelde , heb geaarzeld),
wanneer men niet befluiten of handelen
ellendig mensch , die veel wroeten rnoet,
durft, befluiteloos zijn , in twijfel ftaan
om aan den kost te konten , un pauvre
weifelen, heater, balancer, dtre en
esclave du monde,
malheureux ,
suspens. Hij aarzelde niet te antwoorden,
qui essuye bien des fatigues , qui tient le
it n'hoesita point a repondre. De reg.
diable par la queue , etc.
tens aarzelden tusfchen vrijfpraak en veroor.
Aironsbaard , m. (in de kruidk.) kalfsvoet,
deeling, les juges balancerent entre l'abarum , pied de veau.
solution et la condamnation. Daarop be.
, achterffe,
Aars, m. cu, cul, fessier.
hoeft men niet te — (te weifelen , zich niet
derriere. —, (bij vneesh.) anus. —, de
lang te bedenken), it n'y a pas a balanbillen, les fesses, f.
cer
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cer la-dessut; fig. vaciller. De gee Accoord, 0. (ond. woord), zie Verdrag,

tuigen — (weifelen, zijn befluiteloos) , les
Overeenftemming , Schikking,
timoins vacillent ; fig. en prov. nager Accorderen, o. w. (ik accordeerde, heb geentre deux eaux, tirer le cul en arrie.
accordeerd), (ond. woord)faire un contrat.
re , etc.
Ach , tusfchenw. ah I hilas I
Aarzeling , yr. weifeling, hesitation. — Acht, yr. toezigt, zorg, opmerkzaamheid ,
befluiteloosheid, irresolution.
attention, garde, f. soin , tn. tieet —
Aas, o. fpijs , voedfel der dieren , die in het
(let op), fair attention. Ik heb er geene
wild loopen, inzonderheid ook der voge— op geflagen, op gegeven, je n'y at pas
len , pattire, nourriture d'animaux saupris garde. Geef wel — op (draag wel zorg
vages,
De vogelen zoeken bet — voor
voor) dit boek , ayez biensoin de ce livre.
hunnejongen, les oiseaux cherchent la p ourHij neemt zijne gezondheid in bet geheel
riture pour leurs petits. —,voeder, manniet in —, it ne menage pas du rout sa
geaille, f. Dit fijsje heeft geen
meer,
sante. Gij moet u wel met hem in — nee
ce serin n'a plus de mangeaille. Een dood
men (wel op uwe hoede zijn) , ii faut etre
mensch is een — voor de wormen , un howsur vos gardes avec lui. —, ban , ver.
me wort sert de 'attire aux vers. —, lokbanning, ballingfchap, vogelvrijverklaring,
aas , (om vogels, visfchen, enz. to vangen),
ban, bannissement, exil, tn. proscription,
atiorce , f. appat , m. fig. leurre,
Bet f. Iemand in de — (den ban) doen, ex..
— beet hebben , avoir mordu k l'amorce;
voyer q. q. en exil.
fig. Hij heeft bet — beet (wij hebben hem Acht , telwoord, huit. Wij waren met ons
tot ons ontwerp overgehaald), it a mordu
achten, nous Pions huit. Het is een kwarPhamecon, a la grappe.
dood ligtier voor
uur , achten , it est huit
chaam van dieren., kreng, charogne , f.
heures ,noins un quart.
Over acht
lijk van een mensch, cadavre , m.
dagen, dans huit fours. Heden over
— (in het kaartfpel), as, m. Twee azen,
dagen, d'aujourd'hui en huit. Een
deux as. Ruiten —, Pas de catreau.
tijd van — dagen, une huitaine. Wij
Harten
(in het omberfpel), ponce, ponzullen hier
dagen blijven, nous resterons
to, tn. — (of den van eenen dobbel
ici tine huitaine, huit fours. De zaak
Iteen), as, point. 'twee azen in het tiltis tot over — dagen uitgefteld, Paffaire est
takfpel, beset ou bezet, ambesas,
—,
remise a la huitaine.
vr. huit, m. Hij
(fcheepsw.), belie, f.
kleinf}e gewigt ,
heeft drie achten gekregen (in de kaart),
grain ,
ilasje, o. het
geringit lui est entre, venu trois huit, it a
ice. Hij heeft geen — gezond verftand, it
brelande. Een ftuk van achten (van acht
n'a pas un grain de bon sens.
ftuivers), une piece de huit sols. Gebouw
Aaszak , m. zie Knapzak.
met — zuilen op pilaren van voren, octostyle.
Abberdaan, tn. Abberdaan, de la morue sa ge.
— , een fink van achten (zekere Spaansche
Abdis , yr. abbesse.
kloostervoogdes ,
zilvermunt), patagon, m.
supdrieure d'un convent de rdligieuses. Achtbaar , b. n. achtitg hebbende , verdie.
Abdij, y r. abbave.
nende , of waardig, eerwaardig , enz.,
Abe, o. alphabet, letterlijst , alphabet, m.
respectable, venerable, auguste, estiAbebank , yr. bane pour les enfans qui sont
mable, honorable.
B, C, m.
Achtbaarheid,
yr. aanzien, waardigheid ,
Abeboek, o. abecedaire, tn. Croix de par
qualite de celui qui est estimable; estiDieu ,
me, us. veneration, dignite, considdraAbebord, o. petite planche,f. etc. avec Paltion; f. etc. Uwe wel edele achtbaarheden
phabet.
(zekere titel), ves seigneuries.
Abekind, o. enfant qui apprend les lettres, Achtbeenig, b. n. 4 huit jambes.
Palphabet, m. et f.
weetniet, (boertig) Achtbladig, b. n. a huit feuilles. — hertengrimand,
kruid, (in de hot.) driade a feuilles de
Abeel, abeelboom, m. witte populier, trent.
chamaedrys.
ble , peuplier blanc.
Achtderlei, Achtderhande, b. n. de huit esAbrikoos,
de boom, abricotier.
peces, tortes, facons ou maniere:.
Abrikoos, yr. de vrucht , abricot,
Pitvan Achtdik , Achtdubbel , b. n. octuple , qui coneene
amande.
tient huit fois.
Abrikoosboom, zie Abrikoos ,
Achteling, m. (zekere maat) , fchepel , bpi:Abt , m. abbe. fpr. w. Zoo de — is, zijn
seau.
de monniken, (de eene is als de andere), tel Achteloos , b. n. onachtzaam , onoplettend
abbe, tels moines.
los , negligent , e, inattentif, eve, nonAcacia,
zekere boom, acacia, m.
chalant, e, etc. Gij zijt in alles zeer ,
(in de kruidk.) beerenklaauw, acanthe, f.
veins hes bien nonchalant, etc. en tout.
Abuis , o. (ond. woord), meprise, erreur,
— onbezonnen roekeloos , inconsiderd,
f. lk had —, fe m'etois trompi; fetois
e, timeraire.
zorgeloos, insouciant, e.
dans Perreur. Dat is nit — (misvatting)
bijw. negligemment, nonchalamment.
gebeurd, cola a dti fait par mdprise.
Achteloosheid, yr. onoplettendheid,
Accent , o. (ond. woord) klankteeken , toon ,
gence, nonchalance, inattention.
zor•
accent , m.
nadruk, emphase, f.; zie
geloosheid, insouciance. — onbezonnenKlank , Klankteeken.
heid , roekeloosheid , temeriti, inadverAcceptatie, vr. (onduitsch woord , bij koopl.)
tenet.
acceptation; zie Aanneming.
Achten , b. w. (ik achtte, heb geacht), hoogAccepteren , b. w. (ik accepteerde, heb geac.
fchatten, eeren, in waarde houden, weds
cepteerd), (ond. woord), accepter ; zie
van waken, estimer, respecter, faire
Aannemen.
cas de- , avoir des igards , de l'estime ,
Accijs, accijns , m. (ond. woord) , belasting ,
consideration pour q. q. Hij is algemeen
accise, f. droit, impdt sur les denrees,
geacht, it est estime de tout le monde.
Accijnskantoor, o. (ond. wooed), bureau des
remand
(fchatten), avoir une grande
accises, m.
consideration, de Pestime pour q. q. lenand
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mand Bering —, fairs pen de cas de q. q. Achteraanftelling , yr. action de mettre en
—, fchatten, waarderen , conszderer,, prtarriere. —, achterftelling, postposition.
ser. Hij is aan het hof zeer geacht , :V est
—, verfmading, mepris, m.
fort considers a la tour. Men acht lien Achteraf, bijw. ti l'ecart, dans nn endroit
predikant hoog , on prise beaucoup ce
icartd, retire; fig. —worsen, demeurer
pridicateur,, re ministre , pastern-. —,
dans un quartier pen frequents', dcarte.
houden , befchouwen , regarder,, tenir,,
Hij ging — (naar beneden), el pen alia
reputer. lk acht hem zoo. goed als verpar l'escalier derobe. lemand — laten
brengen, conduire , mettre q q. en prison.
loren, je le regarde comma , je le tiens,
t
t
acht
hem
nict
in
IL/a
perdu. Men
ot Achterbaks, bijw. 112linelijk, ter flaik, en cakclien post, on ne le repute pas capable
chette , en secret , secretement, 4 la de.
de cot emploi. —, op jets acht geven ,
robde , en tapinois, furtivement. lemand
— benadeelen, rendre en secret un mareopmerkzaam zijn , faire attention , titre
attenti f, ive, 4 q. ch. Flij aclitte mijne
vais service 4 q. q. ; porter un coup
fourrd h q. q. Hij heeft van zijne goedewoorden niec, it ne fit pas attention
a ce que je lid disois. Het is waar,,
ren afstand gedaan, maar toch eon ftuivertje
dat mij dit veel geld kos: , maar dat acht
— gehouden , it a abandonne ses Liens 4
ik niet , it est vrai que cela me codte
ses creanciers , mais it a mis q. ch. du
bless de !'argent, mais cela ne me fait
ate de !'epee (4 convert).
rien , je ne m'en soucie pas. — , Achterbanks, bijw. dans quelque coin.
nieenen , oordeelen , compter , croire, Achterbeen , o. jambe de derriere , f.
juger.
Achterbende, zie Achterhoede.
Achtendeel, o. huitieme partie. — , half Achterblijven , o. w. (ik bleef achter, ben
vierendeel, demi-quart, quarteron.
achtergebleven), rester, demeurer en ar.
riere, tarder,, ne pas venir. —, achterAchtendeelsnoot, yr. in de muzijk, croche, note
nit raken , s'arridrer.
qui a la valour d'une huitieme de la meAchterblijver, in. traineur.
sure, f.
Achtentwintig, telw. vingt-huit. —, m. gori d. Achterblijving, y r. het achterblijven, retarde.
ment, m. —, uitblijving, voor het geregt
gulden, unepiece de vingt.huit sols, sous.
niet verfchijnen , wanneer men gedagvaard
Achtentwintiger, m. personne agile de vingt•
is, action d'être ou de faire le defaut.
huit ans , f. —, fchip met achtentwintig
-auk kanon, vaisseau de vingtahuit canons. Achterbout , m. gigot (de mouton).
Achter, voorz. en bijw. (tegenftelling van Achterbrein, o. (in de ontl.), cervelet, tn.
voor), derriere. Hij woont — het ftad. Achterburgwal, m. arriere fosse.
huis, it demeure derriere Phitel de ville. Achterdeel , o. le derriere , la partie pos.
terieure. Het — van een huis , le derriere
Hij is — , it est derriere. — de hand
zitten (bij het kaartfpel), etre en dernier.
d'une maison. Het — van eene kar,, le
De deur — zich toetrekken, tirer la porte
derriere , le cut d'une charrette.
apres, sur, soi. Ga — mij, fatan ! arriere Achterdenken , o. zie Achterdocht, Naden.
de moi , ratan! fig. of fpr. w. — het fijne,
ken.
het geheim van eene zaak komen (jets naauw. Achterdenkig , zie Achterdochtig.
keurig ontdekken), dicouvrir le fin, le Achterdeur,, yr. porte de derriere, fausse
mystere d'une efffaire ; ddcouvrir la mia
porte , echapparoire, defaite, f. fig. en
ne , le pot aux roses. Gij zijt er niet
fain. uitvlugt , frux-fuyant , subter fu.
ge , tn. sous.entente , f. Hij belooft
— (gij weet, verilaat het niet), vows n'y
Ites pas, volts ne l'avez pas devine ; vous
now iets, of hij houdt bij zijn gezegde nog
n'y connoissez rien. — iets zijn (dat groneene — open (om zich van zijne belofte te
dig kennen of weten), savoir q. ch. 4
kunnen ontdoen), it ne promp t jamair
fond, savoir les tenants et les aboutisqu'il n'y alt quelque sous-entente A ce
qu'il dit. Hij zoekt een' achterdeurtje,
sant; de q. ch. De paarden — den wagers
(eene uitvlugt), it cherche un subterfuge.
fpannen , mettre la charrue devant les
boeufs. Iemand— het net laten visfchen (ver1k wil mij eene — (eenen uitweg) openhouden , je veux me reserver une echappaloren arbeid laten doen), ddranger on echouer
les projets de q. q., ne pas le faire reussir
toire , un expedient. Hij zoekt altoos
dans ses entreprises, le faire travailler
achterdeurtjes (uitvlugten, verfchooningen),
envain. Hij heeft het — de ooren , c'est
it cherche toujours des difaites.
un franc dissimule. Oat heeft iets — zich Achterdocht , vr. argwaan, mistrouwen
(heeft iets te beteekenen), it y a quelque
soupcon, m. defiance , ',reliance, f.
anguille sous roche ; quelque manage ca. Achterdochtig;b. n. soupconneux, euse, deche dans cette airaire. Die ongenood ten
fiant , e , mdfiant , e.
hove komt, zit — de deur, on ne va point Achterdwarstouw, o. achterkabel , kabelftrik ,
aux laces sans etre pri g. — zijnen rug
(fcheepsw.), crouplare , f. croupiat, tn.
(in zijn afwezen), en son absence. Van Achtereb, Achterebbe , yr. het laatfte der
achteren , de , par derriere. Ten achteren
ebbe, la fin du reflux, eaux mortes.
zijn , 'etre en arriere. Ten achteren in Achtereen , bijw. achter elkander, achterzija werk zijn, • titre tecule dans son travolgens, Pun apres l'autre ; les uns ,
vail. Dat — of op het einde van een woord
ones, apres los autres ; a la file ; tout
geplaatst moet worden (in de fpr. k.),postde suite; consicutivement, successivement.
positif, ive. Van —, en croup°. Van
Gaat —, marchez 4 la file, 4 la suite,
— op het paard, en croupe, sur la croupe
Pun apres l'autre. Drie fchoten — (na
du cheval. —, later, nieuwer, posterieur, e.
elkander) doen, tirer trois coups de suite.
Achteraan , bijw. apres; derriere , par d6rAlle dingen gebeurden —, touter les choriere ; apres les autres , 4 la fin, 4 la
ses arriverent successivement. —, zonder
suite. —gaan, komen , volgen, aller, vs'ophouden, d'arrache-pied , sans cesse.
nir,, suivre par derriere, etc. De bagakiij heeft drie uren — (zonder ophouden)
gie kwam —, le bagage filoit derriere.
gewerkt, it a travailld trois heures d'ara
—flepen , trainer par derriere.
rache-pied.
Ach-
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riere de la maison , arriere-corps d'une
Achtereergisteren , bijw. overeergisteren, it
y a quatre fours, avant quatre fours..
maison, la partie posterieure de la mai.
son.
Achtereinde, o. bout de derriere , tn. -, tntAchterhut, y r. (zeew.), chambre d'arriere.
elude, extremitd, f.
Achtereu , bijw. derriere. Ten , naar -, en Achterjaar, o. arriere-saison , f: -, najaar,
herfst, automne , m.
arriere. Van - had hij er fpijt van , maar
het was to laat, it en eut regret apres, mais Achterkabel, in. zie Achterdwarstouw.
c'etoit trop Lard. Van -, par, de der- Achterkamer,, y r. chambre de derriere , stir
le derriere.
riere. Hij heeft mij van - aangevalien ,
it m'a attaque par derriere. Ten — Achterkasteel, o. op fchepen, eh/J.:eau d'arriere ou de poupe. -, halfdek , gaillard
gaan , zie Aenteruit gaan. Ten - (fchuldig)
d'arriere. Voor en - van een fchip, aczijn (in fchulden fteken), titre en arriere,
castillage, m. -',(gem.) 't achterfte, le cut,
devoir des arrerages. Ten - - zijn in zijn
le derriere , le fessi er, les fesses , f. pi.
werk,
etre reculó dans son travail ; fig.
Eene zaak laat zich best van— beoordeelen, Achterkelder , m. cave de derriere, arriere.
on juge mieux d'une affairs , quand elle
cave, f
A chterkeuken , y r. cuisine de derriere , ar.
ostfaits.
fa
riere-cuisine.
Achtererve , in. en yr., arriere.neveu , vs.
arriere-niece , f.
Achterkiel, m. (op fchepen) , arriere-fail.
le, f.
Achtergang, m. achterfte gedeelte van eenen
gang, allele de derriere , le derriere d'une Achterklamp, m. (aan de paten, op fchepen),
traversin d'elinguet.
alley , d'un corridor; fig. flux de ventre ;
Achterklap, m.. módisance, calonanie, f.
zie Buikloop..
Achtergebouw, o. achterite gedeelte van een Achterklappen , o. w. (Be achterkiapte, heb
gebouw , arriere-corps , bdtiwent de
achterklapt), kwaad fpreken , medire ,
parler,, dire mal, rapporter du mal de
derriere, w,
Achtergevel, m. façade de derriere , f.
q. q. en son absence. -, lasteren , ca.
Achtergracht , y r. canal , fosse de derriere ,
iomnier.
fosse reculi, m.
Achterklapper, m. —fter,, y r. medisant,rap.
Achtergrond , m. enfoncement , fond , m. porteur ; midisante, rapportense. -, las.,
van eene fchilderij , enfoncement d'un tateraar, -fter,, calomniateur,, trice.
bleau. —, achterfte of bedekte gedeelte Achterkleindochter, y r. arri ere petite-fills.
van eenen wagen , le fond d'une voiture.
Achterkleinzoon , m. arriere petit-fils.
Achterhaar, o. cheveux du derriere de la Achterkoufig, zie Achterdochtig.
tete , en. — der Yrouwen , chignon ou ti- Achterkoufigheid, zie Achterdocht.
gnon , tn.
Achterkwartier, o. quartier de derriere, re.
posterieur ; gem. zie Achterkasteel, in de
Achterhalen , b. w. (ik achterhaalde, heb ach.
tweede beteekenis.
terhaald), iemand Dij- of inhalen , attaindre , joinare, refoindre q. q. Hij heeft Achterland, m. pays, vs. ou terre derriere
hens achterhaald, it l'a atteint. —, ont.
une digue , etc. f.
dekken , betrappen , dicouvrir, surpren- Achterlap , m. pollevij , polvij , de hiel van
dre, attraper. —, bedriegen, duper ,
eenen fchoen, talon de soulier, tn.
tromper ;fig. lemand in zijne reden -, ( y en Achterlast , m. (fcheepsw.), last , die achter
ftrikken), prendre q. q. par ses paroles,
in een fchip geplaatst is, charge de la pou.
l'embarrasser.
pe d'un navire, f. -, natuurlijke aandrang
Achterhaler,, in. celui qui atteint, attrape,
tot buikontlasting, envie de decharger le
snrprend q. q.
venire, f. bosom d'aller 4 la sells.
Achterhaling, yr. action d'atteindre on de Achterlastig, b. n. (fcheepsw.) of ftuurlastig
oindre q. q. —, overvalling, enz. , iur- j fchip, vaisseau qui trains de la poupe,
prise, etc.
qui poncho trop en arriere; zie Stuurlastig.
Achterhals, m. nek, nuque, f.
Acht erlastigheid , y r. (fcheepsw.) , zie StuurAchterhand , yr. la partie posterieure de la
lastigheid.
main. - (in bet kaartfpel). Aan de - zijn, Achterlaten, b. w. (ik liet achter, heb achterjouer le dernier; titre en dernier.
gelaten), verlaten, laisser derriere , di.
Aehterbiel, m. (op fchepen), talon de la
laisser, abandonner,,quitter ; zie Nalaten.
u ille .
quills
1 Achterlating, yr, abandonnement, tn, omit.
sion, f.
Achterhoede , vr. achterbende, achtertogt
van een Leger, arri ere-garde d'une ar. Achterleder , o. het hielfluk van eenen
vide ; queue d'une armee navale.
fchoen, quartier d'untsoulier , vs.
Achterhoofd, o. derriere de la tete, tn. Achterleen , o. arriere fief, tn.
(in de ontl. k.) , occiput , tn. Spier van Achterleenman , m. arriere-vassal.
het —, muscle occipital.
Achterleer,„ zie Achterleder.
Achterhof, in, zie Achterplein.
Achterliggen , o. w. (ik lag achter, heb ach•
Achterhouden , b. w. (ik hield achter, heb
tergelegen), etre couche, sited ou place derachtergehonden), terug of weghouden , re.
ri ere ; fig. etre inferieur en q. ch.; 4 q. q.
tenir, garden pour soi. —, verbergen, Achterlijf, o. rug, dos (du corps, d'habit),
verhelen , cacher, reciter. fig. verftellen ,
has du corps, tn.
y einzen, dissimuler.
Achterlijk, b. n. 1 laat, traag, tardif, eve, pa.
Achterr,oudend , b. n. geheim , omzigtig ,
resseux, ease, quo n'avance, qui neprofi.
cache , e, reserve , e. Een — man , un
to pas; qui est, qui reste en arri ere, etc.
esprit cache, tin homme fort reserve.
Achterlijk, o. (zeew.) , ftaande lijk van eels
Achterhoudendheid , y r. voorzorg , vein.
zeil, ratingue de chute , f.
zing, dissimulation, f. deguisement, m. Achterlijkheid, y r. langzaamheid , traagheid,
Achterhouding, y r. voorbedachte verzwij.

tardivete, difficulte d'apprendre.'

ging, reticence. -, terughouding, re. Achterluik , o. icoutille d'arriere, f.
tentson.
Achtermast , m. (fcheepsw.), melt d'arti■
Achterhuis,i 0. maison de derriere, le der. M071, de fouge, de foule , d'arriere.
Ads.
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o. (gem.) cul, Tessier, m. etc.
Achtermiddag, tn. namiddag, achternoen, boeufs.
lui don.Hij gaf hem op zijn achterlte ,
ar.n, f.
apres-m idi petdiee
na sur son fessier,, sur les fesses.
Achterna, bijw. lapres, derriere. Hij kwamvenoit derriere ou apres, it sui- Achterfteek, m. (bij naaifters), arriere-toint.
volt. lemand — loopen , courir apres q. Achterfteekfter,, yr. arriere-pointeuse.
q. Hij loops haar gedurig —, it la suss Achterftellen, b. w. (ik ftelde achter, heb
placer ,
naderhand , daarachtergefteld) , achteraan ftellen
partout oil elle va.
prij•
mettre , poster derriere ; 4. minder
na. Wat zij nu Laken, zullen zij
dan jets anders achten , estimer moins ,
zen, ce qu'ils blarnent a present, ils le
postposer. Zijne eigene belangen aan die
es
loueront apres.
ie
re
arr
prefirer les late.
,
van zijne vriendeu
achteroomszoon
m
m.
Achterneef
A
refs de ses amis aux s ie ns .
, achterbroeders. of zusterscousin.
action
n
de mettre, placer,
ng , yr
Achterftelling,
zoos , arriere•neveu.
poster derriere, postposition.
Achternicht , y r. achteroomsdochter, , arrie•
achterbroeders- of zusters.. Achterfteven, m. van een fchip , poupe d'un
re-cousine.
navire , f. (zeew.) etan;bot ou 'tamce.
niece,
, arriere .i
bord, capion de poupe. Looze —, faux
Achternoen „ m. zie Achtermiddag.
fig.
Jets
etambord.
derriere
;
Achterom, bijw. par
halen (fluiken) , frauder la douane, les Achterftraat , yr. rue de derriere, —, afgetJa
legene ftraat, rue icartie reculie,
droits, faire la contrebande , etc.
tournee.
de tafel, allez derriere la table. — va
ren (fcheepsw. naar de Oost varen), pas Achterftuk , o. piece de derriere„ f.
ser au nord de PEcosse pour aller aux Achtertogt , m. zie Achterhoede.
en achtertouw, o. achterkabel m. (zeew.) crest.
p
fades
d e s or ien tales . . — komen , passer
pi ere , f.
Achteronder,, o. (in tegenoverftelling van Voor Achteruit , o. uitgang in het achterhuis , is..
sue de derriere d'une maison, f:
onder) van een vaartuig , cabane a la pou.
reculons.
pe d'un navire; logement soul le derriere Achteruit, bijw. en arriere,
De kreert gaat —, Pecrivisse tnarche a red vaiss eau .
du
colons. (fcheepsw.)cule. —deinzen, (zeew.)
Achcerop bijw. en haul par derriere. Hij
van een fchip, cuter. —drijving, —deinzing
it est montó par derriere. — gaan
klom
van een fchip, yr. tole. —gaan , reculer,
zitten (op het paard achter den rijder)
lemand
aller a reculons , en arriere. Laac het
se me ttre , tnonter en troupe.
faites reculer le peuple ; fig.
yolk was
sehterop (op het paard achter zich) zetten,
alter en decadence, reculer. Zijne zaak, is
mettre q. q. en trousse, derriere soi.
la renverse, sur le
zees — gegaan , son affairs est bien
Achterover, bijw.
, cet deo..
reculie, ueze fchoiier gaac
dos. — vallen, tomber a la renverse.
lootier
recule. —leeren, disapprendre.
buigend, b. n. (in de
Achteroverliggend,
courir
,
sautes
en ar.
fpringen,
muscles
supinateurs
,
pen
,
and.) —e handfpieren,
reculer, retrogrades. Het ka riere
m. De Lange achteroverliggende handfpier,,
non loopt , fpringc bij het afschieten — le
lo supinateur long.
canon
recule
en tirant. Het — loopen of
ou
poteau
de
derriere.
Achterpaal, m.Piace,f.
fpringen van een flak gefchut bij het of
Aehterpaard , o. paard dat voor den disfel
fchieten, le recut d'un canon. — halen, reloopt , ti monnier,
tirer en arriere. Een paard — halen , re.
Achterpad, o. sentier icarte,tn.
cuter un cheval. —flaan,ruer , regimber,
pan
de
derriere
(d'un
haAchterpand, 0.
donner des pieds de derriere. Het paard
Lit), m.
flaat achteruit , le cheval rue , regimbe.
Achterplein , o. achterplaats , arriere . cour,
—flag,
m. der paarden, enz. o. ruade, f. — teco u r de de rrie re , f.
(erger worden, afnemen , verarren,
Achterpoort , yr. ports de derriere ; gem.
men), tomber, alter en decadence , deaars , cal, derriere ,etc. tn.
choir,
empirer,
devenir pauvre, s'ap.
Achterpoot , m. parte de derriere, f. pied
pauvrir. Zijne zaken gaan van dag tot
de derriere, m.
ses afaires empirent de four
dag
Achterrad, m. roue de derriere, f.
re
en four, etc. —varen,, alter en arriere
Achterriem ,m. ilaartriem , croupiere, f.
avec
un
bdtirnent,
navire. —werpen (een
Achterruim o. (zeew.) tale d'arriere, f.
anker) croupiader.
Achterfchip, 0 Parri ere d'un navire ou vais- Achtervitikenet
, o. balfdek , (zeew.) , rosin
seau , m. poupe , f.
susain, m.
Achterflemphout , o. (zeew.) , contre-epavilion de derriere , d'ar.
Achterviag
,
vr.
tambord m.
titnon, m.
Achterfpant, o. (zeew.), couple' de facon, f.
. Achtervloed , m. fin du flux de la niarie ,
Achterdraaifp il, vr, (zeew.) , cabestan d'ar
f. arriere-fiux , m.
riere , grand cabestan , m.
Achtervoegen , b. w. (ik voegde achter , heb
arrerage,
Achterital , m. onbetaalde fchuld ,
achtergevoegd), ajouter ou joindre par
interét, renter ou dettes non payees. —
derriere.
uitgeftelde betaling van ftaatsfchulden , onAchtervolgen
, b. w. (ik achtervolgde heb
een
betaalde renten , arrerages.
achtervolgd) , vervolgen , nakomen , naachter eenen anderen ftal , ecurie dervolgen , suivre, poursuivre, observer,
riere une autre, &able de derriere , f.
garder. Den raad van ietnand —, faire,
Achterftallig , b. n. arriere ,e. —e renten
observer,
le Conseil de q. q. Den vijand
laten loopen , arrerager.
—, poursuivre Pennemi. Nu wij het hebAcbterfte, b. U. laatfle, dernier, ere; le, la
ben
begonnea,
moeten wij het ook (voortplus en arriere, recule, e, icarte, e,
zetten) puisque nous l'avons commence,
la partie postirieure ; fpr, w. Het —
it fact bien le poursuivre.
voor doen , commencer q. ch. par ou on
devoit la flair; brider son chewsl par la Achtervolgens, voorz. volgens, overeenkomitig, selon, suivant, en vertu de, en
queue ; mettre la charrue deyant les
con.,
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consequence, en conformiti de. --, bijw. Adamsappel, m. (in de ontleedk.) zeker ult.
ifekend gedeelte in den ftrot, grosseur et.
achtereen, zie dit woord. —, daarna ,
terieure a la gorge des hommes, pomnse
vervolgens, (in de prat.), subslquemment.
d'Adam, f. zie Keelknobbel.
Achtervolging, yr. vervolg, reeks, suite,
continuation. —, nakoming, observation. Adamsviigeboom, m. (in de kruidk.) figuier
—, vervolging, poursuite.
d'Adam, bananier.
Achterwaarts, bijw. terng, en arrilre. — Adder, vr. vipere, f: aspice, m. fig. HO
heeft eene — in zijnen boezem gekoesterd,
gaan, ritrograder, zie Achteruitgaan.
(zijne weldaden aan eenen nndankbaren be— gaande, b. n. retrograde. De gang der
kreeften is —, la marche des ecrevisses
deed), it a nourri une vipere. it a re.
chauffe un serpent dans son sein; fpr. w.
est retrograde. Tern of — gaande orde
Er ligt eene — in het gras , le serpent est
der cijfers, ordre retrograde.
cache sous les 'Thurs. Jonge —, vipi.
Achterweg, in. chemin ecarte, de derriere.
react, in.
Achterwege, bijw. — blijven, (niet komen),
rester , demeurer, en arriere , en chemin, Adderbeet, m. nurture de vipere, f.
en route, ne pas avancer ou venir. — blij- Adderen , b. w. Cond. woord), (ik addeerde,
heb geaddeerd), zie Optellen (in de reven (nie t gefchieden, niet gedaan worden),
kenkunde).
ne pas se faire, ne pas avoir lieu, ne
Adderengebroed
, adderengebroedfel, adder.
par s'exicuter. Iets — houden , detourgebroed, addergebroedfel, adderkroost, o.
ner, supprimer, cacher q. ch.
fchuim van yolk , race ou engeance de
Achterwerk, 0 . klein kantie achter eene
(sonere, f.
viPeres, f.
grootere aangenaaid, engrdlure, f. Klein
Adderkruid, o. flangenkruid, vipe'rine,seor.
—, boordfel, picot, tn.
Achterwezen, o. achterftal , onbetaalde fchuld, Adderfpog , o. venin de vipere, m.
Addertong, yr. tong van eene adder, langue
arreages , en. pi.
de vipere; fig. fcherpe MP, eene pen
Achterwiel, o. roue de derriere , f.
in adderfpog gedoopt , style' mordant.
Achterwinkel, m. arriare-boutique, bouti.
—, oak : lasteraar, calotnniateur, es. ca.
quo situee derriere une autre.
lomniatrice , f. —, (in de kruidk.) zeker
Achterzeil,o. voi le de derriere,d'artimon, f.
gewas, herbe aux viperes, f.
Achterzolder, M. grenier de derriere.
Achthalf, b. n. sept et demi, e. — fluk,sept Additie , yr. (ond. woord) optelling, bijeetrtelling, bijvoeging, vermeerdering, addl.
pieces et demie. Achthalve fiuiver, sept
Hon.
sous et demi.
Acht geven , zie op Acht.
(angles. Adel, in. zoo wel de adellijke (land of atu
komst, als het ligchaam der edelen , no..
Achthoek, m. octogone , une figure a halt
blesse, f. Den — van zijne voorouders beAchthoekig, b. n. octogone, a huit angles.
wijzen, prouver la noblesse de ces axe,Achting , yr. eerbied , gevoel van waarde, estres. De ganfche — was genoodigd , toute
time , consideration, reputation, f erela noblesse &oft invitee.
dit, tn. Hij ftaat in groote —, it est en
grande estime, en grand credit; it est Adelaar , m. zekere roofvogel , arend , aigle.
Jonge —, aiglon, tn. Kleine —, (in de
fort considers.
(huit ans.
wapenk.) aiglette, f. —, eertijds bij de
Achtjarig, b. n. acht jaren oud, age, e, de
Romeinen en naderhand bij de Franfcben,
Achtmaal, bijw. huit foil.
krijgsftandaard , aigle , f. Romeinfche —,
Achtponder, m. hetgene acht pond weegt,
aigle Romaine. (men zegt de Pruisfirche ,
b. v. brood van acht pond , pain de huit
Oostenrijkfche arend, niet Adelaar). Zie
livres.
Arend.
Achtpuntig, b. IF a huit pointes.
Achtfte, b. n, huitieme. —, o. achtffe ge• Adelboek , in. lijst, waarop alle adellijke ge.
deelte, huitieme, M. inzonderheid van een flachten eens lands Nan, nobiliaire, tn.
loterijbriefje , huitieme partie d'un billet Adelborst, m. cadet de la marine Holiest.
daise , appoints, aspirant de marine. —,
de loterie. —, in de muzijk; zie Achtenwachter ter zee , garde de la marine.
deelsnoot. —, in fomtnige kaartfpelen, suito de huit cartes, huitieme, f. —, m. en Adeldom,m. adellijke ifand, noblesse,f.(boert.)
gentilhommerie, f.
vr. le, la huitieme.
Adelen, b. w. (tk adelee, heb geadeld) tot
Aehttien, telw. dix-huit.
den adelftand verheffen , veradelen , ensAchttiende, b. n. dix-huitieme. —, o. dixblir, faire noble. Hij lint zich —, ii se
huitieme partie , f:
fit anoblir, faire noble; fig. veredeAchttiendehalf, b. n. dix se p t et demi , e.
len, ennoblir. De deugd adelt den ge.Achttoon , m. (in de muzijk), octave, f.
ringften iland , la vertu ennoblit la classe
Achtvoetig , b. n. qui a huit pieds. —, van
la plus inferieure.
verzen , de huit pieds.
Adelliik, b. n. met den adelftand bekleed ,
Achtvoud, o. Achtvoudig, b. n. octuple.
noble, seigneurial, e. — huis , famine
Achtwerf, bijw. knit Ms.
noble, maison seigneuriale. — , tot den
Achtzaam , b. n. zorgvuldig, oplettend, at.
adelfland behoorende, nobilier, ere , no.
tentif, ive; soigneux , ease, —, bijw.
biliaire. —e vooroordeden (vooroordee/en
attentiventent , seigneusetneut.
des adels) , prefuges nobiliers. De —e
Achtzaatnheid , vr. zorgvuidigheid, oplettendheid, attention, f. soin, ns.
itand, l'ordre nobiliaire. —, van wild

Actie

Achtzijdig , zie Achtkant.
Acteur,, m. (ond. woord) zie Tooneelfpeler.

fprekende, eenen reuk hebbende , half bedorven, de haut gout. De hags is —, le

lievre est de haut gout.
,
yr. (ond. w.) aandeel in eene maatfchappij van koophandel, enz.; vervolging in reg. Adelregering, yr. aristocratie.
Adelfland , rn. adeldom , noblesse, f. Tot
ten, enz. action.
den — verheffen , anoblir.
Actiebandel, m. (ond. w.) woekerhandel, enz.
agiotage.
Adeat , tn. haleine, f. souffle, m. Eeneit
Actiehandelaar,, m. woekerhandelaar , agioteur.
ftinkenden — hebben , avoir rhaleine puActrice, vr.(ond. woord) zie Tooneelfpeelfter.
ante. Den *-- inhouden , retenir son ha.
lei.
C
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zijn, etre hors d'haleing. Adjudant ,
adjudant. Generaals .-, aide
leine. Buiten
de camp. Regiments — aide-major.
Buiten geraken, perdre Phaleine. Zich
nit den — loopen, courir a perte d'hts. Adjudantplaats, yr. place d'adjudant.
leine , s'essouffler. lk heb mij geheel uit Admiraal,
vlootvoogd , amirai. —van eene
bijzondere hoofdafdeeling, chef d'escadre.
den — geloopen , je me suis tout essouffli a
cant
Vice
—,vice-ansiral.
Zoo
lang
er
—
in
mij
is
,
Spaanfche —,amirante.
force de courir.
o. amirautd, dignitd ou
quo je vivrai ; rant que je respire ; cant Admiraalfchap
g
charge d'amiral. — maken, (zich in eene
que fame battra dans mon corps ; ju
qu'au dernier souffle de ma vie. In 66vioot bijeen voegen tot eene en de zelfde
beftemming) aller de conserve.
nen —, (zonder tusfchenpoozen), tout d'une haleine ; fig. Hij heeft den laatsten — Admiraalsfchip, o. amiral, vaisseau arniralon.
uitgeblazen , (hij is er geweest , is dood), Admiraalsvlag , yr. pavilion amiral ou de
ramirai
it a rendu le dernier souffle, il est wort.
Over alles zijnen — laten gaan, (zijnen news Admiraalsvrouw,, yr. atnirale.
Adtniraliteit
, y r. vergadering over de zeezase
miler
de
tout;
fourin alles flekon),
ken of' het zeewezen, zeeraad,amirautd.
rer son nez dans s p ates choses. Hij heft
het zoo druk, dat hij naauwelijks — kan ha. Admiraiiteitsheer,,
membre, conseiller
d'amirautd.
it est si fort occupd qu'il n'a pas le
len
,
Nu
kunnen
wij
weder
Admiraliteitshof,
,
o.
cour
d'amirauti, f.
temps de respirer.
— fcheppen, a present nous S 0 VIM $ 4 no- Admiraliteitskamer,, yr. chambre d'amirautd.
Adres, o. (ond. woord) opfchrift van eenen
also.
brief, enz. adresse, f: Hoe luidt het —?
Ademen , e. w. (ik ademde , heb geademd),
quelle est !'adresse?
bezorging van
adem haen respirer, prendre haleine,
eenen brief. Nees zoo goed den inliggendea
souffler. Al wat ademt, (adem haalt, wat
Hij
ademt
nog,
—
to
verleenen
,
veuillez faire tenir l'in.
leeft) tout ce qui respire.
opgave van ieit respire encore, it vit encore; fig. Hil cluse a son adresse,
wands woonplaats , adresse. lk zal u mija
ademt niets dan wraak, it ne respire que
respirer,
se
regeven , je vans donnerai mon adresse.
vengeance. —, verpoozen,
fchriftelijke of mondelijke voordragt,
adresse. Hebt gij het — van het parlement
Adlmsegrait, o. opening der longpijp, orifice de
aan den koning gelezen ? avez-vous lu Pal a trach de arte re ,
dresse du parlement au roi?
Ademhaling , adorning , vr. ademtogt, m.respiAdreskantoor,, o. bureau d'adresse, ou Pon
ration, Pair qu'on respire.
Ader, y r. bloedbuis in het menfchelijk of peat s'adresser pour avoir des informations sur diverses choses qui regardent la
flagader,, ordierlijk ligchaam, veine.
socidtd ou le commerce, m.
tare, f. De —en zijn hem opgezwollen ,
les veines lui sent enfldes; fig. Dicht— , Adresferen , b. w. (ond. woord) (ik adresseerde,
heb geadresseerd), adresser. 'Lich —,
gefchiktheid tot de dichtkunst , veine pod.
bij of aan , s'adresser a.
kleine doo gang van water ontique.
der de aarde , of van ems in bergen; ook Advenant , bijw. (ond. woord) enkel gebruilic
van aderachtige trekken in bladeren, hoot ,
in : Naar —, (naar evenreligheid) proper.
tionnellement.
(avent.
mariner, enz., veine d'eau, d'or, d'argent,
de bois, de marbre, etc. Dit marmer is vol Advent, m. (ond. woord) tijd voor kersmis,
Advijs , o. avis, ts. —brief, lettre d'avis.
—en , ce marbre est plein de veines.
—bark , barque d'avis. —jagt , patache ,
in gevlekt bout , madure, f.
Een fchriftelijk (raad.
Aderachtig , b. n. ressemblant a une veine;frigate d'avis,
gevend oordeel , oordeel of gevoelen van
filardeux, ease. —e iteenen , (gelijk mareenen
geneesheer),
une consultation.
mer) pierces filardeuses; zie verder Aderig.
Aderbreuk, y r. gezwel aan den balzak , (in Adviferen , b. w. (ik advifeerde, heb geadvi.
feerd) , (ond. woord) (bij kooplieden) berigt
icoc ele f.
geneesk ) var,
de geneesk.)
geven, donner avis ; (bijregtsg.) raad geven,
Aderen , b. w. (alleen gebruikelijk in het verl.
donner Conseil.
deelwoord) de aderen nabootfen, veiner.
De fchilder, verwer,, heeft die zuilen good Advocaat, m. avocat.
geaderd , le peintre a bless veine cis co. Af, voorz. (of Bever achterzetfel) en bijw.
tegenf. van : aan, op , als : van mijne jeugd.
lonnes. Een wel geaderd beeld, une sta—,, des ma premiere jeunesse. Berg op
cue bless veini e.
berg —, en montant et en descendant.
Adergezwel , o. geronnen bloed na eene aderIk weer er niets- — of van , je n'en sais
lating, (bij de heelm.) thrombe,etc.on.
rien. Hij fond met den hoed —, it itoit
aderfpat, krampader (bij de hoefsm.) aan de
chapeau bas. Van achteren —, par derrie.
kniefchijf van een paard,, varice, f.
kn,
re.
bij verkorting, ale : Het werk is —
Aderig, b. n vol aderen, geaderd, veineux,
(afgedaan) Pouvrage est fins*. De reis is
(geaderd)
hout
,
du
bois
ease, veine, e.
—,
le
voyage
est rompu. Hood hem daar.
chair
veineuse.
vleesch,
.
veine
van —, enspéchez-le de le faire. De zaak
Aderlaatkunde, vr. (bij de heelm.) saignie ,
is
(afgeiteld),
le projer est abandonne.
i
phldbotome.
De kop was — (afgeflagen), la tete itoit
Ader1aten , b. w. (ik liet ader , heb adergela.
coupde. Ik kan er niet
saigner (eertijds phlebotomiser).
(afkomen) , je ne
ten),
saurois m'en debarasser. Ik ben — (af.
saigne r .
f
doen , se fairo
Zich
gemat
door
fterk
werken)
, je suis exchid
(eer
tijds
saigneur
;
phldbotoAderlater,, m.
a force de tra yailler. Zie verder de met
iste )
ns.
dit woordje zamengeftelde woorden.
Aderlating,vr.saignde;(eertijdsphlibotomie).
Aderfpat, y r. zie Asergezwel in de ade beteek. Afbakenen , b. w. (ik bakende af, heb afgea
bakend), met bakens afteekenen, (zeew.)
Aderrijk , zie Aderig.
marquer une passe avec des perches, avec
polsilag, pulsation, f. batteAderflag ,
des balises , baliser; fig. dicrire, reprd.
went du poufs, de l'artêre,
(scription.
sexier.
in
mat
o.
buitenite
viies
van
de
Adervlies,
Afbakeuing, vr. action de baliser; fig. di.
de baarmoeder,, chorion
Af-
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Afbakken, b. en o. . (ik bakte af, heb afgebakken), ten einde toe Bakken, cuire entierement, finir de cuire ou de frire.
Afbedelen , b. w. (ik bedelde af, heb afgebe.
deld), bedelende iets verkrijgen, obtenir q.
ch. en mendiant, demander d'une maniere
basse et servile, caimander, bedelende afloopen. Zie Afloopen.
Afbedeling, yr. action d'obtenir en mend!.
ant , etc.
Afbeelden, b. w. (ik beeldde af, heb afgebeeld ), door eene beeldtenis nabootfen ,
representer par une image , faire le portrait , la figure d'une chose ; figurer.
Naar bet leven (fchilderen), tirer ors
peindre au vif. God kan niet aigebeeld
worden , Dieu ne sauroit etre represents par aucune image. Op deze fchilderij is eene landhoeve afgebeeld, sur ce
tableau est figurece tine ferme. Zie Schil.
deren ; fig. befchrijven afmalen , decrire ore representer par une description
anitnee; depeindre. Hij beeldde de zaak
zeer levendig af, it fit sine description
fort vine de la chose, de Paffaire.
Afbeelding, vr. de daad van afbeelden , representation, action de figurer ; fig. befchrijving, description. beeld, zie Afbeeldfel.
Afbeeldfel , yr. het gewrocht door de afbeelding te weeg gebragt , image , figure , f.
portrait , type , . Het paaschlam is het —
( de zinnebeeldige figuur) van Jezus Christus,
l'agneau pascal est le type de yesus-Christ.
Afbcitelen, b. w. (ik beitelde af, heb afge.
beheld) her avec le ciseau.
Afbernen, zie Afbranden.
Afberften, o. w. (ik borst af, ben afgeborften), se separer,, se casser , se rompre
en iclatant, en sautant.
Afbetalen , b. w. (ik betaalde af, heb afbe.
taald), afdoen , eene fchuld geheel betalen,
payer , acquitter entierement. Hij heeft
alle fchulden zijner famine afbetaald, it a
acquitti routes les dettes de sa famille.
verfcheidene misdaden te gelijk ftrafFen,
punir divers crimes en meme temps.
Afbetaling, yr. payement entier, total, m.
Afbetten. b. w. (ik bette af, heb afgebet),
4ter,, detacher en humectant , en bassinant.
Afbeuken , b. w. (ik beukte af, heb afge•
beukt), afrossen, rosser,, etriller ; rower
de coups, de coups de baton; donner la
bastonnade; fig. Men beefs hem ter dege
afgebeukt, on Pa &rine , frotte, comnze
faut; fpr. w. buitenfporig beuken ,
flaan, afrossen (als eenen hond) battre dos
tre,(comme un chiefs.)
et ventre cornme
Afbeulen, (zich) wederk. w. (ik beurde mij
af, heb mij afgebeuld) , travaillerjusqu'à
ce qua Pon suit excede de fatigue, se fatiguer, s'epuiser a force de travail; zie
Aftobben , Afsloven.
Afbeuren , b. w. (ik beurde af, heb afgebeuld) ,
aftillen, mettre bas , enlever d'en haut ,
titer en soulevant. IIij beurde hem van
zijn paard af, it le descendit de son cheval.
Afbidden, b. w. (ik bad af, heb afgebeden),
door bidden trachten afgeweerd te krijgen,
ditourner q. ch. par des prieres. Het
dreigend gevaar demander par des prieres d'étre ddlivrd du danger qui menace.
fmeeken , implorer. Gods zegcn —,
implorer la benediction divine. —, ten
einde toe bidden, achever ses prieres. Zij..
nen paternoster of rozekrans achever
son chapelet , rosaire.
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Afbiddend, b. n. deprecatif, lye.
Afbidding, y r. prihre on supplication pour
detourner q. ch.; deprecation.
Afbijten , b. w. (ik beet af, heb afgebeten),
arracher,, emporter,, titer en mordant,
ronger. Een ftuk van eenen appel—, couper
un morceau d'une pomme avec les dents.
Afbiggelen , o. w. (ik biggelde af, ben af.
gebiggeld), van tranen, afvallen , als : De
tranen biggelden langs zijne wangen af, les
larmes couloient de set yeux,
Afbikken, b. w. (ik bikte af, heb afgebikt),
regratter. Steenen —,regratter des pierres.
Af binden, b. w. (ik bond af, heb afgebonden) , iets , slat gebonden is, losmaken en
afuemen alter , ditacher. Bind uw
voorfchoot af, dtez votre tablier.
door binden afzonderen, Tier ()part. Rene
wrat Tier une verrue (pour la faire
totnber).
Afbinding, yr. action de delier,, de data.
cher ; (bij de wondh.) ligature.
Afbladen , afbladeren , b. w (ik blaadde, bladerde af, heb afgeblaad , afgebladerd), ont.
bladeren, effeuiller, enlever les feuilles
des plantes; les depouiller de leers feuilo
les. Eenen wijngaard— iparnprer une vigne.
Afblading, yr. action d'effeuiller. — van
eenen wijngaard, epamprensent, us.
Afblazen , b. w. (ik blies af . heb afgeblazen),
enlever en soufflant, souffler de dessus q.
ch. Blaas het ftof van de tafel af, soufflez
la poussiere de dessus la table. Het 17,esnuffler le canon.
fcbut
Afblijven , o. w. (ik bleef af, ben afgebleyen
nice aanraken, ne pas toucher a q. ch. l-k
zal daar wel , je me garderai bite d'y
toucher. — niet genaken. Hij is lang van
Naar aigebleven, (weggebleven), it est rests
longtemps sans la voir, it s'absentoit
long.temps d'elle.
Afblinken, o. w. (ik blonk af, ben afgeblonken), zie Afschijnen.
Afboenen , b. 'v. (ik boende af, heb afgeboend), door boenen fchoon maken , enlever la crasse avec an frottoir,, nettoyer
en frottant; fig. montrer la porte a q. q-,
le chasser. o. w. met boenen voortgaan, tot men gedaan heeft. Afgeboend
hebben , avoir fins de frotter.
Af boeten , b. w. (ik boette af, heb afgeboet),
door boete uitwisichen, faire amende pour
q. ch. —, boeten, afsmeeken, verzoenen,
tend, b, n. verzoenend, expiatoire.
Afex
boPeier.
Afboetiog, yr. zie Boeting.
Afborgen ; b. w. (ik borgde af, heb afgeborgd), afleenena emprunter,, prendre a
credit.
Afborging, yr. emprunt , as.
Afborftelen , b. (ik borftelde af, heb are
geborfteld), door borilelen wegnemen, en.
lever en vergetant , brosser, Het flof—,
enlever la poussiere avec des vergettes ,
avec tine brosse. —, door bor(.1-eien reinigen, vergeter. Eenen role—, vergeter
habit. Schoenen —, decrotter des souliers.
Afborfteling , yr. action d'enlever, de bros.
ser,, de vergeter.
Mbottelen , b. w. (ik bottelde af, heb afgebotteld). Een vat wijn —, tirer une piece
de vie en bouteilles.
Afbotteling, vr. action de tirer quelque liqueur en bouteilles.
Afbraak, yr. abattis,tn. matiriaux dimolis,
tn. pl. demolition d'un batiment vieux ,
puin decombres decombrements,
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p1. Een huis voor — verkoopen , yenden weg , (hem verleiden,) 'senor q. fr„
hors du bon chemin, le seduire; le dedre une maison pour etre abattue.
baucher, detraquer. —, redden , behou.
Afbranden , b. w. (ik brandde at, heb afge.
den, conserver, sauver etc.
brand) , door het vnur geheel verwoesten ,
(zeew.)
consumer par le feu, briller eutierement,
Een vaartuig van eene zandbank
(vlot
incendier,, reduire en cendres.
waken) , dichouer un navire ; fig. et fpr.
, o. w.
(met Zijn), door branden verwoest worden,
w. zal moeite hebben om er het levers
,ere consume par le feu, briller. Dit
af te brengen, sa vie ne tient plus qu'a
dorp is ache& afgebrand , ce village a ite
un filet. riij heeft het er hard afgebragt,
entierement incendie , consume par le feu,
(hij heeft het met den dood moeten halen ,)
losbranden.
ii est revenu de mart 4 vie.
eduit en cendres , bread.
Een kanon , tirer an coup de canon, Af brenger, m. celui qui porte en bas, qui
decharger un canon. flet kruid is van de
detourne, etc.
pan afgebrand, le fusil a fait faux feu.
Afbrenging, yr. nederlating, zakking, afda.
Afbranding, vr. action de bril.ler, etc. —
ling, descente.
of ontbranding van zekere deelen eens lig. Afbreuk, yr. nadeel, fchade , dommage ,
chasms, cauterisation, (bij de fcheik.) depetve, f. tort , prejudice, vs. lemaud
flagration.
doen, faire tort 4 q. q. fig. — op sets
Ai'breken , b. w. (ik brak af, heb afgebrodoers, enfamber, empieter sur q. ch. Hij
ken) , flechten, raser. floopen, om de
heeft op de erfenis van zijnen buurman
bouwlioffen tot eenig ander gebruik te be.
gedaan it a enjambi sur Pheritage
fiemmen , demolir. Een gebouw tot den
de son voisin. Oat zou aan onze voorreg•
grond toe —, raser un 12dtiment rez terten — doen , cela dOrogeroir a nos privide
re. Da huis is enkel goed om af te ;brelages —, van eenen band of eenige waarken , ow afgebroken te worden , cette
digheid , krenking, vermindering, derogamaison n'est bonne qu'h mettre d bus;
tion, derogeance. Dat
doer (in waarde
•pr. w. Ale het huis volbouwd is, breekt
zie Afbraak.
vermindert), derogateire.
nren de ftellingen af, ( als men kan zwem. Afbrokkelen , b. w. (ik brokkelde af, heb
men, werpt men de biezen weg), apres
afgebrokkeld) , in brokkeii doen afvallen ,
avoir presse Porange, on fete Pecorce.
faire tomber en pieces,
o. w. (met
—, door breken afzonderen , rompre, en.
Zijn) , se ditacher par petite morceaux.
lever en rompant. Eene bloem
(af. Afbrokkeling, yr. action de tomber,, de se
'plukken), cueillir tine fleur. Eene brag
ditacher par petits morceaux.
rompre en pont. Een ituk van eenen Afbuitelen, o. w. (ik buitelde af, ben afge.
land —, ebrecher tine dent. Den hals van
buiteld), zie Afcuimelen.
ene fles-eh —, eguealer tine bouteille. Een Afdak, 0. hangar , angar,, appentis , toit
clot
(afnemen), enlever une serrate.
uitftek boven
saillant , rn zie Luifel.
- doen ophouden. Bier brak hij zijne rede, eenen /luau , fchuinfche kap op clenzelven,
zijn gefprek.af, lei it interrompit son disom het water te doen ailoopen , larmier,
,cours ; finit de parler. De
(descendre.
chaperon, no.
onderhandelingen werden toen geheel afge- Afdalen, o. W. (ik daalde af, ben afgedaald),
broken, alors les negociations farent on- Aidaling, y r. descente.
ierement rompues;fig. eenige uren, enz tot Afdammen, b w. (ik damde af, heb afge.
iets'beftemmen, gagner, employer quelques
damd) , afdijken , arreter Peau par tine
heures a q. ch. Eenige uren van zijnen flaap
digue. —, door een' dam afieiden, eloi.
- gagner, ?rendre quelques heures sur
,,peer par sine digue.
-son :oil:meth Men moet des daags eenige Afdammiag, yr. action d'arriter l'eau au
uren tot zijne letteroefeningen fact
ruoyen d'une digue.
employer par jour quelques heures a ses Afdanken , b. w. (ik dankte af, heb afgedankt),
etudes. o. w. (met Zijn) fig. zich
zijn afscheid geven , cong.edier ,licencier,
door breken afscheiden, se casser, se romreformer. Eene vergadering (eaten verpre. De punt, fpits der naald is afgetrekkers) , cougedier une assemblee. Eenen
broken, la pointe de l'aiguille s'est cassie,
knecht—, reneoyer sin domestique. Soldaten,
I'aiguille est epointee. Last ons daarvan—,
krijgsvolk (geheel nit de diensu ontflaan),
(niet sneer daarvan fpreken, eene fpeld daarbij
licencier des troupes. Men heeft eenige
Iteken,) brisons 14-destus, etc. Kort —,
ambtenaren afgedankc (bedankt), on a fait
-cooper court.
la reforme de quelques employes. Een af•
Afbreker,,
-fiooper, eiernelisteur.
gedankt (gepenfionneerd) ofEcter, tan ch
Afbreking, yr. demolition, action de di.
cier reformer (zeew.) Hen (chip — (afkeu.
molir,, de rompre etc. — der onderhancleren) , desarmer un navire, degrader, con.
hinges , rupture sdes negotiations. —, opdamner un vaiseeau. o. temercier
houding van een gefprek, uitfcheiding, in.
les personnes qui ont assiste n sin enter.
terruption , cessation , discontinuation.
rement , etc.
Afbrengen , b. w. (ik bragt af, heb afgebragt), Afdanking, vr, licenciement , vs. reforme, f.
van boven brengen , porter en bets. Turf
— van krijgsvolk , licenciement de troupes.
eaten
faire descendre des tourbes. —,
— (afscheid), conge , vs. —, remerei.
vcrwijderen. Van den regten weg de.
meet , no.
router, detoutner. De donkerheid des Afdansen , o. w. (ik danste af, heb afge.
rachts bragt ons van den regten weg af,
ciansc) , tot het einde chafe'', conti=Pobscurite de la nuit noels derouta. Dec
nuer de clauses-, jusqu'à ce que la dang al u een half our van den regten weg —,
se soft finie, Asir, terminer la dan.
cela vous detournera une demi heure du
se. —, b. w. ais : Zich —, (door Jansen
chemin. 1k zal hem van dat voornemen
'
vermoeid wocden , ziju) , se fatigue,- trop
zoeken af te brengen , je acherai de le
en dansant. verflijten door dausen.
detour ner de ce prefer. —, iemand van
De fchoenen zijn afgedanst, les souliers
gets afraden , afcrekken , dissuader q. q. de
sont uses en dansant.
eh. y fig. Fernand van ,den regten 4 goe. Afdeeien , b. w. (ik decide at, heb afgedeeld),
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in arzonder1ijke deelen brengen, partager, Afdoend, b. n. beflisfend , Pilaf, ive, di.
diviser en plusieurs parts. IVIen heeft den finial, ivE.
dag in 24 uren afgedeeld, on a divisi le Afdoening , y r. aflossing , betaling van eene_
rente, amortsssement, remboursement d'ujour en 24 heures. In kleinere deelen ne rente , m. - van eene fchuld , extinc(verdeelen), morceler , classer ; zie Ver-

deelen.

Afdeeling, vr. de daad van afdeelen , verdeedivision, f. partage , tn. -, een van
ling,
die deelen waarin het afgedeeld is, section,

tion, f. acquit ,payement d'une dette,N4
-, de daad van afdoen, eindigen, action
de finir on de terminer. —, van een, ge*
fchil, accommodement d'un different. -,
de daad van jets of to nemen, actiond'o'ter.

partie, f. paragraphs, tn. classification.
Deze wet that in de derde -, cette loi Af don deren , o. W. (het donderde af, heeft
afgedonderd),finir de tontter. -, b. wi
est au troisieme paragraphe. Het werk
gem. woord , als : Iemand de trappers -,
is in -en verdeeld, l'ouvrage est divisd en
jeter q. q. du haut de l'escalier.
sections. —, gedeelte van een land, enz.
departement, tn. (zeew.) -, frnaldeel, es- Afdorren , o. w. (ik dorde af, ben afgedord),
tomber en se fanant . dessicher.
cadre , tn.
Aftleinzen, o. w. (ik deinsde af, ben afge- Afdouwen , b. w. (ik douwde af, heb afge.
donwc1), eloigner ern poussant ,repousser„.
deinsd), achteruit trekken , wijken, reculer, se retirer en arriere; (krijgsw.) se Afdraaijen , b. en o. w. (ik draaide af, heb
en ben argedraaid), dter , siparer en tour.
mettre en retraite , faire retraita.
nant. -, wenden (zeew.), vide,- le bord.
Afdeinzing , vr. action de reculer, de reti.
—, met draaijen eindigen, ir de tourne,r.
rer,, reculement , rn. (krijgsw.) retraite.
Afdekken, b. w. (ik dekte af, heb afgedekt), Mdraaijing , vr., action-, de separer, erdter
en tournant. '
decouvrir. De tafel -, (afneontdekken,
men), desseryir. —, gem. woord, zie M. Afdragen , b. w. (ik droeg af, heb afgedragen) , naar•beneden dragen, porter en bas.
rosfen.
—, ten, einde toe dragen. Kleederen -,
Afdekker, in. die de tafel afneemt , celui
tot dat zij vertleten zijn, porter des vete.
qui dessert.
meats jusqu'a ce qu'ils soient uses. -„,
Afdekking, yr. afneming van de tafel, action
de desservir. Zie verder Ontdekking.
door dragen vermoeijen , fatiguer en por..
Afdijken, b. w. (ik dijkte af, heb afgechjkt),
taut q. ch. Hij heeft zich geheel afgedra.
gen , :I s'est fatigue en portant.
zie Afdammen.

Afdijking, zie Afdamming.
Afdingen , b. w. (ik dong af , heb afgedongen),
rabattre du prix en marchandant.
Afdinger, m. celui qui rabat en marchandant,
Afdisfelen, b. w. (ik disfelde af, heb afgedisseld), met eenen disfel afrukken, couper

avec une doloire, une erminette ore herminette.

Afdobbelen, b. w. (ik dobbelde af, heb afgedobbeld), met dobbelen vrij maken, sau.
ver par en coup de des heureux. Hij
heeft zich van de galg afgedobbeld, le coup
de des l'a sauve de la potence. Hij heeft
zich van het fpel afgedobbeld , (vrijgeworpen) , it s'est degagd du jeu par les

des.

Afdoen,

b.
w. (ik deed af, hub afgedaan),
van jets ontdoen, afnemen , afleggen, titer.
Zijnen hoed, mantel, degen -, dter son

chapeau (se decouvrir), tnanteau , epee.

Afdrijven , b. w. (ik drecf af, heb, afgedre.
wen), wegdrijven, chasser en bar, act*.
gnsr,,

pousser, forcer a se retirer. De

vijand werd afgedreven , Pennemi fret repousse. -, o. w. (met Zijn) , (fcheepsw.)

deriver, alter ‘5) la derive ; descendre
une riviere , etre emporte, e, par le
courant. Wij dreven den Rijn af, nous
descend/ es le Rhin. Eene rivier met
den itroont - en tegen den wind invaren,
cajoler. Voor het tij —, alter a vau-Peau.
Niemand roeide, wij listen ons flechts —,

persanne ne ramoit , nous nous laissi,ons
alter a vau-l'eau ; (in de geneesk.) Afdrij..
vende middelen, des midecines (remedes)
laxatives , aperitives, purgatives, ex-.
pulsives , evacuantes, defensives. Een
pis afdrijvend middel, un remade diure.
tique. Een fchielijk en krachtig afdrijvend
middel, un- remade drastique. —, ligcha-

Het masker —, lever le masque. Het
melijke lozing, zuivering bevorderen , parflof van, jets- (reinigen), her la poussiere
ger, etc.
de q, ch., decrotter. -, ten einde bren- Afdrijver, m. celui qui chaste en bas , etc.
gen , eindigen, achevee, finir. Zijne taak, Afdrijving , vr. action de repousser. - ,
een werk -,
achever, finir sa tache , un
bloedzuivering , purgation , expulsion:
ouvrage ; fig. wider. Wij hebben vele za•De - der kwade fappen , Pexpulsion des
ken afgedaan , nous avons vide bien des
humours; (fcheepsw.) derive, descents.
affaires. Hij wil dit verfchil — met den Afdringen , b. w. (ik drong af, heb afge.
degen in de vuist, i t veut. vider ce diffe•
drongen) , door dringen van zich verwijderent Tepee a la main. —, afstroopeu, de
ren , eloigner en poussant. Gij zult mij
bald van eenen os, abattre le cuir a un
van de bank -, vous me poucseroz de maboeuf, etc. Ben fchaap het vel -, depouil.
niere a me faire tomber du bane. -, af.
ler un mouton. -, beflisien, decider, terdwingen , afperfen , extorquer. Zie d oze
miner. Die zaak is bii den raad afgedaan,
wooTden,
cette affaire a deja eta decides , tertni- Afdrinken, b. Iv. (ik drank af,heb afgedrouken),
nee au conseil. Eene rents. — (aflosfen),
het buvenfte van eenen drank drinkers , boire
amortir une route. Zijne fchulden - (afle dessas d'un liquide, d'une liqueur, eilleu.
betalen)
,
payer , eteindro , acquitter ses
rer une coupe. Het fchuim van 't bier -,boire
dettes. Een paard den halfter —, dechePecume de la bieee ; fig. door zamen drill.
vetrer tin cheval ; fig. of fpr. w. Dat doet
ken een gefchil , enz. bijleggen. Zij hebben
er niet af of toe, (dat fchaadt of baat
hunnen twist afgedronken, tls oat ternsind
niet,)
je n'y prends ore n'y mots; cela ne
leur different, le verre ei ha snafu, en.
fait ni chaud ni froid. -, o. w. a's : Deze
buvant une bouteille ensemble; lies ions
pen heefc afgedaan, cette plume no rant
noyi la querelle dans le yin; t
plus riots.
raccommodis a Pecuelle, comma les gueux,
C3
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o. W. ophouden , eindigen mct drinken ,
finir de boire.
Afdroogen, b. w. (ik droogde af heb afgedroogd) , het natte van boven wegnemen ,
4ter l'humidite de q. ch., essuyer l'hu?nide , le
; fig. Iemands tranen
(hem troosten,) secher les larmes, lespleurs
de q. q., le consoler.
Afdrooging, yr. action d'essuyer, d'dter
l'humidite, de secher, etc.
Afdruipen, o. w. (ik droop af, ben afgedro.
pen), met droppels nedervallen , afdruppelen, degoutter, dicouler, tomber goutte
goutte ; distiller. fiet zweet droop
(liep) hem van het voorhoofd af, la sueur
lui degouttoit du front; fig. weg fluipen
esquiver, deserter,
Afdruiping, vr, action de tomber goutte a
goutte. —, drop, allooping, egout , m.;
fig. oncwijking, action d'esquiver.
Afdruk, m. impression, f. iNlet den — van
een werk beginnen, commencer l'impression
d'un ouvrage. Parijzer —, impression de
Paris. —, exemplaar, exemplaire. Dic
is een — (exemplaar) van de eerfte uitgave,
van den eerften druk , e'est tin exemptaire
de la premiere edition_ proef van eene
prent, plaat, epreuve d'une estampe, dune
planche; aussi d'une feuille d'impression.
De eerite — (proef) van deze prent is niet
wel gelukt , la premiere epreuve de cette
estampe n'est pas bien venue.
Afdrukken, b. w. (ik drukte af, heb afge•
drnkt), eenen afdruk van jets maken, imprimer,, tirer. Er zijn eerst twee honderd
bladen afgedrukt, it n'y a que doux cents
feuilles qui soot imprimdes. Duizend
exemplaren van een werk , titer un on„rage a mille exemplaires. Er is nog
eerst can proefblad afgedrukt , i1 n'y a
encore qu'une epreuve de tired. De fchrijver wil tot drie proeven (drukproeven)heb
ben , der hij laat —, l'auteur vent avoir
jusqu'a trois dpreuves, revisions , avant
de laisser tirer. Een zegel in was —, imprimer, empreindre un cachet stir de la
care. ten einde toe drnkken. Dic
blad , die plaat is afgedrukt , l'impression
de cette feuille , de cette estampe, est
.achevie; fig. Op zijn gezigt is vrees en
wanhoop afgedrukt, son visageporte l'empreinte de terreur et de desespoir. —,
door veel drukken verflijten. Die letter
(die plaat) is geheel afgedrukt (deugt niet
meer) , ce caractere, (cette planche) est
entiarement use, (usde). (sion,etc.
Afdrukking, yr. action d'achever une impress
Afdrukfel, o. door het afdrukken gewrochte
gelijkenis , beeldtenis, afbeeldfel , emprein.
te , image , figure, f. Het — van een zegel, l'empreinte d'un sceau. —, van eene
houten of koperen plaat, prent , estampe,
f. —, van eenen gedenkpenning, empreinte
d'une — van eenen gefneden
Iteen (bij de ouden), (ook van eenen gedenkpenning, zegel), ectype d'une pierre
gravee. Steenen met —s van planten of
dieren, typolithes, f.; fig. De werken der
natuur zijn —5 der Godheid, les productions
de la nature sent des images de la divinitd.
Afdruppelen , 0. w. (ik druppelde af, ben afgedruppeld), zie Afdruipen.
Afdruppeling , zie Afdruiping.
A.fduwen, b. w. (ik duw de af, heb afgeduwd),
zie Afdouwen.
Afdwalen, 0.
(ik dwaalde af, ben afge•
dwaald), den regten weg verlaten , van den
SS
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weg afraken , verdolen, verdwalen s'egarer, s'ecarter du droit, du bon the.
min; se fourvoyer. Men dwaalt zeer jig.
telijk op eene heide (men raakt op eene
heide zeer ligteiijk) van den regten weg af,
it est facile de s'egarer dans une bruye..
re. Inclien gij dien weg inflaat, zult gij te
veel —, si vous enfilez ce chensin , vous
vous ecarterez trop. Die gids of wegwijzer heeft ons doen (verdolen) , ce
guide nous a fourvoyds ; fig. Gij moet niec
van ow onderwerp
(afwijken), it ne fans
pas vous deal ter de votre sufet.
Afdwaling, vr. fchijnbare afwijking der vaste
iterren , abet, a; iGn , f.
flecht gedrag,
avange drag , egarement ,
—, doling van
den regten weg, fourvoyement, m. —,
m.
zonde,
Afdweilen , b. w. (ik dweilde af, heb afgedweild) , nettoyer,, essuyer avec un torchon de pave ; (zeew.) avec une vaudrille,
avec un faubert.
Afdwingen , b. w. (ik dwong af, heb afge.
dwongen) , extorquer, forcer, contraindre a donner q. ch. ; zie Afperfen.
Afeifchen , b. w. (ik eischte af, heb afgeeischt),
exiger. Zij eischten ons Been geld af, ils
n'ont pas exige de l'argent. Iemand den degen —, demander l'epee de q. q. zie Eifchen.
Afeifching, vr. action d'exiger, requisition.
Afeten, b. w. (ik at af, heb afgegeten), alklub belen , afknaauwen , ranger , brouter.
Een been —, ronger un os. De rupfen
hebben chic bladeren van den boom afgege.
ten (afgevreten) , les chenilles ons broute
tonics les feuilles de l'arbre. De druiven
egrapper les raisins. —, 0. w. ophouden met eten , achever,finir de manger.
Afeting , vr. action de brouter , etc.
Affuic , vr. (bij de artill.), afft2t , m. —,
tot metalen kanons, affeit pour des canons de
bronze. Lang, korc
affilt de siege, de
bataille. — met verhoogingsflukken
a echantignolles. — tot houwitfers, affdt
d'obusier.
Afgaaf, vr. afgave , afgifte, action de remettre oft de livrer , remise de q. ch. Zorg
voor de — (overgeving) van dezen brief,
ayez soin que cette lettre soit remise a
son adresse.
Afgaan , o. w. (ik ging af, ben afgegaan),
naar beneden gaan , descendre , aller en
bas. taij is hangs de middeltrap afgegaan,
it est descendu par l'escalier du milieu.
ltoeigang, open lijf, buikloop hebben, alter a la Belle, ldcher (le ventre),
etc. De pruimen doen —, les prunes lei.
chent; ook enkel Miler; ais : Het lavement heeft hem vijf of zes maal doen —,
le lavement l'a fait aller cinq ou six fois.
Hem is een fteen afgegaan, it a ldche une
pierre, Haar is een worm afgegaan, elle
a rendu ran ver ; fig. verminderen ver.
zwakken , deperir, afaiblir, diminuer,,
dechoir, , perdre de son prix,
etc. Hij begint af te gaan (door ouderdom
te verzwakken), it commence a deperir,
s'affaiblir. De koorts gaat af, la fievre
diminue. afraken, uit bet gebraik taken, se perdre, se passer, s'abolir,vieillir, s'en aller, etc. Die mode gaat af
(raakt nit het gebruik, nit de gewoonte),
cette mode commence a se passer, a se
perdre, a vieillir, n'est gueres plus en
usage , etc. —, afwijken, zich verwijderen
van lets * afdwalen s'iloigner , s'ecarter,
s'egarer ,sortir du chemin. Van zijn voor.
nc-
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s'icarter, s'inemen , van zijnen pligt
loigner de son sujet, de son devoir.
verlaten , quitter, abandonner. Hij is
zonder afscheid te nemen van zijne ouders
afgegaan , it a quitte ses parens sans leur
dire adieu. Hij is van zijne vrouw afgegaan (heeft ze verlaten) , it a abandonne
sa femme. —, op lets anders overgaan,
verbleeken , verfchieten , se passer, se pertire, se detacher,, s'effacer, se deteindre,
se ternir,, s'en alter, etc. Die kleur gaat
af (verfchiet) , cette couleur s'efrace, se
passe, se perd, ne tient pas , etc. De
zon doet de verw — (haalt de verw nit),
le soleil deteint la couleur. afgetrokken worden. Van dit geld mag gees
fluiver —, pas en sot ne dolt etre pris
sur cet argent , ne dolt etre rabattu de
cet argent. —, verfpreid, verkocht worden, aan den man komen, avoir debit , se
.debiter, se vendre. Dat boek gaat wel af,
ce livre est d'un grand debit, a boss debit, se vend bien. weggaan, vertrekken , partir,, s'en alter. De post is reeds
afgegaan (vertrokken), le courier est déjà
para. De brieven gaan morgen af naar
Duicschland , les lettres portent demain
pour l'Allemagne; fig. van een ambt ontilagen worden Hij z ql aanflaande jaar (als
raad, enz.) ses .fonctions cesseront
l'annee prochaine. Hij gaat op zijne beurt
als lid der vergadering af, it sort a tour
de ale cowrie membre du college. —, een
ambt nederleggen , se defaire , se demettre
d'une charge. —, lets laten varen , afstand van
lets doen, se desister, detourner de q.
ch. ; renoncer a q. ch. etc. Ik hoop dat
deze redenen u van uw voornemen zulfespere que ces raisons vous
len doen
detournent de votre prefer. Hij zal van
deze vordering, aanfpraak niet ne se
desistera pas de cette pretention. Ik zal
trimmer van dezen ftelregel, van mijnen pligt
(afwijken), je ne departirai jamais de
cette maxims , de mon devoir. —, (van
eenig fchiettuig) , losbrandeu. Het gefchut
gaat af (brandt los), on tire le canon, le
coup de canon part. —, van jets dat vet.
xigt wordt (wel of niet wel —) al of niet op
eene handige en bevallige wijze gefchieden,
faire. Al wat hij doet, gaat hem zeer wel
af, it fait tout de bonne grace. — op
lets, (tot eenig bijzonder voorwerp naderen,)
s'approcher, se fondre sur q. ch. etc. In
het maanlicht vertoonen zich de voorwerpen
in vreemde gedaante; tnaar,, wanneer men
er op afgaat , verdwijnt de beguicheling,
au clair de la lune les objets se presentent quelquefois sous des formes singulieres , mais lorsqu'on s'en approche
Sion disparoit. Zoo dra de hand de kat
ziet, gaat hij op haar af, des que le chief;
vol t la chaste, it fond sur elle; fig. lets
trachten re verkrijgen, avoir en vue.
is reeds lang op dat meisje afgegaan , it y
a deja long-temps, qu'il a eu cette
en vue, qu'il a en des vues sur cette fille.
Dit zoude een goed beentje voor u zijn
daar most gij op ce seroit q. ch. qui
vous conviendroit, it fact tacker de l'obtenir, (zeew.) De zee gaat af, la vier
reroute. —, b. w. door gaan afzonderen.
Hij heeft het vet van zijne voeten afgegaan,
it s'est ecorche les pieds a force de mar.
cher. —, ten cinde gaan. Laat ons eerst
de maliebaan
achevons prensierement
jusqu'au bout du mail.
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Afgaan , o. action de descendre. Zie Afgang,
ook Vertrek.
Afgaande, b. n. naar beneden komende, qui
descend. —, verminderende, verzwakkende , qui decline, decroit, ditninue , qui
s'afaiblit. Een — dichter, (die in waarde
afneemt), un poste qui est sur son ddclin.
De — (afnemende) maan , la lune (Mere'ssante. De — (afwisselende) koorts, la
tij, mares cou.
P y re intermittent°.
rants n sa fin. vertrekkend, parting..
Afgang, tn. het afgaan, afklimmen , descente, cote, f. De — van dezen berg is
moeijelijk, la descente de cette montagne
est penible. Hen huis gebouwd op de heeft,
op het midden van den — (of afloop) des
bergs, une maison bath
belling van eenen berg, penchant , m. pente, f. fchninte , boven aan eene bergbelling, aan eenen 6ijk, muur enz., talus.
afneming, ververtrek , depart.
mindering, diminution, decadence. f.
perissement, actin, decroissement , dicours , in De — der koorts , la diminution de la fievre. De — (het afnemen) der
maan, eener ziekte , le diclin, le detours
de la lune, d'une maladie. verkoop,
debit. Hij zoekt den — van uw bock te
bevorderen , i l tdche d'encourager le dim
bit de votre livre. itoelgang, outlasting, evacuation, sells, dejection, decharge de ventre , f etc. Dit geneesmiddel heeft hem driemaal bezorgd , ce
dicament lui a fait trois selles. — van
onverteerde fpijzen, flux de ventoe mt.
lienterie , f. —, de uitwerpfels des itoel•
gangs, les excrements, la matiere Male.
Zijn — was met bloed vermengd, ses excri.
ments etoient melds de sang.
Afgave, zie Afgaaf.
Afgebeden, verl. dw. van A fbidden,
Afgebeten, verl. dw. van Afbijten.
Afgebleven, verl. dw. van Afblijven.
Afgeblonken, yeti. dw. van Afblinken.
Afgebonden, verl. (1.w. van Afbinden.
Afgeborften , verl. dw. van Afberften.
Afgebragt, verl. dw. van Afbrengen.
Afgebroken, verl. dw. van Afbreken.
Afgedaan , verl. dw. van Afdoen.
Afgedongen, verl. van Afdingen.
Afgedreven, verl. dw. van Afdrijven.
Afgedrongen, verl. dw. van Afdringen.
Afgedronken , yea, dw. van Afdrinken.
Afgedropen, verl. dw. van Afdruipen.
Afgedwaald, verl. dw, van Afdwalen.
Afgedwaalde , m. (in de godgel.) devoyd.
Afgedwongen, verl. dw. van Ardwingen.
Afgeeren, o. w. (ik geerde af, ben afges
geerd), fchuins afloopen , pencher, alter
de bials, de cote.
Afgegeten, y eti. dw. van Afeten.
Afgegleden , verl. dw. van Afglijden.
Afgegoten , verl. dlr. van Afgieten.
Afgegrepen, verl. dw. van Afgrijpen.
Afgehad, verl. dw. van Afhebben.
Afgehefchen, yen]. dw. van Afhijfchen.
Afgeheven, verl. dw. van Aflieffen.
Afgeholpen , vent. dw. van Afhelpen.
Afgekeken, verl. dw. van Afkijken.
Afgeklommen, y ea. dw. van Afklimtnen.
Afgekloven,
dw. van Afktuiven.
Afgeknepen, verl. dw. van Afknijpen.
Afgekocht , verl. dw. van Afkoopen.
Afgekonnen , verl. dw. van Afkunnen.
Afgekorven verl. dw. van Afkerven.
Afgekregen, verl, dw. van Afkrijgen.
Afgekropen , verb dw. van Afdruipen.
C4
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Afgeleefd. verl. dw. van het veroudercl werk•
woord Afleven. —, b. n. uitgeleefd, ttokoud , van ouderdom verzwakt , decrepit,
e, cassd , e, de vieillesse, fort view
vieille. Zijn grootvader is —, son grandPere est casse de vieillesse. Een —e onderdom, une vieillesse decrepite.
Afgeleefdheid, y r. hooge ouderdom ,
pitude.
(wijderd , eloigne , e.

Afgelegen, verl. dw. van Afliggen. —, b. n. ver.Afgelegenheid, vr. afstaed , distance, iloigneanent , sti. De — (verse) van onze huizen
belet ohs, elkander dikwijts te komen bezoeken , Peloignernent de nos mai sons nous
een•
empéche de nous voir souvent.
zaamheid , solitude.
Afgeleid, verl. dw. van Afleggen en Afleiden.
A fgematheid vr. fatigue.
Afgemolken, verl. dw. van Afmelken.
Afgenepen , verl. dw. van Afnijpen.
Afgenomen, verl. dw. van Afnemen.
Afgeplozen , verl. dw. van Afpluizen.
Afgereden, verl. dw. van Afrijden.
Afgeregen , verl. dw. van Afrijgen.
Afgereten, verl. dw. van Afrijgen.
Afgerezen, verl. dw. van Afrijzen.
Afgefehenen, verl. dw. van Afschijnen.
Afgefchonken , verl. dw. van Afschenken.
Afgefehoren, verl. dw. van Afscheren.
Afgefchoten, vent. dw. van Afschieten.
Atgefehoven , verl, dw. van Afschuiven.
Afgefchreven, verl. dw. van Afschrijven.
Afgeflagen, verl. dw. van Afslaau.
Afgeflepen, verl, dw. van Afslijpen.
Afgefleten , verl. dw. van Aislijten.
Afgefloofd, verl. dw. van Afsloven. —, b. n.
vermoeid, fatigue, e.
Afgeflopen, verl. dw. van Afsluipen.
Afgefloren, veil. dw. van Afsluiten.
Afgefmeten , verl. dw. van Afamijteu.
Afgefmolten, verl. dw. van Afsmeiten.
Afgefueden, verl. dw. van Afsnijden.
Afgefnoten,
dw. van Afsnuiten.
Afgefpleten, verl. dw. van Afsplijten.
Afgefponnen, y en/. dw. van Afspinnen.
Afgefproken, vent. dw. van Afspreken.
Afgefprongen, verl. dw. van Afspringen.
Afgefproten , verl. dw. van Afspruiten.
Afgettegen , verl. dw. van Afstijgen.
Afgefloken, verl. dw.—van Afsteken.
.Afgettolen, verl. dw. van Afstelen.
Afgestorven , vent, dw. van Afsterven.
Atgettoven , verl. dw. van Afstuieen.
Afgettreden , verl. dw. van Afstrijden.
Afgettreken, verl. dw. van Afstriiken.
Afgetrokken , verl. dw. van Aftrekken. b.
n. — denkbeelden, des idles abstraites.
De —e wetenfchappen , les sciences abs.
traites. —, (in de redek.) Bet —e en het
zamengeftelde Pabstrait et le concret.
Afgetrokkeuheid , y r. innerlijke befpiegeling,
recueillement in. In eene groote. — van
geest ieven, vivre dans un grand recueil
lement tl'esprit.

Afgevaar.ligde , m. gezant, zendeling, envoye, depute, deldgud. aarigeftelde
regter,, commissaire.
Afgeven , b. w. (ik gaf af, heb afgegeven)
aan eenen anderen overgeven, transmet.
tre remettre , tendre en ,passant , etc.

A I G
de change sur q. q. Zich met iemand
wederk. (omgang met hem houden), aveir
afiraire avec q. q. ; se faufiler. flij geefc
zich met flechte lieden af, it ne se faufile
qu'avec des gees malhonnétes. Zich !et
lets —, se mdier,, s'occuper de q. ch. Iij
geeft zich met ()tide talen af (hij hOudt ich
claarmede bezig), it s'occupe de langstes
enciennes. o. w. afgaan, de kleur ver.
liezen. Blaauw laken geeft dikwijis af op
het linnen , la couleur bleue du drap se
tieteint etc. souvent sur le tinge; zie
gaan , befmetten, bemorfen, (hij de
boekdrukkers), tnaculer. De versch ge.
drukte vellen geven af, les feuilles , new.
vellement imprindes, maculent. Gedrukte vellen, die door het — bemorst zijn,

fealties d'impression maculdes.

Afgever,, m. celui qui remet , donne.
Afgeving , vr. action de remettre, de don.
aflevering, dilivrance.
ner a en autre.
Afgevlogen , verl. dw. van Afvliegen.
Afgevlochten , verl. dw. van Afvlechten.
Afgevloten , verl. dw. van Afvlieten.
Afgevochten, verl. dw. van Afvechten,
Afgevroren, verl. dw. van A fvriezen.
Argeweken , verl. dw. van Afwijzen.
Afgewecst, verl. dw. van Afwezen of Afzijn.
Afgewend , verl. dw. van Afwenden en Alwennen.
Afgewezen verl. dw. van Afwijzen.
Afgewogen , verl. dw. van Afwegen.
Afgewonden , verl. dw. van Afwinden.
Afgewonnen , verl. dw. van Afwinnen.
Afgeworpen , veil. dw. van Afwerpen.
Afgewreven , verl. dw. van Afwrijven.
Afgewrongen , verl. dw. van Afwringen.
Algezant , m. gezant, flaatsdienaar, een aanzienlijk beambte tot bevordering, waarneming van ftaatsbelangen bij eene vreemde
mogendheid, ambassadeur, tisinistre ; ook:
envoyd, die echter van aninderen rang is.
De — van den koning van Pruisfen was niet
tegenwoordig, le mini s tre , l'arnbassadeur
du roi de Prusse etoit absent. Vrouw

ambassadrice.
van eenen
Afgezeid , verl. dw. van Afzeggen.
Afgezecen, verl. dw. van Afzitten.
Afgezoch:, vent. dw. van Afzoeken.
Afgezogen, verl. dw. van Afzuigen.
Afgezonden , verl. dw. van Afzenden.
Afgezonderd, verl. dw. van Afzonderen.
b. n. eenzaam, solitaire.
Afgezonderdheid, vr. zie Eenzaamheid.
Afgezongen , vent. dw. van Afzingen.
Algezopen, verl. dw. van Afzuipen.
Afgezwommen, y en!. dw. van Afzwemmene
Afgezworen, verl dw. van Afzweren.
(ik gierde af, ben afgegierd),
Afgieren , o.
zeew. het ruime fop kiezen, de reedy
verlaten , alarguer, derader, etc,
Afgieten , b. w. (ik goot af, heb afgegoten),
het vloeibare van lets doorgieten , afzonde•
re p , wat uitgieten, uitdoen , verser le liguide de q. ch. suryider, desemplir. Her

glas is te vol , men moet er war — (nitgieten) , le verre est crop plein , it fans
en suryider un pelt. — 2 omfteken, trans.
vaser. —, door gieten eene gelijkenisvoortbrengen, Peter en moule. — (bij de shim.),
zachtjes afklaren , decanter. — naar beneden gieten, verser en bas.

Aan wien hebt gij den brief afgegeven ?
qui avez.vous remis la lettre? Gij moet
celui qui survide etc.; qui jete
den degen (overgeven), i1 vests faut re- Afgieter,
mettre Pdpde. leder regement moet vijftig
en moute , etc.
man —, chaque regiment doitfournir cin- Afgieting, yr. action de suryider, de vet-.
quante hommes. —, (in den handel). Eeter, de Peter en moule. (bij de claim.),
lien
op iemand , firer une lettr4
decantation.
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Afgrijsfelijk, b. n. afschuwelijk, ijsfelijk, Yet..Afgietsel 9 o. image jet& en souk , f.
Afgifte, zie Afgeving, Afgaaf.
fchrikkelijk , horrible, affreux , Buse, ef.
froyable , execrable, epouvantable, atro•
Afglijden, 0. w. (ik gleed af, ben afgegleden),
afglippen, glisser de haut en bas, descence. Eene -e misdaad, un crime atroce.
tare en glissant , cooler en bar. Zich langs
, bijw. horriblement, affreusernent, etc.
se glisser le long d'une Afgrijsfelijkheid , vr, afschuwelijkheid , hereen touw laten
rear, atrocite, qualite horrible, etc. De
corde. Terwijl hii door de itraat ging ,
gleed eene dakpan af, en viel hem op het
- van deze misdaad, l'horreur, Patrocite
hoofd, coinme it passoit par la rue , une
de ce crime.
tulle coula du toit, er lei tomba stir la Afgrijzen , o. afschnw, verfoeijing, horreur „
Een - van lets, van iemand
tete. -, van ietsglijdende verwijderd worepouvante ,
den. De ladder gleed af, uit, Pechelle coula.
hebben , avoir q. ch. on q. q. en execraAfglijding, Yr. action de glisser , etc.
Afglippen, o. w. (ik glipte af, ben afgeglipt), Afgrond, m. onpeilbare diepte, abime, pre.
glisser en bas; zie Afglijden.
ontglipdraaikolk , goufre. Baad u
cipice.
niet op die plaits, er is daar een
pen, ichapper.
(draaikolk), ne 'Yous baignez pas a cot endroit,
Afglipperen, o. w. (ik glipperde af, ben af.
geglipperd), zie Afglijden.
it y a la en abime ,un gouffri. Op den
Afglipping, vr. action de glisser en has.
rand des -s ltaan , etre sur le bard
Afgod ,
valfche god, idole, f ; fig. Eeprecipice; ook fig. op den-van zijn verderf
nen - van iemand, van jets maken, faire
zijn. Dat is een - van zwarigheden, c'est
tine idole de q. q. ou de q.ch.; idoldtrer
en atime de difficultes. De -en der godcleq. q. ou q. ch. Dit kind is de - zijner
liike barmhartigheicl, les abimes de la mi.
moeder, cet enfant est Piddle de sa mere.
sericorde de Dieu.
Afgodeudienaar,
afgonendienares, yr. :do- Afgunst, yr. wangunst, nijd, envie, jalousie,
I titre.
malveillance. Zich aan de algemeene Afgodendienst , y r. afgoderij , idoldtrie; fig.
blootftellen , s'expeser A la rnalveillance
- drijven , idoldtrer. Hij drijfc - met zijdu public.
ne kinderen , it itioleitre ses enfants.
Afguntlig, b. n. wangunftig, benijdend, enAfgodes , afgodin, yr. idole,
yieux , euse, jaloux , ouse, rnalveillant,
.Afgodisch, b. n. ideldtre, idoldtrique. De
es Iemand - zijn, porter envie a q. q.
-e voll:eren, les peuples idoldtres.
De eene of andere -e zal hens we! deze
bijw.
avec idoldtrie.
poets gefpeeld hebben, quelque
Afgocisdienst, zie Afgodendienst.
lant lui aura joue ce tour-la.
bijw.
Afgodspriester, m. pretre des (doles , des
zie Afgunitiglijk.
faux dieux.
Afgunitigheid, yr. zie Afgunst.
Afgooijen, b. w. (ik gooide af, heb afgegooid), Afgunftiglijk , bijw. par envie „ur jalousie,
afwerpen, jeter de haul en bas. -, door
par malveiliance.
gooijen afzonderen, abattre; zie Afsmij.. Afhaken, b. w. (ik haakte af, heb afgehaakt),
ten, Afwerpen.
loshaken, decrocher, dter, detacher Arun
Afgooijing, yr. action de jeter en bas, d'acrochet, d'un croc degrajfer.
battre.
Afhaker,, m. celui qui detroche.
Afgorden , b. w. (ik gordde af, heb afgegord), Afhaking , y r. decrochement , in.
hetgeen omgegord is afdoen , diceindre.
Afhakken, b. w. (ik hakte af, he6 afgehakt),
Afgording, yr. action de deceindre.
couper a coups de hache ; enlever avec la
Afgraauwen, b. w. (ik graauwde af, heb afhache, la hone. Eenen os, eene koe -,
(in ftukken hakken , fnijden ,) dieecer,9 degegraauwd) toegraauwen , bits bejegenen ,
rabrotter, rebu t er avec rudesse, avec
tallier un boeuf, une vache. Eenen boom
mepris, dire des invectives. -, door
-, abattre, receper un arbre. Daar is
graa.rwen verwijcleren, chasser en grondant.
in dic woud veil bout on' af te Bakken,
Afgraven, b. w- (ik groef af, heb afgegray a beaucoup de bois a receper dans sett*
yen), door graven afzonderen se'parer en
foret. De takken van eenen boom creusant, couper par un fosse. Zij grakappen, afsnijden) , couper les branches
yen lien akker van den anderen af, ils sed'un arbre. De topper, de kruineu der
parent ce champ de l'autre par un fosse.
boomen
etéter. Den flaart van een
-, door graven lager maken, abaisser en
paard
ecouer un cheval couper la
creusant ; enlever, dter la terre de q. ch.
queue d'un cheval. -, ten einde toe hak.
en bechant. Eenen heuvel
ken, (in dezen zin ook:
enlever la
o. w.), acheterre d'une colline pour en diminuer la
ver,, finir de hacher , ale couper avec la
hauteur ;aplanir une colline avec la béche.
hache.
Afgraving, Yr. action de creuser pour sepa- Afhakker, m. celui qui coupe, abat, rich*
uitgraving (bij
rer,, enlever ou eter.
fie avec .la hache, la coignie.
de art.), deblai, m.
Afhakking, yr. action de couper, d'abattra
Afgrazen , b. w. (ik graasde af, heb afge.
avec la hache , etc. - van hoot tot op
den wortel, recepage , m. - der toppen,
graasd), het gras van jets afeten , manger,
brourer l'herbe d'un pre, d'un champ, etc.
kruinen van boomen , itetement ,
De koeijen hebben deze weide afgegraasci, Afhalen, b. w. (ik haalde af, heb afgehaald),
les vaches ont broute ce pre.
van boven halen , chercher , qudrir d'en
Afgraving, Yr. action de brouter,, de mat .
haut. -, van eene plaats halen, cher.
ger l'herbe d'un pre.
cher. Ik zal u komen
je ',Festival volts
prendre, vous chercher. Hij is mij komen
Afgreppelen , b. w. (ik greppelde af, heb
gegreppeld) , door greppels afscheiden , Se*
out mec hem naar de kerk te gain ,
parer par des tranchees 9 des rigoles , des
est venu me prendre pour aller avec ha
canaux on de petits fosses, pour i fecoulea Peglise. De huid van eenea aal
(af/sent de Peau.
itropen), ecorcher une anguille. De huid
, peler
Afgrijpen t b. w. (ik greep af, heb afgegre- I van eene osfen-, koetong
pen), zie Grijpen.
longue di boost, de vache. Eenen us de
C
held
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looijers). Eene htrid
(afslaan), abattre le cuir d'un
plainer lin cuir.
huid
het vel van eenen
De kalfsvellen — (van de fcheerwoi onto
boeuf Uc huid
doen), defourrer les peaux de veau. Zie
Naas, beer —, a'epouiller tin liêvre , un
depouiller q. q.
verder Verharen.
ours ; fig. Iemand alles
Een fchip van den wal, van den grond
Arhaspelen , b, w. (ik haspelde af, heb
gehaspeld), door haspelen afzonderen. Het
(zeew.) ti ger an yaisseau a la largue. Een
fchip van eene zandbank— (afbrengen, vlot
garen van de kiosfen
titer le fin des bobines par le moyen du devidoir, divider
inaken), dechouer tin navire ; fig. extor.
du fin ; fig. Eene redevoering — (fchielijk
quer; zie Afperfen , Aftrekken, Afstropen.
uitfpreken , afrarnrnelen), prononcer tin dis.
Afhaler, m. celui qui cherche d'en haut ,
etc.
tours avec precipitation, et d'une mare
u i vient pprendre,
qui
nihre pets intelligible. —, o. w. ten
vr. action de venir chercher,, de
einde toe haspelen, flair ou achever de
d
venir prenre.
divider.
Afhandelen, b. w. (ik handelde af, heb afgehandeld) , door wederzijdsch overleg tot Afhaspeling , yr. dividage , in.
Rand brengen , afdoen, amener une affaire Afhebben, b. w. (ik had af, heb afgehad),
avoir fini ou acheve. Ik heb mijn werk eer
sa conclusion, tertniner, flair, acheafgehad, dan gij dacht, j'ai acheve mon
sier tine affaire. Een verfchil —(afdoen),
ouvrage plutdt que votes ne pensiez.
rider en differend. Wij zullen er niet
nicer van fpreken, de zaak is afgehandeld, Afheffen, b. w. (ik hief af, heb afgeheven),
enlever , titer , lever de dessus. De kaar•
nous n'en parlerons plus, l'affaire est terten — (in het kaartfpel) of afnemen, cotsminee , etc. —, over jets handelen , zie Behandelen. afkoopen, door handelen vero per les cartes. (coupe.
krijgen, acquerir en marchandant. Wilt Afheffer, m. celui qui die, qui enleve, qui
gij het mij —? voulez-vous me Pacheter Afheffing, yr. action d'drer d'enlever , de
couper les cartes.
Afhandeling, vr. action de terminer , de ft.
behandeling, verhandeling , dis- Afheinen, b. w. (ik heinde af, heb afgeheind),
air.
omheinen , entourer,, termer d'une haie,
zie
Verhandeling.
sertation;
clorre d'une haie.
Afilandig, bijw. (enkel gebr. met Maken),
maken (nit het bezit van Afheining, yr. ornheining, afzondering door
Iemand
lets
eene heining , action d'enclorre, d'entou.
iets zetten), deposseder q. q. de q. ch
rer d'une hale.
maken (met goedvinden), debarrasser q.
g. de q. ch. — maken (door list) , zie Onto Afhellen , o. w. (ik Heide af, heb afgeheld),
overhellen, pencher, alle y en penchant,,
felen
semen,Ontfut.
ne
en pence , en talus. De houten vioer is
en yr. personae dependance.
Afhangeling,
niet regt, hij helt af, le plancher n'est pas
Afhangen, b. w. (ik hing af, heb afgehano
droit, ii penche tin pea, incline.
gen), afnemen, nederlaten , dependre. Hang
de fchilderij af, dependez le tableau. —, Afhelling , vr„, zie Overhelling.
Afhelpen
, b. w. (ik holp of hielp af, heb afge4.
perdre
en
naar
beneden
hangen,
0.
holpen) , naar beneden helpen, aider a desbas. De wolken fchijnen van den hemel af
cendre.
Eene jufvrouw van den wages —,
te hangen , les nudges paroissent etre susdotiner la main a tine dame pour descenpendus au ciel ; fig. in de magt van iemand
dre de voiture. — van iets (door help be•
zijn, van iemand afhankelijk zijn, etre di.
vrijden, verlosfen) , delivrer,, ti ger d'un
pendant tie , sous oudans la dependance, au
mauvais pas, d'un embarras, guerir.
Dat
hangt
niet
van
mij
pouvoir de, q. q.
Iemand van de koorts
delivrer, guerir
Het
is
cela
ne
depend
pas
de
moi.
af,
q q. de la fibvre. Iemand eenen last —,
it est dur
bard van anderen to moeten
q.
q.
a
deposer
sa
charge. Help mij
aider
d'étre dans la dependance d'autrui
lien zak af, aidez.moi a deposer mon sac.
een gevolg zijn van , dependre. Het geluk
lemand van zijn flak — (hem verwarren),
der menschen hangt dikwijls ,van hun gedrag
confondre, deconcerter q. q, etc.; fig. Zoo
af, la fortune des gens depend souvent de
docnde zullen zij hem fpoedig van zijn goad
Bedenk
,
dat
uwe
fortuin
leer cenduit e.
s'ils continuent a le mener de ce traindaarvan af hangt, songez qu'il y va de vola , ins le mettront bientdt au blanc.
tre fortune . De rijpheid der vruchten hangt
Afhijfchen,
b. w. (ik hijschte of heesch af,
la
maturite
des
fruits
devan de zon af,
heb afgehijscht of afgehefchen) , naar benep en d d u s o l eil .
den hijfchen, descendre au moyen d'une
Afhangend, b. n. nederhangend, overhellend,
penile.
pendant , e, penchant , e, qui baisse, qui
Af
hooren , h. w. (ik hoorde af , heb afge—e
blacleren
,
des
pcnche, qui va en pence.
f euilles pendantes. Een — dak , tin toit hoord) , afluisteren , apprendre q. ch. en
gui incline. ecoutant, etre aux ecoutes. Zij heeft al
onze geheimen afgehoord, elle a appris tons
Afhanger , m. hij die iets afhangt, celui
nos secrets , etant aux ecoutes fig. Hij
qui depend q. ch. —, afhangeling, perleer
heeft al hunne geheimen afgehoord,
d a n ce .
tonne dep en
a tire les vers du nez ; it les a tournis
Afhanging, vr. action de dependre q. ch.
si adroitement qu'ils lui oat tout dit.
afhanke.
nesrhanging, zie Helling.
Getuigen — (ondervragen), interroger ,
lijkheid, dependance.
&outer les temoins. De getuigen zijn nog
Ai hankelijk , b. n. dependant , e. Hij is ge*
flier afgehoord (ondervraagd), on n'a pas
est
entiirement
heel — van zijnen coin , it
encore acheve d'interroger les temoins.
bijw. dependependant de son oracle.
entendre la confession. EeDe biecht
d a p/anent .
nen leerling de les --Oaten opzeggen),
dance
Afhankelijkheid, yr. dependance.
faire dire la lecon a tin disciple. —,
(ik haarde af, heb afgehoord),
Afharen, 0.
0. Het — (nazien) der rekeningen, Pau.
bet Isaac verliezen, perdre le poil , se deptdition des comptes, etc.
ler. Die gels haart af, le poll de cette
Afhouden
, b. w. (ik hield af, heb afgehouo
fourrure se detache ; cette fourrure se
den) , een gedeelte van jets behouden , te.
depile. —, b. w. het hear afdoen (bij
rug
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De golven hebben de dijkeri afgekabbeld,
rag houden, retenir, garde'', Ik heb de helft
les vagues ont cave les digues, ont em.
llechts daarvan afgehouden, je n'ai retenu
porte beaucoup de terre des digues.
que la moitii. Ik weet niet wat u daarvan
Afkabbeling,
vr. action de caver, etc.
of houdt, je ne sais ce qui vous en retient.
—, op eenen afstand houden, tenir iloi. Afkakelen, b. w. (ik kakelde af, heb af..
gekakeld) door praten afweren, detour.
gni, a quelque distance; empecher d'ap.
ner,, empecher,, q. ch. a force tie babil.
procher. Den vijand van de stad tenir Peno. w. ten einde toe kakelen. Laat haar
nemi eloigni de la ville. Men moet de
maar eerst laissez la finir son caquet.
faut
jeugd van kwade gezelfchappen
eloigner la jeunesse de mauvaises compa- Afkakeling, vr. action de detourner, d'em.
gnies ; fig. lemand van jets detourner, pecher q. ch. a force de babil.
empécher q. q. cie q. ch. Hij houdt mij Afkalken, o. W. (het kalkte af, is afgekalkt)
de kalk laten vallen, als: De muur kalkt
van mijne bezigheden af, it m'emp'eche de
af, la chaur tombe de la muraille.
vaguer a mes occupations.
o.
Afkalking, vr. fchilfering, action de tomber
(zeew.) van de kust wijken, embarder

obeir au vent, faire honneur, arriver.
—, het ruime sop kiezen, alarguer, prendre le largue. Van het land —, tenir le
largue. Van eene rots —, faire honneur a
une roche. Op een fchip — (op een fchip
aan ituren), wanneer het onder den wind
is , arriver sur un vaisseau. —, b. w.
Het anker van het boord —, opdat het niet
daarin ftoote, defier l'ancre du bord. fond

en ecailles.

Afkalven , o.
(zij kalfde af, heeft afge..
kalfd), ophouden met kalven, cesser de
veler. Deze koe heeft afgekalfd, cette

vache a cesse, fini de veler.

Afkammen, b. w. (ik kamde af, heb afge.
kamd), Iter , decrasser avec le peigne ,

eloigner, separer, en:porter, enlever en
gal
Afgekamde wol, de la lame psi—
poignant.
e. Het veil van het hoofd dicrasser
celui qui empeche de pouvoir
la tete avec le peigne. (bij de art.) De
borstwering (wegfchieten), decreter le
approcker,, qui detourne.
(zeew.) touw
tot het afhouden, cordage de retenue.
parapet.
Afhouding, yr. action d'empecher, de di- Afkammer, m. celui qui lite, etc. avec le
peigne.
tourne y; fig. emplchement, VI.
Afhouwen, b. w. (ik hieuw af, heb afge- Afkamming, y r. action d'eter,, etc. avec le
houwen), couper, abattre, receper. Het
peigne.
hoofd (afslaan), decapiter,, couper, Afkanten, b. w. (ik kantte af, heb afgekant),
trancher la tete. De toppen der boomen
de kanten of hoeken afnemen, afhouwen,
, iteter. De hand is hem afgehouwen ,
ecorner, leer les angles, les coins. De
it a eu le poing coupe. Zie verder Af- kanten , hoeken van eenen fteen — (af how.
hakken.
wen, afhakken), ecorner fine Pierre.
celui qui abat , coupe, etc. Afkanter, ni. celui qui scorns, gui Ste
Af houwer,
les coins, les angles (des pierres etc.).
Afhouwing, yr. action d'abattre, de conper, etc. , het hakken, bijzonder van Af kanting , yr. action d'ecorner, d'eter (des
levendig bout , la coupe de bois. Zie Af.
angles , pierres, etc.).

af: arrive!
Af houder , m.

hakking.
Afhuichelen , b. w. (ik huichelde af, heb afgehuicheld), door huiclaelen verkrijgen, obtenir par hypocrisie.
Afhuilen (zich) , wederk. w. (ik huilde mij
af, heb mij afgehuild), zich door veel
len uitputten , s'epuiser a force de pleu-

rer.

AN-wren, b. w. (ik huurde af, heb afgehuurd), in hour nemen, loner , prendre
bail, a louage. Zie Buren. Een fchip—,
om het dan to bevrachten , frlter,, ere.
ter un vaisseau. (zeew.) Een fchip in
zijn gebeel
friter cap et queue.
Afhuurder,, m. Celia qui prend a louage.
Zie Huurder.
Afjagen , b. w. (ik jaagde ofjoeg af, heb afgejaagd), naar beneden jagen , chasser de
hunt en bets.
een paard door jagen,
clerk rijden , armatten,
surinener,, ontrer un cheval. Zich — (zich door fierk
jagen, loopen , vermoeijen), se fatiguer

force de chasser, de courir.
celui qui chasse en bas, qui
surmene un cheval.

Afjager,

Afkaatfen, b. w. (ik kaatite af, heb afgekaatst) , door kaatfen van zich verwijderen,
eloigner tine paume , une balle.
doen
terug ftuiten, rebondir.
Afkaatfer,„ m. celui qui eloigne une paume,

cue ball*.

Afkaatfing, vr.

une balls.

action d'dloigner une paume,

Afkabbelen 0. w. (het kabbelde af, beet
afgekabbeld), door kabbelen afzonderen ,
uithollen, ondermijnen, caver, emporter.

Afkappen , b. w. (ik kapte af, heb afgekapt).
Zie Afhakken.
Af kapper,, zie Afhakker.
Afkapping, zie Afhakking.
Af keer, tegenzin, weerzin , aversion,
repugnance, antipathie, f. Hij heeft eenen
— van het huwelijk, it a de la repugnance
au, (pour le) mariage. i-Hj is nog niet
tot —, sl n'est pas encore en aversion.
Afkeerder, m. celui qui detourne , etc.
Afkeeren , b. w. (ik keerde af, heb afge•
keerd), afwenden, detourner. Het gezigt
van jets —, detourner la vue de q. ch.
Eenen flag of houw —, parer un coup. fig.
Een gevaar — (afweren , verwijderen), de.
tourne y , ecarter un danger. —, afvegen,
balayer.
Afkeerig, b. n. afkeer hebbende , qui a q.
ch. en aversion, en horreur. Ieniand van
taken, detourner q. q.
zijn voornemen
bijw. avec aversion.
de son projet.
Afkeerigheid , y r. zie Afkeer.
Afkeeriglijk, bijw. avec aversion, avec re-

pugnance.

Afkeering, vr. action de detourner, etc.
Afkemmen, b. w. (ik kemde af, heb afgekemd), zie Afkammen.
Afkerven, b. w. (ik korf af, heb afgekorven), door kerven afzonderen, separer en
coupant, en hachant.
Afkerver,
celui qui separe en coupant.
Afkerving, yr. action de separer en coupant.
Afkeuren , b. w. (ik keurde af, heb afge.
keurd), verwerpen, sapprouver,, improuver,, rejeter rebuter, censurer, trot:ver
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ver tnauvais, etc. 1k keur uw gedrag af,
je desapprouve votre conduite. Afkeurende gebaarden, des gestes improbateurs.
.--, bij het keuren verwerpen (verbieden),
(a's muntfpecien), decrier (des pieces de
monnaie). Afgekeurde paarden van een regement paardevolk, des chevaux reformes d'un regiment de cavallerie. (bij
de art.) Een gcfchut —, rebuter une bou.
che a feu.
Afkeurci,r,, m. afkeurfter, vr. celui, cello
qui desapprouve , rejette, censure, etc.,
improbateur, improbatrice. Het is een
— van alles wat de anderen doen , c'est en
in'probateur de tout ce que les autres
font.
Af keuring , yr. disapprobation, improba.
rise , censure. Hij heeft reeds zijne — betuigd, it a deja tdmoigne son improba.
Lion. —, afzetting van muntlpecien, deers'
de monnaies , m.
Afkeurfter, y r. zie Afkeurder.
Atfkijken , b. w. (ik keek af, heb afgekeken)
op eene bedekte wijze zich door kijken eigen waken , afzien , apprendre q. ch. de q.
q. en le voyant faire, voir a la aerobic.
1k zal het bem zoeken af to kijken , je tdcherai de voir 4 la derobee, de aecouvrir
secretement comment it fait, comment it
$ 'y prend. —, ten dude toe kijken, uitkijken , loeren. De kans —, dpier !'occasion
de faire q. ch.; etre au guet , a l'affilt ;
fig. het einde, den uitflag afwachten, attendre la fin, l'evenement.
Afkijker, in. celui qui apprend q. cli. de q.
q. en le voyant faire.
Afkijking, yr. action d'apprendre q. ch. de
q. q. en le voyant fairs.
Afklanteren, o. w. (ik klauterde af, ben afgeklauterd) naar beneden klauteren , descendre a quatre pattes , a !'aide, en se
servant , des mains et des pieds.
Af kleeden , b. W. (ik kleedde af, heb afgekleed), (zeew.) lien fehip—, defourrer un
navire, un vaisseau.
Afklemmen, b. w. (ik klemde af, heb afgeklemd), emporter ., separer en serrant
Crop, enlever en ptzran.t.
Afklemmer, m. celui qui emporte, separe
en serrant, en piston:.
lifklemming, yr. action d'emporter, de se.
parer en serrant, en pincant.
Afkleppen , b. w. (ik klepte af, heb afgeklept)
met klokkengekiep afkondigen, publier,
proclame r au son de la cloche.
Afklepper, m. celui qui public,proclame
q. ch. au son de la cloche.
A f klepring , vr. proclamation, publication
au son de la cloche.
Afklimmen, o. w. Pik klom af, ben afgeklommen), naar beneden klimmen, descendre.
Afklimmer,, tn. celui qui descend.
Afklimming, yr. descente.
Afkloppen, b. W. (ik klopte af, heb afgeklopt), door kloppen afzonderen, titer en
battant; faire tomber en frappant. net
flof van eenen hoed, van eenen rok — (afborstelen) , Opousseter en chapeau, on
habit ; fig. afrosfen , rosser , etriller ,
bier: frotter etc. q. q. -, ftokflagen geven, donncr la bastonnade.
Afklopper, m. celui qui dte en battant ;
qui raise, qui etrille, etc.
Atklopping , vr. action deter en battant,
de rosser , etc. — , door ltokflagen , bastonnade.
Afklui‘en, b. w. (ik kloof af, heb argekio•
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y en), door klniven afzonderen, ronger,
Oter en rongeant. Een been—, ronger un os.
Af kluiver , m. celui qui range (en os).
Afkluiving, yr. action de ronger (en os).
Afknaauwen, b. w. (ik knaauwde af, heb afgeknaauwd), zie Afknagen.
Afknaauwer,, zie Afknager.
Af knaauwing , zie Afknaging.
Afknabbelen, b. w. (ik knabbelde af, heb afgeknabbeld), ronger.
Afknabbeler, In. celui qui range.
Afknabbeling, vr. action de ranger.
Afknagen , b. w. (ik knaagde af, heb afl,Pe..
knaagd) , ronger.
Afknager, m. celui qui range.
Afknaging, yr. action de ranger.
Afknakken, b. w. (ik knakte af, heb afgeknakt) , rompre , briser. —, o. w. (met
Zijn) , se rompre, se briser avec eclat.
Afknakker, ni. celui qui brise , qui rovipt.
Afknakking, vr. action de briser, de rompre.
Afknappen, b. en o. w. (ik knapte af, heb
en ben afgeknapt), zie Afknakken.
Af knapping , zie Afknakking.
Afknellen , b. w. (ik knelde af, heb afges.
kneld) , zie Afklemmen ; !lg. arracher el.
force de marchander.
Afkneliing, zie Afklemming.
Af knevelen , b. w. (ik knevelde af, heb Os
gekneveld), door knevelen verkrijgen, bij
herhaling afperfen , afdwingen , extorquer,,
obtenir par concussion, avanie.
Afkneveler, m. concussionnaire, celui qui
extorque.
Afkueveling, y r. aFperfing, knevelarij, concussion, extorsion; avanie.
Afknibhelen, b. w. (ik knibbeide af, heb afgeknibbeld) , door knibbelen den prigs verminderen of daardoor verkrijgen, rabattre , obtenir en marchandant.
Afknijpen , b. tv. (ik kneep af, heb afgeknepen), afnijpen, titer, enlever , importer en
pinfant , titer avec les tenailles , etc. Eenen misdadiger met gloeijende tangen het
vleesch —, tenailler. De punt van eenen
fkker met de nijptang — , emporter la
pointe d'un clou avec les tenailles. —,
(zeew.) fehip en wind —, gagner le vent
d'un vaisseau. —, zoo kort mogelijk bij
den wind houden, pincer le vent. De loef
—, passer au vent.
Afknijper, m. celui qui separe , Ore, enleve, emporte en pincant.
Afknijping, yr. action de separer, dater,
d'enlever,, d'emporter en pincant ; pincement , m.
Afknippen, b. w. (ik knipte af, heb afgeknipt), couper avec des ciseaux. Het haar
aan de punter een weinig —, rafratchir
les cheveux.
Afknipper, m. celui qui coupe avec les
ciseaux.
Afknipping, yr. action de couper avec les
ciseaux.
Afknipfel , o. rognure , f.
afknotten, b. w. (ik knotte af, heb afge.
knot), afkappen, couper, abattre , la•
ter tan arbre ; —, fnoeijen, imonder ,
tailler,, ebrancher,, dlaguer. —, (in de
vlasteelt ,) de knotten van het vlas doen ,
titer les coques des tiges de lin. —, vetminken , tronquer. De Gothen knotteden
de meeste flandbeelden der Romeinen af,
les Goths tronquérent la plupart des se.a..
-toes de Rome ; (in de wapenk.) Aan betche
einden afgeknotte (afgehakte) boonien , des
arbres tronquds.

Af-
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celui qui ahat, coupe ,
Afknotter,
deseendu, e, natif, ive. De Franfchen
tronque , etc.
zijn — uit Germanie, les Francais sont 0.
Af knotting, yr. action d'abattre,
con.
riginaires de Germanie. Dit woord is—,
per , etc. —,
hakking) van hout tot op
(wordt afgeleid) van het Griekseh, ce mot
den wortel, recepage, m.
est derive, vient, du Grec.
Afkoelen, b. w. (ik koelde af, heb afge- Afkondigen , b. w. (ik kondigde af, heb
koeld), de noodige koelte geven, verkoegekondigd), plegtig, openbaar bekend malen , reduire au degre de froideur conveken , publier, prociamer,, annoncer,
nable, rafraichir , refroidir. Het ijzer
mulguer. Deze wet is argekondigd, cette
in het water —, refroidir le fer dans
lei est publiee, proclamie, criee.
Peau. De regen heeft de lueht afgekoeld, Afkondiger, m. celui qui publie, prociala pluie a rafraIchi Pair; (bij de art.)
me , annonce q. ch.
Het kanon
rafraichir le canon. Zich Afkondiging, yr. publication, proclamati..
—, se rafraichir.
art, promulgation. De — (bekendmaking)
Afkoeler,
celui qui rafraichit , qui fait
van den vrede, la publication , prorla.refroidir.
illation de la paix. De — van een huwes.
Mkoeling, yr. action de faire refroidir,
lijk, la proclamation, (de gehoden, let
f. rafraichissement, m.
annonces) d'un mariage. De geregtelijke
Afkoken, b. w. (ik kookte af, heb afge— van eene verkooping, cride.
kookty, zoo yea vereischt wordc , koken , Afkookfel, o. decoction, f.
faire cuire , bouillir autant
faut. Afkoop, m. rachat.
Afgekookt vleesch, de la viande bouillie. Afkoopen, b. w. (ik kocht af, heb afge.
(bij de apoth.) faire une decoction.
-koelir), door koopen verkrijgen of liever,
Afkoking , yr. action de faire bouillir audoor koopen eenen anderen van iets ontlas.
tact
faut; —, action de faire une
ten, acheter q. ch. de q. q. Indien het
decoction. —, afkookfel, decoction.
hem niet aanftaat, zal ik het hem —, (van
Afkomeling, in. en vr. afftammeling, des.
hem koopen), s'il ne Jul convient Pas, je
cendant, e.
Pacheterai de lui. —, door afkoop vats
Afkomen , o. w. (ik kwan, af, ben afgeko .eenigen last bevrijden , racheter. De itad
men), naar beneden komen , descendre, yebeefs de plundering voor eene groote font
nir en bas. Wees zoo goed en kom even
gelds afgekocht, la ville a rachete le pilaf, ayez la complaisance de descendre
lage par tine , ae moyen d'une forte
pour un moment. —, afzakken ale : De
Somme d'argent. Eene ftraf —, se rache.
houtvlotten komen den Rijn af, les radeaux
ter d'une peine.
descendent le Rhin. —, van eene plaats Afkooper,, m. kooper, acheteur. —, die
of zaak verwijderd worden , als : Van den
vrij koopt, celui qui rachete.
regten weg
(verdwalen) , s'egarer, Afkooping , yr. zie Afkoop.
s'ecarter du chemin.
(afraken), sor- Afkorsten , b. w. (ik korstte af, heb afge.
lir, se lever etc. d'affaires. Zoo hij van
korst), van de korst ontblooten, ontdoen ,
zijne bezigheden kan
zal hii niet weg
enlever la croilte du pain, denuer de la
blijven, s'il pent se dirober ii ses alaicroilte. Eene pastel
4ter la create
res, it viendra certainement; fig. Het is
d'un pate.
maar om er af te komen (van ontilagen te Afkorten, b. w. (ik kortte af, heb
zijn,) c'est seulement pour en etre debar•
kort), korter maken, accourcir, racrasse. Gij zult er zoo goedkoop, zoo gecourcir,, abreger. Wanneer dit te lang
makkelijk niet — von: n'en aurez pas si
is, moet het worden afgekort, si cela
bon marche ; vows n'en serez pas quitte
est trop long, it fact l'accourcir.
si bon marchi. Zoo doende zullen wij
nen rok — (korter maken), raccourcir
niet van elkander —, de cette maniere
habit. Eenen tak
raccourcir une
nous ne tomberons point d'accord. Hij is
branche. Da woorden in het fchrijven
er vrij wel afgekomen (de uitilag was vrij
,(eenige letters nitiaten), abreger, icrire
voordeelie voor hem), it s'en est assez
avec des abreviations. (in de wapenk.)
,bien tire. —, van eene gevaarlii ke plaats
Een afg ekorte keper,, un chevron alaize
vrij worden, ichapper. Hij is er naauweou alaise ou aleze, raccourci ; fig. Een
lijks afgekomen , (in groot gevaar geweest),
gedeel.e. vao de rekenme - , (korte
it l'a echappe belle. Op iemand , a. trekken), sabattre, deduire, retrancher,
vancer vers q. q. Zij kwamen op den vijdecompter,, tide I artie d'un comete etc.
.and af, ils avancerene, marcherent sur
Hij verkoopt zijne v oar, zonder jets re lal'ennemi.
afftammen , van geboorte
ten —, it vend sa marchandise sans en
zijn, descendre , tirer son origine, etre
Hen rabattre. Men heeft here de belft
issu , e, sortir. Ik ben van brave ouders
van zijne jaarwedde afgekort, on lui a re..
afgekomen, (gefproten) , je suis descendu,
tranche la moitie dc sa pension. Iemand
jai tire mon origin:, je suit issu de
lets van zijnen loon of zijne huur
rogparents respectable,.
seer ins gages ou la paie
q. q.
Afkoming, vr. afklimming, descente.
Afkorter, m. celui qui raccourcit, abrh.e,
Afkomst, vr. afitamming, oorfprong, geretranche, robot.
(verkorter), abri'
flacks geboorte , race , erigine, naissanviateur.
ce, famille, issue, source, extraction, Afkorting, yr. accourcissement , raccourmaison. Hij is van groote
est de
cissement, retranchement.
verkorting,
grande extraction, de haute, d'illustre
abregement,
—, van letters of woornaissance. Van MU:. brave —, de bonne
den, abriviation, f.
van geld, de.
famille. Van goede —, (van goedee huiductless, f. rabais,
korting van
ze), de bonne raison. De — (afleiding)
eenen wisfel, escompte, m. Lie verder
van een woord, Porigine d'un mot,
Korting, ook Aftrek, Afcrekking.
tymologie.
Afkrabbelen , b. w. (ik krabbe!de af, heb
Alkomflig, b. n. herkomftig, oorfpronkelijk,
afgekrabbeld), zie Afkrabben.
gelproten, geboortig, originaire, issu, e, Afkrabben, b. w.
krabde af, heb afge.
krabd),
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krabd), titer, enlever, emporter en grata
taut , en raclant.

Afkrabber, m. celai qui ate, enleve, e

porte en grattant , en raclant.
Afkrabbing, yr. action d'dter,, d'enlever,
d'emporter en grattant, en raclant.
Afkrasfen, b. w. (ik kraste af, heb afgekrast),
titer en grattant.
Afkrasfer, m. celul qui 'die en grattant.
Afkrasting, yr. action d'eter en grattant.

Afkrijgen, b. w. (ik kreeg af, heb afgekregen), naar beneden krijgen prendre ,chercher d'en haut , descendre q. ch. Gij zult
het langs deze trap niet vous ne sattriez le descendre par cet escalier.

uitkrijgen, uitdoen-, faire passer, titer.
Kunt gij die vlak ? pouvez-vous faire
passer , titer , cette tache ? fig. voleinden , achever, finir. Ik zal het tegen
je l'aurai achevd, fe pour.
den avond

A rt;
de haut en bas. Lang dit bock eene at,
donnez moi un pen ce livre qui est en
haut; fig. Hij houdt niet veel van —, (geven , hij is vasthoudend, karig,) II est 14nace, avare; on ne pent rice: obtenir de
lui ; il est dur a la desserre ; it n'aime
pas 4 donner.
Aflanger, m. celui qui donne du haut en bas.
Aflanging, vr. action de donner du haut
en bas.
Aflaten , b. w. (ik liet af, heb afgelaten),
naar beneden nederlaten, descendre , lais.
ser alter en bas. Men heeft wijn in den
kelder afgelaten, on a descendu du vies
dans la cave. Eenen vijvcr , (afleiden ,
ledigen ,) saigner un etang. Iets van den
prijs
(laten vallen,) rabattre du prix.
o. W. van jets ophouden , laten varen

cesser, discontinuer, se ddsister,, se eldpartir. Laat af van hem te kwellen , ces.
sez de le tourmenter.
rai l'avoir fini , vers le stir.
Afkruipen 0. w. (ik kroop af, ben afge- Aflating, yr. neerlating, action de descendre
q. ch.
kropen), naar beneden kruipen, descendre
Afleenen, b. w. (ik leende af, heb afgeen rampant. —, b. w. door kruipen
leend),
deer
en
rampant.
emprunter, recevoir en prate.
krijgen,

Geef mij het geld cerug, dat gij mij hebr.
Afkunne n , o. w. (ik konde of kon af, heb afafgeleend (van mij geleend hebt), rendez
gekonnen), zich van jets kunnen ontdoen of
moi l'argent que vous m'avez empruntd.
se
defaire
de
q.
ch.
Zoo
afmaken,pouvoir
Afgeleend geld, argent emprantd.
gij met hem aan het praten raakt, zult gij
er moeijelijk van —, si yeas entrez en Afleener, m. emprunteur.
Afleening,
vr. ontleening , emprunt, tn.
avec
lui
,
vous
aurez
de
la
conversatio n
peine d vous defaire de lui. volein- Afleeren, b. w. (ik leerde af, heb afgeleerd),
afwennen, verleeren, ontwenuen Mapden kunnen, achever. 11 zal het in zulk
prendre, desaccoutumer. Hij heeft alles
eenen korten tijd niet —, ft ne sauroi l'a.
afgeleerd (verleerd), wat hij wise, il a
chever en si peu de temps.
desappris tout ce qu'il sqvoit. lVlen moet
Afkusfen, b. w. (ik kuste af, heb afgekust),
de kiuderen vroeg — (afwennen) hoofdig te
afzoenen a eenen twist door kusfen ten emuwezen, it faut dOsaccoutumer les enfants,
de brengen, faire la paix, se reconcilier
de
bonne heure d'être epinidtres. —,
Zich
zich
door
kusbaiser.
par un
door afzieu , toezien en opmerken , leeren ,
fen vermoeijen, se fatiguer a farce de
apprendre
q. ch. de q. I. en le voyant
baiser. —, door kusfen afzonderen, titer
en baisant.

faire.

et communiea quiconque se confe
ndulgence pleniere.
ra. Volkomene —,indulgence

descendre les pieces de canon de leurs off:Its. zich van jets ontdoen , mettre
has, quitter, se defaire, se depouiller,
etc. Gijnen mantel —, mettre has, titer
son manteau. Dit paard heeft zijnen
tier afgelegd (zich daarvan ontdaan), ce
cheval s'est ddfait de son licou. Het hest
heeft zijn gewigt afgelegd, le cerf a vas
has, s'est adpouilld de son bois; fig. (in

Aflaat , m. verzachting der kerkelijke itraf, Afleering, yr. action de desapprendre, etc.
vergeving van zonden , indulgence, remis- Afleggen, b. w. (ik legde, leide af, heb afgelegd, afgeleid), van eene hoogere op
sion des pechds,f. vergiffenis van zonden
eene lagere plaats leggen, liter , enlever
voor ieder, die zal biechten , en hoogtijd
d'en haus. Het gefchut van de affuiten —,
houden of aan het nachtmaal gaat , indulgence
Luther kantte zich tegen de aflaten van den
paus , Luther s'eleva contra les indulgences du pape. Den — verkrijgen, gagner

les indulgences.
built d'indulgence, f. lettres d'indulgence, f. pl.

Aflaatbrief,

Afaaatkraam, yr. beleedigende uitdrukking
voor bet verkoopen van aflaatbrieven, ac-

tion de vendre des indulgences, f. trafic
des indulgences.
Aflaatkra mer , m. beleedigende uitdrukking

voor eenen monnik , die aflaten verkoopt ,

vendeur d'indulgences.

Aflaatprediker , tn. celui qui annonce l'in-

dulgence; prddicateur qui proclame les
indulgences accordies par le pape.

Afladen , b. w. (ik laadde af, heb afgeladen),
hetgeen opgeladen is , afneinen, ontladen,
decharger q. ch. —, ten elude laden,
achever de charger.
Aflader,, m. dichargeur.

irge, f. diAflading, vr. ontlading, déch
chargement ,

Aflagchen, (zich) wederk. w. (ik lachte mij
af, heb mij afgelagchen), se fatiguer
force de rire.

Aflangen, b. w. (ik langde af, heb afgelangd),
van boven langen, toereiken donner q. ch.

het bijzonder van eenen flervenden). Hij

heeft het (leven) afgelegd, (is dood,)il est
mort ; il a rendu l'ame. —, (van lijken)
als: Eenen overledenen (ontkleedcn),

deshabiller an corps mort ; fig. Den onden mensch —, se depouiller du vieil homme (Adam). , (van geflagie beesten fpre-

kende). Die koe heeft weinig afgelegd,
cette y acht a rendu peu de graisse.

volbrengen , doen, als : Eene reis

nir, faire, achever un voyage. heb

die reis in veertien dagen afgelegd (ge-

daan), j'ai fins, fait, achevel ce voyage
en quinze fours. Eenen eed , preter,
faire serment. Hij heeft den eed van getrouwheid afgelegd, il a pretd le serment
de fiddlite. Eenen wijnflok (ten afzet.
fel in den grond leggen), marcotter une
vigne; coucher un sarment, un cep de
vigne, en terre. Anjelieren 7 , marcot.
aftlemen , in het kaartter des oeillets,

fpel

Aflegging,
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re oogen
je vis cettle0 les lartnes de
fpel (de kaarten), cooper les cartes.
ses yeux.
(geheel wegdoen), quitter. Den rouw
(als Aflekken, o.
—, quitter le deuil. Een kleed
(het lekte af, is afgelekt),
het niet meer bruikbaar is), quitter ,
afdruipen, degoutter.
abandonner un habit (pour ne le plus Aflekking , yr. action de dlgoutter.
(uittrek- Afleveren,
w. (ik leverde af, heb afgeleporter); fig. De kinderfchoenen
verd) , laten volgen , afzenden, li7rer, reken), sortir de Penfance. Een bezoek,
eene getuigenis, eene rekening , enz.
mettre , envoyer, expedier. Ilc heb de
rendre visite, temoignage, compte, etc.
koopwaren reeds afgeleverd, (afgezonden),
Eene gelofte , emettre, proferer en j'ai déjà expidie, livre , les marchan(doen),
discs.
voeu. Zijne geloofsbelijdenis
faire sa profession, confession de foi. Afleveraar,
leverancier, celui qui livre ,
Eene fchuld —, payer des deltas.
remet, envoye , expedie ; fournisseur, dilivreur.
(zeew.) van land, porter au largue.
Aflegger, m. celui qui dishabille an mort. Aflevering, yr. afzending, livraison, f. en.
iemand
—, loot, marcotte , bouture,
voi , in. ; fig. delivrance.
die dooden ontkleedt, celui qui deshab:1- Aflezen, b. w. (ik las af, heb afgelegen),
hetgene van geene dienst
le un mort.
lets, dat gefchreven of gedrukt is , laid af...
kondigen, publier,, promulguer q. ch.;
sneer is, ce qui ne sert plus.
faire lecture de q. ch., faire la publicavr. action d'eter,de quitter, etc.
nederlegging, di.
tion. Zich —, (door lezen vermoeijen,) se
depouillement , m.
mission. —, van eenen eed, action de fatiguer en lisant trot). —, met lezen
porter k serment, la prestation de sereindigen, finir de lire. —, (vruchten)
plukken, cueillir (des fruits).
ment. — (van eenen leeneed,) de foi et
hommage ; — der geloften, emission des Aflezer, m. celui qui fait la lecture, leevoeux. De — (het doen) van eene rekening,
teur; qui cueille (des fruits, etc.).
la reddition d'un compte. — van zijne ge- Aflezing, yr. lecture, publication; —, acloofshelijdenis, la profession de foi.
tion de cueillir (des fruits, etc.).
Alleiden, b. w. (ik leidde af, heb afgeleid), Afliggen, o. w. (ik lag af, heb afgelegen),
van jets verwijderd liggen, (meest echoer genaar benedLn leiden , conduire, mener en
bas, faire descendre. Eene juffer de trapbruikelijk in het verleden deelw.) : Afgele..
pen —, donner la main a une demoiselgen zijn, ,etre eloigne, e, distant, e, de,
le, dame, pour la faire descendre l'es•
etre situe, e, a une certaine distance
de
caller; fig. een gevolg uit lets trekken,
Uw huis is te ver van den weg afgeopmaken, inferer, deduire, tirer une
legen, ligt te ver van den weg af, votre
consequence. Hier nit is af te leiden, de Id
maison est situde a une trop grande Bison peat inferer. Hij leidt het uit dit grondtance du chemin. IVlijn huis is ver van de
beginfel af, it le deduit de ce principe.
kerk afgelegen, ligt ver van de kerk af,
—, den oorfprong van jets bepalen, (inzonma maison est bien eloignee de Peglise.
derheid in de fpr.kunst), deriver. waarDeze beide fteden zijn niet zeer ver van
van leidt gij dit woord af? d'ois derivez •
elkanderen afgelegen, liggen niet zeer ver
vow co mot ? Het is een woord nit het
van elkander af, ces deux villes ne sopa
Grieksch afgeleid, c'est en mot, derive
pas fort distantes l'une de l'autre. Afgeverwijderen , van lets afdu Grec.
legen zijn, (door ligging van nabuurfchap
brengen , ditourner. lie klokken Leiden,
afgezonderd, eenzaam zijn ,) etre situd ,e,
om het onweder af te leiden sonner les
dans un quartier peu frequents, ecarte,
cloches pour detourner forage. Water
solitaire. Hij woont in eene afgelegene
van eenen vijver
saigner un etang.
ftreek , it demeure dans :me rue icartee.
Water —, (eenen anderen loop geven), de—, b. w. door liggen afzonderen. Het
tourne y le court de Peat' . —, in de gepaard heeft al zijn Naar afgelegen, le chevangenis voeren, conduire en prison. —,
val a perdu tout son poll a force d'être
aftrekken, distraire. De geringite zaak
couche.
leidt (trekt) hem af, la moindre chose le Afligging, o. action d'être situe , e, 4 une
distrait.
distance. Zie Affland.
Afleidend , b. n. eldrivatif, ive, revulsif, Afligten , b. w. (ik ligtte af, heb afgeligt),
ive. Eene afleidende aderlating, (waardoor
door ligten afhelpen, lever, iter d'en
het bloed van een gedeelte des ligchaams
haut q. ch. de dessus une autre.
ontworth afgeleid), une saignee derivative.
dekken , decouvrir; fig. Het masker —,
Een — geneesmiddel, un medicament relever le masque, agir ouvertement , sans
vulsif.
resistance et sans honte, zie Aftrekken. leAfleider, m. eelui qui conduit ,mene en bas,
mind de fchillen van de oogen
zie Schil.
qui detourne. —, van den blikfem , pa- Afligter,
celui qui lave, etc.
ratonnerre.
Afligting, yr. action de lever, deter.
Afleiding, y r. action de limner, conduire Aflijvig, b. n. levenloos, dood, overleden,
en bas, de ditourner. —, van gedachten,
mort , e, decade, e, defunt, e. — worof jets, dat dit veroorzaakt, distraction.
den (iterven),
— maken , tuer.
afflantming van een woord, enz., den.- Aflijvigheid, vr. dood, snort , f. daces, trevation d'un ?not ; etymologie. —, (in de
pas, m.
geneesk.) terugloop van vochten , revul- Aflikken, b. W. (ik likte af, heb afgelikt),
sion. Men zette hem laatkoppen ter —
enlever,, titer en lechant, lecher. Men
der fcherpte, (om de fcherpte of te leisnout de vingers niet
ne faut pas se
den) welke hem in de oogen viel, on lei
lecher les doigts.
applique des ventouses pour faire revul , Aflikker,
celui qui leche.
sion de l'humeur qui lui tomboit sur Afloerder, m. celui qui epic, qui est aux
les yeux.
aguets., etc.
Afleken 0.
(ik leekte af, ben afgeleekt), Afloeren, b. w. (ik loerde af, heb afgeloerd),
afloopen, cooler. Ik zag de traneu vats ha- J beloeren, befpiedeu, spier, espionner,
gnat.
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guetter, etre aux aguets. De gelegenheid
spier Poccasien. Zie ook Afkijken.
Aflokken, b. (ik lokte af, heb afgelokt),
van boven lokken , atrirer CI; bas par des
amorces, par ruse , par fiatterie, engager ,c) descendre. De duiven van iemand
attraire lee pigeons de q. q.
Afloering,vr.action d'epier,d'etre aux aguets.
afvloeijen der wateren, iconicAfloop,
afgang,
meat, decoulement des eaux.
fchuinfche kap
zie Belling, Afhelllng.
boven eenen muur om het water te doen
pijp langs den
afloopen, larmier.
muur om bet water te doen afloopen, des.
afhan, ebbe, reflex.
cente,
deling eencr zaak, terminaison , conclusion d'une affaire. einde van eenen
bepaalden tijd, icoulement (d'un certain
temps), no. fin, f.
.a.floopen, o. en b. w. (ik lisp af, ben en heb
afgeloopen), van boven naar beneden loopen ,
courir de haut en bas, descendre. Den
berg —, descendre la montagne encourant.
De trappen fchielijk (affpringen), degringoler Pescalier; fig. Het zweet loops mij
langs het aangezigt ar, la sueur the coule le
long de la figure. —, afvlocijen, fuel afzakken , cooler, decouler,, ecouler ; baisser.
Het water loopt af, l'eau decoule,s'ecoule,
baisse. De kaars loopt af, la chandelle
coule. Afloopend tij , marde baissante.
Voor den wind —, courir vent arriere.
Een (chip laten —, lancer un vaisseau
Peau. —, ten einde loopen, en daar ophouden. Mijn horologie is afgeloopen, ma
snentre est au bas. Alles is gelukkig afgeloopen, tout a hien reussi , s'est henreusement termini. eenen uitflag beko•
men, eindigen, reussir, etc. Hoe zal die
zaak —? quelle sera la fist de cette
re ? quelle issue aura cette afraire? comment Paraire se terminera-t-ells? Het zal
Hecht met hem —, it se tirera real d'affaire; fig. Het zal veel in hebben, om die
zaak wel re doen y aura encore
bien el tirer dans cette affaire. Het zal
haast met hem zijn afgeloopen (ziin einde
nadert), it tire a sa fin ; ca vie est sur
sa fin ; it a bientiit acheve sa carriers,
etc. De klosfen zijn afgeloopen , (bij de
wevers), les bobines sont vides. —, b.
w. iemand den prijs door loopen afwinnen , remporter , gagner le prix a la
course. —, door loopen verflijten, user
a force de marcher. 1k heb mijne
fchoenen afgeloopen, mss souliers sons
uses ei force de marcher, tant j'ai marchi. verwoesten , plunderen, saccager , ravager. Intusfchen liep de vijand
het land af, cependant Pennemi ravagea,
saccagea le pays. —, door onregtmatig geweld bemagtigen (zeew.). Dc muirende
oproerige matrozen liepen het (chip af, les
matelots rebelles, mutins, se rendirent
maitres du vaisseau; fig. Hij loopt de
cleuren af om aanbevelingen ; (hij loopt overal om aanbevelingen af te bedelen), it va
de porte en porte caimander,, demander
des recommandations. Last ons eersc de
, achevons d'abord de courir jusbaan
qu'au bout de la carriere. Zich —, se
fatiguer a la course. (ge , etc.
Aflooper, m. celui qui court en has ; qui ravaAflooping, y r. plundering, pillage, ravage,
(zeew.) descente trun vaisseau
Zie verder Afloop.
qu'on lance
Aflosfen,U. w. (ik loste af, heb afgelost), een
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kanon losfen, afvuren, losbran det?, een geweer,
enz. airchieten, tirer,decharger, une arme
feu, en canon, etc. De wacht , relever
la garde, (zeew.) le quart. Men lost de
matrozen alle drie uren af, on relaie let
matelots de 3 en 3 heures. iemand in
zijne bezigheden vervangen of doen vervan.
gen , relayer, se mettre a sa place , se
remplacer., Zij losfen elkander beurtelings
af, ils se relaient tour
tour, l'un Pautre.
afdoen, betalen, amortir. Eene
rente
Cafkoopen amortir , racheter,,
iteindre une reuse; rembourser le capital. Een panel
(inlosfen, intrekken Ore.
tirer) tin gage , degager.
Aflosfer, cold qui tire, de'charge une
arme ei feu, etc., qui relive la garde,
qui relaie tin autre , qui arnortit, qui
rembourse une dette, etc.
Ail osfing , yr. actionde decharger,de tirer les
armes a feu, etc. — der wacht, action de
releverla garde,deseenee de la garde. — eener rente , amortissement, remboursement ,
rachat, m. extinction, f. d'une rente.
Afluisteren , b. w. (ik luisterde af, heb afge.
luisterd), op eene bedekte wijze door luisteren vernemen, apprendre q. ch., en é•
coutant, decouvrir, entendre q. ch. sans
etre remarque , en itant aux ecoutes, en
se tenant aux aguets.
Afluizen, b. w. (ik Inisde af, heb afgeluisd), de
luizen afvangen , titer les poux; fig op eene
listige wijze ontne men , zte Oatfutfeler,.
Afmaaijen, b. w. (ik maaide af, heb afgemaaid), faucher,, couper avec la faucille,
la faux; moissonner Phoebe d'un pre,
etc.; fig. Hij is in den bloei zijncr jaren
afgemaaid (weggerukt), sa vie a del mois.
sonnee dans la flour.
Armaaijer,
maaijer, faucheur , m.
Afmaaijing, vr. fauchage, m.
Afmaken, b. w. sjk maakte af, heb afgemaakt), geheel afdoen, voltooijen , achever,9 finir, terminer,, mettre la derniere
main a q. ch.; eider une affaire. Voor
dat ik vertrek , moot ik eerst dit werk
avant de partir it fact que je finissepre.
mierement cet ouvrage. eene zaak
bijleggen. Het pleicen moede, hebben zij
het oncier zich afgemaakt , (zijn zij tot een
vergelijk gekomen), /as de plaider, ilr
one transige , ils out vide, termini l'affaire a Pamiable; fig. door eenige opoffering ten einde brengen, doen afloopen.
Hij heeft het bij den fchout voor eene geringe foul afgemaaitt , it s'est accommode
avec le bailli pour une somme modique.
eenen gewonden geheel van kant maken,
dooden , ornbreng,en. De gekwetite bad de
voorbijgaanden, dat zij hen toch zouden
—, le blesse Aria les passants de l'expedier,, de hater sa mort , etc. Zich
(ontdoen) van iets , van iemand, se debarrasser, se de faire de q. ch., de q. q. Hij
wilde dat ik voor hem bong zoude blijven;
maar ik heb er mij van weten af te maken.,
it voulut que je fusse caution pour tut,
mais j'ai su m'en excuser, 'm'en di rlarrasser, etc. (accommode.
Afmaker, m. celui qui acheve , termini,
Afmaking, vr. action de finir, d'achever,
f. achevement, m. —, van eea verfchil,
accord , accommodement,
Afmalen, b. w. (ik maalde af, heb argemaald), met levende kleuren affchilderen ,
peindre, depeindre q. q. au naturel, ff..
rer au Of; Hij heeft zich in den fpiegel
af.
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ten einde meten, mesurer tout ce
*fgemaald, it s'est peint lui-meme au
a mesurer. —,met oogmerk ow af te zoosniroir; ook fig. Eene zaak , .(af beelden ,
deren. gl ees zoo goed mij daarvan zes el.
befchrijven) door woorden zoo levendig melen af te meten, ayez la complaisance de
dedeelen, voorflellen , alsof het door het
gezigt wend overgebragt), depeindre,peins
m'en mesurer six aunes. —, de maat van
lets naauwkearig nemen, bepalen. Eene ka.
dre une chose au nature!. Hij heeft deze
mer
misdaad met de levendigfte kleuren afgeprendre la mesure, mesurer la
longueur et la largeur d'une chambre ;
maald , it a peint ce vice avec les cou.
(ik maalde af,
fig. verdeelen. Hij weet zijnen tijd wel af
leurs les plus vives.
te metes, it salt bleu partager,, divisor
heb afgemalen), geheel ten elude malen ,finir,
achever de moudre. Het koren zal haast afson temps.
eene zaak naar eene andere
inrigten of bepalen. Zijne ondernemingen
gemalen zijn, le grain sera bientet moulu.
Afmaler, m. celui qui delpeint, decrit, etc.
naar zijne krachten
mesurer ses entre..
befchrij•
prises 4 ses forces. Zijne vertering, nitga•
Afmaling, vr. action de peindre.
ve, naar zijn inkomen — (de tering naar de
ving , af beelding , description.
nering zetten) mesurer sa dipense a son
Aftnanen , b. w. (ik maande af, heb afgerevenu. t;od heeft onze pligten naar onze
maand), om lets na te laten of te vermijkrachten afgemeten, Dieu a proportion:a
den, dissuader, deconseiller, exhorter de
bre.
nos devoirs a nos forces, fpr. w.
ne faire point ; zie Afraden.
bis tondo, Dieu mesure le vent; fig.
Afmaner, m. celui qui dissuade.
dissuasion.
(afnemen , naar eene andere zaak beoordeeAftnaning vr.
len.) Het is verkeerd, iemands geluk naar
Afmartelaar, m. celui qui tourmente cruelzijnen rijkdom af te meten, on a tort de
lenient.
Afmartelen, b. w. (ik martelde af, heb afgejuger du bonheur de q. q. d'aptes sa fortune. Anderen naar zich zelven
(beoor.
marteld), clerk martelen , tourmenter cruellement, a outrance; fig, se mettre l'esdeelen), juger des sentiments d'autrui par
prit a la gene, a la torture pour q ch.;
les siens. fig. (gelijk de waard is, zoo ver-.
troUwt hij zijne gasten,)mesurer les autret
se tournienter au sufet de q. ch. Hij mara son aune.
gisfen, conjecturer. Daaruit
telde zich (zijnen geest) gefladig door deze
zwaarmoedige denkbeelden af, it se tourmen-I is ligtelijk af te meten, par hi on peut conjecCa continuellement par ces sombres idees.
turer facilement.— ,met de roede , met den
se ranger l'esprit de
vaam meten, toiser. De vestingwerken worm.
Zich door zoigen
den naar de kubiekroede afgemeten, les on.
soucis. Zte Kwellen , Pijnigen , iViartelen.
vrages de fortification se toisent d toile
Afmarteling, yr. tourment extreme , tn. Lie
Marteling, Kwelling, Pijniging.
cube. Land —, arpenter. Laat mij dezen
Afmatten , b. w. (ik matte af, heb afgemat),
que f.,che ye d'arpenter ce
akker eerst
vermoeijen , fatiguer, macerer, lasser.
champ. Een vers volgens de voeten
macerer son
Zijn ligchaam door vasten
scander un vers.
corps par des felines. Eene al te groote i Afmeter, m. zie Meter. —, landmeter, ar.
infpanning van geest mat den geest af, tine
penteur.
afpasfer, compasseur.
trop grande contention lasse l'vsprit. l k Atmeting, vr. meting , action de mesurer,
je
suis
me;urage,
ben geheel van her werken afgemat,
—, het afmeten naar eene
tout fatigue, exce,/e, de travail; fig. Her
uitgebreid•
regte lijn alignement, m.
mater le corps, geheel af.
heid , d.e een ligchaam naar zijne lengte,
ligchaam
dikte en breedte beflaat. dimension. — van
gemat zijn, etre tout hrise, tout moulu.
Een afgemat paard , un cheval harasse.
een gefehut (bij de arc.) dimension d'une
vermoeijen , se fatiguer, se lase
bouche 4 feu.
Zich
ser. Zijn ligchaam en zijnen geest —, se Afme tfeien , b. en o. w. (ik metfelde af, heb
lk ben afge.
fatiguer le corps et
afgewetfeld) , achever, finir un mavenmat door het ituderen , (ik heb mij moede
nage , de mafonner.
Afeakken , b. w. (ik mikte af, heb afgemikt) , (in
geftudeerd) , je me suis lass e h etudier.
Afmatter, m. celui qui fatigue, etc.
de bouwk.) met een oogmikken , om te zien,
of lets wel lijnregt is, bono .ver, Lie Mtkken.
Afmatting, yr. fatigue , lassitude.
(het molmde af, is afge.
Afmelken , b. w. (ik molk af, heb afgemul- Afmolmen, o.
ken), ten einde merken, achever, finir de
molmd), wormftekig worden , se vermou•
traire; fig. aftroggelen , obtenir par imler. Vic hour molmt af, ce bois deviant
portunite, en mendiant, plumer q. q.
vermoulu.
0„ w. finir de traire.
Afmuren, b. w. (ik muurde af', beb afgemuurd), door eenen muur affcheiden), aAfmennen , b. w. (ik mende af, heb afge•
(afrijden , vermoeijen),
mend). Paarden
parer par vn mur,muraille.
fatiguer, surmener , harasser des ea-. Afnaaijen, b. w. (ik naaide af, heb afgenaaid),
vaux. —, ten chide toe mennen , mener
ten einde toe naaijen, achever de condre.
jusqu'a la fin de la course.
Afneemfter, vr. celle qui Ste, etc.
harasse,
Afnemen,
b. w. (ik nam af, heb afgenomen)
Afmenner,
celui qui fatigue,
force les chevaux.
van eene hoogte or oppervlakte nernen,prena
dre d'en haut , titer , entever., Den room
Afmenning, yr. action de fatiguer un cheval , etc.
van de melk — (affcheppen), prendre les
creme de dessui le lait ; ecremer le laic.
Afineagelen , b. w. (ik mergelde af, heb afgemer•
geld), geheel krachteloos maken, vermageren ,
Den hoed — , liter le chapeau , se decouenerver, extenuer,, Opuiser totalement.
vrir. Neem den hoed voor dezen heer
Afmergeler,
celui -qui enerve.
af, iftez le chapeau a re monsieur ; fig.
Afmergeling, vr. veemagering, uitputting,
Hij is een man, voor wien men den hoed
tenuation, f. epuisement total, in.
apres lui it faut tirer l'ichelle.
moet
titer la nappe. Men heeft
Afmerken , b. w. (ik merkte af , heb afgeHet tafellaken
merkt) , merken, marquer.
de tafel (de fpijzen) reeds afgenomen , on a
afkijken,
zie Afkijken.
deja desseryi , enleve les viandes. Het
lever la ser.
Afuieten, b. w, (ik mat af, heb afgemeten) ,
flot, het geregtelijk zegel
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rare, le s-celle. (Bij de wondh.) Het Afoogflen, b. w. (ik oogstte af, heb afge.
eerfle verband
oogsr), achever, finir de moissonner,
lever le premier appamoissonner entierensent.
roil. —, door nemen afzonderen, ontnemen.
Zijn degen werd hem afgenomen, son é- Afpaciiten, b. w. (ik pachtte af, heb afge.
pee lui fut prise. Al zijn goed ,werd ; pachc), in pacht nemen, affermer,obtenir,
hem afgenomen, (ontroofd), on lui grit, E prendre a forme, 4 louage, amodier.
ita, ,ravit tout son bien. Zich den baard Afpachting, vr. pachting, amodiation.
laten
(zich laten fcheren), se laisser Afpakken , b. w. (ik pakte af, heb afgepakt),
decharger, depaqueter.
daarraser,, se faire faire la barbe.
allader, dechargeur.
door korter maken, accourcir, raccour- Afpakker,,
cir, rendre plus petit; rogner. Het haar Afpalen, b. w. (ik paalde af, heb afgepaald),
moet wz.t afgenomen worden, les cheveux
borner , separer par des bornes , par der
poteaux, des piens. Eene laan
doivent dire raccourcis un pen. — en daarafitedoor reinigen, nettoyer, titer la poussiere
ken, jalonner tine allie. Zie Afperken.
celui qui borne, etc.
ore la crasse. Den roest
afdoen di- AI/p aler,
—, in het kaartfpel. De kaar- Afpaling, yr. action de borner, de nsettre
des beirnes,
ten —, couper les cartes. —, gisfen, begrenspaal, belending, bor•
fluiten, afleiden, enz. , j uger, conclurer,,
limite, f. abornement , m. jam. -efconjecturer. Men ken hieruit —, on pent
frontal' Ile.
juger par la ; de 14 on pent conjecturer ; Afpasfen, b. w. (ik paste af, heb afgepast),
fig. bevrijden. Gij helc mij een zwaar pak
met eenen pasfer meten, compasser. Hij
van het hart afgenomen , VOUS m'avez dlheeft de afitenden op deze kaart wel afge•
livre d'un fardeau, qui me pesoit sur le
past, il a blen comprise les distances,
dans cette carte; fig. Geld
coeur. —, ten kwade of ten goede duicompter et
den. -1k neem n dat niet kwalijk af, je ne
nsettre de cite une somme d'argent , des.
tinee pour un usage particulier ; compter
vous le prends pas en mauvaise part. —
later betalen. l)e waard heeft ons te veel
le juste appoint d'un enemoire , d'un
afgenomen, l'hite nous a fait trop payer.
eompte, etc.
lemand eenen eed
faireprêter sertnent. Afpasfer, no. die met eenen pasfer meet, ,ceEene rekening — oar, examiner on compJul •qui compasse , qui ajuste, marque
te. Eenen fpiegel, eene fcbiiderij —, desavec un compas ; compatseter.
cendre
tin tableau. Een be- Aipasfing, vr. action de compasser,, d'ajuster
bangle'
detendre (nue tapisserie). Men
avec le couspas, f. compassement, ns.
heeft in het geheele huis de behangfels afge- Afpeiten, b. w. (in peilde af, heb afgepeild),
nomen , on a detendu dans toute la maison.
sonder. Zie Peilen.
o. w (ook met Zijn ,) in hoedanig,heid ver- Afpeinzen, (zich) wederk. w. (ik peinsde mij
sninderen , verzwakken, decro itre , deperir ,
af, heb mij afgepeinsd), s'ee teenier, s'affaidinsinuer, s'affaiblir,, deciiner, dechoir,
blir par des meditations.
s'accourcir,,etc.
neemt dagelijks af, it Afpeinzing, yr. meditation fatigante.
deperit, sa sante deperit a vue d'oeil, ii ..fpellen, b. w. (ik peke
heb afgepeld),
s'affoiblit, decline de jour en Jour. Zijne
fchillen , peler, iter l'ecorce , la pelure
ziekte neemt af, hij worth beter ,)sa tnaladir
la peau , écorcer.
, uitdoppen, ieosest sur son declin. Zijn gezag, invlocci
ser.
ten chide toe pellen „6nir, ache.
begint af te nemen, son credit commence 4
ver de peter, etc.
dechoir. Zijn aanzien is zeer afgenomen, it Afpeller, m. celui qui pele, qui dte
'est bien elichu ,de son credit. De maan
se, la pelure, la poets.
la lune decline, est en detours, Afpelling, yr. action de peter.
neemt
en declin. De dagee nemen af, (worden kor- Afperken, b. w. (ik perkte af, heb afgeperkt),
ter ,) .les fours s'accoartissLnt, al icrolslimiter, espacer, separer par quelque
sent , etc. De koorts neemt af, la fievre
marque ,par des homes, rigler des distandecline, commence 4 se passer, diminue,
cot. Met paalwerk
(affluiten) , palissaest en sun decours. Hunne vriendfchvp beder. —, bAkenitokken infteken , jalonner.
celui qui espace , limste, etc.
glut af te nemen ,(verflaauvvr), leer amitie A iperker,
se decoudre; fig. Len afne- Afperking, yr. action de limiter,d'espacer.
commence
mende ouderdom, un age penchant. De Afperfen,
w. (1k perste af, heb afgeperst),
hangmatten ophangen en —, (zeew.)bra'cher
met geweld afdwingen , verkrijgen ,k nes.
ou brasselier.
velen, extorquer, faire des concussi.
Afnemer,
celui qui ilte enleve, etc.
ons. Iemand geld —, extorquer de l'arAfneming, vr. action d'iter, de lever., de des .,gent a q. q. uoor dreigementen heeft men
zijne toettemming afgeperst (afgedwongen),
tendre, de detacher, etc. diminution de
forces,1. 'fie — der maan, eener ziekte,
el force de menaces on lui a extorque, ax‘rache son consentement. —, ten einde
le declin, le detours de la lune , le declin
d'une maladie. De — (korting) der dagen ,
toe perfen, finir, achever de presser.
le decroissement des fours.—, vermindering, Afperfer, m. knevelaar , concussionnaire se.
ondergang, verval van een rijk, van een gelui qui extorque.
bouw,, van handel, enz. decadence d'un em- Afperfing, yr. kneveling, knevelarij, renewpire , d'un edifice, du commerce, etc. — version , exaction , extorsion ; ook wel brimoeden, gisfing, conjecture , preso'inption
gandage , m. Dit is eene ongehoorde —,
Afneuzen , b. w. (ik neusde af, heb afgec'esc une extorsion inouie.
neusd), dpier, guetter. Zie Befpleden Afpeuteren, b. w. (ik peuterde af, heb alge•
peuterd), door peuteren afzonderen , afpluiBeloeren, Afkijken.
zen, enlever,, titer, detacher en grattant
Afneuzing, zie Afkijking.
Afnijpen, b. w. (ik neep af, heb afgenep en),
(avec le doigt).
(ik pijnde mij af,
tinailler. Zie Afknijpen.
Afpijnen, (zich) wederk.
heb mij afgepijnd), se tourmenter soi-mdAfoogen (ik oogde af, heb afgeoogd,) zie
Afloeren,
Afziene
me.
Afkijken,
±en afgepijnde geest, vn esprit mis
a la torture.
Afooging, zie Afkijkirg.
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Afplakken , b. en o. w. (ik plalcte af, heb afge.
plakt) , met plakken eindigen , finir ee coller.
Afpleiten , b. w. (ik pleitte af, heb afgepleit),
door pleiten bevrijden , delivrer en plat.
dant. Hij heeft hem van de galg afgepleit,
son plaidoyer l'a sauve de la potence.
Spr. w. Pleit eenen fchurk van de galg af,
hij zal er u zetven graag aanhangen , (van
eenen ondankbaren heeft men flank voor
dank), rendez an service e't an mal-hontate homme, et vows ?fen recevrez gue
des reproches ; graissez les bottes d'un vilain, it dira qu'on les lui brine.
Afploegen, b. w. (ik ploegde af, heb afgeploegd), ten einde toe ploegen, achever,
finir de labourer avec la charrue.
Afplooijen, b. w. (ik ploo; de af, heb afgeplooid) , ten chide toe plooijen, achever,
finir de plisser.
Afpluizen , b. w. (ik ploos af, heb afgeplozen),
met de vingers aftrekken, zie Afpeuteren.
Afpluizer, m. celui qui enleve engrattant,etc,
Afpluizing, yr. action d'enlever, etc.
Afplakken, b. w. (ik plukte af, heb afgeplukt), cueillir. Alle vruchten zijn afge.
pinkt , tous les fruits sent cueillis. —,
ten einde toe plukken , achever de cueillir.
Afplukker, m. celui , qui cueille des fruits,
des fleurs, etc. cueilleur.
Afplukking, y r. action de cueillir.
Afpluidier, vs. cueilleuse.
.Afprachfter, yr. cel le qui obtient en mendiant.
Afpr,gchen, b. w. (ik prachte af, heb afgepracht), zie Afbedelen.
Afpragcher,, m. celui qui obtient en mendiant.
Afpraten, b. w. (ik praatte af, heb afge.
praat), door praten iets verhinderen, atraden , empecher par de paroles qu'une
chose ne se Passe pas ; manier une chose
de tells facon de paroles, qu'elle n'ait
pas lieu, obtenir q. ch. par des persuasions; diconseiller,, dissuader. —, o. w.
ten einde toe praten, finir, achever de
parler. Eindelijk hebben wij afgeraakt,
enfin nous avons cause autant veil fah.
loit , nous aeons fini de causer.
Afpreken , b. en o. w, (ik preekte af, heb afgepreekt), zie Afraclen.
Afpunten , b. w. (ik puntte af, heb afge.
punt), de punt atbreken, afnemen, enz.,
Star, la Pointe, :pointer.
Afpunter, m. celui qui Ste la pointe, qui
ipointe.
Afpunttng, yr. action d'dter la point:, d'dpointer.
Afraacitter, yr. cello qui dissuade.
Afraden, b. w. (ik raadde of Tied af, heb afgeraden), deconseiller, dissuader. Hij
had lust om daarhenen te gaan , maar ik heb
het hem afgeraden, it avoit envie d'y aller,mais je Pen ai dissuade. lk raad hem
die onderneming noch af, noch aan, je ne
lui conseille, ni ne lui deconseille sett:
entrep,ise.
Afrader m. celui qui defconseille, dissuade.
Afrading, yr. dissuasion.
Afraken , o. w. (ik raakte af, ben afgeraakt), zich
uir ontkunde van den weg verwijderen, s'ecarter ,s'egarer. Door de donkerheid raakten zij
van den regten weg af, par l'obscurite ils
s'icartérent du droit chemin. — zich
los- of vrilmaken, ontkomen, echapper, se
sauver, se firer de q. ch. 1k zal er wel —,
je saurai bless m'en tirer. Spr. w. Hij is er
heels huids afgeraakt, il en est sorti ,il s'en
Lira les braies suites. (Zeew.) — van den
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grond, dichouer,, perdre fond. — van den
wal, s'alarguer. Van zijn fink —, (blijven
fteken,) s'ecarter de son sujet , rester
court. Die gewoonte is afgeraakt, cette
coutume nest plus en usage.
Afraking, yr. action de s'acarter,, etc.
Afranden, b. w. (ik randde af, heb afgerand),
den rand kleiner maken, Oter, diminuer le
bord , rogner , ddborder. Eenen hoed —,
afronden, ddborder ten chapeau.
Afrander, m. celui qui diminue le bord.
Afranchig, yr. action de rogner, de dimi.
nuer le bord , etc.
Afraspen, b. w. (ik raspte af, heb afgeraspt),
liter, emporter avec tine rape, en reipant.
—, ten einde toe raspen, finir , achever
de raper.
Afrasper, m. celui qui the avec une rdpe.
Afrasping, yr. action doter avec la rape.
Afreepen , b. w. (ik reepte af, heb afgereept),
verflijten, zijne kleederen, zonder zich te
()mien, user ses babies, sans aucun minagement.
Afregenen , onperf. w. (het regende af, heeft
afgeregend). Het heeft afgeregend, la pluie
a cesse ; in de gemeenzarne taal, als: Het
heeft er henen wat afgeregend, it a fait
aujourd'hui beaucoup de pluie, it n'a pas
cesse de pleuvoir. —, b. w. enkel in het
verl. deelw. als : De blades zijn van de
boornen afgeregend, la pluie a fait tomber les feuilles.
Afregten, b. w. (ik regtte af, heb afgeregt),
z : e Afrigten.
Afreiken, b. w. (ik reikte af, heb afgereikt),
naar beneden reiken , donner d'en haut,
d'un lieu eleve ; donner q. ch. en itemdant les bras. —, aanreiken , overgeveu.
Eenen brief aan iemand —, remettre une
lettre 4 q. q.
Aire's, yr. vertrek , depart, f:
Afreizen , o, w. (ik reisde af, ben afgereisd),
vertrekken, henen gaan, pat-dr,, se mettre
en route.—, (zicti) wederk. w. zich moede
reizen, se fatiguer en voyageant trop.
Afreoenaar, m. die eene rekening vereffent ,
afrekent , liquidateur.
Airekenen, b. w. (tk rekende af, heb afgere.
kend), eene rekening afcloen, vereffenen,
11..iten, liquider,, vider, solder un compte, rigler et clorre uncompte.—, door rekenen aftrekken, afzonderen , soustraire,
dicompter, rabattre. Gij moot er tie onkosten — it en four soustraire, etc. les
frais, —, o. w, verrekenen, de rekening vereffenen, met iemand, compter avec q. q.,
regler en compte ; fig. ftraffen, kasttjden.
Wij zullen van avond —,je vous donnerai
ce soir la punition convenable.
Afrekening, yr. vereffening, liquidation. De
— der interesten van eene fom, la liquidation des intirets d'une somme. —, afcrek.
king, afdoening, deduction ,f. decompte ,m.
Spr, w. Korte — maakt lange vriendfchap,
les bons comptes font les meilleurs amis.
Afrennen , b. w. (ik rende af, heb afgerend),
perdre q. ch. par Pimpetuosite de la cour.
se. Her paard rende zijn eene hoefijzer af,
le cheval s'est deferre (perdit tin de ses
fern el force de galoper.) —, (zich) wederk. w se fatiguer en courant...—, o.
m deren,
w. (met Zijn ,) zich rennende ver wij
s'eloigner en courant , en galepant. Zu
zijn van hier afgerend, ils se sont eloignis,
partis, d'ici au galop.
Afrigten, b. w. (ik rigtte af, heb afgerigt),

tot iets bekwaam waken,
D2

dresser.

Een

paard,
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paard, eenen bond —, dresser fin cheval, Afroffelen , b. w. (ik roffelde af, heb afge.
roffeld), door roffelen affchaven , afzonde.
un chien; afuster. Eenen valk —, (lee.
ren , enlever en rabotant , raboter grosren, tot de jags afrigten), oiseler, affaisièrement. Ten einde toe —, achever de
ser, un faucon; fig. fain. lemand tot lets
,
styles
q
q.
a
q.
raboter ; fig. knoeilen , broddelen
—, dresser, faconner,
:rats
vainer grossierement et a la hate, boainstruire q. q, de q ch. Hij heeft
siller, etc. Eene afgeroffelde fchielijk gehem daartoe afgerigt, it i'a style a cela.
werkte figuur, une figure strapassee. hen
— tot
oo,ag uers r.
den enrlog
afgeroffeld (grof) fchilderftuk (bij de fch.),
Afrigter, m. celui qui dresse , (bij de val.)
strapasson, m.
ajTaiteur.
Afrigting, vr. action de dresser, etc. (bij de Afrollen , b. en o. w. (1k rolde af, ben en heb
affaitage
,
m.
afgerold),
door rollen naar beneden doen
valk.) — van eenen vatic,
,vallen , komen , router d'en haul en bas,
Afrij , y r. belling, descente.
Comber en bas en roulant.
hetgeen
Afrijden, 0. w. (ik reed af, ben afgereden),
opgerold was, uit elkander rollen, derounaar beneden rijden descendre c1 cheval ,
dirouler unit carte. —,
ler. Eene kaart
zich door rijden van eene
en voiture.
achever de router.
plaats verwijderen, vertrekken , partir a che'
ten einde toe rollen,
val , en voitur e , a patins. —, b. w., door Afroller,, m. celui qui route de haat en bas.
yr.
action
de
realer
en bas.
rijden afzonderen. Het paard heeft een ijzer Afrolling,
afgereden , le cheval a fair tomber un fer. Afronden , b. w. (ik rondde af, heb afgerond),
behoorlijk road maken , arrondir. (bij de
Len paard den bek , (door veel rijden ver(bij de kleerm.)
goudfm.) gironner.
moeijen,) harasser un cheval, fouler
rood uitfinjden„-evider, echancter. Eene
mener un cheval , le mettre series dents.
(uitronden), evider, echanerer,
mouw
Een aigereden paard, one haridelle usee.—,
tine manche. Zoo ook van de koppen der
in eenen minder fierken zin gebruikt, van
fpelden, naalden, vijlen , om ze af te roneen paard dat nu en dan enkel wordt gereden , opdat het van bet ftaan niet ftijf of
den, evider les aiguilles. De tanden van
eenen kam —, evider les dents.
onhandelbaar worde, berijden , monter.
Afrijder, m. celui qui surmene ou monte un Afroncler, m. celui qui arrondit.
yr. action d'arrondir.
Afronding,
Cholla)
.
cheval
der naaf (bij de art.), ecoltage du moyen, m.
Afrijgen , b. w. (ik reeg af, heb afgeregen),
betwelk geregen was , losrijgen , defiler , Afrosfen , b. w. (ik oste af, heb afgerost ),
door rosfen, roskammen, reinigen, etriller
delacer , defaire ce qui est enfile. Paarafrijden , surmener.
( on cheval).
, defiler des peries. Len bonnet (kleilen
rosfen , kloppen, flaan, beuken , fam. en
ne zeilen) —,(zeew.)delacerune bonnette.
g
fig. rosser, ro er de coups, biltonner,
Afrijger, m. celui qui defile, delace.
etriller, etc. Zii ne kleederen , (doen
yr. action de defiler, de delacer.
Afriaging,
user ses habits en grimpant , etc.
ten
Afiijfeleir, 0. w. (het rijfelde af, is afgerijfeld) ,
afbrokkelen , me t itukjes afvallen, tomber Afrosfer, m. celui qui dtrilte les chevaux, etc.
par
des
fragments.
Afrosfing
, y r. action d'etriller, de rospar depetites pieces ,
ser, etc.
Afrijieling , yr. action de tomber par des
(ik rotte 2,r, ben afgerot) , se di.
Mrotten, o.
fragments
tacker en pourrissant, par la pourriture.
Afrijten , b. w. (ik reet af, heb afgereten),
Afrotting, vr. action de se detacher en pourarracher ; zie Affcheuren, Losfcheureu.
Afrijter, m. celui qui ars-ache.
rivant.
Afruilen , b. w. (ik ruilde af, heb afgeruild),
Afrijting, vr. action d'arracher.
door
ruiIen bekomen,prendre en troquanr,
(ik rees af, ben afgerezen),
Afrijzen, o.
obtenir par ichange en troc. Zie Ruilen.
van eene plaats opftaan, oprijzen , se lever.
Zij vielen, maar rezen terftond weer van Afrukken, b. w. (ik route af, heb afgerukt),
los waken, affcheuren, arracher, dter par
den grond af, its tombirent, mail its s e
leverent de suite,
force. Spr. w. Bet is beter zijn kind be..
fno t te laten, dan het den news af te rukAfrikaan, m. zekcre bloem , oeillet d'Inde 121
Afroeijen ,
en o. w. (ik roeide af, ben en
ken , (men moet een gering kwaad clulden ,
om
een grooter kwaad to verrnijden),
heb afgeroeid), door roeijen lemand van z;jne plaats verwtjderen, iloigner ou s'iloivaut mieus laisser son enfant morveux
gner en racuant , a force de rames.
qua de lui arracher le nez.
(zich) wederk. w. zich door veel roeijen E Afrukker,, in. uirrukker, celui qui arrache,
vermoeijen , se fatigue; a force de rasher.
dte par force , arrucheur.
Afroepen, b. w. ik riep af, heb afgeroepen), Afrnkking, yr. uittukking, action d'arracher;
lemand van boren roepen otn af te komen,
d'dter par force ,f. arrachement, m.
appeler 9. q. en bas pour qu'il descende. I Affabelen , b. w. (ik fabelde af, heb afgefa- , van eene verbevene plaats afkondigen,
beld), zie Nederfabelen.
publier a haute voix, proclamer, annon. Affabeler,, m. zie Nederfabeler.
cer. De lauwelijksgebodwa zijn afgeroepen, Affabeling, vr. action de sabrer; zie Mies bans out ete publics. —, door roepen afderfabe/ing.
fcheiden , interrompre. 1-11$ riep Tuij van mij- Affchaaffel , o. affchtapfei, raclure , ratisne bezigheden af, id m'interrotoit dans mes
sure , f. , van gelooid leder, drayure , f.
occupations.—, overluid de namen der werka
, vieesch dat van de huiden komt , élieden ,foldaten enz. afiezen , faire l'appel.
charnue ,f. —, van hour, krullen , copeaux.
Afroeper, m. celui qui appelle pour faire Affchaduwen , b. w. (ik fehaduwde af, heb
uitroeper, qui publie, prode.cendre;
afgef-baduwd), door fchaduwen verbeelden,
clams a haute voix ; crieur.
een fchaduwbeeld makers , silhouetter. —,
Afroeping, yr. afkondiging, publication,
fchaduwen., ombrer. —, (in de godgel.),
proclamation, annonce, criée.
duisterlijk afbeelden , de fchaduw van jets
Ari-oesten , o. w. bet roestte af, is afgevooruit vertoonen, toekomen d e gebeurtenis.
roest), se detacher , etre rouge et sipard
fen geheimzinniglijk, verbioemd aanduiden ,
par la rouille., la rouillure.
representer, vsontrer obscurement , mys.
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arietitement, tnystiquement es par des
types, etc.
Affchaduwer, m. celui qui silhouette, qui
represente q. ch. obscurement , etc., qui
depeint imparfuitement une chose.
Affchaduwin g , yr. fchaduwheeld, silhouette ;
fig. afbeelding, afbeeldfel, rep, esentation,
fchaduw, mirre,
image imparf,aite.
zinnebeeldige figaur, type. tn.
esquisse.
Affchaffen, b. w. (ik fchafte af, heb afge
fchaft), doen ophouden, vernietigen, opheffen , abolir,, abroger, deroger, annuller, supprimer, retrancher. Een testament —, (vernietigen), annuller un testament. Eene wet —, een privilegie of vor
ftelijken vrijheidsbrief supprimer une lei,
un privilege. Een edict of vorstelijk be
abroger un edit. Een feest —,
vel
retrancher une fête. Misbruiken —, reormer,
retrancher des ahus. zich
fontdoen van
lets, congedier, se defaire
de q. ch., renvoyer. Zijn oom heeft zijne
koets en paarden afgefchaft, son uncle s'est
Wait de son equipage.
Affchaffer, m celui qui abolit , supprime ,
retranche, etc.
Affchaffing, yr. (eener wet), abrogation,
abolition, suppression, derogation. —,
bedanking, het ontdoen van lets, action de
se defaire de I. ch., conge, renvoi (des
domestiques), m.
Affchampen, 0. (ik fchampte af, ben afgefchampt), even raken en afglippen , effleurer, toucher legerement; fig, friser. De
Ileek fchampte bij den fchouder af, l'ep de
ne fit qu'effleurer l'ipaule.
Affchamping, yr. ligre bezering, effleurure.
Affchanfen , b. w.' (ik fchanfte af, heb afgefchanst) , door fchanfen afzonderen , enclorre, separer, envirenner , par des retranchements, etc. —, verfchanfen, fortifier,
Affchanfing, yr. action de separer, d'envitwiner de retranchements, etc. —, verfchanfing, fortification.
Affehaven, b. w. (ik fchaafde af, heb afgefchaafd) , door fchaven afzonderen , dunner
maken, enlever en rabotant. fchaven,
raboter. Den kant eener plank fehuins —,
(afronden), (in de bouwk.), delarder. Ee
ne gelooide huid (bij de leerl.), drayer ,
ratisser un cuir; fig. Het vet —, s'ecorcher. 1k heb het vel van mijn been afgefchaafd, je me suis ecorche la jambe.
Affcheerder, m. celui q,ui ete avec tin rasoir.
Affcheid, o. conge, adieu, les adieux, m.
etc. Hij nam een teeder — van zijne ouders,
prit un tendre conge de ses parents. lk
je pars sans (dire)
vertrek zonder
adieu. Deze foldaat heeft zijn ce soldat a son conge. Um— te nemen ,p. (pour),
p. (prendre) c. (conge); fig. fam. Nog
een glaasje tot —, encore le via d l'etrier.
Affcheidhaar, b. n. separable.
Affcheidbrief, m. lettre de conge, lettre
reispas , vrije
pour dire adieu, f.
brief, passe port, tn
Affcheiddronk, m. via de l'dtrier.
Affcheiden, b. w. (ik fcheidde af, heb afgefcheiden), door fcheiden afzonderen , set
De Pyreneen fcheiden Frankrijk van-pare.
Spanje af, les Pyrenees separent la France d'avec l'Espagne. Eene kamer in tweeen —, separer une chambre en deux. Zij
liebben zicit van elkander afgefcheiden, ils
se sont separes, quitter. lets dat ingelijfd was weder
disincorporer.
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wijderen , (zeew.) Zich (van eene vloot)
(verwijderen , van dezelve afrakenjefloter.—, o. w. (met Zijn ,) afwijken, afffaan,
se departir. Zij wil van haren thin niet —,
(afftaan) , elle ne veut pas se departir de
son jardin. , (tlerven), quitter le mon.
de, mo,rir, decider.
Alfcrieldelijk, zie fcheidbaar.
Affeheidfeest, o.f ire, f. festin d'adieu ,
pas de conge, m.
Aftcheidgezang, zie Affcheidlied.
Afcheidgroet, m. compliment d'adieux.
Atfcheiding, yr. sep aration. — der vochten
in het ligchaam, (in de geneesk. en kruidk.)
secretion. (bij het geregtsh.) (arzondering van kosten), distraction. 1Vlen heeft
op de — van dat goed aangehouden, on a
demandi la distraction de cette terre. —
van een leen van de paufelijke kamer , desincameration.
Affcheidlied, o. chant, air chance aux adieux, compose pour les adieux, m.
Affcheidpreek, affcheidsrede, yr. sermon de cent, i,d'adieui discours pourprendre adieu,m •
Affcheidfel,'zie Affcheiding.
Affcheiduur, o. heure du depart, f. moment
des adieux.
Affchelferen, o. w. (ik fchelferde af, ben af.
gefchelferd), zie Affchilferen.
Affchelfering, zie Affchilfering.
Affchellen , b. W. (ik fchelde af, heb afgefcheld) , door fchellen doen beneden komen,
sonner,, tirer la sonnette pour faire descendre q. q. 1k zal eenen van mijn yolk
tiffchelleu , je sonnerai pour faire descen.
zie Affchillen.
dre un de mes gent.
Affchenken, b. w. (ik fchonk af, heb afgefchonken), door fchenken afzonderen, ver.
ser to liquide de q. ch. , separer en ver.
sane; (bij de fcheik.) zachtjes afgieten ,,decanter. —, ten chide toe fchenken. De
thee —, verser le the jusqu'h ce qu'it
soit entierement
Affchepen, b. w. (ik fcheepte af, heb argefcheept), met een fchip verzen`c.en, envoyer, expedier par eau, par bateau, par
navire; debarquer; fig. lemand—, (weg.
zenden zonder aan zijn verlangen te vol..
doen , hem laten gaan ,) envoyer q. q. promener ; se defaire, se dibarrasser de q q.
Affcheper, m. celui qui expedie q. ch. par
eau, etc,
Affcheping, yr. verzending te water, action
d'expidier, d'envoyer q. ch. par eau, expedition par eau.
Affcheppen , b. w. (ik fchepte af, heb afgefchept), door feheppen affcheiden, prendre, titer le dessus avec une cuiller.
Den room van de melk ecremer le lair.
Het vet —, degraisser (le bouillon).
ecumer.
Schuim
Affchepping, yr. action de , prendre le dessus, d'icremer, d'ecumer.
Affcheren , b. w. (ik fchoor af, heb afgefchoren), titer, enlever en rasant, avec un
rasoir ou avec des ciseaux; zie Scheren.
— , ten einde toe feheren. Gij hebt mij nog
niet afgefchoren, vous n'avez pas encore fini,
acheve de me raser, de me fare la barbe.
Affcheerder, zie ,cheerder.
A ff_hering, zie Schering.
Affchermen, b. w. (ik fchermde af, heb
gefchermd ), parer. Eenen houw,, foot of
flag —, parer un coup, une botte ; detourner en escrimant; zie Afweren. Zich
(vermoeijen door fchermen), se fall.
zuer en faisant let armes.
AC.
D3
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Affchetfen, b. w. (ik fchetfle af, heb afge.
fchetst), door fchetfen eene gelijkenisvoortbrengen, representer par une ebauche,
ebaucher, esquisfer. crayonner,, tracer.
Eene teekening (vlugtig ontwerpen), de
baucher un tableau. Het bloemperk is afgefchetst, le parterre est trace; fig. befchrijven, decrire, peindre.
Affchetfer, m. celui qui ebauche, etc.
Affchecfing, yr. fchetfing, ebauche, esquisfe; fig. description.
Affcheurder, in. celui qui arrache, arracheur.
Affcheuren, b. w. fik fcheurde af, heb afgefcheurd), arracher. De leden van een
ligchaam — (affcheiden), demembrer. Hij
heeft het zegel van den brief afgefcheurd,
it a decachetd la lertre, ronipu le cachet.
—, 0. w. (met Zijn). Het touw fcheurde
af, la corde se rompit.
Affcheuring, vr. action d'arracher.
Affchieten , b. w. (ik fchoot af, heb argerchoten), door fchieten voortdrijven. Ecznen
tirer
decocher une fldche,
pijl
un trait, un matras.—, door fchieten van
tirer,
de lading ontlasten. ben geweer— ,
decharger un fusil, tine arme a feu ;
cher un coup de fusil. —, door fchieten
afzonderen. Zijn hoofd werd hem afgefcho.
ten, ii tut la tete emportee pat un boulet
de canon. —, door fchieten doen nederkomen.
Hij wil de vlag met het kanon vent
abattre le pavilion avec le canon. Hij
heeft den vogel afgefchoten (bij bet naar
den vogel fchieten, boeren spel), it a abattu Poiseau , le perroquet. —, door eenen
middelmuur, een middelschot affcheiden ,
affchutten, separer , par un mar mitoyen,
par une cloison. — o. w. (met Zijn), zie
liitfchieten, Afglippen.
Affchieter, m. celui qui decharge (une arms a feu), qui separe par une cloison,
qui glisse, etc.
Affchieting, yr. het affchieten, lossen van een
fchietgeweer, van eenen pijl , decharge, f.
dicochement m.—, affcheiding, affchutting ,
befchot, separetion, cloison, uitglijding, glissade.
Affchijnen , o. w. (ik fcbeen af, ben afgefchenen), eenen glans van zich geven blinken , gliniteren , reluire, briller, resplen.
dir , &later.
Affchijnfel, o. glans, luister,, weérg/ans, brillant, dclat,m. splendeur, f.
Affchilderen, b. w. (ik fchilderde af, heb
afgefchilderd), afmalen , depeindre, faire
le portrait de; fig. afbeelden, voorfiellen,
representer (par des paroles or, der gestes).—,befchnjven, decrire. —, ten ein•
de toe fchilderen. Hij heeft vele flukken
begonnen , mast niet een afgefchilderd ii
o commence plusieurs tableaux, mais
n'en a acheve aucun.
Affchildering , vr. afbeelding ,portrait, ?is ophouding met fchilderen, action de peindre,de Aar,,un tableau ; fig. voorstelling,
befchrijving, representation , description.
Affchilderen , o. w. (ik fcbilferde af, ben af.
gefchilferd ,) s'ecailler, s'eclater. De
fchilderij fchilfert af, le tableau Neal'le.
(bij de wondh.) s'exfolier.
Affchillering, v... action de s'ecailler.
diffchillen , b. w. (ik fchilde af, heb afgefchild),
de schil afdoen, titer la pelure, Pecorce,
zie Schillen.
Afichitteren , 0. W. (ik fchittelckz af, ben afgefchitterd) zie AfIchijnen.
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Affchoppen , b. w. (ik fcbopte af heb afge•
fchopt) , naar beneden fchoppen , faire tomber,, jeter tie haut en bas, a coups de
pied; fig. Van den troon deftroner,
chasser du trdne.
Affcnopper, m. celui qui jette de haut en
bas a coups de pied.
Affchopping, yr. action de jeter de haut en
bas a coups de pied.
Affchouwen , zie Affchuwen.
Affchouwelijk, zie Affchuwelijk.
Affchouwelijklieid , zie Affchuwelijkheid.
Aftehraapfel, o. zie Affchrabfel.
Affchrabben, b. w. (ik fchrabde af, heb afgefchrabd,) affchrappen, affchrapen, ratio.
ser,, racier , titer, enlever,, en raclant.
Bet koperrood van bet koper — (afdoen),
decoper.
Affchrabber , m. affcbrapper, affchraper, celui qui ratisse. fchrapijzer, ratissoire , f. racloit.
Affchrabbing, vr. affchraping, affchrapping,
action de ratisser,, de racier.
Affchrabfel , o. raclure , ratissure ,f.— ,van
nagels, raclure d'ongles , fig. quelque cho.
se d'aucune valeur.
Affchrapen , b. w. (ik fchraapte af, heb afgefchraapt), zie Affchrabben.
A ffchraper,, zie Affchrabber.
Affchrappen, b. w. (ik fchrapte af, heb afgefchrapt), zie Affchrabben — ook met fchrappen
afteekenen, marquer de (al ec )1a craie , etc.
Affchrapper, zie Affchrabber.
Aftchrapping, yr. zie Affchrabbing.
Affchrapfel, Affcbrabfel.
Afichrift, o. fchrift, dat naar een ander gefchreven is , copie, double f transcrit , in. —,
eener oorkonde, apographe, — (bij de
regtsgel.) eener akte , grosse ,f.—, uitvaardi.
ging, die fchriftelijk gefiaafd, ondertee.
k_nd is, one copie, expedition vidinsde.
Affchrijffter, y r. celle qui copie.
Affcluij.en , b. w. ik fchreef af, heb afge•
fchrcven), overfchrijven.,copier,transcrig.
re. —, op eene rekening, als betaald aanteekenen , dicharger un compte; zie Af.
trekken. —, door fchrijv,en verslijten , flomp
maken , ofer a force d'ecrire. Die pen is
afgefchreven , cette plume est . usee. —,
ten einde toe fchrijven. lVlijn brief is nog niet
algefchreven , ma lettre n'est pas encore
achevie ; fam. Zich haast de vingers —, perdre l'usage doles doigts a force
d'ecrire.
Afichrijver,, m. copiste.
Affchrijving, y r. overfchsijving , action de
copier, transcription. Hij vraagt zes
gulden voor de —, it demande fix florins
pour la transcription.
Affchrik, m. fchrik, affchuw, „sear, hot-.
reur , f.
Affchrikken , h. w. (ik fchrikte af, heb afgefchrikt), fchrik aanjagen , intimider,
tefpirer de Pherreur, decourager.
gen de borst flooten , rebuter. Het werk
fchrikte hem niet af, le travail ne le rebutoit point, Afgefchrikt worden, se rebuter. Men moet niet zoo ligtelijk worden
afgefchrikt , it ne fact pas se rebuter si
aisement.
celui qui inspire de ThorAffchrikker,,
reur, qui ddcourage.
Affchrikking, yr. action d'intirnider ,
midation, f. decouragement, m.
Affchrobben, b, w. (ik fchrobde af, heb
gerchrobc1) afboetzen, nettoyer en frettont avec de a'eau et us; balai.
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Afrchrobber,
celui qui nettoie avec un
halal et de l'eau.
Affchrobbing, yr. action de nettoyer avec un
balai et de Peat'.
Affchrobfler, yr. celle qui nettoie avec un
balai et de l'eau.
Affchroeijen , b. w. (1k fchroeide af, heb af.
gefchroeid), titer par le moyen d'un fer
chaud, de feu, zie Schroeijen.
Affchroeijer,, m. celui qui ore au moyen d'un
fer chattel.
Affchroeiiing, vr, action d'ater au moyen
d'un fer chaud.
Affchroeven, b. w. (ik fchroeFde af, heb af.
gefchroefd) hetg-en geschroefd was, los
inaken , desserrer une vis , defaire la
vis.
openfchroeven , deviser.
Affchroever,
celui qui desserre, devise.
Affcbroeving, vr. action de desserrer, de
deviser.
Affchudden, b. w. (ik fchudde af, heb afgefchud) secouer, faire comber en secouant. De flier heeft het juk afg,efchud le
taureau a second le joug. Schud eeuige ap.
pelen van den boom af, fais tomber quel.
ques pommes en secevant; fig. Jets van
den hals , sa decharger deg. ch.
Affchudder, m. celui qui secoue , qui fait
tomber en fecouant.
Aff6hudding, yr. action de faire Comber en
fecouant.
AfIchuijeren, b. w. (ik fchuijerde af, bele afgefchuijerd), door fchwjeren affcheiden ,
deer, enlever avec tine, au moyen d'une,
brosse.
Afechuimen , b. w. (ik fchuiinde af, heb argefchuimd) , het fchuim van boven afdoen ,
ecten2cr,, (bij de fcheik.), despumer.
Affchuimer, m. celui
ecume.-, lehuimfpaan, ecumoir.
Affchuiming, yr. action d"ecumer; (bij de
fcheile.) despumatien.
Affchuiven , b. w. (ik fchoof af, heb afgefchoy en), door fchuiven van eene plants verwijderen, eloigner en ponsfant. - , verfchuiven, deplacer. naar beneden fchuiven,
pousfer en bas; fig. lets van zich , van
den hals (zich aan iets onttrekken),
s'excuser de faire q. ch., se decharger
fur q. q., d'un soin, d'un travail, etc.
se tirer d'une affaire; fpr. w. tenvoyer
la balle. Hij wil het van zich veut
s'en decharger.- Eene fchuld van zich-, (zich
regtvaardigen) , se disculper ; fam. afgeven,
afiangen. Wit uw oom niets -'1 est ce que
votre oncle ne vett: pas ouvrir la bourse.
Affeheiver ,
celui qui eloigne en pout.
sant, etc.
Affchuiving, yr. action d'dloigner en pous.
st,ipt , etc.
Affchuren, b. w. (ik fchuurde af, heb 'afge.
fet:turd) , door fchuren afzonderen , deer en
ecurant.-, door fchuren reinigen , dcurer,
nettoyer en frottant. -, ten einde toe
fchuren, ecurer tout.
Affchuurder,
caul qui ecure, ete.
Affchuring, vr. ecurage,
Affchutfel, o. separation, cloison, f.
Affchutten, b. w. (ik fchutte af, heb afgefchut), door eene fchutting affcheiden , see
parer par une cloison. -, den loop van
het water door middel van eene dais ,
enz., tegenhouden, retenir,, arreter
court de l'eau par une eclufe , etc.
Affchutting, y r. zie Affehutsel.
Affchuw,
zie Affchuwen.
Affchuwelijk, b. n. horrible , abominable,
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execrable, Ipouvantable, etc.; fig. incr.
me, atroce.
bijw. horriblement , ditestablement, abominablement, etc.
Affchuwelijkheid, yr. ijsfelijkheid, horreur,
noirceur, atrocite, enormite, grHvetd.
1)e - van zijne misdaad , la noirceur,, etc.
de son crime. De -, ernotheid, de zoade , is Rr i ever I du peche.
Affchuwen, o. afiehaw,, afgrijzen, horreur,
abomination, aversion, execration, detestatien, f. Een (afkeer) van iemand
hebeen, avoir de l'aversion centre, pour
q. q. Hij is elk mensch tot een , it est
en abomination, en execration el tout le
monde.
Afflaan, b. w. (ik floeg af, heb afgeflagen),
door flaan affcheiden, doen vailen, abattre ,fatre tomber (a coups de baston)dter
en battant. INoten - , abattre dos noix.
Vruchten met eenen langen ftok van den
boom -, garbler des fruits. Een Clot van
de deur -, lever , detacher,, romps e une
serrure de la porte-, afhouwen. lemand
het hoofd -, cooper, trancher la lite a
q. q.; fig, terug drijven, afweren, repousser. Den vijaud repousser l'ennemi.-,
weigeren , ontzeggen, refttser, econduire ,
ne pas accorder. Ik heb hem zijn verzoek
moeten
j'ai du lui refufer sa demande. Dat laat zich niet cela n'est pas
de refus; j'accepte volontiers , avec piaisir ce quo vous m'offrez. Hij heeft mil
zijn verzoek geheel algeflagen, i 1 m'a
duit tout net ; fpr. w. Het zal uw leven
niet kosten , men lean niet /neer doen , data
het -, vous ne ferez pas bartu et Icon.duit tout ei la fois. -, hard than, afrosfen, roster d'intportance, etriller.
ten afloopen, vlieten. Zijn water-, filcher
Peau , uriner. bij afflag verkoopen,
vevdre au rabais. Het huis zal worden
afgeflagen, la .raison sera vendue au ra•
bais.
verminderen , rabattre,raeals.e
ter, baisser, diminuer le prix. o. w.
(met Zijn) , verminderd worden , afnemen
"an den prij; der koopwaren. De 'evens.
middelen flean af, les denrees baisfent,
diminuent de prix. Het brood is atgefdagen , (is goed kooper), le prix du pain
a rabattu, (zeew.) De zeilen—, deverguer le g voiles. Van zijn maker -, en
naar zee drijyen, ddrader.
Afflag , m. weigering , ontzegging. Hij was
zeer verwonderd over den - van zijn verzoek, it holt tres-etonni du refus de sa
demande. vermindering van ftraf, diminutton ,f. rabais tn. De gevangenen kregen eenen - van vier jaren,ies prisonniers
obtinrent une diminution de quatre ant
de leur temps. -, dating van prigs. Hat
y olk begeerde eenen — der eetwaren, le
people demanda un rabais du prix des
denrees. Ik wil de bedorvene koopwaren
behonden tegen - van twintig ten honderd,
fe garderai les marchandises gaties maennant la reusife, le rabais, de vingt
pour cent. Bij den - verkoopen vendue
au rabais. Op -, (in mindering, in rekening) , (bij koopl.), el compte, a valoir
sur, en deduction. Hij heeft eenen wissel
gezonden op - van hetgeen hij voor de
zes eerfle maanden fchuldig, is, it a envoys'
une lettre de change a valoir fur ce
qu'il dolt pour les six premiers mois. lk
heb drie honderd gulden op - (afkor.
ring, op rekening) ontvangen,
repo
trois cents florins el compte, en derducD4
11.
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4tion.— van tol op koopwaren, die niet ge•
worden zijn, en waarvoor bij het gewigt
betaald moet worden; ook wanneer dezelve
niet nan bet gegevene monfter voldoen, re.
f'usion , 1.
Afilager, m. die hij den afflag verkoopt, yen.
deur public ; maitre des venter.
Afflaven (zich) wederk. w. (ik flaafde mij af,
heb mij geflaafd) , zie Afflooven.
Afflepen , b. w. (ik fleepte af, heb afgefleept),
van boven flepen, trainer de haut en
bas.—, door veel flepen verflijten, user en
sratnant.
Affeper, m. celui qui trains de haut en
bas, etc.
Afflijpen, b. w. (ik fleep af, heb afgeflepen),
door flijpen wegnetnen, emoudre , enlever,
‘ter en aiguisant. De punt, her roest van
een mes emporter la pointe, la rouille, en emoulant, d'un couteau. Eene koperen plaat (om iets anders op te fnijden),
regratter tine planche de cuirre. — 7 vol.
komen, ten elude flijpen, achever, fair
d'aiguiser.
Afflijper,
celui qui enlève, etc., en aiguisant.
Affljping, vr. action dater, d'enlever en
aiguisant.
Afflijten , b. w. (ik fleet af, heb afgefleten),
verflijten, user entierement a force de
e'en servir. — 0. w. (met Ziin) , verfleren
worden, s'uter ; fig. Goede gewoonten
ten af, de bonnes costumes s'altarent pen
a pen.
Afflijter, tn. celui qui use q. ch. a force de
s'en servir.
Affijting, yr. action d'user q. ch.
Afflingeren, h. w. (ik flingerde af, heb afge
flingerd), flingerende naar beneden werpen,
fairs tomber, separer en tonrnoyant.
o. w. (met Ziin), door fingerer] van iets
afvallen ,fe detacher e) force de tournoyer.
(ik flipte af, ben afgeflipt,)
Affippen,
zie Afglijden, Affchieten.
Afflipping, yr. zie Afglijciing.
Afflonsfier, vr. celle qui ft ipe (fes habits.)
Afflonzer,, m ce'ui qui ft ipe , fripeur.
Afflonzen, b. w. flonsde al, heb afgeflonsd), op eene flordige wijze verflijten,
friper, ufer d'une manihre falope, 1)9,
negligence. Die jongen flonst in weinig tijd
al zijne kleedingftukken af, ce garcon fripe
toutes fes hardes en pen de temps.
Afflonzing, vt. action de friper (fes habits).
Afflooffter, yr. celle qui se fatigue, etc.
force de travailler, etc.
Afflooven, (zich) wederk. w. (ik floofde mij
af, heb mij afgefloofd), zich afwerken, af•
matten,fis donner Bien de la peine, fe
fatiguer; fe user. fe crever 4 force de
travailler, fe tnettre fur les dents; fig.
Flij heeft zich daarmede te vergeefs afgefloofd, it n'a fait que blanchir dans cet"te affaire.
celui qui fe fatigue a force
Affloover,
de travailler, etc.
Afflooving, yr. action de fe' crever, etc.
force de travailler, etc.
Affluipen , 0. w. (ik floop af, t er afgeflopen),
zich ftil van eene plaats verwijderen, s'eloigner doucement, s'en oiler la'clerobee. Zij flopen ftil af, ils s'en allerent
a la derobee.
Affiniten , b. w. (ik foot af, heb afgefloten),
door fluiten affcheiden , op het dot doen
fernier d la clef'. De kamer was afgeflo.
ten, la chambre etoit fermie 4 la clef.— ,
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met eene hegge , een affchutfel,heining ottl.
geven , siparer,,elorre (par une haie, etc.)
Affluiting, y r. action de fernier k la clef,
de separer , de clorre (par une hale, etc.,)
Affmakken, b. w, (ik fmakte af, heb afge.
fmakr) zie Afgooijen.
Affmeden , b. w. (ik fmeedde af, heb afgefmeed), door fmeden afzonderen ,separer
titer en forgeant. door fmeden verflij.
ten. Deze hamers zijn reeds afgefmeed ces
tnarteaux font déjà tires force de for'
ger. —, door fmeden afmatten. Hij fmeedt
zich af, i 1 fe fatigue a force de forger.—,
o. w. ten einde toe fmeden , achever, finir
de forger.
Affineeken, b. w. (ik fmeekte af, heb afge•
fmeekt), door fmeeken trachten te verkrijgen, tdcher d'obtenir par des prieres,
des fupplications, implorer; ook : obtenir d force de prières.
Affmeeking, vr. action d'impforer,, etc.
Affn3eeker, m. celui qui implore; qui
the d'obtenir q. ch. d force de prieres.
Affmeekfter, yr. celle qui implore ,etc. etc.
Affn-Jelten , b. w. (ik fmolt af, heb afgefmol..
ten), door fmelten affcheiden, feparer par
la fonte ,fondre par la chaleur du fu.—,
o. w. (met Zijn) , afgefmolten worden, fmel•
ten en afvallen, fe fondre par la chaleur
du feu et fe detacher; decouler en fon.
dant , etc. —, ten einde fmelten, flnir,,a.
chever de fondre.
Affinelting, vr. separation par la fonte, etc.
Affmeren, b. w. (ik fineerde af, heb afgefmeerd), door freeren afzonderen, afftrijken , afdoen, titer , enlever la graisse ,le
beurre , etc 1k zal wat boter van mijn
brood —, reterai un pen de beurre de
men pain. —, ten einde fmeren , finir de
graisser ; fam. achever de barbouiller ;
fig. gem. zie Afrosfen.
Affmijten , b. w. (ik fmeet af, heb afgefme.
ten), naar beneden fmijten, afgooijen, fe.
ter de haut en bas. —, door fmijten of
hard gooijen, affcheiden, separer en letaut.
Affmijter, m. celui qui jette de haut en
bas , etc.
Affnede , vr. het geen afgefneden is, section. —
eener redevoering, (een afgezonderd deel
van dezelve) , section d'un discours.
afdeeling , paragrohe, m. —, in een dicht.
fink , rusting in een vers, cesure. —, onderdeel, afdeeling, article, tn.
.Affnijden, b. w. (ik fneed af, heb argefneden), door fnijden met eene fchaar afzonderen, couper, trancher. Snijd mij eene
el van dit laken al, coupez.moi une acne
de ce drap. 'nijd dien draad eens af,
tranchez un peu ce fil Eenen bond de
ooren —, essoriller on chien, lui couper
les oreilles. Zich den pals , se couper
hogorge, s'egorger. —, door fnijden korter
waken. De nagels couper les ongles.
Den rand van een boek, van eenen hoed —,
rogner la marge d'un livre , d'un chapeau.
fiie,door trachtte hij het gefprek af tefnij•
den , par 14 it tdcha d'abreger la con.
versation. Een afgefneden gulden , on florin regne. afhakken. Men :poet het overvloedige bout van den boom —, it faut
retrancher le bois superflu de cet arbre ;
fig. lemand den pas, den weg —, (hem
heletten zijn voornemen nit te voeren),
couper, barrer le chemin d q. . q. Zij verbrandden de brug, om den v i and den af.
togt af te fnijden, ils brtilirent le pont
pour
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pour teuper la retraite 4 Pennemi.
wand alle hoop—, (hem dezelve benemen ,)
titer toute esperance a q. q. Een noodlottig geval tneed zijn leven af, un evene.
men: fatal trancha le flu de ses fours.
De fchikgodin heefc zljnen levensdraad afgefneden, la Parqve a tranche ses fours.
Affnijder, m. celui qui coupe, tranche, etc.
Affnijding, yr. action de couper , de tran•
cher. verfchanfing, (in de krijgsk.) retranchement, tn. —, in een vestingwerk,
om den grond voet voor voet te betwisten ,
retirade. —, (in de meetk.) doorfnijding van
eenen cirkel door eene regte lijn, segment,
rn.—, (bij de wondh.) abscision, you labscission.
Affnijdfel, o. afknipfel , rognure , f. —, van
koren , bout, coupe, taille , fnippets van papier, rogooures de papier. — s,
meery lapjes van flotTen , huiden, blik, enz.,
retailles d'etoffes de peaux, de fer blanc,
etc. —, (bij de kleerm.) levee, f. Dit —
zal tot den kraag d : enen, cette levee servira pour le collet.
Affrippercu , b. w. (ik fuipperde af, heb af
gefnipperd) , door fnipperen aan kleine finkjes feijden , couper par petits morceaux, en
petits fragments , en petites pieces ; titer
pen a peu en courant; fig. van den tijd,
Bien men tot zijne gewone bezigheden noodig heeft, retrancher ses heures. 1k kan
geen oogenblik von mijnen rijd—, noes occu.
patient ne me laissent pas un moment.
Affnippering, yr. action de coupes- par petits morceaux, etc.
Affnoeijen, b. w. (ik thoeide af, heb afge.
fnoeid , ebrancher, elaguer des arbres,
zie Snoeijen. -, ten einde toe fnoeijen, achever, finir d'ibrancher, etc. (in dezen
, o. w.
laatfien zin ook :
Affnoeijer,, m. boomfnoeijer,, celui qui Aran.
che, elagueur.
Affnoeijing, yr. ebranchement.
Affnoeifel, o. afgefnoeide , afgekapte boomtakken , des branches couples.
Affnuiten , b. w. (ik fnoot af, heb afgefnoten), door fnuiten affeheiden, Oter, enle.
ver en mouchant. Gij hebt de kaars te
veel afgefnoten, vows avez mouche la
chandelle trop bas.
Affnuiter, m. celui qui tile en mouchant.
Affnuiting, yr. action dVter en mouchant.'
rnouchure, f.
Affnuitfel, o.
Affollen, b. w. (ik folde af, heb afgefold) ,
iemand door gooijen en rollen vermoeijen,
fatiguer q. q. en le jetant et roulant.
Affpanen , b.' w. (ik fpaande af, heb afgefpaand), door fpanen , (met eene fpaan
fpitten) afzonderen, titer du beurre,pren.
dre du beurre dans un tonneau avec une
cuiller de bois.
Affpannen, b. w. (ik fpande af, heb afgefpand), ontfpannen , hergeen flijf gefpannen
is , zijne fpanning benemen, losmaken, Lacher, reldcher, detendre, ce qui holt
tendu. Eenen bong dibander un arc.—
Den ham van een pistool — , debanderun
pistolet. uitfpannen (van paarden) deteler. De koetfier heft de paarden reeds
afgefpannen , le cachet a déjà ditele les
chevaux. Osfen , titer ou lever le
joug aux boeurs.—, met fpannen meten ,
mesurer par empans.
Affpanner, m. ontfpanner, uitfpanner, celui
qui debande, detelle.
Affpanning, yr. actionrde (Wander, de diteler.
Aftpeten , b. w. (ik fpeette af, heb afgefpeet),
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van het fpit doen ; zie Affpitten, in de
laatfte beteek.
Affpiegelen , b. w. (ik fpiegelde af, heb afgefpiegeld) , de gedaante eener zaak in eenen fpiegel. of als in eenen fpiegel, vertoonen, reflichir dans, ou comme dans net
miroir. Het beekje fpiegelde de wolken
af, le ruisseau reflechissoit les nuages.
Affpiegeling, yr. action de lefiechir, etc.
Affpijzen , o. w. (ik fpijsde af, heb afgefpijsd), het fpijzen eindigen, ophontlen te
fpijzen , finir un repas. u ij zullen aanflonds afgefpejsd hebben , nous aurons fini
le repas tout a l'heure.
Affpinnen, b. w. (ik fpon af, heb afgefpon..
nen) , door fpinnen afzonderen , titer en
filant. —, ten einde fpinnen,achever,finir
de filer; fpr. w. Die dat fpel gerokkend
heeft , moge het ook —, (die bet begonnen
heeft, moge het eindigen ,) quo celui qui
a commence cette besogne, Pachive ans..
si ; qui fait la faute, la bolt.
Affpitten, b. w (ik fpitte af, heb afgefpit),
door fpitten afzonderen , enlever, couper
avec la bdche. —,ten einde fpitten, achever, finir de bdcher.—, van het fpic doen
prendre de la broche.
Affplijten, b. w. (ik fpleet af, heb afgefple.
ten), door fplijten afzonderen, separer en
fendant.—, o. (met Zijn), door fplijten
afgezonderd worden, se separer, se detacher en se fondant, se fendre, se rompre, s'eclater. Een groot fink fpleet van
de tafel af, un grand morceau de la ta.
ble se detacha en se fendant.
Affplijting, yr. action de se detacher en se
fondant , etc.
Affplinteren , b. w. (ik fplinterde af, heb afgefplinterd), door fplinteren afzonderen,
titer par petites pieces, separer en erevassant. o. w. (met Zijn), fplinteren
en afvallen, se crevasser et tomber par
petites pieces. De tafel fpliutert overal af,
la table se crevasse par tout et tombe
par petites pieces.
Affplintering, vr. action de se crevasser, etc.
Affpoelen , b. w. (ik fpoelde af, heb afge•
fpoeld), door fpoelen affcheiden,emporter,
entrainer (par le courant de l'eau). De
zee fpoelt aanhoudend land af, la mer em.
porte, enlhve, entraine continuellement
de la :erre; fig. De zorgen in een glaas•
je noyer son chagrin dans un verre de
vin.—, door fj.oelen reinigen , rincer , la.
ver dans Peau. De glazen —,(uitfpoelen,)
rincer les verres. , losfpoelen, afkab•
belen, van zand of garde, aan den voet van
eenen muur of paal door het water, degra.
voyer. Het water heeft den grond van de.
zen muur af of losgefpoeld , /'eau a degravoye ce mur. Stoffen , zijde , wanneer zij nit
de verw komen — , (uitfpoelen ,) reviquer,
degorger des itoffes, de la sole.
o. w.
( met Zijn), door fpoelen afgefcheiden wor.
den , etre emporte par le courant de
l'eau. , (met Elebben),bij wevers, achever ou finir de bobiner.
Affpoeling, yr. door bet water veroorzaakt ,
door afkabbeling, losfpoeling van onder eenen muur, enz., ddgravoiment, m. —
reiniging, nettoiement, m. etc.
Affpraak, m. mondelinge overeenkomst met,
belofte aan iemand, convention, prowess:
verbale. 11c houde mij aan onze je
m'en liens a notre convention.
Affpreken, b. w. (ik fprak af, heb afgefpro.
ken), eene mondelinge overeeukomsc met
D5
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iemand treffen, convenir d'une chose avec
half afgeftampt, le mortier en dija asi
q. q., la concerter ,arreter verbalement, I moitie a force de piler. -, ten einde toe
se donner le mot. Zij hebben met elkander S dampen ophouden met ftampen, finir de
afgefproken bet te doen , ils sont convenes, I paler.
ils se sont donne le mot entr'eux de le Afftand,
gelegenheid der eeneplants van de
faire. lk heb met hem afgefproken a te andere , verte , distance , f. eloignement,;
komen zien je me s,is concerte avec lui I De - van deze twee fteden is niet groot,
de volts rendre visite. Zich -, wed. w. 4 la distance de ces deux vines n'est pas
zich door veel ipteken vermoeijen, se fati.
grande. De - (of verte) van once huizen
guer en parlant crop.
belet ons, elkander dikwijls te komen be..
Affpringen , o. w. (ik fprong af, ben afge
zoeken, 1 eloignement de not n:aisons nous
fprongen), naar beneden fpringen, sauter
empêche de noses voir souvent ; fig. onderde haut en bas. Hij fprong van den muur
fcheid in aanzien, magt of waarde, distanaf, i 1 sauta de la muraille. Van het
ce ,f. Gij moet den - tusfchen u en mij in het
paard -, descendre du cheval d'un saut.-,
oog houden , it fact considerer la distance qu'sl y a de you: a moi. Nen moet hem.
zich met eenen fprong, van iets verwijderec. De ha g s is van den weg afgefprongen ,
op eenen — houden, (niet toelaten tot gels lievre a quitte le chemin. --, met eene
meenzaamheid), it faut le tenir a distance.
fnelle vaart van lets verwijderd worden. De
doen , (overgeven, laten varen, obijl is van den fleel afgefprongen , la manverlaten), ceder, faire cession, abandonaan
che s'est dirt:elide de la cognee.
ner, Mister. Van eene nalatenschap doen , abandonner tine succession, etc.
flukken fpringen en afvallen, met fchilrers
afvallen
,
s'eclater, se detacher de la stirVan eene regtszaak, desistement. Hij heeft
face par eclats. Het vernis fpringt af,
van verdere aantprank - gedaan, it a fait
le vernis s'eclat. De froar is afgefpronou donne son ddsistement
vrijwillige
gen , la corle est sautee; fig. zich van
nederlegging van eene heerfchappij , abdia
jets verwijderen, en tot iets anders bepalen,
cation, f. - doen van eere kroon , abdichanger de propos, de resolution, d'avis,
quer une couronne. - doen (bij regtsg.)
s'ecarter de son stile:.
van iets tot voordeel van eenen anderen,
Hij fpringt tel•
zijner goederen aan
devetissement.
kens van zijn onderwerp af, it change a
zijne kinderen . le devetissement de ses
tout moment de propos, etc. Ooze reis
biens en faveur de scs enfants. De ver.
is al weder afgefprongen , notre voyage
Ile of hoogfte - eens hemelligchaams van
est de nouveau dijferd.
o. w. (met Heb
de aarde , (bij de Iterrek.) apogee , en de
ben. ) Zij hebben sneer clan een cur op en
kortfle - perigee, f. De maan is op haar'
afgefprongen , ils out sauté de haut en
hoogtlen, verften — van de aarde , la Inbas et de bas en haut plus d'une heure.
ne est apogee. -, tusfchenruitnte (in de
Afflaan , o. w (ik ftond af, heb afgeftaan),
bouwk.) espacement. De - der palen is
van iets verwijderd of afgezonderd than ,
niet groot genoeg, l'espacementdes poteaux
etre eloigne, situd a quelque distance.
n'est pas assez grand.
De ftoel ftaat niet ver genoeg van de tafel
af, la chaise n'est pas assez eloignde, Afflappen, o. w. (ik flapte af, ben afgeftapt),
naar
beneden flappen , descendre , mettre
distante, de la table. De ladder :laat te
pied a terre. Hij ttapte van den ftoep af,
ver van den mvur af, l'echelle a trop de
en viel, it descendit du Perron et tompied de la muraille.
aflaten , affland
bolt; fig. afzien , toegeven, laten varen, se
doen, niet voortzetten , laten varen, renon.
Mister,
ceder. Ten uwen gevalle zal ik
S8
desister,
se
departir
;
se
dd.
tier a,
van mijn refit -, pour l'amour de vont,
porter, se defa i re. Hij ftaat van den koop
je me desisterai de mon droit, je you:
af, it des;ste du marchd. Hij heeft van
ciderai mon droit. Laat ons daarvan —,
zijne aanfpraak afgeft Ian , (daar van affland
(niet sneer daarvan fpreken ,) brisons 14-desgedaan) , ii s'est deportd de sa pretension.
sus, n'en parlous plus.
1-iij ftaat af van, (laat varen), de erfenis
van zijnen oom , it renonce 4 la succes- Affteken, b. w. (ik flak af, heb afgefloken),
naar beneden, van de hoogte naar de laagte
w.
lemand
iets
sion de son oncle. —,.b.
descendre une
brengen. Een voer hooi
affhan, (het hem overlaten.) 1k fla mijn
charge de foin. Zijnen vijand van het
aandeel af aan den armen jongen,j'en quitenlever son ennerni de dessus le
paard
to ma quote-part a ce pauvre garcon. lk
cheval.-, met Iteken afzonderen. De aarheb hem mijn beste paard afgeftaan, je lei
de met eene fpade-, titer, enlever la terai cede mon meilieur cheval.
re avec une beche. Een dier de keel -,
Afftammeling, m. en y r. descendant , e.
lui couper la gor7
egorger un
Aftlarnmen , o. W. (ik itamde af, ben afgege. - aftappen, afleiden, overfteken, (bij
ftamd), afkomftig zijn, descendre,etre is
percer du vin
de wijnk.) Hen vat wiju
su , e. De Franichen flammen van de oude
pour le mettre dans une autre piece,
Duitfchers af, les Francais descendent des
een paard de
transvaser,
soutirer.
Zij
liana
van
koninklijken
Germains.
hosf (bij de hoeffm.) parer le pied d'un
bloede af, elle est issue du sang royal. - ,
tirer une
cheval. Een ttuk gefchut
van woorden , deri,er iiit is een woord , dat
ptece de canon. - , met fteken atraven,
nit het Grieksch afttamt ,( nit het Grieksch
afteekenen. Eene legerplaats -, tracer on
afkomllig is), c'est un mot derive du grec.
afteekenen, (dmmaryner an camp.
Afftamming, vr. komft, origine. - woord•
merhout) tot het behakken , piquer, amaiafieiding, (in de fpr. k.) derivation,etymoafnemen
en des vermingritle
bois;
fig.
logic.
deren, diminuer, en prendre. lk kan van
Afftampen , b. w. (1k flampte af, heb afge.
je ne puss plus
mijne bezittingen niets
flampt), door dampen afzonderen, separer
rien prendre sur mes bions. tie fchoonen pilant. Hij flampte een fink van den
heid
van
de
eene
doet
de
leelijkheid
van de
fleen af, it separa en pliant un morceau
de la pierce. -, door dampen verlbjten, f p ndere te beter - 7 la beaute de l'une,,
donne du relief a la laideur de l'autre,
user a force de pilot-. De vijzel is reeds
Eeti
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Een touW-, (zeew.) Wrapper, dimarier
quelque cordage.-(de loef)gagner le vent,
passer au vent; fig. donner le pion a q. q.
o. w. (met Zijn), van vaartuigen , van land
enz. fteken, partir , s'dloigner de terre,
deriver, s'alarguer. lie fchuit fteekc af,
(eercrekt .) la barque part. Zoo dra het
fchip van den oever was afeefloken , des que
le vaisseau eut derive. Met de floep -,
(van boord gaan,)pousser le canot.-,(met
Hebben), van kleuren, contraster,, trancher. Het geel fleekt fchoon af tegen het
blaauw , le jaune contraste azreablement
avec le bleu. Deze kleuren fteken to fterk
af, ces couleurs tranchent trop; fig. Het
eene fleekt ver af bij het andere, it y a
grande difference de Pun a l'autre. Van
zich , atweren , se difendre d coups d'dpee, parer un coup.
Affteker,, in. celui qui transvase quelque
liquide; qui trace on marque un camp,
etc.; zie Affteken.
Affteking , yr. vertrek van een vaartuig , depart
d'un bateau , m. -, van eene legerplaats,
tracement d'un camp, m. etc., zie Af..
fieken.
Afftelen , b. w. (ik flal af, heb afgeftolen),
ontftelen , derober,, voler,, ravir. Men
heeft mij tien guldens afgeftolen , on m'a
vole die florins.
Afftellen , b. w. (ik flelde af , heb afgefteld),
op eenen affland ftellen , mettre a quelque
distance. -, zie Afzetten , Affchaffen.
Affleller, m. zie Afzetter.
Afftelling , yr. action de placer a quelque
distance, etc.
Afftemmen , b. w. (ik flemde af, heb afge
flemd), door of bij Item-Ding verwerpen,
rejeter a la pluralite des voix. -, 0.w.
ale : De raad heefe nog Diet geheel afge
flemd , tons les membres n'ont pas encore
denote leur
Affterven, o. w. (ik florf af, ben afgeflor.
y en) , door den dood van iets afgefcheiden
worden, mourir. Zijne ouders zein hem
afgeflorven , it a perdu ses parents dans
un bas age ; fig. zich voor altoos van iets
affcheiden, geen gevoel meer van en voor
iets hebben. Der wereld , der zonde ,
mourir au monde, au piche. afnemen ,
verminderen , diniinuer, se refroidir. Het
fchijnt dat onze vriendfchap affterft, it semble que notre arnitie se refroidisse, dimince.
Afflerven , o. Afflerving, yr. mart, f. dices, m. Voor miju affterven, avant, ma
molt; zie Overlijden, Dood.
Afftijgen , o. w. (ik ileeg af, ben afgefte.
gen) , af klimmen , descendre. Van het
paard descendre du cheval , meters pied
a terre. Bij iemand — en intreden, descendre chez q. q. et y entrer.
Afftijging, m, descente f. De - van dezen
berg is gevaarlijk , la descente de cette mon.
tagne est dangereuse.
Afftoffen , b. w. (ik flare af, heb afgeftoft),
bet ftof afvegen , epousseter, enlever,, Otter
la poussière , housser, epoudrer. Huis.
raad -, (afvegen,) housser des meubles.
Stof (of boatel) dezen rok goed af, epoussez, dpoudrez biers cet habit. Stof mijne
hoeken wat af, erpoudrezun pert mes /l yres ,
litez un pea la poussiere de mes livres.
Afttoffing, yr. action d'epoussvter ,etc.
A ft-take!, , b. w. (ik flookte af, heb afgef1oukt), ten einde fioken finir d'allumet' d'attiser le feu, achever de dis.
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tiller.
o. w. met floken ophouden, finir d'attiser.
Afftoking, vr. action d'attiser suffisamment.
Afftompen , b. w. (ik ftompre af, heb afge
ftompt), clomp maken, emousser,, titer la
pointe.
afkappen , boomers, receper,
zie Verminken.
des arbres.
Afftooten , b. w. (ik diet af, heb afgellooten), van boven flooten, pousser de haut
en has. —, met eenen (loot verwijderen,
faire sauter. Hij ft,et hem van de trappen af, it le poussa en bas de l'escalier;
it lui fit sauter les digres. Een fchip van
den oever pousser un vaisseau du ri.
vage. -, met cenen (foot affcheiden, af.
zonderen , rompre, abattre. De os heeft
zijne horens afgeftooten , le boeuf s'est
rompu les cornes, s'est ecorne a force de
pousser. Ecn auk van den muur emporter du mur (en donnant centre.) Den
bal van den band -, (affpelen , op het bil.
jart), decoller la bille; fig. fpr. w. Ale
men hem maar met gezag weet to behande.
len, zal hij zijne horens wel
(handelbaarder, toegevender worden), on n'a
le mener un pen a la baguette, et it
s'apprivoisera; it mettra de fear: dans
son vin; it jetera sa gourme, etc.
Afflooter, tn. celui qui pousse de haut en
bas , etc.
Afftooting, yr. action de pousser de haut en
bas , etc.
Afttorten , b. w. (1k ftortte af, heb afgefort), naar beneden werpen , naar beneden
ftorten , jeter , pousser de liaise en bas,
precipiter. o. w. (met Zijn) naar beneden vallen , afvallen, tomber de haut en
bas , se precipiter.
Afflorting , yr., Afftooting.
Afttraffen , b. w. (ik ftrafte af, heb afgcftrafc), behoorlijk ftraffen , chdtier, punir, faire subir line legere punition;
infliger un chiitiment convenable. Zich
laten , recevoir la punition convenable
Affiraffing, vr. cheitiment ,m.legere puniti on.
Afftralen , o. w. (ik flraalde af, heb afgeftraald) , met firalen affchijnen , rayonner,
darder des rayons , resplendir.
Afftraling, yr. splendour, lueur, lumiere
que les rayons repandent, f. refldchissemeat, m.
Afftrijden , b. en o. w. (ik flreed af, heb af.
getireden), ten einde toe itrijden, finir de
disputer, etc. De ftrijd is afgeftreden, la
lutte est finie. -, door ftrijden verilijten.
De afgeflredene zwaarden, les glaives dmousses par le combat. -, door ftrijden
krachteloos makers, ale: Zich -, se fatiguer a force de combattre.
Afftrijken , b. w. (ik ftreek af, heb afgeftreken), door ftri j ken afzonderen, affcheiden,
abaisser, mettre bus, etc. Een kind de
broek , mettre bas la culotte a un enfant.
, door firijken de oppervlakte weg•
nemen. De maat racier, ou ruder la
rnesure. De zalf van de pleister - , enle•
ver l'onguent de l'empldtre. De zeilen—,
(ftriiken), baisser,,caler les voiles.—,(bij
ftrijkfters , enz.) alles flrijken. Het linnen -,
repasser tout le o. W. (met Zijn)
been gaan,. ik ftrijk af (ga ftrijken), fe file,
le m'esquive. —, ten einde toe ftrijken
achever ou finir de repasser.
Afftroomen, 0. w. (ik ftroomde af, ben af.
geftroomd)door den ftroom argedreven
worden , d'escendre , couler en bas, decouler.
b. w. door ftroomen affcheiden,
at-
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arzondereti s enlever, emporter en eon.
lane.
Afftroopen, b. w. (ik ftroopte af, heb afgeitroopt), door ftroopen afzonderen , icorcher, liter, efilever la peau. Eenen aal
(het vel)- , dcorcher une anguille. -, het
vel afhalen f bij de wondh.), excorier ,
fig. Het land ---, (etunderen,) rarage; ,
piller, saccager le pays.
ecorcheur; pilleur, etc.
Afft;-ooper,
.Afttrooi'ing, y r. action d'ecorcher, de piller,, etc.
Afft-ijking, yr. action d'aba;sser, etc. —,
zie Afttriiken.
Afttuiten, o. w. (ik ftuitte af, ben afgeftuit),
terug ftuiten, rebondir, rejaillir, sur.
De hal Ituitte op den pawl af, /a balle rejaillit sur le pieu; fig. aankomen. Se dd.
charger de q. ch. sur q., se reposer sur.
Ik zal het op hem laten je m'en dichargerai sur lui.
Aftluiting, yr. rejaillissement, rebondissemeat, m.
Afttuiven, o. w. (ik hoof af, ben afgeftoyen), wegfluiven , door fluiven verwijderd
worden, etre enlevd, ei2porte par le vent
(en parlant de la poussiare on du sable.)
Ik zag het nand van den berg -, je vis le
sable de la montagne emporte par le
vent; fig. wegfnellen , zich fchielijk, als
wegttuivende, verwijderen, sortir, descendre promptement ou brusquement. H ij
aloof van de kamer af, it sortie brusque(vent.
anent de la chambre.
Afftuiving, yr. action d'être emporte par le
Aftturen, b. w. (ik ftuurde af; heb afgeftuurd), (zeew,) door fluren verwijderen,
af houden , eloigner d'une certaine direction. -, afzenden, afvaardigen, depecher,,
expedier, envsyer.
Affullen , o. w. (ik fulde af, ben afgefuld),
glisser en bas , zie Afglippen.
Aftafelen ,o. w.(ik tafelde af, het) afgetafeld),
terminer,, finir un repas , zie Affpijzen.
Aftakelen, b. w. (ik takelde af, heb afgetakeld), zie Onttakelen.
Aftakeling, zie e)nttakeling.
Aftappen, b. w. (ik ,apte af, heb afgetapt),
eene vloeittof door middel van eenen kraan
eenen tap, eene pijp of eenen koker, laten
atloopen, tirer. Wijn , bier -, tirer du
vin, de la biere. Wijn in fiesschen -,
snettre du y in en bouteilles. -, over
tappen van het eene vat in het andere, sousaigner un
tirer; fig. Eene gracht
vid'un
fosse, faire icouler l'eautirer
du sang a
tier. lemand bloed
q. q. le saigner. Iemand to veel bloed -,
epuiser q q. de sang. lemand het water-,
(bij de wondh.), faire la ponction a un
hydropique.
Aftapper, m. celui qui tire du Tin, tireur
de y in, etc., zie Aftappen.
Mopping, yr. action de tirer du y in d'un
vaisseau , etc. —, afbotteling van wijn in
flesfchen , barillage,
Aftarnen , b w. (ik tarn de af, heb afgetarnd),
door tarnen afzonderen, decoudre, titer en
decousant.
Afteekenaar, m. dessinateur.
Afteekenen , b. w. (1k teekende af, heb afgeteekend), de gedaante eener zaak, door
teekenen, aanduiden, afbeelden, marquer,
dessitracer , dessiner. Eene btoem
ner une flour. Eene legerplaats (aftteHet
marquer,
tracer
un
camp.
ken,)
bloemperk is afgeteekend, (afgefchetst,) le
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parterre est trace!. Met potlood , teeken,.
krijt
, dessiner au crayon. Iemand mar
het leven
tirer q. q. au vif, d'apres
la nature, peindre au nature!. (timmerhout) tot het behakken„ piquer le boas,
—, met de bijl flaan (1m; tam nerl,), tristgler.-, b. en o. w. ten elude teekenenos
che,er de dessiner, achever.
Afteekening, vr. dessin , plan. , no. Dit is
de —, (fchets,) van mijnen tuin, voila le
plan de mon jardin. eener leger-plaacs, le tracement d'un camp. De -,
(affchetfing) van een gebouw, elm, la delineation d'un bdtiment.
Aftellen , b. w. (ik telde af, heb afgeteld),
door tellen afzonderen, affcheiden, comp.ter. 1k heb van dien zak vijftig guldens afgeteld, comptd et pris de ce sac cm's..
quante florins.-,ten einde toe tellen. Wij
hebben al het geld afgeteld, sous avons
compte tout l'argent qu'il y avoit.-,(bij
de boekdr.) Een werk tot misdruk-, met.
tre un livre a la rame.
Aftelliug, yr. telling, action de compter.
Aftillen , b. w. (ik tilde af, heb afgeteld), door
tillen afligten , descendre , titer en soulevantAftobbing, vr. action de se fatiguer, etc.
Aftohben, b. w. (ik tobde af, heb afgetond),
zich -, door veel Haven en zwoegen afmat.
ten , s'epuiser, se fatiguer beaucoup
force de travailler.
Aftogt, m.retraite,sortie , f. Den - van een
leger Haan of blazon, battre ou Bonner la
retraite d'une armee.
Aftonnen, b. w. ik toude af, heb afgetond),
(zeew.) marquer une passe avec des balisesAftOppen , b. w. (ik torte at, heb afgetopt),
de topper' van iets afflaan. Eenen boom —,
ecimer un arbre
Aftornen, b. w. (ik tornde af, heb afge-tornd) , zie Aftornen.
Aftouwen, b. w. (ik touwde af, heb afge.
touwd), leer bereiden , leer touwen, priparer, corroyer un cuir ; fig. afflaan , meteor'
tom rosfen, Tosser ,etriller d'une corde.
Aftrappen , b. w. (ik trapte af, heb afge
trapt), naar beneden trappen, fchoppen,
faire descendre aeon's de pied. Hij trapte hem van de trappen af, it le fit desren.
sire 4 coups de pied de l'escalier. -,
door trappen en fchoppen verwijderen,
loigner a coups de pied. Hij heeft den
bond van zich afgetrapt, it a iloigni ltr
chien a coups tie pied. -, o. w. (met
Zijn), aftreden , afftappen. Van den ftoep-,
descendre du perron. -, (met Hebben),
zich met trappen verweren. Hij heeft woe•
dend van zich afgetrapt, it a downe fu.
rieusement des coups de pied en s'eloignant. - ten einde toe trappen , achever de
fouler. Zij moeten eerst de turf -,
faut qu'ils achevent de fouler les tour•
bes auparavant.
Aftred, m. deecente , marche , f. elegri, no.
Aftreden, b. w. (ik trad af, he!: afgetreden),
door treden aftcheiden, detacher, separer
en marchant. , door treden merken ,
afmeten , mesurer , marquer, par des
pas. o. (met Zijn), aftlijgen, descendre. Ik ale hem van den berg— , je le
vois descendre de la montagne. Van den
wagen descendre de voiture. zich
tredende verwijdelen , se ditourner on sq.
carter. Hij trad van den weg af, il se
detourna du chemin ; fig. Zij zijn van het
pad der deugd afgetreden, elle: se sent Icartees du chemise de to vertu. —, van
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AFT
(Irem
een atntt, enz., affiand doen, quitter, se ,dre avec on 4.tout; fig. Iemand
met harde tegenredenen bejegenen , afzetd.
retiree, resigner, se demettre, sortir.
ten, duchtig de waarheid zeggen , den
Hij is van dit ambt afgetreden (heeft er afa
resigne
cette
charge.
mond floppen), rembarrer q. q. ; relancer,
gedaan,)il
ftand van
river le clou a q. q.; lui parler des grosy r. action de mesurer par des
Aftreding,
ses de,,ts ; lui parler 4 la barrette , etc.
pas ; fig. cession, resignation ,retraite.
debit,
m.
defaite
,
f.
Hij fprak kwaad van u , maar ik heb hem
Aftrek, m. vertier,
, ces artiwel afgetroefd , (den mond geltopt , door.
Die waren hebben weinig, veel
gehaald,) it parloit mad de vous ,mais je
ties sont de mauvais , de bon dehit,m.--,
l'ai bien rembarri, relance.
hetgeen van iets afgetrokken wordt,
duction, f rabais, m. (bij de koopl.) ta- Aftrommelen , b. w. (ik troggelde af, heb ar.
getroggeld), door bedrog of vleijerij, trach•
re , f. De erfenis bedraagt een half milten to verkrijgen, escroquer,, obtenir
lioen, na -, der fchulden , la succession
force
de frauder vu de flatter, d'impor..
tnonte d un demi million, deduction faitunitis ou en mendiant ; travailler 4 dd.
to des dettes. -, (in het fataofpel), tail
pother un compagnon.
le, f.
Aftrekken , b. w. (ik trok af, heb afgetrok- Aftroggeling, yr. action de ,etc. zie Aftrog.
gelen.
ken), door trekken van iets afzonderen , tirer,, arracher , depouiller. Hij trok den Aftrommelen, b. w. (ik trommelde af, heb
afgetrommeld), bij trommelflag bekend
ring van haren ving er, it tira la bague de
ken, publier au son du tambour.
son doigt. Len dier bet vel-, (afbalen ,)
arracher la peau , ecorcher. Eenen haas - Aftrommen, b. w. (ik tromde af, heb afgetromd ,) zie Aftrommelen.
dipouiller un lievre. Len geladen ge.
weer -, (het fchot uit den loop trekken) , Aftrompen, b. w. (ik trompte af, heb afge.
trompt,) zie Aftrompetten.
dicharger une arme a feu, c'est-h-dire,
en Star la charge avec un tire-bourre; Aftrompetten , b w. (ik trompette af, heb af.
fig. Iemand bet masker -, (afligten), ar•
getronapet) , bij trompetgefchal bekend maw
ken, publier a son de trompe.
rather le masque a q. q., le demasquer.
De hand van iemand —, abandonner q. q., Aftroonen, b. w. (ik troonde af, heb afge
troond), v.e ;jende verzoeken, door vleijett
ne plus l'assister. Zijn hart is van haar
verkrijgen , obtenir en flattant, en cajo.
afgetrokken, it n'a plus d'afrection pour
zijne
overdenkingen
De kalanten van eenen koopman
van
lant.
Iemand
elle.
disrraire q. q. de ses meditations. Htj
(aftrekken ,) debaucher les chalands d'un
marchand, ou desachalander un martrok hem van zijn voornemen af, it le dichand.
tourna de son dessein.-, afkorten van een
zeker getal , gewigt enz., soustraire, ra- Aftrooning,vr. action d'obtenir en flattant.
battre, deduire, escompter, pricompter, Aftuirnelen, o. w. (1k tuimelde af, ben afgei.
tuimeld), tuimelenfle naar beneden vallen,
(aftrooimputer. Iemand zijne kalanten
culbuter , tomber de haut en bas , en culnen Odechalander,disachalanderq.q.,degij moet de
butant.
baucher les chalands de q. q.
kleine fom van de zroote-, ilfau t soustrai- Aftuimeling, vr. action de Comber, tonskade.,
re la petite somme de la grande. Ik zal het n Aftuinen, b. w. (ik tuinde af, heb afgetuind),
op uwe rekening-, (afkorten,) je vous le raafheinen , enclorre , entourer , environner d'une haie, separer par one haie.
battrai sur votre compte. Trek van de fom
afde duizend gulden , die gij ontvangen hebt , Aftufning, vr. enclos, tn. action d'entourer
d'une haie , cliture.
(brengt dezelve in rekening),precomptez sur
la somme les mille florins qua vons avez Atvaardigen , b. w. (tk vaardigde af, heb afgevaardigd), geheel vaardig makers en afrecut. -, affcbrijven, imputer, (bij 't
nant. w.) men moet de betalingen , die een
zenden, depecher, expedier, envoyer.
Eenen bode - , depecher tin courier. Ee
fchuldenaar doet , van die fchulden -, die
eapádier une
hem bet meest tot last zijn , id taut impu- 'nen brief, een fchip
tre , un vaisseau.
ter les payements qua fait un debiteur,
sur les dettes , qui lui sent le pits: a Afva.irdiger, m. celui qui depiche, qui ex.
, bier - tirer du vie a
charge.
(bij boekdr.) , proef- Afvaardiging, yr. afzending, expedition, diclair, zie Aftappen.
(bij atirer des epreuves.
putation, f. envoi , m.
bladen
poth.), laten trekken, infuser, mettre 9 AfvaarclIgfter,, yr. cello qui dipeche, ex.
tremper une drogue dans quelque liqueur,
afin qua la liqueur en retire le sue. In Arveadafec, m. van een fchip, (zeew.) partan.
ce , zie Vertrek.
tie redeneerkunde, is het versed. deelwoord.
Afgetrokken, gebruikelijk voor in gedachten Afkagen, b. w. (ik vaagde af, heb afge.
afgezonderd , diepzinnig, abssrait, e.
vaagd), zie .Afvegen.
,
o. w. (met Zijn) zich verwijderen wegtrek- Afval, m. bet vallen van de hoogte naar de
laagte , chute, f. De - der bladeren,
ken. Ds vijand is van de clad afgetrokken,
der watereu , la chore des feuilles, des eaux.
l'ennemi s'est retire de dsvant la 'rule,
van de wacht
-, van takken, vruchten, door den wind van
a fait" la retraite.
de boowen afgewaaid, abattures ,f. pl.
relever la garde, descendre la garde.
—, bij verfcheidene werkieden , hetgeen
De thee is afgetrokken, le the nest plus
van bun work afvalt, f. als (bij vleeschh.)
bon.
Aftrekking , yr. rabais, tn. deduction, sou ,.tt epailles, ns. tripes, entrailles , f.
verfirooijing van gedachten,
straction.
omloop, (als het hart, de milt, de lever,
abstraction.
de long van een dier ,) fressure,f. -, van
Aftrekfel, o. (bij de apoth,), infusion, disgraven, issues. - van hout, ileen op eene
tillation,f. Ben van rabarber, une
werf,, decombres et vuidances d'un chan.
sion tie rhubarbe.
tier, d'un atelier de construction.-, (bij
Aftroeven , b. w. (ik troefde af, heb afgetimmerl.) krullen, fpaanders, raclures, f.
troefd), (in het kaartfpel) cooper or/ pren.
copeaus, tn. —, van gevogelte, abatis,
m.
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(bij jagers ,) van wild, dat men
m.
den honden te vreten geeft , curde,f:—, (bij
de kleederm.) affnijdfel, levee, f.
, van
ftoffen, blik , enz., retailles, —, van
leder, ragnure, f. —, van onrijpe drui.
yen 5 couture ,f. —, van eten, overgefchoten van de tafel, reliefs, restes, rn. pl.
fg. bet afvallen of verzaken van trouw
en geloof, van eene godsdienst, aposta.
verlaten van eene partij, defecsie, f.
tion,.f.
Afvallen, b. w. (ik viel af, heb afgevallen),
door vallen of under het vallen afzonderen,
separer en tor/Iberia ,detacner. Hij had zij-nen neus haast afgevallen, i/ apensese casser le nez en tombant.—, o. (met Zijn),
van boven naar beneden vallen , Comber de
haut en bas , etc. De leidekker viel boven
van het dale af, le couvreur tomboit du
haut du talc. De vruchten zijn a.gevallen , les fruits sent tombes. De vorst heefc
de bloefems der abrikozen doen —, la ge,
lee a defleuri les abricots; fig. Uwmantel
valt af, votre manteau se detache; fig. in
krachten en gezondheid afnemen. Hij begint af te vallen , (wordt zwak ,) i l commen.
ce a dichoir, a maigrir, a amaigrir,
dirninuer. —, in achting dales. Die man
is veel bij mij afgevallen , cet homme eat
bien dechu de son credit aupres de mai;
je n'ai plus si bonne opinion de cat horn.
me qu'auparavant. in betrekkelijke
waarde verminderen. Deze vvijn valt bij den
anderen te veel af, on ne trouve plus ce
Tin bon aprês l'autre; on trouve ce vin
tneins bon que Pautre. —, van het geloof, zulks verzaken, apostasier,, abjurer, renoncer reoaier sa foi sa religion. —, (zeew ), afdrijven van een fchip ,
de ftreek verlaten, deriver, etre emportd
par le vent ou par le courant. —, van zijnen vorst, van eene partij, abandonner un
prince, le parti auquel on est attache.
Afvallig , b. n. oproerig, revolte , e , rebelle , infidele.
Afvallige , m. en y r. afgevallene van eene
godsdienst, apostat ,e , renegat,e,celui ,
celle qui apostasze.
Afvalligheid, y r. van eene godsdienst, aposoproerigheid, revolte.
Casio.
afwatering, iconAfvalling, yr. chime.
lement, m. wankoers , (zsew ), !truss!?
route. —, (onder het bijleggen), abatee. —, fteilte van het water of van eene
rivier, waterval, cataracte•
Afvangen, b. w. (ik ving af , heb afgevangen),
door vangen wegnemen 5 liter en prenant,
prendre. —, door vangen den regtmatigen
bezitter onttrekken , attraper , prendre.
Hij heeft mij twee duiven afgevangen , tl m'a
pris deux pigeons, fig. of fpr. temand eene vlieg —, (hem eene leans afkijken , den
voet ligten, verfchalken 5 ) supplanter q. q.
avec adresse, lui caliper Pherbe sous les
pieds, leurrer q. q.
Afvaren, b. w. (ik voer af, heb afgevaren),
door varen affcheiden , briser, titer on separer en passant avec quelque navire ,
etc. De fchipper heeft mijn roer afgeva
ren, le batelier a brise mon gouvernail
en y heurtant avec son beitiment. —,varende verwijderen, partir en barque, etc.
1k voer hem verre van de ftad af, je le me
nal (en barque) loin de la villa.—, o.
w. (met Zijn) , varende vertrekken , partir
par eau ; sortir du port ; tnettre a la
voile. De fchuit zai dadelijk —, la bar61
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vie partira tarot a Pheure.
naar be.
neden varen , descendre une Zij
voeren den Rijn af , its descendirent le
Rhin.
Afvechten , b. w. (ik vocht af, heb afgevoch•
ten), vechtende afkeeren , repousser ou
derourner en se battant, en battant.
Wij vochten den vijand dapper af, nous
repoussdrnes en battant courageusement
Pennemi, Zich , (zich moede vechten,)se
lasser a force de combattre.
Afvegen , b. w, 1 ik veegde af, heb afgeveegd), door vegen afitoffen, afzonderen,
titer sr; pons.siere de dessus de q. ch., essayer, housser. Veeg het ftof van de boeken af, dtez la pous.siere des livres.
,
door vegen reinigen. De tafel (boenen ,) frotter la table. —, met eenen
boritel of fchuijer , saettoyer avec des
brasses ou vergettes. afborftelen ten
einde toe vegen , acizever de housser, de
vergeter, etc.
Afveger, cella qui Ste la poussiere de
dessus de q. ch., qui nettoie en frettaut, etc.
Afveging, vr. action de nettoyer en fret..
taut, etc.
Afvergen, b. w. (ik vergde af, heb afge.
vergd), afvorderen, afeifchen, esiger,,de?Bander instamment.
Afverven, b. en o. w. (ik verfde af, heb afgeverfd,) zie Afverwen.
Afverwen , b. w. (ik verwde af, heb afgeverwd), ten chide verwen. 1k zal doze
deur eerst
voor dat ik henen ga, je
nirai j'aezeverai de peindre cette porte
avant de partir. —, de laatfte kleur aan
eene flofgeven, donner la derniere couleur
o. w. de verw los laten,
a une draft.
afgeven , t ticher en se dechargeant ; ldcher
la couleur,, la reinsure zie Afgeven.
Afvillen, b. w. (ik vilde af, heb afgevild),
door villen afzonderen, ecorcher,, enlever
la peau.
Afvijten , b. w. (ik vijlde af, heb afgevijld),
door vijlen afzonderen, limer , dter, enlever avec la lime. —, (bij de muntw.) De
munten tot op derzelver juiste gewigt
ecouaner.
Afvijling, vr. action de brier, d'enlever,,
d'ai rer avec ia lime. —, (bij de muncw.)
het afvijlen der muntftukken, otn aan
zelve het regte gewigt te geven , ajusta.
ge ,
Afvijlfel, o. vijlfel, limaille, f.
Afvisfchen, b. w. (ik vzschte af, heb afge•
o. w. ten einvischt), zie Uitvisfchen.
de visfchen, act:ever, finir de pecker.
Afvleijen , b. w. ik vleide af, heb afgevleid),
door vleijen iets verkrijgen, obtenir q. ch.
par flatterie.
Atviiegen , o. (ik vloog af, ben afgevlo.
gen), zich vliegende verwijderen, wegvlie..
gen, s'envoler,, prendre son vol de quelque hauteur. De kraaijen vlogen van de
kerk af , les corneilles s'envolerent de
Peglise; fig. , fchielijk afloopen, descendre en volant, precipitamment. Toen hij
hem zag, vloog hij de trappen af, en le
vol ant it descendit en volant, precipi.
tamment, les ridgrds. —, (met liebben),
als : Op en , voter en haut et en bat. — ,
b. va vliegende afzonderen , als: De vogel
heeft zich de vleugels afgevlogen, Poiseau
a perdu les wiles a force de voler. De
hen heeft het glas van de tafel afgevlogen,
la poule a vole contra le verre et Pa fait
tom.
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teals yerre de la table en volant.
Afvlieten, o.w. (ik vloot af, ben afgevloten),
naar beneden vlieten , decouler ecouler
en descendant. Het blued der helden vloot
den berg af, le sang des hdros coaloit de
la montagne.
Afvlijmen , b. w. vlijmde af, heb afgevlijmd), met eene vlijm affnijden , couper,
enlever avec une lancette.
Afvloeijen, 0. w. (ik vloeide af, ben afgevloeid), zie Af,lieten.
Afveed:eren , b. w. (ik voederde af , heb afgevoederd.) , zie t%fvoeren in de eerfte bet.
Afvoerder, m. celui qui transporte des marchandises, etc.
Afvoering, vr. transport de marchandises,
etc.
Afvoeren, b. w. (ik voerde af, heb afgevoerd),
bet gewoonlijk voeder geven , voeren. De
beesten donner a manger a des bestiaux , les nourrir enriarement. —, de
voering geheel afmaken , achever la don•
blure, doubler entierement (un habit).—,
van eene plaats wegvoeren , naar beneden
brengen. Die koopgoederen worden van den
Rijn afgevoerd, ces marchandises sont
eransporties en descendant le Rhin.
Koopwal en per as —, transporter des mar.
chandises par terre.
Afvorderen , b. w. (ik vordercie af, beb ofg-evorderd) , exiger, demander ; zie Afeifchen.
Afvorderinz , yr. demande, etc.; zie Afei.
Idling.

Aftormen , b. w. (ik vormde at', heb afgevormd), iets in een week ligchaam drukken
of gieten, om hierin , door afdrukken of
afgieten , de zelfde gedaante over te bren.
gen, modeler, moister. Deze beeldhouwer
vormt de figuren in was af, (boerteert dezelve in was ,) ce sculpteur modéle les fie
,lures en dire. In pleister (afgieten) ,
mauler en platre.
Afvragen I. w. (ik vroeg en vraagde af,
heb afgevrangd), door vragen trachten te
vernemen of ce bekomen , uitvrap-,en , de
rounder, questionner,, sander; fpr. w.
Zoo vraagt men den boeren de kunst ai,
c'est ainsi qu'on tire des vers du nez a
•q. fall, dernande, point de reponse.
lemand bet hemd van het lijf —, se dit de
q. qui nous demande les plus menus
details de notre maniare d'etre.
Afvraging, yr. demande.
Afvriezen, o. W. (het vroor af, is afgevroa.
ren en afgevrozen), door vriezen zich af
fcheiden , etre emporte par la gelds. —,
(met Hebben), ophouden te vriezen, cesser de geler.
Afvrijven, b. w. (ik vreef af, heb afgevre•
ven) zie Afwrijven.
Afvuren , b. w, (ik vuurde af, heb afge.
vuurd), affchieten. Fen fehietgevveer —,
decharger tone arme a feu, o. w. ten
einde toe fchieten, vuren , achever, finir
de tirer,, (des coups de fusil , etc.); fig.
Hij heeft afgevoerd, c'en est felt de lui.
Afwaaijen, b w. (ik woei en waaide af,
heb afgewaaid), door waaijen affeheiden,
afzonderen. De wind heeft al de appelen
van den boom afgewaaid, le vent a enlevd, abattu, fait tomber routes les pornnoes de l'arbre. o. w. (met Zijn) door
den wind afgezonderd worden. De hoed
is mij afgewaaid , le vent tea emportd
mon chapeau. — (zcew.) de dorm waait
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af, (hat worth ftil weer,) la tempte se paralyse.
Afwaehten, b. w. (ik wachtte af, heb afge•
wacht), wachten dat iemand komt , of iets
gefehiecic, attendre.
Afwachter,
celui qui attend.
Afwachting, y r. verwachting, attente.
Afwallen , b. w. (ik waide af, heb afgewald),
omwallen , met wallen inflniten , environs
ner, entourer de remparts.
Afwandelen, b. w. (ik wandelde af, heb afgew irdeld) , door wandelen arzonderen. Wij
hebben de fehoenen van onze voeten afge..
wandeld, nous avons use nos souliers, en
nous promenant. heeft het vel van zij..
ne eoeten afgewandeld, it s'est dcorche les
pieds a force de se promener. zich
door wandelen afmatten, se fatiguer par
une promenade. —, o. w. (met Zijn), wan.
delende zich ' an eene plains verwijderen. Wij
zijn nierver van de (lad afgewandeld , notre
promenade nous n'a pas beauceup dloignes de la ',isle ; nous ne nous sommes pas
beaucoup dloigndi de la ville en nous
promenant.
Alwasfehen , b. w. (ik wiesch af, heb afge.
wasfchen), door wasfchen aficheiden , reinigen, laver, nettoyer, eniever on dter era
lavant ; purifier ; fig. Ik heb mijne loanden van die zaak afgewasfenen (daarin geen
deel genomen), je m'en suis laid les
mains. —, tthwisichen uitdelgen. Al bet wa.
ter van de zee kan die falai-1de niet—, niers
ne pourra effacer cet opprobre.
Afwasfekr, m. celui qui lave, nettoie en
lavant ; fig. qui efface.
Afwasfching, vr. action de nettoyer en la.
vant. —, (in de. artfenijk.), lotion. —
(in de room. kerk), ablution. - reini.
ging, purification.
Afwater , zie Opperwater.
Afwateren , b. w. (ik waterde af, heb afge.
waterd), (in de pelferijen gebruikelijk),
laver, rincer du drag,
o. W. aid's
van het overvloedige water ontlasten, iconler,, s'ecouler. Wij moeten iets verzinnen
waardoor de tu'n van dies leant kan
fact imaginer quelque 'Boyer; pour faire
dcouler Peau de ce cdtd du jardin.
Afwatering, vr. ecoulement , no.
nfweeken , b. w. (ik weekte af, beb afgeweek°, door weeken afzonderen, separer
a force de tremper, detacher en humectant. —, 0. W. week worden en afvallen ,
se separer, se detacher 4 force d'être
trempd; s'amollir et tomber.
Afweeking, yr. action de separer 4 force
de trempero
Afweenen , b. w. (ik weende af, heb argeweend), door tranen boeten, uitdelgen ,
expier par des pieurs. Zich—, (door weenen zich afinatcen,) s'epuiser a force de
pleurer.
Afweerder m. celui qui detourne.
Afweg, m. weg, die van den regten wegafleidt,
ook een weg, omweg , fluipvveg , detour,
chemin, sentier ecarte ou ddtournd
faux chemin. lk dwaalde van den regten
weg af, en its,vam op eenen je m'ecartai
de la route, et je donnai dans un faux
chemin. Op afwegen ontkomen , dchapper
par des chemins ditournes; fig. afwijking
van het pad der deugd. De flechte voorbeelden hebben hem op afwegen gebragt,
les mauvais exemples Pont fourvoyd, lui
alit fait quitter le bon chemin.
Afwegen, b. w, (ik woog af, heb afgewogen),
door

AFW
W
door wegen afzonderen , partager en peseta , peter tine partie de q. ch. 1k
een' ieder twee pond afgewogen, j'ai pese
a chacttn deux livres. —, (bij de koopl.)
tarer. Men heefc de tonnen reeds afgewogen, on a déjà tare les tonneaux; fig.
De overeenkomst van verfchillende zaken
berekenen, proportionner, mesurer, pe.
ser. Men moet de middelen naar het oogmerk —, dat men wil bereiken, it faut
proportionner les moyens aux fins qu'on
se propose. Het is een man , die al zijne
woorden afweegt, c'est un homme qui pese
routes ses paroles.
Afweger, m. celui qui pese, etc.
Afweging, yr. action de poser, etc.
Afweiden, b. w. (ik weidde af, heb afgeweid ) , het gras afeten , grazen , brouter
tout, manger toute Pherbe, paitre jusqu'ace quo le pre soft depourvu de Pherbe. De paarden hebben die weide reeds afgeweid, les chevaux ont deft) broute touo. w. (met Zijn)
ts l'herbe de ce pre.
zie Afgaan, Afwijken, s'ecarser, s'iloigner de son sujet.
Afweiding , yr. action de brouter tout; fig.
afwijking , digression.
Afwenden , b. w. (1k wendde af, heb afgewend),
af keeren , ter,zijde wenden, afleiden , detour.
derser,divertir. Het gezigc van lets
sourner le visage de q. ch. (Zeew.) van
het land , virer au 'argue; het ruime fop
kiezen , alarguer.—,(in het fchermen). Eenen flag , parer un coup ; fig. Het ge(vermijden), icarter le danger,
vaar
zie verder Afkeeren.
Afwender, m. celui qui Mourne. etc.
Af wending, yr. afleiding , diversion, action
de Mourner, etc.
Afwennen, b. w. (ik wende af, heb afge•
wend), door gewoonte of gedurige oefe•
ning afteeren disaccoutumer,, dishabituer,, faire perdre sine coutume a q. q.
Men moet kinderen vroeg hoofdig, halitar r ig te zijn, it faut desaccoutumer les
enfants de bonne heure d'être opinidtres.
Zich lets —, se disaccoutumer, se deshakituer, de q. ch. faire perdre une habitude. Track u het fpel af te wenuen , tdchez --de vous deshabituer du feu.
Afwenner, m. celui qui disaccoutume, qui
dishabitue.
Afwenning, vr. ontwenning, aflegging eener
gewoonte, disaccoutumance. t
Afwentelen, b. w. (ik wentelde af, heb argewenteld), naar beneden wentelen, rollen,
rouler en bar. Hij wentelde den boom
van den berg af, it rouloit l'arbre de la
montagne. —, door wentelen verwijderen ,
titer en roulant. Wentel thenfteen van de
deur af, titez en roulant la pierre de la
porte.
Afwenteling, yr. action de fairs descendre
en roulant.
Afweren , b. w. (ik weerde af, heb afgeweerd) ,
afkeeren , de aannadering eener zaak verhinderen, met nadruk afwenden , Mourner, rep ousser , defendre , empécher. Ecnen flag —,
parer un coup.
Afwering, vr. action de Mourner, de re.
pousser ; resistance.
Afwerken , b. w. (ik werkte af, heb afgewerkt) , door werken afzonderen , Os ter ou
detacher,, en travaillant. Hij heeft het vel
van zijne handen afgewerkt, il a detache
en travaillant la pease de ses mains. —.
ten einde werken. 1k heb mijne taak af.
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gewerkt, fa/ fns' usa tdche —, door veel
werken afmatten . Zich —, se fatiguer
force de travailler.
o. w. ten ;einde
werken. Hij heefc afgewerkt, it a achevi
sa tdche.
Afwerpen , b. w. (ik wierp af, heb afgeworpen),
door werpen afzonderen, abattre, jeter a
bas, etc. Lie Atfinijten. Het hers heeft
zijn gewigt afgeworpen, le cerf a fete son
bois, sa tete. Het paard heefc den ruiter
afgeworpen , le cheval a mis son cavalier par terre, Pa desarconne. De Hang
werpt hare huid af, le serpent se depoui lser.
ie de sa peau; fig. Het juk
o. w. (zeew.) zie At*.
cotter le joug.
varen.
celui qui forte en bas, etc.
Afwerper,,
zie Afwerpen.
A fwerping, yr. action d'abattre, de jeter
en bas , etc.
Afweven , b. w. (ik weefde af, heb afgeweven) , een weeffel afweven , ten einde
weven , achever un tissu. Het dock is
afgeweven , on a achevi de tisser
drap.
Afwezen, o. w. (ik was af, ben afgeweest),
verwijderd zijn, etre iloigne, e, distant,
e. Delft is twee uren van Rotterdam af,
Delft est eloigne en distance a deux lieues
de Rotterdam ; i1 y a deux lieues de
Delft a Rotterdam. 1k ben er verre van
af, het te gelooven, je suis fort eloigni
de le croire; fig buiten verbindtenis van
iemand of lets zijn. lk wenschte van dit
gezelfchap af te wezen , je desirerois ne
plus titre membre de cette societe.
tegengeftelde van verpligt zijn. 1k kan
niet—, (ik acht mij verpligt) u te melden ,
je ne saurois me dispenser de vous marquer. —, gefcheiden zijn. Hij wil van zijne vrouw veut etre separd de
sa femme. De hengel is van den pot af,
Pause du pot est cassee. bevrijd , ontflagen zijn van jets. Die zaak gaf mij veel
moeite , nu ben ik er van af, cette affaire
me donnoit beaucoup do peine , m'en voila delivre , debarrasse , quitte; fam.
Zijt gij reeds afgeweest? (op het huisje ge.
weest?) avez-vous déjà etc aux lieux,
aux commodites 2 etc. —, niet tegenwoordig zijn, veroud. van Afwezen. —, in Afwezen, Afzijn, o. absence, f.
Afwezend , tegenw. deelw., absent , e. iloigni , 0. Hij was —,(niet tegenwoordig)
itoit absent.
Afwezende, m. en vr. absent , absente.
Afwezendheid, yr. afwezen, absence. In,
gedurende, mijne , pendant mon absence.
Afwezig, b. n. afwezigheid, zie Afwezend,
fwezendheid.
Afwijken, o. w. (ik week af, ben afgeweken), zich langzamerhand verwijderen, se
retirer,, se reculer, s'eloigner, s'icarter, etc. De vijand week eindelijk af,
(trok terug ,) enfin l'ennemi se retira.
Wandelende week hij van den rijweg af, en
se promenant it s'etoigna du grand chewin de la grande route. Naar zijn oogmerit ftreven , zonder een oogenblik af te
wi ken, tendre 4 son but sans divier un
instant. 11c zal nooit van dezen regel —,
(denzelven laten varen ,) je no me depar.
tirai jarnais de cette maxime. affiand doen van het kwade, abandonner
le vice, Mister du vice. —, van elkan.
der wijken , uitfchieten. De muur wijkt naar
bui-
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buiten af, la meraille purse en dehers;
fig.; onderfcheiden zijn. De opvoeding doet
de menfchen veel van elkander-, l'iduca.

ti on est cause d'une grande difference ,
distinction, parmi les personnel.
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semi. iemand in iets to boven gun,
voorkomen, overtreffen, gagner, surpass
ter, l'emporter sur q. q. Uw broeder wint
het alien anderen af, votre frere l'ensporte
Sur tour les autres. Laten wij het hue -,
(om er eerder dan zij te komen), gagnons
le devant sur eux, pour y arriver plu.
edt qu'eux. In het fchrijven • wint hij het
mij af, a ecrire it l'emporte sur moi.

(zeew.) in het zeilen van de regte vaart of
koers , deriver.-, On de fterrek.) van het
noorden , van de middellijn, decliner. De
magneet wijkt drie graden af, l'aiguille
decline , varie de trois degres. Een afwij. Afwippen, b. w. (ilc wipte af, heb afgewipt),
met eene wip afgooijen , afwerpen , faire
kende zonnewijzer, tin cadran reclinant.
Afwijker, m. celui qui se retire, s'ecarte,
Comber de dessus de q. ch jeter d'en
haut q. qui est en balance. -, o. w.
se desiste, etc.
Afwijking, yr. van eenige zaak, van den weg,
(met Zijn), wippende afvalleu , tomber en
se balaneant ; fig. affpringen , tauter en bar.
deviation; -, (zeew.) van den magneet of
zeilfteen diclinaison de I'aiguille aiman- Afwisfchen, b, w. (ik wischte at, heb afge..
wischt) , door wisfchen reinigen, afdoen,
tee. - , (in de fterrek.) der zon van de midi.
essuyer; zie Afvegen , Uitvegen. lle tra.
dellijn naar eene der beide polen, declinalnen - essuyer les lames, les pleurs, -,
son.- , fchijnbare beweging eener vaste fler
(zeew.) met den wisfcher fchoonmaken , ivan haren gewonen loop , aberration d'une
couvillonner.
etoile.-, eens zonnewijzers van de poolshoogte reclinaison. - afdwaling van zijn en Afwisfcher, yr. cells qui essuie, etc.
pligt egarement, &art ,ns.-, nitftap, om- Afwischfter, vr. celui qui essuie , etc.
weg, van de hoofdzaak in eene rede of in een Afwisfelen, b. w. (ik wtsfelde af, heb afge.
gerchrift , digression. -, van den regel , onwisfeld) , verwisfelen , door wisfelen belt°.
regelmatigheid (in de fpr. k.), anomalie.
men , changer. De jood heefc mij mijne
Afwijkfler, vr. cells qui se retire , s'dcar.
dukaten tegen guldens afgewisfeld, le jail

te, etc.
Afwijzen , b. w. (ik wees af, heb afgewezen),
een teeken geven, om zich te verwijderen ,

fairs signs (de la main) de se retirer,
de s'iloigner; fig. iemand geen gehoor
verleenen, zijne bede niet willen aannemen.
Eenen bedelaar
, rcnvoyer on mendi.
ant. Norsch , onbefchoftelijk rebuter.
Hij witde binnen treden, maar men wees
hem norsch aan de deur af, it youloit entrer, mais on is rebates a la parte. Hij
laat zich niet -, it ne se rebate point. -,
afflaan, weigeren, refuter, dconduire. Zijn
verzoek werd afgewezen, geweigerd , sa
demanie fat refusee. Ik kan u niet -, je
nesaurois vous iconduire. , (in de prakt.)
van de hand wijzen, ontzeggen , debouter.
Zijn eisch is afgewezen (hem ontzegd),

a ete dibouti de sa demande , mis hors
de cour,,hors de proces. afflaan, terug
drijven , repousser. De vijand werd met
bebloede koppen , met een aanzienlijk verlies, afgewezen, l'ennetni fat repoussi avec nee perte considerable ; fpr. w. Hij
is fchamperlijk , onheufchelijk afgewezen,
a eu bien des rebuffades ; it a en an

m'a (change ) donne des florins pour met
ducats.-, o. w. (met Zijn) , op verfcheidene
wijzen, enz. veranderen, diversifier, varier. Het gefprek wisfelt gedurig af, Pen.
tretien diversifie continuellement. Met
zijne ftudien -, diversifier ses etades.-,
na elkander volgen , alterner.
Afwisfelend , b. n. changeant , e , varie, e,
alternatif, ive , intermittent, e. Een met
duizenderlei bloemen bloemperk , an
parterre varie de mills fleurs. Bette -e
koorts , tine P y re intermittente. -e rijmen , des rime: alternies croisies. Hene -e aria, (zangftuk), (die door alle too.
nen wel gefteld is , zoo dat deze afwisfe.
len ,) tin air module. Eene -e beweging,
an mouvement alternatif bijw. alternativement. Geluk en ongeluk zijn afwisfelend, (wisfelen elkander af) , le ionheur

et le malheur se suivent alternative-

meet.
Afwisfeling, yr. verandering , verwisfeling,

pied de nez.

changetnent, 05. variation, vicissitude,
variiti. De - des geluks, le change.
meet de fortune. - der winden, la va.
nation des vents, - der jaargetijden , la
vicissitude des saisons. Er is veel - in
deze muzijk, i1 y a bien de la variiti
dans cette rnusique. Regt van - (kens),
alternative.

faire descendre q. ch. par le moyen d'un

(comme fait ace nsuraille blanchie.)

Afwijzing , yr. weigering , refer , action de
refeter.-, weigeriug , om iemand het noodig
onderhoud te geven , deni m. -, (in de
fcheepv.) van het kompas , zie Miswijzing. Afwitten , b. w. (ik witte af, heb afgewit),
Afwinden, b. w. (ik wont af, heb afgewongeheel wit maken , ten einde toe witten,
den) , door winden afdoen , divider. -,
blanchir entierement avec de la chaux,
ten einde winden , achever de divider.
finir de blanchsr. o. w. de witte kleur
Iets door een windas , (naar beneden laten),
los laten , lecher le blanc ; tdcher de blame

Ruindal guindas , au moyen d'une poulie. Afwoekeren, b. w. (ik woekerde af, heb af..
Afwinder,, m. haspelaar,, celui qui divide,
gewoekerd), door woekeren verkrijgen.,
de'videur.
obtenir ou gagner par usure.
Afwinding , yr. action de divider.
Afwoekering, yr. action d'obtenir q. ch.,
Afwindfter, y r. garenwindfter,, devideuse.
par usure.
Afwinnen , b. w. (ik won af, heb afgewon- Afwonen , o. w. (ik woonde af, heb afge.
nen), door winnen aan iemand onttrekken
wooed) , demeurer loin de, 4 !Warts
van iemand verkrijgen , gagner q. ch. 4 Afwrijven, (Afvrijven) b. w. (ik wreef af,
ou sur q. 9. prendre sur. Iemand zijn
heb afgewreven), door wrijven fchoon ma.
geld in het fpel gagner d q. q. son
ken, enlever, liter en essuyant, nettoyer
argent au feu, le mettre au blanc. Ik
en frottant. Den roest van een ge.
neb hem den prijs afgewonnen , j'ai gaged
weer -, ddrouiller fine arse d feu. Het
le prix cur lui. Den vijand eene yes.
hert heeft zijne horens aan eenen boom afting
prendre tine forteresse sur l'engewreven, le serf a dtterouti ra tile a
fig
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un arbre. Door wrijven afmatten, se fa— faire voile sur tin vaisseau. Op eene

tiguer en frottant. —, ten einde wrijven,
achever, finir de frotter.
Afwrijving, yr. action d'essuyer, etc. en frotCant.
Afwringen , b. w. (ik wrong af, heb afgewrongen), door wringen affcheiden, arracher en tordant. lcmand een geheim (afperfen) arracher un secret a q. q.
met wringen ui t drukken , exprsmer,, faire
sortir en tordant; zie Uitwringen.
Afwringing , yr. action d'arracher en tordant , etc.
Afzadelen, b. w. (ik zadelde af, heb afgezadeld ), den zadel afnemen, ontzadelen,
desseller. Het paard is te warm, men
moet het niet zoo fchielijk , le cheval est
Crop chaud, no faut pas le desseller si
let. Eenen muilezel—, debater un mulet.
Afzagen , b. w. (ik zaagde af, heb afgezaagd),
met de zaag affcheiden , couper avec la
scie, titer, aparer en sciant. Schuh's —,
(bij de fchrijnw.) chanfreiner. Zich —,
door zagen afmatten, se fatiguer en sciant.— , ten einde zagen, scier tout; in deo. w. achever de scier.
zen zin ook.
Afzager, m. celui qui coupe avec la scie, etc.
Afzaging, vr. action de scier, etc.
Afzakken, b. w. (ik zakte af, heb afgezakt),
alles wat gezakc moet worden, in zakken
doen, ensacher,, mettre tout en sacs. —,
o. w. (met Zijn), nederzakken , descen.
aftrekken. Het Ledre, s'affaiser.
ger zakte den Rijn af, Parinee descenafdrijven , met den
dit le Rhin ; fig.
'doe emporte par le couitroom ,
rant; descendre une riviere en Jeri
want. afdeinzen , de vlugt nemen (in
eenen zeeflag.) .Een gedeelce der vijandelijke vloot begon af te zakken , une pantie
de la flotte ennemie commenea a prendre
chasse ; fan. zich itil wegmaken , wegiluipen , clicamper, prendre le haut du
pied, se retirer, etc. Wij ,zochten hem
onder den hoop, maar hij Was reeds afgezakt, nous le cherchames parmi la Ionic,
inais it avoit déjà pris le haw` du pied.
celui qui met tout en sacs ;
Afzakker,
qui descend, qui se retire.
Afzakkertje , o. zie Afzettertje.
Afzakking, vr. nederzakking , descente, f.
affaissenzent, m. etc.
Afzeggen, b. w. (ik zeide af, heb afgezegd
en afgezeid) eene gemaakte affpraak herroe.
pen, eene afgefprokene zaak opzeggen, het
beftelde opzeggen, contremander. Eene koets
laten contremander un carosse. Eene
gedane uitnoodiging tot een bezoek laten —,
deprier. lea hen tot een middagmaal gevraagd te hebben , heeft hij ze weder laten —, aprhs les avoir pries a diner, it
les a envoys deprier. herroepen, di.
dire. — , weigeren , refuser; fpr. w. Mort —
is vriendfchap doen , un bon refus vaut
tnieux que mills promesses.
Afzegger, tn. celui qui contremande.
Afzegging, yr. action de contremander, f.
contremandement , tn.
Afzeilen, b. w. (ik zeilde af, heb afgezeild),
door zeilen afzonderen. Hij wilde mijn
fchip dwars doorloopen maar hij zeilde zijne„ boegfpriet ef, it ,ouloit m'aborder
d'abord au corps, (mettre l'eperon dans
le flanc de men voisseau), mais,i1 rompit on brisa son beaupre.—, o. w. (met
Zijn), van eene plaats weg .zeilen, onder zeil
gaan tnettre a la voile. Op een fchip —,

plaats faire voile vers tine place.
Afzeiling , vr. action de briser en faisant
voile.—, action de faire voile ou de mettre a la voile.
Afzenden , b. w. (ik zond af, heb afgezonden), wegzenden , envoyer . Spoedig , depecher,expedier.—,afvaardigen deputer.
celui qui envoie ,expedie , etc.
Af, ender ,
—, verzender van koopwaren, expediteur.
Afzending , vr. expedition ,dipêche ,
S ration, f. envoi , en. De — van eenen
postbode, l'envoi d'un courier.
Afzendfter, vr. celle qui envoie , dept..
che, etc.
Afzengen, b, w. (ik zengde af, heb afge.
zengd), door zengen afzonderen, verzengen , griller, flamber. Eene eend
(zengen,)fiamber un canard. Hij warmde
zich zoo kort bij het vuur, dat hij het vet
van een been afzengde, ii s'est chauffe de si
prhs , qu'il s'est grille la peau d'une jambe. —, (bij heelm.) fchroeijen, cauteriser.
Afzenging , yr. action de flamber, etc. —,
(bij heelm.) cauterisation.
Afzetplankje , o. (fcheepsw.) op hetwelk de
timmerlieden de mast van eeu rondhout afzetten , tablette d'equerrage , 1.
Afzetfel, ce van bloemen, planten, marcot.
to , f. —, van boomen , rejeton , m.
gepote , in de
poot , loot , bouture , f.
aarde gelegde wijngaardrank, provin, m.
Afzether,, y r. cells qui depose, etc.; inzond.
bedriegfter, trompeuse,
Afzetten, b. (ik zette af, heb afgezet);
van bower afnemen en nederzetten. Zet den
last af, dien gij op de fchouders draagt,
mettez bas le fardeau que vows portez
sur les epaules. De ketel van het vuur —,
(afnemen,) prendre le pot du feu. —, (in
de krijgsk.) zet uwe geweren af, posez yes
armes. (bij heelm.) affaijden. Een
been —, amputer une jambe. —, verzet.
ten, verwijderen, verfchuiven. Zet die tafel verder van den muter af, mettez cette
table plus loin de la muraille. (bij
voerl.) Ik reisde met hem tot Amflerdam,
waar hij mij bij mijnen vriend afzette , je
fis le vo y age avec lui jusqu'a Amster.
dam, oa it me remit , au je descends*:
chez mon ami. Wilt gij dezen koffer aan
mijn huis —? voulez.vous deposer ce coffre,
cette malls, chez moi? verkoopen. Ik
heb die koopwaren reeds afgezet, j'ai de.
fel debits ces marchandises ; fig. iemand koel afwijzen , expedier q. q. achewent, se defaire de q. , l'econduire.—,
berooven, plunderen, detrousser,, depouiller, voler. Hij is op den weg afgezet geworden, it a da detrousse, vole sur 7e
grand chemin. —, (in het muntw.) de ui*
terlijke waarde ontnemen , of van onwaarde
verklaren. Geld —, decrier une monnoie.
De asfignati4n, het papieren geld —, (de
waarde , die ze gehad hebben , herroepen,)
demonetiser les assignats. iemand van
eene waardigheid, deposer, demettre „de.
stituer, degrader , priver. Men heeft
hem van zijn ambt afgezet (ontzet), on l'a
depose de sa charge, on l'a demis de son
emploi. Eenen hopmen , casser un
pitaine. Eenen koning (onttroonen) , di.
dergra.
troner un roi. Eenen priester
opligten, door te border un prétre.
gen , zonder uitzigt om het terug te geven,
(bij tuinl.) affnijden en weescroquer.
, marder planten. Planten , bloemen
dre
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cotter des plantes , des fleurs: Takken,
uitfpruitfels —, coacher des branches , des
rejetons en terre, pour leur faire pressdre racine. (bij letterz.) De zecter
heeft geene kopij genoeg om het vel of
Mad af te zetten, le cornpositeur n'a pas
assez de copie pour achever ou composer
(bij teekenm.)
entihternent la feuille.
elk deel zijne vereischte kleur geven. Naar:enlurniner eu coloten , kunstprenten
(bij
rier des cartes, des estampes
fchilders of verw.) door kieurea dot] alltepeindre
ken. Eene kroonlijst , enz, geel
en fauna une corniche, etc. pour la fai(bij kleerrn. of
re dclater.
naaijen
naalit.), een afttekend boordfel aannaaijen.
Een rok met zijden galon orner un habit ,une robe d'un galon de sole. —, (bij
geneesh.) afdrijven , purger ; van bier:
Afzettend, b. n. afdrijvend, ontlastiog veroorzakend, aperitif. ive , laxatif, ive ,
purgatif, ive , diurdtique , etc.
Afzetter, tn, celui qui depose , met en bas,
etc.; zie Afzetten. — , bedrieger, kwade
betaler, opligter,, escroc , trompeur.
Afzetterij , yr. ligte bedriegerij , escroquerie.
Afzettertje, o. verkl. woord van Afzetter ; inzonderheid, fam. een glaasje likeur, genuttigd na het gebruik van fpijzen wiju
koffij, enz pousse-café, m.
Afzetting, vr. van eenig ambt, enz. demission,
degradation, deposition. —, van eenig
lid, amputation. —, van kaarten, pren, van geld, decri
ten , eniuminure,f.
rabaissement
Afzieden, b. w. (ik zood af, heb afgezo.
den) , af koken , faire tone decoction d'herbes ; zie Afkoken.
Afziedfel, o. decoction; zie Afkookfel.
Afzien , o. w. (ik zag af, heb afgezien), het
gezigt afwenden, naar eenen anderen kart
zien, detourner les yeux , les regards.
Laat ons van dit voorwerp — detournons
les yeuv de cet objet. Dit is een gevaar.
ce
lijke weg, wij moeten wel van ons
chemin (cette route) est dangereux,
faut bien regarder autour de non:. Van een
voornemen (hetzelve varen) , aban.
donner un projet. —, afftand doen, de sister.
iij zag van zijn regt af, ii desista de son
droit. Zia heeft beloofd, geheel van hem af
te zien (alle verbindtenis met hem op te
helfen) , elle a promis de renoncer el
toute liaison avec lui ; fig. Wanneer ik
van mijn eigen voordeel afzie , abstraction
faire de mes proptes interdts. Daar van
afgezien, sans v faire attention, cola
part. —, b. w;liet elude van lets met het
gezigt bereiken , overzien. Ik kan deze
vlakte niet —, ma vue no ports pas jusqu'au bout de cette plaine; je n'embrasse pas de l'oeil,ou de la vue cette plaine. Zoo ver men kan taut quo la vue
se pout dtendre,jusqu'olt la vue peut porter; fig. het oogmerk , de gevolgen eener
zaak, met de oogen des veritands bereiken. Wij kunnen de gevolgen van die on.
derneming nog niet —, (bepalen, bereiken) , nous ne pouvons pas encore calculer
les suites de cette entrepri se. —, bemer.
ken, befpeuren , remarquer, observer. —,
door acht geven of toezien leeren, apprendre , q. ch. en le voyant faire , regarder
pour saisir les details de q. eh. Ik heb
hem deze kunst afgezien, j'ai appris ce
tour d'adresse h le lui voir faire. Iemand een voordeel, de kans —, remporter
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sen avantage sur q. q., le prevenir, fpr.
w. lui cooper Pherbe sous les pieds.
zich met lets vergenoegen. Ik zal het bier
mede mass
, je ire contenterai de cola;
je m'en tiendrai la. .1.1c zai het eincle (af.
wachten), j'attendrai la fin, l'e eenement.
Afzigtelijk , bijw. afg,rijsfelijk , hideusement.
Afzigtig, b. n. zoo leelijk dat men het ge.
zigt daarvan alwendL, laid , e , qui cheque la vue, hideux , ease.
Afzigtigheid, y r. leelijkheid, laideur.
Afzijn o. W. ( ik was af, ben afgeweest.) zie AfAfzijn , 0. absence , (wezen.
Afzijpelen , n. w. (het zijpelde af, is afgeziipeld), zachtjes afloopen , afdruipen ,
goutter,
,decouler ,couler goutte 4 goutte.
Afzijpeling, vr. decoulement,
Afzijpert o. ev. (het zijpte af, is afgezijpt),
zie Afzijpelen.
Afzijperen , o. w. (het zijpelde af, is afgezijperd), zie Afzijpelen.
Afzijpering, zie Afzijpeling.
Afeijping, zie Afzijpeling.
Afzingen, b. w. (ik zong af, heb afgezon.
gen) , ten einde zingen, uitzingen , achever
de chanter. Zich.—, (zich door zingen af'flatten , uitputten ,) s'epuiser el force de
chanter.—, zoodanig zingen, dat een ander
van de wijs raakt , als: Hij heeft den voorzan
ger afgezongen, (van de wijs afgezongen),
11 a fait perdre sa melodie au chancre.
Afzitten , o.
(ik zat af, ben afgezeten),
afflijgen , (van het paard ,) descendre de
cheval. —, (met Hebben), verwijderd zitten, s e re assis, e, d une distance.
Afzoeken , b. w. (ik zocht af, heb af.;ezocht),
zoeken en afnemen De rupfen van de boochercher et titer, ou enlever lee
men
chenille: des arbres ,dcheniller les arbret.
Afzoeker, celui qui cherche et enleve.
ACzoeking , yr. action de chercher et deer.
Afzoeken, b. w. (ik zoende af, heb afgezoend),
met eenen zoen den twist bijleggen, se réconcilier par un baiser ; zie Afkusfen.
Afzondsren, b. w, (ik zonderde af, heb afgezondeld), van andere dingen affcheiden
eene fcheiding maken, separer, mettre 4
part. Den ouden wiin van den nieuwen — ,
separer le vin vieux du nouveau. De bok.
separer lee boner
ken van de lammeren
d'avec les agneaux. Een afgezonderd
work , (in den vestingb.) sen bastion delta.
, se
cite. Lich van de gezelfchappen
reinigen , (bij
retirer des compegnies.
de shim. en apoth.) Vuiligheden van•vloeijende dingen , defeluer ; fig. Hij leeft
van alle menfchen afgezonderd , it mane une vie tout-h .-fait solitaire.
Afzondering, Yr. separation, abstraction.
In de — (eenzaamheid) leven, vivre dans
la solitude, dans la retraite. alleen
plaatfing, isolation. —, fcheuring van de
—, der vochten in het
kerk, schisme,
menfch. ligchaam , secretion.
Afzonderlijk , b. n. alleen , eeezaam, sepa•
, e, particulier, ere, iso!d e, Hij
huis, it habit: une maibewoont een
son particuliere. Een ftandbeeld, (dat
op zich zeif ftaat 9 ) une statue isolie. —,
bijw. alleen,eenzaam, separement ,particy.
lihrement, isolement. Hij heeft het on(bijzonder,, alleen), behandeld,
derwerp
it a traits ce sujet isolement.
Afzoomen, b. w. (ik zoomde af, heb afgezoomd), ten einde zoomen, ourler entii•rernent , finir d'ourler.
Afzuigen , b. w. (ik zoog af, heb afgezogednoo
);
Ea
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door zuigen van boven wegnemen, nicer
de dessus , la partie superieure. -., door
zuigen afzonderen , separer en tdtant.
Door veel zuigen afmatten , fatkuer, ipuiser a force de Our. Het kind heefc
de moeder gansch afgezogen , Penfant a fatigue,epuisi la mere A force de teter.—,
(bij boomkweek.) door zuiging enten,gref.
fer en approche.
Afzuiging, yr. nicer de dessus , etc. Zie At
zuigen.
Afzuipen , b. w. (ik zoop af, heb afgezopen),
door zuipen wegnemen. lets van boven —,
gem. boire le dessus de q. ch. , zie Afdrinken. Zich —, (zich door zuipen krachteloos maken,) se ruiner, s'enerver a for.
ce de boire.
Afzweepen, b. w. (ik zweepte af, heb afgezweept), met eene zweep afzonderen , abattre avec un fouet. —, naar beneden
zweepen , chasser en bas avec un fouet.
Afzweerder, m. celui qui abjure.
Afzwemmen , o. w. (ik zwom af, heb afge.
zwommen), zich zwemmende verwijderen ,
s'dloigner a la nage , en nageant. Zich —,
(zich door lang zwemmen afmatten,) se
fatiguer en nageant.
Afzweren, b. w. (ik zwoer af, heb afgezwo.
ren), met eenen eed verwerpen, abjurer.
Het yolk zwoer den dwingeland af, le pew•
pie abjura le tiran. —, herroepen , retracter solennellement, ou par serment.
Hij moest zijne ftellingen —, i/ fut oblige
de retracter solennellement ses positions.
Afzweren , o. w. (met Zijn), door eene zweer
of verzwering, afgezonderd worden , se di.
Lacher par on ulcers, 'etre emporte par
one ulceration, somber par suppuration.
Afzwering, vr. abjuration.
Afzwering , y r. verzwering, suppuration, ac.
tion d'ensporter par une ulceration.
.Agaat , m. zekere kostbare fteen , agate.
Agaten , b. n. van agaat , d'agate. Een mes met
een — hecht , tin couteau 4 manche d'agate.
Agent , m. zaakgelastigde , zaakbezorger bee.
ner vreemde mogendheid , inzonderheid
voor den koophandel, agent , consul ,com•
missaire.
Agentfchap, m. agence, f.
Agio ., o. (ond. woord) , (bij koopl.) opgeld,
aye, no.
Agrimonie, yr. zeker kruid, aigremoine.
Agurkje , o. kleine komkommer,, cornichon,
petit concombre confit, m.
Ahorn , Ahornboom , m. mastboom , arable
blanc. —, (in de kruidk.) plataanboom,
platane, plane.
Ai, tusfchenw., zie Ei.
Ajuin , m. uijen , oignon.
Ajuinachtig , b. n. qui sent !'oignon, qui res.
seeable a !'oignon.
Akademie, yr. hoogefchool, academie, uni.
versite. —, genootfchap ter beoefening van
kunsten en wecenfchappen , academie.
Akademist, tn. lid van een genootfchap (zie
Akademie) academicien, academiste.
Akelei, y r. (in de kruidk.) zekere bloem,
klokbloem , ancolie.
Akelig, b. n. naar, verfchrikkelijk , lugubre,
affreux,euse, hideux,euse. Een — bosch ,
on beis lugubre. —, treurig, onopgeruimd ,
triste. Een — gezelfchap, une triste assemblee. Een akelige tijd , un triste
temps. —, bijw. affreusement, lugubre.
ment ; tristement.
A keligheid , vr. verfehrikking , affchuwelijkheld , horreur.
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Aker, tn. de vrncht van den eikenboom , ei.
kel , gland. —, emmer, sceau de citerne. —, (op de Veluwe) foort van koperen
ketel, espece de chaudron de cuivre.
Akker,, m. een fink bouwland, champ ,m. ter.
re labourable, f—,(Godsakker , veroud.
kerkhof;) enkel gebr. Gods water over
Gods — laten loopen, (zeer onverfchillig
omtrent zijne zaken zijn ,) itre tres-ner.
gligent , e.
Akkerbouw , m. landbouw,, agriculture , f.
labourage. Die den — hanteert, agricole.
Akkeren, 0. w. (ik akkerde , heb geakkerd),
ploegen, labourer ,cultiver la terre.
Akkerland , o. bouwland , terre laboura.
ble, f.
Akkerman, m. bouwman , laboureur,, cultivateur,,
Akkermeting, yr. agrimensation.
Akkertje , o. petit champ, sn.
Akkerveld, o. champ compose de term labourables.
Akkervore, yr. sillon, tn.
Akkerwerk , o. zie Akkerbouw.
Akkerwet, yr. loi agraire ,(was bij de onde
i(omeincn eene wet , rakende de verdeeling
der overwonnene landen of velden.)
Akkoord, o. (ond. w.) overeenkomst, accord, m. lk hood mij tan het —, dat wij
gemaakt hebben , je me tiens a Paccord,
que nous avons fait.
Akkorderen , b. w. (ik akkordeerde , heb ge.
akkordeerd) , een akkoord maken, faire un
accord.
Akfe , zie Aakfe.
Aktie , yr. (bij regtsgeleerden ,) vervol.
ging in regten , regtsvordering, action.
Daarover hebt gij Beene — tegen hem ,
pour cela vous ne pouvez pas !'actionner; van bier , fig. Zij hebben — (gekijf,)
gehad, ils ont eu des actions (des querelies) ensemble. — , (bij koopl.)aandeel in
eene onderneming, action de compagnie,
action; inzond. aandeel in de fondfen , ac.
tion. De aktign zijn gerezen , les actions
sent monties; fig. De aktien zijn met hem
gedaald , (bij is gedwear geworden) , il
ssouple. —, (bij krijgsl.) action,
besattapilue.
il
Aktiehandel, m. agiotage. Hij is door den
— rijk geworden, it s'est enrichi a agioter. Hij is door den — arm geworden , it
s'est ruind 4 Pagiotage.
Aktiehandelaar, m. agioteur.
Al, tn. (in den dichterl. en verh. IMO De on.
gefchapene — , .Dieu. —, o. het geheelal,
Punivers , le tout. God is de fchepper van
het—, Dieu est le crdateur de Punivers.
—, voor den ganfchen omvang eener zaak.
Gij zijt mijn leven , mijn —, vous etes ma
vie, mon tout. —, b. n. de algemeenheid
of geheelheid aanduidende (blijfc onverbo.
gen voor het bepalende lidwoord, en de
bezittelijke voornaamwoorden , in het Nei.
derd.) tout, tout, route, touter. — al het
yolk, tout le peuple. — de menfchen,
tous les hommes. — het gezelfchap, ton•
to la compagnie. — de vronwen , toutes
les femmes. — mijne kinderen, tons noes
enfans. — uwe huizen, toutes vos mai.
sons. — zijne paarden , tout ses ekevaux. — uwe landerijen , toutes vos ter-.
res ; fpr. w. Al de honden die blafFen , bijten niet, totes les chiens qui aboient, no
mordent pas. —, bijw. reeds. 1k heb —
gedaan, j'ai deja fini. Het is — wel,
c'est assez , pat d'avantage. —, in : Al
te,
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—e, Oaten (de oaten generaal ,) les etats gete , bij bijv. naamw. of bijw. gefteld , heefr de
neraux. Een — geneesmiddel, un remede
bsceekenis van veel , en vergroot het denk..
universel , une panacea, un catholicen.
beeld van te veelheid. Hij is — te rijk ,
De —e gefchiedenis , Phistoire univer.
it est trop riche. Dat is —te weinig , cela
selle, —e kerkvergadering, concile oecu.
est de beaucoup trap pen; fpr. w. — te
menique. Hij heeft een' —en bijval , it a
groom gemeenzaamheid baart verachting , la
l'approbatioe universelle. Ten —en besfamiliarize engendre le mepris.—,voegw.
te, au bien public. —e fchatkist , tri.
hoewel , quoique, bien que, encore lee,
sor public. —e zaak, chose publique.
quand, quand mime. — is hij ouder dan
Het —e het yolk , le public. —, (in de redebien que , encore qu'il soit plus age que
ik
,
neerk.) Men onderfcheidc vijf — e eigenmot. -- ware hij daar, quand mime il y
fchappen , on distingue cinq universaux.
seroit, quoiqu'il y fut. — had ik geld,
Een — ontbindend middel (bij de gondm.)
quand j'aurois de Pargent, eusse.je de
alcahest. De —e zendbrieven van den apos . el
Pargent. —, in den zits van zelfs , bijw.
Johannes , les epitres catholiques de Sr.
mime si. — kwam hij niet , zal ik toch gaan,
mime s'il ne vient pas ,firai pourtant.— jean, apdtre. In 't — bijw. en general,
gendralement, universellensent. 1k fpreek
ook voor de tegenw. deelwoorden , in plaats
in, over , 't —, je parle en general.
van : door, en. —fpelende leert men fpelen, en
jouant on apprend a jouer.— lezende leert Algemeenheid , yr. gendralite, universalite. De — der wetenfchappen , l'universcP•
men lezen , en lisant, on apprend a lilite des sciences.
re. —, — in plaats van ja wel, si fait.
Dat zal niet gaan ; —, — wel, cela ne re. Algenoegzaarn , b. n. se suffisant a soi mime,
Dat
—
qui
peut tout , qui soffit a tout, tout-paisussira pas; si fait. (oui , old.)
sant. De —e , (almagtige , God ), le Toutworth ook in de zamenftelling met andere
puissant, Dieu qui se sun* a lei mime.
woorden ale een voorvoegfel gebruikt , het.
welk de beteekenis flerker maakt , fchoon de s Algenoegzaamheid , vr. la qualite divine de
suffire a tout , toute.suffisance.
ze verfterking dikwijls zeer onnoodig en on•
merkbaar is. Wij znllen dit in de bier vol. Algezigt , o. rond , panorama, m.
Algoed , b. n. zeer , ten hoogfte goed , tresgentle woorden Alhier,, Aldaar enz. zien.
bon , plein de bonte,souverainement bon.
Alant , m. (in de kruidk.) aunee , racine
De —e God, le três-bon Dieu. Algoede ,
d'aunde, enula (campane) f.
o. le Souverain bien. Algoede , m. Dieu.
Alantswijn , m. via d'aunie.
A.1qoedheid
, vr. souveraine bontd (de Dieu),
Alantswortel , m. racine d'aunde, f.
Alarm
,
route bonte.
m. en 0. wapenkreet , om op zijne hoede
te wezen voor het naderend gevaar, alarme, f. Alhier , bijw. ici , en cet endroit.
— blazen , than , sonner l'alarme ; fig. fchrik , Alhoewel, voegw. quoique , bien que, encore
que ; zie Hoewel.
ontiteltenis, enz. Zie die woorden.
Alarcnblazer,, in. uitftrooijer van kwade tij- Ahkrutk , yr. (in de nat. gefch.) pitoncle, en.
salicoque.
dingen , alarmiste.
Alarcnklok , yr. ftorm• of brandklok , tocsin, Alkannewortel , m. (in de kruidk.) , roode os.
fetong , orcanete, f.
befroi, m. Zoo dra de vijand verfcheen ,
lutdde men de —, desque l'ennemi parut , Alkoof, y r. alcove.
Alle , b n. (zonder door een lidwoord of bezitt.
on sonny le tocsin.
voornaauawoord gevolgd te zijn ,) om de alAlarmtrom , yr. le tambour, la caisse pour
gemeenheid van geval aan te duiden, in opbattre Palarme.
zigt tot de verfcheidene enkele dingen van
Albast , Albaster,, o. albeitre, m.
eene zekere foort, die ale zamengenomen
Albasteren , b, n. d'albdtre.
voorgefteld moeten worden , tout ,e, tons,
Albasterwit , b, n. blanc , che , comme albatre.
toutes. — menfchen, toes les hommes. De
Albe,
yr. miskleed der room. priester,, aube.
verFankelijkheid van — dingen , la fragiAlbedil, in. bedilal , iemand die op alles aan.
lite de toutes choses. — (ook alleen fhande)
merkingen maakt , alles bedilt of berispt , cert•
voor alle menfchen, enz. Aller oogen zijn
sear outre, qui trouve a redire a tout. —,
op u gerigt, les yeux de tous sons diriges
(der oudh.) berisper van Homerus; ook
sur vous. Wij alien die bier zijn , nous
flechte , booze berisper , bediller,, zolle.
tous qui sommes ici. — wordt ook , om ze.
Albedrijf, m. bedrijfal, albefchik , albedil ,
keren nadruk te geven, bij eenige telwoorbedilal , iemand die alles befchikt , facto.
den gevoegd. Zij kwamen — drie , ils veton, qui se mile de tout.
noient toes les trois. —, in opzigt tot ieder
Albedril , zie Albedrijf,
deel, dat het geheel mede uitmaakt , in het
Albereids , bijw. alreeds , reeds, dija.
bijzonder; in welk geval het de beteekenis
Albefchik, zie Albedrijf.
van elk, ieder, allerlei heefc, en zoo wel
Aldaar, bijw. la, en cet endroit. Ik ontving
in het enkel- , als meervoud gebruikelijk
gisceren eenen brief van mijnen zoonte Amis. Hij heeft zich aan — (ieder foort van)
sterdam , en hij fchreef mij , dat — reeds die
ondeugd
overgegeven , it s'est adonne a toeje
retijding voor twee dagen bekend was ,
ter sorter de vice. — (elk) begin is moei*
pis Icier une lettre de mon fils d'Amsterjelijk , tout commencement est difficile. —
darn, qui m'ecrivoit que cette nouvelle y
(ieder) boom die geene vrucht voortbrengt,
etoit deja connue, it y a deux fours.
tout arbre qui ne porte point de fruit. —
Aldus , bijw. dusdanig, op deze wijze , ainsi ,
(iedere, elke) week, chaque semaine. — Brie
de cette maniere, De brief begint —, la
maanden , (na iedere derde maand) , chaque
lettre commence ainsi.
troisibuse mois ; zie verder Al , en het
Aldusdanig. , zie Dusdanig.
franfehe deal op Tout ; fpr. w. -.. hoot is
Aleer,, bijv. vroeger dan , meestal voorafgegees timmerhout , tout bois m'est pas bon
gaan van voor , als : Voor en — , avant quo.
4 faire flecks.
Algebra , vr. (ond. woord) zie Stelkunst.
Aigemeen , b. n. general, e, universe!, le, Alledaagsch, b. it. journalier,, ire, quotidiets, ne. De —e koorts , la P yre quopublic , ique , catholique. Eene — goed.
ti.dienne. Mijne —c (dagelijktche) bezigkeuriug , tine approbation gindrale. De
heir
E3
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heden , mes occupations journalieres.
Een — kleed , (in tegenoverft. van zondaagsch) , un habit ou une robe ordinalre ; fig. gemeen , Hier uitmuntend. Een —
gezigt , une figure tt es-ordinaire. Een —
dichter , tin pate, cowne it y en a
beaucoup.
Alleen , bijw. (in het fransch b. n.), seal , e.
Hij was — , ii itOit soul. Zij was —, elle
itoit seine. Mijne broeders waren —, mes
f'reres etoient seuls. Hij kan dit wel —
doen , it pent bien faire cela tout soul.
De gedachte er aan—duet afgrijzen , fa seals pensee en fait fre'mir; fpr. w. Een on.
geluk komt nooit —, un malheur amine un
mallaeur ; un malheur ne vient jamais
seal.—, afgezonderd , isole, a, solitaire ;
zie dit woord.
Alleengezang , o. solo, m.
Alleenhandel , m. bevoorregte handel, monopole.
Alleenheerfcher,, m. monarque.
Alleenheerfching, y r. eenhootdige regering ,
monarchie.
Aileenlijk , bijw. (in het fr. b. n.) soul, e,
zie Aileen. — , bijw. eeniglijk , fiechts , enkei , maar, seulement ,uniquement, no...
que. 1k vraag — deze gunst , je demande
seulement , ie ne dernande que ,cette grace. Hi; legt zich — toe op de dichtkunde ,
it s'applique uniquement a la poisie.
Alleenfpraak , vr. (in de leerk.) soliloque,m.
De alleenfpraken van den lieiligen Augustinus zijn vro.me overdenkingen , les soliloques de St. Augustin sons des meditations
pieuses. —, van eenen tooneelfpeler in een
fchonwfpel , monologue.
Allegaar, bijw. alles of alien te zamen, tout
ensemble, tous ensemble.
Allegader , zie Allegaar.
Allegaartje , o. mengeimoes van fpijs of drank,
pot-pourri,m4,—, ook : in hec kaartfpel, waars
aan alien deel nemen, jou de commerce.
Allemaal , zie Alcemaal.
Alleman 7 voorn. alle menfchen , tout le mon.
de ; ook : Jan en —, (ieder een ,) tout lemonde, chacun Allemaus - hoer , (ftraathoer,)
coureuse , f. Ailemans - vriend , ami de
chacun, de tout le monde.
Allengs , Allengskens , bijw. langzaam , bij
trappen , peu•h-peu, graduellement, insensiblement, successivement.
Allenthalve,bijw. overal,partout,en tons lieux.
Aller , tweede naamval van alle , voor: Van
alien , zie Al, Alle; geplaatst voor b. n. en
bijw. In den overtreffenden trap , duidt
bet aan, dat het voorwerp, waaraan de hoedanigheid of eigenfchap word: toegekend ,
alle andere voorwerpen overtreft. De —beste , de beste van alien , le meilleure de tous,
de touter. —, bijw. allerbest , le miens de
tons. Zie ook Best.
Allerchristelijkst , de overtr. trap van christelijk met het voorw. aller, b. n. tres-chretien, ne. Zijne —e IVIajefleit, sa Majeste
tres-chtetienne (titre du Rot' de France).
Ailergeringst , b. n. :res. chits' f , ive , le plus
vil, e, le moindre.
Allergrootst , b. n. le plus grand, la plus
grande , tres-grand, e , grandissime.
Allerhande , zie Allerlei.
Allerheiligen , o. Allerheiligendag, m. zeker
feest in de roomfehe kerk , la Toussaint.
.Allerhoogfte 2 b. n. le plus haut, le plus sublime. De Allerhoogite (God), l'être sti•
prelim. , is tres-haut on Dieu.
Allerkinderendag, m. la fête des innocents.
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Allerlei , b. n. alierhande , route sorte, de
toute sorts , different , e. — geld , touts
sorts d'argent. — boeken , routes sortes de
livres. — eten , pot-pourri. Een ragout
van — vleesch (huspot) , saltnigondis , on.
Allerliefst , b. n. en bijw. tres-cher, e, trêsjoli , e, tres-charmant , e. iViijne —e
vriendin , ma trhs chore amie. Dat is —,
c'est charmant. Zij heeft dit ftultje (deze
aria) — gezongen , elle a chants cot air
d'une mani ere c harmante,conime un ange.
Zij teekent — , el,e dessine tres-joliment.Allermeest, b. n. le plus de tons , la plus
de touter. —, bijw. hoofdzakelijk , inzonderheld , surtout, principalement, le plus
souvent.
Allernaast , b. n. en bijw. le plus poet , tout
pros, le plus proche ,prochain, tout conire. Et ben rnij zelf de —e , on n'a rien
de plus proche quo soi-tnime.
Allerwegen , bijw. overal , allenthalve , partout ; en tout temps , en tout lieu.
Allerzielenfeest , o. jour des trepasses ,
des snorts, m.
Alies , o. taut, m. zie Al , Alle; fpr. w.— is
zijne gaoling, it s'accommode de tout ; it
ne treuve ries; de trop chaud ou de trop
froid pour lui. Met tijd en geduld komt
— te regt , tout vient a point 41 qui salt
attendre.
Allezins , bijw. a tons egards ,en toutes ma.
nieres, en tons sons.
Allooi , o. zie Alooi.
Almagt, vr. route-puissance. —, (in den dicht.
IND, pouvoir irresistible de ses appdts.
Almagtig , b. n. tout puissant, m. le toutpuissant (Dieu). In het form. van eed : Zoo
waarlijk helpe mij God —, sinsi .Dieu me
soit en aide.
Airnagtigheid , yr. zie Almagt.
Almanak , m. almanach, calendrier.
Almogend , zie Almagtig.
Almogendheid , zie Almagt.
Aloe , vr. aloe on aloes , m.
Aloeboom, m. aloes, m.
Aloplant , y r. zekere plant , waaruit men zeker bitter fap trekt , aloes, m.
Alom , bijw., partout.
Aiomtegenwoordig, b. n. present partout.
Alomtegenwoordigheid , yr. toute presence.
de —van J.Chr. menfchelijke natuur, ubiquite.
Alooi , o. (in het muntw.) alai , on. Dix zitver is van good — , cot argent est de bon
aloi. Dat good is van fiecht —, cot or est
de bas aloi.
Aloud, b. n. zees owl, van de eerfte, vroegfte oudheid , fort, tres-ancien, ne, de la
plus haute antiquite. Van —e (onheuge.
lijke) tijden , de temps immemorial.
Aloudheid , yr. anciennete , antiquite la
plus haute , la plus reculde,
Aipen , vs. meerv. (naam van zekere hooge bergen), les Alpes, f. ph.
Alphabet, o. letterlijsr, het abe , alphabet , nr.
Alphabetisch , b. n. en bijw. (ond. w.) , naar
de gewone volgorde der letterlijst , alphabetique.
Alreede , Aireeds , bijw, deft).
Alruin , vr. (in de kruidk.) plant van het ge .
flacht der nachtfchaden , mandragore.
Ala , voegw., que, comme, duidt eene gelijkheid tusfchen perfonen en zaken aan. Hij
is zoo groot — hij , il est aussi grand que
lui. Zoo veel — , autant que. Hij heeft zoo
veel — hij kan dragen, ii a autant qu'ilpeut
porter. Zij zingt — een end , elle chante
comme un ange. Dat riekt — balfem, cola
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la fleure comme baume • fpr. w. Hij leeEde
daar 7 — een vischje in het water, it etoit
14 comae un coq en pdte, comme en
Poisson dans l'eau. —, alsof, comme si.
— wist gij niet , dit ik zoude komen,
comme si vous ne saviez pas que je viendrois. — wordt ook in de onderrigtende
fchrijfwijze gebezigd, wanneer men een
voorbeeld bijbrengt , of enkele deelen van
een e,,eheel aanvoert. De woorden op heid
uitgaaede , zijn vrouwelijk, — : waarheid,
enz., lee mots qui se terminent en heid,
sons fiminins , comme waarheid, etc.— een'
voor, comme un, une. — een koning haildelen , agir en roi. Hij heeft zich — een
eerlijk , braaf man gedragen, il s'est con.
duit en honnete homme. Ile rade u —
vriend, je vous conseille en ami. — een
foldaat gekleed, liabille en soldat. —,
wen, terwijl 7 wanneer , quand, lorsque,
etc. 1k meende mist te vertrekken , —
(wen) hij kwam, fetois sur le point de
partir,, quand it vint. —, indien , si , en
cas que. — het zoo is , si c'est 14 le cas.
— het u belieft , s'il vous plait. - (bijaldien)
hij komt , en cas qu'il vienne. —, uit
kracht, in hoedanigheid, en qualite, entitre de. — wader is hij daartoe gewettigd, en qualite de pêre it en est autorise —, terwijl , pendant que.— ik daarmede bezig was ,pendant que je m'en occupois.
Alsdan, bijw. alors , zie Dan.
Allem , m. absinthe ,f.; fig. Zijne pen in gal
en — doopen, (wordt van eenen fchriiver
gezegd, die zich in bittere en bijtende bewoordingen uitlaat) , avoir en style mordant, virulent , piquant.
Alfemwijn m. vermout, yin d'absintlae.
Alsmede ,' bijw. insgelijk, comme aussi.
Alsnog, bijw. zie Nog.
Alsnu, bijw. zie Nu.
Alsof, voegw. comme si , zie Als en Of.
Alt, yr. (in cle anus.) haute-contre.
Altaar, 0. (outaar,, outer) autel , m. ; fpr. w.
Die het — bedient, meet er van leven ,
qui sert a l'autel deft vivre de l'autel.
Hoog —, maitre-autel.
Altaarbtad , o. retable , m.
Altaardienaar, m. burettier,, acolyte.
.Altaardienst, yr. priescerambt, sacerdoce , m.
Alcaardoek, o. nappe d'autel ,f. —, waarop
de kelk ftaat, corporal , m.
Altaargewaad, o. habit sacerdotal, tn.
Altaarkaars, vr. waskaars, cierge.
Altaarkleed, o. zie Altaardoek en Altaargewaad
Altaarftuk, o. tableau place au - dessus de
l'autel, eh
Altaarverhemelte , o. boven het hoogaltaar ,
dais , nz
Al te, zie op Al.
Altegader, zie Allegaar.
Altemaal, bijw. alien te zamen, zie Allegaar.
Altemet, bijw. , fomwijlen nu en data, quaquefois.
Althans bijw. ten minfte du , au moms.
'
1k --heb
er niet van ,gefproken
'
, au moms
je 72 ' en ai Pas parle. —, tegenwoordig,
pour le present , presentement. Ile heb —
fists inter van die koopgoederen, pour le
present je n'ai plus de ces marchandises.
Altijd , bijw. te alien tijde , toujours , en tout
temps. —, gedurig, continuellement , 4
tout propos.
Altoos , bijw. altijd, toujours. Zij hebben
-voor — affcheid genomen, ils se sort dit
adieu pour toujours. —, ten minfle , du ,
au moms. Ik ben niet rijk , ik ben — zon-
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der fchulden, je ne suis pas riche, du
moins ie n'ai point de dettes.
Altfleutel, m. (in de rnuzijk,) clef de hautecontre , f.
Altftem, yr. (in de muzijk ,) haute contre.
Aluin, m. zekere bergflof, alun, (volgens
de nieuwe benaming,) sulfate d'alumine.
Aluinaarde, yr. terre alurnineuse; alumine,
Aluinachtig, Aluinig, b. n. alumineux , cure.
Aluinkokerij, zie Aluinmakerij.
Aluinkoker,, zie Aluintnaker.
Aluinmaker, m. celui qui travaille l'alun.
Aluinmakerij , vr. alumiere.
Aluinfteen , an. Pierre d'alun.
Aluinwater, o. eau d'alun, f.
Aluinen, b. w. (ik aluinde , heb gealuind),
in aluinwater doopen, door aluinwater hale .r, aluner. Stoffen —, aluner des d.
toles.
Aluinen , o. verrigting , bij welke men in de
verwerijen de geverwde flof, door eene
fterke oplosfing van alum haalt, alunage,m.
Alvermogen , o. zie Almagt.
Alvermogend, zie Almagtig.
Alvleesch, 0, klierbedde, pancreas, m.
Alvorens , bijw. auparavant. 1k heb er hem
— over gefproken , je lui en ai parld aupat-avant. —, voegw. avant que de. — ik
er hem over fpreke, avant que je lui en
parle; avant de lui en parler.
Alwaar, bijw. waar,, o4. Parijs , — ik mij
, thans bevind , enz. Paris ole je suis a
present , etc.
Alweder, Alweer, bijw. weer, de nouveau,
encore, derechef.
Alwetend, b. n. sachant tout, qui salt tout,
qui connoit tout. God alleen is —, Dieu seul
sait , connoit tout. De alwetende , Dieu.
Alwetendheid, yr. toute science, connoissance infinie de Dieu; (in de god;.) om.
niscience.
Alwetens, bijw. voorbedachtelijk , d'nne maniere premeditee, sciemment , avec con-.
noissance.
Alwijs , b. n. souverainement sage.
Alwijsheid , yr. souveraine sagesse.
Alwillens , bijw. met opzet, expres, de pro.
pot delibere , el dessein, de plein gre.
Alziend, b. n. alles ziende , tout voyant ,qui
volt tout.
Alzoo , bijw. zoo , op die wijze , des , ainsi , tellement , de cette maniere, etc.
Het werd — bevonden, it fut trouve arose. — , voegw. naardien , dewijl, vermits,
parce que, puisque, vu que.--'hij een man
van vermogen is, parce qu'il est, vu qu'il
est , un -homme pecunieux. —, daarom ,
derhalve , done , par consequent. Zij erfde het ganfche vermogen eta — ook dit huis,
elle fut heritiere de toute sa fortune,
et par consequent aussi de "cette mason.
Alzoodanig, zie Zoodanig.
A1zulk , zie Zulk.
Am, ATnme , yr. bijna veroud., zie Minne.
Anrandel , m. de vrucht van den amandel
boom, amande , f.
Amandelen, ineerv. (in de outl. k.) keelklieren , amygdales, f. pl. Kleine —, glandules , f.
Amandelboom , an. amandier.
Amandeldrank, m. zie Amandelmelk , in de
2 de beteek.
Amanclelmeel , o. pate d'amandes, f.
Amandelmelk, yr. laic d'amandes , f. —, (bij
de apoth.) verkoelende drank van zoete a•
mandelen, emulsion, d'amandes deuces , f.
(orsade), ore; eat m.
A,
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Amandelolie, yr. hullo d'amandes.
Amandeltaart, yr. tourte d'amandes.
Amarant, yr. (in de kruidk.) amarante. - ,
banekam , passe-velours, M.
Amaril, in. zekere fteen om te polijsten, g
-meril,
tripoli.
Amazone , yr. (in de gefch.) zekere ftrijdbare
vrouw in Klein AziE, bij den vloed Thermodon , waarom nog elke moedige , heldhaftige vrouw, fig. amazone genoemd wordt,
amazone. -, zekere kleederdragt der vrouwen , amazone.
Ambzcht, o. handwork, métier, en. profession, f. Zijn zoon op een - doen, met-

ore son fits en apprentissage pour quelque
métier. -, gilde, communautd, confrdtie , f. -, hooge heerlijkheid, regtsge•
bied, seigneurie,f: district ,tn.
Ambachtsbewaarder, m. administrateur d'un
district, d'une seigneurie, d'nn bailRage.
Ambachtsgezel, in. conspagnon, garcon de
métier. —, werkman, ouvrier.
Ambachtsheer, m. haut.seigneur , seigneur
foncier de quelque fief, terre, de quel.
que village.
Ambachtsbeerlijkheid, yr. haute.seigneurie.
Atnbachtshuis, o. gemeentehuis , maison coatmunale, maison de commune, f.
Ambachtskatner, yr. chambre communale ,
chambre de la commune , ois se tiennent
les séances de i'administration communale,f.-, gildekamer, chambre as s'assemblent les membres d'un corps de metier.

Ambachtslieden , meerv. zie Ambachtsman.
Ambachtsraan , m. (meerv. ambachtslieclen),

ouvrier, artisan.

Ambachtsvrouw,, yr. dame d'une haute set-

gneurie , d'un village.

Ambasfade, yr. de waardigheid en bet ambt
eens afgezants , ambassade ; zie Gezantfchap.
Ambasfadeur, tn. titel van eenen afgezant van
den eerften rang, ambassadeur. vrouw van
eenen -, ambassadrice.
Amber , in. zekere welriekende gm, ook
barnfteen genoemd, ambre ; (in de nat. hist.)
Gele —, ambre jaune, shccin.
.Amberbloem, yr. ambrette.
Ambergeur, m. odour d'ambre. Eenen —
geven , ambrer.
Ambergeurig , b. n. ambrosiaque,ambrant,e.
Ambergrijs, o. 4mbre gris, us.
Amberhout , o. bois d'ambre.
Amberkruid , o. (in de kruidk.) marum , Me
Amberpeer, yr. esphce de petite poire, poi-

re d'ambrette.

Ambroos, ra. Ambrozijn , o. ambrosie, f.
Ambt, 0. eene met voordeelen gepaard gaan.
de bediening, post , office, empioi, poste,
tn. charge , f. Zijn - aanvaarden, entrer
en charge, etc. Alen heeft hem van zijn
- afgezet, on l'a destitud de son emplot. Dit — is open door den dood zijns
vaders , cette charge vague par la wort
de son pare, Het — eens bisfchops, dat
van eenen vicaris zijn geestelijke ambten,
its charge d'eveque , cello de grand

vicaire sent des offices eccldsiastiques.

iiij bekleedt een - (eenen post) van veel
lieden benijd , it occupe un poste envie
de bien des gens. Uw broeder neemt zijn
— goed waar, votre frere s'acquitte biers
de son emploi ; fig,
I n eens anders - tre.
den, se mdler des a sires d'autrui ; entrer sur les terres 'autrui.-,om de uitgefirektheid van zeker geregt aan te dui.

AND
den (op fommige plaatfen) jurisdiction,f.
bailliage , ressort , zie .Kegtsgebied.
Ambteloos, bijv. sans emploi, sans charge

etc., en particulier, prive, e. Een —

privee. Een — burger,
leven, tine
un homme
Ambtenaar, in. officier , employe , fonction.
nai re.

Ambtgeld, o. argent quo paient ceux qui
entrent en •qharge.
Ambtgenoot, m. collegue, confrire , qui

exerce la mime charge, etc.

Ambtman,

senechal.

drost of drosfaard, bailli ,

Ambtmansvrouw, y r. drostin , baillive.
Ambtsbezigheid, vr.fonction ,f. exercice d'utie charge s m. etc. Hij zal mijne - in mijn
afzijn waarncmen, it fera ma fonction en
mon absence.
Ambtsbroeder, zie Ambtgenoot.
Ambtshalve , bijw. d'office, en vertu d'une
charge. lets - doen, faire q. ch. d'of•
flee. De regter is — te werk gegaan,
juge a agi d'office.
Ambtsnaam, tn. titre, nom quo donne unto
charge.
Ambtstchrijver, m. greyer de bailliage.
Ambtsverrigting, zie Ambtsbezipeid.
Ambtszegel, o. sceau du baillsage, tn.
Amen , bijw. gew. fluitw. van gebeden, dat
dit waar zij , het zij zoo, amen, ainsi soit-il; fig. Daar wil ik wel - op zeggen , j'y consent de tout mon coeur.
Amerij, o. enkel gebruikelijk in : In een - (in
een oogenblik ,) dans an moment, clin
d'oeil.
Ametist, Ametistiteen, m. amithyste.
Amiant, in. foort van bergfteen , pluimaluin,
vlasfteen , amiante.
Ammoniak , o. (sel) ammoniac. (bij de chem.)
Van -, amtnoniacal, e.
Ammonshorens, m. meerv. zekere fchelpen
(in de nat. gefch.) ammonites.
Amortifatiekas, yr. (in het fin. w ) caisse
d'amortissement.
Ananas, m. vrucht eener Peruviaanfche plant,
ananat.
Ananasplant, yr. ananas,
Ander, b. n. autre. Andere menrchen, d'au•
tres gens. Des anderen daags, le lendemain.
Iemand naar de andere wereld zenden, en.
voyer q, q. d l'autre monde. Om den anderen (tag, d'unjour a autre ,de deux fours
Pun. Op eenen anderen tijd, tine• autre
fits. Het andere geflacht, le beau sexe, le
sexe. De andere oever,, le rivage oppose.
Andere kleeren aandoen , changer d'habit.
Dat moogt gij anderen wijs maken maak
dat anderen wijs, faites cola accroire
d'autres. Dat is Lets anders, e'en au•
tre chose. - verfchillend, autre. Het is
een geheel- man, c'est on tout autre hornme. voorn. un autre. Een ander heeft
bet gezegd, tin antra l'a dit. Hij ontnam
bet den eenen en gaf het den anderen ,
le grit de l'un et le donna a l'autre. Het
eene is zoo goed als het andere, l'un vaut
l'autre. -, autrui. Eenen anderen naar
zich beoordeelen, juger d'autrui par soimime ; fpr. w. Anders ongeluk treft ons
weinig, teal d'autrui n'ost Ise sone. Men
moet niet aan eenen anderen doen, hetgeen
men niet wil, dat ons zelven gefchiede,
ne fact faire a autrui que ce que nous
voudrions qu'on nous fit. klet eens an.
ders veren pronkea, se parer des plumes
d'autrui; zie verder Auden:tuns. Ten an-
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deren, bijw. ten tweeden, en second lieu,
secondement.
Anderdeels, bijw. d'un autre Cate, d'ailleurs.
Anderendaagsch , b. n. dat om den derden dag
gefchiedt, als: De anderdaagfche koorts,
la P y re tierce.
Anderhalf, telw. un et demi , une et demie.
— maal (in de meetk.) sesquialtere. Ver.
houding van twee grootheden op elkander.,
maal , (een en een half maal ,)raison sesquialtere. De getallen zee en negen ftaan
tot elkander in eene vcrhouding van —maal,
les membres 9 et 6 sent entr'eux en raison sesquialare.
Andermaal , bijw. anderwerf , nog eens,
voor de tweede maul , encore une fois,
pour la seconde fois. Op een —tine autre
fois. bij herhaling , dikwerf. 1k heb het
hem een en — gezegd, je le lui ai dit
diffirentes reprises.
Andermans, enkel gebr. in fpr. w. Van —
leer is goed riemen fnijden, (van eens an.
ders kaas is ligt groote hompen te fnijden;
het is goed mooi weer fpelen van — goed),
du cuir d'autrui on fait large courroie.
Anders, bijw. op eene andere wijze, autre.
sent, d'une autre maniere, d'une autre
facon differemment. Gij fpreekt — dan
gij denkt , yeas parlez . autrement que
vows ne pensez. gezind, d'une au.
ire opinion. Kom in, — fluit ik de deur,
entrez , autrement je ferme la porte. Men
moet — te werk gaan , it faut agir d'une
autre maniere. —, buitendien, d'autre.
Er was niemand —, it n'y avoit personne
d'autre. voegw. indien niet, si non.
Doe hetgeen hij u zegt, of — zal bet u be.
rouwen, faites ce qu'il vous dit , si non
vous vous en repentirez. — eigenl. de 2de
naamv. van Ander; meest gebruikelijk na
Niet en Niets , (ook voor Niet en Niets) na
Wie en Wat. Wie — dan hij is daartoe in
ftaat? fuel autre que lui en est capable?
1k wensch — niets, je ne desire pas autre
chose; fpr. w. Daar zit niets op (er is
niets aan te doen, er is geen ander middel
op), ii faut biers passer par hi; it n'y a
point d'autre part: a prendre ; tl n'y a
point de milieu a cela.
Anderwerf, bijw. zie Andermaal.
Anderzins, bijw. anders , op eene andere wij.
ze, autrement, dans en autre sens , d'u.
y e autre maniere. Deze woorden moeten
— opgevat worden, ces mots doivent etre
pris dans un autre sent , (d'une autre
voegw. nehalve dat , overimaniere).
gens , sans , hormis cela. Hij was gierig , —
was hij een braaf man, i 1 etoit avare, sans
cela , it etoit on brave , honnite homme.
Andijvie, yr. endive.
Andijviebed , o. carrel d'endive, ffs.
Andijvieplant, yr. plante d'endive.
Andijvieila, yr. salade d'endive.
Andijvieftruik , m. trognon d'endive.
Andoren, m. (zekere plant in de geneesk.)
tnarrabe.
Anemoon , vr. klaproos , anemone.
Angel, in. van fommige dieren, alt van
bijen , muggen , vliegen , enz. aiguillon. —,
haak om te visfchen, hamecon. Het aas
aan den — doen , mettre Pamorce a
Phamepon (bij de boekdr.), de twee
kleine ijzeren platen, waarin de fpil van
het rolhout ligt en loopt, les pitons; fig.
kwaad, nsalignia, mal , etc. ; oak :
ass, appdt, piege.
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Angelier, m. zekere bloem,
Angelroede , zie Hengelroede.
Angeltje, o. verkl. w. zie Angel; inzond. fig.
Zij zijn wel verzoend, maar er is nog een
klein — in hun hart blijven zitten, quoiqu'
ils se soient reconcilies , it y a encore
quelque animosite entr'eux.
Angst , vr. beklemdheid, benaauwdheid , vrees,
ongerustheid, angoisse, anxiete , detres.
se ; transe. Hij is in duizend angften, (in
eene groote benaauwdheid ,) it est dans unit
grande detresse. De angften des doods,
les ddtresses mortelles , de la mort.
Angftelijk, bijw. angitiglijk, avec angoisse,
inquietude, etc.
Angitig, b. n. beangst, inquiet , etc ,plein,
e, d'anxiete, craintif, ive. bijw. zie
Angftelijk.
zie Angftelijk.
Angstvallig, b. n. vreesachtig, bekommerd,
craintif, ive, timide, scrupuleux, eu•
se, plein de souci , peureux, euse ,
naauwgezet , bevreesd um God te
gen , ti morel , e. Het is eene angstvallige
ziel , c'est tine ante bijw.
zie A ngstvalliglijk.
Angstvalligheid , yr. timidia, peur,, inquietude, crainte, f. scrupule,
Angstvalliglijk, bijw. scrupuleusement, avec
timiditd, etc.
Anjelier, zie Angelier.
Anjer, zie Angelier.
Anijl, zie
Anijs, m. zeker zaad van den anijsboom, anis,
setnence ,grai'ne d'anis, f. anis veil.,
tn. zekere drank, nom d'une liqueur
faits avec de Pants, liqueur anis*, (a.
nisette.)
Anijsbefchuit, yr. Anijsbefchuitje, o. biscuit
a Tanis , biscuit anise.
Anijsboom, M. anis.
Anijsflesch, Yr. bouteille a la liqueur anises.
Anijskoek , m. gateau anise.
Anijsfuiker, vr. anis ,
Anijswater, o. eau d'anis.
Anijswijn, m. vin anise.
Anijszaad, o. zie Anijs, in de ifte. beteek.
Anker,, o. zekere maat van vloeiltoffen, an,
cre , f. (zeew.) fcheepsanker,, ancre,
f. Het— bekleeden, brider l'ancre. —boven het water, ancre qui . parolt. dat
blind is, ancre qui n'a point de boude.—,
Het — gaat door , l'ancre laboure le fond.
Het voor de kraan hijfchen, bosser Patsere. Het — kippen , op den boeg zetten ,
traverser l'ancre. Hond het — van den
boeg af, defie l'ancre du bord. Het —
klaar houden , parer Pancre. Het —
ten, lever l'ancre. Het — van eene galei
ligten, serper- Het — met de boeireep
ligten, oringuer Pancre. Het — katten,
verilerken, den peuterhaak aan het —doent,
caponner Pancre , Pempenneler. Ten -komen, oiler au mouillage, se mettre
l'ancre. Ten — komen op eene reede , radar. Op het — gieren, courir sur Pancre.
Het—onder de kraan vieren,faire peneau.
Het — opkippen, mettre une ancre en
place. Op het — ,jouer sur son ancre. Op het — fturen, gouverner l'ancre.
Van zijn — fpoeleie , filer sur son ancre. Een
fchip dat van zijne ankers fpoelt, un vais•
seau qui file sur ses ancres. Het — flok.
ken , met een ankerflok voorzien , enjaler
Pancre. Het (chip is voor zijn gezon.
ken , achter zijne ankers in den grond gereden, le yaisseau a sancie sur ses a.
mar.
E

APP
A N'IN:
antwoord) , repondre , repartir , faire
marres; fig. Hij is bet — mijner hoop ,
reponse. Wat nebt gij hem geantwoord ?
tout mon espoir est en lui. —, (in de
que lui avez-votts repondu ? Hij ant.
bouwk,) zekere houvast in de muren , naat
daarop, it ne repliqua rien.
woordde
nietsdaarop,
een anker gelijkende , ancre, f.
— , o. w. ik heb hem op al zijne vragen
Ankeragiegeld, o. droits d'ancrage , de con.
geantwoord, je lui ai repondu 4 toutes
voi et havres.
ses questions. V aardig en vinnig —, ri•
d 'ancre , f.
p
m patte
A nkerarm , m.
poster.
Men maakte een fchimpfchrift te.
aria
on
bec
d'ancre.
nkerblad, o.
Ankerblad,
gen hem ; maar hij antwoordde op hetzelve
uie
A,
nkerboei, y r.b o.
door een viugger en vinniger , on fit une taAnkeren, o. w. (ik ankerde , heb geankerd),
tire contre lui, mail ii riposta par une
(zeew.) mouiller !'ancre. —, met de bar,
satire plus vive.
kas, (het anker nitroeijen, en het eind van
het touw aan boord brengen ,) mouiller en Apenbakhuis , o. Apenbek, zie Apengezigt.
criance.—met flaande zeilen , mourner en Apengezigt, o. mine, physionomie , (visage) de singe, f. ; rig. ieelijk varken ,
fiagale (par force). — met fpring, mouilmijauree , 1. —, aan de deuren , grotten,
ler en s'embosant. —mettwee ankers voor
enz., mascaron, tn. De gottifche bouwbit, mouiller avec deux ancres en barkunde plaatst vele apengezigten, l'archi.
he. — met Brie ankers in een' hanepot,
tecture gothique fait beaucoup de mas*sou:Vier en patte d'oie. — met een anker
carons.
van achteren, mouiller en croupiere.
Apenkoning , vs. zekere Braziliaanfche aap met
Ankergeld, 0. droit d'ancrage, ns.
goede
eenen langen tiaart , aquiqui , roi des sinm.
ancrage
,
mouillage
;
Ankergrond,
get.
-, fond de bonne tonne.
Ankerhaak , m. tenon de la verge d'une ancre . Apenkop, m. tete de singe , f. fig. imbecilic.
Apenkuur, zie Aperij.
Ankerhand, y r. zie Ankerarm.
Apenliefde, y r. liefde der apen voor hunne
Ankerhals, m. collet d'ancre.
jongen, amour des singes pour leurs pe.
Ankerkruis, o. croisee de !'ancre, f.
tits
, tn. fig. blinde , onverftandige liefde ,
Ankerneuten , yr. tenons, tourillons de Pan.
fol amour , amour aveugle, tn.
ere, m.
Apenrok , m. rok van eenen aap , habit de
Ankeroog, o. oeillet de l'ancre, m.
singe ; fig hansop , pantalon d'arlequin,
Ankeroor, o. oreille de !'ancre,, f.
m. jaquette d'enfants, f.
ancre
a
pc,
f.
Anker op en neer, o.
Aperij , y r. allerlei nuttelooze verrigtingen ,
Ankerplaats , yr. zie Ankergrond.
singerie, bouffonnerie.
Ankerregt, zie Ankergeld.
Ankerring, m. arganeau de !'ancre. Den ka- Apenfpel, o. zie Aperij.
Apenwerk, o. zie Aperij.
bel aan den — vastmaken, etalinguer.
Ankerroering, m. boudinure de !'ancre, f. Apin , y r. het wijfje van eenen aap, weer.
kat, guenon, m.
Ankerichacht, y r verge de !'ancre.
Ankerfehoen , m. soulier de l'ancre, nt., sa. Apocrijf, b. n. (ond. w.) twijfelachtig, (in
de godgel.) apocrypha. De apocrijphe boe.
pate de !'ancre, f.
s ken, les livres apocryphes.
Ankerfmid , m, forgeron d'ancres.
Apostel,
tn. (ond. w.) godsgezant, apetre.
Ankerfinederij, m. forge oi4 Pon fait des
De handelingen der apostelen, les actes der
ancres.
apetres; fig. Hij is een ruige —, it est
Ankerfpaak , aukerfpeek , yr. boussoir,, tn.
un debauche, libertin.
Ankerfteek, m. italingure du cable, f,
Apostelambt, o. apostolat , tn.
Ankerfteel , m. zie Ankerfchacht.
teldom,
Apostelfchap,
o. zie Apostelambt.
Aposteldom,
au j ouet
d'ancre.
jas
Ankerflok , ns.
Ankeritokshanden, m. meerv. cercles du jas Apostolisch, b. n. (ond. w.), apostolique.
yr. artfenijwinkel, pharmacie, aa
Apotheek,
de Pancte, m. pl.
pothicairerie , f.
Ankerfloksbout en , m. meerv. chevilles du jas
Apotheker, m. artfenijbereider, pharmacien,
pl.
de!'ancre,
anc, f.
apothicaire.
Ankerfloksnagels, m. meerv. gournables du
Apothekersboek , o. phartnacopee , f. dis.
pl.
de !'ancre, f
jas
j
pensaire , tn.
Ankertalie, yr. marguerite.
Apothekeres,
yr. in een klooster,, apothicaiApo
tertol, m. zie Ankergeld.
fin
resse.
Het—
te
regt
leg.
Ankertouw,, o. cable, m.
Apothekersgezel, m. garcon apothicaire ,aigen, rouer le cable, lover le cable
de pharmacien, (proviseur.)
Ankettui, o. vertui-anker, tweede anker, anApothekershandboek, zie Apothekersboek.
cre d 'affourche , f,
Apothekersjongen,
m. apprenti apothicaire.
.
coussin
ou
renfort
d'art
Ankervoering, y r.
Apothekersknecht , zie Apothekersgezel.
ere, tn.
yr.
pharmacie. De --lee.
Apothekerskunst,
anch.
Anjovis, yr. anchois.
ren, apprendre la pharmacie.
Anjovisfans , y r. sauce d'anchois.
Antichrist, in. (ond. iv.), tegenitander tegen Apothekersleerling , zie Apothekersjongen.
Aiekerswinkel
, m. zie Apotheek.
potl
de leer van Jez. Cbr., antechrist.
Antichristendom , o. (ond w.), leer der te- Appel, m. pomme, f. Zure , zoete —, pomme
hg. of fpr. w. In eenen
aigre,
douce
;
antichristiagenflanders van Jez. Chr.,
zuren — bijten, (van den nood eene deugd
nisme , m.
faire
de
necessite vertu; dire o=ken),
Antoriusvuur, 0. St. — , zie Roos.
bulge 4 faire q. ch. 4 contre.coeur, maiAntwoord, o. reponse , repartie , f. Hier
gre soi. Voor eenen — of een ei (zeer goedis een — op. dezen brief, voila une reponkoop), a tres-bon marci'd , compte. De
se .a votre lettre. lk zal u tot — zeggen,
— valt niet ver van den boom of itam , bon
je vous dirai en reponse. Hij is aanitoncls
chien chasse de race; un loup n'engendra
met zijn — gereed, (hij is bij de hand), il
pas des moutons; bon sang ne pent men.
est prompt a la repartie. Bits, vlug en
tir. — , oogappel, pruttelle de Poeil ; zie
bijtend —, riposte; fig. bourrade, f.
verder de met Appel zameugeQelde woorden.
Antwoorden, b. w. (ik antwoordde , heb geAp.
?4
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Appel, o. (met den klemtoon op pe/ (ond.
w.). (bij regtsg.), beroep op eene hoogere
Zonder
, pressdpregtbank, apel,
alement. Hij is zonder .gevonnisd , 11
(bij krijgsl.)
est juge presidialement.
battre l'appel. — blazen ,
enz. —
sonner l'appel.
appelboo.in pommier.
Appelaar,,
pomm ier.
Appelboom ,
Appelbloefem , flour de pomme, de porntnier,f.—, b. n. couleur rouge-ptile.—,bijw.
de couleur rouge-pdle.
.Appelboomgaard , m. (bij de tuinl.) pommies
raie, f.
cidre pomme.
Appeldrank,
Appelflaauwte , y r. fig. fam. bezwiiming, onmagt , pdmoison, defaillance.
Appelgraauw, b. n. van paarden gris-potn.
meld , e.
Appelgraauwtje, o. appelgraauw paard ,
yal gris-pommele.
Appelgroen, b. n. vent, e, de pomme.
Apelkern , zie Appelpit.
Appelkoek, m. palette de pommes , f. —jes,
o. beignets de pommes.
Appelkist, y r. caisse a mettre des pommes.
Appellant, in. (ond. w.) meerv. (bij regtsg.)
een die zich op eenen hoogeren regter be.
roept , appellant.
Appelleren , b. w. (ik appelleerde, heb geappelleerd), (ond. w.) appeler, interferer appel.
Appelman, m. vendeur de pommes, frui.
tier; fpr. w. De — (het appelmannetie)
komt om zijn geld , (cela se dit lorsqu'une
personae devient indispose pour avoir
mange trop de fruits.)
Appelmand , y r. pannier aux pommes, m.
Appelrnannetje, 0. verkl. van Appelman.,
Appelmarkt 9 y r. marche aux pommes, 111.
Appelmelk , vr. lait de beurre aux pommes , m.
Appelmoes, o. marmelade de pommes f.
Appelpent, Appelprol , yr. Appelmoes.
Appelpit, yr. peprn de pomme ,
Appelrond , b. n. rond, e, comme une pomme
me.
Appelfehil, f. pelure de pommes.
Appelfchip , 0. bateau charge de pommes, in.
Appelfchuit, vr. zie AppelfchiP.
Appeluina, m. pomme de Chine, orange douce,f.
Aepelfteei , in, queue de pomme, f. pedoncule ,
Appeltaart, vr. toutte (de) aux pommes.
Appelteef, vr. vischwijf, gem. harengere,
poissarde.
Appelton, yr. tonneav a mettre ,ou a 'nest,rer des pommes,
Appelvrouw , vr. marchande, vendeuse de
pommes fruitiere.
Appelwijf, o. zie Appelvrouw en Appelteef.
.dppeiwijn, zie Appeldrank.
A ppelzak m. sac a pommes.
Appelzalf, yr. pommade aux pommes.
Appelzolder, m. grenier aux pommies.
; 'aril, m. grasmaa.nd, avril.
Arak, m. aras.
Arbeid, in. werk, aanwending van ziels. en
ligchaamskrachten , het voibtengen van eenig werk, travail , ouvrage , tn. besogne,
f. (bij cis dichters), labour. —, hoof&
werk , travail d'esprit. Hij geniet de
vruchten van zijnen jouit du fruit
de son labeur ou travail. Iemand aan den
— zetten, mettre q. q. en besogne. —, fat.
then van eenig werk. Men moec sneer voor
den
dan voor de waarde betalen,
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frut payer plus de la facon quo de la
valour. — 2 moeite, verdriet, peine f.—,
bezigheid, occupation ,f.; fig, gisting, werking van vochten ,fermentation, f. De wijr)
is in — (gisting), le yin travaille , bout.
— barensnood. In den — zijn, titre en tra•
vail d'entant. Haar — (verlosfing) dour.
de lang , en was gevaarlijk , son travail fat
long et perilleux.
Arbeiden , o.w. arbeidde, heb gearbeid),
werken, tra y ailler. Hij arbeidt vlijtig,
it travaille diligemtnent. —, van voch-.
ten , fermenter,tra yailler, bouillir; zie
verder Werken.
werkman, arbeidsman, ouvrier,
Arbeider,
travailleur.
meerv., zie Arbeidsman.
Arbeidslieden,
Arbeidsloon , m. en o. salaire., tn., la
main d'oeuvre. Hij heeft het — reeds ontvangen, it a def. recu le salaire. —,
maakloon, fatfoen van een kleed, van eene
fnuifdoos, enz. facon d'un habit, d'une
tabati ere, f.
Arbeidsman , (meerv. Arbeidslieden), arbeider, ouvrier , travailleur , manoeu.
vrier.
Arbeidfler, yr. fille, femme qui travaille.
Arbeicisvolk, o. ouvriers, tn. pl.
Arbeicizaam , b. n, werkzaam, vlijtig , loberieux , ease, attaché ,e , au travail , dill.
gent , e, industrieux, cute, actif, ice ,
assidu, e. Een — man , un homme lobo.rieux. Een —Leven leiden , mener une vie
bijw. laborieusement, etc.
laborieuse.
Arbeidzaamheid , vr. niiverheid, vlijt, assiduiti, f. amour , goat du travail , tn. di.
ligence, industrie.
Arceren, b. w. (ond. w.) (ik arceerde, hub
gearceerd), (bij de plaatfnijders en reek.),
kruiswijze flreepjes in eene teekening trekken , om de fchaduwe te maken , hacher,,fai.
re des hachures pour former les ombrea.
Arcering, vr. hachure.
Archief, yr. meerv. Archieven, (ond. w.)plaats
waar belangrijke gefchriften, handvesten en
dergelijke papieren bewaard worden; ook
de handvesten zelve, archives, pl.
Architect , zie Bouwaieescer, Bouwkundige.
Arduin, m. en o. atduinfteen , pierre dure,
pierre de taille,
Arduinfteen ,
zie Arduin.
Arend , m. adelaar,, aigle. Kleine , jonge
, aiglon. — , (in de wapenk.) aiglet.
groote zeevisch , beenbreker , orte.
fraie , brise • os; ossefrague.
zeker
geftarnte , aigle
'Lie verder Adelaar.
Arendsklaanwen ,
mean,. serrei d'aigle,
f. pl.
Arendsneus ,
nez aquilin ou crochu.
Arendsoog, o. oeil d'un aigle , tn.; fig. fchcrp,
glinflerend oog,oeil d'aigle, oeilpercant,
' tn. Arendsoogen, meerv. vue perFante, f:
Arendfleen, tn. pierre d'aigle, geode, date ,f. Wit gevlakte
(in de nat. geich.)
pygargite ,
Arendsvleugelen, m. meerv. ailes d'aigle,.fp
Arg , b. n. en bijw. hevig , gevaarlijk,
kwaad, geftreng, groot, gewigtig , enz.
Eerie arge ziekte, tine maladie dangereuse. Arge gedachten van ietnand hebben
avoir des soupcons de q. q., le soupconfer. Ik had nog wel een arger vcrwijt
verdiend , j'ai biers tnerite une reprimantie plus severe. De that van zijne gezondheid is —, Pótat de sa sante est fort
mauvais. Een —e weg, tin mechant chemin. Gij maakt allesarger dan het is, von:
pre.
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(in de wapenk.),dextrochere, voor
prenez tons, toutes let chose, do plus
lets dat in gedaante naar eenen arm gelijitt,
mauvais cote, au pis. Niets is arger dan
alt — der zee, van eene rivier, bras do
dat, it n'y a rien de pis que cola. Men
la user, d'une riviere. De Rijn verdeelt
konde niet arger doen, on no pourroit pis
zich in verfcheidene armen, le Rhin se sea
faire. HP is — geflraft, ii a ire puns' apare, se portage en plusieurs bras. De
verment. Zij ftaan arger met elkander
armen eener kerkkroon, kroonlantaarn, les
,dan ooit, ils sent pis que ffamais ensentbras, branches d'un lustre. De — van ccdenkt, vaart — in
hl e; ook wordc. Ole
nen handblaker armblaker,, le bras , la
hart , (de gedenkfpreuk van de Engelfche
branche d'uts martinet , chandelier a bras.
orde van den koufeband) kora soft qui mai
y pause. ARG, alt zelfft. naamw. gebezigd Arm, b. n. lyehoeftig,pauvre , indigent, e, necessiteux , euse. Een — mensch, tin hemvoor bedrog, fnoodheid, malice, ruse, fraume , (an pauvre homme , een onnoode , finesse ,f.; als : ik.heb er geen — in (ik
zel mensch.) Hij is zoo — dat hij geenen
meen er geen kwaad bij) je entends point
duit heeft , it est si indigent qu'il n'a
de malice.
pas la date. Ik heb hem zeer rijk gekend,
Argdenkend , b. n. souponneux , ease.
nu is hij zeer je l'ai connu Bien riArgdenkendheid, vr. soupcon, m. malice.
che, ii est el present fort necessiteux ;
Argeioes , b. n. sans soupcon , etc.
fpr. w. Hij is zoo — alt Job , alt de
Arglist, ,yr. kwaadaardige list, looze ftreek ,
est pauvre comma on rat
malice, ruse, mauvaise finesse, f., armieren
d'eglise , comme tin peintre. wor.
tifice , tn. Het is een man zonder—, c'est
devenir
pauvre; s'appauvrir. IeDat is met — geden,
tin homme sans
;nand — maken , rendre q. q. pauvre
daan, cola est fait avec finesse. —, (bij
fpr. w. Hij is niet —, die weinig heeft,
't ger.) .dol , ns.
maar die veel begeert, ce n'est pas titre
Arglig rig, b. n. Cchelmachtig, loos , doorpauvre
que d'avoir pea de biens , mai;
malicieux
,
ease,
ruse,
a,
fin,
e,
trapt ,
d'en dearer beaucoup; fig. fchaars beakastucieux , ,euse. Hij is zoo •-• alt een ou•
tende. — in vrienden, pauvre en amis. Eedp aap,il .est malicieux,comma tin vieux
ne arme taal, (die tie noodige woorden,
singe.
fpreekwijzen niet heeft, om jets goed re
Arglistige , 'M. ea yr. astucier , esalicieux
kunnen uitdrukken,) tine languepauvre.—,
ease , etc.
gering van verftand, pauvre d'esprit ; fam.
Arglistigheid , yr. astuce, zie Arglist.
Arme bloed, Arme fchelm, zieltje,le pauvret,
bijw. artificieusement , ayec
tnauviaise finesse ou ruse, finement, subla pauvrette. De arme bloed is zeer verle•
ttlement , etc.
gen, le pauvret est tres embarrassd. Het
arme zieltje weet niet, waar het gaan zal, la
(nit
de
Argusoog, o. fcherp , argwanig oog
pauvrette ne suitpas oh aller. Arme zonfabelk. ontl.) vue percante , A , oeil
daar (bij het ger.), die ter dood veroorflans, soupconneux.
Argwaan , m. kwaad vermoeden, mistrouwen
deeld is, patient, delinquant.
en achterdocht , soupcon, m. defiance, mi. Armader, yr. veine du bras.
fiance , f.; fig. ombrage. bij iemand — Armadildier, o, armadillo on armadil•
verwekken, donner de l'ombrage a q. q.
lo,
Argwanen , b. w. (ik argwaande , heb gearg- Armband , m. armfnoer, arinfieraad, bracelet,
brasselet. —, band voor eenen gekwetften
waand), soupconner,, se me'fier, etc.
Aprgwanig, b. n. soupf onneux,euse , defiant, a,
arm, bandage.
tnefiant, e.— bijw. d'une mani ire defiance, Arrobeftuur,, o. commission etablie pour avolt' soin des pauvres,administration des
natiante, soupconneuse.
hospices, f. bureau de bienfaisance ou
Aria, y r. (ond. w.) zangiluk, enz., air, tn.
bienfesance, ns.
Ark, yr. arche. De — des verbonds, ParArmbezorger,
m. diaken, diacre , auminier.
eke dalliance.
Arm , m. gedeelte van bet menfchelijk lig• Armblaker, m, martinet.
chaam, bras. Hij nam het kind in zijne armen, Armbus y r. bus voor de aalmoezen, boitedes pauvres, f. tronc , ns. Eenen fluiver
it prit Penfant entre ses bras. Iemand
in de — werpen , jeterun sou dan! le trout.
in zijne armen fluiten, serrer q. q. dans ses
bras. Hij nam het met voile armen Ran, Armeliik, bijw. pauvrement, chitivement ,
it le prit a pleins bras. Iemanc1 met ol nsiserablement.
A en m
. en yr. mem. les pauvres, les
pene ar melt ontvan
g en recevou- • q a Arme
tI
indigents, etc.
bras ouverts. De armen laten ingeren
in het gaan , naar de bewegiug des lip Armenbeituur,, zie Armbefluur.
chaams , aller les bras ballants. le- Armenbezorg e r , zie Armbezorger.
viand bij den — de douruitzetten , maitre Armenbus , zie Armbus.
q. q. dehors par les dpaules fpr. w. geef Armengeld , zie Armgeld,
hem eenen vinger,, en hij zal den gantchen Armgeld, o. argent, denier des pauvres
m. awnin g , f.
— nemen , si on lui en donne un ponce,
it en prendra tout le long du bras; it Armenkas, zie Armkas.
abuse de la 'aerie
qu'on lui donne ; fig. Armenzakje , zie Armzakje.
a
magt van God, bras (puissance) de Dieu. Armenfchool, zie Armfchool.
, magt. wereldlijite arm (overheid), Armgefmijde, o. allerhande gouden en zilve.
ren fieraden welte men weleer aan den
bras seculier, magistrat , la puissance teenarm plagt to dragon, routes tortes d'ortorelle ; fpr. w. Vorfien hebben lange arnements en or et en argent., portes
men, (zij kunnen doen war zij willen,) des
aux bras.
princes out les bras longs. Hij was zija
, (zijn iteun), it dtoit son bras Arusgift, yr. aalmoes, aunsdne, charite.
regrer
Armhartig,
b. n. ellendig, pauvre misdrahelp.
lemand
in
droit , (son appui).
deerniswaardig, erbarmelijk , pihis.
den — vallen , avoir recours a q. q. Zich
bijw. pauvre
teux , euse, pitoyable.
iemand in den — werpen , se jetor antra
men* unsirablensent mergainement.
les bras de q. q. Regter -- op een &hilt!
Arm..

RM
A, S C 7?
Arinhartigheid, vr. nsisire, pauvreti, etc.
Particle, la part!: da falba: , it y a
Armhartiglijk , zie Armhartig, bijw.
pen d'activitd a present. —, lidwoord,
Armhuis, o. maison de charite ,f. :tabus.
(in de taalk ) article.
semen: pour les pauvres, hdpital,ns.
Artikelbrief, m. (in het krijgsw., inzonder.
Armhuisjongen , garcon qui demeure dans
heid ter zee) , ordonnance militaire,
une maims de charite.
(pour la conduit: des officiers et gees
Arminiaan , m. arminien.
marine.)
Arminiaansch , b. n. des arminiens. De ar Artillerie, vr. grof gefchut, als : kanonnen ,
miniaanfche leer , Partninianisme.
mortieren, enz., artillerie, f. Zware
Armkas, vr. caisse des pauvres.
gross: art:Vier:a. Rijdende, ligte arArmkind, in. enfant pauvre, lu'ots eleve dans
tillerie a cheval , legire. Hij client bij
une maison de charite, etc.
de —, it est de Partillerie , ou dans
Armleuning, Yr. (in de bouwk.) armkusfen,
Partillerie, it sett dans ou a Partilaccoudoir,,
lerie.
Armloos , b. II. qui n'a point de bras, sans Artilleriekunst, yr. art ou science de Parbras.
tillerie.
Armtneester, in. administrateur des aumd- Artilleriemaatf}ok (talftok), ichelle de calines , inspecteur des pauvres.
bre,f.
Armoede , yr. nooddruftigheid, indigence, Artilleriemeester , m. maitre de Partillerie.
pauvreti; fig. Wij verteerden ons geld Artilleritollicier, m. officier de Partillerie.
dear in —, nous y fdmes bun mal servis ; Artilleriepaard, 0. cheval d'artillerie.
nous y avow fait piteuse chore. — is gee- Artilleriepark, o. pare d'artillerie, tn.
ne zoude , (fchande) , pauyretd n'est pas Artillerietrein, m. train d'artillerie.
vice.
Artilieriefchool, vr. icole d'artillerie.
Armoedig, b. n. behoeftig , bekrompen , pan. Artillerist, m. artilleur.
vre necessitous, euse, mesquin, e, gredin , Artisjok , yr. artichaut, m.
'
e. Zij
ziet er zeer uit, elle a la mine Artisjokftoel, m. cod d'artichaut.
mesquine. Hij leeft in eenen —en itaat,
Arts, m. geneesheer, medecin, docteur en
vit dans une gredinerie etrange. — btjw.
nth/seine; fig. Een — voor de gezonden,
zie Armoediglijk.
un medecin d'eau donee.
Armoediglijk, bijw. pauvrement, etc.
Artfenij, yr. geneesmiddel, midecine f. re.
Artnoedigheid , yr. bedelarij , gredinerie.
made , medicament, m.
Armozijn, o. zekere ftof, armoisin, tn.
Artfenijbereider, zie Apotheker.
Armpijp, yr. het holle van den arm, Pos du Artfenijdrank ,
geneesdrank
bretivage
bras , fecile, us.
medicinal, m, potion, f.
Armring, zie Armband.
Artfenijkunde , yr. kunst om artfenijen, to berei.
Armfcbool, vr. ecole des pauvres.
den , pharmaceutique ,
Armfnoer, o. bracelet.
Artfentjwinkel, m. zie Apotheek.
Armftoel, m. leuningftoel, chaise a bras, As yr. dwarshout , waarom een rad of wiel
f: fauteuil, m.
zich beweegt, essieu, us.— van eenen wa.
Armvol, m. brassie ,f. Breng eenen — bout,
gets, essieu d'un chariot. —, (in de wis.
apportez une brassie de bois.
kunst,) iedere regte lijn, welke door het
Armzakje , o. kerkzakje
aumoniere, f.
middelpunt van eenig ding loopt , of als zoo.,
sachet d'eglise,
danig gedacht wordt : ook in de aardriiks.
Armzalig, b. n. door groote en aanhoudende
en fterrekunde, axe, m. fleunpunt,
armoede ellendig, chitif,ive, pitoyable,
aan eene weegfcliaal, brayer d'une balanpauvre. Eene —e but, chitive cabane ;
ce, ns. —, van het rad aan eenen molen
fig. flecht , gering , beroinpen , mis drab le ,
arere , m.
pitoyable, mesquin, e. Eene armzalige Asarm, in...fusee d'essieu , f.
(flechte) figuur ,une figure enesquine. Len Asbest, m. vlasiteen, asbeste.
fchrijver , un auteur pitoyable.
Asbeugel,
(bij de art.) :trier d'essiArnizaligheid, yr. bekrompenheid, me:qui.
en, in.
nerie.
Asch, yr. overfchot van eenig door vunr vet
Arre , b. n. (veroud.) zie Gram, Toornig.
teerd ligchaam, cendre,
Heete
cenArren , o. w. (ik arde, heb geard ,) zie Narire chaude. maken , (bij de chilli.) ciren.
:sifter. De had werd in de — gelegd,
Arrest, o. (ond. w.), (bij regtsg.), beflag,
(verbrand), la villa fut reduite en censaisie, f. —, (in het kriigsw.), gevangenis,
dres; fig. Daar ligt nu mijn voornemen in
prison, f. arrit, us.
de — (verdwenen), voila tout mon proArrestant ,
(ond. w.) prisonnier.
jet echoui. —, het overblijffel van een geArresteren , b. w. (ond. iv.) (ik arresteerde ,
ftorven menfchelijk ligchaam. De — der
heb gearresteerd), (bij regtsg.) in beflag
dooden, les cendres des snorts. Zijne —
nemen , saisir. — gevangen zetten, arrirust in dit graf, cetto tomb: contient ses
ter, mettre aux arrit: , en prison. —,
cendres; fig. Iemands — (aandenken) be.
eene zaak vastftellen, befluiten , arriter.
treuren, pleurer la wort ae q. q.; fp. w.
Arfenaal, o. (ond. w.), tuig • of wapenhuis,
Tusfcheu twee floelen in de — zitten, titre
arsenal, m.
entre deux selles le cal a terra.
Arfenik,
zie Rortenkruid.
Aschachtig , b. n. met asch befloven ,
Artikel, o. (ond. w.), een deel eener cede
dreux, ease.
of eens gefchrifts , of eene , in bijzondere Aschbak, an. cendrier.
affneden verdeelde, oorkonde,arsicie, point, Aschbelt y r. zie Aschhoop.
us. De twaalf artikelen des geloofs, les Aschbezem ,
balai de foyer.
douze articles de la foi. De artikelen des Aschbrood, o. brood dat onder de asch ge.
vredes zijn geteekentl, les articles de la
bakken is, fouace,f.
pair son: —, (bij koopl.), eene Aschbus, yr. lijkbus , urne cineraire.
enkele foort van koopwaren. In het — van - Aschdag, m. le jour, le NI ercredi des tentabak goat thans uiet veil ow , quoit a
iris.
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Aschdock, nt. loogdoek , dien men over tie Atlasformaat, o. (bij drukk.) grand folio.
wasch fpreidt , en waarop men de asch Attisch , b. i t, Atheensch , attique, als : — zout
of vernuft , (kieschheid in woorden , verfijn..
doet, charier.
de fmnak 9 ) sel attique.
Asfchepoester,, vr. morspot , gem. cendrika
Au, zie Ai.
Ion, m. fouillon, m. et f.
Aschgat, o. gat, waardoor de asch valt , trou, Auctie , vr. (ond. w.) openbare verkooping, aucpar oil les cendres tombent. —, onder ee.
tion ,vente publique , enchere ,f. encan,711.
nen fchoorfteen, vuurrooster,, hi grille du Augustus, m. oogstmaand, wills.
Autaar,, zie Altaar.
feu, m.; fig. zie Asfchepoester.
Aschgraauw,, b. n. gris-cendre,e. Aschgraau- Auieur,, in. auteur.
Avegaar, m. zekere groote boor , tarriere ,
we leeuwrik , cendrille, f.
f. grand perFoir. Kleine —, drilboor,, laAschhok, o. coin a mettre des cendres, m.
ceret, m.
Aschhoop, m. monceau de cendres.
Averegts, bijw, verkeerd, a rebours , el Pen.
Aschkar,, yr. tombereau a cendres, m.
vers. — , links, lomp , gauchement.
Aschketel, m. chaudron á mettre ler cendres.
Asklamp,vr. (bij de art.) sousbande d'essieu, f. Averegtsch , b n, verkeerd, retournd , e,
eourne,e. —e (verkeerde) gevoelens hebben,
Askleur,, yr. aschverwige kleur,, couleur de
avoir des sentiments pervers. De —e zijcendre, couleur cendre, Aschkleurige vlakde van lets , le revers. De —e (omgekeerken op gepolijst ijzer, cendrures ,f.
de) zijde van eenen gedenkpenning, le reAschkIeurig , b. n, couleur de cendre.
vers
d'une mddaille. De —e zijde van ceAschkoek , m. zie Aschbrood.
ne ilof, l'envers , m. Deze flof heefc gee..
Aschkolk, zie Aschkuil.
ne regte noch averegtsche (verkeerde) zijAschkruik, yr. zie Aschbus.
de, (kan can beide kanten gedragen word.
Aschkuil, m. fosse aux cendres, f. —, aschden ,) cette dtoffe Wes ni endroit ni enkolk ondet eenen baard , cendrier, tn.
vers. Een —e flag, un coup de revers.
Aschman , m. vuilnisman, boueur,, conduce
Een — mensch, un homme qui a l'esprit
tear d'un tombereau a cendres.
de travers. —e (flinkfche) oogmerken , des
Aschplant, yr. plant, welker bladeren, als
desseins sinistres.
met asch beftrooid fchijnen , cindraire.
Averij, zie Haverij.
Aschpot , m. pot aux cendres.
Averuit , yr. averoen, (in de kruidk.) zeker
Aschfchop, vr. pelle 4 feu.
kruid, aurone.
Aschfchuit , yr. bateau 4 transporter les cen.
Avond, in. soir, m. soiree, f. Gisteren — ,
dy es, tn.
bier au soir. Eergisteren —, avant bier
Aschvarken, o. zie Aschbezem,
au soir. Wilt gij dezen — (of: van —) bij
Aschwater, o. loogwater, cendre lessivie ,
mij komen ? voulez-vous passer chez moi
de la ch'arree, f.
ce soir , cette soirée. 1k wensch u eenen
Afem, zie Adem.
gueden —, je vow donne le bon soir. lk
Aspergie, yr. fperfie , asperge.
zal tegen den — bij u komen, je vien.
Aspergiebed , o. planche d'asperges, f.
drai chez vous vers, sur le soir, sur la
Aspergieplant, yr. plante d'asperge.
brune. tens des —s kwam hij mij zeggen,
Aspisflang, vr. aspic, m.
tin soft-, it vint me dire. Wij hebben den
Aspunt, o. pile , tn. Noorder, Zuider —,
— (den avonditond),met wandelen doorgepine arctique, antarctique.
bragt, nous aeons passé la soirée a la
Asfchig, b. n. vol asch, couvert ,e , ou plein,
promenade. Hij was den geheelen — hij
e, de cendres.
tnij, it itoit avec moi Souse la soirée.
Asfchijf, vr. (bij de art.) rondelle d'essieu.
Den — to voren, la vielle. Den — voor
— met haak, forte a crochet , f.
nieuwjaar, la vielle du nouvel an. Heili.•
Asfignaat , in. (ond. w.) zeker papieren geld,
ge. —, (in de kerkdienst, de avoud voor
assignat.
etnen feestdag ,) vigile, m.
Asfignatie, yr. (ond. w.) , (bij koopl.) aanwij.
zing eener fomme gelds .assignation • billet Avondbezoek , o visire du soir, f.
, m. rosee du soir , f.
Avondclauw,
payable au porteur,, billet 4 ordre,
tn.
'
Asfuradeur,m.(ond. w.) bij koopl. enz., iemand Avoncleten , o. soupe, souper, m.
die verzekering geeft, verzekeraar , assureur. Avondgebed , o. pries du soir, f.
Avondgezang , o. cantique du soir , m.
Asfurantie , yr. (ond. w.) assurance.
Asfurantiebrief, m. polls , (zeew.) police Avondgezelfehap, o. la veillde. Het --is
bij den heer J. v. d. N., la veillee est
d'assurance , f.
chez Mr. J. v. d. M.
Asfurantiekantoor,, tn. bureau d'assurance ,tn.
Avonclklok
, yr. retraite.
Aster, m. iterrebloem, aster.
Astrolabium, o. fterrenhoogte meter , astro- Avondkost, m. souper.
(labe, m. Avondlied, zie Avondgezang.
At, verl. t. van Eten.
.bterling, m. en yr. bastaard , onecht kind, Avondlucht, y r. serein, air du soir, tn.
batard, e; fig. flecht mensch, scdlerat, e. Avondmaal, o. zie Avondeten. —, uachtmaal,
(bij de fiery. ,) la sainte cene. —, nachtAterlingsch, b. n. onecht , blitard , e, alemaal, boogtijd, (bij de Roomsch Cath.,)
gitime.
communion, eucharistic, 1.
Attestatie , yr. (ond. w.) getuigfchrift, attesAvondmaalganger, m. communiant.
Cation , f. temoignage , m.
Attesteren , b. w. (ond w.) (ik attesteerde, Avondmaaltijd, in. soupe.
Avonclmuzijk , vr. serenade.
heb geattesteerd ,) attester.
Atlas , in. verzameling van land- of zeekaar- Avondoffer, o. holocauste,cacrifice,du soir,m.
ten, atlas , recueil de cartes gdographi. Avondregen, m. pluie du soir , f.
gues ou de cartes marines. —, berg in Avondrood , o. rouge du soir-,, m.
' , atlas. —, (in de ontleedk.) , opper- Avondfchemering , f. crepuscule , tn., bruAfrika
ne, f. entre chine et loup, m.
ite wervelbeentje van den hals of nek, at.
Avondfchool, yr. &ale du soir.
las , ns. premiere vertabre du cou,f.
Atlas, o. zekere zijden flof, atlas, satin de Avondfchuit, zie Nachtfchuit.
Avondfpel, o. rdcrdation ,f. ou feu du soir,m.
la chine, tn.
Avond.
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Avondfpijs , yr. mets du soir, tn.
om koper groen te waken, vinanse, f. --Avondftar,, Avondfler,) etoile du soir,f. (in
(bij de fcheik.), acitum. Een fcheutje —,
de fterrek.) hesperus , etoile du Berger.
vi.
tin filet de vinaigre. Frambozen
Avondftond, yr. soirée. Een fehoone , unaigre de framboise.
ne belle soirée.
Azijnachtig, b. n. qui tient du vinaigre,
Avonthijd , zie Avondflond.
cdteux, se.— , (bij de fcheik.), dat —zuur
Avonduur, o. heure du soir , f.
zuur,, fcherp,
in zich bevat , acetique.
Avondwandeling, yr. promenade du soir.
wrang, acide.
Avondwind, in. vent qui s'eleve du soir , Azijnen, b. w. (ik azijnde , heb geazijnd), met
vent du soir, du couchant.
azijn of edik begieten, vinfsigrer. Deze
Avonturen , b. w. (ik avontuurde, heb geafalade is te fierk geazijnd, cette salade est
vontuurd), in den gem. fpr. tr. wagen ,
trap vinaigree.
hasarder,, risquer.
Azijnkan , Azijnflesch, vr. bouteille h vinaiAvontuur,o. een toeval, eene uitkomst , waargre, I vinaigrier , m.
aan het geluk weer deel heeft, dan het o- Azijnmaker,
vinaigrier.
verleg; ook lotgeval, zeldzaam , wonder. Azijnmakerij, y r. vinaigrerie ,fabrique de
baar voorval, ayenture , f. Up — uitgaan ,
vinaigre.
chercher des aventures, courir aprês lee Azijnplaats, yr. lieu ole se fait le vinaigre,
aventures.
tn. zie Azijnmakerij.
Avonturier,,
Avonturierfter, yr. aventu . Azijnfaus , yr. zure fans, vinaigrette, sau.
rier , ere.
ce au vinaigre.
Avontuurlijk, b. n. ondernemend , aventu. Azijnflelletje , o. vinaigrier, tn.
reux , se , hasardeux , se. —, toevallig, Azijnfuiker, vr. oxysaccharum,, m.
casuel , le ,fortuit , e. —, bijw. d'aventure , Azijnton, vr. tonneau a yinaigre, m.
casuellement, par hasard, fortuitetnent. Azijnvat , o. zie Azijnton.
Azen, b. w. (ik aasde , heb geaasd), aas of Azijnverkooper, zie zijnmaker.
fini s in den mond fteken , nourrir (des oz. Azijnwater,, o. oxycrat,
seaux), donner de la mangeaille (aux oi- Azijnzuur,, b. n. afire, (bij de fcheidk.) a.
seaux); amorcer (le poisson); (bij de
cetique, aceteux , euse.
valk ) Den vogel —, op het lokaas gewen- Azijnzuurzout , o. (bij de fcheidk.), acid.
nen , leurrer (le faucon).
o. w. Op lets
te ,
(zijn voedfel zoeken) , se repaitre , se Azuren, b. n. d'azur , d'un bleu celeste.
nourrir de q. ch.; fpr. w. Op iemand
Azuur, m. lazuur, zekere
azur.
faire d'une personne sa vache a laic.
Azuur,, b. n. hemeliblaauw, azure, e, bleu
Azijn , m. edik, vinaigre. Zoo zuur als
celeste.
o. le bleu celeste.
aigre ;sur , comme du vinaigre. Zwakke — Azuurfteen, m. Pierre d'azur,

B.

B , vr. de tweede letter van bet alphabet of
de letterlijsc , (mecrv. B's fr. onveranderd ,) b , m. Eene groote B, tin grand
B ; eene kleine b, (b onderkas , bij letterzetters ,) un petit b. Drie b's, trois b.
B-bakje, o. (bij letterzetters ,) le cassetin
du b. 13 , een toon der toonlijst b , m.;
B-kruis, b.dieze; B-mol; B . mol ; B-cluur,
b-quarre. bijzonder als de klank, niet
als het toonteeken , be.fa-si. Deze aria
gaat uit b, cet air est en be.fa . si. B fnaar,
la corde de be-fa.si. Beflentel, la clef
de be.fa-si ; fig. fain. Hij 'kent geene a
voor eene b , zie op A. lieb ik a gezegd,
zoo moet ik ook b zeggen , wie a zegt,
•moet ook b zeggen , zie op A.
Baadfler , yr. celle qui se baigne , baigneu.
se.
, f
Baai, y r. zekere wollen flof, reveche, bay.
ette ou baiette ; fain. (in den gemeenen
fpreektr.) Roode wljn , du yin rouge.
Baai, yr. inham, kleine zeeboezern , base, f.
Het binnenfte van eene
, (zeew.) ac.
cul, m.
Baaijen, onverb. b. n. van baai gemaakt, de
reveche. Een rok , une jape de reveche.
Baaihal, yr. magasin de reviche , m.
Baaitje , 0. (verkl. w. van baai,) matrozenwambuis , camisole de matelot, f.; fig. fam.
Iemand wat op ziin
geven , rosser q. q.
Wat op zijn
krijgen , dire rosse.
Baaivanger,, m. Groenlandsvaarder, (omdat
die de walvisfchen in de baaijen vangen,)

pecheur de baleine ; fig. iemand, die ving
en met zwier op fchaatfen rijdt, celui qui
patine avec grdce, et en faisant de longs
traits , bon patineur.
Baaivangen , o. w. (bijna enkel in de onbep.
wijze gebruikelijk,) patiner avec grdce
et en faisant de longs traits , zie
vanger in de fig. beteek.
Basizout, o. raw zeezout , du sel marls
brut,
Baak, y r. teeken voor de zeelieden, om hen
voor gevaarlijke plaatfen te waarfchuwen, of
de haven aan te wijzen,balise,marque ,f.
Baken zetten , mettre des balises , des marques. De baken zijn verzet, on a changer
les balises ; fig. De baken komen uit,
vertoonen zich , (bet geheim komt aan den
dag,) le mystere se decouvre; on cons.
tnence a decauvrir le pot aux roses ; fpr.
w. Als het tij verloopt , verzet men de baken,, on regle sa conduite d'apres le tours
ou les differentes confonctures, des af.
aires; quand les affaires changent de
fface
, on change de mesures. vuurtoren , vuurbaak , fanal,phare, tn.; zie Voorbeeld.
Baakgeld,
retribution payee pour l'entretien d'une balise, f.
Baal, vr. grout pak koopwaren , balle , f.,
ballot , ns. Eene
boeken, une balle ou
sin ballot de livres. Eene
wol, une
belle de lame. Eene
koopwaren
ballot de marchandises.
Baal,
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Naar, vs. zeegolf, onde, vague , f., flee, on.
Baal, o. dansgezelfchap, zie 13a1.
Holle baren , de grander vaguer. — , (zeew.)
Baal, in. zekere afgod, gebruik. In de fig.
lame, f. De baren gingen nog zeer hol,
fpreekwijze Voor den — buigen , eattales lames etoient encore fore grosses.
cher servilementd faire la cour dune perwords ook genoemd (op fchepen) een nieuw
sonne puissance; plier les genoux devant
aangekomen matroos , nieuweling, hale.
'le veau d'or; se courber devant
bouline,
novice. — voor een haven (lage
toile
pour
faire
des
balles
ou
o.
13zaldoek,
grond, foort van zandbank ,) barre, f.
ballots, f.
Baaltje , 0. (verkl. w. van Baal) petit ballot, m. Baar, y r. draag- of rosbaar, berrie of berrie,
brancard, m., litiere ; inzonderheid ,lijkbetreden, gangbare weg, of tot
Bean,
baar, espece de chassis de bois ,Pour porzekere oefeningen gefchikte plaats , ren- of
ter un mort , civiare ,f.
loopbaan, carriere , lice , o/3 bet
ijs , die geveegd is, om hierop te kunnen Baar, yr. ftaaf metaal, barre, f. lingot, m.
fchaatfen rijden , chemin frayi sur la Baar, yr. dwarsitreep van den linker bovenhock naar den regter benedenhoek , (in een
glace pour y patiner ou glisser. De
wapenfchild) , barre , f.
— warm houden , dire assidu d patiner;
Baarblijkelijk
, b. n. apparent, , evident,
of
fpr.
w.
(zonder
ophouden,
aan
iets
fig.
e, nsanifeste, clair , e. bijw. apeq. g., occupabezig zijn ,) etre assidu
remment , dvidemment , manifestement.
tion, travailler sans reldche d q. ch. De
klaar makes, applanir les difficult& d'une Baard , van' menfchen en dieren, en fig.
van andere dingen , barbe , f. Gij krijgt
entreprise- Ruim — (ook ruim ftraat) maeenen —, la barbe vows vient. Iemand
ten, fendre la presse , se faire en passaden — afnemen , fcheren, faire la barbe
ge ,4 travers la foule. Op de — (het taq. I.; rarer q. q. Lich den — lawn afnepljt) brengen, proposer, mettre stir le ta.
men, se faire faire la barbe ; fig. Iemand
pit. Iemand van de — knikkeren, faire
in
den — varen of vliegen , (een verwijt ge.
:aster q q. .de sou emploi. Hij is van de
y en) parler de grosses dents a ff. q.;
geflagen, it ne sait plus ou ii en est;
parler Bien el la barrette de q. I.; chase,
it ne peat plus se difendre; it est hors
ter bi.en la gamme d q. q. Ik zal het hem
d'escrime. Op de lange fchuiven, dif
in den — wrijven, je le plaquerai d son
firer , delayer. Eene onderhandeling op
nez ; fpr. w. Om 's keizers —fpelen,ne feller
de lange — fchuiven , delayer line nequo pour s'amuser. (harden , (ftekels) van
gotiation; fpr. w. Hij is bet katje van de
korenaren, barber d'ipis. blad van cc.
c'est lui .qui donne le pion d tout les
nen fleutel , panneten. — van eenen walvisch,
sautres ; zip ook de zatuengeaelde woorsic Walvischbaard.
den: Glijbaaa , Lijnbaan, Kolfbaan, enz.;
zie ook Mantle. loopkring eener dwaal. Baardeloos , b. n. imberbe ' sans barbe. Een
baardelooze jongen , unjeune homme imberDe
—
van
Jupiter
is
veel
'fter, orbite, f.
be. Vele volken van Amerika zijn , pie.
.grooter, dan die der aarde, l'orbite dejusug ars nations de l'ilmerique sons imberbes,
piter est beaucoup plus grande quo celle
Baarden
, o. (ik baardde , heb gebaard),
de la terre ; fig. De — der deugd, le
eenen baard, krijgen , als : Hij begin( te
.chemin de la vertu; les sentiers de la
sa barbe commence d croitre , 4 se
vertu. — van een kleed , van eenen mantel,
montrer.
pan, m. breedte van itoffen, (inzonderheld , voor vrouwenkleederen), le, m. Len Baardhen vr. fig. vrouw met eenen baard ,
femme qui a ens barbe , femme barbue.
rok Nan vier banen , ens japed quatre
hebbende , barles. breedte van zeildoek, ferze ,cueil- Baardtg, b. a. eenen baardrobuste,
fort, e,
, ; fig. ruw,, Iterk ,
ens
voile
le , f. Een zeil van zes banen ,
barbe, ee, gigantesque , rude.
qui a six ferzes ; ens voile de six cueilles.
Baander, m. lijndraaijer, (van Baan , voor Baardmannetje, o. nom d'une monnoie avec
line eNgie barbue, de la valour de 3o
Lijnbaan,) cordtor,, m.
cents. —, zekere vogel, Coon van mees,
Baanderheer, m. oul. banierdrager, banneret;
misange barbue, f.
thans, fig. als: Hij fpeelt den —, it tranthe du grand seigneur ; it fait le seigneur. Baardfcheerder, m. barbier, barbier.
, m. in een' verachtelijken zin
Baardfchrapper,
corderie,
f.
Baanderij, yr. lijnbaan ,
barberot, zie Baardfcheerder.
Baandraaijer, zie Baander.
Baangeld, o. Pargentfte011 pale pour faire Baarlijk , b. n. wezenlijk, propre , même. De
baarlijke (geVleeschde) duivel , le diable in.
usage d'un chemist fraye , d'une glissoicarne. Zij raasde als de baarlijke duivel,
re,d'un jets de paanse ,de crosse, etc., in.
elle tempetoit comme line vraie diablesse.
Baanfpinner, m. lijndraaijer,, cordier,,
Baantje, o. verkl. w. van Baan , zie Baan ; fig. Baarmoeder, yr. lijfameder, matrice ,f.; fig.
bron, oorzaak, source, cause ,f., berceau
,bediening, ambt, als : Dat is een goed—,
m. Deze meening was de — van vele onem(ook enkel: Dat is een —,) c'est
lusten, tette opinion etait la source de
inzonderheid, bediening
ploi lucratif.
beaucoup
de troubles.
,op een oorlogfchip, vats kok, koksmaat,
bottelier, enz. ale : Voor een dienst re- Baars , tn. zekere riviervisch, perche f.;
fpr. w. Den — vergallen , zie op Vergallen.
men, entrer dans la marine sur la pro, zeker gereedfchap ,kuipers disfel, breeaerie d'être promu d quelque emploi dans
de bijl, doloire , f.
re vaisseau.
argent
Baanveger, m. homme qui balaie ens glis- Baarfchap, 0. veroud. w. gereed geld,
comptant, nutneraire, m.
soire , un chetnin pour les patineurs.
Baar , b. n. en bijw. naakt, bloot, open , als : Baarskom, yr. op eene tafel, facto d perche.
f. vijver voor baars , reservoir , viDe bare (ruime) zee , la mer haute, le
vier de perches, vs.
large , le largue ; fig. Eene bare leugen ,
Baarsmaal,
0. ropes de perches, m.
en tvensonge palable. — geld, (klinkende Baarsfchotel,
m. fchotel otn baars op te doen,
geld
beta..
In
muntiargent comptant.
fchotel met baars ,plat
plat d perches.
len, payer comptant, payer tout en namede perches.
raire, en deniers effectifs.
Baars•
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prendre an deuti-bain. - (in den bijbele.
Saarafim, in. zekere apenfoort, espece de sinitijI): Het - der wedergeboorte, Peau de
ge , f.
la regeneration ,f. (de doop,) le bapteme.
Baarv1;es , o. (in de ontleedk. ) bet derde
vlies, dat de vrucht in de baarmoeder in- Bad, vent. t. , zie Bidden.
fink, worstvlies, membrane qui renfer- Baden, b. w. (ik baadde, heb gebaad,) bal.
gner. Zich -, (ook enkel : -, o. w.) se
me le foetus , f'.
baigner. Zich in de zee , in eene rivier-,
Baas, m. werkrneester, maitre de quelque
se baigner ti la mer,, dans une riviere ;
metier. Timmermans baas, maitre char ,*
fig. Zich in tranen —, baigner son visage
pentier,, metfelaars baas, maitre mason ;
de
pleurs. Zich in de tranen der ongelnkfig. - worden, gagner sa maltrise ; fig.
kigen - , se baigner dans les larmes
gezagvoerder,, als : 11c zal zorgen , dat ik des malheureux. De tirannen baadden zich,
in mijn huis blijf, j'aurai soin de rester
in het bloed der martelaren, les tyrans.
le maitre dans ma maison. De 'rouw is
se
baignerent dans le sang des marfemme
y
er —, (heefc de broek aan) /a
lyre. Zich in weelde en wellust —, vaporte les chausses. Den - fpelen, faire
ger dans les plaisirs; se baigner dans
le maitre , trancher du maitre. -, die in
lee voluptis.
eenige kenst uitmunt, ale : fain. lemand
den — of zijn, (overtreffen) surpasser q. Bader , m. celui qui se baigne , baigneur.
Er zullen van avond veel baders in de
q. Hij meende de eerfte zanger te zijn ,
rivier zijn , it y aura ce soir beaucoup de
maar hij heefc er eenen gevonden, die hem
baigneurs dans la riviere.
— was, it pretendoit etre le premier
chanteur, malt it a rrouve un homme Badgast, m. celui qui prend les bains dant
les maisons destinies pour se baigner,
qui lui a dame le pion, qui le surpas.
baigneur.
soft; (boertend). Hij is een heele —,
(ook: hij is een heele bol, hij is een bol,) Badgeld , o. argent qu'on pale pour le.
c'est un maitre homme, c'est un maitre bale, argent pour !'usage des eaux , m.
fin; (tot iemand fprekende, die zich veel , Badhuis, o. les bains, tn, pl., maison desop zijne bekwaamheden laat voorilaan.) Gij f tin ge pour se baigner , f. —, bij de ouden , les thermes , m. pl.
zijt een heele - ! (gij zijt een heele over.
vlieger,) vous ites un bel , un plaisant Badkainer, yr. lee bains, in. pl., chambre
destinde
pour se baigner.
etourneau. -, van lets groots, als : Dat I
is een — van een' fnoek , quel monstre de Badkleed, o. habit dont on se sert dant let
bales, gee Pon met en se baignant, m.
brochet! c'est un grandissirne brochet !
Baat, vr. voordeel, winst, profit, avantage, Badknecht , m. domestique qui a soin de
ceux
qui prennent les bains, garcon baim. De gelegenheid te — nemen , se set.
gneur.
vir de Poccasion. — , hulp , verzachting,
Hij vond weinig — bij dit geneesmiddel, Badkuip, yr. baignoire, cuve.
ce remede lui a fait peu de biers, de Badplaats , yr. pleats om te baden, halgnosr,, m.
soulagement.
Baacje, o. verkl. w. van Baat, vooreeeltje , Badmantel, in. manteau qu'on met en se bai•
gnant.
enkel in : fpr. w. Alle baatjes helpen , tout
fait hombre; les petits ruisseaux font Badmeester, zie Baditoorhonder.
Baditoor, yr. zweetbad, ituve , f. War.
les grandes rivieres.
me badfloven der ouden , thermes , tn. pl.
Baatzucht, yr. interet personnel, attacheBadftoofhouder, m. badmeester, etuviste,
meet S son interet particulier,, m.
maitre
baigneur.
Een
—
intdresse
,
e.
Baatzuchtig, b. n.
mensch,un homme interessi. -e bedoelin- Badwater,, o. eau des bales, f. - voor de
Turkiche tempels , piscine, f -, Siloam of
gen, des vues interessdes. -, bijw. d'une
Bethesda (in den Bijbel) piscine, ou pisci•
maniere intdressee.
ne probatique, f.
Baatzuchtigheid, zie Saatzucht.
Baffen, o. w. (ik bafce, heb gebaft,) blaffen,
Baatzuchtiglijk, zie fiaatzuchtig, bijw.
(ass de honden ,) aboyer , japper ; fpr. w.
Baauwen , o. w. (ik baauwde, heb gebaauwd,)
Alle honden, die -, bijten niec, tout ler
met de item nabootfen, contrefaire par la
chiens qui aboient , ne mordent pas ;
voix (meest in zamenitelling gebruikelijk) ;
sous ceux qui menacent, ne sent pas fort
zie Nabaauwen.
a craindre.
Babbelaar, m. jaseur, babillard, causeur ,
fam. bavard, bavardin. —, zeker fuiker- Bag, Bagge, vr. een , aan een' ring gezet,
of aan een' ring hangend, edelgefteente, ha.
ballerje, espece de sucrerie.
gue , 1.
Babbelaarfter, yr. jaseuse, babillarde, canBagaadje,
vr. bagage, equipage, tn. De
sense, fain. bavarde , bavardine.
tlieven he i,ben hem al zijne — ontnomen,
Babbelegulgjes, o. meerv. (fain.) malle kinles voleurs lui ont did tout son bagage..'
derkuren, zotternijen , ijdel geklap, fadaiBagaadjettandaard, m. trosvaan, fanion.
ses, pudrilites, balivernes, f. pi.
Babbelarij, vr. habil , caquet, no. causerie , Bagaadjekarretje a o. surtout , m
Bagaadjewagen , m. chariot de bagage, (ax.
1. fam. baitardage, m.
till.) fourgon.
Babbelen , o. w. (ik babbelde 9 heb gebabbeld,)
Bagge,
zie Bag.
,
causer
,
veel praten , babiller , jaser,
Bagger, yr. modder, flick, bourbe, f. zie
fam. bavarder.
rvIodder, Slijk.
Babok , m. vlegelachtig mensch , lomperd ,
Baggerboer, zie Baggerman.
butor,, gros butor, rustre , lourdaut.
Bad , o. vioeiftof, waarin men zich baadt, Baggeren,- on. w. (ik baggerde, heb gebaggerd,) de bagger, het flijk lair de grachten,
bain , m. Een - van wijn, un baits de
of floten halen, draguer un canal, tirer
y in. Een warm -, (zweetbad), un baits
la
bone, la vase du fond de Peau,debourbaits
chaud , une ituve. Een koud -, un
ber; (zeew.) curer.
froid. Naar het bad reizen , aller aux
bains. De baden gebruiken, prendre les Baggerman, m. dragueur,, cureur de ca.._
naux.
eaux. Tot aan de middel in het - gaan ,
Aap
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een kind in doeken of limn winders ; re.
Baggermolen,
Baggernet , 0. drogue ,
bij het bagmuer, emtnailloter run enfant, le netgeren van turf, puchette, f.
toyer et changer de lieges. koesteBaggerpraam, m. pram., f. zie Baggerfchuit.
ren, verwarmen , als: 'Lich in de zon —,
Baggerfchuit, yr. bateau qui serf a transse chauffera la chaleur du soleil,se conporter la bourbe des canaux, bateau du
cher et s'etendre au soleil; fig. Heetgecureur, de boueur.
bakerd zijn, avoir la tote pre: du bonBaggerfpade , yr. drogue.
net; itre pee endurant; avoir la tete
Bagijn, zie Begijn.
chaude.
Bagijnra, yr. (zeew.) vergue barree, vet, Bakermand , vr. mand, voor welke een kind
gue :eche.
gebakerd worth, espéce de panier d'osier,
meerv. (zeew.) baBagijnetoppenanten,
qui a tine poêle de feu, devant laquelle
lancines de la vergue barree , f. pl.
la garde remue Penfant ; zie Vuurmand.
Bakermat, vr. zie Bakermand; fig. plaats der
Bailjuw, enz. zie Baljuw, enz.
eerfle verwarde vormlooze menge
eerfte aankweeking, als : Florence was de
Bajert,
ling der hoofdfloffen, chaos , zie Beijert.
— der nieuwere fchilderkunst, Florence a
ete le berceau de la peinture moderne.
Bajonet, yr. Bdionnette, f.
Bak , m. kom , nap , zeker huisgereedfchap ,
Griekenland was de — van onze geleerdjatte, f.—,etensbak voor de matrozen op
held , la Grece fut le bercean de nos
de fchepen , gamelle , f., plat de Pequiconnoissances. De wieg en — van iemand ,
page.—, het aantal matrozen, voor welke in
la place oh q. q. est ni et elevd.
eenen — words opgedischt, le nombre de Bakermoer,, vr. zie Baker, in de se beteekenis.
matelots qui mangent dans la mime ga- Bakerpenning, m. etrennes qu'on donne a
tnelle; van daar in den gemeenz. fpreektr.
la garde, f. pl.
'Com aan den —, a table , venez man- Bakerfchelling,
escalin donne a unegar.
ger. —, waterbak op de fchepen , waarin
de; fig. grand escalin.
het water loopt, komende uit de kluisga- Bakerfloel, m. chaise dont tine garde d'etsten, gate, f. kogelbak, pelts a boufant se sort, f.
lets. —, voor beesten , trog , auge, man. Bakerfpelde, vr. epingle a maillot.
geoire, f.— van eene fontein, bassin d'u. Bakhuis, o. zie Bakkerij in de laatfte beteek.;
ne fontaine. —, van een' wagen, fond,
fig. in den gemeenz. fpreektr. (bakkes,)
tn. — der metfelaars en leidekkers , waarmond, aangezigt, figure , f. visage ,
flij
in men de gereedfchappen en bouwitoffen
heeft een leelijk
it a une vilaine finaar boven hijscht , bourrique, f. (bij
gure. Len lief bakkesje, en foil museau ,
de bakkers), waarin het geknede deeg getin jell minois. lernand voor zijn than,
daan worth ; (bij de fmeden) houten —,
hem wat op zijn geven , donner sur la
waarin men erts doet, die gefmolten moet
gueule , sur le museau , pommer la gainworden; (bij de wijnk.) voor den wijn,
le a q. q., lui donner sur la moustache.
die uit de pers loopt; (bij de fpiegelm.) Bakkebaard, m. meest enkel in het meerv. gewaarin het kwik valt, dat bij bet fmelten
bruik. Bakkebaarden , haar , dat aan de
onder het glas wegloopt , (en bij de art.)
bakken (wangen) groeit, favoris, m. pl.
buskruidbak,sebile,m.—, uitgeholde (teen,
poll des joues, vs.
waarin de boekdrukkers hunne vormen afwas. Bakken, b • w. (ik bakte heb gebakken ,) gaar
fchen, baguet ou bacquet. — voor kalk , aumaken in den oven , cuire. In de pan
ge , f. Bak vol, augee.
voorplecht van
frire; fig. Ik zal dat wel j'en
een fchip, gaillard ou chdteau d'avant.
viendrai blew a bout; j'arrangerai bien
platbodemde fchuit , pont, bac , pontout cola. Iemand eene poets —, (hem
ton. —, in den fchouwburg, parterre, m.
eene kool sloven,) jouer en tour a q. q.
wang, joue, f. Ingevallene bakken,
Cij hebt mij daar eerie mooije poets gebak.
des josses creases. Blozende bakken, des
ken, vows m'avez fait la une belle paijoues vermeilles. outings, rug, nog
re de manchettes. Wij zullen het u weover in Achterbaks.
der —, nous vows rendrons pareille,nout
Bakje, 0. vogelbakje , auger, In. Houten — in
prendrons notre revanche. Hij zal wet
eenen brander, waardo,, or het kruid naar de
kleiner bioodjes moderera son embrandftoffen gebragt worth, dalle,
portement, ses pretensions ; it mettra de
Bakbeest, o. (bij fcheepsl.) , een voorlastig
Peau dans son vin. Het zal dezen nacht
fchip ,vaisseau qui penche trop en avant ;
een koekje
(het zal fterk vriezen) ,
gros vaisseau lourd et pesant, m.; fig.
gelera bien fort cette nuit; fpreekw. Bak
Een — van een' kerel, gros lourdaut , m.
mij een koekje, als ik dood ben , (dat kan
Bakboord, o. linkerzijde van het fchip, ten
nog lang aanloopen ,) c'est du pain biers
opzigte van dengenen, die aan het roer
long. —, zijn brood is hem reeds gebak.
that, babord,
ken , i l est deja condamne , i l n'en .chapBakboordswacht , vr. (zeew.) babordais ,
peso pas. —, 0. Vt. met Hebben , als : Het
as. pl.
brood is in den oven , het bakt, le pain
Bakelaar, m. laurier, bales de laurier, f.
est au four , it cult.
pl.
Bakken, o. cuisson,
Baken, zie Bask.
boulanger.
Bakker,
Bakenen, o. w. (ik bakende, heb gebakend), Bakkerij, yr. bakkersambacht, boulangerie,
mettre des balises; zie Beak. —, baken.
f.mdtier de boulanger, tn. De — leeren,
flokken vastfteken, om op den marscb van
apprendre la boulangerie. huis of
een leger de rigtingen der wegen aan to
plaats, waar brood gebakken wordt, bak.
wijzen , jalonner.
huis, boulangerie, f. fournil, vs. Ga
Bakenitok, m. jalon.
naar de —, allez a la boulangerie.
Baker , yr. kraambewaarfter, garde d'accou- Bakkerin, vr. Boulanghre.
chde, ou garde d'enfant. drooge min, Bakkersbrood, o. pain de boulanger , vs.
remueuse , f.
Bakkersgezel, zie Bakkersknecht.
Bakenen, b. w. (ik bakercie , heb gebakerd) Bakkersgild, o. corps de boulangers,

BAK
Bakkersgloelijg er, 0. rakelflok , fourgon, tn.
Bakkersjongen, In. bakkersknecht , garcon boa.
langer.
Bakkersmand, yr. panier de boulanger, m.
Bakkersfchop, yr. pelle de four, a enfournet-.
Bakkes, zie Bakbuis.
Bakkesje, o. verkl. w. zie Bakkes.
Bakloon , 0. bakgeld, fournage, vs.
Bakmeester, en. (fcheepsw.) chef de gamelle,
de plat.
Bakoven , tn. four.
Bakovengat , o. gueule , bouche du four ,f.
Bakpan, vr. pale a frire.
Bakfel, o. een oven, vol, fournde ,f- — van
fteenen en dakpannen, cuite, f.
Bakflagerij , vr. oorveeg, sot:Vet, vs.
Bakflede, yr. grand traineau, m.
Bakflag, vr. (fcheepsw.) dtai attache a la
hune du grand mat et tendu vers le mdt
de misaine, m.
Bakfnoekje, o. filardeau, tn.
Bakfpier, yr. (fcheepsw.) waterfpier van het
voorouderzeil, tangon, tn.
Bakftagskoelte , yr. zie Bakftagwind..
Bakflagwind, m. (fcheepsw.) vent de guartier, vent grand ors largue qui fait quo
toutes les voiles portent.
Bakfteen, en. (bij metfel.), brique ,f.
Bakfler, zie Bakkerin.
Baktand,m.kies,dent mdchelihre,grosse dent, f,
Baktrog, in. trog waarin de bakkers het deeg
bewerken, huche, male, f. pdtrin, vs.
Bakvisch , m. poisson a frire.
Bakwagen , m. grand chariot.
Bal , en. rond ligchaam , hallo , boule , f. Met
den bal fpelen, den bal flaan , jouer a la
boule. —, kleine kaatsbal, dteuf, m..
—zieokSneuwbal,Zepbal,Ktsbal,
Kolfbal; geineenz. Den — (voor : kolf.
bal ilaan, jouer a la crosse; fig. Den —
misflaan , zie Misflaan. lemand den —
(voor kaatsbal) toekaatfen , servir la balle ; fig. (iemand de gelegenheid , om zijn
oogmerk te bereiken , gemakkelijk te maken, ) servir I. q. sur les deux toits.
Den — terug Haan, repousser la hallo.
fpr. w. Die kaatfen wil, moot — ,verwachten, qui craint les feuilles, n'aille pas
au boss. Elkander den — toekaatfen , s'assister Pun l'autre. Een balletje van sets
opwerpen, mettre q. ch. our le Lapis. —,
drukkersbal , balle d'imprimeur , f, —,
van den voet,plante du pied f. —, of prop,
Bien men iemand in den mond fteekt , om
hem het fchreeuwen of bijten te beletten,
bdillon.—, op het biljard, bille, f. Eenen
— maken, faire une bine , blouser la bille- Een met leer overtrokken windbal,
ballon.
Balanceerflok, m. , koordedanfers ftok, con.
trepoids.
Bal, o. Baal, dansgezelfchap, bal, vs. Het
— openen, den eeriten dans doen , ,ouyrir
le bal.
Balans, yr. boom, waaraan de fchalen hangen,
ook : deze boom met de fchalen , weep.
fchaal, balance. —, teeken van den dieren*
riem, balance.—, evenwigt, dquilibre , tn.
In —, en equilibre , en balance; fig. vereffening van een koopmansboek, balance,
f. dtat final, solde , bilan, m. —, on.
rust in een uurwerk, balancier , m.
Balansmaker, Balanfenmaker, m. balancier,
faiseur de balances.
Balansrekening, vr. that van ontvangst en uitgave, (bij koopl,) balance , f. bilan, nt.
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Baldadig, b. n. onbefchaamd, petulant, e,
insolent , a, effronti, a, malicious, ease. —, bijw. pitulamment.
Baldadigheid, yr. petulance, mechancoti.
Balddadig ,b.n. roekeloos, stout, audacious,
ease, timeraire.—,bijw. audacieusement ,
temerairement.
Balddadigheid, yr. vermetelheid, audace, :emeriti.
Ralddadiglijk , zie Balddadig , bijw.
Balderen, o. w. (ik balderde, heb gehalderd,)
een groot geraas maken, faire grand bruit,
faire en charivari. Het — van het gefchut, le bruit du canon.
Balein , o. de flof, —, yr. het daaruit bewerkte ,
walvischbeen , baleine , f.
Baleinen , b. n. van balein gemaakt , de baleine.
Balg, en. afgeflroopte huid van een dier, die
Diet aan den buik geopend is , pause , f.- -,
veracht. bulk, pause, f. Zich den — vullen , remplir on farcir la panse, fam. see
bedaine.
Balie, yr. leuning van eene trap , brug enz.
garde-fon, m. balustrade, f. —, hek of
affchutfel, inzond. in eene pleitzaal, bar.
reau, vs.; fig. Voor de — komen , cornparoitre devant un tribunal , en justice.
—, in eene vergaderzaal, barre , f. Voar
de — roepen , mander a la barre.—, kuip,
cuvette, f., baguet, vs. —, fcheepstoI"
be , doorgezaagde ton, (fcheepsw.) baille , boute, a tremper.
3aliemand , vr, corbeille plate dont on se
sert pour y mettre du Tinge, f. panier a
y mettre du liege, m.
Baljuw, m. hoofdfchout, drost, bailli, m,
aaljuwagie, vr. regtsgebied van een' baljuw,
bailliage, on.
Baljuwfchap , o. regtsgebied of bediening van
eenen baljuw, bailliage, m.
Balk , en. rib , onder eene zoldering , solive , f.
kleine —, puutrelle , f. soliveau , m. —,
bij pontens, poutrelle de pontons • —, one
gefchut op te leggen, kanonftelling , (bij
de art.) chantier,,m. poutre ,f.; fig. Dit
mag men wel aan den — fchrijven, it fact
faire une Croix a la cheminde pour
cela ; fpr. w. Den — in eens anders oog
zien , en niet den fplinter in zijn eigen,
remarquer jusqu'aux moindres defauts
d'autres, et ne pas voir les siens, quelques grands qu'ils soien: ; voir lee paille dans l'oeil de son prochain, et ne
voir lee poutre dans le sien.—, (in de mu.
zijk,) barre. —, (in de wapenk.,) barre,
dtaie, fasce , f. Hij voert een' zilveren —
in een blaauw veld, it porte des guestles a lee barre d'argent; it porte d'azur a lee fasce d'argent. —, onder het
fcheepsdek, (fcheepsw,) ban, barrot ; zie
ook : de met Balk zameng. woorden.
Baillgat, o. in eenen muur, (in de bouwk.)
ope , tn.
Balkhaak, m. (fcheespw.) renard.
Balken , m. in fommige ftreken, plaats boven
de deel, waar koren geborgen worth, grenier,, m.
Balken , o. w. (ik balkte, heb gebalkt,)
fchreeuwen , als een ezel, braire; fig.
crier, criailler.
Balkon, o. uitftek aan den voorgevel van een
gebouw,, balcon, m.
Balkfleutel, m. console, f.
Ballast, en. onderfte last in een fchjp , lest,
balast , vs. De — fchiet, (valt van zijne
plaats ,) le lest roule. — innemen, lesser
an vaisseau. Ben met — geladen fchip , an
valeF2
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vaisseau /esti. Het fchip is met — geladen,
le vaisseau va en lest , sur son lest. Den
— uitladen , delester un vaisseau; fig. al
lerlei nuttelooze dingen , bagage, m. Hij
is een — voor de wereld , c'est un homme
d'une parfaite nullite.
Ballasten, b. w. (ik ballastte, heb geballast ,)
met ballast laden , lester. Men had het
fchip niet behoorlijk geballast , daarom was
het bijna in den ftorm vergaan , le vaisseau
pensa perir dans la tampete, pares qu'on
ne l'avoit pas bien 'este.
Ballastklced , o. (fcheepsw.) geteerd zeildock, prilart a leste , no.
Ballastfc'hip, o. lesteur, no.
Ballastfchuit ,vr. bateau a lest , lesteur , m.
Ballet, 0. (onduitsch w.) dansvertooning in
den fchouwburg, ballet, m.
Balletje , 0. met den klemtoon op bal, verkl.
w. van Bal, zie Bal. Kurken— der goochelaars , escamore , f. —, gehakt vleesch , (in
foep , enz.) boulette , andouille de veau
hache , f, —, met den klemtoon op let,
verkl. w,. van Ballet, zie Ballet.
Balling, m. en yr. die gebannen is, un exii.
le „ tine exiles.
Ballingfchap , vr. exil, bannissement, m.
Baloorig , b. n„ itourdi , e, par quelque
bruit; fig. mecontent, e, de mesovaise
humour.
Baloorigheid , yr. dtourdissement occasioned
par quelque bruit , m. ; fig. mecontentemeet , m. tnauvaise humour , f.
Balraketmaker,, m. paumier raquettier.
Balfem , m. Kars van den balfemboom , en elke welriekende zalf, baume , tn.; fig. troost,
opbeuring, baume , no. Die tijding was
een — voor mij, (voor mijne wonde ,) cette nouvelle a std pour reoi en baume.
Balfemachtig, b. n. balsamique, Balfemachtige olie, (uitmuntende balfem ,) balsameleon, in.
Balfemboom , m. baumier, tn.
Balfemcloos, vr, bate a baume.
Balfemden, m. sapin a feuilles d'if.
Ralfemen , b. w. (ik balfemde , heb gebalfemd,) zoo als men lijken doet, embaumer. —, inzonderh. als kerkelijk gebruik bij
de R. Cath., en vooral het zalven van vor•
ften , oindre.
Balfemgeur, in. odour balsamique ou embau-
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'nee , f.

Balfemhout , 0. (131 apoth,) xylobalsame, m.
Balfemijn , yr. eene plant , balsamine.
Balfeming, y r. van lijken, embaumement,
no. —, als kerkelijk gebruik , en van von.
ften , °notion, f.
Balfemkruid, o. baume des jardins, m.
Balfemolie , yr. hulls de baume.
Balfpel, o. kaatien , jeu de paume, tn.
Balfturig, b. n. opinidtre, obstind , e.
Balzakje, o. (in de ontleedk.), zakje der teelballen , scrotum, m.
Bamboes , Bamboesriet , o. bambou, tn. bansbouche, f. mamba, no. (te Guyana,) cam.
bronze, f.
Ban, m. uitfluiting van de kerkelijke gemeenfchap, excommunication , f. anathdme,
m. In den — doen , excommuniquer, anathdmatiser , fulminer l'excommunsca.
:iv:. s—, rijksban, ban. —, regcsgebied,
juridiction , f.
Banblikfem , m. anathematisme, no. foudres
de Pexcommunication tn. pl.
Band, m, alles , waarmede men binds, lien,
m. 9 attache, bands, f. Een ijzeren —,
cue bande de for. Ijzeren .... (of ring)

BAN
om de naaf van een oriel, ons eenen paal,
enz., ook om eene fluit , frette, f. IJ.
zeren — om eenen fchoorfteen, fmeltoven,
enz. embrasure, f. Een' hond aan den —
leggen , mettre un chien a Pattache ;
fig. De — (banden) der vriendfcbap , des
huweli j ks, enz., le lien, les liens, le
nosed de Pamitii, du mariage, etc. In
banden (gevangen) zijn , etre en prison.
Iemand in den — (in toom , in hedwang)
houden , tenir I. q. de court, lui tenir
la bride haute. Uit den — fpringen ,
(zich aan buitenfporigheden overgeven )) se
porter a des exces; in den gemeenz.fpreektr.
Zij zijn door den — goed , (waarvoor bij
verbastering wordt gezegd: door de bank,),
Pun portant Pautre, ils sons bons; fpr.
w. Hij is daar als een hond aan den —,
zie Hond. Het moet van den zak of van den
— komen, it Taut l'avoit: de quelle maniere quo ce soit. —, beflag aan een' rotting, enz., virole . garniture, f. van eene pick, enz., douille, f. Een' band om
een' rotting maken , mettre une virole a
line canne. —, (in de bouwk.) bandje dat
bet kapiteel van de kolom fcheidt , astraloge , tn. — van een bock, reliure, f.
—, ook een boekdeel, volume, m. —,
(in de ontleedk ) ligament. —, breukband,
brayer, m. In eenen — gaan , porter un
brayer. Teenen — om een' takkebos , hart,
f. —, koord van eenen hoed, cordon d'un
chapeau ; zie verder de met Band zamen.
geflelde woorden , als : Armband, Broek.
band, Halsband, enz.
Band, o. lint, ruban, no.
Bandel, m. hoepel , cercle, cerceau , tn.
Bandelier , m. draagband, bandouliere, f.
Bandfabrijk , yr. fabrique de ruban.
Bandhond , zie Bandrekel.
Bandiet, m. bandit, brigand.
Bandrekel, m. hond, die gewoonlijk aan den
band ligt, chien d'attache , maths, no.;
fig. lui, vadzig mensch, paresseux, faineant.

Bonen, b. w, (ik baande , heb gebaand), cf•
fen maken, niveler, frayer, rendre pra.
ticahle, aplanir. Eenen weg —, apla.
nir en chemin; fig. Den weg — , (de
hinderpalen wegnemen ,)frayer le chemin.
De ouden hebben ons den weg tot de wetenfchappen gebaand, les ancient nous ont
frayd le chemin des sciences. Zich den
weg tot een ambt —, se frayer le chemin a un emploi, a une charge.
Bang, b. n. beangst, bevreesd , inquiet, eta,
saisi , 0, de crainte, agitd, e, peureux,
ewe, craintif, ive, ayant pour. Iemand
— maken (fchrik, vrees aanjagen ,) effray•
er, epouvanter,, intimider q. q., faire peur a I. q. — worden, s'effrayer.
—, vrees verwekkende, effrayant, e. De
bange eenzaamheid, la solitude effrayante.
—, bijw. avec inquietude.
Bangheid , Bangigbeid, yr. inquietude , anxi•
etc, crainte, angoisse.
Banier,, yr. veldteeken, vaan , baniere , f.
itendart , tn.
Bank , yr. zitplaats voor verfcheidene perfonen, bane, m.; fig. Men behoeft het onder Beene floelen of banken cc fteken , it
n'est pas necessaire d'en faire un mys.
tore , un secret. Eene zaak achter de
werpen , fchuiven , accrocher , retarder ,
arreter tine affaire. Iemand van de —
drinken, zie op Drinken. —, regtbank , tri.
bunal, m. — 2 uitital, ons vleesch te verIwo-
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rer le diable. —, in het kaartfpel,zieAf.
koopen , itaa, M echoppe, 1. —, wisfeltroeven.
banque , 1. De — van Anifterdam ,
la banque d'ilmsterdam. — van leening , Banning, vr. bannissement, exil, m., pro.
seription, f.; fig. conjuration.
(lombard,) lombard, mont de pietd,m.maiplaats , waar een open- Banvloek , m. banblikfern anathtime, m. exson de prit, f.
,
academie
de
communication
fulminee
' solennellement,
lijk kansfpel gehouden wordt,
f
anathematisme , tn. Eenen — over
jeu , f. , het geld, dat de bankhouder
remand uitfpreken , anathematiser, frap.
voor zich heeft , om zijne verliezen goed
per d'anathlme, excommunier.
te doen, banque , f. Hij heeft de heeft van
zijne
(zijne halve —) verloren, it aper- Bar, b. n. kaal, ontbloot van gewas, naakt,
ondiepte ,
sterile , aride. —, koud, guur,, dpre,
du la moitie de sa banque.
froid, e, rude. Het weer is zeer
zandbank , bane de sable , m. fpr. w. De
, le
froid est extrêmement dpre.
—en ftellen (veel geweld makes) faire le
diable a quatre ; faire bien du bruit , Barak , vr. foldatenwoning in eene vesting,
baraque. In barakken liggen , baraqucr.
etc.; zie verder de met Bank zamengeftelde
woorden, als: Zitbank Venflerbank, enz. Barbaar, in. fig. wreed, woest mensch , barbare.
Bankaard, m. onecht kind, zie Bastaard.
Bankaktie , yr. action de banque, f.
Barbaarsch, b. n. van eene taal, met de taalBankbreuk , yr. des koopmans onvermogen ,
regelen flrijdig, als : Eene barbaarfche
woordvoeging , en barbarisms, solecis.
om aan zijne verbindtenisfen te voldoen,
me , m.; fig, wreed, woest barbare, cruel,
banqueroute, f. faillissement , m. , failinhumain,e.— , bijw .wreedelijk
'
, barbare.
lit , f.
Bankbreukig , b. n. van een' koopman , on.
ment , d'une maniere barbare ou cruel's.
vermogend , om aan zijne verbindtenisfen te Barbaarschheid , yr. wreedheid, cruauti , bar.
voldoen , celui ou celle qui a fait banquebarie.
route. — worden , faire banqueroute, Barbeel, m. zekere riviervisch, barbeau.
Barbier,
faillir.
baardfcheerder, barbier.
Bankbriefje , o. zie Banknoot.
Barbieren , b. w. (ik barbierde , heb gebar.
w. (ik bankte, heb gebankt), taBanken,
bierd), fam., raser q. q., faire la barbs
felon, aan een gastmaal zitten, banqueter;
a q. q.
fig. zich ophonden, als: Zij zal daar met Barbiersjongen, m. apprenti barbier, vs.
lang —, elle n'y fera pas long sejour. — , Barbiersknecht , m. garcon barbier, m.
fpelen , jouer. Hij heefc zip/ geld met Barbierswinkel , m. boutique du barbier, f.
banken verloren, it a perdu son argent Bard, me. zanger der oudheid , fig. dichter,
au jeu.
Bardenzang , m. chanson des bardes , f.
Bankeroet , zie Bankerot.
Bankeroetier, zie Bankerottier.
Bardezaan , m. zekere hellebaard, oude ftrijdbiji , pertuisane, f.
Bankerot o. bankbreuk , banqueroute,
faillissetnent, tn., faillite, f. — fpelen, Baren, b. w. (ik baarde , heb gebaard), ter
wereld brengen, enfanter, titre accouchit.
faire banqueroute.
Zij heeft eene dochter gebaard, elle est acBankerot, b. n. bankbreukig, qui a fait bats •
queroute , qui a failli. Hij is —, it a
couchee d'une fills; fpreekw. De tijd baart
rozea, (men moet geduld hebben ,) avec
/WM it a fait banqueroute. — gaan,
le temps et la paille les nefles murissent;
faire banqueroute.
fig. veroorzaken , causer. Hij heeft mij veel
Bankerottier, m. the bankerot gegaan is ,
verdriet gebaard, it m'a cause beaucoup de
banqueroutier.
chagrin.
Bankerottierfter, yr. banqueroutiere, f.
fui- Barensnood , m. arbeid der vrouwen in de
Banket, o. gastmaal, banquet, m.
kergebak, sucreries, f. pl. —, (in den
verlosfing, travail d'enfant ou &enfantsmen:, mal d'enfant.
vestingb.) eenigzins verhoogd voetpad langs
Barg, m. gefneden varken , cochon chdtre.
een parapet , banquette, f.
Bargie, zie Bark.
Banketbakker,, m. confiseur, confiturier.
Banketdeeg, o. pate pour en fairs des en- Bargoensch, o. zie Krameriatijn.
Barneid, vr. dorheid, stirilite , ariditi,
creries , f.
— van het weder,, als : De — tier koude,
Bankethammecje , o. espice de sucrerie en
l'apreti ou la rigueur du froid.
forme de jambon, f.
Banketteerder, m. fmuller, flemper,, goinfre. Baring ,vr. het baren, accouchement, enfantement , m.
Bankgeld, o. argent de banque , M.
Banketteren , o.
(ik banketteerde, heb ge- Bark , yr. zekere foort van fcbuiten , barque.
use barquerolle.
Eene kleine
banketteerd), tafelen, banken, banqueter,
Barkas , yr. (zeew.) groote floep ,grande cha.
faire ripaille.
loupe.
Bankettering , in. gastmaal ,festin ,banquet,m.
Bankhouder, m. lombardhouder, preteur sur Barkan , m. foort van grof kamelot, bouragages, tn. —, die een openlijk kansfpel
can, baracan.
Barkanwever, m. bouracanier.
houdt , banquier , m.
Banknoot, vr. bankbriefje, aanwijzing op eene Barkhouten , o. meerv. (fcheepsw.) zekere
balken, preceintes , ceintes, f. pi.
bank, billet de banque, m.
Baekrot, zie Bankerot.
Barkoen , o. berkoen , (fcheepsw.), bills
d'orme , f.
Bankrottier,, zie Bankerottier.
Banneling, zie Balling.
Barm , m. espece de poisson.
Bankier, m. wisfelaar, banquier, agent de Barmhartig, b. n. medelijdend, mitericordieux , Buse, clement , e. Zijt
change.—, kansfpeihouder, banquier.
jegens
Bannen, b. w. (ik bande , heb gebaunen),
mij , ayez pitie de moi. God is , Dieu
est misericordieux. De barmhartige broe•
in ballingfchap zenden , bannir , exiler,,
releguer, proscrire; fig. De droefheid
ders, les frères de la charite, les roll-, bannir le chagrin. Den duivel
gieux de la charitd. De barmhartige zus(uitdrijven, bezweren,) exorciser , conjuters , les soeurs de la charitd; fig. in den
F3
ge,
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gemeenz. fpreektr. ellendig, pitoyable ,
miserable, triste. bijw. misericor.
dieusement , avec misericorde ; fig. pitoyabletnent , d'une maniere pitoyable.
Barmhartigheid, tar. medelijden , mededoogen,
misericorde, cletnence, charite , compassion.
Barmhartiglijk, zie Barmhartig, bijw.
Barmte , yr. hoop hooi , garde , enz. , tar, tn.
Barnen , b. en o. w. (lk barnde, heb gebarnd),
- branden, zie Branden; fig. In 't— van 't ge
vaat, au plus fort du danger.
Earning, zie Branding.
Barnfleen, in. amber, ambre jaune, carabe, succin.
Barnrieenaluin,
succinates d'alumine.
Barnaeenen , b. n. d'ambre jaunt. — kora
len, coraux d'ambre jaune.
Barometer, m. werktuig, dat de zwaarte der
lucht doet kennen, barometre , tn.
Baron, m. vrijheer, baron; fig. fam. Den
uithangen of fpelen , trancher du grand
seigneur.
Baronnes, yr. vrijvrouw, baronne.
Baronnij, yr. vrije heerlijkheid, baronnie.
Baronpeer, yr. espece de poire.
Baronfchap, o. fiaat of waardigheid van eenen
baron, baronnage, ns.
Barrevoetbrocder, m. zekere monnik, cordelier , religieux dechausse , carme dichausse , (in bet meerv. ook :) carmen dechaux.
Barrevoeter ) m. die barrevoets gaat un qui
va nu-pieds. zekere monnik, zie Barrevoetbroecler.
Barrevoets, bijw. met bloote voeten , nupieds ou pieds-nus.
Barsch, b. n. trotsch, ftuursch, rogue, fier,
ere, farouche. Wat alit gij que vows e•
ten rogue! Een barfche coon, sin ton rogue. —, bijw. d'une maniere rogue.
Barschheid, yr. mine rogue, humeur rogue,
f. ton rogue , tn. rudesse.
Bathe, zie Bark.
Batst, enz. zie Borst , enz.
Bas , an. (in de toonk.) grondftem , de laagfte
toonen, basso, f. Den — zingen , chanter
la basse. De doorgaande (generale) —, la
basse continue. zeker fnaarfpeeltuig,
basso de viola , basse, f. violoncello , tn.
Basalt, m. en o. zekere fleen , basalte, tn.
Basfluit , yr. la basse de flute.
Bafiliskus , m. zekere flang, basilic.
Basra, m. gouverneur eener provincie bij de
Turken , pasha ou bacha.
Basfon, o. w. (ik baste, heb gebaat), zie
Baffen.
Basfetfpel, o. zeker kaartfpel, beest, bas•
Bette, f.
Basfist, m. die den bas zingt, basse, bassocentre, f. Hebt gij then man ooit gehoord?
Ilet is een heerlijke avez-vous jamais
eel cot homme ? c'est une bonne basse
line belle basse, sin beau creux, on bon
crests.
13asfleutel, m. la clef de f ut fa, f:
Basfnaar, vr, zekere fnaar, basse.
Basfon , yr. zeker blaasfpeeltuig, basson, m.
Pasftem , vr. basse. Dicpe
basse.contre.
Bast, m. fchors , bekleedfel van boomen, en
andere planten, ecorce ,(peau d'arbre etc.),
cosse, (enveloppe de certaines legumes,)
goosse, (enveloppe de certaines graines).
buitenfle bekleedfel van noten en dergelijke brou , silique , tn. silicule, f. Bin:A:1111e — van lindeboomen voor touwwerk ,
f.; gem. w. buik, (met de neven.
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beteek. van clik,)bedaine, pause, f., gros
ventre, tn. Den — vullen, retnplir, farcir sa pause, sa bedaine; ook : voor het
gebeele ligchaam , ale : 1k zal hem wat
op zijn' — geven, fe le rosserai. —, veroud., firop om misdadigers op to hair
gen, corde, f.
Basta, bijw. (onduitsch w.), genoeg, houd
op , assez , suffit. —, yr. klaveren aas in het
omberfpel , baste , m.
Bastaard, m. bankaard, onecht kind, bdtard,
enfant i llegi time ,tx.; fig. Iemand — maken,
exile,- eder , desheri ter q. q.—,in zamenftel•
ling , beteekent het zoo vcei als vreemdfoortig,
van dieren en planten, als: Een bastaard.
windhond, sin levrier-bdtard. 'Len bastaardwoord, un mot pris d'une langue étrangere ; van bier (in de taalk.): Een
uoord met eenen bastaarduitgang, (een
bastaardflaartig woord ?) un mot avec sine
terminaison qui ne s'acco rde pas avec
l'dnalogie do la derivation, mais qui
est prise d'une langue etrangere. Base
taardbroeder, ft-ere naturel ou batard.
Bastaardzuster, soeur naturelle on batarde.
Bastaardij, yr. onwettige geboorte, beitardise , f. —, in de taalkunde , onzuiverheid,
oorkwetfende misflag , barbarisme, m.
Bastaardmaking, yr. exhdredation, f.
Bastaardfchrift, o. zekere foort van fchrift,
ecriture bdtarde, f.
Bastaardwijn, m. vin sophistique.
Bastaardwindhond, m. levrier barard, ale
Bastaard.
Bastaardwoord, o. mot pris d'une langue
etrangere, zie Bastaard.
Bastachtig, b. n. qui ressemble 4 une &ob.
se, etc. zie Bast.
Bastig, b. n. qui a Pecerce epaisse.
Baszanger,, zie Basfist.
Basviool , yr. bassof.
Bataljon, o. batailion , no.
Baten , o. w. (ik baatte , heb gebaat,) voordeel of hulp toebrengen, setvir 4 q. ch.,
faire du bien. Dat zal niet baten, cola
ne vous servira 1; rien.
Bathengc/ , vr. zeker kruid , germandree, f.
Bati o. , b. n, (koopmansw.; , voordeelig , als :
iVlij
b komt nog een — Plot, (faldo) , it me
reste encore t toucher un reste de compte.
Batist, o. zekere flof, batiste , f.
l3atsch, b. n. trotsch, rogue, orgueilleux ,
ease , for , ere, arrogant ,e, insolens ,e.
—, bijw. orgueilleusement, avec arrogance, insolemment.
Batterij, vr. (in het krijgswezen , en de natuurk.) , batterie. Het gefchut op de — brengen, mettre le canon en batterie. De
— faten fpelen , faire jouer la batterie.
Baviaan, m. babouin, magot.
Bazin , vr. meesteresfe, waitress°, f.; fig.
eene amazone, Virago.
Bazuin, yr. zeker blaasfpeeltuig, fchuiftrom.
pet , saquebute, f. —, kromhoren , zeker
register in een orgel, cromorne, tn.
Bazuinblazer, m. celui qui tonne la saquebute.
Bazuinen , o. W. (1k bazuinde, heb gebazuind),
de bazuin ileken , sonner do ia saquebute.
—, b. w. fig. zie Uitbazuinen.
Bazuingelnid, o. son de la saquebute, In.
Bazuingefchal, zie Bazuingeluid.
Be, onfcheidb. voorzetf. van zamenfielling,
dat den zin der daarmede zamengeftelde
werkw. verflerkt , als: Een vel papier befchrij.
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fchrijven, (met fchrift vullen ? ) remplir Bebloemen, b. w. (1k bebloemde, heb be.
d'ecriture une feuillu de papser; of tot
bloemd,) met bloemen bedekken, parseeenig voornemen bepaalt, en de niet overmer, parer , embellir de Peers.
gankelijke (onzijciige) werkwoordeu in over. Beboeten, b. w. (ik beboette, heb beboet),
gankelijke (bedrijvende) verandert , als :
in boete Haan , condamner A une amende ,
rite; Belagchen , se sire de
Lagchen
,
neulcter, mettre a l'amende.
etc. ; zie de zamengeftelde woorden.
Bebolwerken , b. w. (ik bebolwerkte, heb be..
Beaarden, b. w. (ik beaarde, heb beaard),
bolwerkt), met bolwerken verfterken, formet aarde bedekken, begraven , enterrer,
tifier ou munir de bastions ou de reminhumer , ensevelir, couvrir de terre.
parts. —, in den gemeenz. fpreektr. be.
Beademen, b. w. (ik beademde, heb bea.
werken , uitvoeren, executer, preparers.
demd), den adem over iecs laten gaan, res.
Ik zal dat wel —, fe l'executerai biers.
pirer sur q. ch., couvrir de la vapeur Bebolwerking , yr. het bebolwerken, fortifide son haleine, toucher de Phaleine,
cation.
Rebond, yeti. t. , zie Bebinden.
soffler
surq.. ch..
u
Beademing, yr. action de respirer sur q. Bebonden , verl. deelw., zie Bebinden.
ch., etc.
Bebouwen, b. w. (ik bebouwde , heb beSeamen, b. w. (ik beaamde, heb beaamd),
bouwd) , bet land bearbeiden, cultiver,,
toeftemmen, assentir a q. ch. Zij hebben
labourer (la terre.). —, den grond met
,
ils
on:
assenti
a
setdat
gebouwen bezetten, bdtir sur un terrein,
i
to proposition,
remplir de bdtiments.
fleambte, m. officier, zie Ambtenaar.
Bebouwing, vr. het bebouwen, culture. —,
Beambcfchrijver, m. tabellion , notaire. —,
action de remplir de bdtiments.
fecretaris, griffier, secretaire, greffier, Bed , o. een met vederen of dons enz. gevul.
Beaming, vr. toeflemming, assentiment , m.
de flaapzak, lit, m. (bij dicht.) couche,
approbation.
f. Een klein , flecht —, grabat , nt. Te
Beangst, b. n. bevreesd, saisi , e, de crain— gaan, naar — gaan, aller au lit, se
coucher. Te — zijn of liggen , tits au
to ou de frayeur,, inquiet, ate.
Beangstheid , yr. bevreesdheid, anxiete ,anlit , titre concise. Te — brengen, leggen ,
coucher. Het — houden, (van ongefteldgoisse , crainte , fray eur , m.
heid,) garder le lit , s'aliter ; fig. se teBeangfligen, b. w. (ik beangftigde, heb be.
angfligd), beangst waken, intimider, e.
nir dans son lit. Op het — van eer fterpouvanter , effrayer, Peter la frayeur
yen , mourir au lit d'honneur. Van tafel
ou Pepouvante dans Pesprit, etc. Deze
en — fcheiden , separer de corps. —, flaaptijding heeft haar zeer beangftigd , cette
plaats in het algemeen, lit, m. De aarde is zijn
nouvelle Pa fort epouvantee.
—, la terre est son lit, it couche sur la
dare; fpr. w. Die den naam heeft van vroeg
Beangitiging , yr. action d'epouvanter, etc.
Beantwoordelijk, b. n.' als
Zijn brief is niet
opfiaan , mag vrij to — blijven , a beau se
—, on ne pent pas repondre a sa lettre.
lever Lard qui a bruit de se lever maths;
Beantwoordelijkheid, yr. qualite de ce a
fig. huwelijksbed, als : Kiuderen van het
r ep ondre .
p
eerfte —, enfants du premier lit. —, in
q
uo on pent
quoi
Beantwoorden, b. w. (ik beantwoordde, heb
eenen tuin, carreau, m., couche, plan..
beantwoord) , antwoord op iets geven , re.
che , f. Een — aardbeijen , une concise ou
en carreau de fraises. —, (ook: Bedding,)
pondre a. 1k zal morgen zijnen brief —,
je repondrai domain a sa lettre. —, wevan eene rivier, lit , m. —, of zelling, in
derleggen, refuter. —, o. w. voldoende
den modder gemaakt door een fchip, dat
zijn, overeenkomen, els: Het tweede geheeft vast gezeten, souille, f. —, in eene
deelte zijner redevoering heeft niet aan het
mijn, laag, lit, m., couche, f.
begin beantwoord, la seconds partie de Bedaagd, b. n. vele dagen hebbende , bejaard,
son disconrs n'a pas repondu au commonavance, e, en dge.
cement.
Bedaagdheid, yr. dge ,dge avance,m.,vieilBeantwoording, vr. reponse , f. Ter — van
lesse.
den uwen (brief), en reponse a la y8tre. Bedaan, verl. deelw., zie Bedoen.
Bearbeiden, b. w. (ik bearbeidde , heb bear. Bedaard, (yeti. deelw. zie Bedaren). —, b.
beid), naar behooren aan jets arbeiden ,
n. flit, bezadigd , compose, e, serieux,
travailler, faconner,, mettre la main h.
euse, calme , pose , e, rassis , e. Een —
— , (van den grond,) culsiyer, labourer.
man, en homme pose. Eene bedaarde hou-, (van eenig geleerd werk,) limer. Hij
ding, un air compose. Met bedaarde zin.
heeft dit dichtftuk Lang bearbeid, ii a tits
nen, de 'seas rassis, a tote reposee. —,
long temps a limer ce pohnse. Een wel bebijw. serieusement, avec calme, de sang
arbeid werk, en ouvrage achevd , lime, froid , posement.
poll, parfait.
Bedaardelijk, zie Bedaard, bijw.
Bearbeider, m. celui qui travaille, auteur. Bedaardheid, yr. calme , vs. , tranquillia
Bearbeiding, yr. travail , ns. application,
td, f.
culture..
Bedacht, verl. deelw., zie Bedenken.
Beascht, b. n, (van het ongebr. werkw. ,Be. Bedachtzaam, b. n. voorzigtig, met overleg
asfchen ,) met asch bedekt, convert , e,
handelende, circonspect, e, reserve, e,
de cendre.
prudent, e, discret, hte. —, bijw. pruBeasemen , b. w.(ik beafemde, heb beafemd),
demment , discratement, avec circonspeczie Beademen.
lion.
Bebinden , b. w. (ik bebond , heb bebonden,) Bedachtzaamheid, yr. overleg , voorzigtigbeid,
rondom binden , Tier tout autour ,entoucirconspection , discretion , prudence.
rer d'un lingo , d'un ruban, etc.
Bedaremen , b. w. (ik bedamde, heb bedamd,)
Bebloeden , b. w. (ik bebloedde , heb bebloed,)
met eenen dam omzetteu of afzetten , entouensanglanter,, tacher de sang, couvrir
rer ou separer d'une digue; former ea
de sang ; van bier (bet verl. deelw.) Be.
boucher d'une digue.
bloed,ensanglante,e , tacks, e , de sang. Bedamming, yr. action d'entourer ou de
eseF4
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siparer d'uns digue , etc., zie Bedam- 1 souse de lits de plumes. -, die bedden
opmaakt , faiseur ou faiseuse de lits.
men.
Bedampen, b w. (ik bedampte , heb bedampt,) Beddenftopfter,, vr. femme qui remplit des
lits de plumes.
met damp bezwalken, humecter par des
vapeurs , ternir par des vapeurs. De Beddenwinkel, m. magasin de lits (de plumos.)
fpiegel is geheel bedampt, le miroir est
Beddepan , yr. bassinoire. Een bed met eetout term par its vapeurs.
to
ne - warmen, bassiner ton lit.
Bedamping, yr. action d'humecter par des
Beddepisfer , in. fam. pissenlit.
vapeurs.
Bedanken, b. w. (ik bedankte, heb bedankt,) Beddeplank , vr. planate de lit.
dank zeggen, remercier, rendre graces. Beddefprei, vr„ beddekleed, course-pointe,
couverture de parade.
Zij heeft er mij niet eens voor bedankt, elle ne m'en a pas seulement remercie. Het Beddeftroo, o. ftroo onder het bed, paille,
I- Onzer lieve vrouwen -, (zekere plant,)
is Been -waardig, it n'y a pas de quo:.-,
petit .serpolet , m.
beleefdelijk afwijzen , remercier. Hij heefc
zich tot bet waarnemen der bediening aan. Beddetafel, yr. nachttafel, table de nuit.
geboden, maar men heeft hem bedankt, it tieddetijk, y r. ltof,, waarin men de veren
ftopt, coutil, m.
s'est offer: pour exercer cet emploi,mais
on l'a remercie. -, weigeren , afwijzen, Beddevulfel, o. tout ce dent on remplit ua
lit de plumes , comma des plumes, du
niet aannemen , van de hand Haan, remer
duvet, etc.
tier. Ik bedank u, je vous remercie ; je
vow rends graces,en VOUS remerciant. -, Reddewarmer, zie Bedwarmer.
inzonderheid eene uitnoodiging afilaan , als : Becidezak , m. zak , tot berging van een bed,
valise de lit, f. -, overtrekfel van een
Het fpijt mij , dat IVIevr, uwe zus ter, bebed, couverture d'un lit, r.
dankt heeft, it me fait de la peine, que
zijn
Bedding,
vr, bed van eene rivier, lit de rimadame votre soeur a remercie. -,
viere, tn. -, (in den vestingb.) zoldering
ambt nederleggen, donner sa demisston.
waarop het gefchut flaat, batterij-plank ,
Ale ik verder aan dergelijke onaangenaamplate-forme, tablouin, tabloin, en. —,
heden blootgefleld blijf, zal ik — , si
eener flu's, enz. iluisvloer, radier, en.
je reste en butte 4 de pareils Magrisnouts, je donnerai ma demission. —, Bede , yr. verzoek, priere, sollicitation,
requite, petition. Het is op zijne - gedienstontflag geven, remercier, congedier.
fchied , on l'a fait 4 sa priere. -, (in de
Vele ambtenaren zijn bedankt , on a remer .
Nederlandf. gefch.) inftelling eener belascid plusieurs employes. De oorlog heeft
ting, petition pour imposer une nouvelle
liem genoodzaakt, drie zijner bedienden te
-, la guerre l'a force de congedier trois
charge.
.
Bededag,
in. jour de priere, jour destine
ns
ge
s es
de
a des prieres publiques.
Bedanking, yr. het bedanken, remerciement,
Bedeed, verl. t. zie Bedoen.
tn., etc., zie Bedanken.
Bedaren, o. w. (ik bedaarde, ben bedaard) , Bedeelen , b. w. (ik bedeelde, beb bedeeld),
ten deel lawn worden , partager,, donner
Mil worden, se tranquilliser, se calmer,
en portage. Hij is Hecht bedeeld geworetre appaise, 0. Hij begint te -, it comessence 4 se tranquilliser. De form is be.
den , it est mal partage. Ik heb hem rij.
kelijk bedeeld , je l'ai Lien partage. -,
daard, la tempéte se caltne, est appalinzond. uit de armenkas geven , enkel met
see. Zij is van dien fchrik nog niet be
worden, ale : Bedeeld worden , titre endaard , elle ?Pest pas encore revenue de
tretenu, e, de la caisse des pauvres. De
.cette frayeur. -, zie ook Bedaard. -,
beaeelden , les pauvres personae: entreb. w. doen bedaren , appaiser , tranquilsenues de la caisse des pauvres, les panliser. Iemands worn -, appaiser la co.
'res.
lere de q. q.
Bedauwen , b. w. (ik bedauwde, heb be- Bedeeier, in. celui qui partage, qui donne
dauwd), met dauw bedekken, arroser
en partage, distributeur.
on couvrir de rosee. De planten zijn be- Bedeeling, vr. distribution. -, inzond. dip.
les
plantes
son:
couverces
de
tribution 4 des pauvres.
dauwd,
Bedeellier, vr. celle qui partage, qui donrosee.
ne en partage.
Bedauwing , yr. action de couvrir de re.
Bedeesd, b. n. verlegen, confus, e, einbarsee.
rasa, e, interdit, e. -, bijw. confuseZeddedeken, yr. couverture de lit. Geftikte -, course-Pointe, couverture de lit
ment , dune manihre confuse ou embarrassee.
piquee, f: lodier, no. Ruwe -, couverBedeesdheid • vr. verlegenheid, confusion,
tare peluchde.
f., embarras , tn., perplexiti.
Beddeflesch, yr. foort van tinnen of koperen
flesch, welke men, met beet water gevuld, Bedehuis , o, chapelle, eglise, f.
ter verwarming in eeu bed plaatst, chauf- Bedekken , b. w. (ik bedekte, heb bedekt),
dekken, couvrir. De wortelen van eenen
fe-lit, in.
boom met aarde -, couvrir les racines
Bedbehangfel, o. tour de lit, m.
d'un arbre de terre. • Hij bedekte zichmet
Beddegoed, o. garniture de lit, f.
zijnen mantel , il se couvrit de son manBeddejak, 0. camisol: de nuit, f., zie ook
teat'. Het aangezigt - ., se couvrir le viSlaaprok.
Beddekleed , o. zie Beddefprei.
sage. De aarde is met fneeuw bedekt , la
terre est couverte de neige; -, befchutBeddekwast, m. houppe de lit, f.,
ten (bij tuinl.), abriter, mettre a couBeddelaken , o. drap de lit, IN .
vert ; fig. verbergen , cacher, couvrir.
Beddenkooper, m. Beddenkoopfter, vr. mar.
Zij weet hare oogmerken bedekt te houden,
chand ou marchande qui vend des lits de
elle sait cacher ses desteins; elle sait con.
plumes, marchand on tnarchande de lit:.
vrir sa tnarche. Zoo vele goede eigenEeddenmaakfter, vr. Beddenmaker, tn. Die
fchappen - dezen misflag, taut de belles
bedden maakt en verkoopc , faiseur oufaiqua.
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gualités eouvrent (servent a excuser)
cette erreur. —, (in den vestingb.) De
bedekte weg, le chemin couvert ; zie ook
Bedekt.
Bedekking, vr. het bedekken , action de couvrir.—,hetgene bedekt ,cogverture.—. geleide, geleiwacht, escorte. —, (in de fter•
rek.) verduistering , occultation. De — der
vaste Herren door de maan Poccultation
des itoiles fixes par la lune.
Bedekfel, o. hetgene bedekt, couverture , f.
Bedekt, (verl. deelw., zie Bedekken.) —, b.
n. geheim , secret, eta. lets — houden,
tenir une chose secrete; cacher une afraire.—,bijw. d'une maniere secrete, en secret, secretement.
Bedektelijk, zie Bedekt, bijw.
Bedelaar,, m. mendiant, gueux. Lien — die langs
de huizen gaat, un gueux gueusant. le.
mated tot eenen maken, reduire q. q.
la mendicia.
Bedelaarachtig, b. n. en bijw. a la maniere
des gueux, en gueux.
Bedelaarfter, yr. mendiante, gueuse.
Bedelaarsdoelen, in. zie Bedelaarsherberg.
Bedelaarsherberg,vr.rendez.eous des gueux, m.
Bedelachtig, b. n. en bijw. en gueux, comme
des gueux.
Bedelares, zie Bedelaarfter.
Bedelarm, b. n. gueux , euse, nicessiteux,
euse, indigent , e, tres.pauvre, riduit ,
e, A la besace ou a la tnendicitd. Deze
lieden zijn zoo —, dat zij geen brood heb.
ben , ces gent - la sont si gueux qu'ils
n'ont pas du pain.
Bedelarij, vr. het bedelen , gueuserie. De —
in deze fiad is zeer grout, it y a bien de
la gueuserie dans cette ville. Zich aan
de — overgeven , se mettre a gueuser; fig.
lastig aanzoek, demands importune, im.
portunia. Iets door — verkrijgen , obtenir q. ch. par insportunia, a force d'importunite ou d'importunites. Ik ben zijne — moede , je suis las de ses dernandes
importunes.
Bedelbrief, m. brief, waarbij iemancl vergund
wordt te bedelen , lettre de permission
de demander la charite. —, brief, die een
bedelachtig verzoek inhoudt, lettre ou requete dans laquelle on demande la charitd , f.
Bedelbrok ,
piece mendide, f:
Bedelbrood, o. gebedeld brood , pain men.
did, pain des pauvres ou des mendiants;
fig. aalmoezen, aumdne, f.
eten, vivre
d'aumOnes.
Bedelen, b. en o. w. (ik bedelde, heb gebedeld) , aalmoezen vragen, mendier , demander Paumdne ou la charite, gueu.
ser , gueusailler,, quemander. Zijn brood
—,mendier son pain. Gaan
zijn brood
voor de deuren aller mendiant de
porte en parte, mendier sa vie, gaiter
de Porte en porte; fig. verzoeken , supplier
ou prier instamment, rechercher avec
enspressement, mendier. Hij bedelt om de
gunst der ministers, it mendie la favour
des ministres.
Bedelmonnik,
religieux, tnoine men.
diant, frere gueteur.
Bedelofte , vr. (bijna verouderd ,) gelofte,
voeu, rn.
Bede/orde , yr. ordre des mendiants.
Liedelitaf, m. ftaf der bedelaars, baton des
mendiants ou ,des pauvres; fig. bedelarij,
gueuserie, mendicite. Tot den — brew.
gen , reduire 4 la besace ou a la mendi.
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cite. Aan den — geraken, etre reduit 4
la mendicitd.
Bedelven, b. w. (ik bedolf,, heb bedolven),
met aarde bedekken, couvrir de terre, enterrer ; weinig gebruikelijk dan in het verl.
deelw. Bedolven , fig. als : In eenen diepen flaap bedolven liggen , dormir d'un
profond sommeil. De wereld lag bedolven
in onwetendheid, le monde itoit enseveli
dans l'ignorance.
Bedelvolk , o. gueusaille ,
Bedelzak, m. bedelaarszak, besace, f.; fig.
uiterfie armoede. Iemand aan den — helm
pen, reduire q. q. a la besace. Tot den
— gebragt zijn, etre riduit 4 la besace, a la mendicia.
Bedenkelijk, b. n. wet bedacht kan worden ,
te bedenken , imaginable. rule —e middelen , tous les moyens imaginables.
hetgene bedenking (overleg, beraad) vet,
dient , arieux, euse, critique. Deze zaak
komt mij zeer — voor, l'affaire me pareit
etre serieuse; fig. in den gemeenz. fpreektr.
gevaarlijk , perrilleux, euse, dangereux,
euse. lie zieke is —, it est dangereusemen, malade.
Bedenkelijkheid , yr. difficultd, f.— , bekom.
mering , scrupule, m.
Bedenken, b. w. (ik bedacht, heb bedacht),
over lets nadenken, considdrer,, poser. 1k
heb de gevolgen ernilig bedacht, j'ai mil.
rement pose les consequences. Hij heeft
niet wel bedacht, wet hij zeide, it n'a
pas bien songs a ce qu'il disoit.— uitdenken , imaginer. Hij heeft een nieuw werktuig bedacht, it a imagine une nouvelle
machine. Hij bedacht eene krijgslist , it
s'avisa d'un stratagerne. —, ten voordeele
aan iemand denken. hij beloofde mij in zijn
testament (in zijnen uiterften wil) te zullen
promit de tee pas m'oublier dans son
testament ; it promit de se souvenir de moi
dans son testament. De moeder heeft den
ouditen zoon be ter bedacht dan de andere kin.
deren , la mere a tnieux portage Paine
quo les autres enfants. Zich (bij zich
nadenken , overwegen ,) considerer, refldchir. Bedenk u wel , reflechissez bien.
Hij bedacht zich lang, eer hij een befluit
nam, it balanpa longtemps, avant de se
determiner. Hij antwoordde zonder zich
lang te n'hisita point a repondre ;van
hier : Op eene zaak bedacht zijn , prendre
sine affairs en consideration, en deliberation , penser a y. ch. Tot daartoe heeft
men nog tijd zich te —, it y a jeers d'a.
vis. Zich (een ander befluit nemen ,
van befluit veranderen). Hij heeft zich weer
bedacht , it a de nouveau change d'intenSion.
Bedenken, o. beraad , overweging, considdration, refflexion, f. deliberation. Ie.
mated tijd van — geven, dormer a q. q.
le temps de riflerchir. lets in zijn ne•
men, prendre une chose en deliberation.
twijfel. Dat is buiten —, vela esr
hors de doute; it n'y a point de doute ;
argwaan. Dit baarde cola causa
des soupcons.— hebben, avoir du soupcoes,
des soupcons.
Bedenker,,
celui qui considere, etc.; inzonderh. uitvinder, inventeur.
Bedenking, vr. (zonder meerv.) het bedew.
ken, overweging , consideration, riflexion.
lets in — nemen, prendre une chose en
consideration. ik geef u in —, consider.
rez je vous prie.
(met een were'.)
ir $
re.
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reden , beweegreden , consideration. Ge.
saint ivangile , of enkel : ministre, pre.
wigtige bedenkingen hebben hem daartoe
dicant.
genoopt , de grandes considerations l'y Bediende, m. die eene bediening heeft, em.
aanmerking, observation ,
ont port&
ploys, officier. Alle 'slauds bedienden
remarque. Ik heb weinig bedenkingen te
hebben den eed gedaan , tout les em.
maken, Pal peu d'observations a faire.
ployes de Pitat on; priti serment; (in
Bedenkfter, yr. cells qui consfdere, etc.;
dezen zin meest enkel in zamenftelling ge.
inzond. uitvindfter,, inventrice.
bruik. Zie de zamengeftelde woorden:
Bedenktijd,
le temps, delai , loisir pour
Postbediende, Winkelbediende , enz.)
se risoudre, pour opter. Ik geef u acht
m. en yr. dienstbode , huisbediende , domesdagen
vous donne knit jours pour
tique, m. et f., valet, m., servante, f.
y penser. Om — verzoeken , demander
De bedienden, les gens. Len van uwe be.
du temps, pour se determiner. — nemen,
in eene her.
dienden, un de vos gens.
prendre du temps pour se resoudre; fig.
berg, in eenen winkel, enz. , garcon, m.
prendre des lettres d'avis.
—, van het geregt, supper de justice.
Bederf, o. verderf, ondergang, ruins, per. Bedienen, b. w. (ik bediende, heb bediend),
, verlies van
dition, f. zie Verderf.
dienst doen, te dienst ftaan , servir. Ee.
waarde , rotting, corruption, f. Het —
servir, veiller, garder,
nen zieken
van het vleesch , la corruption de la
(avoir soin d') un malade. Vergun mij,
verroeting, pourriture ; fig.
viande.
dat ik u bediene (aan tafel voordiene ,)
Het — der zeden , la corruption des moeurs. permettez-moi que je vous serve. Uw
Bederfelijk, b. n. aan bederf (rotting, verlies
kleermaker heeft mij goed bediend, votre
van waarde) onderhevig, corruptible, sutailleur m'a bleu servi. Hij wordt flecht
jet, etc, 4 corruption.
door zijne boden bediend , it est mal
servir
Bederffter,, yr. cells qui corrompt , :Unit,
servi de ses gens. De tafel
zie Bederven en Bederver.
table. —, de tot lets vereischte werkzaam.
Bederven , b. w. (ik bedierf, heb bedoreene kerkheid verrigten. Eene kerk
ven), onbruikbaar maken, corrompre, gets
dienst in iemands plaats waarnemen ,) des.
administer. De groote hitte bederft het vleesch,
servir une eglise. Een ambt
le grand chaud corrompt la viande. Uw
une charge. iemands ambt in
trer,posseder
,
rok is door den regen geheel bedorven, la
vaguer a Pemploi
deszelfs afwezigheid
pluie a abind votre habit. Eene bedorde q. q. en son absence. —, omtrent zekevene maag, l'estomac devoyi , derange.
re voorwerpen het noodige verrigten. De
servir ParBedorven wijn, du vin y ield. Bedorvene
kanonnen ( Het gefchut)
koopwaren, des marchandises vicides. Een
, servir le canon. Kleur —, (in
bedorven fmaak, un gout deprave. Hij
het kaartfpel ,) donner de la couleur.
renoncer. Iemand
bederft a1 mijne pennen , it gdte toutes
Niet
Geene kleur
être medicin deg. q. Zich
Ines plumes; fig. Kwade zamenfpraken —
als geneesheer
(gebruik maken van iets,) se servir de,
goede zeden , les mauvaises compagse prevaloir de. .1.1t zal mij van uwe vrien:ties corrompent , dipravent les bonnet
, verleiden , debaucher, seje me prevaudrai de votre
moeurs.
delijkheid
duire, pervertir , depraver , porter a
obligeance. Ik bedien mij van deze gelela debauche, perdre. Zij — elkander,, ils se
genheid , je me sers, je profile, de cette
debauchent Pun l'autre.
o. w. (met
occasion. Bedien u van mijne paarden ,
inzonderservez-vous de met chevaux.
Lijn), onbruikbaar worden, se corrompre,
heid aan tafel. Bedien u zelf, wees zoo
.5e gater. Het vleesch bederfc ligtelijk in
oyez la bona de vous
goed, u zelf te
den zomer,, en etc la viande se corrompt
servir vous-même.
aisement ; fig. Elij is een bedorven man,
(hij kan zijne zaken niet meer herftellen ,) Bediening, vr. dienst, service, m. Hij is
est a votre service. Ik ben
c'est un homme noye.
te uwer
met de — van dien kneeht wel tevreden ,
Bederver, m. die onbruikbaar maakt , desje suit content du service de ce domestitructeur, ravageur,, celui qui gate. —,
is flecht in die iierberg, on
verleider, corrupteur, seducteur.
gue. De
Bederving, yr. het bederven , faction dept .est ma/ servi dans cette auberge. —,
ambt, emploi, ms fonction , charge. Hij
ter , etc.
heeft eene zeer voordeelige — gekregen,
Bedeftond, m. zie Biduur.
a obtenu un emploi fort lucratif.
Bedevaart, yr. reize, gelijk nog bij de R.
K. in gebruik is, naar eene afgelegene Bedijen, o. w. (ik bedijde, ben bedijd) gedijen, dijen, zich uitzetten , grossir. De
pleats , om aldaar te bidden, en bij de
druiven zigtbaar,, les raisins grossissent
Tnrken naar het graf van blahomed,
a vue d'oeil ; fpr. w. Onregtvaardig goed
rfnage, rm.
bedijt niet , bien mal acquis ne prospers
11 ,2clevaartganger, m. l3edevaartgangfter,
jamais, ne profite pas.
pelerin, pelerine, f.
Bedijken,
b. w. (ik bedijkte, heb bedijkt),
Bedevaartreiziger, zie Bedevaartganger.
met eenen dijk omgeven, entourer, conB edgenoot , m. en yr. compagnon,m. de lit,
ronner d'une digue. Bedijkre landen , des
compagne, f. de lit, coucheur, m. con.
terres entourees de digues.
cheuse f. Hij is een ongemakkelijke
Bedijking, yr. action d'entourer d'une dic'est en incommode coucheur.
gue. 1k was bij de — van dit meer tegenBedgordijn , o. rideau de lit , m.
woordig, j'etois present lorsqu'on metBcdied, o. zie Bednidenis.
toit une digue autour de ce lac.
Bedieden, b. w. (ik bediedde, heb bedied),
Bedilal, zie Albedil.
zie tie ,Widen.
Bedillen , b. w. (ik bedilde , heb bedild),
Bediedfel, o. zie Beduidenis.
beftieren, gouverner, administrer,, conBedienaar,, in. iemand, die bedient ; meest geelle vent
duire. Zij wil alles in huis
braikelijk bij protestanten iu : — van het
gouverner tout le menage. —, berispen
goddelijke woord, (predikant ,) miniscritiquer, censurer, chicaner; fain. fig.
tre de la parole de Dieu, ministre du
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ipilogUer. Hij bedilt alles, it chicane sur
tout.
fam. chichicaneur,
Bediller,
canier,, Opilogueur.
Bedilfter, yr. chicaneuse ; fam. chicaniere.
Bedilling, yr. action de gouverner, de eritiquer,, critique.
Reding, o. voorwaarde, condition, clause,
. Onder dat, enz., sous condition
fque
, etc. a condition quo , etc. —, ver.
drag, convention, f. Het — nakomen, tenir la convention.
Bedingen, b. w. (ik bedong, heb bedongen),
bij verdrag befpreken , stipuler , conditionner. 1k heb bedongen, dat het huis
niet zou verkocht worden j'ai stipule
que la maison ne seroit pas vendue. 1k
heb dat Buis voor mij bedongen, je one suit
reserve cette maison. — , inzonderheid over den prijs van jets, marchander. Ik heb
het niet minder kunnen — (beknibbelen),
je n'ai pu le marchander 4 meilleur
compte.
Bedinging, yr. stipulation. —, action de
marchander.
Bedisfelen, b. w. (ik bedisfelde, heb bedis.
fe/d) , bij timmerl. knipers , enz. met der,
disfel bewerken, faconner avec la doloire , preparer; fig. bij voorraad gereed maken, beredderen,preparer;fam. manigancer. Hij heeft die zaak bedisfeld, (bekuipt) c'est lui qui a manigance toute
cette affaire. Ik zal dat wel —, je conduirai bien cette affaire.
Bedisfeling, y r. preparation , action de faBonner avec la doloire; fam. action de manigancer.
Bedlegerig, b. n. het bed moetende houden,
nit hoofde van ziekte, alite, e.—zijn, etre
alite e; fig. etre sur le grabat. Zij is
—, elle est alitde ,telle est redulte agar.
der le lit, elk est contrainte de s'ali•
ter.
Bedlegerigheid, o. als : Hare bedlegcrigheid
was oorzaak , dat zij niet kon komen, dim
tant alitee, elle n'a pu venir.
Bedoelen , b. w. (ik bedoelde, heb bedoeld),
meenen, ten doel hebben, viser, se proposer. Zij jets hoogers, ils visent plus
haut. lk weet niet, wat hij bedoelt, je ne
sail oh it vise, 4 quoi it vise. —, onder
jets veritaan, te kennen willen geven, entendre, vouloir dire. Wanneer, ik zeg,
dat hij wel fchrijft, bedoel ik te fpreken
van zijn proza, en niet van zijne verzen ,
quand je dis, qu'il ecrit bien, j'en veux
parler de sa prose, et non de ses vers.
Ik heb er geen erg mede bedoeld, je n'y
ai pas entendu malice.
Bedoeling, yr. voornemen, intention, fprojet , m.
mcening, signification.
Bedoen, (zich) b. w. (ik bedeed mij, heb
mij bedaan), zich bevuilen, se salir de ma.
ti ere freak , gem., s'ensbrener; fig. in den
gemeenz. fpreektr. Men zou zich —! (het
is vreemd, waarlijk!) c'est pour en tomber
des cues !
Bedolf, verl. t. zie Bedelven.
Bedolven , verl. deelw. zie Bedelven.
Bedompt , (verl. deelw. van het veroud. werkw.
Bedompen, dampig maken.) —, b. n. dom.
pig , niet luchtig. Eene —e kamer, sine
chambre humide, zie Dompig.
duister, obscur, e, sombre. Het is hier geit fait bien sombre lei.
weldig,
Bedomptheid, yr. humidite.
obscuria.
Bedonderen, b. w. (ik bedonderde, heb be.
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donderd), raw woord, voor t door verbazing verbijsteren en doen verftommen , als:
Hij fond bedonderd Hij was bedonderd,
it etoit etonne; it holt penaud comme
un fondeur de cloches. Ik laat mij niet
je ne me laisse pas aisement
ligt
concerter ; je ne me deconcerte pas aise»tent.
Bedong , verl. t. zie Bedingen.
Bedongen , verl. deelw. zie Bedingen.
Bedorf, verl. t. zie Bederven.
Bedorven, verl. deelw. zie Bederven.
Bedotfter , yr. trompeuse, cello qui dupe ;
fam. enjdleuse.
Bedotten, b. w. (ik bedotte, heb bedot),
bedriegen, misleiden, (in eenen verachtenden zin,) duper, fam. enjeler. Zich laten
—, se laisser duper. Iemand faire accroire. Gij wilt mij bedotten, you:
voulez m'en faire accroire; in den gemeenz. fpreektr. Goede vriend, laat u niet
—, bon homme, garde la vache.
trompeur, dupeur,, fam. enBedotter,
dleur.
Bedotting, vr. tromperie, duptrie.
Bedoven, het zelfde als Gedompeld, zie Dom.
pelen.
Bedraaijen , b. w. (ik bedraaide , heb bedraaid);
fig. in lets wikkelen, engager. lk ben er
mede bedraaid Ik zit er mede bedraaid, j'y
suis pris a present.
Bedrag, 0. hoegrootheid, beloop eener fom
montant, m. Het — zijner inkomiten is
drie duizend gulden, ses revenues se montent a trois mille florins.
Bedragen , b. w. (ik bedroeg , heb bedragen),
eene zekere fom beloopen , uitmaken, monter 4, se monter a. De ganfche fchuld bedraagt honderd gulden, toute la dette monte , se monte 4 cent florins.
Bedreef, verl. t. zie Bedrijven.
Bedreet, verl. t. zie Bedrijten.
Bedreigen, b. w. (ik bedreigde, heb bedreigd) menacer, fig. parlor des grosses
dents a q, q. Ik het, hem met eene zware Itraf bedreigd, je l'ai menace d'une
grosse punition. (in de welfpr.) cornminer; zie verder Dreigen.
13edreiging, vr. menace. Ik lach om zijne
—en , je me ris de ses menaces. —, bedreigende fpraakwending van eenen redenaar, (in de welfpr.) commination.
Bedremmelen, b. w. (ik bedremmelde heb
bedremmeld), verlegen maken , deconcerter.
Hij fond geheel bedremmeld, it itoit tout
A fait deconcerte. Hij is ligt bedremmeld, c'est un homme qui se deconcerte
aisement , qui se decontenance tris-aisement.
Bedremmeling, sr. het bedremmelen , actoin
de deconcerter. verlegenheid, embar..
rat , in. confusion, f.
Bedreten, verl. deelw. zie Bedrijten.
Redreven , verl. deelw. zie Bedrijven.
n. geoefend, ervaren, verse, e, expert,,
e, experiments , e habile. Doze man is
— in de heelkunde, it est expert dans la
chirurgie.
Bedrevenheid, vr. habilite, adresse , dexte.
rite, experience, f. savoir.faire , m.
Bedriegen, b. w. ik bcdroog , heb bedro.
( tromper, duper, surgen) misleiden
prendre , decevoir , frauder fourber,,
leurrer; fpreekw. De fchijn bedriegt,
l'apparante facto; zie op Minket". Die
eenen boor — wil, enz. zie op Aap. Vettrouw hem niet, hij zal s — ne vous fiez
pas
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pas a lui , it you: trompera. In het fpel
—,sronsper au feu; tricker. Hij voud zich
in zijne hoop bedrogen , ses esperances
eat iti decues. Hij bedriegt de geheele
wereld, it fourbe tout le monde. Zich—,
(in den gemeenz. fpreektr.) dwalen , se tromper, s'abuser,, errer,, se tneprendre.
Bedriegelijk, b. th trompeur, euse, frauduleux , euse, fallacieux , euse , illusoire,
—, bijw. illusoirement, frauduleusen;ent.
Bedriegend , b. n menapant ,e.—, (in de wel.
fpr ) comminatoire.
Bedriegsr, m. trompeur , fourbe,imposteur,
fripon, filou, dupeur. —, (in het fpel,)
valfche fpeler, fam. tricheur.
Bedriegerij, y r. tromperie , imposture , four.
berie , fourbe , fraude , deception. —,
afzetterij, escroquerie. Listige —, filouterie. —, (in het fpel,) tricherie.
Bedriegfter, y r. trompeuse. —, (in hetfpel,)
tricheuse.
Bedrijf, o. daad, action i f. fait , m. —, be
roep , handtering, profession, f. metier,
trafic , tn. etc. —, in een tooneelfpel, ee.
ne der hoofdafdeelingen, oul. handeling ge•
noemd, acre, m. Het tweecie tooneel van
bet vierde —, la seconds scene ,du quatrihme acre.
Bedrijffter, zie Bedrijver.
Bedrijfal, zie Albedrijf.
Bedriial, zie Albedril.
Bedrijten, b. w. (ik bedreet , heb bedreten),
gemeen w. bevuilen, embrener. Zich —,
s' embrener ; fig. bedriegen , tramper , duper.
Bedrijter, m. Bedrijtfter, y r. celui ou celle
qui embrine ; fig. trompeur, m. trompeuse, f.
Bedrijven, b. w. (ik bedreef, heb bedreven),
Allerlei
begaan, verrigten , commettre.
fnooclheden — , commettre touter sortes
Ile sceleratesses , de michancetes. Vreugd
—, (datgene doen, waardoor men zijne
vreugde aan den dag legt ,) se refouir.
Bedrijver , m. Bedrijfiter,, vr. celui ou celle
qui commet.
Bedrijving, vr. action de commettre.
Bcd r illen , b, w. (ik bedrilde, heb bedrild) ,
doen dreunen , faire trembler , (weinig
gebr.); fig. (in den gemeenz. fpreektr.) befchikken , bedisfelen. Ik zal dat wel —, je
me fais fort d'en venir a bout ; zie Be.
dillen.
Bedriller , in. Bedrilfter, vr. celui ou cello
qui gouverne.
Bedrilling , y r. action de faire trembler,
fig. action de gouverner.
Bedrilffer, vr. zie Bedrilier.
Bedrinken, b. w. (ik bedronk , heb bedronken), dronken maken , inzonderheid, als
men zelf mededrinkt , joiner, enivrer.
Zich —, se soiUer,, s'enivrer.
Bedroefd, (verl. deelw. zie Bedroeven.) —, b.
n. droefheid gewaar wordende , droevig, affiige,e, triste,attriste, e, abbattu, e,
de chagrin, de deplaisir. Hij is — over den
dood van zijden vriend, it est triste de
la wort de son ami. —, bedroevend,
droef heid veroorzakende , triste, chagri.
nant , e, qui inspire de la melancolie,
du chagrin, fdcheux , euse. Hij bevindt
zich in bedroefde omftandigheden, it est
dans de tristes circonstances. Een — ge•
val, un accident feicheux. Een bedroefde toeftand, une situation fricheuse. —,
grievend , hard te verdra en, triste, pinible, affligeant , e, di, icile a supporter.
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Het is —, zoo behandeld te worden, wanneer men wel gediend heeft, c'est triste
de se voir traiter de la sorte aprht avoir bien servi. —, (in den gemeenz.
fpreektr.) flecht , niet goed in zijne foort,
triste , miserable , pitoyable. Dat is een
—e troost, c'est la une triste consolation. Eene —e redevoering, an discours
pitoyable. Een — dichter, un poets pi.
toyable.
Bedroefdheid, y r. droevigheid , tristesse , affliction.
Bedroeg, verl. t. zie Bedragen.
Bedroeven , b. w. (ik bedroefde, heb bedroefd),
droevig maken , affliger, attrister. Die
tijding heeft mij zeer bedroefd, cette non',elle m'a extremement affiligi, m'a bien
attriste.
Bedroeving, vr. action d'affliger , d'attri.ster.
Bedrog , o. eene opzettelijke handeling om te
bedriegen , bedrie4erij , imposture, fraude, deception, fourberie. Hij is op —
gevat , it est pris en frauds. — (in het
fpel,) tricherie. Zonder —, sans artifice, de franc feu. Een heilig —, (wan•
neer men , met zoogenaamde goede oogmer.
ken en nit godsdienftigheid , de waarheid
verbergt of remand misleidt,) une frauds
pieuse. —, (bij het geregtsh. ) dol, no.
Bedrogen, verl. deelw. zie Bedriegen.
Bedronk, verl. t. zie Bedrinken.
Bedronken, vent. deelw. zie Bedrinken.
Bedroog, verl. t. zie Bedriegen.
Bedroop, verl t. zie Bedruipen.
Bedropen , verl. deelw. zie Bedruipen.
Bedroppelen , b. w. (ik bedroppelde , heb bedroppeld), bij droppels op lets laten val.
len , droppelswijze nat maken , arroser en
faisant degoutter quelque liqueur sur,
faire degoutter sur. Vleesch met boter
—, faire degoutter du beurre sur de la
viande.
Bedruipen , b. w. (ik bedroop , heb bedropen),
bedroppelen, zie Bedroppelen. —, (keukenw.)
Het . gebraad —, flamber an Ha , arroser
la viande qui resit , (repandre sur de la
viande le sac quo le feu en a fait sortir, ou du beurre, on du lard fondu).
De kandelaar is geheel bedropen , le thandefter est tout a fait convert de graisse;
fpr. w. Eerie vette gans bedruipt zich zelve ,
it est arse de se passer des autres , quand
on a des moyens ; celui qui a de quoi vivre, pout se passer des autres ; fig. Hij
kan zich zeer wet —, it a un revenu bien
assure; il a de juoi vivre ; c'est un hemme arse, fort alsi.
Bedruiping , y r. action d'arroser la viande,
etc. zie Bedruipen.
Bedruiplepel , m. zeker keukengereedfchap ,
cuiller a arroser la viande qui neat, f.
Bedrukken, b. w. (ik bedrukte , heb bedrukt),
vol drukken , imprimer. Dit blad is aan
beide zijden bedrukt, cette feuille est imprimee des deux cites; fig. verdrukken ,
opprimer,, vexer, (weinig gebr.), , bedroeven , (enkel in het verl. deelw.) sic
Bedrukt.
Bedrukt, (verl. deelw. zie Bedrukken.) —,
b. n, bedroefd, neerflagtig, triste, chagrin, 0 ; fig. abattu, e. Bedrukte om•
itandigheden,' de tristes circonstances. Er
— uitzien, avoir Pair chagrin.
Bedruktheid, yr. bedroefdheid,

tristesse , f.

abatternent d'esprit , m.
Be-
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Bedrukking, yr. action d'impritner; fig. be- Bedwelmd, (vent deelw. zie Bedwelmen.)—,
b.
trouble,
e,
inquiet
,
hie.
II. verlegen,
droefdheid, zie Bedru the i .
— , duizelig, itourdi , e, sur le point de
Bedruppen , b. w. (ik bedrupte, heb bedrupt),
s'evanouir.
zie Bedruipen.
Bedfponde, y r. eigenlijk eene bedflede, bolt Bedwelmdheid , yr. verlegenheid, trouble ,
in. inquietude, f. —, duizeligheid, hour.
de lit, m. couche, f., —, inzonderheid
dissement, tournoiement de tete, eblouvoorfle gedeelte eerier LbecIftede, le cote
issement, m. confusion, offuscation, f.
d'avant d'une couches, ou d'un bois de
8 edwelming, vr. het bedwelmen, action d'i.
lit; zie Sponde.
tourder. —, zie Bedwelmdheid.
Bedftede, Bedftee, vr. bedgefcel, onderfcheiden van ledikant, (zie Ledikant,) bois de Bedwingen , b. w. (ik bedwong, heb bedwongen), door dwang onder zijne magi brenlit, m. couche.
gen , subfuguer, reduire en sujition ,
Bedftijlen , m, meerv. colonnes du lit , f. pl.
assujettir, dompter, un peuple.—, intoo.
Bedftroo, zie Beddefcroo.
men, beceugelen, dompter ou donster, asBedtafel, zie Beddetafel,
sujettir. Zijne hartstogten (dritten) —,
Beducht, (veil. deelw, van het veroud. Bedompter, assujettir,, ses passions. Zich
duchten.) —, b. n. bekommerd, inquiet,
zelven —, se rendre maitre de soi-mense,
ête , en crainte, en peine. Voor iets —
etre maitre de soi-même, se contenir.
zijn, avoir pour de q. ch. Ik was — voor
uwe gezondheid, fetois en peine de votre Bedwinger , m. vainqueur , dompteur ou
domteur.
sante.
Beduchtheid, -vr. inquietude, crainte,peur, Bedwingfter, yr. celle qui dompte ors donate.
Bedwong, veil. t. zie Bedwingen.
peine.
Feduiden, b. w. (ik beduidde, heb beduld), Bedwongen, veil. deelw. zie Bedwingen.
beteekenen , signifier. Wat bednidt dat BeEedigd , (veil. deelw. zie BeEedigen.) —,
b. n. gezworen, die eenen eed heeft ge.
woord? qu'est-ce quo ce mot-la signit
daan, bij het aanvaarden van eenen post,
ie? quo vent dire ce mot ? fig. Dat beeffweinig
assermente, e, jure, e. — vertaler, tra.
to —, cola ne dit pas grand' choducteur jure.
se. Ik weet niet , wat dat alles — zal, je
n'entends pas le fin de cette affairs. —, Beedigen, b. w. (ik beEedigde, heb beEe,
montrer.
digd), eenen eed laten doen , assermenter.
,
enseigner,
aanwijzen, indiquer,
Gij moet uwen veldwachter —, anders zul•
Ik zal u het huis —, je vous enseignerai,
len zijne verklaringen niet van kracht zijn,
tnontrerai la maison; fig. Ik zal hem dat
it faut assermenter votre garde.champe.
wel —, (hem dat wel leeren, hem er wel
tre, sans quoi it ne pourra verbaliser.
toe dwingen ,) je le feral bien passer par
—, met Bede bekrachtigen, fuser, affir14, je le persuaderai biers, etc.
tner par serment.
Becluidenis, yr. beteekenis, signification.
Beduiding, yr. action de signifier , signifi- Baediging , y r. action d'assermenter. —,
bekrachtiging onder cede, serment, ns.
cation. —, action d'enseigner, de mon s
Beefaal, zie Sidderaal.
trer.
Beek, vr. ruisseau, tn.
Beduicifel, o. zie Beduidenis.
Beduimelen, b. w. (ik beduimelde, heb be- Beeld, o. eene door kunst gemaakte gelijkenis van lets, image, f. Een wel getroffen
duimeld), door veel aanraken bezoedelen,
—, une image bien ressemblante. —, insalir en manlant.
zonderh. flandbeeld , statue, image, f.;
Beduivelen, b. w. (ik beduivelde , heb bedui.
veld), (in den gemeenz. fpreektr.) bedremfig. fchoone geftalte. Zij is een — van eene
vrouw, elle est faite a peindre , elle est
melen , decontenancer,, deconcerter. Hij
belle comme le four, elle est faite au
ftond geheel beduiveld, it itait tout de•
contenance.
tour. —, elke voorftelling van iets aan het
Beduiveling , vr. action de deconcerter,, de
verftand , image, idle, f. De treurige be.
decontenancer.
mint al de beelden , die zijne droefheid
Beduizeld , (veil. deelw. van bet veroud.
voedfel geven, Phomme dans l'affliction
cherit touter les iddes qui nourrissent sa
werkw. Beduizelen, duizelig waken.) —, b.
n. zie Duizelig.
douleur. —, gelijkenis, image , ressem.
Bedunken, o. w. (enkel gebruik. in :) Zich
blance, f God heeft den mensch naar zijn
laten —, (meenen , gelooven ,) croire ,pen— gefchapen , Dieu a fait Phomme 4 son
ser.
image. —, afbeeldfel der valfche goden,
simulacre, m. —, meerv. Beelden, ter
Bedunken, o. !p eening, gevoelen, opinion,
1. sentiment, tn. Mijns bedunkens, Naar
zijde van den fpiegel eens fchips, termes,
mijn —, d'aprbs anon opinion, a mon atn. Zie ook Borstbeeld, Reuzenbeeld, ens.
vii, selon mon sentiment.
Beeldeliik , b. n. (in de letterk.) figuurlijk ,
Beduur, m. (in de toonkunst ,) becare.
figure, e, tropologique, graphique. De
Beduurfleutel, m. la clef de bicare, f.
—e zin van lets, le sens tropologique de
q. ch. —, bijw. d'une manihre flguree ,
Bedvriend, m. echtgenoot, ipoux.
Bedvriendin, yr. echtgenoot, epouse.
figurement, figurativement.
Bedwang a o. contrainte, sujition i f: Ow. Beelden , b. w. (ik beeldde, heb gebeeld),
der zijn — houden, tenir en contrainte,
eene gedaante aan iets geven , former. Eetenir dans la sujetion.
nen man van fneeuw —, faire un homme
Bedwarmer, m. zie Beddepan; inzonderh. zede neige. De beeldende kunflen, les arts
ker houten meubel, waarin men een komimitatifs: la sculpture, la peinture, le
foor met geglommen kolen hangt , "twine.
dessin, etc.
Bedwelmeri , b. w. (ik bedwelmde, heb be. Beeldenbefchrijving, yr. befchrijving der 04dwelmd), buiten zich zelven brengen, éde beelden, iconographie.
tourdir,, troubler. Die flag bedwelmde Beeldenitrijder,, m. beftrijder van de beelden.
hem , ce coup-14 Pitourdit ; zie ook be.
dienst , iconomaque.
dwelmd; fig. Het veraand —, offusquor le Beeldenaar, m. book, dat eene voorftelling
cerveau.
bevat van de verfchillende moisten en gedenk.
pen.
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penningen, livre do coins es do modailles.
—, model, premier patron, neodile.
Beeldendienaar, m. iemand die aan beelden
eene godsdienftige eer bewijst, iconoldtre.
Beeldendienst , vr. godsdienftige eerbewijzing
aan beelden, culte des images, ns.
Beeldenleer , vr. verklartng der oude beelden, iconologie. Hiertoe behomende,
conologique.
Beeldenrijk , b. n. (in de letterk.) plein , e,
d'images, fleuri , e e, d'ornements.
Beelderig, zie Beeldig.
Beeldgieter , m. fondeur de statues.
Beeldhouwen, b. w. (ik beeldhouwde , heb
gebeeldhouwd), beelden of verfierselen uit(fpreek : sculter ,)
houwen , sculpter
tallier.
Beeldhouwer, m. sculpteur,, (fpreek: sealteur,) statuaire.
Beeldhouwerij, Beeldhouwkunst , yr. sculptu.
re , (fpreek: sculture.)
Beeldhouwwerk, o. ter zijde van den fpiegel,
pl.
(fcheepsw.) termes ,
Beeldig, b. n. beelderig, zeer fchoon , tresbeau tres-belle, fait, e, a peindre. —,
bijw, tres-joliment.
Beeldrijk, zie Beeldenrijk.
Beeldfchrift, o. zigtbare voorftelling van gegedachten door beelden , (zoo als bij de
oude Egyptenaren) hidroglyphes, mi pl.
Beeldfnijder, m. sculpteur (fpreek : sculteur)
en bolt.
Beeldsnijderij, vr. sculpture (fpreek: seal.
tare) en bois.
Beeldfpraak , yr. zie Beeldfchrift.—, beeldrijke fpraak , langage figure, ns.
Beeldfprakig ; b. n. in beeldfchrift , hieroglyfiguurlijk , figure, e.
phique.
Beeldftormer, m. (in de' kerb. gefch.) iconoclaste, briseur d'images.
Beeldftormerij, yr. action de briser,, demolition, des images.
Beeldtenis, vr. afbeeldfels, beeld, image.—
inzond. gelijkend afbeeldfel, portret, pourtrait, m. — , der op de vlugt zijnde per
fonen, efigie ; van hier In — firaffen
effigier.
Beeldwerk, o. ouvrages de sculpture, m.pl.
Verheven , relief, m. Vlak verheven—,
ouvrage releve en bosse.
Beemd, m. weide, (meest bij dicht.) pre, m.
prairie ,f.
Been, o. (se), (zonder meerv.) gebeente ,
beenige zelfftandigheid, os, m., substance
osseuse, f. Een kam van —, un peigne d'os.
In werken , travailler en os. worden , s'ossifier; fig. in den gemeenz. fpreektr.
aan hem. Hij is
Er is niets dan vel en
niets dan vel en —, (hij is ten uiterfte mager,) it n'a que la peau et les os ; it a
la peau collie sur les os ; les os lui percent la peau. Het gaat mij door merg en
cela me blesse , me touche, au vi f.
De koude dringt door merg en —, le froid
penetre jusqu'â la moêlle des os.—,(meerv.
Beenderen of Beenen ,) knook of bot in een
dierlijk ligchaam , os , m. Het been is ge.
kwetst, l'os est offense. De beenderen van
het hoofd, les os de la tete. De beenen
uitnemen, ddsosser. De beenen nit een' hags
nemen, desosser un lievre. Een
ven , ronger un os; fig. Iemand een —
(beentje) te kluiven geven, tailler de la
besogne u q. q., donner ou laisser sus os
ronger Aq. q. Hij vindt er geen — in,
om wat op de mouw te fpelden, n'enra.
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rage pal pour mentir; fpr. W. Het zijn
twee honden over edn —, (van twee perfonen fprekende, die bet zelfde doel befchieten,) ce sont deux chiens apres un os. —,
inzond. dat been , en van daar : dat ligchaatnsdeel, hetwelk het gauf,he ligchaam draagt ,
(meerv. Beenen,) jambe , f. De beenen
van een paard, les jambes d'un cheval.
(AANM. Nan andere dieren zegt men gemeenl. Poot, patte , f. ; doch de Franfchen zeggen ook jambe , van een' os , van
een' hond, enz., bepalende zich het Franfche woord Paste tot de viervoetige dieren , die teenen ,nagels of klaanwen hebben ,
tot de vogels, die geene roofvogels zijn, en
tot fommige bloedelooze diertjes ; van eetbaar toebereid gevogelte zegt men cuisse,
f.) De beenen van een' valk , les jambes
d'un faucon. Hij is wel ter —, it marce
bleu, c'est an bon piiton. Zij is wel ter
elle marche Bien, c'est une bonne
pietonne. Zich op de — 'louden, se tenir
sur pied, en action, en mouvement. Van
de — geraken, (neervallen,) tomber par
terre; (ziek worden ,) tomber malade. Ik
kon hem niet van de — krijgen, je ne pouvois le jeter par terre. Op de — zijn,
etre en mouvement. Op de — komen,
s'attrouper. Op de beenen (op de —) ko.
men , se mettre debout. Weer op de —
komen , (van eene ziekte herftellen,) revenir d'une maladie ; (zijne zaken weder in
orde brengen ,) redresser ses affaires ; se
remettre. De dokter heeft hem weer op
geholpen, le medecin l'a remis sur
pied. Een Leger op de — brengen, mettre une armee sur pied. De ganfche ftad
is op de —, toute la ville est en mouvemeat ; fpr. w. Het zijn Berke beenen die
de weelde kunnen dragen , pea de gent savent se moderer dans la bonne fortune;
fig. Ik zal hem beenen maken , (hem Berk
doen loopen ,) je lui montrerai ses talons ;
je lui feral prendre set jambes u son con.
lets op zijn binden, (het verlies van iets
dragen,) souffrir fine perte; tdcher de se
consoler d'une porte. Dat kunt gij op uw
binden , c'est pour votre compte ; la
pert° est pour vous. Ik zal hem armen en
beenen (hats en beenen) breken, je lui
romprai bras et jambes ; je lui couperai
les jarrets (les oreilles, le nez); in den
gemeenz. fpreektr. Hij heeft beenen als
zwavelftokken, (Hij kan te water gaan ,
zonder zijne kuiten nat te maken,) it a la
jambe tout d'une venue ; it n'a guéres de
gras de jambe. —, nog meer bepaald. het
ligchaamsdeel tusfchen de knie en den voet,
jambe , f. (in tegenftelling y in cuisse,
dij.) Hij kreeg eenen kogel in het —,
recut une balle 4 la jambe. In het worfielen een zetten, donner le croc-enjambe ; fig. Iemand een — zetten , Iemand
een beentje ligten , supplanter q. q., lui
donner le croc-en-jambe. Met het eene —
in het graf ftaan, itre sur le bond de la
fosse , avoir déjà un pied dans la fos.
se. —, bij f gelijkenis, branche , f. Men
geeft den naam van tang aan onderfcheidene werktuigen met twee beenen, on donne
le nom de pincettes d divers instruments
a deux branches. De beenen van een'
waaijer , les brins d'un evantail; (bij
fchrijfmeesters). De beenen (nederhalen)
der (letters) m, n en u, les jansbages de
1' m, de n et de l'u. De beenen van deze m zijn to inner, let jambages de cot
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es soft :rep aramis; (bij wisk.) De beenen van een' hoek, les jambe:, f. pl. les
ate: d'un angle, m. pl. De beenen van
een' pasfer,, lee jambes d'un compas.
Beenachtig, b. n. naar been gelijkende , osseux, euse.
Beenbederf, o. beenvreter, carie , f.
Beenbefchrijving , yr. osteologie.
Beenblok , o. entrave, f.
Beenboor, o. herfenboor (bij wondheelers ,)
trepan, m.
Beenbreuk , yr. (bij wondh.) fracture ou
rupture d'un os , fracture de la jambe.
Pliddel tot heeling eener — , remede cats.
gmatique , en catagmatique, m.
Beenbreker,, m zeearend , orfraie, f. ossifrague ou brise.os.
Beenderen, tneerv. zie Been.
Beenderhuis, 0. knekelhuis chamfer, m.
Beendroog, b. n. tres-sec , seche.
Beenen, b. n. van been, d'os, fait d'os. Een
kam , un peigne d'os.
Beeneter, m. (bij wondh.) paedarthrocace.
Beengezwel, o. ( bij wondh.) enflure b Pos,
exostsse, f.
Beenhakker, zie Vleeschhouwer.
Fieenharnas, o. cuissart, m.
Beenholligheid , yr. pan , waarin een been
draait, bone..
Beenig, b. n. fchonken en botten hebbende,
fterk gebeend , grof van gebeente, osseux,
euse. —, ook: doch enkel in zamenft.
beenen hebbende, als: Dunbeenig, ayant
les jambes minces; zie de zamengeft. woorden.
Beenijzer, o. voor de gevangenen, brodequins, .
•
Beenlijm vr. ostiocolle.
Beenfcheur,, yr. vooral in bet bekkeneel, (bij
wondh.) apechime, tn.
Beentje , o. verkl. w. van Been , ossel et, tn.
De beentjes van het oor les osselets de l'oreille. Klein — (in de ontleedk.) dat aan
een grooter,, met kraakbeen is vastgegroeid , epiphyte. Zie verder Overbeen ;
inzond. fig. in : Iemand een — ligten, zie
op Been.
Beenvijl, vr. (bij wondh,) rugine.
Beenvlies, o. dun vlies , dat de beenderen influit, perioste, tn.
Beenvreter , m. zie Beenbederf.
Beenwording, yr. ossification, f.
Beenzwart, o. zwartfel van gebrande 'beende•
ren , noir d'os, 111
Beer ,
(ee), zeker bekend wild dier , ours.
Een jonge
ourson; fig. Een ongelikte
(onbefchaafd, onopgevoed mensch ,) un
ours mal ldc,he , en rustre; fpr. w. De
beerenhuid •verkoopen, eer de — gevangen
is, (Haring roepen , eer men hem in den
zak heeft : eene gunflige verwachting van
eene gevaarlijke onderneming hebben Ovendre la peau de Pours, avant qu'il soft
pris;chemer les fetes avant qu elles sons
venues. —, zeker geftarnte, ourse, f: De
groote en kleine —, la grande et la petite ourse. zeker ftormtuig der ouden ,
certain instrument de guerre des anciens. — , een daarnaar gelijkende dikke
muur, om den flag van het water of te
keeren , tnele, batardeau.
fchoor.
muur, centre .fort.
mannetjes varken
verrat.
Beerenhoeder, m. zie Beerenleider. zeker
noordelijk gefternte , arctophylax, booth,
bouvier.
Beerenhuid , yr. peau d'ours; fpr. w. Om de
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vechten, disputer de la chape d l'i•
vdque ; zie ook Beer.
Beerenklaauw , m. zie Beerenpoot, zeker
kruid , acanthe, branche ursine ou berce , f.

Beerenleider, in. meneur d'ours.
Beerenmof, yr. manchon de peau d'ours, m.
Beerenoor, o. oor van een' beer, oreille d'un
ours, f. —,zekere bloem, oreille d'ours,
f. kruid grassette, f. —, plant, bus
gle , bugrane ou bugronde,
Beerenpoot , m. patte d'ours, f.
Beerenwachter, m. zie Beerenleider en Bee.
renhoeder.
Beerin, yr. wijfje van eenen beer, ourse.
Beerenvet, o. suifd'ours,
Beerfteker, zie Nachtwerker.
Beerven, b. w. (ik barfde , heb beErfd,) bij
fterfgeval in bezitting opvolgen. Hij heeft
zijnen oom beErfd , i 1 a ete l'heritier de
son oncle. —, door erfenis verkrijgen. Hij
heeft op onderfcheidene tijden aanmerkelijke fommen barfd , it a acquit des somme: considerable: par diffirents heritages.
Beerving, yr. action d'être l'heritier de q.
q. —, erfenis , heritage , tn.
Beest, o. (eel. vr.) eigenlijk elk redeloos dier
(doch voor fraaije , of ook zeer kleine dieren niet wel te gebruiken, ten zij verzacht
tot het verkl. w. Beestje, o.) bite, brute
f., animal , zie Dier. , in fommige !Areken beteekent het zoo veel als koe of rand,
vache, f. De Hager heeft een geflagt ,
le boucher a tue une vache. De beestert
naar de weide brengen, miner les vaches
la prairie; fig. De — fpelen, (niet : Den
—, of : Het —) , (veel gedruisch maken ,) faire le diable d quatre. (iANm.
Beest worth ook van menfchen gebezigd,
als fcheldnaam; doch geenszins in den zin
van het Franfche woord Bete (domkop);
van mannen gebezigd, beteekent het meestt
al gemeene liederlijkheid , of ziet op het
uitflaan van vuile taal : Hij is een regt
c'est en vrai animal, un franc animal;
c'est tin ribaud, en debauche ; van vrouwen beduidt het meestal kribbigheid
Zij
is een regt —, c'est une vraie diablesse.
Beest , 0. basset , zeker kaartfpel, bite, f.
Beest, b. n. in fommige kaartfpelen, gee.
nen trek krijgende. — worden , faire la bite. Iemand maken , Hem — fpelen, faire perdre tons les coups d q, q. , lui faire faire la bete.
Beestachtig, b. n. als een beest, onbefchoft ,
bestial , e, brutal , e. Een — leven lei.
den , vivre bestialement. Eene beestachtige
handelwijze, une conduite brutale. —, bijw.
bestialement, brutalement.
Beestachtigheid, yr. onbefchoftheid, brutalite. (IVierk : beitialite is in dezen zin niet
te gebruiken.)
Beestendokter, eigenl. koearts, doch meest.
al gebr. voor : veearts, veterinaire, use.
dicier veterinai re.
Beestenmarkt, yr. marche au betail, tn.
Beestenftal, it-able, etable d vaches, f.
Beestiaal, o. bestiaux, m. pl., bete: a cornet et a laine, f. pl. —, zekere belasting
op het ilagtvee, impdt sur les bites, sur
le betail. Gaarder van het —, percepteur
de cet impdt.
Beestig , zie Beestachtig.
Beestje, o. (verkl. woord van Beest, zie
Beest.) klein beest Bestiole,
Beet'

BEG
BEE
met opgefperden mond nieuwsgieriglijk aan.
Beet, yr. (ee), biet, bekende aardvrucht,
wijd genoeg ga.
kroot, zie Beetwortel.
kijken , bayer d q. q.
pen, om iets in den mond te nemen , als :
Beet, Ill hap , coup de dent. Een' — in iets
ne pouvoit entrer
doen, mordre dans q. ch. —, mond vol ,
Hij kon het niet
bouchee, f. Iemand eenen
dans sa bouche; fpr. w. f-Tij begeert meer
broods gedan hij — kan (zijne oogen zijn grooter dan
yen, denner sane bouchee de pain a q. q.;
fig. fiij zal er geenen — van hebben, it
zijn buik ,) 11 a les yeux plus grands que
gebeten plaats,
n'en aura pas en brin.
le ventre.
morsure, f. De — van eenen bond, van Begaper, m. bayeur.,
eene vloo, la morsure d'un cliien, d'une Begaping, vr. action de hayer d q. q.
Begaven , b. w. (ik begaafde , heir begaafd) ;van
puce.
heb(meestal goede) lioedanigbeden voorzien,
Beet, bijw. vast, als: (bij visfchers, )
dower. De natuur heeft hem met veel vet,.
ben, (wanneer de visch heeft aangebeten ,):
iland
begaafd , verfierd , la nature Pa
Ik heb —, le poisson a mordu pris h
doue d'un grand esprit ; zie ook Begaafd.
Phamecon; van daar : lets of Iemand —
krijgen , of hebben, saisir q. ch. ou q. q. Begaan, b. w. (ik beging, heb hegaan ) be.
fig. 1k heb het —, (begrepen,) j'y suis ;
treden, Pattre , frequenter un themin.
Dit pad is veel begaan , (is gehaand,) ce
je l'ai sassi , compris; ook voor gekre.
gen , als : Hij verzocht mij wel verfchoosentier est fart frequents, c'est en sendoen , bedrijven ,
fling, ondertusfchen had ik den flag —, it
tier battu , frays.
plegen, (meest in eenen kwaden zin ,) cont.
me fit des excuses, main je n'en avois
mettre, faire. Eenen moord , (in de
pas moins rept le coup. Zij hebben hem
regtsg.) perpdtrer un crime, commettre
— gehad, (bedot ,) it a he attrape; it
tin meurtre. Dwaasbeden — faire des
lui en coistera q. ch.; it en a pour sa
o. w. (enkel in de onbep. wijs,
folies.
mine de fives. Zij zullen mij niet weer
verzeld van laten ,) voortgaan, als: Laat
hebben, je ne donnerai plus dans leurs
laissez-le faire.
paquets; je ne serai plus pris dans leurs
hem maar
Begaan , (vol. deelw. zie bet werkw. hierbo.
paquets.
yen.) —, b. n. bekommerd, bewogen , be.
Beet, vent. deelw., zie Bijten.
zorgd. 1k ben er (over, om) mede —, cc.
Beetje, o. (verkl. w. zie Beet, van daar:) een
la me fait biers de la peine, j'en suis
weinigje , un pen. Len — groente, sane
un
pen
mu,
attendri, touché.
Len
—
bier,
bouchee de legumes.
de biere. Lekkere beetjes, des friandi. Begaving, vr. (in Gelderl. en elders,) kinderfluipen , convulsions d'un petit en.
ses, beatifies, f. pi.
fant, f. p1.
Beetwortel, m. beet , kroot , biet, betterave, bette, f.
Begeerder, m. celui qui desire, zie Begeesirup de betteraves.
Beetwortelftroop ,
ren.
Beetwortelfuiker, yr. sucre de betteraves,m. Begeeren, b. w. (ik begeerde , heb begeerd),
verlangen , wenfchen, desirer. Alles gaat
Bef, y r. zeker wit linnen of batisten lap!e
, tout lui vient,
zoo als het hart kan
tot de ambtskleeding van predikanten behooinzond. naar
arrive, reussit d souhait.
rabat, petit collet . m. Met manrende,
het bezit van iets baken , met drift of op ee.
tel en —, (gemanteld en gebeft ,) avec
ne ongeregelde wijze verlangen , convoiter.
manteau et petit collet.
Gij zult niet — uwes naasten wijf, enz. to
meest in eenen
Befaamd, b. n. bekend,
ne convoiteras pas la femme de ton proEen
kwaden zin voor: berucht,
(verlangen,) door natnur•
Sterk
chain.
befaamde gaauwdief, an fripon signals;
zijn begeeren
lijke behoeften, appeter.
trans ecbter in eenen goeden en kwaden zin ,
te kennen geven , ambitionner,, demander.
doch meest in eenen goeden, fanseux , eudemander
sane deEene juffer ter vrouw —,
se, renomme, e, celebre. Een — fchrijmoiselle en mariage; rechercher sane debijw d'une
ver, un fameux ecrivain.
zulks met magt.
moiselle en mariage.
d'une maniere cemanihre signalee.
hebbing doen, eifcben, exiger, pritendre.
lebre.
Hii
begeert
een
derde
van
die ereenis,
Befaamdheid, yr. celebrite, renommee.
pretend un tiers dans cette succession.
Befdrager, zie Befman,
Ik begeer gehoorzaamheid, j'exige de PoBeffen , b. w. (ik befte, heb gebeft), eene bef
beissance.
bijna alleen gebruikelijk in het
aandoen
b. n. (in de wijsb.) appetitif. Het
w.
(met
Begeerend,
o.
vent. deelw., zie Gebeft.
begeerende vermogen der ziel, la faculte
Hebben ,) eene bef dragen, porter on peappetitive de fame.
tit collet.
Befman , m. boertend voor: predikant, waar- Begeeren , o. begeerte, als s Wat is uw —?
que
demandez.vous? que disirez your?
Petits
collets,
zeggen:
Franichen
voor de
zie Begeerte.
gens a petit collet befmannen, befdraBegeerig, b. n. verlangende, desireux, eudragers.
se, avide. Het yolk is naar nieuwigheden
Befranjen, b. w. (ik befranjede, heb befran—, le peuple est desireux de chosen not:jed), met franjen verfteren, orner ou gariets van hem te
Ik ben zeer
nir de frange, franger.
hooren , je desire extrimement d'apprenBegaafd, (vett deelw. zie Begaven.) —, b. n.
inhalig, heb.
dre
de
ses
nouvelles.
—,
(inzond.
goede)
hoedanigheden
voormet
naar eens an.
zuchtig, convoiteux, ease.
zien , done, e. Een zeer — man, tin horn.
ders goed , avide , convoiteux du bien
redeme de beaucoup de talents. Een
naar
roem,
naar
eer, avide
d'autrui.
naar, un orateur eloquent.
bijw. avidede gloire, d'honneur.
Bcgaafdheid, yr. don, m. zie Bekwaamheid ,
ment.
pok: Begaafdheden meerv. talenten taBegeerigheid, zie Begeerte.
lents , m.
Begeeriglijk,
zie Begeerig, bijw.
Begaapfter, yr. bayeuse.
Begeerlijk, b. n, begeerd kunnende worden,
Begaf, vett, t. zie Begeven.
aanlokkelijk, attrayant, e,
disirable.
Begapen 3 b. W. (ik begaapte 3 heb begaapt),
char.
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gieten nat waken , arroser. De planteu
veel met drift begeerende ,
almost , e.
moeten begoten worden, it fans arroser
convoiteux, euse.
les plantes. De fcheepszeileu — mouil.
Begeerlijkheid , yr. convoitise, cupidite.
ler les voiles; fig. in den gemeenz. fpr. w.
Begeerfler,, yr. cello qui desire etc., zie BeLen werk , Loire an bon succht d'als
geeren.
ouvrage commence.
Begeerte, yr. verlangen, desir , Eene
brandende — naar roem, un desir ardent Begieter, m. celui qui arrose.
de gloire. Ik brand van —, om a te zien , Begieting , yr. action d'arroser, f. arrose.
meet, ns.
je brine d'envie, de desir de vous voir.
neiging , passion. Zie daar het voor- Begiftigen, b. w. (ik begiftigde, heb begiftigd) , befchenken, Bonner, faire cadeau,
werp zijner , voila l'objet de sa pasfaire tin don, gratifier. Hij heeft mij
sion. Zijne zinneliike begeerten voldoen,
met eenen fchoonen ring begiftigd, i1 m'a
satisfaire ses appetits sensuels. wil,
fait cadeau d'une belle bague. De koniug
volontd, intention. Men moet des be.
heefc hem met een ambt begiftigd, rob
velhebbers — veritaan , it faut connoitre
Pa gratifie d'une charge.
!'intention du' commandant. Het is zijne
dat men den vijand aanvalle, it vent Begiftiger, m. celui qui fait cadeau de q.
ch. a q. q. inzond. van een liefdadig
qu'on attaque Pennemi.
geflicht, donateur.
Begekken , b. w. (ik begekte , heb begekt),
Begiftiging,
yr. action de faire cadeau.
befpotten als gek behandelen, se moquer
inzond. van een liefdadig gefticht , dents.
de. Gij moet hem niet ne faut pas
tion, f. don, m.
gunstbewijs, genade.
vous moquer de lui.
gift, gratification.
Begeleiden, b. w. (ik begeleidde, heb begeleid), vergezellen accompagner , con. Begiftigfter, yr. celle qui fait cadeau de q.
ch. a q. q. —, inzond. donatrice.
duire.
Begeleider,, m. celui qui accompazne, con- Begun , yr. geestelijke dochter,, bij de Roomsch
beguine.
ducteur. Hij was mijn — op deze reis,
c'est lui qui m'a accompagne dans ce Begijnekoek , m. espece de pain d'epice; fpr.
w. Hij bewaart dat als (zeer zorgvul.
voyage.
dig ,) it en est jaloux comma un guetex
acBegeleiding, yr. vergezelling, geleide
de sa besace.
compagnement,
conduite, f.
Begeieidfter, yr. cella qui accompagne, con- Begijnenhof, co. convent de beguines, m.
Begin, o. aanvang, commencement , ns. Een
ductrice.
bock van het — tot het elude doorlezen.
Begelukzaligen , b. w. (ik begelukzaligde ,
lire un livre du commencement jusqu'a
heb begelukzaligd,) gelukzalig maken , renla fin, d'un bout a l'autre. Hier is het
dre bien-hettreux, se.
—
van mijne weide, voici le commence•
Begenadigen, b. w. (ik begenadigde, heb bewent de mon pre; c'est ici que commence
genadigd), de verdiende ftraf kwijt fchel.
mon pre. Bij het — van den y eldtogt, ate
den , rendre grace, accorder a q. q. sa
commencement, 4 Pouverture de la camgrace.
enen misdadiger —, fairs grace
pagne. Bij het — der mis, a !'introit de
un criminel. Begenadigd worden , ob.
la masse. Het — van eene preek , van eye.
tenir sa grace. lemand weder — ,reprennen maaltijd, van eenen brief, Pentree d'un
dre ou recevoir q. q. en grace.
sermon,
d'un repas, d'une lettre. Tegen
Begenadiging , yr. het oegenadigen , !'action
de rendre grace a q. q. Yergiffenis,
hen — van den winter, vers !'entree, a
/'entree de Phiver. hen — nemen , cons.
grace, f. pardon, m. remission.
mencer, prendre naissance. Toen namen
Begeven, b. w. (ik begaf, heb begeven),
de ongeregeldheden een c'est alert que
fchenken. Een ambt conferer une charles desordres prirent naissance. Dat was
ge
verlaten. Zijne krachten begonnen
een fchoon ., een flecht —, voila un beau,
hem te
ses forces commencoient a lui
un mauves:: debut. In bet begin, (In den
manquer. Gij zult mij niet vous ne
beginne,) zijn de vruchten duur,, les fruits
neabandonnerez point. Het geduld begeeft
sons chars dans la primeur, dans leur
mij —, la patience m'echappe. Dat touw
primeur. Hij heeft reeds een goed — in
zal u (breken ,) cette corde se casse.
het Fransch, it a Ufa de bons commencera ; fpr. w. Als u de wal begeeft , bond u
'rants dans la langue francoise. God is
aan bet y lotgras, it fans se prendre a tout
bet — van alle dingen, Dieu est le comcomme un homme qui se noie. Zich —,
mencement,
le principe, la source de
(zich vervoegen , gaan,) se rendre. Zich
toutes chases.
naar zijnen post —, se rendre a son poste.
•
Zich
veil.
t. aller
zie
Begaan.
Zich naar huffs
a la maison.
naar Parijs —, se rendre a Paris. Zich Beginnen , b. en o. w. (ik begon , heb begon.
nen), eenen aanvang makes, commencer,
in bet huwelijk —, se marier, entrer en
se mettre a commencer. Het begint te remariage. Zich ter rust —, (naar bed gaan,)
se
genen , it commence 4 pleuvoir. Zoo dra
se coacher. Zich op weg, op reis
men met hem daarvan fpreekt, begint 114
mettre en route , en voyage. Zich in de
te fchreijen, desqu'on lui en parle, it se
zeedienst
s'engager dans la marine.
met a pleurer. aanvangen, onderne•
Zich in de krijgsdoenst
s'engager dans
men, entamer, entreprendre. Eene on.
le's troupes, s'enrdler.
derhandeling —, entamer une nigociation.
Begever, m. celui qui a une charge 4 conWat zult gij nu — ? quel parti prendrezfirer. 1Vlijn broeder is de — van dit ambt,
vow apresent? 1k weet niet , was ik zal
mon frere confare cette charge, dispose
, je ne sais que faire; prov. je ne sais
de cette charge.
Begeving, yr. action de droit, de conferer
de que7 boil faire fleche ; fpr. w. Die veel
rine charge. — der verbinding van een fchip,
beginr, eindigt weinig , qui trop embrasse,
mai etreint ; qui court deux lievres ,n'en
(fcheepsw.) diliaison. verlating, abandonnement,
proud point.
Begieten , b. w.
begoot heb begoten,) door Ihgiufel, o. begin , aanvang, commencement,
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m„ Van kleine beginfelen komt men fotns
tot groote zaken , de petits commence.
ments on vient 4 de grander choses. — ,
grond van jets, principe , element, m.
Men moet ten min fte de beginfelen der fchoo.
ne kunflen kennen, it faut savoir au moins
les elements des beaux arts. De beginfelen eener wetenfchap, les elements d'une science. Een werk , dat de beginfelen
eener wetenfchap in zich bevat , un ouvrage
elementaire.
Beglimpen, b. w. (ik beglimpte , heb beglimpt),
eenen glimp aan iets geven, zie op Glimp.
Beglimping, yr. bewimpeling, palliation.
Begluren , b. w. (ik begluurde, heb begluurd),
glurende befchouwen Y regarder en ,tor.
gnaw, lorgner. Hij begluurt die juffer
geftadig, it lergne cette demoiselle sans
befpreden ipier. Hij heeft mij
cesse.
den ganfcben morgen 'begluurd, it m'a
pie toute la matinee.
Begiuring , yr. action de lorgner,, d'epier.
13egluurder, m. Begluurfter, vr. celui ou col.
le qui lorgne, epie.
Begon, verl. t. zie Beginnen.
Begonnen , verl. deelw. van Beginnen.
Begoochelaariter yr. cold
Begoochelaar,
ou cello qui fascine.
Begoochelen, b. w. (ik begoochelde, heb
begoocheld), verblinden, bedriegen (in eenen verzachtenden zin fasciner, iblouir,
charmer , en imposer 4 q. q. Men hat zich
— door de ijdelheden der wereld , on se laisse fasciner par les vanites du monde. Een
geheim toovermiddel begoochelde zijne oogen, un charme secret fascinoit ses yeux.
Begoocheling, yr. fascination, illusion.
Begooijen , b. w. (ik begooide, heb begooid),
gooijende bereiken , atteindre en jetant.
1k kan dat niet— ., je ne puis jeter si loin.
—, iets goorjen, gooijende bedekken,
jeter dessus. Gij hebt de ganfche plaats
met fteenen begooid, vous avez couvert
toute la tour de pierres.
Begoot , verl. t. van Begieten.
deelw. van Begieten.
Begoten,
Begraafplaats, yr. plaats waar men begraaft,
zie
Graf.
sepulture,
Begraasd, b. n. met gras bedekt, couvert , e.
d'herbe. Begraasde heuvelen, des collides
coui,ertes d'herbe.—, eenen grasfmaak heb.
bende: Begraasde boter,, zie Grasboter.
Begraauwen , b. w. (ik begraauwde, heb be_graauwd) , graauwend tot iemand fpreken ,
zie Graauwen (tegen iemand. )
Begraven, b. w. (ik begroef, heb begraven),
onder de aarde bergen, enterrer, ensivelir, enfouir. De gierigaard begraaft zijne fchatten eerder,, dan dat hij dezelve zou
gebrniken , l'avare enterre ses tresors
plutet quo d'en jouir. Eenen fchat
enfouir un trisor ; fig. verbergen. Zijn
naam is in vergetelheid— , son nom est ensiveli dans l'oubli. Zich in de eenzaamheld —, s'ense'yelir dans la solitude ; van
(zich verfchanfen). Het lehier: Zich
ger heeft zich Clerk Parmie a &dye
de forts retranchements., inzond. van
een lijk, ter aarde beilellen , enterrer, inburner, ensivelir ; fig. De bevelhebber
heeft zich onder de puinen zijner vesting laten —, le commandant s'est enseveli par
les ruines de sa place.
Begravenis , vr. het ter aarde beflellen van een
lijk, enterrement, m. funerailles, f. pl.
pompe funebre, f. obseques, tn. pl.
Begravenisbidder, in. (elders Aanfpreker ge•
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noemd,) homme qui annonce le dices ,
et invite aux enterrements, prieur d'enterrement.
Begraveniskosten , m. meerv. frais funeral.
res , frais d'enterrement , m. pl.
Begraving, yr. action d'enterrer,d'enfouir.
enterrement , ensevelissement,
inhumation, f. funerailles, f. pl. Ter
— gaan, alter a des funerailles.
Begreen, verl. t. zie Begrijnen.
Begreep , verl. t. zie Begrijpen.
Begrensd, ( yeti. deelw. van het veroud. Begrenzen, van grenzen voorzien). —, b. n.
fig. bepaald, beperkt, , e, borne,e.
Hij heefc zeer begrensde (bekrompene) denkbeelden, it a des vues tres-bornies.
Begrensdheid, vr. etat borne, m.
Begrenen, vet!. deelw. van Begrijnen.
Begrepen , verl. deelw. van Begrijpen.
Begrijnen , b. w. (ik begreen, heb begre.
nen), met tranen (zie Grijnen) bedekken,
(in den gemeenz. fpreektr.) Hij was geheel
begrenen , i 1 itoit tout en larmes. —,
beweenen , betreureu , pleurer.
Begrijpelijk, b, n. to begrijpen, comprehensible, concevable , intelligible. lemand
maken, reduire q. ch. h la portie
lets
le rede q. q. Hij maakte het mij
goed van begrip ,
dui: a ma portee.
intelligent , e.
Begrijpelijkheid , yr. qualite de ce qui est intelligible.—, oordeel, inzigt, intelligence.
Begrijpen, b. w. (ik begreep, heb begrepen),
in zich houden, bevatten, comprendre,
contenir. Al wat de wereld in zich he.
grijpt, tout ce quo le monde contient. Dat
is daaronder begrepen , cela y est cornpris. Dit is reeds mede -in den koop be.
grepen, cela est déjà compris dans le
march& Daaronder niet begrepen, non
cornpris ; fig. met het verftand bevatten,
comprendre, concevoir. 1k begrijp u niet,
je ne vests comprends pas. 1k begrijp er
niets van, je n'y ,comprends Tien; je ne
compels riots a cela. 1k begrijp riiet , hoe
hij zich uit zulk eene vreesfelijke zaak heefc
kunnen redden, je no conceit pas comment
it s'est pu tirer d'une si mauvaise affaire.
Hij begrijpt alles zeer fnel, it saisit tout
d'un coup les choses
Begrip, o. elke voorfielling der ziel, gedach•
te, denkbeeld , notion, idee, f. Ik heb
er flechts een duister — van , je n'en ai
qu'une notion confuse, idee confuse. 1k
kan mij geen — van die zaak maken , je ne
pus's me faire ,former aucune idee de cette ajjaire. lk heb er geen — van, je n'ai
point d'idie de cela. Naar mijn , d'a.
pres mon idee —, in het algemeen, ver(land , oordeel, intelligence , faculte intellective, capacite de comprendre, f.
Hij is langzaam (traag) van —, it a la con•
ception un peu dare; it est de dare comprehension ; it a l'ihtelligence tardive. Hij
is kort van —, fchrander van —, it a l'intel.
ligence vive.—,lets, dat beknopt zamengevat is , doch enkel met kort, all: Een kort
abrege, precis, raccouri, epitome, m.
Een kort — der Romeinfche gefchiedenis,
enz. an abrege de l'histoireromaine,etc.
Een kort , hoofdinhoud , der christelijke
leer, la somme de la doctrine chretienne.
Begrimmen , b. w. (ik begrirnde , heb begrimd) ,
zie Aangrimmen.
Begriunning, zie Aangrimming.
Begroef, veri. t., zie Begraven.
Begroeijen, o. w. (ik begroeide , ben be.
groeid),
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groeid), met jets groeijends bedekt won.
den, als : Eer zullen de ftraten met gras
—, plutot l'herbe croirra dans les rues;
fpr. w. Een rollende Iteen begroeitniet, zie
Beklijven. AANM. men gebruikte voorheen
ook dit woord, alt b. w. gelijk VONDEL 'S :
Het gras begroeit de ftraten, (Pherbe croft
dans les rues) aantoont; hiervan is nog
over het verl. deelw. Bef.troeid , convert ,
e. Een met gras begroeide ftraat, une rue
couverte d'herbe. Met haar begroeid,
convert , e, de poll.
Begroeijing, vr. action de se couvrir de q.
ch. en croissant.
Begroeten, b. w. (ik begroette , heb begroet), met eenen groet verwelkomen , saleer. Met kanonfchoten, met de vlag —,
saluer du canon, d'un coup de canen,du
pavilion; (in eenen anderen zin, niet ter
eere, maar met een vijandig oogmerk,) recevoir 4 coups de canon.
Begroeting, yr. salutation.
Begrommen, b. w. (ik begromde, heb
gromd), beknorren , gronder , repriman •
der ; fain. tancer. Hare moeder heeft haar
begromd, sa mere Pa tancee.
Begrooten, b. w. (ik begrootte, heb be.
groot), fchatten , berekenen,estimer,taxer, evaluer. Men begroot het verlies op
houderd gulden, on evalue la perte a cent
florins; (fouls worth dit a ook weggela.
ten :) 'op hoe veel heeft men het begrout
combien Pa.t-on dvalue?
Begrooting, y r. estimation, taxation, evaluation, zie Begrooten. inzond. van
islands uitgaven en inkomften, budget, m.
Begruizen, b. w. (ik begruiscie, heb begruisd), bemorfen, souiller. Met bloed
en itof begruisd, e, de poussiere
et de sang.
Beguichelen, h. w. (ik beguichelde, heb beguicheld), zie Begoochelen , enz.
Begunftigen, b. w. (ik begunftigde, heb be.
gunfligd), gunst bewijzen, favoriser, a.
vantager, proteger, seconder. De omftandiglieden hebben !nth' oogmerk begunItigd , lee circonttancer ant favorise mon
dessein, met vues. Iemand met lets —
(boven een' ander,) avantager q. q. de q.
confer-0r u.
ch. letnand met een ambt
ne charge a q. q.
Begunftiger , m. protecteur, patron , (in ee•
nen kwaden zin,) fauteur, (befcher.
mer) der fraaije kunften en wetenfchappen,
rnicene.
Begunftiging , vr. het bewijzen van gunst,
protection , faveur ; fig. Onder — van den
wind, a la faveur du vent. Onder — van
de duisternis, van den nacht, a /a faveur
de l'obscurite, de la nuit.
Begunftigfter, vs. protectrice, (in eenen kwaden zin ,) fautrice.
Behagelijk, b. n. behagen verwekkende, agreable. Zich — maken , se rendre agrd.
able. —, bijw. agreablement.
Behagelijkheid , yr. agrement , m. Deze
vrouw is niet fchoon, maar zij bezit veel
cette femme ;fest pas belle, mais elle a beaucoup d'agrement.
Behagen, o. w. (ik behaagde, heb behaagd),
gevallen , bevallen, aangenaani zijn , plaire. Zij behaagt hem nice, elle ne lad
plait pas.
ook met den onbep. 3 pers.
agrjer; faire plaisir. Dat
haagt mij
cela ne m'agrde pas. Het
behaagt mij fiier, je me plait ici.
Behagen, 0. genoegen, vermaak 2 plaisir, a.
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griment , on. Ilc vind er geen — in, cola
ne me plait pas. Groot — in iets vinden, trouver de grands agrements dane
q. ch. — in jets feheppen, hebben,prendre
plaisir a q. ch.
Behaging, yr. action de plaire.
Behalen , b. w. (ik behaalde , heb behaald),
verkrijgen, obtenir, remporter, gagner.
De overwinning —, remporter la vsctoire. Schande —, s'attirer de la honte..
Den prijs —, gagner le prix. (boertend)
Zie daar den dank, dien ik elaarmede behaal, voila le grand merci que fen ai.
—, betrekken , inwikkelen, commettre, cornpromettre. Gij moet mij in die zaak niet
—, you: ne devez we commettre dans cotte affairs. Ik wil ciaarin niet behaald (be.
trokkon) zijn , je ne yens pas y titre corn.
prowls.
Behaling, vr. action de remporter, etc.,
zie Behalen.
Behalve , bijw. en voorz. uitgenomen ,excep•
te, hormis , sauf. Hij heeft hem zijn ganfche vermogen afgeftaan, — zijne lijfrenten,
it lui a cede tout son bier, sans set rentes viageres. Hij heeft nooit nagelaten ,
de mis te hooren , — wanneer hij ziek was,
it n'a jamais manqué d'entendre la Ines.
se, excepts quand it a ea malade. Zij
gelijken elkander volmaakt, — dat de eene
een weinig grooter is , dan de andere , ils
se ressen2blent parfaitement , excepte que
Pun est en pen plus grand que l'autre.
Men gaf hem honderd louis, en — dat beloofde men hem, enz., on lui donna cent
louis, et outre cela on lui promit , etc.
— dat zij rijk is, is zij fchoon en verftandig, outre qu'elle est riche, elle est bet*
ie et sage.
Behandelen, b. w. (ik behandelde, heb be•
handeld), door de handen latea gaan, ma.
nier,, (in dezen zin weinig gebruik. meest
echter:) fig Eene zaak wel —, manier
bien cite affairs; la conduits avec adres.
se. Die fclirijver heeft zijn onderwerp wel
behandeld, cot auteur a bien manic
son suiet, l'a bien :raja. Eene geleerde flof —, distorter. —, zich ten opzigte van eenen perfuon gedragen , traitor.
Hij heeft mij wel behandeld, it m'a :raj..
te, use bien. Hij heeft mij Alecht behandeld, it m'a traits, use mat. (AANM.
maltraite, zou beteekenen mishandeld.)
lemand alt vriend —, traiter q. q. en and. Straf —, rudoyer.
Behandeling, vs, action de mauler, f. maniement , m. De — der wapenen, le ma.
niement des armes; fig. action de traiter, f. traitement, m., conduite. De geneesheer A. is niet zeer gelnkkig in de —
dezer ziekte, le medecin 4. n'est pas hew.
roux dans le traitement de cette male:die. —, bewerking, manipulation. De
—vanegsmidl,nebrgfto
la
manipulation d'un medicament, d'un mineral. —, wijze , waarop men zich ten op.
zigte van een' perfoon gedraagt, procede,
m. Dat is geene — voor fatsoenlijke lieden , ce n'est pas ainsi qu'on traits les
ha:metes gent.
Behandigen, b. w. (ik behandigde, heb be.
handigd), ter hand ftellen, transmettre,
remettre. Iemand lets —, remettre q, ch.
h q, q.
Behandiging, y r. action de remettre.
Behangen, b. w. (ik belling, bib behangen),
ets al hangende bedekken , couvrir , met.
C
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ire un voile, ou q. ch. de semblable, stir
une chose pour la cacher, la conserver,
etc. Eenen fpiegel met neteldoek —, couvrir un miroir de mousseline. Een ledi;
kant —, couvrir ou entourer un lit de
rideaux ; mettre des rideaux 4 un lit.
Eene kamer met fchilderijen —, orner une
chambre de tableaux., — inzond. de muren
van vertrekken met tapijten , behangfelpapier, enz. bedekken , tendre, tapisser.
Eene kamer —, tendre une chambre, la
tapisser ; parer de taVsserie. De kerk
was geheel zwart —, Peglise etoit toute
tendue de noir.
Behangen , o. tenture, f. Hij vraagt te veel
voor het —, it demande trop pour la tenture.
Behanger,, 111. tapissier.
Behangfel, o. your muren , enz. tapisserie ,
tenture, f. Een goudlederen —, one
tenture de cuir dord. —, gordijnen van
een bed , rideaux, no. pl.
Behangfelpapier, o. papier-tenture, m.
Behartigen , b. w. (ik behartigde, heb behartigd), ter harte nemen, prendre a coeur,
prendre en consideration. Neem deze zaak
wel ter harte, prenez cette chose en consideration.
Behareging, yr. action de prendre a coeur,
consideration.
Behartiger, m. celui qui prend a coeur , en
consideration.
Behartigfter, yr. cello qui prend a coeur, en
consideration.
Behebt, b. n. verl. deelw. van het ongebr.
Behebben , van lets voorzien ; maken , dat
iemand lets heeft , (het zou deswege met
de zachte b moeten gerchreven worden Behebd even als Genebd;) aan lets onderhea
vig, sujet , ète. Met de jicht — zijn, etre rapt, ête a la goutte. Met eene
meeuing —, imbu, e, enfarine e e, d'une
opinion. Met gierigheid — zijn, etre avare.
Beheeren, b. w. (ik beheerde, heb beheerd),
beflieren, administrer, regir.
Beheer, o. beftuur, administration , direction, f.
Beheerder, m. beihurder, administrateur,
directeur.
Beheering, vr. beftiering, • administration,
direction.
Beheerfchen, b. w. (1k beheerschte, heb beheerscht), heerfchappij over lets voeren ,
gouverner,, commander ; dominer sur.
Een land—, dominer sur on pays ; fig.
Zijne driften —, dominer, maitriser ses
passions , commander a ses passions. Zich
door zijne vrouw laten —, se laisser maitriser par sa femme ;plier sous l'autoritd , sous les ordres de sa femme..—, (in
de fpraakk,) eenen zekeren invloed op een
ander woord hebben, regir. Een bedrij.
vend werkwoord beheerscht den vierden
naamval, un verbe actif regit Paccusatif.
Beheerfcher, m. seigneur, souverain.
Beheerfching, yr. heerfchappij , gouverne.
ment , m. —, (in de fpraakk.) regime , no.
Beheerschaer, vr. souveraine.
Leheeriter , y r. administratrice, diree.
trice.
Beheinen , b. w. (ik beheinde, heb beheind),
zie Omheinen.
Beheiniug, zie Omheining.
Behelpen (zich) wed. w. (ik behielp mij , heb
9
, zich bedienen van jets , als :
mij beholpen)
Zij — zich met leugens , ils reulent se tirer d'afraire par des mensonges ; its ont
recours a des mensonges. .., met jets te-

300

BEH
vreden zijn. lk zal mij hiermede .-, je
reaccommoderai de cela. —, zijne uitgaven
inkrimpen. De oorlog is oorzaak , dat vele
lieden zich moeten —, la guerre est cause
que Bien des personnes sont obligees a se
resserrer. Zich kommerlijk moeten —,
vivre avec peine. Men moet rich — zoo
goed men kan , it faut s'accommoder le
mieux green peut.
Behelzen , b. w. (ik behelsde, heb behelsd),
bevatten, contenir. Zijne brieven — goed
nieuws, ses lettres contiennent de bonnet
nouvelles.
Behendig , b. n. handig , bedreven , adroit, e,
habile. Een — werkmeester, un habile
ouvrier.—,loos, fin ,e,rusé, e.—, bijw.
adroitement , habilement. HA heeft dat
zeer — verrigt, it a fait cela fort habilement. Zij fpeelt — op het klavier, elle
Concise du clavecin três.delicatement.
Behendigheid, yr. adresse.
Behendiglijk, zie Behendig, bijw.
Behield, verl. t., zie Behouden.
Behielp, verl. t., zie Behelpen.
Behieuw, verl. t., zie Behouwen.
Behing, verl. t., zie Behangen.
Behoeden, b. w. (ik behoedde, heb behoed),
bewaren, befchutten , garder, preserver.
God behoede mij daarvoor, Dieu m'en pre.
serve. God behoede u voor alle ongelukken ! Dieu vous preserve de mal l Dat
verhoede God ! (de Hemel!) ti Dieu ne
plaisel God behoede n voor ongeluk,
Dieu vous garde de mal.
Behoeder, m. celui qui preserve ; inzond.
van het Opperwezen. God zij uw —! Dieu
vous garde!
Behoeding , yr. action de garder , garde.
Behoedmiddel, o. preservatif, renthie ; preservat , m. Gewaand — tegen ziekten en
ongemakken, amulette , f.
Behoedfler, vr. cello qui preserve.
Behoedzaam, b. n. voorzigtig, prudent, e,
circonspect, e , avise, e. — zijn, etre
circonspect , e, avoir de la circonspec.
tion; se tenir sur ses gardes. —, bijw.
prudemment. — met iemand of jets om.
gaan , (zeer ontzien,) choyer une persontoe, une chose.
Behoedzaamheid, yr. prudence , circonspection, precaution, no. menagernent , on.
Met— te werk gaan, user de circonspection. Deze zaak is netelig, men moet dezelve met veel — behandelen, cette affaire est delicate, it faut s'y conduire
avec beaucoup de tnenagement. Al te veel
— verraadt kleinmoedigheid, trop de cir.
conspection marque de la pusilanimite.
Behoef, o. (bijna voroud. , 134phalve in fommige ftreken, gevoeg. Zijn — doen , alter
a la selle; en in :) Ten behoeve van, an
profit de, a l'nsago de, en favour de,
pour la commodite de. Langs de brug
is een verheven voetpad ten behoeve der
voetgangers, au long du pont on a pratiqua tin trottoir, un chemin &eve ,pour
la commodite des gens qui vont a pied.
Behoefte, yr. nooddruft, besoin, no. De
Berke drank is eene — voor hem (hem tot
eene —) geworden, la boisson est dovesiue an besoin pour lui. —, in zamenft. al
wat tot lets noodig is , als : Mondbehoeften ,
des vivres ; zie de zamengeftelde woorden.
Behoeftig, b. n. nooddruftig , gebrek hebbende, indigent, e, pauvre, ndcessiteux .,..
euse. Ik heb hem rijk gezien, thans is hi)
zeer —, je l'ai vu riche , 4 present it
est
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bijw. pauvreest fort nicessiteux.
meat, dans l'indigence.
Behoeftigheid, yr. armoede, indigence , pauvrete.
Behoeve , zie Selmer.
Behoeven , b. w. (ik behoefde, heb behoefd),
noodig hebben, avoir besoin de. Men heefc
hem geld gegeven, omdat hij bet behoefde , on lui a donne de l'argent , parce
qu'il en avoir besoin; fig. Gij behoefc
dat niet te betalen, vous n'avez pas be.
soin de payer cela; it n'est pas necessaire que vous le payiez; fpr. w. Goede
wijn behoeft geen' krans, (goede waar heeft
Beene aanprijzing noodig ,) a bon yin, it
ne faut point de bouchon.-,o. w. noodig
zijn , etre necessaire, etre besoin. Dat
behoeft voor mij niet, cela n'est pas necessaire pour moi. Wat behoefc dat?
qu'est-il besoin de cela,zie ook Hoeven.
Beholpen , verl. deelw. van Behelpen.
Behooren, o. w. (ik behoorde , heb behoord),
om der betamelijkheids wille moeten , devoir. Dat behoort zoo te zijn, cola dolt
etre ainsi; it faut que cola soit ainsi.
Gij hehoordet dat gedaan te hebben, vous
auriez del faire toebehooren,
aanbehooren, appartenir, etre. Dat behoort aan mij, cola appartient a moi. Dit
huis behoort aan mijnen broeder,, cette
maison est a mon frere; fig. in verband
than met iets, een deel uitmaken van iets.
Deze officier behoort tot onze vloot, cot
o cier est de notre flotte. behoeven,
vereischt worden. Er behoort veel tot een'
dergelijken winkel, it faut bien des cho.
ses pour une pareille boutique, une telle boutique exije bien des chose:.
Behooren, o. vereisch , eisch, als : Naar -,
comme it faut. Hij gedraagt zich naar -,
it se conduit comme sl fact.
Behoorlijk , b. n. betamelijk , gevoegelijk, convenable , dti ,e, congru,e , pertinent ,e.
lemand de behoorlijke eer bewijzen , ren.
dre l'honneur dig a tine personne. Alle
behoorlijke zorg aanwenden , employer tons
les soins convenables.-(in de geneesk.) congruent , e. Eene behoorlijke fpijsvertering,
une digestion congruence. Eene akte, een
brief in behoorlijke orde, en acte, tine
lettre en bonne forme. -, vereischt , competent, e. Den -en ouderdom hebben, a•
voir l'dge competent. Alles is in behoor•
lijke orde, tout est en bon ordre. 1k zal
U drie honderd gulden leenen tegen eenen
-en interest ,je vow- preterai trois cents
florins a raison d'un interét raisonna.
ble. bijw, dement, selon les formes,
comme it fact , pertinemment.
Behoorlijkheid , vr. betamelijkheid , conve..
nance.
Behoud , o. behoudenis in welvaart , saint,
ns. het - uwer familie hangt er van af,
ii y va du saint de votre famille. - , redding, saint , tn. Hij zocht zijn behoud in
de vlugt , i 1 chercha son saint dans la
fuise. Hij heeft zijn . - (het - van zijn
leven) aan mij te danken , i l m'est redevable de la- conservation de sa vie ;
one doir la conservation de sa vie. -,
het Behouden. Hij heeft zijnen post neer.
gelegd met - van zijn tractement, it a rd.
signe sa charge et a retenu son appoinCement, son salaire.
Behouden, b, w. (ik behield, heb behouden),
in het bezit blijven , garder,, retenir,,
nr, conserver. Hij moot iota
, it fan:
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qu'il garde quelque chose. Hij heeft zijn boeken en zijne meubelen verkocht, en
alleen
wat hij volarekt noodig' had ,
• a vendu ses /l yres et ses meubles, et it
n'a retenu que ceux qui lui etoient ab..
solument necessaires. verlosfen , bevrijden , redden, sauver. De !tad is Behouden, la vine est sauvde. Gij zijt -,
von: étes sauve.
Behouden , (verl. deelw. van bet bovenaaande werkw.) , b. n. veilig ,satif, sain et
sauf. Wel — van eene reis terug komen ,
revenir sain et sauf d'un voyage. 1k
wensch u
rein, je vous souhatte boa
voyage. Het fchip kwam aan, le vaisseau arriva sans etre endommage , (bij
zeehandelaars,) le vaisseau arriva en bon
sauvement; fig. In - haven zijn , (in veiligheid zijn ,) etre sauve, e.
Behoudenis , yr. behoud , salut , tn.
Behoudens, voorz. onverminderd , sauf.
-den rbid, enikhsfculdigben,
sauf le respect que je lui dots. ik zal u
mijne eer,
in alles ter dientte zijn , mits
je von: servirai en toutes chases, mon
honneur sauf:
Behouder,, in. die behoudt, sauveur,
Behoudfler, vr. cello qui sauve.
Behouwen, h. w. (ik behieuw, heb behou.
wen), door houwen tot het gebruik ge*
fchikc maken , couper , tallier, degauchir,
detnaigrir. Eenen boom -, ebrancher un
arbre. Een auk timmerhout , degauchir
un bois , une piece de charpente. Eenen
fleen - teacher, delarder une pierre.
Behouwing , vr. action de couper, etc. f.
degauchissement, m.
Behuisd, zie Gehuisd.
Sehulp , o. hetgene tot iets helpt. Het Ivan
tot een — dienen , cela pout etre au be..
soin. Ik heb het ten einde gebragt met
van mijnen broeder, je l'ai acheve , neon
frere m'aidant.
Behulpzaam , b. n. gaarne helpende , serviable officieux erne, obligeant, e. Hij
is een zeer - man, c'est en homme trêsofficieux ; it est un homme serviable.
(AANM. De drie opgegevene Franfche
woorden zijn wel bijna van de zelfde be.
teekenis , dock met verfchillende wijziging,
even ale de Nederd. gedienftig , behulp.
zaam , verpligtend. De gedienaige man ,
(l'homme serviable,) is, bij voorkomende gelegenheden , bereid , om anderen, bilis.
ten zijne .fchade , van nut re wezen ; do
behulpzame man (l'homme officieux ,) wcigert zijnen bijaand niet, maar wijst ook
veelal eene belooning daarvoor niet van de
hand; de verpligtende man (!'homme obli.
geanc ,) fchept vermaak in zich de gelegenheid te verfehaffen , om eens anders voor.
deel te bebartigen , en hat die niet val en ,
al kose het hem zelfs ook eenige opoffe.
ring.) —, hulp aanbrengende. lemand de
behulpzame hand bieden, assister ou aider
q. q. lemand tot iets — zijn, faire avoir
ou obtenir q. ch. a q. q. lemand in iets
zijn , aider q. q., assister ou seconder
q. q, dans quelque afaire,
Benutpzaamheid, vr. aide, f. secours,
assistance, obligeance , f.
Behuwdbroeder m. fchoonbroeder , beau.
frere.
Behuwddochter,
fchoondochter,, belle.
fills , f. m.
Behuwdmoeder, y r. fchoonmoeder, belle•
mere.
G$
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Bejegening, yr. rencontre, f.
Behuwdvader, m. fchoonvader, beaullre.
Behuwdzoon,m. fchoonzoon,beau.fiis, gendre. Beijeren , o. w. (ik beijerde, heb gebeijerd),
op de klokken fpelen, carillonner. —,
Behuwdzuster,, y r. fchoonzuster, belle-soeur.
Behuwelijken, b. w. (ik behuwelijkte , heb
(in fommige ftleken,) flingeren, pendiller.
behuwelijkt), betrouvven , door huwelijk Beljeraar, in. carillonneur.
verkrijgen , acquerir par rnariage. Hij Beijering, yr. action de carillonner, deheeft dat goed behuwelijkt, it a acquis
pendiller.
cotta terre par mariage.
Beijert, m. zie Bajert. —, in eene herberg,
Behuwen, b. w. (ik behuwde, heb behuwd),
salle publique, f.
zie Behuwelijken ;en Behuwd in de zamen- Beijveraar, m. homme zelef , zelateur,, in.
?left. woorden.
Beijveren , (zich) wed. w. (ik beijverde mij,
Bei, zie Bes.
heb mij beijverd), zich bevlijtigen, jets
Bejaard, b. n. in jaren gevorderd (meest :
met ij y er behartigen , s'adonner 4 q. ch. ae, avance ,e, en avec zele, s'y appliquer avec ardeur. Ik
wn menfchen,
om aan uwe verwachting te volzal mij
ge. 1.en — man , en homme
doen , je ferai de mon mieux pour satisBejaEn, b. w. (ik bejade , heb bejaad) , ja
zeggen, toeftemmen , bevestigen, (in de
faire votre attente.
redeneerk.) affirmer, assurer, dire vrai. Beijvering, y r. action de s'appliquer d q.
Bejag, o. bejaging, Ilreeing naar iets, pourch. avec ardeur, f. zéle,
suite, f. Hij heeft dat ambt gekregen, na Beijzelen , b. w. (ik beijzelde, heb beijzeld),
drie jaren bejags, it a obtenu cette char •
met ijzel bedekken, couvrir de verglas.
ge, aprês trots ans de poursuite.
1''lijn hoed is geheel beijzeld, mon chapeau
o
.
bejoeg,
heb
bejaagd),
w.
est
tout convert de verglas.
Bejagen, b.
veral jagen , heen en weer jagen, jagende , Beijzeling, yr. action de couvrir de verglas.
afioopen, battre. Een bosch, eene vlak- Beitel, m. (volgens velen , Bijtel, alslvan Bijbattre stn boil, une plesne, ook :
ten afkomende) zeker timmermans gereed.
te
chasser dans un bets, dans ti ne pleine.
fchap , ciseau. Met den — bearbeiden ,
ver:crijgen, obtenir. De andere zoo
travailier avec le ciseau.
kloof bei.
l'autre obtiendroit
tweemaal zoo veel
tel, coin. Holle —, (gulls,) gouge f. —
trachten , ftreven
(bij
fmeden , loodg.) aan denen leant
deux , fois autant.
naar iets , najagen, poursuivre. Zijn voorfcherp, om gloeijend ijzer, lood, te fplijpoursuivre ses interets.
deel
ten , tranche ,f. tranchet, m.
fermoorBejammeren , b. w. (ik bejammerde , heb be.
beitel (bij de art.)fermoir.—, kantbeitel, bec
jammerd), beklagen , deplorer , plaindre.
de canne. Kromme — ciseau a bride. Zie
plaindre q. q. Dat is te —,
verder de met Beitel zamengeft. woorden.
Iemand
Beitelaak, yr. espece de bateau.
c'est deplorable.
Bejammerenswaardig, b. n. deplorable.
Beitelen , b. w. met den beitel bewerken,tra.
vailler avec le ciseau, ciseler.
bijw. deplorablement.
Bejammerenswaardigheid, Yr. etat deplorae. Beiteling, vr. action de trayailler avec le
ciseau, ciseler.
ble, fn. condition deplorable.
Beide , b. n. les deux ,tous deux, toutes deux ; Bek , Ill. van eenen vogel , fnavel , bec. De
tous les deux, teutes les deux. — handen
vogels verdedigen zich met den —, les oigebruiken,se servir des deux mains. Men
seaux se defendant avec le bec. —, van
partijen hooren, it faut dcouter
moet
een viervoetig dier, mull, bouche, gueules deux parties. Een van beide , l'un
Een paard dat hard, zacht, in den
le,
tous deux, toutes
— is, cheval qui est pesant a la main,
des deux. 'Alle
deux, tout les deux, toutes les deux.
qui est lager a la main. Een paard den —
Geen van beiden, ni l'un ni l'autre. Geeafrijden , (bek af rijden , bek afrijden,)oune van beiden, ni l'une ni l'autre. Men
trer on cheval, le surmener, le crevcr,
moet — doen , it faut faire l'un et ra ft le mettre sur les dents; van daar : — af
tre. Aan (van) — zijden , de elite et d'artzijn, etre excede de fatigue, n'en pouare, de l'un et de l'autre ate. Zij zijn
voir plus. — af spelen , re jotter qu'un coup,
— mijne vrienden, ils sent Pun et Pauqu'une partie, sans donner de revanche,
tre de mes arms.
jouer a coupe-cu.—, (gem.) van menfchen,
Beiden , o. w. (ik beidde , heb gebeid), wachvoor : mond , bakhuis , frnoel , gueule,
b. w.
ten, toeven, attendre, tarder,
Iemand voor den — (op den —) flan, done
wachten , op iemand wachten, attendre.
ner sur la gueule, stir le M71$91111, pauBeiderlei, b. n. van beide foorten, des deux
user sur la gueule d q. q. Iemand den —
especes; l'un et l'autre, Tune et Paufnoeren,faire taire q. q. Bekken trek.
tre. Op — wijze, d'une maniere et de
ken, (eenen fcheven mond zetten,) faire
l'autre; de l'une et de l'autre maniere.
des grimaces ; faire la moue; tordre la
Een woord van — geflaeht,un mot du genbouche ; fig. voor: kribbigheid , kwaadre common, nom commun. Het woord auaardigheid, tegenfpreken of fchelden. In.
teur is van — geflacht, le mot auteur est
lien zij niet zulk een' -- had, si elle
tin nom commun.
n'êtoit pas si anal embouchee. —, van eeBejegenen, o. w. (ik bejegende , ben bejene fchroef, machoires, f. pl. —, van eene
pen , bee, mi bouche,
d'une plume.
gend) , ontmoeteu, rencontrer. Hij is mij
op de flraat bejegend , it m'a rencontril Bekaaid, b. n. (van visch ,) door het lang op
dans la rue, je l'ai rencontre dans la! de kaai liggen bedorven, uitgedroogd,gde
rue. —, overkomen , arrives-. Zoo iets is
te, e. (pour avoir longtemps ate exposé,
mij nooit bejegend,pareille chose ne an'est
e); meest echter,, fig. verlegen. Hij Itond er
w. behandelen ;
— van , it en flit tout a fait decontenan.
jamais arrivee. —,
• traiter. Iemand vriendelijk
ci, deconcerte; it en tombeit des nues.
traiter I.
q. civilement, avec
IIij bejegenti Er — af kotnen , revenir avec sa courte
mij, zeer goed, it en use fort bien avec
honte, en sortir bredouille pinaud. —,
Zij bejegent hem fiecht, bard, elle
(fcheepsw.) door de blue geborften, ebaroui,
en use fort mal avec
fchip , un vaisteati ebareui.
c. Een
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Bekanen, b. w. (ik bekaadde , heb bekaad), met
kaden omringen , entourer de ?elites digues.
Bekakken, b. w. (ik bekakte, heb bekakt),
gem. w., bevuilen, salir de bran, de matieres ficales, embrener. Het kind heeft zich
bekakt, bevuild 5 Penfant s'est embrene.
Bekalken , b. w. (ik bekalkte, heb bekalkt),
met kalk befirijken, enduire de chaux.
Bekalking , vr. action d'enduire de chaux.
Bekallen , b. w. (ik bekalde , heb bekald), bepraten , overreden , persuader a force de
paroles. —, door fnappen en kallen bena.
deelen , belasteren, dinigrer, diffatner ,
malequiper q. q., se mettre sur la friparte de q. q. , aposter.
Bekamen , o. w. (het bekaamde , is bekaamd) ,
zie Bekanen.
Bekampen , b. w. (ik bekampte , heb bekampt),
beftrijden, combattre. Zijne vijanden -,
combattre ses ennemis; fig. Zijne driften -, combattre ses passions.
Bekamping , yr. action de combattre f f. Peffort qu'on fait pour combattre ses passions. m.
Bekanen , 0. w. (het bekaande , is bekaand),
met kaan of fchimmel bedekt worden, gelijk bier en andere vloeifloffen, se couvrir
de fleurs , zie Kaam.
Bekeef, verl. t. zie Bekijven.
Bekeek, verl. t. zie Bekijken.
Bekeerder, m. die bekeert, convertisseur.
-, zendeting, missionnaire.
Eekeeren, b. w. (ik bekeerde, heb bekeerd),
tot levensverbetering of tot beter geacht
geloof brengen, convertir. De zondaars -,
convertir les pecheurs. Zich —, se convertir. Hij heeft zich nog voor zijn' dood
bekeerd, it s'est encore converti avant de
tnourir. De bekeerde , le converti, lee
convertie. Een nienw bekeerde , un nonYeats converti , neophyte; nne nouvelle
convertie.
Bekeering, vr. conversion. De zucht tot -,
le proselytistne. • Ilan de — der zondaars
arbeiden, travailler I) la conversion des
pecheurs.
Bekeerlijk , b. n, qui pent etre converti , e.
Bekeerlijkheid , yr. qualite de celui on de
cells qui pent etre converti ,e.
Bekeerling , m. en yr. bekeerde , converti , e.
Bekeken, verl. deelw. van Bekijken.
Bekend, (y eti. deelw. van Bekennen.) -, b.
n. openbaar,, connu, e, notoire , public,
ique. De bekende landen, les terres connues. Het is eene wel bekende zaak , c'est
une chose tres.connue, un fait tres-connu. Eene zaak — maken, publier une
chose, la rendre publique, la divulguer.
Hij is in de gefchiedenis —, it tient place dans Phistoire. Zich - maken, (zich
beroemd maken,) se rendre célebre; (zij.
nen naam noemen,) se nommer. — worden , devenir public ; acquerir de la reputation. Voor - aannemen, prendre une chose pour connue. Het is eene beken•
de waarheid , c'est une vdrite notoire
lets — maken, divulguer , publier,, faire
connoitre q. ch. Dat zal ras — worden ,
cela sera bientit divulgue. Hij is overal
- , (men kent hem overal ,) fpr. w. Hij is
-, als de bonte hond , on le connoit, it
est connu partout ; (hij kent ieder een,) it
connoit tout le monde. Olt is iedereen
bekend, cela est connu de tout le monde.
Zijt gij met dezen man - ? connoissez-vous
cot homme? Ik zal u suet hem - maken,
le volts le feral connolire. Maak mij met
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dezen man -, procurez-moi la connoissauce de cet homme; fpr. w. Naar den bekenden weg vragen, s'informer de q. ch.
qu'on salt deja.
Bekende , m. en y r. perfoon, dien men kent,
kennis, connoissance, f. Hij heeft vele
bekenden en weinig vrienden , il a beaucoup de connoissances et pen d'amis. hij
is een nude - van mij, c'est- une de mss
anciennes connoissances. lk heb bier geene bekenden, je ne connois personae ici ,
je n'ai point de connoissance ici. Er was
niet een - op de wandeling, it n'y avoit
personne de connoissance a la promenade.
Bekendmaker, in. celui qui publie, fait
savoir ou connoitre.
Bekendmaking , yr. of kondiging , notification,
publication, f. avertissement, m.
Bekendwording, yr. action d'être divulgue,
e. —, action de faire la connoissance
de q. q.
Bekennen, b. w. (ik bekende, heb bekend),
erkennen , belijden, avouer, confessor.
Hij heeft zijne misdaad bekend, it a avoue, confessd son crime. Hij moest -,
dat hij ongelijk had, it a del avouer qu'il
avoit tort; fam. it a confessd la dette.
Hij bekent overwonnen to zijn, it se con.,
fesse vaincu. -, inzond. voor den regter
belijden , confesser. Hij heeft niets bekend, it n'a rien confesse. -, erkennen,
onderfcheiden, connottre,distinguer. Hij
was zoo ver van mij verwijderd, dat ik hem
niet kon -, i.l etoit si loin de moi , que
je ne pus le connoitre. —, (in den bijbelft.) beflapen , connoitro. Adam bekende Eva , ./dam connut Eve. —, (in eenen
godgel. ft.) erkennen, belijden, als: Chrisens -, confesser Jesus.Cbrist ; avouer
que l'on est chritien; faire profession
publique de la foi de Jesus-Christ. —,
(in bet kaartfp.) bijfpelen van de zelfde
kleur , niet verzaken, mettre une carte de
la mime couleur que cells qu'on a joule.
Geene kleur —, renoncer; zie ook Bekend.
Bekeuner, in. confesseur de q. ch.
Bekenning, vr, confession. —, (in den bij.
belft.) action de connoitre sine femme.
Bekentenis, vr. belijdenis , aveu, m. inzond.
van misdrijven, confession. Men weet nit
zijne eigene -, on sait de son propre a•
yen. .E.ene openhartige - , tine confession
franche, ingenue.
Beker, tn. drinkvat, gobelet , en. ; fig. Hij
houcit van den -, (ook : van het glaasje ,
van de ilesch,) it aims a fluter. Den ligten , (lustig drinken,) zie Bekeren; fpr.
w. Den - tot den bodem toe ledigen , supporter les malheurs dans route lour etendue, Noire le calico jusqu'â la lie. —,
voor clobbelfteenen , cornet. -der gooche.
laars , gebe/et. Met bekers goochelen,
jouer des gobelets.
,
Bekeren, o. w. (ik bekerde, heb gebekerd),
lustig drinken , gobelotter, buvotter, chopiner; sillier la linotte. Zij bebben den
ganfclien nacht duchtig gebekerd, ils n'ont
fait que gobelotter toute la Host.
Bekethouten , o. meerv. rode , onbeflagene
en ongefcbildc houten , komende order het
ruighout nit de oostzee, (bij draaijers het
meest gebr.) pieces de bois en Brume, f.
Bekeurder, m. celui qui saisit et fait payer
une amends.
Bekeuren , b. w. (ik bekeerde , heb bekeerd),
saisir et faire payer nue attitude.
Be.
G4
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Bekenring, yr. action de saisir et de faire
car. remand bij het geregt --a , denoneer
payer une amende.
q, q. en justice. Zich —, (een bezwaar
Bekeven , verl. deelw. van Bekijven.
opperen of hebben,) se plaindre. Zich oBekje, o. verkl. w. van Bek; inzond. in den
ver zijn lot —, se plaindre de son sort.
gemeenz. fpreektr. kus, baiter, tn.
Zich —, (reden van bcrouw hebben.) Hij
Bekijffler, yr. cello qui gronde.
zal het Zich —, it s'en repentira.
Bekijken , b. w. (ik bekeek, heb bekeken), Beklagenswaardig , b. n. deplorable.
befchouwen „ regarder.
Bekijk het ter Bekian t , b. n• klanten hebbende , achalandeeg, regardez-le de pre ,.
de, e. Een beklante winkel , une Lours.Bekijker, m. celui qui regarde, Zij had veel
que achalandee.
bekijkers, presque tout le monde la re. Beklappen, b. w. (ik beklapte, heb beklapt),
garda.
aan den dag brengen , verklikken, deceler.
Bekijking, yr. action de regarder.
Hij wil niet bekend zijn , ga hem niet —,
liekijk, o. bekijking , alt : Zij zal in die vreemil ne year pas etre connu , n'allez pas le
de kleeding veel bekijks hebben , dans cet
deceler.
ajustement , habillement, elle s'attirera I3ekiapper, m. celui qui decele.
les regards de tout le monde.
Beklapping, o. action de deceler, f.
Bekijkfler, y r. celle qui regarde.
Beklapiter, yr. celle qui decele.
Bekijven, b. w. (ik bekeef, heb bekeven), Beklauteren, b. w. (ik beklauterde, heb bebeknorren , gronder. Zij bekijft hare meiklauterd) , door klauteren bereiken , mentor
den gedurig, elle ne fait que gronder set
dessus en grimpant. Eenen boom —,
ser y antes.
grimper au haul d'un arbre.
Bekijver,, in, celui qui growl°, grandeur.
Bekleeden, b. w. (ik tiekleedde, heb .be.
Bekijving, vr. action de gronder.
kited), met een kleed bedekken, revetir.
Bekken, o. zeker hol gereedfcliap tot onderTwee geestelijken bekleedden den kerkvoogd
fcheidengebruik , bassin, m. — , fcheerbekmet bet' priesterlijk gewaad, deux cures
ken, bassina barbe,tn. — , laatbekken, (der
revitirent le prelat de ses habits pontiNvondh.) palette, f: —, voor zieken , zie
ficaux; fig. bedekken in her algemeen. LeOnderiteek.—, (in de ontleedk.) bassin,
nen muur met porcelcinen tegelcjes —, revétir tine muraille de carreaux de porv' . —,
-, (bij de muzijk.) zil , m. De bekkens
flaan, battre les zils; fig. Koopmantchap
celaine. Eenen muur met mariner —, in•
in bet — leggen , (openbaar te loop ftellen ),
truster un mur de marbre. De muren van
mettre des marchandises en vente publieene kamer —, (met planken bedekken,) boiquo. Op het — Haan, om lets uit te roeser on lambrisser tine chambre. Een fchip
pen, enz. bachiner. In bet — verkoopen,
—, (er de huid omcloen ,) souffler un vaisvendre en public.
Beau , revetir un vaisseau. Een anker —,
Bekken, o. w, (ik bekte, heb gebekt), te
(planken om de klaauwen doen ,) brider u..
veel op den wind liggen, (zeew.) te loefne ancre. Eenen mijngang met planken en
gierig ziju , tegen de zee inzeilen , als:
balker —, (hefchoeijen,) cuveler un puits deEen fchip , dat te vecl bekt, vaisseau qui
mine. Een ankertouw—,fourrer un cable ;
,a crop pros du vent, qui va de bout 4
verder :fig. Eene zaak weten te —, (met woor.
la lame.
den op te fieren,) savoir bien represenBekkeneel , o. berfenpan, crane, m.
ter une chose, bien raconter; (bij dicht.)
Bekkeneelberg, m. (in de bijbelf. igefch.) le
Die 't veld met groen bekleedt , qui repotent calvaire.
vet /es champs de verdure. —, als: leBekkeneelvlies, o. (in de ontleedk.) ,pericrii•
mand met een ambt —, (hem hetzelve op.
no, m.
dragen,) revetir q. q. d'une charge ,d'un
Bekkeneelnaad , in. (in de ontleedk.) sutetemploi ; van bier: hen ambt — , (het waarre du crane, f.
nemen ,) exercer,, occuper, remplir tin
Bekkentrekken, o. action de faire des griemploi , exercer une charge. Iemands
maces.
plaats —, (vervullen ,) reprisenter ou
Bekladden, b. w. (ik bekIadde 9 heb beklad),
remplacer q. q.
bevlakken, souiller, tacker ; fig. remand Bekleeder,, m. celui qui reset, etc. zie Be-, Iemands eer —, (iemands eer benadeekleeden.
len,)fietrir la reputation de q. q.
'
Bekleeding, yr. action de revetir, etc. zie
Bekladder, m. celui got- souille ; fig. ceBekleeden ; inzond. waarneming van een
lui qui /fettle, noircit , la reputation
ambt, administration, f exercice d'une
de q. q.
charge, d'un emploi , tn. —, datgene,
Bekladding, vr. action de souiller; fig. ac.
waarmede lets bekleed wordt, garniture ,
Lion de fletrir, de noircir,la reputation
f. lambrissage , m. couverture, f.
de q. q., souillure,fletrissure.
met lood, doublage de plomb,m. —, dekBekladfter, vr. cello qui souille; fig. celle
fel (in de kruidk.) involucelle, m. Er
qui fletrit,noircit, la reputation de q.q.
ziju zonnefchermen zonder —s, ii y a des
Beklag , o. betoon van medelijden, commise.
ombellules sans involucelles.—, (zeew.)
ration, condo/dance , f. Hij is in —, cha.
binnenfte — (of bekleedfel) van een fchip,
con le plaint. —, klagt, plainte , cornserrage , m.
plainte , f. Zijn — over iemand doen, se Bekleedfel, o. wat tot bekleeding verftrekt,
plaindre de q. q.
ce qui sere te couvrir,, couverture , f.
Beklagelijk , b. n. beklagenswaardig, lamentegument, m. zie Bekleeden in alle beteetable , digne de compassion.
kenisfen, behaive de twee laatfle.
Beklage,iijkbeid, yr. misare.
Bekleedfler, vr. celle qui revel; zie Be!Schlagen , b. w. (ik beklaagde , heb behlaagd) ,
kleeden.
medelijden toonen , deplorer, plaindre. Het Beklemd , (verl. deelw. van Beklemmen.) — ,
verlies (den dood) van dien man werd zeer
b. n. benaauwd, beangst, actable, a. —
beklaago , la pertc de cet homme fut Art
van hart zijn , avoir le coeur oppressd de
deploree. Hij is zeer te —, it est fort a
tristesse on de douleur.
plaindre. —, aanklagen, accuser , demonHt.
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Beklemdheid, yr. benaauwdheid des batten , Beknoptheid , yr. van flijl, tegenft. van wijd.
loopigheid, concision.
saisissement, serrement de coeur,ni.
Beklemmen, b. w. (ik beklemde, heb be. Beknorren, b. w. (ik beknorde, hebbeknord),
op iemard knorren , of grommen, gronklemd,) in de engte brengen, drukken ,
der , reprimander.
presser, serrer; fig. opprinier, accabler;
Bekocht, veil. deelw. van Bekoopen. —, b.
zie ook Bekleinct.
n. in den koop bedrogen. 1k ben daarme.
Beklemming, vr. serrement de coeur, vi.
de, of daaraan niet
cela vaut bien le
fig. drukking op de borst , oppression de la
prix que j'en ai donne ; je ne l'ai pat
poitrine.—, (in fommige gewesten ,) zekere
achete trop cher; je ne suis pas trompd
verpligting betrekkelijk pachthoeven , bail
dens I achat.
relativement a une jertne,
Beklijven, o. w. (ik beklijfde, heb beklijfd), Bekoelen, b. w. (ik bekoelde, heb bekoeld)
koel maken, verkoelen, rafraichir, rebeitendig, vast blijven. Eene plant die dik.
o. w. (met Zijn) koel wore
wijls verzct worth, beklijft flier, une plan.
froidir,
den , rafraichir
se rafraichir. De
te qu'on fait souvent changer de place,
lucht
bekoelt,
Pair se rafraichit, se re..
ne prend pas racine;fig. voorfpoedig zijn ,
froidit
, avoir le vent en poi,
reussir,prosperer
leur projet Bekoeling, yr. verkoeling , action de rafralpe. Hun opzet zal niet
chir , f'. rafraichissement, refrol,disse•
ne reussira pas ; ipr. w. Blijven doet —,
went, m. zie V erkoeling.
pierre qui roule n'ainasse point de mousse.
Beklimmen, b. w. (ik beklom , heb beklom. Bekoken , b. w. (ik bekookte , heb bekookr),
tegen betaling van fpijs verzorgen, avoir
men ,) door klimmen bereiken, ale: Eenen
en pension; fig. Eene bekookte (doorberg —, monter une montagne. Eenen
Inwur (met ladders) —, escalader une mu.
wrochte) verhandeling, un traite acheve,
r eflechi.
raille.
Beklimming, yr. action de mentor, d'esca- Bekomelijk, b. n. te bekomen , verkrijgbaar,
ce qu'on peat obtenir.
laden, escalade. Eene vesting door — der
muren innemen, emporter sane place par Bekomen , b. n. (ik bekwam , heb bekomen),
verkrijgen, obtenir.
place .
l, eser
escalader
une
Dat boek is niec
nicer te
Beklinken, b. w. (ik beklonk , heb beklom
on ne pent plus avoir ce liken), door oinklinken vaster waken, river;
outvre, on ne trouve plus ce livre.
vangen, recevoir. Zij heeft geen antwoord
fig. Die zaak is beklonken, cette affaire
bekomen, elle n'a pas reps de reponse.
*est terminde, Die zaak is vast beklonken ,
cette affaire a etc' faite solidement, elle
—, 0. w. (met Zijn ,) wel of kwalijk, tot
est faite a chaux et á cirnent.
nut of fchade verftrekken, als: Die fpijze
Beklom , verl. t. zie BeAimmen.
bekomt mij wel , ce met: ne me cause
Beklommen , verl. deelw. van Beklimmen.
point de digestion, je m'en trouve bien.
Beklonk ,
t. zie Beklinken.
Deze fpijze is mij niet wel bekomen, je
Beklonken, yen!. deelw. van Beklinken.
suis trouve anal de cette viande. We/
Peklonteren, b. w. (ik beklonterde, heb bebekome het u! (grand) bien vows fasse !
klonterd), befljjken, eclabousser, crotter.
fig. Zijne brooddronkenheid zal hem zeer
llecht
Beklontering, vr. beflijking , befpatting, ac.
it se repentira de set ti
tion d'dclabousser,, dclabousszire.
vidrite. Het zal hem kwalijk (flecht) —,
Beknaanwen, b. w. (ik beknaauwde, heb be(hem opbreken), it fees trouvera ma!;
knaauwd), aan iets knaauwen, ronger.
it n'y gagnera que du chagrin
chagrin;• it en
Beknabbelen, b. w. (ik beknabbelde , heb besouffrira.
beter INorden, in
knabbeld), de takkeM van booinen afknab.
toeneinen , se remettre, se retablir. Debelen, (gelijk de geiten doen,) brouter;
ze plant is veel
, cette plants a beaugem. grignoter. De kleine kinderen kincoup profits. Hij begint war te
corn•
nen flechts —, les petits enfants ne font
mence ai se remettre.
que grignoter.
Bekoming, vr. verkrijging, action d'obtenir,,
Beknabbeling, vr. action de grignoter, etc.
obtcnsion, acquisition.
heritelling (der
Bekneep, verl. t. van Beknijpen.
gezondheid), recouvrement, m.
Beknellen, b. vs. (ik beknelde, heb bekoeld), Dekommerd, (verl. deelw., van Bekommeren.)
zie Beklemmen.
—, b. n. bezorgd, ongerust, inquiet, ate,
Beknepen , verl. deelw. zie Bckn'jpen.
afflige, e. Over jets — zijn, itre inBeknibbelen , b. w. (ik beknibbelde, lteb be.
quiet , ate, sur q. ch. — waken, rendre
knibbeld), naauw bedingen, marchander,,
inquiet, ate. Een — hart, un cocur opbarguigner avec q. q. Gij moet lien koop.
prime.
ne put point barguigner Bekommeren, b. w. (ik bekommerde, hub
man niet
avec ce marchand; fig. regratter.
bekommerd) kommer veroorzaken , veron tBeknibbeling , yr. action de taarchander, de
rusten , inquidter, donner de l'inquidtubarguigner.
de. Dat bekommert tnij niet, cela no rn'inBeknijpen , b. w. (ik bekneep, heb beknequiete pas. Zich over iets
s'affliger ,
pen), knijpen aan
(fcheepsw.)
s'inquieter, se chagriner de q. ch. Over
genoper. Een in het blok of tnsichea het
kleinigheden moet men zich niet
ne
blok en de fchijf beknepen touw, un confact pas s'inquidter de bagatelles. Zich
dage genope.
om lets
, (zich om jets bekreunen,) se
Beknopt, b. n. kort zamengetrokken, sucsaucier de q. q. 1k bekommer mij daar
cinct , , court, e cocci:, e, bref, eve.
niet
, je ne me souciepas. de cela. Be.
Eene beknopte en gemakkelijke aanleiding tot
kommer u niet om mij, ne soyez pas en
de fpraakkunst fine introduction succincte
peine de viol. Zij bekommert zich on niets ,
et aisde el la grammaire. Eene al te be.
elle ne se soucie de rien , elle ne s'ernbar.
Inopte redevoering, un discours trop sucra se de rice , elle ne s'inquiete de rien.
Dat is een ---e
, c'est un stile
Doe war gij wilt , ik bekornmer er mij wei.
concis. — en duidelijk , précis , e. —,
nig om, faites tout ce qui von: plaira,
bijw. succinctement , bridvement.
je tee 'leen soscie guire. Wees daarover
Gs
niet
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niet bekommerd, n'en soyez point en in.
quietude.
Bekommerdheid, vr. zie Bekommering in de
beteek.
Bekommering, y r. action d'inquieter.
bekommerdheid, ongerustheid, inquietude.
liekommernis, zie Bekommering in de 2. bet.
Bekomst, vr. (in den gemeenz. fpreektr., enkel na een hezitt. voorn. w. gebr.) verzadiging van fpijs, soul, m. Zij hadden haast,
en hebben niet half hunne — gegeten, ils
itoient presses ,et ils n'ont mange a dew
leur
1k heb mijne — van visch gegeten , mange mon sail de poisson; fig.
ook van andere dingen, als : indict/ gij
een minnaar (liefhebber) van pleiten zijt ,
zal hij er u-uwe — van geven, si vaus aitnez les proces, ils vous en donnera tout
le soul ,tout votre
verder fig. voor :
overvloedige mishandeling, als: Hij heeft
zijne en a eu, on lui en a donne
tout du long de Patine; ii en a en du
long et du large; it en est assouvi. 1k
heb mijne — van die zaak , je suis seal
de cette affaire.
Bekoopen, b. w. (ik bekocht, heb bekocht),
betalen; fig. Hij zal bet met den hale
(dood) moeten i/ lui en coiltera la
we. lets dour moeten —, soufrir beaucoup pour q. ch. Zie ook Bekocht.
Bekoorfter, yr. celle qui charme,
verleidfter, tentatrice, seductrice.
Bekoorlijk, b. n. verrukkend, aanlokkelijk,
charmant, e, ravissant, e, attrayant,
bijw. d'une maniere charmante.
e.
Bekoorlijkheid, vr..charme, Bekoorlijk.
heden, meerv. aanlokkelijkheden , appas,
awaits, tn. pi.
Bekoorder, tn. celui qui charme.
verleider, tentateur , seducteur.
Bekoren , b. w. (ik bekoorde, heb bekoord),
zeer behagen, plaire beaucoup , charmer,
enchanter , ravir en admiration. Dat
meisje bekoort alien , die haar zien, cette
file charme tons ceux qui la regardent.
Dit meisje is fchoon, zij zal hem —, cette
file est belle, elle Penchantera. verzoeken, tenter. Het geld bekoorde hem ,
Pargent le tenta. verleicien, seduire.
Draag zorg, dac hij u niet bekore, prenez garde, qu'il ne vous seduise.
Bekoring, yr. action de charmer, f. —,enc1.-anternent, m. action de tenter , tentation, action de sdduire , seduction.
Bekorten , b. w. (ik bekorcte, hub bekort),
korter maken,abreger, rendre plus court,
e,raccourcir, actourcir. he korcheid des
tijds, zeide een man van vernuft, het mij
niet toe, mijnen brief to picots tenement presse, a dit un homme d'esprit,
que je n'ai pu rendre ma lettre plu g courts; fig. Iemand in iets —, porter prejto
der°.
dice a q. q. Iemand in zijn rege
ger aux droits de q. q.
Bekorting yr. raccourcissement, etc. zie
Bekorten.
Bekoriten , b. w. bekorfte, heb bekorst),
met eene .koist omringen , entourer d'une
cro
Bekostigen, b. w. (1k bekostigde, heb bekostied), de kusten van iets dragen, payer
les frais.
Bekostiger, m. celui qui paie les frais , la
depense.
Bekostiging, yr. action de payer let frais.
Bekostigiler, yr. cone qui paie les frais, la
depense.
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Bekouten, b. w. (ik bekoutte , heb bekout),
zie Bepraten.
Bekrabbelen, b. w. (ik bekrabbelde, heb be.
krabbeld), van alle kanten krabbelen, gratter de toutes parts.
Bekrabben, b. w, (ik bekrabde, heb bekrabd),
zie Bekrabbelen.
Bekrachtigen, b. w. (ik bekrachtigde, heb
bekrachtigd), van kracht doen worden, be•
vestigen, confirmer, ratifier, valider. Hij
heeft zijn verhaal met cede bekrachtigd,
a confirmd son recit par serment. Wanneer de fchriftelijke verbindtenis eener vrouw
geldig zal wezen moet zij noodzakelijk
door de onderteekening van den man bekrachcigd worden, Pautoritation d'un mari est absolument necessaire pour la vet.
lidite d'un acte passé par sa femme.
Een verdrag confirmer un contrat. De
vredesartikelen zijn bekrachtigd, les artie
cles de la paix sont ratifies. De waar%
(bevestigen, door
heid eener zaak
vertuigende bewijzen), constater.
(bij
enteriner.
Eene vergeving gereg•
het ger.)
enteriner une 'emission.
telijk
Bekrachtiger, m. celui qui confirms , ratifie.
Bekrachtiging, vr. confirmation, ratifica.
tion, validation. De — (wettiging) der
uitgave eener rekening, la validation de
payement.
Bekranfen , b. w. (ik beitranste, heb be•
kranst), met eenen of meet kranfen verflt.
ren , garnir ou orner d'une ou de piasieurs guirlandes.
Bekranfing, yr. action de garnir ou d'orner de guirlandes.
aekrasfen, b. w. (ik bekraste, hub bekrast),
door krasfen bederven, gaiter par des ra.
tures, gai ter en grattant.
Bekrasfing, vr. action de goiter par des ratures.
Bekreet, verb; t. zie Bekrijten.
Bekreten , verb. deelw. van Bekrijten.
Bekreunen, (zich,) wederk. w. (ik bekreun.
de mij, heb mij bekreund), over jets zich
bekommeren, se soucier. 1k bekreun mij
daarover (daaraan) niec, ook: Ik bekreun
mij des niet, je ne m'en soucie pas. —,
zich bemoeijen. bekreun u met uwe
gene zaken , melez-vous de vos offaires.
Bekrijgen , b. w. (tkbekrijgde , hob bektijgd),
beoorlogen , faire la guerre a q. q.
Bekrijging, yr. action de faire la guerre a

q. q.

Bekrijten , (ik bekreet, hob bekreten), befchreijen , pleurer. (weihig gebr. dal in het
vent. deelw.) Bekreten, baigni , e, do
larmes, eplore, e.
Bekrimpen, (zich,) wederk. w. (ik bekromp
, hob mij bekrompen) , zie inkrimpen , (zich, I.
Bekrodcn , verb. deelw. van Bekruijen.
Bekrood, Bekrooi, verb. t. zie Bekruijen.
deelw. van Bekruijen.
Bekrooijen,
Bekromp, verb t. zie Bekrimpen.
Bekrompen , \Teri. deelw. van Bekrimpen. —,
b. n. naauw, eng, êtroit, e. Hij heeft
eene zeer bekrompene woning,-il demeure
fort el l'êtroit ; fig. Hij heeft het zeer
(moet zich behelpen ,) il est a Pe.
troit, est reduit el Petroit. Bene bekrompene ziel, une ame retreciee. Een
veriland , tin esprit borne, —e omfiandigheden , situation bornee. bijw. 4
Petroit, etroitement. — wonen, demonter a Pitroit a etre loge bien etroitement,
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tnent; fig. — leven, vivre 4 l'etroit ;
fain. vivoter. De woorden kwamen er —
uic, ii parla avec timiditd.
Bekrompenheid , vr. engbeid, dtat , de ce qui
est etroit, m.; fig. geringe middelen van
beflaan , pauvretó , f. gebr21{ aan vernand, manque de capacite, m.
Bekroonen , b. w. (ik bekroonde , heb bekroond) , met eene kroon verfieren, colsronner; fig. Eene bekroonde verhandeling,
une dissertation qui a remportd le prix,
qui a eta couronnee.
Bekrooner, m. celui qui couronne.
Bekrooning,vr. action de ccuronner,f. conronnement, m. 1k was bij zijne — tegenpresent lorsqu'on le couwoordig ,
ronna.
Bekroop, verl. t. van Bekruipen.
Bekropen, verl. deelw. van Bekruipen.
Bekrozen,(verl. deelw. van het veroud. werkw.
Bekruizen, met roet befmeren.) —, b. n.
met roet bezoedeld, roetig, fuligineux ,
Buse.
Bekruiden , b. w. (ik bekruidde, heb bekruid),
van kruiden , fpecerijen , voorzien ,assaisonner d'epices, epicer , zie ook Kruiden.
Bekruijen , b. w. (ik bekruide, bekrood en
bekrooi, heb bekruid, bekroden en bekrooijen), at kruijende met jets bedek..
ken , als : Dir pad moet met zand be.
kruid worden, it faut brouetter du gravier sur ce sentier. —, op iets kruijen,
als : Dit pad mag niet bekruid worden ,
est defendu de brouetter sur ce sentier.
Bekruipen , b. w. (ik bekroop , heb bekropen), door krnipen bereiken, atteindre en
rampant. —, (in het krijgsw.) als: Eene
fchildwacht surprendre une sentinelle;
fig. De liefde bekruipt fomtijds het ongevoeligst hart, lee coeurs les plus insensibles sent quelquefois accessibles
l'amour. —, (in den gemeenz. fireektr.)
beflapen. Zij heeft zich laten —, elle a
laisse aller le chat au fromage. Een
depuceler une fine.
meisje
Bekrui pen, b. w. (ik bekruiste , heb bekruist),
kruiswijze beftrijken, als : Kanonncn die
den mond der haven —, des canons dont
le feu se croise a Pentree du port. Lich
, (bij de Roomsch Kath.) het teeken van
het kruis maken, faire le signe de la
Croix.
Bekuipen , b. w. (ik bekuipte, heb bekuipt),
in kuipen beflaan, enfermer dans des ft,tallies ; fig. door kuiperijen verkrijgen, of
beleggen , briguer,, intriguer. Een bekuipt
ambt, un emploi obtenu par des intrigues, des brigues. Dat was een bekuipt
werk, ils s'etoient entenius dans cette
afaire.
Bekuiping, yr. action d'enfermer dans des
futailles ; fig. brigue , action d'obtenir par
des intrigues , f.
Bekwaam, b. n. tot de bevordering van iets
gefchikt, convenable. Eene zeer bekwame
gelegenheid tine occasion tres-convenable. Ter bekwamer tijd , a point nomme,
de saison, a propos. —, inzond. van menfcben, gefchikt om iets te ondergaan ,pro•
pre, fait, e. Hij is — om alles te gelooven, it est fait pour tout croire. De yer•
eischte hekwaamheid hebbende, out lets te
verrigten, capable. Hij is tot niets —,
it n'est capable de rien. Hij is tot al.les —, it est propre a tont. gefchikt, handig, bedreven, habile. HO is
een — man, c'est an habile homme.
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weer bepaald. in flaat, om zijne bezighe.
den te verrigten, en wel: niet door dronkenfchap verhinderd, sobre. Hij is een
knap werkman, maar zelden als hij aan
bet werk komt, c'est un habile ouvrier,
vials it est rarement sobrequand ilvient
a l'attelier.
bijw. habilement, avec
habilite.
Bekwaamheid , vr. gefehiktheid ,capacite,habilitd. bekwaamheden, meerv. eigenfchappen , welke iewand gefchikt maken,
talents, m. pl. Een man van groote bekwaatnheden , un homme de g: ands ta.
lents.
Bekwaammaker, m. celui qui rend capable
ou habile.
Bekwaammaking, vr. action de rendre capa.
bit ott habile.
Bekwamelijk, zie Bekwaam, bijw.
liekwam, verl. t. zie Bekomen.
Bekwamen, b. w. (ik bekwaamde, heb be.
kwaamd; bijna enkel gebr. als wederk. w.
als :) Zich (zich bekwaam maken ,) se
rendre capable, habile.
Bekwelen, b. w. (ik bekweelde ; heb be.
kweeld), betreuren (vats vogelen ,) plaindre.
Bekwijlen , b. w. (ik bekwijlde, heb
kwijld), bezeeveren, souiller de :alive ore
de bave.
Bel, yr. kleine klok , waarin een klepel hangt,
sonnette. aan den hals van clieren,welke men in een bosch, enz. laat weiden, om
hen op eenen afftand te kunnen hooren,
clarine , f. clairon, m. rond, hol ligchaam , met eene kleine langwerpige opening, du, bewogen wordende, geluid geeft,
door middel van een flukje metaal, van
fteentjes, enz. die zich in hetzelve bevin.
den , *(zoodanige bellen worden gebruikt aan
de tuigen van fommige karrepaarden, aan
de tuigen van paarden voor narrefleden,
aan den hals van kleine honden , enz.) gre.
grelot de cuivre;
lot, an. Koperen
fpr. De kat de — aanbinden, (de eerfte
zijn, die eerie moeijelijk of gevaarlijk fchijnende onderneming begint,) attacher le
grelot. zeker fpeeltuig der kleine kinderen dus genoemd, omdat het van bellen
voorzien is, hochet , ns. Eene ivoren —,
un hochet d'ivoire.—, bloem van hop, clo.
chef to de houblon , zie Hopbel.
Belabben , b. w. (ik belabde , heb belabd,
gem. woord), calomnier, detracter, me.
dire, zie Lasteren.
Belabberd, (vet!. deelw. van van bet veroud.
Belabberen, Belemmeren.) —, b. n. en bijw.
(gem. w ) in het algemeen, flecht, ellendig,
miserable. Hij heeft zijne redevoering —
voorgedragen , it a baragouine son discours.
zich nice wel voordoende. Wat z:et hij
uit! quelle sotto figure d'homme.
er
Belabberdheid, vr. qualite de ce qui est mi.
serahle , pitoyable, mal arrange.
Belachfter,, yr. celle qui se rit de q. q.
Beladen , b. w. (ik behadde, heb beladen),
van eene lading voorzien, charger, filter
(un navire.) —, tot order den balk in bet
ruim, barroter ; fig. (in den bijbelft.) Met
zonden beladen zijn, croupir dans le pd.
112d.

Beladderen, b. w. (ik beladderde , heb beladderd), met ladders beklimmen, escala.
der.
Beladdering, vr. action d'escalader.
Belagchelijk, b. 1. waard om belagchen to
warden, risible, ridicule. Lich — (be.
fpot
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fpottelijk) maken, se rendre ridicule, jede ltd , etc.); pant a moi, (a votes, a
ter du ridicule sur soi. Iemand — ma.
lui . etc.) Wat die zaak belangt, quant
ken, tourner q. q. en ridicule, ridicucette afaire.
liser q. q. AANM. risible worth zoo wel Belangende , voorz. aangaande , au sujet de,
in eenen goeden zin gebruikt voor lagchen
touchant, concernant.
verwekkende, als met de nevenbeteekenis Belanghebber,, m. Belanghebbeude, m. en yr,
van befpottelijkheid; en ook in den laatilen
partie concernee dans une affaire, interesse , e. Om de zaak ten einde te bren.
zin gebezigd, is dit woord altoos minder
bard, dan ridicule , dat nooit in eenen goe.
gen , beeft men de onderteekening van alle
den zin voorkomt, zie ook Belagchenswaarbelanghebbenden noodig , pour confirmer
dig. —, bijw. ridiculissime.
l'affaire , it faut la signature de tout
Belagehelijkheid, yr. befpottelijkheid, rids'.
les interesses et de toutes les interessies;
culit e.
pour consomme, Palaire , i1 faut que
Belagchen , b. w. (ik belachte,heb belagchen),
tons les interesses et routes les intiresover iets lagchen, se rire. De dwaasheden
sees signent.
der menfchen—, se rire des folies humai- Belangeloo g , b. n. niet belangzuchtig , desinteresse , e. Een — man , en hommedese
nes. Ik belach zijne bedreigingen, je ris
interesse. Eene belangelooze daad, une
on je me ris de set menaces. 1k belach
action diJintiressee.
, bijw. sans vue
hem wac, je ris ou je me ris de lui, je
me moque de lui.
d'interit.
Belagchenswaardig, b. n. en bijw. waard om Belangeloosheid, yr. desinteressement tn.
Ilunne — doet hunne eeuw eec aan , leur
belagchen te worden , risible. Wat hij
daar zegt , is —, ce qu'il dit 14 est risible.
desintiressement fait honneur a leur sihAANer. Tusfchen Belagchenswaardig en Belagdie.
chelijk fchijnt het zelfde onderfcheid pleats te Belangrijk, bijv. van aangelegenheid, impor.
bebben , als tusfchen het Franfche Risible en
taut, e.
Ridicule. zie de AANM. op Belagchelijk. Belangrijkheid , yr. importance.
13elagchenswaardig is altoos, ook met de Belangzoeker, m. homme personnel, homme
nevenbeteekenis van befpottelijkheid , mininteressi.
der hard dan Belagchelifk , en is buitendien Belangzuchtig, b. n. personnel , le , interesvan iets, tat nit zijnen aard lagchen behoort
se, e. Len — mensch, un homme lute•
te verwekken , in eenen goeden zin te eeresse.
Belappen , b. w. (ik belapte, heb belapt),
bruiken. Ben —mensch, un homme
he
t lappen ofverltellen van iemands goed be.
de
q.
ch.
ou
sit
Belagcher, m. celui qui se
zorgen , als : lemand — en benaaijen, ek•
de q. q., moqueur, celui qui se moque de
voir coin de l'entretien do lingo de q. q.
q. ch. ou de q. q.
Betagching, yr. action de se rire de q. ch. Bolas, verl. t. zie Belezen.
Belasten , b. w. (ik belastte , heb belast), eeon de q. q., moquerie.
nen last opieggen, beladen, charger. EeBelagen , b. w. (ik beraagde, heb belaagd) ,
nen wagen , charger une voiture; fig.
legen leggen, tendre , dresser des pieges.
belastingen
(fchattingen) opleggen , impo.
tendre
des
pieges
u
l'ennemi.
Den vijand
ser a'es taxes, des impdts , (sur le pencelui qui tend ou dresse des pie.
Belager ,
ple , etc.) —, beveleu, als Iemand iets ,
ges.
of met iets
(opdragen) charger q. q.
Belaging, yr. action de tendre ou de dyes.
de faire q. ch. lit heb hem met die boot,
ser des piiges.
Betakkcn , b. w. (ik belakte, heb belakt), ee •fchap belast, je lui\ ai chargé de faire
cette commission pour mot.
nen iak aanwrijven, ternir la reputation
ds q. q., le sisal iquiper, lui donner un Belasteren , b. w. (ik belasterde , heb belasteid), door laster zwart maken , denigrer.
paquet , entrer sur la friperie , fem. calomcalomnier. Hij belastert zonder ophoumetlak toemaken , former avecde
nier.
den mijue dacien , ii denigre sans cesse sues
cacheter.) Eenen brief —, ca•
14 cire
cheter une lettre avec de la cire.
Belakker,, tn. celui qui calomnie, calomni- Bealac sttieornitslg. , yr. denigrement, m, action de
denigrer, de calomnier, calomnie.
ateur.
Belakking, yr. calomnie.
action de !fere 'Belasting, yr. het helasten , action de charinzond. fchatting,
ger , etc. Zie Belasten.
mer avec de la cire.
Saxe, imposition. zie dit woord. — op
Belakfter, yr. ca'omniatrice.
de vaste bezittingen ,(grondlast,) contribu.
Bclanden , 0. w. (ik belandde , ben beland) ,
tion fonciére. op dranken , gemeene landsaan land komen , aborder,, secure 4 termiddelen, enz. aides, f pl. —, op het
re ; fig. Zij belandden op de kust van C. ,
verkoopen van wijn in het klein (bij
ils aborderent a la cote de C.; fig. Nie.
thrs) jalage , tn. — op het bier, gamba.
mind weet waar hij beland is , personne
ne sait cc qu'il est devenu.
men yr., die aan eene
Bclang, o. aangelegenheid, gewigt, impor- *Belastingfchuldige ,
fchatting onderhevig is, eontribnable.
u•
sauce, f. Lene zaak van zeer groot
Belatten,
b.
ve.
(ik
belatte
, heb beiat), met
ne afraire d'une tres-grande importance,
une affaire trés eimportante. Deze bij- latten voorzien , couvrir,garnir de latter.
zondcrheden zijn van weinig , ces details Beiderom, zie Gildos.
voordeel , bast, Beleden , verl. deelw. van Belijden„
soot pen importants.
bij iets heb. Beleed, verl. t. zie Belijden.
aeantage, interet, m,
ben, avoir interet a q. ch. y etre lute- Beleedigen , b. w. (ik beleedigde, heb belee.
digd), Konen, verongelijken, injurier,,
resse,e. lit heb er --bij, Sat het zoo zij ,
insulter, offonser , outrager , faire vise
j'ai interet que ce soit ainsi.
injure 4 q. q. Men beleedigt met woorBelangen, b. w. (het belangde, heeft beden en met daden, on offense de propos
langd), betreffenaangaan , (dock enkel
et de faits. Een' man van eel . befeedigt
gebruik, in :) Wat mij , (u , hem, enz.)
men niet ongeftraft ,' on n'outrngc pas
belangt, pour ce qui est de moi ,(devous,
ins,
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imprtmement un homme d'honnefir. Zich
beleedigd achten , se trouver offense , e,
choqud, e. Beleedigende uitdrukkingen ,
des expressions offensantes, outrageantes,
Beleediger, m. offenseur celui qui i nit'.
rie , insulte, etc. zie 'Beleedigen.
Beleediging, vr. hoon, offense, insulte, f.
affront, in. injure, f. outrage, m. Eene
— verdragen , devorer on souffrir une
injure.
Beleedigiler,, yr. celle qui loffense, etc. zie
Beleedigen.
Beleefd , ( verl. deelw. van Beleven.) —, b.
n. hofelijk , wellevend, polle , civil, e,
konnete, obligeant , e. (AANm, Het
woord honnete, in dezen zin , words flechts
achter het zelfft. naamwoord gevoegd : Een
— man, un homme honnite ; terwijl un
honnéte homme een eerlijk man beteekent.)
—, Beleefdehjk , bijw. poliment, honneCement , civilement. lemand zeer — ontvangen , recevoir q. q. tres-honnetement.
Beleefdheid , y r. (zonder meerv.) hoffelijkheid , wellevendheid , politesse civilite 5
ltennétete, urbanite. Hij deed' het nit —,
(beleefdheiclshalve ,)il le fit par politesse,
par civilite, etc. —, verpligtend voorkomen , gedienftigheid, provenance. —,
(met een tneerv.) daad van beleefdheid, civilite, honnetete. Hij beefs mij vele beleefdheden bewezen, it m'a fait beaucoup
d'honnitetes.
Beleemen , b. w. (ik beleemde , heb beieemd) ,
met leem beftrijken (gelijk korven , hutten),
enduire de torchis , de terre grasse.
Beleenen , b. w. (ik beleende , heb beleend),
geld op pand voorfchieten, prêter sur gages. —, geld tegen pand opnem en , emprun.
ter sur gages. Die goederen ziin beleend ,
cos terres sont hypothequees. — als een
leengoed op iemand vestigen, infloder. —,
(bij de regtsg.) in een ambt zetten,
magt, aanzien bekleeden, investir. De keizer heeft hem met dit hertogdom beleend,
l'empereur l'a investi de ce duche.
Beleener, m. celui qui prate sur gages.
Beleenbank, zie Leenbank.
Beleening, vr. prit sur gages ,m.—, emprunt
sur gages , in. —, infOodation, zie Beleenen.
Beleg, o. belegering, siege, m. Het heleg
opbreken , lever le siege. Een langdurig
—, en long siege. Een — uitftaan , doorflaan , soutenir en siege. Het — (14:liken ,
couvrir le siege.
Belegen, verl. deelw. van Beliggen. —, b. n.
niet versch , dat gelegen heeft , rassis, e.
— bier, de la bidre vieille, de la bière
rassise. — brood, du pain rassis.
Belegeraar, m. un des assiegeants. De belegeraars, les assiegeants.
Belegeren , h. W (he belegerde , heb bele gerd) 9. zich voor eene itad legeren, om dezelve in te nemen, assieger. De beleger.
den dezen verfcheidene uitvallen , les assieges firent plusieurs sorties ; fig. De
voriten worden needs door eenen drom van
vleijers belegerd (omringd), les princes
sent toujours entoures d'une foule de flatteurs. Hij words dagelijks door zijne fchuld.
eifchers belegerd, ses creanciers l'assidgent tons les jours.
Belegering, yr. het belegeren, action d'assidger,, f. —, beleg, siege, in.
Beleggen, b. w. (ik bclegde en beleide, heb
belegd en beleid), door jets op te leggen
bectekken, couvrir. De tafel met papier
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—, couvrir la table de papier. Den
vloer eener. kamer met planken —, plan.
choler une chambre. Eene plaats met
vloeffteenen —, carreler une cour. lieu
kleed met zijde —, galonner an habit. Den rand eener kom met gras —,
gazonner le bard d'un bassin. Een
dak met panne,, mood, enz. —, enfaiter
an tole. —, doen biieen komen, als: Den
rand —, convoquer le conseil. Eene vergadering — , canvoquer une assemblee. —,
op rente zetten , als : Geld —, placer de l'argent, mettre de l'argent 4 inter-et, don.
tier de l'argent 4 retire. —, befluren ,
als : Zijue zaken wel —, biers conduire les
affaires. —, (lcheepsw.) vastfjorren , a.
marrer. Een touw —, arnarrer un cordage ou une manoeuvre 4 son taquet ,
chevillot, etc. —, beflaan (bij fmeden),
armer (de Lander de for.)
Delegger,, m. celui qui couvre, etc. zie Be.
leggen , inzond. van eene vergadering , enz.
Wie is de — van doze vergadering ? Oui
a convoque cette assemblee?
Belegging , yr. action de couvrir, etc. zie
Beleggen.
Beleghouten 9 m meerv. (fcheepsw.) taquet:
a cornes, m. pl.
Belegfel , o. (van een kleed ,) garniture, f.
galon, in.
Beteid , verl. deelw, van Beleggen en Belei•
den.
Beleid, 0. overleg , voorzigtigheid, prudence , discretion, f. Met — te werk gaan,
agir avec prudence. —, beftuur,, direction, administration , f.
Beleide , verl. t. zie Beleggen.
Beleiden , b. w. (ik beleidde , heb beleid), befturen 9 conduire , administrer, diriger.
Beleider,, m. directeur, administrateur.
Beleiditer,, yr. directrice , administratrice.
Belekken , b. w. (ik belekte , heb belekt) ,
door lekken bevochtigen, humecter goutte
a goutte.
Beiemmeraar 9 m. celui qui cbstrue, sic Be•
lemmeren.
Belemateren, b. w. (ik belemmerde , heb be..
lemmerd), een beletfel in den weg leggen,
obstruer, empecher,, interposer un obstacle. Gij belemmert den doo,gang , von:
obstruez le passage. Deze muur belem.
inert bet gezigt, cette inuraille empeche
la vile. De fpraak —, paralyser la langue. — door pain , encombrer.
Belemmering , vr. action d'obstruer, obr truelion , j: empéchement, in. — der fpraak,
difliculte de parlor, —, hinderpaal , obstacle,
- doorpuin , encombrement,m.
B elenden , o. w. (ik belendde , heb belecd ) ,
aanpalen , etre contigu, e, aboutir. Alija
huis belend aan het owe , ma maison est
contigue a la vdtre. Belend , contigu,e,
attenant, e.
Belending, y r. contiguite, f. avoisinement,
in. De — van een huis , les tenants et
les aboutissants d'une maison.
Beiet , 0. verhindering , empechement, in.
—, inzond. verhindering om bezoek te outvangen , als: Heeft IVlevrouw ook —? Ma.
dame est-elle visible? 1k heb —, je ne
pills vous (le, la ,etc.) recevoir, leatand
— geven , dire ., au faire dire a q. q.
green no paste le recevoir. — laten vragen 9 faire demander si la visite de q.
q. pout etre repue.
Beletfel , o. hindcrpaal, empechement, obstacle, in.
Be-
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Beletten, b. w.(ik belette , heb belet), empesir , gre , m. volonte , f. Indien het uw —
cher. Ik zal het hem wel— ,je rempicheis, zalik er been gaan , si c'es: votre plai.
sir, j'y irai. Naar uw —, comme vous
tai bien.
Beletting, yr. empeehement , in.
voulez. Naar —, 4 volontd.
Beleven b. w. (ik beleefde, heb beleefd), Believer, m. celui qui complait, etc. zie
tot een zeker tijdperk leven, vivre JusBelieven.
qu'4. Wie zal den algemeenen vrede — ? qui Believing, yr. action de plai re , etc. zie Be..
est ce qui vivrajusqu'h lapaix generale ?
lieven.
Zoo wij het —, si nous vivons dans ce Beligchamen, b. w. (ik beligchaamde , heb
temps-1J; —, van daar: ondervinden , zien
beligehaamd), met een ligchaam voorzien ,
gebeuren. Dit heb ik nooitbeleefd, je n'ai
een ligchaam toefchrijven, corporifier.
jamais de ma vie vu une pareille chose. Belijden, b. w. (ik beleed, heb beleden),
bekennen, confesser, avouer. De waarIk hoop het niet te —, ft n'espere pas
voir cela en ma vie. Ik heb al war beheid —, confesser la virile. —, aank1even
en erkennen, confesser, faire une profesleefd, fai deft) vu arriver beaucoup.
Ilij beleeft vreugde aan zijne kinderen, ses
sion publique, professer. Chrism —,
enfants lui donnent de la satisfaction.
confesser Jesus-Christ. De christelijke
Zie ook Beleefd.
godsdienst —, professer la religion chreBelezen 7 h. w. (ik belas, heb belezen), een
tienne. Zich — met lets (zich behelpen),
bezweringsvoorschrift over iemand lezen,
s'accommoder de q. ch.
conjurer, exorciser, en faisant lecture Belijclenis , yr. geloofsverklaring , confession
de certaines formules. —, door het lezen
de foi. Heeft hij zijne — gedaan ? a-t-il
van tooverformulieren betooveren , enchanfait sa profession, confession, de foi ?
ter , charmer, exorceler,7 par la lecture
Augsburgfche—, la confession d'dugsbourg.
de certaines formules ; van daar fig. overre—, geloofsaankleving. Hij is niet van die
—, it n'est pas de cette eglise.
den , persuader, engager. lernand tot
lets —, engager q. q. el ch.
Belijder, m. Belijderes, y r. celui eu cells
Belezen, b. n. veel gelezen hebbende, qui a
qui fait profession d'une religion, qui
de la lecture, qui a beaucoup lu. Ben
confesse q. q.
zeer—manon homine d'une grande lecture. Belijmen, b. w. (ik belijmde, heb belijmd),
Belezenbeid, Yr. kennis van boeken, lecture. met lijm bestrijken, enduire de colle,coller.
Hij heeft veel —, it a beaucoup de lec- Belijnen , b. w. (ik belijnde, heb belijnd),
Lure. —.van de oude schrijvers, drudimet eene lijn metselen , enligner.
Belikken , b. w. (ik belikte , heb belikt), rondtion; zie Belezen.
Belezer, in. betoovenaar, duivelbezweerder ,
om likken, lecher.
celui qui persuade, enchanteur, exor- Belle,', oi w. (ik beide , heb gebeld), schellen , aan de bel trekken, sonner, tirer la
ciste.
Belezing, vr. betoovering , enchantement,exsonnette. -, b. w. door bellen roepen ,
orcisme , tn. persuasion.
als: Zijne bedienden —, sonner ses gent.
I3elgen,' (zich) wederk. w. (ik belgde mij, Befletje, o. zie Bel.
heb mil gebelgd), over lets ontevreden wor- Beloerder,, m. epion,celui qui Ole ,guetteur.
den, se filcher, prendre en mauvaise Beloeren, b. w. (ik beloerde, heb beloerd) t
befeieden , spier, guetter.
part. Zich eener zaak —, se f4cher de
q. ch. Belg u daarover niet , ne vous f4- Beloering , y r. action d'epier.
pas
de
cela.
—,
b.
w.
(met
den
3.
Belofte
yr. toezegging „ promesse. Eene
chez
fchriftelijke —, une promesse par &rite
pers.) ontevreden maken, deplaire. Het
Zijne — breken , fausser sa promesse.
beige u niet , ne vous deplaise , ne vous
Zijne — hoeden , tenir. , garder sa prowsen deplaise, ne trouvez pas tnauvais.
se. Aan zijne — voldoen , beantwoorden,
Belging , yr. action de se father, de alp:al ai
satisfaire a sa promesse. Zijne — (belofre.—, oploopendbeid , toorn, colare.
ten) vervulien , remplir sa promesse, ses
Beigziek, b. n. die zich ligt belgt, emporte,
promesses Hij is getrouw non zijne belofe, passionte, e.
te , il est fidele 4 sa promesse, en ses
Belgziekte,Belgzucht ,vr.esprit emporti, tn.
Belhamel , m. een hamel, ram, met eene bel , die I promesses; fpr. w. — maakt schald , Belot.
ten maken schuld , chose promise , chose
tot geleide der kudde dient, clocheman , bedue ; parole vent feu; ce n'est pas tout
tier qui porte un grelot pour conduire le
de promettre, it font tenir.
troupeau; fig. aanvoerder van muicelingen,
chef d'une bande , d'une faction, d'un Beloftenis , zie Belotte.
De
Belogen,
vent. deelw. van Beliegen,
arc-boutaut,
boute-feu.
parti ; fig.
— zijn, conduire la bande, mener le Betoken (verl. deelw. van her veroud. Beluiken.) —, b. n. gefloten , fermi , e. —,
branle.
betrokken, als : Hij zag er — sit, ii aBeliegen, b. w. (ik beloog , heb belogen),
voit Pair triste. —, even voorbij, als : —
logentaal over iemand voeren, calomnier.
pafchen', apres paques.
Belieger, in. calornniateur.
Belommeren , b. w. (ik belommerde, heb beBeliep , v. t. zie Beloopen.
lommerd,)overfchaduwen, ombrager,, faiBelieven, o. w. (mea Hebben), behagen,
re de Pombre, donner de Pombre.
plaire. Hij trachtte haar te —, it tachoit
de lui plate. Als het n belieft, s'il Belommering, yr. action d'ombrager.
vous plait. Wat belieft u ? (in den ge- Belonken, b. w. (ik belonkte, heb belonkt) ,
lonkende begluren, lorgner.
meenz. fpreektr. Wat belieft ?) plait-il ?
bij verkortieg voor: Que vous plait-i1?—, Beloofster, yr. cells qui promet , promettense.
te wine zijn, naar iemands believen handelen, complaire , faire plaisir. Ik wil u! Beloog, \Teri. t. zie Beliegen.
daarin wel —, je veuxbien vous complai- Beloonen , b. w. (ik beloonde ,heb beloond),
vergelden, recompenser, remunerer; fpr.
re en cola , je veux bien vous faire ce
w. de deugd beloont zich zelve, zie Deugd.
plaisir-14.
IIij werd voor zijne dienften beloond, on a
inelieven, o. welgevallen , goedvinclen, plaire.
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recompense ses services. Het beloont de
moeite niet, ii ne vaut pas la peine;
fig. ftraffen. Zijne ontrouw werd hem be.
loond, Hij werd voor zijne ontrouw be.
bond , it a ate recompense de sa perfidie.
Belooning, yr. het beloonen, action de recompenser, etc. zie Beloonen. hetgene
waarmede men iemand beloont, recompense, remuneration. — of vereering, die
men geeft ran hem, wiens werk het be.
kroonde het meeste eVenaart, accessit ors.
Belooner, m. Beloonfter vr. celui on celle
qui recompense.
Beloop o. de gang of wijze van lets, courant,
Dat is 's werelds c'est le courant
du monde. Eene zaak op Haar — laten,
laisser une chose aller son train. —,
terlijke vorm, forme , f. contour, tn. —,
inzonderheid van een fchip , model , naar
hetwelk een fehip moet gebouwd worden
gabari ou gabarit, in. Dit fchip heeft een
ce vaisseau est d'un bon gabagoed
ri. bedrag , montant , m. somme, f.
Het — eener rekening , le montant, la
somme d'un compte, d'un memoire.
Beloopen , b. w. (ik beliep , heb beloopen),
loopende bereiken, atteindre, joindre en
courant, attraper. Ift zou hem niet weten te je ne saurois l'attraper; fig.
en fpreekw. Ik kan hem wel met een' natten vinger
, (hij is niet ver af,) je sato
rois le trouver facilement, it West pas
loin d'ici. onverwachts overvallen , Furvenir. Toen wij vertrekken wilden, beliep
ons een form , of (en wet meestal :) werden wij door eenen form —, comma nous
dtions prets u partir, it survint un ora.
ge , nous filmes surpris par line tervete.—, loopende verrigten, als : Ik heb nog
veel te
j'ai encore beaucoup de commissions a faire. o w. (met IIebben)
eene zekere fom uitmaken, monter,,se monter h. De fom bedroeg honderd gulden ,
la somme monta, se monta a cent florins.
Hoe veel zal dat —7 a combien se montera-t-il?
Beloven, b. w. (ik beloofde, heb beloofd),
toezeggen , promettre. Het beloofde land,
la terro promise ; fpr. w. Gouden bergen
pronsettre monts et merveilles. Door
veel — en weinig te geven, doen de grootea
de kleinen in vreugde Leven, Veel — en
weinig geven , doet de kinderen in vreugde
'even, promesse -de grand nest pas heritage. doen verwachten, faire esperer.
Een veel belovend jongeling, un jeune homme de belle esperance.
Belover, m. celui qui promet, prometteur.
Beloving, yr. action de promettre,promesse.
Belroos, yr. zekere ontileking in het aangezigt, erysiphle ou eresipele, vs.
Belt , yr. hoop, tai, monceau, ns.
Beluiden, Beluijen , b. w. (ik beluidde, en
beluide , heb beluid) , luiden over iemand bij
zijn overlijden (elders Overluiden genoemd,)
of, bij zijne begravenis, sonner la cloche
a la wort, ou a l'enterrement de q. q.
Beluiken, zie Beloken.
Beluisteraar, espion qui est aux deoutes.
Beluisteren, b. w. (ik beluisterde, heb beluisterd) , door luisteren trachten te vernemen, &outer; etre aux ecoutes. Spreek
niet zoo hard, men beluistert ons, ne par.
lez pas si haul, on nous ecoute.
Beluistering , yr. action d'être aux dcoutes.
Belul, o. (gemeen w., elders Benul ,) be.
fef, bevatcing. Het is, als of hij zijn
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kwijt is, it semble qu'il a perdu sa tra.
montane. weet, als : Hij heeft er geen
— van, it n'en est nullement touché. Loader
(onbezonnen,) a Pitourdi.
Belust, (verl. deelw. van Belusten ,) —, b.
n. begeerig, naar eenige bijzondere fpijze,
ayant envie de. —, inzond. van zwange.
re vrouwen ,ayant l'envie de femme Bros.
se , zie Belustheid.
Belusten, o. w. (het belustte, heeft belust),
(in den gemeenz. fpreektr. in fornmige fire.
ken , voor :) benieuwen, als : Het zal mij
eens —, of het zoo is, je suis curieux
de savoir s'il soft ainsi.
Belustheid, yr. driftige begeerte naar eenige
bijzondere fpijs , envie. —, inzond. yam
zwangere vrouwen , pica , rn. malacie , f.
AANM. Pica beteekent meer bijzonderlijk
den trek naar oneetbare dingen , zoo als
kalk , enz , bij zwangere vrouwen , en bij
meisjes die de bleekzucht hebben5 tnalacie
is de trek van zwangere vrouwen naar forumige ongewone fpijzen.
Bemagtigen, b. w. (ik bemagtigde, heb be.
magtigd), vermeesteren, met kracht van
wapenen in bezit nemen, conquirir,prendre. Eene (tad —,prendre une ville s'emparer d'une ville; fig Eene diepe zwaarmoedigheid had hem bemagrigd , une profonde mdlancolie s'etoit emparde de son ame.
Bemagtiging, y r. action de cemisterir, de
prendre , conquete, prise. De eener
vesting, la prise d'une place forte,
d'une forteresse , f. emparement, tn.
Bemannen , b. w. (ik hemande , heb bemand),
met manfchap voorzien. Een fchip eris
mariner, armor un vaisreau.
Bemanning, yr. action d'emmariner,, f armoment, m.
Bemantelen, b. w. (ik bemantelde , heb
manteld), rnet eenen mantel amhangen,
couvrir d'un manteau; fig. hewimpelen ,
pallier , colorer, voiler. Eene zaak —,
masquer, pallier une affaire. —, (in de
krijgsk.) met eenen walonigeven, entourer
d'un rempart.
Bemanteling, yr. fig. bewimpeling, action de
pallier, etc. palliation —, (in de kriigsk.)
action d'entourer d'un. rempart.
Bemasten, b. w. (ik bemastte heb bernast),
welter.
Bemasting, yr. action de mister.
Bemerken , b. w. (ik bemerkte , heb bemerkt),
gewaar worden, befpeuren, appercevoir,
remargner , observer. lk heb op mijne
reis bemerkt, j'ai observe dais mon voyage. Hij geeft zich vele moeite, om bemerkt te worden, it se donne beaucoup de
peine pour etre remarque.
Bemerking, o. het bemerken, action d'appercevoir, de rev:arguer, d'observer. —,
nanmerking, observation, remarque ,f.
/3emesten, b. w. (ik bemestte , heb bernest),
met mest voorzien, fumer,, engraisser.
Eenen akker firmer on champ. net
land —, engraisser la terre.
Bemesting, vr. het bemesten, action de fu.
user , d'engraisser.
Bemiddelaar, vr. mediateur, entremetteur.
- fcheidsman, arbitre.
Bemiddelaarfter, vr. mediatrice.
Bemiddeld (verl. deelw. van Bemiddelen.)
b n. met middelen (tijdelijk vermogen)
voorzien , aise e, 4 son aise. Het is een
— man, c'est ran Lamle aise. Hij is niet
rijk , mar hij is —, (kan goed Ieven ,)
n'est pas riche, snais it cst ii son aise.
Be-
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Bemiddelen, b. w. (ik bemiddelde, heb be•
middeld), eenen middelweg tot bijlegging
van een gefchil aanwijzen , accommoder,
faire terminer a Paimable , concilier.
Bealiddeling, yr. tusschenkomsc, mediation,
entremise. 1k heb mij van zijne — bediend,
je 1318 suit servi de son entremise.
Beminde, m. en yr. geliefde , minnaar of
minnares , amant, m. amante , f. bienaime , bien.aimie. —, van getrouwde
lieden , man of vrouw , als : Hoe vaart
uwe — ? uw —? comment se porte votre
femme? votre marl? Mijne gebiedenis
aan uwe— ,faites mes compliments a votre femme.
Beminnaaar, m. Beminnares, vr. liefhebfter,
yui aime q. ch., amateur, amnatrice.
Lie de AANM. op Liefhebber.
Beminnelijk , o. aimable. —, bijw. d'une
tsar:lire aimable.
Beminnelijkhied, yr. amabilite.
Beminnen , b. w. (ik beminde, heb bemind),
liefhebben, aimer, cherir. Zlj — elkan.
der teederlijk, ils s'aiment tendrement.
—, liefhebberij hebben voor lets, aimer a;
Pre amateur de. Hij bemint het lezen,
it aime a lire.
Beminnenswaardig , b. n. aimable, digne
d'être aline.
Beminnenswaardigheid, yr. amabilite.
Bemoedigen, b. w, (ik bemoedigde, heb bemoedigd), iemand tot. lets aanmoedigen ,
encourager.
Bemoediging, yr. aanmoecliging, encouragement , m.
Bemodderen , b. w. (ik bemodderde, heb be.
modderd) , beflijken, trotter, souiller de
bone.
Bemoddering, yr. action de crotter, de
souiller de bone.
Bemoeial, m. bedrilal , factoton , fact otum.
Bemoeijen, (zich) wederk. w. (ik bemoeide
mij, heb mij bemoeid), zich inlaten met
lets, se miler, s'ingerer. Hij bemoeit
zich met alles , it s'ingere de tout.
Bemoeijing, yr. (zonder meerv.) het bemoeijen, action de se miler, de s'ingerer. —,
met een meerv. thans dikwijls in navolging
van het Hoogd. Bemlihung, in gebruik
voor : inspanning, poging , effort , m.
peine, f. iaij ward rijkelijk voor zijne bemoeijingen beloond, it a ate richement
pays pour sa peine.
Bemoeijeuis, zie Bemoeijing.
Bemol, m. bemol.
liewolaeutel, m. clef de bemol, f.
Bemorfen , b, w. (ik bemorste , heb bemorst),
vuil maken , salir,,souiller, barbouiller.
Bemost, (verl. deelw. van het ongebr. Be.
mosfen, met mos bedekken), —, b. n. met
mos begroeid , convert, e, de mousse,
mousse, e. Een bemosce fteen, une pierre moussue.
Bemuren , b. w. (ik bemuurde , heb bemuurd),
met een' entthr omgeven, entourer d'une
mural Ile , d'un mur ,. de murailles , de
slurs. Eene bemuurde flad, une ville
muree.
Ben, 1 perf. van den teg. t. der aant. w.
zie Ziju.
Ben, yr. mand, korf, panier,, m.
Benaaijen , b. w. (ik benaaide, heb benaaid),
behoorlijk naaljen , coudre. Dit kleed is
wel benaaid, cette robe est biers consue partout. —, hetgene voor iemand genaaid most worden, bezorgen , als: Iemand
—, se charger de 1.'entretien du linge de
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q. T. zie ook Belappen , Beftoppen, Be•
wacfchen.
Benaarftigen, b. w. (ik benaaraigde, heb benaaraigd) , zich naarftig toeleggen op iers,
als: De letteroefeningen —, s'appliquer
avec ardeur el la litterature. Zich —,
(bevlijtigen,) s'evertuer.
Benaarf}iger, m. celui qui s'applique ou :Va.
vertue.
Benaaraiging, vr. application.
Benaaraigfter, yr. cells qui s'applique on
s'evertue.
Benaasten , b. w. (ik benaascte, heb benaast),
zie 1\aasten.
Benaasting, zie Naasting.
Benaauwd, ( yeti. deelw. van Benaauwen.) —,
b. n. eng, beklemd , itroir, e, serre, e.
Een — vercrek , une chambre qui n'a
point d'air. — van borst zijn, eene be.
naauwde borst hebben, avoir la poitrine
oppressde; fig. bevreesd, beangst saisi, e,
de crainte. Hij is voor niets —, it se
craint rien. — maken , faire peur. Een
— geweten , tine conscience alarmee. —,
voor : benaauwend , veraikkend , als : Eerie benaanwde warrnte , tine chaleur etouffante. —, bijw. als: Her is — warm, it
fait une chaleur etourante.
Benaauwdheid, yr. beklemdheid, oppression.
—, vrees, crainte. —, verlegenheid, angst,
detresse , trance, f, etouffement, m. De
benaaawdheden des doods, les transes de
la mort.
Benaauwen, b. w. (ik benaauwde, heb be.
naauwd), fig. in nood en lijden brengen,
opprimer, oppresser, reduire a Petroit.
Zich om eens antlers wil—, se mettre dans
!'embarras pour an autre.
Benaauwer, m, celui qui opprime, etc. zie
Benaauwen.
Benaauwing, yr. oppression.
Benadeelen, (ik benadeelde , heb benadeeld),
iemand of zich zelven nadeel toebrengen,
prejudicier, mdfaire. Het was zijn your.
nemen hem te —, c'Otoit son dessein de
lui mefaire. Het al te harde werk bena.
deelt de gezondheid , l'excas du travail
prejudicie a la sante. Iemand in zijn
goed, in zijne eer —, prejudicier aux
biens , a la reputation de q. q.
13enadeeler, m. celui qui nuit, prejudicie.
Benadeeltng, yr. het benadeelen, action de
nuire , de prejudicier. —, nadeel, de:aye:wage, dommage,prejudice , tort ,mn.
Benadeetfter, vr. cellequi unit , prejudicie.
Benaderen, b. w. (ik benaderde, het, bermderd), naasten, inzond. (in de regtsgel.)
een iverkocht erfdeel tegen opbrengst van
verkoopprijs, aanvaarden, retraire, reverse
diquer. Volgens de voorwaardea van het
koopverdrag heefc hij het regt , om cht,
goed re —, les clauses du contrat de vents lei dominant le droit de retraire ce fonds.
Benadering, y r. (in de regtsgel.) geregtelijke
wederedching , revendication , f. re.
trait , m.
Benam, verl. t. zie Benemen.
Benamen, zie Benoemen.
Benaming,`vr. het benoemen, action de no.
miner , de denominer, denomination. —,
gegeven naam, denomination.
Renard , (verl. deelw. van het min gebr. Be.
narren.) —, b. n. verlegen, embarrasse, e.
Benardheid, vr. verlegenheid, perplexite , f.
embarras, as.
Benarren, b. w. (ik benarde, heb benard),
vet.
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sent Pentendement ; les passions offus.
verlegen maken, embarrasser,, inquieter,
queer la raison.
(zeew.) el:order.
verfcheidene tot ee:,erlei oogmerk Beneveling, y r. action de couvrir de brouilBende ,
lard , etc. zie Benevelen.— , (zeew.) nuaverbondene perfonen, bande , troupe , corngo, 7n.
paznie; (in eenen kwaden zin ,) fain.
que, Eene — roovers, one bande de vo- Renevens, zie Neffens.
Bengel,
m. poort- of boomklokje ' petite clo.
leurs. Eene — miters, paardenvolk , tine
the qui est tirie pour avertir que les
troupe , une brigade de cavalerie. Ecne
portes d'une ville vont etre fermees (se
tooneelfpelers , tine troupe de comediferment), ou qu'une barque est au point
ens. Eene — (koppel) patrijzen , ace coin.
de partir; fig. fam. plompe, boerfche jonpagnie
pag n de p er d r ix .
gen , lomperd , polisson, lourdaud.
Bendelgaren , o, (zeew.) ficelle, f.
3engelen, o. w. (ik bengelde , heb gebenBeneden , voorz. en bijw. onder, omlaag
geld), aan den bengel trekken , (zie Ben.
dessens. Dit fink lag —, ce morceau égel)sonner la cloche d'uneporte ,, de ville.
tort dessous.
inzonderh. in eene lage•
re verdieping , en bas. Naar — (of enkel Bengelkruid, o. (in de kruidk.) glaskruid , zekere plant, mercuriale, f.
-) komen, venir en bas. —, in eenen
ruimeren zin, ale : Flier —, (in het onder- Benieuwen , o. w. Chet benieuwde, heeft benieuwd), etre curieux, euse, de sayoir. Het
maanfche ,) dans ce bas monde , ici-bas ,
benieuwt mij, of: Het zal mij
sur la terre ; fig. Dat is — mij, (beneden
of hij
daar geweest is, (ook : Ik ben benieuwd,
snijne waardigheid ,) cela est au dessous
om te weten , of hij daar geweest is ,) je
de moi. — den wind , (fcheepsw. aan lij ,)
suis fort curieux de savoir s'il y a ete.
sous le vent. — den wind vervallen , tornbenijdde heb benijd),
her sous le vent. De — ziinde bloemkrans Benijden, b. w.
nijd tegen iemand koesteren , envier. Men
( in de kruidk.), la corolle infere; zie ook
behoorde hem zijn geluk niet te —, on ne
tie zamengeft. woorden.
devroit pas lui envier sa bonne fortune.
Benedenbuur, m. voisin qui demeure au
Het is beter benijd dan beklaagd te zijn ,
dessous de q. q. , ou en bas.
ii vast mieux etre envie que lamente.
Benedenhuis, o. tegenft. van Bovenhuis , maiB enijdenswaard , Benijdenswaardig, b, n. di.
son d'en bas , f.
gee d'envie.
Benedenkamer, yr. tegenft. van Bovenkamet,
kamer in de benedenfte verdieping, cham- Benijder, m. envieux.
bre au rez de chaussie , chambre baste. Benijdfter, vr. envieuse.
Benedenlucht, yr. tegenft. van Bovenlucht , la Benijding , yr. envie.
Benijpen, b. w. (ik beneep , heb benepen),
basso region de Pair.
a in iets nijpen , pincer; zie ook Benepen.
Benedenrijn, m. in tegenft. van Bovenrijn , le
bas-Rhin.
Benjuin, y r. zekere welriekende goon of liars,
(benjoin, m.
Benedenftad, yr, tegenft. van Bovenitad , vil- Benne, zie Ben , vr.
Benoemen , b. w. (ik benoemde , heb be.
le baste.
noemd), eenen naam geven, nommer , diBenedenfte b. n. (overtr. trap van Beneden,)
nommer. Nieuwe dingen met nieuwe nale plus bas, Id plus baste. De — verdiemen —, donner de nouvelles ddnomina.
ping, le rez de chaussie.
lions 4 de nouvelles chosen. —, (in de
Benedijen , b. w. (ik benedijde , heb gebene.
rekenk.)
als : Een benoemd (bepalend) gedijd), zegenen, (meest bij Roomsch-kath.),
tal, fin nombre difini. —, tot eene bebenir. Gebenedijd zij zijn heilige naam,
diening aanftellen , nommer,disigner.
binit soft son nom sacri.
instituer un hdritier.
nen erfgenaain
monnik, bend,
Benedictijner
en b. n.
Hij werd tot commisfaris benoernd
fut
dictin.
nomme commissaire.
Beneen, zie Beneden.
Beneenen , b. w. (dt beneende , heb beneend), Benoemer,, m. celui qui nomme.
neen zeg4en , ontkennen, tegenoverft. van Bende ring, yr. benaming, den.nanation.
aanftelling, nomination, designation.
Bejaen, nier.
Beneening, vr. ontkenning, negation, negative. B2nomen , verl. deelw. van Benemen.
Benoodigd, (verl. deelw. van het thans ongeBeneep , verl. t. zie Beaijpen.
br. Benoodigen.) , b. n. als : Jets (beter
Bencifens, zie Neffens.
noodig) habben , of: Um lets — zijn , avoir
Benemen, b w. (ik benam , heb benomen) ,
noodig, necessaire.
bcsorn de q. q.
ontnemen, priver, eter. Iemand het licht
titer le jour
q. q. Iemand het le- I Lie benoodigde foie, la somme niCessaire.
yen—, oter la vie d q. q., priver q. q. Benoodigdheid, r. necessatre, us.
de la vie. Iemand de gAegenheid
priver Benoorden , voorz en bijw. ten noorden
tee, e, au nerd de. — de Hale, au nerd
q. q. de l'occasion. Deze muur beneemt
de la ligne.
hetgezigt, cette muraille empeche la vue.
Benemer, m. celui qui prive q. q. de q. Benuchteren , b. w. (ik benuchterde , heb benuchterd), nuchter maken, ontnuchteren,
ch., qui ote q. ch. a q. q.
rendre sobre, de'senivrer.
Benenting vr. action d'dter,, de priver.
b. n. Benuchtering, vr. action de rendre sobre,
Benepen, vent. deelw. van Benijpen.
etat de celui qui est desenivri.
verlegen, benaauwd , embarrassi,e.
Benzoin, zie Benjuin.
(zeew.) ichouer.
Benepenheid, yr. benaauwdheid, verlegenheid, Beoefenaar, m. celui qui etudie ou exerce
embarras, m.

q. ch.

Benevelen , b. w. (ik benevelde , heb bone. Beoefenen, b. w. (ik beoefende, heb beoefend), aanleeren etudier. De gefchiedenis
veld), met eenen nevel beclekkea , (in de.
, itudier l'histoire.
, uitoefenen,
Zen ziu enkel gebr. in het verl. deelw.)als:
Eene benevelde
professor,,exercer ; van daar: (in de wisk.)
un air convert de
diguibrouillard; fig. De waarlieid
De beoefenende meetkunde , (werkdadige,
meetkunde , in tegenft. van berchouwende,)
(bedwelter la veriti. De driften
gdomdtrie pratique. .
,retie) het veritand, les passions obscurcis.
Be.
Li
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Beoefening, yr. etude, f. exercice , tn.
Beolig n, b. w. (ik beoliede, heb beolied),
met olie befmeren huller.
Beoogen , b. w. (ik 'beoogde, heb beoogd),
mikken, viser,, miner;• fig. bedoelen, als:
Wat beoogt gij daarmede ? quel est votre
but avec cela?
Beooging , vr. action de viser,, de mirer,,f. ;
fig. but. tn.
Beoordeelaar,
juge, critique ,censeur.
Beoordcelen, b. w. (ik beoordeelde, heb beoordeeld), juger, critiquer.
Beoordeeling, vr. critique.
Beoorlogen , b. w. (ik beoorloogde, heb
beoorloogd), den oorlog aandoen,fasre la
guerre
Beoorloging, vr. action de faire la guerre.
Beoosten, voorz. en bijw. ten oosten , situe,
e, a Pest, a l'orient de. Vlaanderen,
Pest de Flandres.
Bepaald, (verl. deelw. van Bepalen.) —, b.
n. fixe, fixd , e, arrete, e, borne, e,
strict, e. Een bepaalde (gezette) prijs,
un prix fixe. Eene uitdrukking in den be.
paalden zin nemen,prendre un terme dans
le sens strict.
Bepaaldelijk , bijw. fiellig , determiniment.
duidelijk , distinctement. —, met name , nomtnement. ftiptelijk , stricte.
went,
Bepaarlen, b. w. (ik bepaarlde, heb bepaarld), met paarlen verfieren, orner de
perles. Bepaarld , (in de blazoenk.)perid ,
e. Bepaarlde kroon , couronne perlee.
Bepalen, b. w. (ik bepaalde, heb bepaald),
met palenomzetten, separer par des pieux,
entourer de pieux; fig. matigen , beperken , als: Zijne wenfchen —, borner ses
desks. Zich bij iets se borner a;
ook : adopter : men zie het vootbeeld op
Beproeven. Dit rijk is bepaald ten westen ,
ce royaume est borne a Pouest, a Poccident. —, fluiten, ale : De rivier bepaalde
hare overwinningen , la riviere fit fin a
ses conquers:. —, vast ftellen, nommer,
fixer, limiter, constituer. Zijn aanzien is
zeer bepaald, son autorite est fort li.
initee. De prijs is bepaald, le prix est
jaarwedde
constituer une
pension. —, volledig voorfiellen, als : Den
zin van een woord
definir la signifi.
cation d'un mot. (in de fpraakk.) onderfcheiden , bijzonjerlijk aanduiden , als:
Het bepalend of niet bepalend lidwoord,
.rarticle defini ou indefini. De juiste be.
teekenis van een woord —, determiner un
(zeew.) als: Het oosten , wesmot.
ten, zuiden en noorden
s'orienter.
Bepalend, (tegenw. deelw. zie Bepalen.) —,
b. n. vastftellend, flxatif; ive.
Bepaler, m. celui qui separe par des
pieux, etc. zie Bepalen.
Bepaling, yr. action de separer par des
pieux , separation par des pieux.
tnitation, definition; zie Bepalen. —, (in
de wijsb,) determination.
Beparelen, b. w. (ik beparelde , heb bee
pareld), zie Bepaarlen.
Bepeilen, b. w. (ik bepeilde , heb bepeild),
zie Peilen.
Bepeinzen, b. w. (ik bepeirsde, heb bepeinsd), met veel aandacht overdenken
miditer q. ch., reflechir q. ch, ruminer
sur I. ch., penser et repenser a une chose, la bless digerer dans son esprit. Hij
heeft dit onderwerp Pints lang bepeinsd,
y a longtemps qu'il rumine cc dessein.

BEP
Zij bepeIn q die zaak, elle rifiechit sur
cette affairs , la mddite.
Bepeinzing, vr. meditation; fig. rumination.
Bepekken, b. w. (ik bepekte , heb bepekt),
bepikken , met pik beftrijken , enduire de
pois , poisser. De borftelmaker bepekt
zijne varkensborftels , le vergettier poisse
ses soles.
Bepennen, b. w. (ik bepende, heb bepend),
met pennen voorzien (bij orgel- en klaviermakers ,) emplumer.
Beperken, b. w. beperkte, heb beperkt),
beheinen , Bepalen environner de hales,
de murs , de fosses , clorre ; fig. limiter,
borner.
Een beperkt verstand hebben ,
avoir l'esprit borne, etre borne , e.
Beperker, m. celui qui environne de
haies, zie Beperken.
Beperking , vr. action d'environner de
haies, etc. zie Beperken ; fig. limitation.
Bepikken , b. w. (ik bepikte, heb bepikt),
zie Bepekken.
Bepisfen , b. w. (ik bepiste , heb bepist),
(laag woord.,) bewateren, pisser dessus.
Beplakken, b. w. (ik beplakte, heb beplakt),
colter dessus.
Beplakker,, m. celui qui colle dessus.
Beplakking , vr. action de colter dessus.
Beplakfel, o. ce que Pon colic dessus.
Beplakfter , vs. cello qui colle dessus.
Beplanken , b. w. (ik beplankte , heb bee
plankt), met planken bedekken, planche.
ier,, couvrir oft border de planches.
Beplanking , yr. action de planeheier.
Beplanten , b. w. (ik beplantte, heb beplant),
met plantgewasfen voorzien pourvoir de
planter ; fig. Een met gefchut beplant bolweek , un bastion pourvu de canons. Zie
de AANM. op Poten.
Beplanting, y r. action de pourvoir de plan.
tee ,plantation,f.—, plantaadje , plantage , m.
Beplanter, m. celui qui plante des arbres, etc.
Bepleisteren, b. w. (ik bepleisterde , heb bepleisterd), met pleifters beleggen, (bij
wondh.) couvrir d'emplatres. Een bepleisterd gezigt, un visage convert d'emplatres. met pleisterkalk bedekken,
crepir, pldtrer,, ravaler; fig. bewimpelen , pallier.
Bepleistering , vr. action de plcitrer , rude.
ration, f. crepissure , 1., crepissement ,
ravalement , m. —, het opleggen van eene
pleister,, (bij de wondh.) emplastration.
Bepleiten , b. w. (ik bepleitte , heb bepleit),
met pleiten verdedigen, of aanvallen , plaider; fig. verdedigen in het algemeen ,
Hij bepleic zijne zaak meesteriijk it plaide sa cause fort bien.
Bepleiting , yr. action de plaider,f.plaidopleithandel, procedure.
yer,
Beploegbaar, b. n. labourable, arable.
Beploegen , b. w. (ik beploegde , heb be.
ploegd) , met den ploeg bearbeiden, labourer; labourer avec la charrue. Gij
moet dezen akker niet owfpitten , maar
denzelven
fact labourer cette terre avec la charrue et pas avec la beche.
Beploeging , yr. action de labourer avec la
charrue.
Bepoten , b. w. (ik bepootte , heb bepoot),
door poten iets vullen , als : Eenen akker
met boonen —, planter des fives dans un
champ, tine terre. Zie de AANM. op Poten.
Bepoting, yr. action de planter, etc. zie

Bepoten.
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B epraatfter, vr. celle qui
persuade.
q persuade
Beredderen, b. w. (ik beredderde, heb be.
Bepraten , b. w. (ik bepraatte , heb bepraat) ,
redderd), in orde fchikken , beftieren , con.
van iemand of iets praten , parler de q. q. ou
duire. Ik zal die zaak wel
je conduide q. ch. Zij bepraat iedereen , elleparle de
rai bien cette affaire.
tout le monde. IA'it zullen die zaak heden a. Bereddering , yr. action de conduire.
Nr ond —, nous discuterons cette afaire Bereden ,
deelw. van Berijden.
ce soir; fig. ovrerhalen door praten, per- Bereed, y en'. t. zie Berijden.
suader,, gagner par des paroles. Ik zal Beregenen,
w. (enkel gebr. in het verl.
hem er wel toe — je saurai bien lui
deelw.) Beregend zijn of worden , etre
persuader cela. Iernand — (omkoopen),
, e de la pluie.
(in eenen kwaden zin), aposter.
Beregt, zie gerigt.
Beprater,,m.celui qui discute , qui persuade. 3eregten , b. w. (ik beregtte, heb beregt),
Beprating, vr. discussion. —, aanrading
winkelwaren aan den cooper afleveren, ser..
persuasion.
vir les chalands dans une boutique. —,
Beproeffrer, vr. cello qui essaie, eprouve.
(bij de Roomsc h-kathol.) als : Eenen zie5 donner le viatique a un malade,
Beproeven, b. w. (ik beproefde , heb be.ken
proefd), de proef van lets nemen, eprou- Beregter, m. celui qui sect les chalands
dans zone boutique.
ver, essayer, faire un essai, une epreuve.
Na onderfcheidene vakken van fchilderkunst Beregting , y r. action de servir lee cha.
beproefd te hebben, bepaalde hij zich tot
lands dans une boutique. — action de
donner le viatique a un malLe.
het landfchap, apres avoir essaye
sieurs genres de peinture
adopta le Bereiden, b. w. (ik bereidda , heb bereid),
paysage ; fig. onderzoeken, eprouver. Een
gereed maken , preparer s appre ter. Eon
man van eene beproefde trouw, un homme
middagmaal
preparee, a;préter un did'une fidelite eprouvie.
Een geneesmiddet
preparer une
Beproever, m. celui qui essaie, eproure.
medicine. Den maaltijd„ de fpijzen, kleu.
Beproeving, yr. epreuve.
ren , buiden , hoeden , 'appreter le diner,
Beraad, o. overleg , overweging, consiles viandes , lee couleUrs , lea cuirs, les
deration, deliberation, f. Vat vereischt
chapeaux. Laken — de wol van laken oprijp
krasfen,)dPlaigver le drop. Eene bereide
cela merite une longue cons:* de•
ration. In — houden of nemen , prendre
koehnid , de la vache paree. Pennen
ho
du temps pour se resoudre ; fig. prendre
lander des plumes. Flout, Been, metaal —,
des lettres d'avis. Kr is tijd van —, it y
(gelijk maken 0 degauchir une piece de
a four d'avis. 1k heb mijn — bij mij, j'ai
bois ,etc. Zich — tot eene algemeene biecht ,
pris ma resolution. In — flaan , etre irtot een gevecht , tot eene reis , se priparer
resolu, e
a tine confession generale , a un combat,
Beraadflagen , o. w. (ik beraaclilaagde heb
se disposers en voyage. Lich — om fchaatfen
beraadflaagd), en Zich
wederk. w. over.
te rijden, te paard te rijden, op bet too.
wegen, overleggen , consulter,,deliberer
neel re verfchijnen , s'appreter pour alter
discuter, concerter.
patiner, pour monter a cheval, pour paBeraacifiager, m. celui qui consulte, etc.
roitre en scene ; (A ANAL de Iaatfte voor.
Beraadflaging, vr. gemeenfchappelijk overleg,
beelden zien op het aandoen der fchaatfen,
raadpleging , deliberation, consultation.
der fporen , en hetgene verder tot het paardBeraamtler, Yr. cello qui projette.
rijden dienflig is der tooneelkleeding , enz.
Berad , b. n. (van rijruigcn en raderen, weiilppreter, namelijk, heefc meer betrekking
op werktssigelijke bereiding. Preparer wil
nig gebrnik.) als : Een berad rijrnig, (waarvan de fchorheid der asfen en naaf af is ,)
lierst voor eene verftandelijke inordebrenrine voiture qui va bien.
ging gebruikt worden. (Zie ook doze twee
Beraden, (rich) b. w. (ik beried mij, heb
woorden in het Franfche Deel); van hier:
mij beraden) , iets in beraad, in overweging
Be.reid, verl. d. en b, n. gereed , pret, e,
nemen, prendre en consideration, en didispose , e, prepa-d , e, h q. ch. 1k ben
liberation, considdrer. Wel of kwalijk
bereid om alles te doen , war. u aange.
Beraden in iets zijn , agir avec ou sans
naana zal zijn , fe suis pr it , e, a faire tout
circonspection. Zich weder —, (van be..
ce qui your plaira.
fluit veranderen ,) hier voor zegt men ook Bereider
celui qui app olte, prepare;
dikwijls enkel : Zich , changer de resole.
meest ecbter in zamenftelling gebr., zie de
tion.
zamengeulelde woorden.
, Bereiding, Bereiderij, Yr. preparation ,f —,
Beraclend, (tegenw. deelw. zie Beraden.)
b. n. overwegend,
ive.
appret , no. — van het leer, corroi,
Berading, yr. overweging, consideration, Bereids, bijw. reeds , déjà. Het is
gedeliberation.
fchied c'est deja fait.
Beramen, b. w. (ik beraamde, heb beraamd)
Bereidfe17, o. tour ce qui est deja prepare
ontwerpen, projeter, (iets kwaads) tnachipour servir a quelque appret.
(bij
wiink.) vischlijm, colle de poisson, f.
nor. Hij beraamt (smeedt) uwen ondergang,
it machine votre perte.
Bereidfter, y r. cello qui apprete, qui preBeramer, m. celui qui projette. — van een
pare.
fchelmauk, trachinateur.
Bereidwillig, b. n. gereed, de bonne volon..
Beraming, yr. action de projeter, f. protd, dispose e, a faire q. ch. —, bijw,
volontiers, de bets gre'.
jet, nt. — van iets kwaads, machination.
Berberisfe, yr. zekere plant, epsne - vinette. Bereidwilligheid , vr. promptitude.
Berd, 0. enkel Behr. in : Te berde brengen , Bereidwilliglijk , zie Bereidwillig, bijw.
(opperen,) alidguer , titer, produire, Bereik, o. mogelijkheid om te bereiken 'per,
proposer, tnettre sur le tapis.
tde,f Dat is boven (buiten,) mijn , eigenl,
Beredderaar, m. celui qui conduit tine afen fig. c'est au dessus de ma portee,
faire.
Onder het — van het gefchut, a la portee
du canon. Onder het — van de item ko.
Beredderaarfter, vr. celle qui conduit one
agaire.
men, (zeew.), se ranger a l'honneur.
H2
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Bereiken, b. w. (ik bereikte , heb bereikt),
pays montagneux, sine province monta.
al reikencle bijkomen , atteindre. 1k kan de
bovenfle plank niet
gneuse. Eene bergachtige trust, acne cafe
je ne puis atteinmontueuse.
dre la tablette superieure. Zijn cloel
atteindre son but. Den top van ecnen berg Bergaf, bijw. en descendant la montagne.
parvenir au haut ou gagner le haut Bergamot , y r. zekere peer , bergamerte,
d'une montagne ; fig. Hij had naauwelijks Bergamotboom , m. poirier qui porse des
bergamottes.
den ouderdom van twintig jaren bereikt , it
avoita peine atteint Pdge de vingt ans. Bcrgantotolie , yr. bergamotte.
Tegen den avond bereikten wij de clad, Bergamotpeer, Yr. bergamotte.
nous arrivdmes d la ville vers le soir. Bergbewoner, m. montagnard.
Bergbewoonfter, yr. montagnarde.
Zijn oogmerk
(flagen), riussir.
inhalen , joindre. Gij bereikt hem niet , Bergblaauw, o. zekere delfsteen, bleu de
montagne, no.
vous ne le joindrez pas.
Bereiking, y r. action d'atteindre. Na de Bergeend, yr. braudgans (in Afrika), tailorne ,
- van zijn doel, avant atteint son but.
Bereisd, (verl. deelw. van Bereizen). —, Bergen, b. w. (ik borg,heb geborgen), redden , behouden, sauver. Er zijn flechts wei.
!). n. veel Aereisd hebbende , ayant beau a
nigen van het fcheepsvolk geborgen, it n'y
coup voyage, ayant parcouru , bien des
a que pen de requipage de sauves. —,
pays.
(op
fchepen), fluwen, serrer. De zeilen —,
Bereizen, b. w. (ik bereisde , heb bereiscl),
serrer lee voiles ; fig. Hij heeft zich nog
doorreizen , traverser un pays. Vale lanin tijds geborgen , it l'a echappe belle.
den —, parcourir beaucoup de pays. —,
Hij is geborgen (bezorgd), it jouit tran.
bezoeken , als: De kermisfen — , frequen.
quillement de son bien ; fig. it pond sur
ter les foires. Zie ook Bereisd.
ses oeufs. — wegleggen , om te bewaren ,
Berekenen, 6. w. (ik berekende, heb berekend),
terror. 1k heb het u gegeven om te --,
begrooten , calculer,, estimer,, supputer,
je
von: l'ai donne a serrer. Berg u! (maak
evaluer. De kosten van een gebouw
u tilt den weg), gate!
supputer les dcfpenses d'un bdtiment. —,
Bergeppe, yr. zeker kruid ,persil de montain rekening brengen , porter en compte.
gne , m. epine-blanche , f:
Berekening, y r. calcul , m. estimation , I
inzond.
celui qui sauve.
De — der kosten, la supputation des de- Berger,
ftrandvonder,, celui qui sauve un vais.
penses. Naar eene losfe —, (ten naasten
seau , ou les marchandises d'un vaisseau ,
bij ,) par appercu.
sauveur de choses naufragees.
Berennen , b. w. (ik berende , heb berend) , met
Berggeel , o. zekere bergaarcle, waarvan men
een leger rondom influiten, inyest ir,,
eene gele verw maakt, ocre , f.
quer, environner et enfermer de troupes.
Berenner, m. celui qui investit, bloque, Berggeit, yr. wilde geit, chevre sauvage ,f.
chamois, m.
assiege.
Berggeld , o. zie Bergloon.
Berenning, yr. investissement , blocus,
Berg, m. mont, m. montagne, f. (AANM. Berggeest , m. fpook , esprit des mines , lutin.
Merk, dat, wauneer de naam eens bergs Berggevaarte, o. la masse immense que pre.
sente une fort grande montagne, f.
genoemd wordt, om hem van alle andere te onderfcheiden , men mono zegt. Mon. Bergglas, 0. bergkristal, cr‘ stal de monta.
gne
ou de roche, tn.
tagne, dat altijd gevolgd wordt door het
dieu des montagnes.
voorzetfel de , is een berg in het alge- Berggod ,
meen , zonder eenige onderfcheiding of Berggodin, yr. deesse des montagnes.
bergnimf,
oreade.
naam , als: De berg Vefuvius, le mont
Vefuve. De — Sinai, le ?slant Sinai; Berggroen, 0. zekere verw, vert de montagne, tn.
zie ook Olijfberg. Een fteile — , une
montagne escarpee. De kruin eens bergs, Berghaan , in. coq des montagnes, coq de
bruyere.
le sommet, la cime d'une montagne. Ee.
nen — beklimmen, moister tine montagne, Berghoen , 0. zekere vogel ,francelin,
gagner le haut d'une montagne. Aan den Berghouten, zie Barkhouten.
voet des bergs, onder aan den —, au pied Berging, yr. weglegging of redding, action
de serrer. — , inzond. van geftrand feheepse
de la montagne. Aan gene zijde der bertoebehooren, enz., sauvetage ou sauvegen, au deole) des monts,des montagnes ;
went, in.
men zie verder deze woorden in het Fr.
en Ned. deel; fig. Hij is den — nog niet Bergketen , yr. chaine de montagnes.
te boven , i 1 n'a pas encore icarti, sur .. Bergkristal, zie Bergglas.
moral cat obstacle, cette digiculte. Dat Bergland, o. bergachtig land, pays montagneux, province montagneuse.
doet de haren te berge rijzen , cela fait
dresser les cheveux. De haren rezen hem Bergloon , m. en o. salvage, sauvetage,
droit de salvage, m.
te berge bij dit verhaal, ce rdcit fit dres.
ser set cheveux. De haren rezen hem van Berglieden, tn. meerv. montagnards.
ontfieltenis te berge, ses cheveux se heris. Bergmuis, yr. souris de montagne.
d'horreur. Het te berge rijzen van Bergnitnf, zie Berggodin.
serenr.
het hear, le herisonnement. fpr. w. Con. Bergop , bijw. en montant la montagne.
en bergaf gaan, aller en montant et en
den bergen beloven , zie Beloven. Bergen
descendant.
en dalen ontmoeten elkander niet, maar wel
menfehen, les montagnes ne se rencon. Bergplaats, vr. bewaarplaats, lieu destine
pour serrer q.ch.—, vrijplaats, asyle, no.
trent , mats les hommes se rencontrent.
Bergrat, Bergrot, vr. marmotte, f. rat de
Berg, m. gerneden varken zie Barg.
montagne, loir,
Bergaarde, yr. espece particuliere de ter•
re
quotrouve dans quelques mon. Bergfchot, nt. bewoner van het noordfche
bergachtige gedeelte van Schotiand, .Ecos.
tagnes.
sots montagnard.
Bergachtig, b. n. vel bergen, montagneux,
Berg.
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pilfer de bois , &awn ,
(fcheepsw.)
Bergflede, yr. ramasse, f.
dpontille.
Bergfter, yr. celle qui serre q. ch.
Bcrlijnscliblaauw, o. zekere verw, bleu de
Bergilof, y r. delfilof, mineral, m.
Prusse, m.
Bergftofgroeve, yr. mine, miniere.
Berline, yr. (onduitsch w.) zeker rijtuig,
Bergtop , m. SOMMC t d'une montagne.
berline.
Bergwater, 0. eau des montagnes, f.
• Berm , tn. (ond. w., in den vesting-b.) berme ,
Bergwerk , o. bergftofgroeve , mine , f.
espace de quelques pieds de largeur que
Bergwerker, m. mijnwerker, mineur.
s1
Pon reserve entre le pied du rempart et
Bergzout, 0. sel gemme ou fossil&
l'escarpe
du fosse, pour recevoir les termineral, m.
res qui s'Oboulent.
Beried , verl. t. zie Beraden.
Berieken , b, w. (ik berook , heb beroken), Bernagie, vr. zekere plant , bourrache.
aan jets ruiken ,flairer ; fig. onderzoc...1zen, Berken, zie Barnen.
twijfelen , douter. Burning, zie Barning.
examiner,,chercher.
Bernfteen , zie Barnfleen.
Beriep , verl. t. zie Beroepen.
Berigt, o. melding, information, communi- Berocmd, (\Teri. deelw. van Beroemen.) —,
b. n. vermaard, met roem bekleed,farneux,
cation ,f. avzs ,m. — van jets geven,., (beeuse , célêbre, illustre, renomme , c.
rigten,) informer, avertir, donne? avis ,
gevraagde bedenkingen voor(AANM. Deze woorden gebruikt men met
prevenir.
onderfcheid : Fameux, kan men zich door
dragen, rapporter.
goede en flechte laden maken; door de
Berigter, m. rapporreur.
cerfte maakt men zich beroemd, en door de
Berigtgeeffler, vr. rapporteuse.
andere berucht , als: Een
Berigtfehrift ,o. lettre d'avi s , f. rapport, en.
krijgsheld, re.
denaar, un fameux guerrir,, orateur.
Berigtfchrijver, rn. rapporreur.
Eerie beroemde flad, une ville fameuse.
Berigtiler, zie Berigtgeefster.
Berijden , b. w. (ik bereed , heb bereden),
Eene door ftormen beroemde zee sine mer
fameuse en orages. Erostratus bij de Grieop , of langs jets rijden : Een paard —,
monter un cheval. Eenen weg —, pasken vc3brandde den tempel van Diana om
zich beroemd te maken Erostrate chez
ser par un chemin a cheval on en vol.
Sure ; fpr. w. Hij berijdt een flecht paard
les Greet brzila le temple de Diane pour
met die zaak , II est mal d cheval dans
se rendre fameux. Cdlebre wordt men
cette affaire.—, een paard gefchikt maken
door uitftekende talenten, van verftand,
om gereden te worden , dresser un cheval.
kunde en gegronden goeden naam , als:
Een bereden paard, an cheval dresse, aHoratius is — onder de Latijnfche dichters,
cheve. Hij is flecht bereden, (berijdc een
Horace est cdlébreentre, parmi, les poe.
flecht paard,) il est fort mal monte.
tes latins. Illustre is beroemd door verBerijder, m. iemand die paarden berijdt , pidiensten talenten en geboorte, ale : Eene
keur, dcuyer,, piqueur, ns.
beroemde (doorluchtige) familie, geflacht,
Berijmen, b. w. (ik berijmde heb berijmd),
une famille, race, illustre. Hij is van
in rijm brengen, rimer, tnettre en rime
beroemde afkomst , il est ;Id d'un sang il..
ou rimes.
lustre (dit woord wordt
perfonen alleen
Berijmer,, in. celui qui met en rinses ,rimeur.
gebezigd). Het openlijk aanzien, hetwelk
Berijming , yr. action de rimer. — rijrnkunst,
men door dacien, die door een gelukkig
versification.
gevolg vergezeld zijo, en door Gene zekere
Berijmfter, yr. cello qui met en vers.
genegenheid van bet yolk, voor zijnen perBeril , Berilfteen, m. beryl on bet-U.
foon verkrijgt, maakt renommd,e, als ; Ilij
was zeer
Beringen, b. w. (ik beringde, heb beringd), met
onder de geleerden , it ectoit
eenen ring voorzien: Eene merrie
bon- fort renommd parmi les savants. Een
cler une cavale.
(vermaard) predikant , unprecdicateur, mieenen ringdijk om iets
maker' , entourer d'une digue ; zie Ringdijk.
nistre , renommd.
maken , illustrer,,
faire renomtner,, donner du renom, ren.
Beringing, vr.actiond'entourer d'une digue.
Berispelijk , b. n. wraakbaar, blamable, rddre illustre Zich
maken, se faire reprehensible.
nommer,, se rendre fameux , euse, celê.
bijw. d'une maniàre
mable ou reprehensible.
bre, illustre, (zie de AANas.)
bijw.
Berispelijkheid, vr. qualitd de ce qui est
d'une maniâre fameuse.
blamable ou reprehensible.
Beroemdheid yr. vermaardheid, renom, m.
Berispen, b. w. (tk berispte, heb berispt),
celdbritd.
wraken, blamer, censurer , critiquer ; Beroemen, (zich) b. w. (ik beroemde mij ,
fig. contreler. Hij berispt iedereen, it
hee mij beroemd), roein op jets dragen,
blame ou censure tout le monde. Een
se vanter,, se glorifier. Zich op zijnen
fchip
(fcheepsw.) (met den wimpel,
rijkdom
se glorifier de ses richesses;
ale het zich niet op zijnen post bevindt),
zie ook Beroemd.
flamber un yaisseau.
Beroep , o. bedrijf, hantering kostwinning,
Berisper, in. falterer de rdprimandes , conprofession, f. métier , m. Hij is een heel.
seur,5 critique. Booze —, (bediller 9 )
rneester van —, il est chirurgien de pro.
Berisping, y r. hetberispen, censure. —, refession.
beroeping , benoeming tot een
prirnande, reprehension, f. blame, tn.
(meest kerkel.) ambt, vocation, nomina.
Hij kan Beene
tion , f.
verdragen , it ne pent
beroeping op eene hoogere
soujirir des rdprimandes.
regtbank,
m.
Berispfter, yr. cello qui reprimande, etc. Beroepbaar,,
n. die beroepen kan worden,
Berk, I3erkenboom , m. zekere bekende boom,
qui pent titre nomad, e.
bouleau.
Beroepen , b. w. (ik beriep , het, beroepen),
Berken, b. n. de bouleau. — bout , bois de
zoo hard roepen, dat iemand op eenen afbouleau.
Band het hooren kan , afroepen , als
kon
Berkenmeijer, m. berken talc , branche de bon.
hem niet meer
(a(roepen) , it dtoit si
lean, f.
loin qu'il
pouvoit tn'entendre quand
drinkbeker bij de ouden, bocal.
Berkoen,vr. houten fteunpilaar, itut, fchoor,
Jr Pappedois.
docn bijcen konien, conye-
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zie Beleg. Berooken, b. w. (ik berookte, heb berookt),
vaguer. Eene vergadering
gen. —, tot de waarneming van een ambc
met rook later doortrekken , of met rook
roepen , nommer. Eenen leermeester of
doortrekken, enfumer,, Amer. De muren
schoolmeester
nommerun instituteur,,
ziin berookt, les murailles son: enfum des,
un maitre d'ecole. Hij is wettigberoepen ,
sont noircies par la fumde. Schilderijen
(zich
il a sine vocation legitime. Zich
(om ze daardoor een oud aanzicn te ge.
tot eene hoogere regtbank wenden,) als :
ver,) enfumer des tableaux. -, (in de ge.
Zich van een vonnis op eene hoogere regtnees- en feheik.)funoiger.
banic , appeler a'une sentence es un trite aerooking, yr. action de fumer.
, (in de
banal supdrieur,remettre un appel. Zich
genees. en felt
fumigation.
op iets
(jets tut fla y ing aanvoeren) als: Berooven, b. w. (ik berouide, heb beroofd),
In beroep mij op de getuigen , fen append
met geweld beftelen, p aler. Hij is op den
aux temoins. lk beroep mij op (hoed thij
grooten wag beroofd geworden , it a ete
aan) hetgene hij heeftgezegd, je sae revole sur le grand chemin. Hij heeft de
fere a ce qu'il a dit d,
reizig-ers helper
a aide A voler,,
Beroeper, m. celui qui appelle. , die zich
devaliser les voyageurs. Eene kerk -2
op eene hoogere regtbank beroept, appepiller une eglise. E'en gefirand fchip —,
lent, zie Beroepen.
dOpreder sin vaisseau.
met geweld beBeroeping, yr. action de, etc. zie Beroepen.
nemen , depouiller. Eenen vont van zijne
inzond. beruep, zie Beruep in de 2. en
listen
ddpouiller on prince de ses d.
3. beteekenis.
rats. -, het genot van iets benemen, pri.
ver. Hi; word beroofd van het genoegen ,
Beroepsbezigheid , yr. fonction de sa charge ; occupation attached a son metier, a
om zijne ouders te zien, it fur prsve du
sa profession.
plaisir de voir ses parents. Iemand van
Be,oepsbrief, m. patente, f.
priver
het gezigt, de gelegenheid , enz.
Beroepshalve bijw. 4cause de sa profession.
q. q. de sa vue, de !'occasion. Een meisje
Beroerd, (vent. deelw. van Beroeren).
,
van Karen maagdom - , deflorer,,depuceler
b. n. geraakt, verlemd, lam, paralytique,
une fille. Iewand van het leven -, doer
paralyse, e, percius,e.-, (m de gemeela vie a q. q.; van hier : Van alle hoop
ne ftraatcaal,) Hecht, eliendig, miserable,
beroofd, privd , e, depourvu ,e , de toute
pitoyable. Dat is -! c'est miserable : -,
espdrance. Van ails help beroofd , prive ,
bijw. (in de ftraattaal,) flecht, d'une ma•
e, destitud ,e, de toute sorte de secours.
nière pitoyable,pitoyablement
zeer,,
Van zijne zinnen beroofd zijn, avoir perdu
extrdmement.
l'usage de ses sens.
Beroerder, m. celui qui touche, etc. zie Beroover,, m. celui qui vole, ddprddateur,
Beroeren.
inzond. die onlusten veretc., zie Berooven.
wekt , rustverftoorder,perturbateur.
Berooving, yr. action de voter, etc f. vol,
Beroeren, I); w. (ik beroerde, heb beroercl),
no. -, privation, f: de'pouillement,
aanroeren, toucher ; meest echter fig. outdepredation, f.
rusten , onlusten verwekken, troubler, (le Berouw, o. leeciwezen , fpijt over eene daad, rerepos public) ; zie ook Beroerd.
pentir,,regret ,m. repentance,f. Over jets
Beroering , yr. action de toucher; fig. rust..hebben, se repentir,, avoir regret de q.
verfloring, perturbation, emotion.
ch. Over zijne zonden - hebben , serepentir,
Beroerte, yr. rustverftoring, meest in het
avoir regret de ses peches. Hij zal er
ineerv. Beroerten, troubles , no. pl. tumulceuwig - over hebben, i/ en aura en ete,m.-, geraaktheid ,apoplexte.-,(verternel repentir; fpr. w. Niet weer doen
lamming) aan eene zijde des ligchaams (in
is het beste -, la meilleure penitence est
de geneesk.), herniplegie ou herniplexie.
de ne plus faire ce dont on se repent. Beroesten, o. w. (het beroestte , is beroest),
toonen, temoigner du repentir• — in
met roest bedekt worden, rouiller, se
boete, bekeering, resipicence. Hartelijk
rouiller.
- over zijne zonden uit liefde tot God (in
Beroesting , vr. action de rouiller, de se
de godg.) contrition, f.
rouiller, rouillure.
Berouwen, b. w. met den 3. pert. (het be•
Beroken , pert. deelw. van Berieken en Berouwde, heeft berouwd), leedwezen verruiken.
oorzaken, als: Her berouwt mij, je m'en
Berokken, b. w. (ik berokte, heb berokt),
repens. Die moeite zal mij nooit
je
zie Berokkenen.
ne me repentirai jarnais d'avoir pris cetBerokkenaar, m. veroorzaker, Berokkenaar.
to peine.
tier, y r. veroorzaakfter, (in eenen kwa. Berrie , yr. zeker werktuig om lets te dragen,
den zin) celui ou cello qui trame, etc.
eiviere, f. brancard, m.
Berokkenen , b. w. (ik berokkende, heb be . Berst, m. fpleet , crevasse, fence ,filure,f.
rokkend), ftoken, verwekken ,in eenen kwaBerften in de handen of voeten , des creden zin, als : Hij wil u jets kwaads
vassec aux mains ou aux pieds. - in ee•
traria quelque chose contre yeas. Zij benen muur, crevasse on fence d'une murokkencien mij den ondergang , its complo.
- in eon glas, Mare d'un verre.
terent rr:a ruin`. Eenen twist — susciBerften (door tie koude) in de lippen , gercuter une querelle.
res,fpl. AANM. gerfures work ook gebeBerokkening, y r. action de tramer.
zigd voor berften in andere deelen van het ligBeruofster,, yr. cello qui vole, etc. zie Be.
chaam , veroorzaakt door koude, voorname•
rooven.
lijk in de handen en andere aan de lucht
llerooid , b. n. beroofd van alles , arm , inbloot geftelde deelen , ook voor berften in
digent ,e,nicessiteux ,euse ,depourvu , e,
ijzer, hout, muren, inzonderh. wanneer de.
de tout. -, vetward, outfield , als : Een
zelve worden veroorzaakt door de koude.
hoofs{ hebben, avoir martel en tete. - Berften , o. w. (ilc borst, ben geborften),
van zinnen zijn, avoir les sens troubles.
fplijten, crever,, se crever, crevasser,, se
Berooidheid , yr. pauvrete, indigence.
crevasser,, se fendre , se filer, gercer,
Berook, vent. t. zie Beruikeu en .Berieken.
se fiercer. Dc zak zal -, zoo gij hem zoo
vol
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vol doet , le sac crevera, si vous Pemplis•
sez si haat. Tot berftens toe eten of drift•
ken, se crever de boire ou de manger. De
groote droogte doet de aarcle —, la grande secheresse gerce (fait crevasser) la
terre De muer begint te la muraille
commence a se crevasser, a se gercer,
el se fendre. flesch zal wanneer
men ze digt bij het vuur zet, la bouteille
se felera, si on l'approche rrop pros du
feu, Bij groote koude — de lippen, les
levres se gercent au grand froid. De
koude doet de lippen en handen —, le froid
gerce les levres et les mains. De koude
neeft deze vaas doen —, le froid a fele ce
vase. Een geborifen pot, un pot fele.
Eene geborilen klok, une cloche felde ; fpr.
w. Geborften potters duren het laugst, les
pots folds sent ceux qui durent le plus.
ne t moet buigen of
zie Buigen; fig. —
van lagchen , Zich te lagchen , crever de
Tire. — van nijd , fpijt, woede, hoogmoed,
crever de depot, d'envie, de rage, d'orgueil. —, (van dieren fprekencle,) iterven,
crever, mourir. Dat is een;geneesmiddel,
waar een paard van — zou, c'est tine medicine a faire crever un cheval; (van
menfchen ,) eenen geweldigen dood fieryen. Hij nam vergif en borst er van ,
avala du poison et it en creva; fpr. w.
Hij is aan z:jne eerfte leugen niet geborzie op Leugen.
Bertramkruid, o. kwijlwortel , (in de kruidk.)
pyrethre oft racine salivaire,f.
Berucht, b. n. befaamd, bekend, (thans incest
in eenen kwaden zin,) fameux, euse. Een
roover, un fameux brigand. Een be.
ruchte dief, un fameux voleur.
Beruchtheid, vr. vermaardheid, (meest in eenen kwaden zin ,) renom,
Berusten , 0. w. (ik berustte, hub berust) ,in
bewaring zijn, als: Die papieren bij (on.
der) mij, zijn bij (onder) mij berusteude,
(ook : zijn bij naij in berusting ,) je suis depositaire de ces papiers ; les papiers sant
sous ma garde. —, ileunen, als : Op hem
berust de welvaart des huisgezins, c'est de
lui quo depend, a lui est confie, le Bientitre de la maison. niec bebandelen,
in den zelfden ftaat laten, als: Een werk
cenigen tijd laten — (rusten), laisser re•
poser un outrage, le garder, le serrer
quelque temps sans le relire, sans le
montrer,, sans le rendre public, afin de
le revoir apres, a loisir et de sang froid.
Wij zullen het daarbij laten (blijven ,)
nous en resterons 14. —, genoegen nemen
in, als: In iemands raadgeving —, se tenir a l'avis de q. q.
Berusting, vr. als : Die dingen zijn bij mij
in —, ces choses sent en depot chez moi ;
je suis depositaire de ces chose:; ces choses sent sous Ina garde.
Bee, yr. bezie, zekere vruchtfoort, inzond.
aalbes , groseille. Besfen eten, manger
des groseilles. —, (in zarnenft.) allerlei,
op aalbesfen gelijkend.e,vrucht, als: Aardbes, boschbes, enz. , zie die woorden.
Bee , yr. besje , oude vrouw, vieille femme , vieille. Eene tandelooze une
vieille Odentee,
Befchaafd, (veil. deelw. van Berchaven.) —7
b. n. kunifen in wetenfchappen beoefenende , tegenit. van woest en barbaarsch, civilise , e. De befchaafde volkeren , les peu.
pies civilises, les nations civilisdcs.
welgemanierd, wellevend ,, poll , e. Een
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man , tin homme poli. Befchaafde fpreckwij.
zen, des expressions polies. Een befchaaf.
de flijl, un style poll
bijw. civile.
?tient , poliment.
BefchaaFdheid, yr. civilisation. —, polices.
se, urbanite.
Befchaamd , (verl. deelw. van Befchamen.)
b. to. verlegen ,bedeesd , timide,deconcertd, e , honteux , euse , confus e. 1k ben —
(verlegen) over uwe goedheid, je suis confus de votre bona; fpreekw. Eenberchaam.
de bedelaar heefc eenen platten bedelzak,
honte ne vous fasse point dommage. Indien
het niet zoo is, dan zal ik — Haan, si vous
le trouvez autrement, appelez-moi men•
tour. lemand — maken, confondre q. q.
Uw lof maakt mij vos louanges me con..
fondent; (ook voor: iemand fchaamte veroorzaken , door hem te overtreffcn , als:)
Gij maakt uwe zuster von: faites confusion a votre sector en Pemportant sur
elle. —, bijw. d'une maniere timide
confuse.
Befchaamdheid , yr. verlegenheid , timidite.
Befchaarder,
escamoteur.
Befchaariter, vr. cello qui ddrobe en cachette , qui escamote.
Befchadigen, b. w. (ik berchadigde , heb befchadigd), fchacle tocbrengen , endommager.
Een befchadigd fchip, un vaisseau incommode. —, van koopwaren, die in een fchip
of op reis befchadigd zijn , ayarie, e.
Befchadiger, m. celui qui endommago.
Befchadiging, yr. het befchadigen, action
d'endommager,,f. endommagement , m.
fchade, dornmage, m.
Befchadigfter, yr. cello qui endommage.
3efchadawen, b. w. (ik befchadnwde, heb be.
fchacluwd), met fchaduw bedekken, ombra•
ger.
Befchaduwing, yr. action d'ombrager.
Befchamen , b w. (ik befchaamde, heb be.
fchaamd) , fchaamte veroorzaken, couvrir de
honte , confondre, rendre honteux ,euse,
confus ,e. God befchaatnt de trotschheid der
hoovaardigen , Dieu contend l'orgueil des
superbes. Dat werk befchaamt zijnen moos.
ter niec, cot outrage ne fait pas honte
l'artiste. Gij hebt hem door uwe verwijtingen zeer befchaamd
von: l'avez rendu
honteux par vos reproches; zie ook Be.
fchaamd.
Befchaming, yr. action de confondre, con.
fusion.
Befehalifen, b. w. ( ik befchanste , heb befchanst), met cene fchans omgeven, en.
clorre de remparts.
Befchanfing, yr. action d'enclorre de rem.
parts. —, op de hut, (fcheepsw.) ravale.
ment , m.
Befcharen, b. w. (ik befchaafde, heb be.
fchaard), zich heimelijk toeeigenen, wegmof.
felen, escamoter, derober en cachette.
Befcharing, vr. action d'escamoter, de dere.
ber en cachette.
Befchaven , b. w. (ik befchaafde, heb be.
fchaafd), met Gene fcbaaf glad maken raboter. Men heefc die plank niet wel be.
fchaafd , on n'a pas bien rabote cet ais.
Befcioaafd hour, du bois rabote ; fig. overzien, verbeteren, als : Er is (valt) nog
veel te aan dir dichtffuk, it y a encore
bleu a raboter dans ces vers. Hij heeft
zijne laattle werken niet genoeg befchaafd,
it n'a pas assez chatie ses derniers outrages. Aan dezcn iongeling is nog veel
te
c'est un jeune homme ou it y a encc.
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abritee d'tine montagne. Zich tegen de
core Hen a raboter. Een yolk ..., civil'.
ser tin peuple. Zie ook Befchaafd.
koude —, se garantir du froid. Voor de
Befchaver,, m. fig. celui qui civilise,rabote,
zon befchermd zijn, etre a l'abri du sochatie, zie Befchaven.
leil. Zich tegen den regen —, se mettre
Befchaving, yr. het befchaven, action de ra.
a l'abri de la pluie; fig. verdedigen ,
b o ter , f„—, (fcheepsw.) afbeiteling van ee a
defendre , prot eger. Hij befchermt de din.
nen mast, palmage , m. fig. befchaafdheid,
fchuld, it defend !'innocence.
beleefdheid, civilisation, politesse.
Befch ermeng,e1, in. ange tutelaire ou garan.
Befcheen, verl. t. zie Befchijnen.
dien.
di en Gij zijt mijn —, vous etc.; 2z on an
Befcbeet, verl. t. zie Befchijten.
ge gardien.
liefcheid , o. berigt, avis, m. intelligent- Befchern er , m. defenseur, protecteur. —
ce , f. Wat — brengt gii var. daar ? quelle
des geloofs, (ti • el van den kenirg van En.
geland), defenseur de la foi.
nouvelle apportez.veur de la? —, iezond
gefchreven berigt , titre , m. (voor zoo Befchermgod, in. (in de fabell.) diets trite.
verre het bezworene brieven zijn,) char.
laire.
Ire ,charte,f. ichte befcheieen , memoi- Befchermgodin, yr. (in de fabell.) diesse tu.
res (titres) authentigues ,m.pl. Eene ge.
telaite.
fchiedenis uit echte befcheiden opgemaakt, Befchermheer, m. protecteur, patron.
tine histoire composee sur des rnetnoires Berchermheilige, m. (bij de Roomsch - kath.)
authentiques. Van eene reeks WI/ vijftig
patron. —, Yr. patronne.
jaren vindt men geene andere befcheiden , Befeherming , yr. protection, defense.
pour un espace de cinquante ins on ne Befchermfter,, vr. protectrice..
trouve pas d'autres titres. —, antwoord , Befohermvrouw, vr. protectrice , patronne.
als : Iemand — brengen, porter reponse a Befcheten, Seri. deelw. van Befchijnen.
q. g. Iemand kwaad — geven, repondre Befehieten, b. w. (ik befchoot, heb befeho.
ten), op lets fchielen, ale: Eene fled,
malhontatement a q. q. Wat — gaf hij?
ytea-e - it repondu? van daar: Iemand—
een ichip —, cantnner une ville , en vais•
doer, (bij het drinken, iemands gezondheidsseam. Met bowmen —, boeabarder. Van
die hoogte kan men de 'tad — , cette emi.
inftelling bij het drinken beantwoorden,)fainonce commands la ville. —, met fchietea
re raison a q. q. zie op Gezondheid.
bereiken , als : Ik kan die hoogte met mijn
Befcheiden, (verl. deelw. van Befcheiden hier
onder). —, b. n. heusch, minzaam , in .geweer niet —, mon fusil ne portera pas
fchikkelijk, modeste, discret, ete. Hij is
jusqu'h cette hauteur. Met het gefchut
zeer— , it est'extremement discret ,tres-—, atteindre avec le canon; fig. Zijn
modeste. Hij is veel te —, om zich zelf
doel —, (zijn oogmerk bereiken,) atteindre son but, renssir. —, ter eere van
te prijzen, it est trop modeste pour se
iets of lemani fchieten, als: Eenen prins
loner lui.meme. —, bijw. modestement,
met een en twintig fchoten —, recevoir tin
discretement.
prince avec un salve de vingt et an coups
Befcheiden, b. w. (ik befcheidde, heb bede canon. —, met planken bekleeden, bedfcheiden), ergens heen be/ellen, donner
ser , lambrisser, doubler en planches.
erdre on faire dire a q. q. de se tro pEenen muur (met planken) —, lambrisser
ver en quelque lieu; assigner on marquer
nose muraille. —, o. w. (met Zijn) vorde•
an rendez-vous a q. q. Ik heb hem tegen
ren, als : Dat werk befchiet n;et, cet orsden namiddag bij mij —, je iui ai dit
vrage
n'avance pas. — 5 toegaan, zich flui(mandd) qu'il vienne me voir cette apees-dinee; je Pal mantle, pour cette a.
ten als: Mijne oogen — (van flaap), mes
pres-dinee. .Eenen tijd —, fixer an terme. yeux se ferment , s'affaisent (de some
Elk zijn— deel geven, donner a chacun ce
well).
qui Jul est chi, sa portion congrue.
Befchieting, yr. action de canonner, f. —,
Befcheidenheid, vr. modestie , discretion.
met bout, (fchutwerk,) lauibrissage, boisage , placage , tn.
Befcheidenlijk , zie Befcheiden, bijw.
Befchijnen , b. w. (ik befeheen, heb befchea
liefchenen , verl. deelw. van Befchijnen.
er , jeter ou
nen), ep lets fchijnen, eclair,
Befchenken, b. w. (ik befchonk, heb be.
repandre de la clarte , de la lumiere
fchonken), begiftigen, faire present, faile cadeau a q. q. Hij heeft mij met die
sur. De zon befehijnt ons balfrond , le
doos befchonken, it m'a fair cadeau de
sole!l eclaire noire hemisphere.
cette boire. —, te drinken geven, als: Hij Befchijning, yr. action d'eclairer,, de jeter
on de repandre de la clartd sur.
heeft ons dapper befchonken, it nous a
fait bien boire. —, dronken maken, gri- Befchijten, b. w. (lb befcheet, heb befche.
ten), bevnilen , (laag w.) embrener, chier
ser, onivrer. Zij zaten hem te —, ils isur, dons, ou a. Het bed —, chier au
toient a le griser; zie ook Befehonken.
Befcberen, b. w. (ik befchoor, heb befcho.
lit ; fig. bedriegen, tromper.
ren), rondom afscheren , rarer, tondre. Befchijter m. chieur ; fig. tromp eur.
Zich het hoofd laten —, se faire raser perchijterij, vr.action de chier; fig. tromperie.
Berchijater, yr. cells qui chie; fig. Crow'
la tete.
Bercheren , b. w. (ik befchoor, heb befchoa
pease.
ren), toedeelen, als : Wie weer ,wat over Befchik, o. (bijna veroud.) beftel, befchika
king, disposition, direction, f. arrangeors befchoren is ? qui sait quel bien on
qua dual le ciel pent encore nous enwent, tn.
voyer ? Dat was hem van den Hemel be. Befchikal, zie Albefchik.
fchoren , Dat was over Lein befchoren, it Befchikken, b. w. (tk befchikte, heb be.
fchikt), bezorgen , toezenden, envoyer,,
teno_it cela de la grace du bon Dieu.
procurer. lk zal bet u dadelijk —, je your
Berchering,, vr. action do raser ou de tondre.
Be'ehermen, b. w. (ik hefchermde, heb be
Penverrai d'abord. —, bezorgen, het befchik of beflel over jets hebben, diriger,,
fene, tnd), abriter, defendre, mettre a
l'abri , garantir. Pit huis worth door
administrer. Zijise zaken —, mettre orcenen berg belt:herrn(' , cette maison est
dre 4 ses affaires. Het huts —, avoir
le
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le saran du menage, verrigten, als
1k heb nog veel te fed encore beaucoup a faire ; fpr. w Dc mensch wikt, en
God befcliikt, l'homme propose , et Dieu
near weldispose. —,,-o. w. (met
ge,allen handelen , als : Over iernaed of
iets —, disposer de q. q. ou de q. ch.
Gij kunt over mijn . huis vows pouvez
disposer de ma matson,
Befehikker, m. celui qui enyoie, dispose,
etc. zie Befehikken.
Befehikking, yr. action d'envoyer, de disposer, etc. zie Befehikken. inzonderh.
magt , vri,heid, vrije handelwijze omtrent
le:s, disposition. Het is ter uwer
c'est
votre disposition lets ter — van eenen
aederen flellen , mettre q. ch. a la disposition d'un autre.
Belchilderen , b. w. (ik 1-efchilderde , heb be
fehilderd), p e indre . Het ligchaam beprikken en — (gelijk c e wilden doen), tatouer
le corps. Een bock op feede (bij de
boekb.) antiquer.
Befchildering Yr. action depeindre ,f.
(bij de wilden,) tatouage , m.
Befehimmeld, (verl. deelw. van Befehimmelen.) b. n. fig. (in den gemeenz. fpr. tr.)
verlegen , embarrasse , e.
Befchimmeldbeid, yr. toefland van befchim.
meld te zijn , moisissure. — , (in den ge.
reee,z. fp r. tr.) \ erlegenhe'd, embarras,m.
refehimmelen, o. w. ( het befchimmelde, is
berchimmeld), met fchimmel bedekt wor.
den, se moisir,, tnoisir. Alice befehimreelt op vochtige plaat'en, tout se moisit
dans des lieux humides. Het brood be
gint reeds te —, le pain commence deja
Befchimmeld brood, du pain moisi. Groen befchimmelde kaas, fromage
persilld; zie ook Befehimme'd.
Befchimmeling, yr. action de se tnoisir.
kerchimpen b w. (ik beschimpte, heb be
fehimpt .) eenen fchimp toevoegen , outrager , diffamer, insulter, couvrir d'opprokre, de honte. Befchimpt worden, essuyer ou recevoir un affront.
Befchimping, y r. boon, fchande, derision,
insulte , f: outrage, affront, tn.
Eachimper,, m. celui qui insulte, outrage,
etc.
lefchimpfier,, yr. cello qui insulte, outrage , etc.
Eerchoft, b. n. befchaafd, bijna alleen gebr.
in Onbefchoft, zie dit woord.
Befcbonken, verl. deelw. van Befchenken.— ,
T). n. dronken , (meer wellevend) apr es boire , pris , e, de vin, ivre , enivre, e,
soul, e.
Befchonkenheid., vr. wellevende uitdrukk. voor
Dronkenfchap, iyresse.
Befchoor, verl. t. zie Befcheren.
Befchoren, verl. deelw. van Befcheren.
zie Beicl.eten.
Befchoot , verl.
Befchoten , verl. deelw. van Berchieten.
Befchot , o. houten beklcedfel, lambris ,
afschutfel, tutor de separation, m. Befcbotten , rneerv. (op fchepen,) cloisons,
separations , f. pi.
Eefchotwerk , o. (op fehepeu,) boiserie ,f.—,
waarmede de pomp in het vierkant afgezonderd worth, arche , f.
Befehouwen, b. w. (ik befchouwde , heb be.
fehouwd), bezien, regarder , contempler.
op de keper regarder de pros; fig.
beoordeelen als : Hoe befchouwt gij die
za,k ? quo pensez- y ou: de cette affaire?
.-, (in de wijsbeg,) als: Dc befehouvven.
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de meetkunde , (de befpiegelende iteetkunde), zie Befpiegelen.
Befchouwer,
contemplateur,, celui qui
regarde.
Beichouwelijk, n. enkel in befcbouwing be.
fiaande, belpiegeiend, contemplatif, ive,
speculatif, ive.
Befchouwing, y r. het befchouwen, action de
contempler, de regarder, contemplation.
wijze van befehouwen , contemplation;
fig. beoordeeiing, consideration.
Befchouwffer, vr. cello qui regarde.
tiefehreden, verl. deelw. van Befchrijven.
Befchreed , verl. t. zie Befchriiden.
Befchrcef, verl. t. zie Eefchrijvee.
Befchreven, b. w. (ik befchreide, heb be.
fchreid) , beweenen, deplorer, lamenter
pleurer.
Befchreijenswaardig, b. n. deplorable. Een
tefchreijenswaardige that, un itat deplora.
ble.
Befchreven , verl. deelw. van Befchrijven.
Befchrijden , b. w. (ik befchreed heb efehre.
den ,) fehrijelings op iets gaan zitten, se
mettre sur . . . jambe de-ch, jambe Bela, ou a califourchen.
oNerfchrijden,
enjamber. Eene Hoot
enjamber un
fosse.
Befchrijfster, yr. cello qui decrit, etc.
Befchrijven, b. W. (ik befchreef, hebbefchre.
von), vol fchrijven, als: Een vel papier
- remplir d'ecritures tine feuille de papier. — , op iets fchrijven, als: Een befchreven papier , un papier ecrit. Een
befehrevee zegel, un papier marque ors
timbre stir lequel on a ecrit. —, in gefchrifc als : 1k zal het verdrag laten —., je Prat' faire les ecritures du
contrat. een fchriftelijk berigt van iets
geven, decrire. Hij heeft lien veldilag
wel befchreven , it a biers decrit cette
bataille. Eenen dief (een fignalement
van hem geven,) signaler un voleur. —,
fchriftelijk oproepen , convoquer. Eene ver.
gadering.—, convoquer une assemblee par
lettres missives ; van daar (in de Rom.
gefch,): De befchrevene vaders, les peres conscrits!;(in de nieuwere gulch.) Een
befchrevene (tot de krijgsdienst) , un
Conscrit.
(in de wish.) verbeelden,
als Eene lijn —, tracer ou decrire une
ligne. Eenen cirkel —, tracer ou decrire
un cercle. Elk in de verte geworpen
voorwerp befchrijfc cure parabel, tout ob.
jet fete au loin, decrit tine parable.
Befchrejver, m. celui qui ecrit, decrit ; —,
Incest in zamenft. gebruikelijk , zie : Aard.
beichrijver, Levensbefchrijver , enz.
Befchrijving yr. het hefchrijN en , action
d'ócrire , de decrire, etc. zie Befchrijven.
- inzond. fchriftelijk verhaal, description.
— van iemand , iecs, als van eenen ontvlugten
dief, signalement, m. bijeenroeping,
convocation.—, (in de leerk.) als; — van
een landfchap , chorographie. — eener plaats,
topographic. — van het water, hydrogra.
phie. — der aspunten of polen , pologra.
phie.— van het menfchelijke ligchaam, pitysiologie.— over de kraakbeenen, chondographie.— van den menfchelijken geest,psycho.
logic. — der vogelen , ornithologie.— der
oogen, ophthalmographie.— der beenderen,
osteologie. — der teeldeelen, aidatzgraphie.— der waterachtige deelen ,angeiohydregraphie. — der maten en gewigten,
angeiograpkie. — der aderen , phiebogra.
phie. — van ten krijgsleger,
tratogra.
phie.
I-I 5
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;We. — van boeken, bibliographie. — der BefeTeloosheid , yr. &at, tn. de celui on de
cello gut est sans connoissance.
beelden, iconographie. — der fteenent, thographie. (AINM. Lithographie beteekent Befeffing , vr action de comprendre, etc.
zie ook Befef.
thans ook zekere nieuwe wijze van drnkken,
Besje , o. (verkl. w. zie Bes ;) inzond. voor
bekend onder den naam van fleendruk.)
cosoude vrouw, vieille ,identee.—, (in fom—deracl,gophi.—derwl,
mige ftreken,) grootrnoeder, grand' mere, f.
mographie, — der longtering, phthisiologie. — der maan, sdlinographie; zie ook Befingelen , b. w. (ik befingelde heb befingeld) , zie Omfingelen.
de zarnengeft. woorden : Aardbefchrijving,
Beflaan , b. w. (ik befloeg, heb beflagen),
Levensbefchrijving, enz. enz.
doo, hamerflagen vast waken. appliquer
Befchroom.1, b. n. bevreesd, verlegen, ticoups de marteau. —, met iets al flaande
mide , craintif, ive , scrupuleux, euse.
bekleeden, als : lets met koper — (belegziju , (aarzelen ,) etre scrupuleux , eugen ), plaque,. du cuivre sur q. ch. Een'
se. —, bijw. timidement , avec crainte.
ferrer un baton. Veflok met ijzer
Befchroomdheid, yr. timidite, crainte.
garnir des al•
tern met good of zilver
Befchuit, yr. v.vecbak, biscuit, m. —, op
(een
guillettes d'or ou d'argent.
de fchepen, biscuit, m. galettes f.
paard) van hoefijzers voorzien , ferrer un
Kr uimels of brokken van — (fcheepsbefchuit),
ferrer
cheval. (een fchip met ijzer)
mtichemoure, f.
un vaisseau; fig. Beflagen ten ijs komen ,
Befehuitbakker,, m. boulanger qui fait du
etre bien prepare a q ch., etre muni
biscuit.
de tout ce qui est necessaire pour la
Befehuitblik , o. plaque, de fer Blanc,
chose
dont it s'agit, etc.—, door Haan
dont les boulangers se seryent pour y
detremper de
vermengen, ale: irieel
mettre le biscuit au four.
la farine (avec des oeufs , du last,
Befchuitdeeg , o. pate, f. pour en faire du
gacher du mortier. —,
etc.) Kalk
biscuit.
aanhonden, in be(lag nemen, saisir des
Befenuittrommel, yr. boite a biscuit.
mettre un
merchandises. Schepen
Beichuldigen, b. w. (hi befchuldigde, heb
(fcheepsembargo sur des vaisseaux.
befchuldigd), te laste leggen , accuser, imferler
(oprollen)
woord):
De
zeilen
puter. Hij heeft zich zelf befchuldigd,
Iemand van echtles vervullen , innemen. Dat
sl s'est accuse
zal veel plaats—, celaprendra (occupera)
breuk —, accuser q. q. d'adultere. Men
beaucoup de Place. Dit boek beflaat ombeibhuldigde hem, dat hij de getuigen had
trent duizend b-ladzijden , ce livre content
wilien omkoopea , on lui impute d'avoir
a pen pros mine pages. — veel plaats
voulu corrompre les timoins. Van diefverwijzen , als :
(fcheepsw.) emblier.
ftal befchuldigd en overtnIgd, atteint et
In boete mettre a l'amende, condemberispen , blei•
convaincu d'avoir void.
ner .4 l'amende, amender, —, o. w. (met
it est beauuser. Hir is grootelijks te
Zijn) met.damp bezwalkt worden , se tercoup a blamer.
nir, s'obscurcir (par des vapours, cons.
Befchuldigend, (tegenw. deelw. van Befehu i.clime des vitres, etc.) —, befchimmelen ,
gen.) —, b. n. accusatoire.
tnoisir, se moisir, (comme du pain,
Befchuldiger,, m. accusateur, delateur. 1k
etc.) —, (weiry g gebr. of eigenlijk veroud.)
je sais qui m'a accuse.
ken mijnen
gelukken, riussir.
accusation,delation,imBefauldiging, vr.
Beflaan , o. de daad van beflaan; inzond. van
putation, (in de pract.) inculpation.
paarden , als : Het — van twee paarden Lost
Berchuldigth..r,, vr. accusatrice.
jaarlijks zoo veel, it en coeste tent par an
lefchutfel, o. afschutfel, cloisonj: zie B efchot.
pour la ferrure de deux chevaux. Het—
Befehutsheer, zie Schutsheer.
der wielen met ijzeren banded embatage , m.
kerchutiter, vr. fig. celle qui defend, etc.
ddfenseuse, protectrice. Zij is mijne —, Beflabben , b. w. (ik beflabde, heb beilabd),
zie
Beflabberen.
elle est ma protectrice.
Beflabberaar, m. celui qui salit en mangeant
Befchutsvrouw,, zie Schutsvrouw.
ou en buvant.
Befchutten , b. w. (ik befchutte, heb befchut),
befchermen, abriter. Befchut tegen lets , Beflabberen, b. w. (ik beflabberde , heb be.
flabberd), onder het eten bemorfen , salir
l'abri,
a
convert
de
q.
ch.;
fig.
defend.
a
en mengeant on en buvant ; fpreekw. Hij
dre, proteger.
zou zich —, al at hij ook hazelno r en, (Hij
itelchucter,, m. celui qui defend, etc., deis
altijd in het hoekje, waar de flagen val.
inzond.
zekere
enseur, protecteur.
fjagtnond,
len , Hij is geboren op St. Galperts nacht,
die het gefchoten wild befchermt,
drie dagen voor geluk ,) it se noieroit
chien de chaste qui sert a difendre ie gidans son crachat, dans un crachat , dans
bier tue.
un verre d'eau.
Befchuttingen, vr. méerv. grevelingen, (op
Beflabbering, vr. action de salir.
fchepen,) bards's , ns. pl.
Beflag,
o. het beflaan, aanhouden van goeBefef, o. begrip , denkbeeld, notion , idee ,
deren, saisie, f. —, op eenig leengoed,
conception,! Een goed — van iets hebmain•mise, f. — op fchepen,embargo,m.
ben , avoir une notion claire tat distincIn — nemen, — op iets leggen , saissr , or.
te de q. ch. —, bewustheid , als : De ziereter, (in de regtsg.) siquestrer. Gereglie heeft geen weer , le malade n'a plus
telijk , exploitation, f. Dat geregtede sentiment. Zijn — verloren hebben,
lijk in — kan genomen worden, exploitable.
avoir perdu sa connoissance.
In — neming van goederen, sequestration,f.
Eelefren, b. w. (ik befefx , heb befeft ,) be—, het beflaan, flagen, gelukken, issue,
vatten , begrijpen, inzien, comprendre , conf. Wij moeten zien, welk — deze zaak zal
cevoir, avoir nee notion de. Hij befeft
hebben, it faut voir quelle issue aura
zijne pligten niet , ii n'a point de nocette affaire , de quelle maniere se tertion de set devoirs.
minera cello affairs. Die zaak heeft haar
Belefreloos, b. n. bewnsteloos, sans connoisvolkomen —, c'est ants affairs terminee.
sance, prive, e, de sentiment.
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datgene, waarinede lets beflagen is,
llij is in de — van het verhuizen
en
, garniture de
garniture, f. ilzeren
dans le tracas du dernina,gement.
ler , ferrure f. Eene (loos met zilveren
heeft zich aan de — van de wereldfche zae.
, une bolie avec la garniture en ar.
ken onttrokken, it s'est retire du tracas
(du monde). De — van den Handel laat
gent. — van eenen wagen, rad of wiel,
pl. — van
bandes , f. pl., bandages,
hem den tij d niet, le tracas du commerce
— van
ne lui donne pas le temps.
een blok, ferrure d'une poulie ,
cenen vetcr, ter de lacer, m. — van een Befloot, verl. t. zie Belluiten.
paard, fors de cheval , m. pl. — van cc- Befioten, verl. deelw. van Befluiten. —, b. n.
— van
inzond. tegenttelling van open, als: Bij
non rotting, cercle, m. virole ,
een bock, agrajes, f. pl. — der as.armen,
'water, quand les canaux sons prin. Bij
jags, quand la chase est dejendue. —
(bij de art.) coiffe d'armons , f.—, bellegen meel de la farine detrempee ,pace.
tijd (bij de Roomsch-kath.), temps d'abBeflagen, verl. deelw. van Beflaan.
stinence (quand it en defendu de se maricr). Eerie beflocene (berende) itad, uBeflaglijn , vr. corde, f. lien,
(fcheepsw.) ligne de ferlage m.
ye ville bloquee ; ook voor : (eene be•
muurde clad), une ville en chemise.
13eflagnagel, m. clou dont on garnit q. ch.
virole,
Beflagring, m.
Befluit, o. clot, elude, conclusion, f. Het—vast
Beflagfeitings , vr. meer y rabans , tn. pl. gar.
een vertoog , la conclusion d'une dissertacettes, de ferlap. e, f. pl.
:Ion. Tot — (Ten beiluite) zal ik nog aanvoeBeflapen , b. w. (ik befliep, heb beflapen),
ren ,pour conclure ou conclusion, je dirai
op lets flapen als: lk heb dat bed nog
ence. e. ,beflisfing, bepalieg, resolution,
met beflapen, je n'ai pas encore couche
decision,f. 1-let is cijd orn een eindelijk — te
stir ce lit. —, vieesfcuelijke gemeenfchap
nemen , ii est temps de prendre une derEen meisje
iiebben, als
coucher avec
nière resolution ; fig. it en temps de fonune flue ;avoir un commerce charnel avec
dre la cloche. Een — van den raad, une
rrne fille; van bier: bezwangeren, engrosdecision du conseil.
uitfpraak (in de
pracc.) arrit, m. De befluicen der kerke.
ser; fig. tot des anderen daags in beraad
consulter
houden, als: Zich op lets
iijke vergaderingen , les decrets des coccile chevet, r efiechir vs ilrement d q. q.
les.
gevolg eener redevoering, condoBeflaping , ve. action de coucher stir. —,acsion, consequence, f. (el.ANer. De beide
Lion d'avoir un commerce charnel avec
laatite wooraen worden fonicijds onverfchil•
u,ne fills, etc. zie Beflapen.
lig gnbruikt; doch befluit (conclusion) is
Beflechten, b. w. (ik beflecticte, heb beflecht),
eigeeliek het voorftel , dat uit voorafgaande
vereffenen , accornmoder,, terminer,,
vouritelie (prernisses)volgt; gevolg (conder. Etta verfchil
accommoder ou visequence) fchijnt weer te zien op het yen.
der un dillerend.
band tuslchen deze voorafgaande voorvallen
Beflechter, m. celui qui accommode ou vien hat Befluic.) Het — is valsch, la conde un differend. Wie is de — van dat vete.
elusion est fausse. Hij heeft daaruit
fchil? qui a vide cc diffirend?
verkeerd — getrokken, la consequence est
Bcflechting, vr. action d'accommoder ou de
mal tirde.
vider sin diffdrend.
Befluiteloos, b. n. zonder vast voornemen
Beilechtfter, vr. cells qui accommode ou viindecis, e ,irrisolu ,e, indetermine, e,,
de un differend.
bijw. irresolument, indeterminement.
Befleep , veil. t. zie Beflijpen.
Befluiteloosheid yr. indecision , irresolu.
Beflepeu, verl. deelw. van Beflijpen.
tion. Zijne — zal hem het lever. kosten,
Befliep, verl. t. zie Beflapen.
sari irresolution lui coitera la vie.
Beflijken, b. w. (He beflijkte, heb beflijkt), Befluiten, b. w. (ik befloot, heb befloten),
met fhjk bezoedelen, crotter, embourber.
van alle kanten iluiten, in dezen zin enkel
Beflijkte ftraten, des rues sales, gacheugebr. in het verl. deelw. zie Befloten. —,
ses. De ftraten zijn beflijkt, it fait bien
vervatten, contenir. Die plaats befluit ye.
de la crone dans les rues.
le inwoners in zich, cot endroit contient
Beflijpen , b. w. (be befleep , heb beflepen) ,
un grand nombre d'habitants. — ,een einrondom flijpcn, aiguiser ou polir tout
de maken , conclure, terminer. Om te—,
autour ; fig. Eon beflepen oordeel, un
pour conclure. De veldtogt wend niet zonesprit penetrant.
der een nieaw gevecht betloten , la campaBeilisfen, b w. (ik befliste, heb beflist),
gne ne se termina point sans un nouveau
uitfpraak doen, decider. Beflisfend, decicombat. —, een voornemen tot iets bepasif, ive, finitif, ive, peremptoire. Eelen (in dezen zin ook: o. w. met Heb.
ne beflisfende item, une voix decisive.
ben), als: Ilc kan daartoe nog niet
je
Een beflisfende eed (in de pract.), un serne puis pas encore m'y resoudre.
na
went decisoire.
raadpleging vast itellen, bepalen , decider,
Beflisfer, m. celui qui decide.—, die met zekerarreter. De raad heeft befloten, le conheid of vrijmoedigheid beflist, ddcisionnaire.
soil a decide, decerne, decrete.—,afleiBeflisfing, vr. uicfpraak , decision. Ter —
den , een gevolg trekken conclure,inferer.
itellen (in de pr.), compromettre.
Ik befluit daaruit, j'en infere.
Iletlisiter, vr. cello qui decide.
Befluiting, vr. action de contenir, etc. zie
Befloeg, verl. t. zie Beflaan.
Befluiten.
13eflommeren , b. w. (ik beflommerde, heb Befmeerder, m. celui qui engraisse, qui
befloinmerd), in allerlei verwarde zaken
cache.
wikkelen, embrouiller. Eene beflommerde Beilneeri!er, yr. celle qui engraisse, qui
zaak, une affaire difficile, une affaire
qui offre bien des difficultes. Zich
, Bcfmeren , b. w. (ik bcfmeerde , heb befmeerd),
s'embrouiller.
met finecr bcitrijken, graisser, engrais.
Ecilorumeting vr. het beflommeren , embrouil.
ser , cud ail.Lind, e; fig. bezoedelen , belenient,
inzond. te groute omflag ,
morfcn, tacker, souille, ,
Hij heeft
overkropthcid van elle zaken, traces m.
zjitien rok bcfmccrd it a sa:i son habit.
Bc•
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tacher.
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minuer le pouvoir, la libertd de q, q.
rVien heeft zijne regten , zijne magt be-

fnoeid, on lui a bien rogue ses droits,
son pouvoir, de ses droits , de son port.
lissant,e.—,aanftekende , contagieux , euvoir.
se ,epidemique. Eene befinettelnke ziekte,
une maladie contagieuse ou epidemique. Befnoeijer, m. celui qui ebranche Vague,
contagion,
infection.
etc. van geld rogneur, zie Befnoeijen.
yr.
Belmettelijktieid,
Befrnetten , b. w. (ik befmette, heb befmet), Befnoeijing , yr. action d'elagueretc. f.
elagage , ebranchernent , tn. rade. —, inbezoedelen, bemorfen , tacher, souiller,
zond. van geld, action de rogner la mon.
stair, maculer. aanfteken , infector,
noie.
empester. Die ziekte heeft het ganfche land
befinet , cette maladie a infecte tout le Befnot, b. n. met foot bedekt, morveux,
Hij befmette bet ganfche land met
Buse. Hij heeft altijd eenen besnotten news,
pays;
11 a toujours le nez morveux; it est tou.
zijne valfche begrippen , it infecta tout le
fours morveux.
pays par ses maximes dangereuses.
w. (ik befnoerde, heb beefa■ etter, m. celui qui tache.—, celui qui Befnoeren,
fnoerd) zie Snoeren.
infecte.
Befinetting , vr. bezoedeling, action de ta. Befnuffelen, b. w. (ik befauffelde , heb be.
fnuffeld) , fnuivende beruiken, (gclijk de
cher. —, aanfteking, contagion, infechonden ,) examiner en flairant ; fig. Hij
tion. De — der lijken bragt de pest in de
heeft vele boeken befnuffetd, tbeter doorl'infection
des
corps
morts
mit
la
itad,
fnuffeld ,) zie Doorfnuffelen.
peste dans la ville. Nactaelijke , (zaadvloeijing in eenen droom,) pollution noctur. Befnuffeling-, vr. action oi'examiner en flairant
; fig. zie Doorfnuffeling.
oneirogonorrhee
,
exne, (inj de geneesk.)
Befnuffen, b. w. (ik befnufce, heb befnuft),
oneirose.
Befmettelijk, b. n. ligt vuil wordende, sa-I

Befmullen , b. w. (ik befmulde, heb befmuld)
zie Beflabberen.
Befinuller, zie Beflabberaar.
Belmulling, zie Beflabbering.
Befmulfter, y r. celle qui souille en man-

geant ors en buvant.

Befnaauwen , b. w. (ik befnaanwde , heb befnaauwc1), toegraauwen , grander a q. q.,

chanter pouilles, goguettes, a q. q., ra.
brouer q.q.

Belneden, verl. deelw. van Befnijden ; inzonderh. fig. Wel — van aangezigt , qui a u.
no jolie figure , un joli mignon. Een
fijn — fchip, (in de zecv.) un 11/lament

bien coupe, bien pres.
en yr. qui a subs la circenci•
sion, circoncis , e.

Befnedene,

Befnijdenis, yr. het wegfnijden der voorhuid
aan het mannelijk fchaamdeel, (eene godsclienftige inftelling bij Joden en Mahomedanen), circoncisi on, f.
Th.fnijden , b. w. (ik befneed, heb befneden),
Haar behooren fnijden, tailler. Een ftuk
bout tailler un morceau de &is. —,
inzond. een kind de voorhuid wegfnijden , circoncire. De Joden en Turken laten hunne zonen les jails et les Illaho-

zie fiefnuffelen.
Befpaarder, m. celui qui garde , conserve.
Befpaaffter, y r. celle qui garde, conserve.
Befpannen, b. w. (ik befpan de heb befpannen),
lets over lets spannen, als : Eene viool met
garnir un violon de cordes,
fnaren
=outer sine viole (ook: monter un ,
sine guitare); inzond. de paarden voor
(eenen wagen) fpannen , atteler. Eene met
zes paarden befpannen koets, un carosse
atteld de six chevaux. —, met de hand
metes , zie Omfpannen.
zie
Befpanning, yr. action d'atteler.
Omfpanning.
Befparen, b. w. (ik befpaarde, heb befpaard),
tot een nader gebruik bewaren, epargner,,
garder, conserver. Befpaar uw geld, e.

pargnez votre argent.

Befparing, yr. action d'epargner. , het be..
fpaarde , epargne.
Befpatten , b. w. (ik befpatte, heb befpat),
met fpatten bezoed.elen , dclabousser. Uwe
koufea zijn befpat, vos bas son: eclabous-

ses.

Befpatting, yr. action d'eclabousser.
Befpeuren, b. w. (ik befpekte , heb befpekt),
met fpek befieken , larderelu , larder fig.
Eene wel befpette bears, tone bourse'bierk
midans font circoncire leurs enfants =tiremplie.
les; zie fiefnijdenis.
celui qui Befpekking, yr. action de larder.
celui qui tallies
Befnijder,
Befpelen
, b. w. (ik befpeelde , heb befpeeld),
ctrconcit.
op ices fpelen, jouer de quelque instrutieBeBcfnijcling, vr. action de tailler.
ment. Dit klavier is nog niet befpeeld
fnijderos.
ce clavecin n'a pas encore ere entarne.
Befno eijen , b. w. (ik befnoeide , heb befnoeid),
door fnoeijen inkorten , ebrancher, ela- Befpeler,, m. celui qui joue (d'un instru-

ment de musique).
guer,, emonder,, taller (des arbres). —,
(AANM. Het eerfte woord ebrancher, be Befpeling, yr. action de jeuer (d'un instrument do musique).
teekent inzond. van takken berooven, dezel.
ve afhakken ; bet tweede woord, elaguer, Befpeuren, b. w. (ik befpeurde, heb befpeurd), gewaar worden, apercevoir,, de•
ziet op het dunnen van den boom, door

couvrir , remarquer. Wij hebben dat
wegneming van al het overtollige en fellaniet lbefpeurd , nous ne l'avons pas aclelijke, emonder heeft ook den zin van
percu.
dunnen , maar bedoelt voornamelijk de weg.
N eming van hetgene voor bet gezigt onaan. Eefpeurder, m, celui qui aperfoit, decouvre, etc. zie Befpeuren.
genaam zoude wezen ; tailler worth voornamelijk gebruikt , wanneer de befnoeijing Befpeuring, vr. action d'apercevoir ,
ddcouvrir,
etc. zie Befpeuren.
gefchiedt , om aan den boom cene zekere
gedaante to geven.) —, van bier: Geld —, Beipieden, b. w. (ik befpiedde, heb befpied), ongemerkt waarnemen, belocren,
rogner de /a monnoie ; fig. Men heeft
espionner,,
hem in zijne jaarwedde zeer befnoeid, on
beloerder, guts.
espion.
aefpieder,
lui a beaucoup retranchd de ses appoin•
:cur.
di*
tements. Iemands magt, vrijheid

Be-
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battrons demain ce point. —, beffellen ,
Befpieding, vr. action d'epier, d'espionner,
commander, retenir. Eene plaats op den
f. espionnagc,
postwagen, enz.
retenir , arréter une
Befpiedfter, vr. epionne.
place dans la diligence , etc. —, bedingen,
Befpiegelen, b. w. (ik befpiegelde, heb be•
stipoler.
Hij befprak daaebij ,!dat , enz ii
fpiegeld), in den fpiegel laten befchouwen,
y stipula que, etc.
bij niterflen wil maals
Zich —, se regarder au miroir , se
Hij heeft haar honderd guiken ,
ndrel. ; fig. met aandacht befelicuwen , als:
den jaarlijks befproken , it lui a legue
(in de wisk.) De befpiegelende (befchou
cent florins par an.
wende, tegenft. van werkdadige) meetkunde, geometric speculative. —,(in deicer- Befpreking, yr. action de debattre, f. —,
mondgefprek , pourparler,, m. —, action
kunde) : De befpiegelende wijsbegeerte ,
tie commander.
la phtlosophie speculative ou contemplatire. De belpiegeiende godsvrucht, quid- Befprcngen, b. w. (ik befprengde, heb befprengd), door fprenkelen bevochtigen, artisme ,m. Befpiegelend (bepeinzend) Chrisroser. Het linnen—, arroser le linge.—,
ten , (in de godgei.) phrontiste.
inzond. (bij Roomsch-kath.) met wijwater
BeCpiegeling, ye. overdenking, speculation,
befprenkelen , asperger. Men befprengt de
contemplation, cheerio.
christenen met wijwater, on asperge les=
Beipikkeien , b. w. (ik befpikkelde heb bechretiens d'eau benite.
bellrooijen
fpikkeld), met fpikkels bedekken , tachesaupoudrer. Rundvleesch met zout en peter, marquer de petites caches, moucheper —, saupoudrer de poivre et de set
ter_
on morceau de boeuf.
Befpikkeling, yr. action de tacheter,, de
inzond.
Befprenging, vr. arrosement , m.
couvrir de petites taches , onoucheture.
(bij Roomsch - kath.) aspersion. —, action
Befpoedigee , b. w. (ik befpoedigde, heb
de saupoudrer.
befpoedigd,) acceldrer , hater. Gij moec
dit werk —, it faut acceldrer ce travail. Befprenkelen, b. w. (1k befprenkeide , heb
befprenkeld), zie Befprengen. —, den jasZijn vertrek , zijne teregkomst.- ,hdter son
pisfteen nabootfen „jasper. Goed befprendepart, son rector.
keld marmer, du marbre biers jaspd. Eene
Befpoedig; ng, yr. acceleration. Ter — van
tafel —, jasper une table.
het werk, pour l'acceleration de l'ouBefprenkeling, zie Befprenging.
vrage.
Befpoelen , b. w. (ik befpoelde , heb be • Befpringen, b. w. (ik befprong, heb befprongen),
fpringende bereiken , atteindre en sautant.
fP0 e1(1), tegen jets aan fpoelen , baigner.
De rivier belpoelt de muren vats de clad,
lk kan dat niet —, je ne saurois sauter si
loin.—, inzond. (van groote dieren) dekken,
la riviére baigne les mars de la ville.
saillir,, couvrir, aligner. De flier be—, (in de aardr.) arroser.
fpringt de koe, le taureau saillit la va.
Befpogen, verl. deelw. van Befpugen.
che. De wolf befprong de wolvin , le loop
Befpoog, yen'. t. zie Befpugen.
aligns la louver zie ook Dekken ; fig.
Befpoot, verl. t. zie Befpuiten.
aanranden , onverhoeds aanvallen, assaillir,
Befpoten , verl. deelw. van Befpuiten.
attaquer. Wij werden door twee roovers
Befpottelijk , b. n. fpot verdienende, belagchelijk, ridicule, risible. (AANM. Het
befprongen, nous Mons attaques de deux
voleurs.
eerfie (ridicule) zegt men in eenen kwaden zin , en risible in eenen goeden en Befpringer, m. celui qui atteint en sailkwaden.)
lant; inzond. aanvaller,, assaillant , at.
maken , rendre ridicule, tour
taquant.
nor ou traduire en ridicule; fam. ridiculiser. Gij maakt u
vous vous rendez Befpringing, yr. het befpringen , action ?Pat..
ridicule. Dit verhaal is —, ce conte est
teindre en sautant. —, action de sailrisible.
, jammerhartig, belagchelijk ,
lir, f.; inzond. fig. assaut , tn. attachu. e. Dat is een — compliment , voil4
gue , f.
en fichu compliment.
Befprocijen , b. w. (ik befproeide , heb be.
Befpottelijkheid, yr. ridiculite.
fproeid), droppels- of itraalswijze bevochtigers, arroser, mouiller. Befproei deze
Befpotfter, vr. moqueuse , railleuse.
Befpotten, b. w. (ik befpotte, heb befpot),
bloemen een weinig, arrosez un pen cos
tot een voorwerp van fpot maken, se mofleurs.
quer, ou se railler de.—, voor den gek Befproeijing , yr. action d'arroser, de moult"louden, persiffler.
ler, f. arrosement, m.
Befpotter, m. moqueur, railleur. —, die Befprong, verl. t. zie Befpringen.
iemand voor den gek houdt, persiffieur.
Befprongen , verl. deelw. van Befpringen.
Befpotting , yr. moquerie , raillerie, risee. Befpugen, b. w. (ik befpoog , heb befpogen)I,
op lets fpugen , chracher dessus. Hij be.
lemand tot een voorwerp van — maken, tour•
tier q. q. en ridicule, rendre q. q. rob.
fpoog de tafel, it cracha sur la table.
Befpuging, yr. action de cracker detour.
jet de la rises de la compagnie.
Befpraakt, b. D. ayant la facultd de la pa. Befpuiten, b. w. (ik befpoot , heb befpoten),
role. —, zie Welbefpraakc.
met fpuiten nat maken, seringuer. lets
Befpraaktheid, yr. facultd de la parole. —
met water —, seringuer de l'eau sur q.
zie Welbefpraaktheid.
ch. Iemand met water —, seringuer de
Befprak, verl. t. zie Befpreken.
l'eau a sur q. q. Eene wonde — ,sirin.
guer une place.
Befprek , o. mondelinge onderhandeling, als:
Met iemand in — zijn, titre en pourpar- Befpuiting, yr. action de seringuer.
ler avec q. q. 1k ben met hem daarover Befpuwen , b. w. (ik belpuwde , heb be.
in —, (maar wij zijn nog niet overeengekofpuwd), zie Befpugen.
men,) je lei en ai déjà parle ,mais noun Besfenboom, m, aalbesfenboom, groseillier.
ne sommes pas encore convenus.
Besfennat, o. aalbesfennat , jus de groseilBefpreken , b. w. (ik befprak, heb befproken),
its , m.
betreffende jets fpreken, als : Wij zullen Besfenfop, zie Besfennat.
die zaak niorgen
(bepraten), nous di- Best-CUitznik, m. zie Besfenboom®
Bes.
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Besfenwijn, m. Yin de groseilles.- , vinde
groseilles rouges.
Best, overtr. tr. van goed, b. n. le waillour, la meilleure. (ook wel in den dagelijkfchen of gemcenzam. fpreektr. gebruik.
voor : uitmuntend , als : tlij is een - man,
c'est un homme excellent , c'est le moilleur homme du monde);fpreekw. Van twee
kwaden moot men het beste kfezen , de deux
maux il feat eviter le pine. —, overt.
tr. van Goed en Wel , bijw. le mieux ;
(ook wel in den dageli;kfchen of gemeenz.
fpreektr. gebruikelijk voor: uitmuntend,
zeer goed, als: Gij hebt — gefchreven ,
,, ous avez ecrit tres-bien); zie Goed en
Wel.
Best, o. voordeel, welvaart , avantage, profit , bien, tn. Het ftrekt tot ow -, c'est
a votre avantage. 1k beoog ow -, je ne
vise qu'a votre avantage. Ik lieb het ten
- van u gedaan 5 je Pai fait en favour de
volts. Het gemeene -, zie Gemeenebest.
lets otn - wille doen , faire q. ch. a bonne fin, a bonne intention. -, algerneen
gebruik , als: lets ten beste geven , rigaler (q. q. ou une Societe) de q. ch.; fig.
lemand ten beste (eigenl.: ten beeste) houden, railer q. q. Ten - nemen , pren.
dre en bonnepart.-, uiterite poging, als:
Zijn (uiterfte) - doen , faire le possible,
faire son possible, tout son possible.
Behan, b w. (ik beftond , heb beflaan),
ondernemen, wagen , als : Hoe durft gij
dat —1 comment esez-vous Pentreprendre,faire? -, o w. in wezen, in aanwezen zijn, exister. Zoo lets beftaat
niet, c'est une chosequi n'existe pas. Al.
le beftaande fchepfelen, toutes les creatures existantes.-,in,uit, fommige dingen
zamengefteld zijn, consister. Zijn ganfche
vermogen beftaat in eenige banknooten, tout
son avoir consists en, dans,quelques billets
de barque. De mensch beftaat nit ziel en
ligchaam, l'homme est compose de corps et
&time. De raad beflaat nit veertig perfonen ,
le towel' est compose de quarante person nes. -, een middel hebben , om te beflaan(te
leven), subsister. Hii lean zeer wel -, il pout
subsister ou vivre honn gtement; il a de
quoi vivre; ii est a son aise. Inc kan
daarvan niet — , je ne puis subsister avec
cola. Hij kan van zulk een Bering inkomen
nice -, il ne sauroit subsister avec un
si modique revenu. -, voortduren , nog
in kracht of aanwezen zijn , subsister. De.
ze wet beftaat nog (is nog in werking) , cette loi subsiste encore. De pyramiden van
Egypte- federt drie duizend jaren, les pyramides d'Egypte subsistent depuis trois
mile ans. De meeste groote gebouwen
der Romeinen — niet nicer , la plupart
des grands edifices des Romains ne subsistent plus. Het grootfte gedeelte van bet
colliseum te Rome beftaat nog, la plus grande partie du colisde subsiste encore. -,
op zekere wijze geaard zijn, als : Zoo beita ik niet, ce ;Pest pas la ma maniere
d'agir, ma facon de penser. -, vermaagfchapt zijn, etre parents ,allie, e. Zij - elkanderen in den derden graad, its sont parents au troisieme degre.-, pasfen, te
zamen gaan als : Zie of het met de rede
- kan, troul'ez-y un Sens raisonnable. Die
twee ambten kunnen zamen niet —, (door
denen perfoon niet bekleed worden,) ces
deux emplois ne sont pas compatibles.
Beilaan, o. aanwezen, existence, f. -, za.
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mengefteldheid, consistence, f. -, koitwinning , subsistence, f. metier, m. Een
- vinden , trouver de quoi vivre. Een hebben,avoir de quoi vivre ;pouvoir subsister ; etre a son aise -, card, geneigdheid, inclination, f. caractere, nature',
tn. Oat is mijn - niet (zoo bean ik niet),
zie Bellaan hierboven. —, onderneming,
entreprtse, f. exploit , tn.
Beflaanbaar, b. n dat aanwezen kan hebben,
ce qui pent exister,possible.-, dat te zamen beftaan kan, compatible. - , dat on.
dernomen kan worden, ce qui pout etre
avanture.
Beffaanbaarheid, yr. mogelijkheid, possibili.
te. -, gelijkvormigheid, compatibiliti ,
convenance. -, qualite de ce qui pout 'etre avanture.
Beflaanlijk, zie Beflaanbaar.
Beftaanlijkheid, zie Beftaanbaarheid.
Beftak , veil. t. zie Befleken,
Beflaken , h. w. (1k beftaakte , heb beflaakt)',
metftser.
chaia
asken bezetten, garnir d'echalas, d.
Beitaking, Yr. action de garnir d'echalas ,
f. echalassement, m.
Beftal, verl. t. zie Beflelen.
Reiland, bjw. vermegend, tegen iets opgewasfen , als : Hij is tegen hare bekoorlijkheden niet -, il ne sauroit resister a ses
dchra
artmeet se .. Hij is tegen u -, il you: tienSelland ,o. wapenftilfland, trove, armistice,
f. Het tienjarige -, la trove de dix ans.
Een - aangaan, faire une trove.
Beftanddeel, o. grondftof,, hetgene, waaruit
een ligchaam zamenqAteld is , element, m.
Verkeerdelijk noemen velen de letters de
beftanddeelen der woorden, c'est a tort
vie plusieurs appellant les lettres les elements des mots,
Be itieer, oni. en yr. woord van liefkozing ,
als : Mijn —, mon cher: Mijne — I ma
Befleden , b. w. (ik befleedde , heb befteed),
beftellen, btzorgen , ale: Zich in den kost
--, se mettre en pension. -, aanleggen ,
gebruiken , als : Zijnen tijd wel -, employer Men son temps. —, geld uitgeven,
als : Hoe veel hebt gij daarvoor befteed?
a cornbien vous revient-il? Hij heeft al
zijn geld befteed, il a dépense tout son
argent. Een werk -, zie Aanbefleden.
Sefteder, m. celui qui emploie.-, die knechten of meiden verhuurt , entretnetteur.
Befteding, yr. action d'en2ployer, etc. zie
Beftedsn.
Belleedfter, yr. dienstbodenverhuurfter, en.
trernetteuse.
Befleekband, m. tranchefile , f.
Befleekfel, o. ce dont on garnit q. ch., tn.
Befteekfter,, yr. celle qui garnit, etc. zie
Befteken.
Befteelbaar, b. n. voluble.
Beflek , o. omvang, rnimte , omtrek , contour, espace, m. etendue, enceinte, f.;
fig. in een kort - brengen , abreger -, (bij
bouwk.) afteekenine, ontwerp , plan.- van
een fchip , devis,m. d'un vaisseatt, Het van een huis , thin maken ,faire le devis ,le
plan dune tnaison, d'un fardin. (bij ftuurlied.) - op de kaart, point star la carte.
Een - waken , (op de kaarten merken, welke ftreek het fchip gehouden Keefe,) painter
la carte. Ben- opmaken ,calculer le point.
Befteken, b. w. (ik beftak, heb beftoken) ,
overal in iets iteken, piquer. Mt gebtaac.1
is

El E S
1.27
BES
is zeer netjes beftoken, on a piqué cc re. Beftemming, yr. action de voter, de fixer en
votant.—inzond. oogmerk, waartoe jets of
ti fort proprement ; fig. orner, garnir
iemand beftemd is , destination, f. sort, m.
(met, de)— , door gefchenken tot lets overhalen , corrompre. Len befloken werk , Bestemoeder, Bestemoer, vr. (meest op het
platte land gebr. voor:) grootmoeder,
zie Doorgefloken.
grand' mere. —, ook voor: elke oude
Befteker, m. cells qui pique , etc. zie Betevrouw, zie Bes , in de 2. beteek. en Besje.
ken — , die iema n d o mk oopt , co rru p te ur.
ken.
Befteking, vr. action de piquer, zie Belle. Beftempelen, b. w. (ik beftempelcle, heb
beitempeld), 'met eenen Hempel merken,
omkooping,
ken. —,
om, co rrup ti on .
warquer d'un timbre au coin, timbrer;
Beftel , o. befluur,. berchik ,administration,
fig. duidelijk aanwiizen , designer distinc•
direction, f: Het — der voorzienigheid,
tement. I-lij heeft mij met den naam van
les voles de la providence. Men liet eer.
... beftempeld, ii m'a donne le nom de
tijds aan den ftadhouder het — der regering,
. . . —, b,:krachtigen , ale: Hij heeft het met
autrefois c'etoit au fladhoutkr tie horny:er
zijne handteekening beftempeld, it l'a con.let ma gist rats .
gripe par sa signature.
Beftelen, b. w. (ik beftal, heb beflolen) ,
door diefstal ontnemen, voter. Ilc ben de- Bettempeling, yr. action de timbrer, etc.
zie 6eftempelen.
zen nacht beftolen , j'ai eti vole cette
tt
Beftendig, b. n. dunrzaam , onafgehrokert
Hu.
blijvende beftaan , permanent, e, stable,
Beftelgeld, 0. argent que le facteur d'une
durable.— weer, temps stable. Eene belettre, le porteur d'unpaquet repoit pour
ftendige hitte, une chaleur continuelle.
sa peine. Is het — betaald? le facteur
t?
—, ftandvastig, constant, e. Hij is — in
(le porteur) -t-il ref it son argent?
de liefde, it est constant en amour. —,
Befteling, vr. action de voter, 1. vol, m.
bijw. continuellement.
Beftellen, b. w. (ik beftelde, heb befteld),
befcheiden, donner, assigner on marquer Beftendigheid , yr. duurzaamheid stabilite.
rendezvous a q. q, mander q. q. ,
an
Er is geene — in de wereldfche zaken,'
lui donner ordre on avis qu'il ait a venir.
it n'y a point de stabilite dans les choses du monde. —, ftancivastigheid, conHij beet mij tegen , om ,vier our befteld,
stance.
il m'a donne ordre, mantle, ou ordonne
de venir a quatre heures. —, bezor- Befferven, b. w. (ik beftorf of beftierf, heb
beftorven), uir oorzaak van iets fterven,
gen , als : Brieven —, porter des lettres
a leurs adresses. —, befpreken, als: Eene
als: Hij zal dit ongeval —, ce malheur
pints op den postwagen —, retenir,, arlui causera la wort. —, o. w. (met Zijn)
refer nut place a la diligence. Postbleek worden, verbleeken, pdlir, bltmir.
p,arden —, arref ter des chevaux a la pot.
Hij beftierf er van, if en piilit, bldmit;
te. Bij eenen kok een middagmaal —, cornfig. koud worden, opdroogen, als : De
wander un diner a un traiteur. Len hemunr moet eerst —, ilfaut que la muraile.
un
ouvrage
de
commande.
field
went
le seche auparavant. —, (van vleesch)
Een pair fchoenen —, commander une paimalsch worden , als: Vleesch aan de lucht
re de souliers. —, befchikken, als : Ik heb
bloot ftellen, om het te laten—, rnettre de
nog veel te —, ecr ik gaan kan , j'ai enco•
la viaude a Pair pour la rnortifier ; (bij
de jagers) faire vener , la viand°, faisanre beaucoup 4 regler avant de pouvoir
partir. —, benoemen , als : De regering —,
der ; zie ook Beflorven en Onbetlorven.
magic t ts .
mm
les magictrats.
noer
Bestevaar, Bestevader, m.Oneest op het platte
celui
qui
donne
an
rendezland voor :) grootvader, grand.pere. —,
Befteller, m.
elke oude man, vieillard.
vous, etc. zie Beftellen. —, inzond. dege.
ne , die de brieven rood brengt, facteur. Beftevenen, b. w.(ik beftevende , hub belle— van pakjes,, porte-faix.
vend), den fteven ergens been wenden,
yr. action de donner un rendezals : Eene haven —, diriger le vaisseau ,
Beftelling,
volts , etc. —, inzond. bet beftelde, ce
tourner la prone d'un vaisseau vers un
que l'on a commande a q. q. Da — (beport.
fchikking) van een gastmaal, enz. Pordon- Beftier, zie Befturtr.
trance d'un festin.
Beftieren, b. w. (1k beftierde, heb beftierd),
yr. celle qui donne un rendezBeftelfter,
zie Befturen.
your, etc. , qui porte une lettre a son Beftierf, verl. t. zie Befterven.
resse , zie B eftellen .
ad
Beftippen, b. w. (ik beftipte, heb beflipt),
B estemaat , in. atni.
op iets ftippen , couvrir de points, poin.
Beftemmen, b. w. (ik beflemde , heb beter, pointiller, poncer.
ftemd), hij stemming bepalen, voter sur Beflipping, yr. action de pointer, zie Be.
q. ch. , fixer en votant. Het zoude niet
itippen.
doorgegaan zijn, indien het door alle leden Beftoken, b. w. (1k beftookte, heb beftookt),
beftemd ware geweest, cette resolution
aanvallen , befpringen, als: Den vijand —,
n'auroit pas ete prise, si tour les memassaillir, attaquer l'ennemi. —, levendig
b yes avoient voti,fixe en votant ; fig. be.
befchicten, als : Eene verfchanfing —, caa
palen, vaststellen , fixer, determiner, de- nonner, chauffer une redoute.
signer. Eenen dag —, fixer un jour. Beftoken, verl. deelw. vaniBefteken.
Beftem mij den dag en de plaats, disignez. Beftolen, verl. deelw. van Befte!en.
moi le temps et le lieu. Wij kwamen Beftond, verl. t. zie Beftaan.
daar op den beftemden tijd aan, nous y Beftoof, yell t. zie Beftuiven.
arrivdmes a l'heure marquee. —, voor. BeftDppen, b. w. (ik beftopte, heb beftopt),
befchikken , als : Het is niet voor dat ge.
hetgene voor iemand geftopt moet worden ,
bruik beftemd, ce n'est pas destine a cet
bezorgen, als : Iemand benaaijen en —, se
usage. Hij heeft dit geld voor de armen
charger de l'entretien des hardes de q. q.
beftemd,
it a destine cet argent pour les
—, veelvuldig stopper, als: Zijne 'Roulet'
pauvres. Mijn lot is nog niet beftemd,
zijn overal beftopt, ses bias sent pleins do,
mon sort tees: par encore Midi.
rentraitures ; zie verg er Stoppen.
Be.
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Beftopping , y r. action de rentraire , de
wen , (lac hare werken elkander
(clekken)
rayauder pour q. q , zie Beitopping.
kunnen , fianquer sine place.
,
verl.
t.
zie
Befterven.
Beftrijking,
yr. action de Trotter; action
Beftorf,
Beflormen , b w. beflorinde, heb be.
d'enduire. —, action de commander.
ftormd), Itormende aanvallca , assaillir, Beftrikken, b. w. (ik bearikce, heb beftrikt),
met ftrikken verficren, orner de noeuds.—,
attctqaer,, vivement par assaut. Ecnc
assaillir un camp; fig. Zij
in eenen firik vangen attraper ou prendre
legerplaats
kwamen mij (yragen zondcr bedenkuld
dans un lacs, dans des filets , au lacet.
te laten), ils vinrent me prendre au pied Beftrikking , yr. action d'orner d0 noeuds,
d'attraper au filet.
leve. Zija gemoed uerd door berouw,
fchaamte en vrees beftormd, it eutl'ame a- Bettrooijen, b. w. (ik beftrooide , heb begitee de repentir, de honte et de crainItrooid), ftrooijende bedekken , jeter,, rdpandre sur, joncher. Eenen weg met
te. Ziin hart worth door duizeid hartstog,
bloemen—, joncher,parsemer
ten beftormd, son coeur est tourmentd de
, un chemist
de fieurs. Met zand (zanden), sabler.
mille passions.
De kerk en de firaten waren met bloemen
Bcftormer, m. assaillant.
en kruiden beftrooid, Peglise et les rues
Beftorming, yr. action d'assaillir,, f. asetoient jonchees de fleurs et d'herbes.
sant , m. ; fig. action de tourmenter.
Beflorten, b. w. (ik beftorcce , heb beton),
Vleesch met zout en peper — , saupoudrer
repandre
stir
q.
ch.
iets
itorten,
de
la viande avec du poivre et du sel.
op
Beflorven, verl. deelw. van Beftervcu. —, b. Beltrooijing, y r. action de repandre stir,
0. ouderloos, als: Een — mei*, une
jonchee. —, action de saupoudrer.
Beftruiven, b. w. (ik beftruifde, heb beas pheline.
en,
verl.
deelw.
van
Beftuiven.
—,
b.
n.
ftruifd), eigenl.met ftruif bezoedelen ;dock
y
&do
fig. befchonken, soul, e, ivre, gris, e.
enkel gebr. fig. bezwangeren , engrosser.
Zij heeft zich laten —, elle s'est laissie
Beftraffelijk , b. n. condemnable, reprehensiseduire ; elle s'est laissee aller ; elle a
ble, blamable.
laisse aller le chat au frontage.
Beftraffelijkheid, yr. qualite de ce qui est
Beftuderen, b. w. (ik beftudeerde , beb bereprehensible.
Beftraffen, b. w. (ik beftrafte heb beftraft),
ftudeerd), door nalezing of overdenking
nder. lemand over
trachten zich in te prenten, etudier.
reprendre, reprima
jets —, reprimander q. q. de ou sur q. Befluiven , b. w. (ik befloof, heb befloven),
met ftof bedekken, couvrir de poussiere.
ch. reprendre q. q. de q. ch.
Hij is geheel befloven, it est tout convert
Beftraffer, m. celui qui reprimande, fai.
o. w. (met Zijn) met
seur de reprimander.
de poussiêre.
ftof bedekt worden, se couvrir de pousBeftraffing, yr. reprimande, correction.
cello
qui
reprimande.
zie
ook
Befloven.
siJre ;
Beftrafster, yr.
Beftcalen , h. w. (ik beftraalde , heb beftraald), Befluren , b. w. (ik beftuurde , heb beftuurd),
behoorlijk fturen , gouverner; fig. regeren,
befchijnen, eclairer ; luire sur, jeter des
gouverner, administrer, diriger.
rayons sur. De zon beftraalt de aarde, le
soleil eclaire, rayonne la terre.
Befturing , yr. action de gouverner, d'administrer,, de diriger , administration,
Beftraling, yr. action d'eclairer.
Beftraten, b. w. (ik beftraatte, heb beltraat),
direction.
Eenen
parer.
Beftuur, o. bewind, gouvernement, m. admet ftraatfteenen beleggen,
ministration, direction, f. ook voor
weg paver un chemin. Een beftrate
de perfonen, die een land befturen, (of in
weg, un chemin pave.
zamenftelling: ftaatsbeftuur ,) le gouverneBeftrating, yr. pavement, m.
rnent ; zie ook Gemeentebeftnur.
Beftreden, verl. deelw, van Beflrijden.
Beftreed, verl. t. zie Beftrijden.
Beftuurder,, m.gouverneur,administratefir,
directeur.
Beftreek, verl. t. zie Beftrijken.
Beftreken, verl. deelw. van Beftrijken.
Beftuurfter, yr. gouvernante, administraa
trice , directrice.
Beftrijden, b. w. (ik beftreed, heb beftre.
, met woor- Beituwen, b. w. (ik beftuwde, heb beftuwd),
den), beyechten,combattre.
Eene
leer
,
de
zie Omftuwen.
den , disputer , combattre.
hartstogten —,combattreune doctrine, les Bet, veroud. woord voor Beter,, enkel in
zamenft. gebr. als : Betweter , m. homme qui
passions; fig. (in den godgeleerd. ft.) aanpretend tout mieux savoir,, qui fait Penvechten , ten kwade verzoeken , als : Van
titre
tents,
tendu. Betovergrootvader, in. trisaieul.
den hoozen beftreden worden,
Betovergrootmoeder, y r. trisaieule.
, du malin.
Beftrijder, m. celui qui combat , etc. zie Betaalbaar, b. n. dat te betalen is, payable.
Beftrijden. inzond. voor iemand, die
— op zigt, payable a vue,
eene zaak vijandig is, ennemi. De be- Betaalmeester,m. (in het krijgswezen,) payeur.
ftrijders van bet christendom, les ennernis Betaalfter, yr. payeuse.
zie Vera Betaalsheer, Betaalsman, m. celui qui dolt.
de la religion chretienne.
Betakelen , b. w. (ik betakelde, heb betakeld),
leider.
zie Betouwen.
Beftrijding, yr. action de combattre.
13eftrijdfter, yr. cello qui combat, etc. zie Betakeling, zie Woeling.
Betalen,
b. w. (ik betaalde , heb betaald),
vijandin ennemie.
Beftrijden.
eene fchuld voldoen, payer, s'acquitter
Beftrijken , b, w. (ik befireek, heb beftreken),
d'une dette. Laat elk zijn gelag quo
op jets ftrijken ,.frotter. —, de opperviakchacun pale son ecot ; fpreekw. Hij zal het
te van lets door ftrijken bedekken, endtri.
gelag , (ook: de ballen —,) c'est lui
enduire
re. Eenen muur met kalk
qui en sera la victims , la dupe; c'est
ne muraille de chaux ; zie Bepleisteren.
lui qui paiera pour torts les autres. ZijMet olio oindre. langs eene opperne fchulden —, payer ses dettes; fpreekw.
vlakte heenfchieten , commander. Het kasDie zijne fchulden betaalt, verarmt Ina ,
teel beftrijkt de ftad, la citadelle command,
(min Bert zijn goed niet,) qui s'acquitte,
de la ville. Leue vesting zoodazig bou.
s'en.
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s'enrichit. Zijne fchuldeifchers —, payer ( Eeteren, o. w. (met den klemtoon tep Be • ik
beterde, ben gebeterd), beter worden'
ses crianciers. Te chum —, Te veel
retablir d'une _maladie.
meer
dan men fchuldig is, surpayer.
b. w. bee
ter maken, vetbeteren , als : Flij kan het
Tot den laatften duit
payer jusqu'au
niet
(Met is zijne fchuld niet, hij kan
dernier sou ;fam.payer tic- - ric. Den tol
het niet helpen) it ne sauroit qu'y faire;
der natuur — (fierven), payer le tribut de
ce West pas sa faute. Zich —, se cordla nature (mourir); fig. vergelden, als :
ger,,s'amender.— , door boete uitwisfchen,
je lui ren.
Ik zal hem met gelijke munt
ale: Manflag werd oudtijds gebeterd met
drai la pareille ; je le payerai en mime
zekere hoeveelheid vee, l'homicide se repatnonn oi e; s'il me donne des pois, je lui
roit autrefois par une amende de befall.
donnerai des fives. Met ondank
payer
w. (met den klemtoon op te; lit
(zeer Beteren,
d'ingratitude. lets tegee goud
beteerde , heb beteerd)
de
met teer beftrij.
duurkoopen), acheter q. ch. au poi
p
ken, goudronner, end'uire de goudron.
zal het hem vroeg of laat betaald
l'or.
Een :'chip— , geudronner un vaisseau..
zetten (inpeperen),
me le payers;
en sera paye; je le trouverai en mon Beterhand, yr. als: Hij is aan de —, (begirt
te herflelien,) it est en convalescence, cis
chemin ; f e in'en ressouviendrai un jour;
retablissernent .
it s'en ressouviendra ode on tard.
Betaler,, m. payeur, tn. paye, f. Her is een Beterhuis, zie Verbeterhuis.
Betering, vr. (met den klemtoon op Be ,) zie
c'est tone mauvaise paye.
flechte
Beterfchap.
Betaling, yr. payement, acquittement, m.
son pavement. Betering, yr. (met den klemtoon op te), acHij heeft
h
zi; ne — , i l a rept
tioner
d e gou
Bij gebrek van —, au difaut de l'acquit.
Betamelijk, b. n. voegzaam, convenable, Beternis , zie Beterfchap.
decent , e .
bijw. convenablement, de- Beterfchap, vr. herftelling (in gezondheid),
convalescence, f. retablissement , is. —
cemment.
levensverbetering, amendement, m, de cones
Betamelijkheid, vr. voegzaamheid , convenan.
duite, de moeurs.
ce, dicence , bienseance. Het ware tegen
aan ,
n'y auroit point Beterweten , o. als : Hij fpreekt tegen
de—, zoo te handelen
il salt mieux qu'il ne dir.
de convenance d en user de la sorte,
be Beteugelen, b. w. (ik beteugelde, heb betene
Etetamen, , o, w, met den 3 , perfoon, (het begeld), betoomen, dompter,reprimer ; fig.
en ,
taamde heeft betaamd) voegen,
Zijne cirifteu
meetre un frein
ses
convenir,,seoir,être convenable,decent ,
passions.
e. Eenen man, die een ambt bekleedt ,
betaamt het niet, ligtvaardig in het fpreken Beteugeling , yr. action de dompter, de brider ; fig. --zijner driften, action de met.
sled mal un homme en plate zijn ,
tre un frein a ses passions.
ce d'Etre leger dans set discours; boer•
tend : Het betaamt u wel, mij zulk een Beceuterd, (verl. deelw. van het ongeb. Beteuteren). —, b. n. verlegen outfield, devous sled bien de
antwoord te geven,
concerti, e.
me repondre de la sorte.
Betasten , b. w. (ik betastte , heb betast) , Beteuterdheid , Beteutering, vr. verlegenheid ,
confusion.
bevoelen, toter, mauler.
Betasting, vr. bevoeling , action de toter, Betigten, b. w. (ik leetigtte heb betigt),
befchuldigen, accuser q. q.
q. ch., insde maule r , f: m a n iem ent tdtonnement ,
purer q. ch. 4 q. q. Men betig t hem van
che
attoument,
eerie misdaad, on ?accuse d'un clime.
B ete , zie B eet , m.
m
Beteekenen, b. w. (ik beteekende heb betee. Becigter, m. accusateur.
kend), te kennen geven , aanduiden, si. Betigting, vr. accusation , imputation.
Betigtfter, yr. accusatrice.
gnifier.
Betijen, o. w. (ik betijde , heb betijd), bijna
B eteeken ing , yr . action de signifier,
fier,
veroud., doch gebr. in de onbep. wijze ,
fication .
als : Alen moec hem moor laten
(be.
Beteekenis, vr. beduidenis , signification.
gaan,
zijnen gang Laren gaao,) on n'a qu'a
Betemmen, b. w. Cik betemcle, heb betemd),
faire.
le
lat.:5.er
tam maken, apprivoiser.
beteugelen,
Betijgen, weinig gebr. zie Betigten.
d
om pter .
Betemming, yr. action d'apprivoiser,, de Betimmeren , b. w. (ik betimmerde, heb be.
titnmerd), bebouwen , met gebouwen bezete.
d o mpter.
ten, remplir de bdtiments
- lemands licht
Beter, (vergr. tr. van Goed, b. n. en bijw. en
—, (door middel van eenen muur, een bevan Wel, bijw. mieux , zie Coed enWel);
befchot of een gebouw, het uizzigt bene•
inzonderh. van Goed: meilieur, e. — ma.
men,) boucher la vue
q, q.; offusquer ;
ken, -- doer worden , abonnir, ameliolui titer le four par un beitirnent ; fig.
rer. Lechtige knitters maken den wijn
lemands Licht
(hem de loef afsteken)
afsteken),
— wo les caves frai ches abboonn issr.ent le
er
q. de son attente, de ses esd en,( verb eteren, )a nni Het is een oude
perances ; lui passer la plume dens le
zonclaar, hij wordt niet — met den ouden
bee, Pernporter sur lui.
dag, c'est un vieux pecheur, it n'abonnit pas en vieillissant.—, van Wel , als: Betimmering, yr. action de remplir de be.
timents. — van iemands licit, action de
— warden, se ritablir (d'une maladie).
boucher la vue a q. q., d'offusquer, zie
— ziju, etre rdtabli e.; fpreekw. Van
Betimmeren.
Goed, b.
Een is — dan Been, zie op
laat
dan
nooit,
Betiughout,
o. (fcheepsw.) paille de bit.
Een —, van Goed, bijw.
tes , f.
zie op Laat.
gezwegen , dan van fpreken
hinder krijgen , zie op Zwijgen. — een half Betings yr. meerv. (zeew.) waaraan de kabel
vastgemaakt wordt, bites,
p1. Den kaei, dan een ledige dop, zie op Dop.—,van
bet om de — leggen , bitter lc cable. De
Coed, (het goede) o.: Op hoop van —, en
attendant mieUni zie ook de zainengeftel— afnemen , ddbitter le cable. De — afieg.
gen, bitter le cable.
de woorden.
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quer, observer, faire. Zijnen pligt —,
Betingflag, tn. (fcheepsw.) einde van den ka•
faire, observer son devoir,, satisfaire A
bel , bitture, f.
son devoir,, remplir ses devoirs.
Betingfpeer,, yr. (fcheepsw.) montant debitBetrachter,, tn. celui qui pratique , fait ,
ses, m.
etc. zie Betrachten.
Betogen, veil. deelw. van het veroud. werkw.
Betrachting, vr. beoefening, nakoming, prepBetiegen, (Bedekken) convert , e.
tique, f. exercice, tn. observation.
Betonie , yr. zeker nieskruid, betoine, f:
Betoog, 0. (00) bewijs door aangevoerde re- Betraehtfter,, vr. celle qui pratique , etc.
ze Betrachten.
denen, demonstration, f.
Betoogbaar,, Betoogelijk , b. n. demontrable. Betrad , veil. deelw. van Betreden.
Eene betoogbare waarheid, une verite de- BetraliEn, b. w. (ik betraliede, heb betraFed), met tralilin voorzien, garnir de
montrable.
grilles , de trellas , griller.
Betoogen, b. w (ik betoogde ,heb betoogd),
klaar bewijzen , met redenen aantoonen . Betrappen , b. w. (ik betrapte , heb betrapt),
met de voeten treden , fouler aux pieds ;
ddmontrer, rendre evident , e. Hij heeft
fig. vangen , acbterhalen , saisir, attraper,
duidelijk betoogd, il'a dernontre evidetnHij is op heeter 'daad betrapt,
surprendre.
went,
it est surpris en flagrant alit.
Betooging, vr. action is ddmontrer.
Betoomen , b. w. (ik betoomde , heb betoomd), Betreden , b. w. (ik betrad , heb betreden) ,
begaan, bewandelen , marcher, mettre le
zie Beteugelen.
Betoomer, m. celui qui dompte , zie Beteu- pied sur. Hij zal nooit mijnen drempel
weer —, it ne passera plus le scull de
gelen.
ma porte,i1 n'entrera plus dans ma maiBetooming, zie Beteugeling.
son,
il ne tnettra plus le pied dans ma
zie
Becelle
qui
dompte,
yr.
Betoomfter,,
maison. Eenen weg— , (banen), frayer utz
teugelen.
chemin. Hij heefc den predikftoel niet beBetoon , o. betooning, demonstration, f.
treden , it n'est pas encore monte sur la
Betoonen , b. w. (ik betoonde, heb betoond) 2
ou en ehaire; fig. Het pad der deugd —,
laten blikken, montrer, tdmoigner, marsuivre les sentiers de la vertu.
quer. Ik heb hem mijne achting, mijne
vriendfchap betoond, (betuigd,) je lui ai Betreding, yr. action de marcher sur q. ch.
etc., zie Betreden.
marque mon estime, ma reconnoissance.
lemand vriendfchap —, tdmoigner de l'a- Betreffen, b. w. in den 3. perf. (het betrof,
heeft betroffen), aangaan, aanbelangen , ramitie a q. q.
ken , concerner,, regarder,, toucher. Deze
Betooning , yr. action de tnontrer,, de tezaak betreft het algemeen, cette affair°
moigner, de marquer.
concerns le public. Voor zoo verre die zaak
Betooveren, b. w. (ik betooverde , heb betoobetreft % pour ce qui regarde cette affaire.
verd), behekfen , tooverij aan iemand oefeWat mij , (u , enz.) betreft, quart 4 moi ,
nen , enchanter, ensorceler. Eertijds ge(4 vous, etc.)
loofde men, dat er tooveraars waren, welke
de menfchen en de dieren betooverden, on Betreffende, (tegenw. deelw. van Betreffen.)
voorz. aangaande, concernant, ton—,
qu'il
y
avoit
des
ma2
croyoit autrefois
chant. lk heb u Lets te zeggen— die zaak,
giciens qui enchantoient les hommes et
les animaux. Er is lets zoo verwonderlijks j'ai A vous dire quelque chose concernant
cette afraire-14.
in zijne ziekte , dat men hem voor betooverd zou houden, (dat men zeggen zou, Betrekkelijk , b. n. betrekking op lets hebbende , relatif,ive.—, (inzond. in de fpraakk.)
dat bij betooverd ware ,) il y a quelque
als : Een — voornaamwoord , un pronon;
chose de si etonnant dans sa maladie,
relatif. —, bijw. relativement. —, voorz.
qu'on diroit qu'il est ensorcele; fig. vers.
betreffende, met betrekking tot, relativerukken , uitmuntend behagen , enchanter ,
went 4.
charmer. Ik beken, dat deze muzijk mij
betooverd heeft, cette musique,fe l'avoue, Betrekken , b. w. (ik betrok , heb betrokken),
ingaan, intrekken, als: Het leger gaat de
In'a enchante. Dit meisje betoovert ieder,
winterkwartieren —, l'armee va prendre
die haar ziet, cette file enchante chacun
ses quartiers d'hiver. Een huis —, prenqui la regarde. Betooverende blikken, des
dre son domicile dans une-maison. —,
regards enchanteurs.
inwikkelen, als: lemand in eene zaak —,
Betooveraar, m. enchanteur, sorcier.
imp liquer q. q. dans une affaire. lemand in
Betooveraarfter, yr. enchanteresse.
regten—, intenter une action contre q. q.
Betoovering , vr. tooverij, action d'enchan—, bedriegen, tromper,, duper. Hij heefc
ter, feerie , incantation, f. ensorcellement,
mij danig betrokken, it m'a bien dupe.
tn. Oat gaat niet refit in zijn werk , daar
—, o. w. (met Zijn), van de lucht, met
fteekt — achter,, it y a de l'ensorcellement
wolken bedekt worden, se couvrir, (met
a cela. —, uitwerking van het betooveren,
kleine wolkjes) se pommeler. De lucht beenchantement , tn.
trekt, begins te —, le temps (le ciel) cornBetouwen , b. w. (ik betouwde , heb betouwd),
mence 4 se couvrir. Betrokken lucht,
betakelen , een fchip , (zeew.) funer un
temps on air convert ; fig. Hij zag er zeer
vaisseau.
betrokken nit, it avoit Pair bien triste.
Betovergrootmoeder , Betovergrootvader, zie
Betrekker,, m. degene, die betrekt , zie Be.
op Bet.
trekken.
Betraand , (veil. deelw. van het veroud. werkw.
Betranen, met tranen befproeijen). —, b. n. Betrekking, yr. de daad van betrekken 2 action
de, etc. zie Betrekken. —, gemeenfchap,
met tranen befproeid, eplor d ,e ; baigne , e,
relation. Ik ftond in — met hem, Pavel:
de larmes. Hare wangen waren —, elle arelation avec lui. Ik had betrekkingen in
volt les yeux baignes de larmes.
dat land , j'avois des, relations dans ce
Betrachten , b. w. (ik betrachtte , heb bepays-14. Met — tot hetgene gij daar ge•
tracht), oul. overdenken , enkel nog gebr.
zegd hebt , concernant , par rapport 4, ce
in: Nabetrachting , zie dit woord; thans
que votes venez de dire. —, verduistering ,
alleen : behartigen, doen , nakomen, ?railder

BEU
13L
BET
cerceatt, cords, anneau, lien de for. —,
der Incht , obscurcissement, m. —, verhouitijgbeugel, etrier. — van het gevest van
ding, (in de reken- , meetk., enz.) raison ;
eenen degen , branche d'epee , f:—,onder
zie dit woord in het Franfche deel,
den trekker van eenen fnaphaan, sougarde,
•etrekfter, yr. zie Betrekker.
f. — of hengfel van eenen korf of eene
Berreuren, b. w. (ik betreurde, heb betreurd),
mand , acre, assurance, f. — van eenen gesp,
beweenen, lamenter, deplorer,, regretchape , f — over de lttiken, (fcheepsw.)
ter.
barre d'ecoutilles,f. Houten — of boog aan
Betreurenswaardig, b. n. befchreijenswaardig ,
den zadel der muilezels ,feuquière,f.,courlamentable, deplorable. Aeseirt. Beide
bet , m. —, zilveren of gouden beugel aais
Franfche woorden hebben bijna de zelfde
eene beurs, ressort; van bier voor: Best.
beteek.; doch bij deplorable beftaat, even
geltasch ,zie dit woord. —, in eerie beugel•
als bij het Nederd. Befchreijenswaardig, het
baan , gris , anneau de for, par oil on fait
bijzondere nevenbegrip van: Met tranen
passer la boule ; fig. fpreekw. Dat kan niet
betreuren.
door den —, (dat kan er niet fdoor, dat
Betreurder, m. celui qui deplore, lansente,
gaat te ver,) cela passe la raillerie , cola
regrette.
ne pout pas etre.
Betreuring, yr. action de diplorer,de lamenBeugelbaan, zie Klosbaan.
ter.
Betreuriter, yr. cello qui deplore,lametote, Beugelen, o. W. (ik beugelde, heb gebeu.
geld), zie Klosfen in de a. beteekenis.
regrette.
Betroeven , b. w. (ik betroefde, heb be- Beugelfpel, zie Klosfpel.
troefd) , er eene troef op zetten (in het Beugeltasch , yr. tasch met eenen beugel,
bourse a ressort.
kaartfpel), couper avec un a-tout.
Beuk, m. zekere bekende boom , hetre , fou.
Betrof, verl. t. zie Betreffen.
teau , feu. --, vr. vrucht van den beuk,
Betroffen, verl. deelw. van Betreffen.
beukeikel, beukennoot , faire, f.
Betrok , verl. t. zie Betrekken.
Betrokken , verl. deelw. van Betrekken. —, b. n. Beukelaar, in. febild, bouclier, m. —,rond•
as, rondache, f.
fig. droevig, aangedaan, triste, affecte,
e. Gij ziet er — nit, vows avez Pair Beuken, b n. van den beuk, de hetre.
Beuken, b. w. (ik beukte, heb gebeukt),
triste.
hard than , kloppen , battre , frapper fort;
Betrokkenheid , vr. van de lucht, temps cow.
inzond. Stokvisch —, battre de la mores
vert, in.; fig. droefheid, tristesse.
seche, (du stockfche).
Betrouwen , b. w. (ik betrouwde, heb be.
tronwd) , vertrouwen , avoir de la confan- Beukenboom, zie Beuk.
ce , se confer , confer. Iemand —, avoir Beukenbosch, o. bois de hetres.
de la confiance, se fer en q. q. Aan ie. Beukenhout, o. bois de hétre.
mand iets —, confer q. ch. h. q. q. —, Beukennoot, vr. vrucht van den beuk, zie
Bank.
door trouwen verwerven, behuwelijken,
Beaker , in: celui qui frappe, batteur.
acquerir par mariage.
Betten, b. w. (ik bette, heb gebet), zach- Beukerij, zie Buterij.
tjes bevochtigen , bassiner , humecter. ice. Beukhamer, m. mailloche, f., grand mail.
let.
ne wonde—, (bevochtigen,) humecter une
Beukiter, yr. cells qui frappe, bat.
plaie.
Betting, vr. action de bassiner. — (bij de Beul , m. fcherpregter,, bourreau, executeur
de la haute justice, maitre des hautes
wondh.) eener wond , ituvement, tn.
Betuigen, b. w. (ik betuigde , heb betnigd),
oeuvres; Jig. wreedaard, bourreau, hornme cruel.
verzekeren , verklaren, declarer, assurer ,
protester. Ik betuig , er niets van te we- Beulachtig, b. n. cruel, le. —, bijw. cruellevant.
ten, je declare, je protests, quo je n'en
sais rien. —, betoonen , bewijzen , ale: Benlen , o w. (ik beulde, heb gebeuld) , fig.
lemand veel vriendfchap —,faire, temoigner,
tobben, wroeten, travailler fort, a . des
bien des amities a q. q. Dank — ,remerouvrages penibles.
cier. lk betuig u mijneu clank , je votes re- Benlin , yr. beulsvrouw, bourrelle ; fig. wree.
de vrouw,, bourrelle. Het is eerie — voor
tnercie.
hare kinderen , c'est tine veritable bourBetuiging, yr. declaration, protestation.
rale pour ses enfants.
Betuinen , b. w. (ik betuinde , heb betuind),
zie Omtuinen.
Beuling, m. worst, boudin. —, dikke —, ook
kruidworst, (op fchepen in de branders)
Betweter, pedant, zie op Bet.
saucisson; fig. onhandig werkm an , mauvais
Betwijfelen, b. w. (ik betwijfelde, heb beouvrier, maladroit, m. mazette, f. —,
twijfeld), in twijfel trekken, douter. Ik
onnoozel mensch, idiot, m.
betwijfel het niet, je n'en doute pas.
Betwijfeling, vr. action de douter.
Beulsknecht, in. valet de bourreau.
Betwistbaar, b. n. dat b.:twist kan warden, Beulingvrouw, vr. femme aux boudins.
disputable , contestable,contentieux , eu. Beulfchap, o. office, m. profession de bouri
se. Eenebetwistbare ftelling , une these disreau , f.
Beulsvrouw, yr. Benlin, bourrelle, femme
putable.
d'un bourreau.
Betwisten, b. w. (ile betwistte, heb betwist),
tegenfpreken, of aanfpraak maken op iets, Beun, yr. vischkaar, boutique , f. reservoir,
banneton, m. Schuh met eene —, boutidisputer, contester , debattre. Eene re.
kening —, debattre tin compte.
clar, en.
Beun , m. zolder, grenier, ns.
Betwister, m. contestant , disputeur.
Betwisting, yr. contestation, dispute.
Beunhaas , m. iemand, die eenig beroep drijft,
Ben, bijw. verzadigd, als : Ik ben het fpel
zonder daartoe bepaaidelijk, volgens plaats
hebbende inftellingen, geregtigd te zijn,
—, le jeu me pue, je suis degoiite , recelui qui exerts un métier ou une probuts, du feu; j'ai tout mon soill du feu,
fession, sans y etre legalement admis ,
je suis soill du jeu.
Beugel , us. band of ring, meest van ijzer, glite-mitier, — particullerement a !lm—
tterI;
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sterdam, courtier non-autorisd ; corn:re on patron d'un batiment de pass-amissionaire qui se charge d'achats et de
ge. Beurtman , m. Beurtfchip , o. bateau
ventes sans etre courtier.
qui part a un temps rigid, qui fats set
voyages a tour de role, batiment de pasileunhazen o. w. (ik beunhaasde , heb gebeunhaasd), exercer un métier ou une
sage ; en van hier :) Te— vallen , &heir,,
profession sans y etre ldgalement admis.
tomber enpartage. Hij hoopt, dat de prijs
particulihrement, s'intriguer pour
hem te
sal vallen, it esphre que le bon
lot lui dcherra.
faire vendre des marchandises, 4 dessein Beurtelings
, biiw,, bij beurten, tour 4 tour,
d'en tirer quelque profit, maquignonner.
Beurder,, m. ontvanger, receveur,, percepa tour de vele, alternativement.
tear.
Beurtelingsch, b. n. alternatif, ive. BeurBeuren, b. w. (ik beurde, heb gebeurd),
telingfche afwisfeling, alternation.
optillen, lever , zie Opbeuren , in de ei- Beurtnian , m. zie op Beurt.
genl. beteek — , ontvangen , recevoir. Geld Benrtfchip, o. zie op Beurt.
Beurtfchipper, m. zie op Beurt.
recevoir ,(toucher) de l'argent.
0. w. (met Zijn) in den gemeenz. fpreektr. Beurtverwisfeling , yr. alternation , f.
gement de tour, de rang , tn.
arriver,, zie Gebeuren.
Beurs, yr. geldbeurs, bourse. In de — tas- Beurzenmaker, m. boursier.
ten ,mettre la main 4 la bourse. Hij heeft Beurzefnijder, m. zakkenroller,, coupeur de
eene goede (voile)
it a la bourse bien
bourse.
hebben, avoir la Beurzig, zie Benrscbi
garnie. Eene platte
bourse plate, vide on vuide d'argent.l Beuzelaar,, m. die beuzelingen vertelt, diseur
De — begint bij hem plat te worden, Parde sornettes. —, die zich met beuzelingen
gent commence a lui manquer; let eaux
ophoudt, homme qui s'amuse a des bagamusard.
sent basses chez lui. Elkander met _geteller ,
faire
une
w
iloten beurzen betaleu,
aken, Beuzelaarfter, vr disease de sornettes. —,
sans bourse ddlide. Gemeene — maken , femme qui s'amuse a des bagatelles, vdbourse commune ; faire la depense
tilleuse.
fenaire
commun; fpr. w. ,Naar zijne re werk Beuzelachtig, b. n. frivole, etc. bijw. tato
gouverner
sa
bourse.
Eene
kanuntieusement.
gaan,
le — maakt een berooid hoofd, quand on Beuzelachtigheid, yr. bagatelle, frivolitd ,
n'a point d'argent , on est bien en peine.
minutie, vertille , futiliti , sornette,
fig. Uit eene ruitee — te werk gaan , Beuzelarij, yr. zie Beuzelachtigheid.
tallier en plein drap. Hij heeft zijn huffs Beuzeleu, o. w. (ik beuzelde, heb gebettpovertjes gemenbileerd voor iemand , die
zeld) , niets beduidende dingen verhalen ,
kan te werk gaan, it a
canter des sornettes, des balivernes, des
nit eene ruime
niets beduidentneubld sa maison mesquinement pour un
laternes, lantiponner.
de dingen verrigten , s'amuser 4 des bahomme qui avoit de quoi tailler en plein
drap. In zijne — liegen, faire bon mar- gatelles, niaiser,
chd de sa bourse. Een beursje of potje Beuzeling, vr. niets beduidende zaak , wisje.
wasje ,bagatelle,vdtille , musardie , niaitoelage aan armaken, boursiller.
serie , f goguenettes , f. pl. , frivolia ,
me ftudenten op eene hoogefchool, bourse.
chose frivole et de pen d'importance. De
Heele —, grande bourse. Halve —, pe..
brengt hem van ziju flak , la
geringfte
Cite bourse. —, verzamelplaats voor de
moindre vetille l'arrete.
kooplieden eener handelftad , bourse.
Beuzelkraam, yr. poppenkraam , waar flechts
Beursdag, m. jour de place.
beuzelingen te koop zijn, boutique de baBeursch, b. n. (van vruchten) te rijp, built.
gatelles ou de sornettes.
ziek, bier, te,pateux , ease. Eene beurfche peer, une poire blette on pdteuse. * Beuzelkramer, m. vendeur de bagatelles,
mercier.
Beurschheid, yr. d-tat de ce qui est blet ou
Beuzelpraat , tn. Beuzeltaal , vr. sornettes , ba.
pateux , m .
livernes, lanternes, f. p1. lantiponnaBeursje,o . verkl. w. van Beurs, boursette ,f
go, m.
zie verder Beurs.
Beursklok, yr. cloche de la bourse, clochet- Beuzelwerk, o. ouvrage de pea d'importan.
co, In.
te quo Pon fait sonnet pour avertir de
Pheure quand les negotiants se reunis- Bevaarbaar, b. n. navigable. Eene bevaarbourse.
bare rivier , une riviere navigable.
sent a la bou
Beursknecht, m. celui qui fait sonner la Bevaarbaarheld , yr. dtat navigable , etas
d'une rivihre navigable.
cloche de la bourse, et qui nettoie la
Beval, verl. t. zie Bevelen.
et c
urse , etc.
bourse,
Bevallen
, o. w. (ik beviel , ben bevallen), in
temps
at
la
bourse
est
ouverBeurstijd, m.
de kraam komen , verlost worden, accostto , te mp s d e la bou rse .
cher. Zij is van eenen zoon bevallen, elle
Bean, yr. gezette tijd, om eenen anderen te
est accouchie d'un fill. —, (met Hebben)
vervangen , tour, rn. Elk op zijne , chabehagen; plaire, agreer. Dit fchilderzal ik fprecan a son tour. Op mime
flak bevalt mij meer dan het andere, ce
ken , fe parlerai a mon tour. Hij heeft
tableau me plait plus que Pautre. Dat
gedaan , het is uwe
it a fini , c'est yebevalt
hem niet, cela ne lui agree pas.
tre tour, c'est a vows, (de parler, de repondre, d'agir,, etc.) a vows la bane, a Bevallig, b. n. aanminnig, quo" a des graces, de Pagrdment, foli , e , charmant,
om —, tour a
vous le di. Bij beurten
tour , a tour de r6le , alternativement ; van e, agriable , aimable,— bijw. avec grace.
bier : (van fchippers) Aan de — liggen , De — Bevalligheid, vr. aanminnigbeid, liefelijkheid,
hebben (om te varen), etre le premier a agrement, m., grace, amenite,f. charme,
tn. Zij is niet fchoon, maar zij heeft veel
partir; en in 'zamenftelling, alt: Beurt—,elle n'est pas belle, mais elle a beauman , Beurtfchipper, m. maitre d'un bd.
coup d'agrdment, de grace. Hij doet al.
teats qui part a an temps rigli, qui
fait des 'voyages a tour de rile, mai. lee met —, it fait tout avec grace.
Be.
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Bevalliglijk zie Bevallig, bijw.
Bevelbrief, M. lastbrief, openbaar vorflelijk
_Bevalling, yr. verlosfing van ecn kind , accoubevelfchrift , edit , in.
chetnent , enfantenient,
Bevelen, b. w. (ik beval, heb bevolen), een
Bevang, o. zie Omvang.
bevel geven , ordonner,, commander. Alija
Bevangen , b. w. (ik beving, heb bevangen)
meester heefc het mij hevolen, mon malt'',
vermeesteren , prendre , saisir. De flaap
me l'a ordonne. God beveelt het, c'est Dieu
bevangt mij, le sommeil me prend. Van
qui le com'nande. 1-lebt gij mij niets te
den wijn
zijn , etre pris de vin. .Hij
Ne 1128 commandez-vous rien? T'Pavez.
'tverd van eene ziekte, van vrees
vous rien a me commander pour votre
fut saisi d'une maladie, de crainte. Van
service ? lk beveel u te vertoeven, fe
kende — , (in de rijfchool,)fourbu,e ,moryour ordonne de rester.
opdragen ,
fendu, e. Dit paard heeft loud water gecommettre. ik heb dat aan uwe zorg be.
drunken toen het warm was, het is —,
volen,fe l'ai commis a vos ruins.
toe.
' a be de l'eau froide apres a.
ce chevel
vertrouwen, confier. lets aan het papier —,
voir eu chaud , it est fourbu.
confier q. ch. au papier. —, aanhevelen ,
Bevanging, vr. saisissement , ns. —, van een
recommender. Ik beveel , hem (mij) in owe
paard, van boor:wee , fourbure, f.
guest, je le (me) recommande en yos bonBevaren, b. w. (ik bevoer, heb bevaren), op
nes graces.
jets varen , els : Hij heeft die zee lang be- Beveler, m, cella qui commando, ordonne
varen, it a fait de frequents voyages sur
zie Bevelen.
cette vier. 'De west —, faire le voyage Bevelhenber, m. gelieder, aanvoerder, inaux bides occidentales. Een fchip
zond. in het krijgsw., commandant, chef.—
gouverner un vaisseau.
over 5o man (in de Roar. gefchied.), quinBevaren, (verl. deelw. , van Bevaren hierboquagenaire.
y en.) —, b. n. gevaren hebbende , in het Bevelhebberfchap , o. commandement , ns.
varen bedreven, amarine, e ,emmarind,e. Beveling, yr. action d'ordonner,, de conc.
Een
matroos, un matelot ernmarine.
minder, etc. zie Bevelen.
— yolk , gene arnarinds.
(kundig) zee- Bevelfchrift, o. mandement, m.
man, manoeuvrier.
Bevelvoerder, m. commandant.
Bevattelijk
n, ligt bevattende , met oordeel Beven , o. w. (ik beefde , heb gebeefd),
begaafd , intelligent , e. — ligt bevat of
trillen , fchudden , fidderen , trembler,
veritaan kunnende worden, verftaanbaar,, in.
fremir. Hij beefs als een riet , it tremtelligible , comprehensible , concevable.
ble comme la feuille. Van koude
hijw. d'une maniere intelligible, intrembler do froid. Eene bevende Item,
telligiblement.
tine vain tremblante. Hij beefs Odder*
Bevattelijkheid , yr. intelligence , clartd,
van vrees , it fremit de crainte.
etc.
Bever, tn. zeker tweeflachtig viervoetig dier
Bevatten , b. w. (ik bevatte , heb bevat), omcastor, biàvre.
,o. flof, die van bevervatten, zie Omvatten. —, inhouden , conhair worth gemaakt, drag de castor, rat
tenir. Dit bock bevat eenen (chat van gede castor.
leerdheid, ce l y re contient 1112 grand Bevergeil, o. zekere non , in de geneesk.
fonds de savoir.
begrijpen, Yerltaan
gebruikt wordende , welke men van den becomprendre. Eene zaak ten voile —, comver verkrijgt ,ca:loreum, m.
prendre tine chose parfaitement.
Beverhaar, o. poll de castor , tn.
Bevatting, yr. zie Onwatting.
, action de Beverhoed, in. castor, chapeau de castor.
contenir.
begrip, conception, compre. Bevernel, y r. zeker kruid , pimprenelle.
p ension , zie Oordeel. — , gefchiktheid one Beverskullen , y r. meerv. testicles de castor.
te hevatten , intelligence.
Bevestigen , b. w. (ik bevestigde, heh beves.
Bcvechten, b. w. (ik bevocht , heb bevoch .tigd), vast maken , al/ern:fr. Eenen vloer
ten), beftrijden, combattre. De vijanden
of eene zoldering
afermir on plan.
combattre les ennemis. —, door vechcher ; fig. lets als beitaande aanduiden ,
ten verkrijgen, acquerir par les armes.
afermir. In de redekunst zegt men , dat
De roern welken hij heefc bevochten , la
elle voorftel bevestigc of ontkent, on dit en
gloire qu'il a acquise par les acmes. De
logique quo toute proposition affirme ou
overwinniag
remporter la victoire.
nadere hlijken van waarheid aandui.
nie.
Bevechter, m. combattant. — der overwinden , verzekeren, confirmer, affirmer. pie
fling, vainqueur, conquerant.
tijding worth taint bevestigd, cette nouvelle
Bevechting, , yr. action de combattre. — der
tae se confirme pas. —, verfterken 7 vast ea
overwiuning, victoire.
flevig maken, consolider. Een yerdrag
Beveiligen , b. w. (ik bevestigde, heb bevel...! ratifier ou consolider us: traiti.— , in den
ligd) , in veiligheid ftellen , mettre en su.( zedelijken zin , confirmer. Dat hezfc mij in
rote , a l'abri, abriter, assurer,,garan-1 mija gevoelen bevestigd (verfterkt) celatn'a
tir sauver.
confirme dans mon opinion. —, (in hat
Beveiliger,,m. cold qui met en :urea , qui
krijgswezen) verfterken , fortifier. Eene
garantit, sauveur.
bevestigde plaits , cue place fortifide.
Beveiliging, y r. action de mettre en surein vast bezit itellen, inhuldigen , ( bij de
le, f. abri
godge(. eared.) investir. Morgen words
Beveiligiter, y r. cello qui snot en surete.
de nieuwe predikant bevestigd, domain le
Beveinzen , b.
(ik beveinsde , heb be .
nouveau rsinistre sera investi.
veinsd) zie Veinzen en Ontveinzen.
Bevesciger,, in. die iets vast maakt , celui qui
Bevel, o.
gebod ordre, f. commando.
aprmit, etc. zie Bevestigen , in de verment, m. 1k verwacht uwe bevelen, fat ..
fcnillende beteek.
tends vas ordres. —, de magt om te beve- Bevestiging, vc. afermissement, ns.
aflen , commandemeN t , tn. Onder iemands
firmarion. —, confirmation. —, fortifi.
flaan , titre sous le commandemcnt de q.
cation. —, ratification; zie Bevestigen.
q. Schriftelijk— , (last ), (bij het ger.) man. Beviel , verl.
zie. Bevallen.
demerit , us.
Lievijlen , b. w. (ik bevijide, het) bevijld),
ecte
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met eene vijI bearbeiden , limer, travail.
ler avec line lime.
Bevind, o. bevinding, als : Naar — van zaken , selon Pettit dee choses, scion les
circonstances , scion l'exigence du cas.
Bevindelijk, b. n. ce qui se trouve.
Bevinden , b. w. (ik be yond, heb bevonden),
vinden, zien, in opzigt tot zekere omftandigneid van eene zaak , trouver. Gij zult
alles in goeden ftaat —, vows trouverez
tout en bon ótat. Gij zult —, dat ik
de waarheid heb gezegd, your verrez
que j'ai dit la Write. Zich —, se trouver. 1k weet niet, waar zij zich thans bevindt, je ne sais pas 04 elle se trouve tl
present. Zich wel, kwalijk, beter —, se
trouver (se porter) Bien, mal, mieux ;
fig. Zich wel bij iets of iemand —, se
trouver Bien de q. ch. ou de q. q., avoir
sujet d'en etre content.
Bevinding, yr. de daad van bevinden, experience, f. —, toefland , etat, no. zie Be.
vind
Beving, veil. t. (met den klemt. op ying )
zie Bevangen.
Beving, yr. (met den klemt. op Be) fchudding , trilling, tremblement , fremisse•
ment, m.
Bevingeren, b. w. (ik bevingerde, heb bevingerd), met de vingeren of met eenen
vinger overal aanraken , bevoelen, patiner.
Bevisfchen, b. w. (ik bevischte, heb be.
vischt), in iets visfehen, pecker. Eenen
vijver om de drie jaar — , pecher un etang
de trois en trois ans.
Bevlakken, b. w. (ik bevlakte, hob bevlakt),
zie Bevlekken in de eigenl. beteekenis.
Bevlekken , b. w. (ik bevlekte, heb bevlekt),
bezoedelen , befinetten, souiller, tacker,
salir. —, ontheiligen. Eene befmette kerk,
line eglise pollude,polluer ; fig. Het huwelijksbed —, souiller le lit nuptial, la
couche nuptiale.
Bevlekking , vr. bezoedeling ,souillure.--, het
bevlekken, pollution, zie Zelfbevlekking.
Bevlijtigen, (zich) wederk. w. (ik bevlijtigde
mij , heb mij bevlijtigd), zich beijveren,
clerk benaariligen, s'appliquer avec ar-.
deur , avec diligence, s'efforcer. Hij bevlijtigt er zich ilerk toe , (hangt er lijf en
ziel aan,) it y via de cul et de tete.
Bevlijtiging, vr. application, industrie ,
diligence.
Bevioeren , b. w. (ik bevloerde , heb be.
vloerd), met eenen vloer beleggen , plan.
cheier , paver , parqueter.
Bevloering, yr. action de plancheier, de
paver.
Bevocht, veil. t. zie Bevechten.
Bevochten, veil. deelw. van Bevechten.
Bevochtigen, b. w. (Hr bevochtigde, heb bevochtigd) , vochtig waken , humecter,,
mouiller, arroser.
Bevoch r iging, yr. action d'humecter,'de
mouiller, d'arroser, humectation, f. arrosement , ns. — van het papier voor het
drukken, mouillure.
Bevoegd, (veil. deelw. van het veroud. Be.
voegen , gefchikt maken.) — , b. n. gefchikt,
bekwaam, capable. Hij is meerderjatig ,
en tins —, om dien post waar te nemen,
it est en age, et par consequent capa.
ble d'exercer cette charge.—, volgens het
refit tot iets gefchikt, geregtigd , regtmatig ,
behoorlijk , competent , e. De bevoegde regter , le juge competent. — maken , (in de
pract.) habiliter. — tot cello erfenis, (bij
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de regtsgel.) successible. Ontbreekt het in
eene der beide linien aan bloedverwanten in
den tot de erfenis bevoegden graad, dan
verkrijgen de bloedverwanten der andere linie het geheel, 4 de'faut de parents au
degre successible dans line ligne, les parents de l'autre ligne succaent pour le
tout.
Bevoegdheid, yr. capacith —, competence,
(in de pract.) habilite (zie Bevoegd.)
De -- van eenen regter,, la competence
d'un juge.
Bevoelen , b. w. (ik bevoelde , heb bevoeld),
betasten, toucher,
,tdter , (bevingeren) patiner.—, bevinden, als : Zich niet wel—,
(beter : gevoelen) se trouver indispose ,e.
Bevoer, veil. t. zie Bevaren.
Bevolen, veil. deelw. van Bevelen.
Bevolken, b. w. (ik betvolkte, heb bevolkt) ,
met inwoners voorzien, peuplor.
Bevolking, yr. het bevolken, action de penpier. —, het aantal inwoners, population.
Bevolkt, (veil. deelw. van Bevolken.) —, b.
n. volkrijk, peuple , e , populeux, Buse.
Beyond , veil. t. zie Bevinden.
Bevonden, veil. deelw. van Bevinden.
Bevoogden , b. w. (ik bevoogdde , heb be.
voogd), ender voogden ftellen, donner un
tuteur ti.
Bevoogding, yr. action de donner un to.
teur -4 q q.
Beveordeelen ., b. w. (ik bevoordeelde, heb
bevoordeeld), voordeel aanbrengen, avantager ,favoriser, procurer quelque aviantage 4 q. q.
Bevoordeeling, yr. action d'avantager, de
favoriser, f. —, voordeel , avantage, us.
Bevoorregteu , b. w. (ik bevoorregtte , hub
bevoorregt) , met voorregten begunftigen,
accorder des privileges, des prerogatives, priviligier. De bevoorregte flanden,
les classes privilegiees.
Bevoorregting, yr. action d'accorder des
privileges ; zie Voorregt.
Bevoorwaarden, b. w. (ik bevoorwaarade ,
heb bevoorwaard), als voorwaarde befpre.
ken, stipuler.
Bevoorwaarding, vr. stipulation.
Bevorderaar, in. die verhaast, voortz et , cekit qui accelere. —, begunftiger, celui
qui favorise , fauteur. —, celui qui fait
avancer , etc. zie Bevorderen.
Bevorderen , b. w. (ik bevorderde , heb be.
vorderd), befpoedigen, verhaasten, accelerer, hater. Deze omftandigheid heeft
zijnen dood bevorderd, cette circonstance
a hate sa wort. —, nader tot het duel
brengen , begunftigen , favoriser. Deze
zaak is zeer gefchikt , om mijn oogmerk
te —, cette affairs est tres-propre a
favoriser mon dessein. Dit middel bevordert (verwekt) het zweeten, ce remede
provoque la sueur. —, tot eenen hoogeren eeretrap verheffen, inzond. in bet
krijgsw. avancer, faire avancer, procurer de l'avancement, promouvoir. De
koning bevorderde hem in korten tijd , le
roi l'avanca en pen de temps. Hij werd
tot de bisichoppelijke waardigheid bevorderd , it fns promu a Pepiscopat.
Bevordering, vr, action d'accelerer,, etc. f.
—, avancement , m. —, promotion, f.
1k hub hens met zijne — geluk gewenscht ,
je l'ai fdlicite sur sa promotion; zie Bevorderen.
Bevorderingsbrief, in. (in de roomfehe kerk),

adwittateur.
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gevangenichap
Bevorderlijk, b. n. gefchikt om te bevorde•
delivrer q. q. de pri.
ren, te begunitigen, propre 4 favoriser
son , de la captivite. Van de krijgsdienst
quelquc dessein , favorable, avantageux,
(vrijltellen), exempter de service. Zich
, (in de pract.) se redimer.
Buse.
Bevorens, bijw. te voren , vooraf, aupara- Bevrijder,
liberateur.
vant, Prealablement. Daarvan heb ik— Bevrijding, yr. action de dilivrer, dill.
reeds gefproken, fen ai (Ufa park' aupara.
vrance , exemption, redemption, liberavan:.
voegw. eer dat , voor dat, avant
Lion. De — van de dienstbaarheid la
vie, Ik kom niet, — gij mij roept, je
beration de la servitude.
ne viendrai pas avant qua vow ne m'ap. Bevrijditer, vr. cells qui delivre.
pelez.
Bevroeden , b. w. (ik bevroedde , heb beBevrachten, b. w. (ik bevrachtte, heb bevroed), bevatten, verflaan, comprendre,
vracht), met eene vracht voorzien , afrd.
concevoir.
ter, freter (un vaisseau), charger (une Bevroeder, m. celui qui comprend, concoit.
voiture). Een fchip met ftukgoederen
Bevroeding, vr. action de comprendre, de
charger tin vaisseau a la cueillette, au
concevoir, comprehension, conception.
quintal.
Bevroeg , verl. t. zie Bevragen.
Bevrachting, yr. action de ft-61-er,, d'affre. Bevroor, verl. t. zie Bevriezen.
ter ,de charger ,
chargement, affrete. Bevroren en Bevrozen, yeti. deelw. van Bement, tn. Contract van —, (vrachtbrief,)
vriezen.
charts eu chartre-partie, f.
Bevruchten, b. w. (ik bevruchtte, heb be.
Bevrachter, m. celui qui frete, charge, of.
vracht), bezwangeren, feconder, engrosfreteur,, freteur.
set. Een bevrucht ei, tin oeuf feconcle.
Bevragen, b. w. (ik bevraagde of bevroeg,
Eene vrouw —, engrosser one femme. —,
heb bevraagd), naar iets vragen, demander,
befpringen , van fchapen , hurtebiller ; zie
verder Befpringen in de 2de beteek.
prendre des informations, s'informer.
Ik moest zijne woonplaats
fetois obli. Bevruchting, Vt. fecondation, action d'en•
ge de demander, qu'on m'indiqudt sa de.
grosser.
insure, son domicile. Te
bij, enz., Bevuilen, b. w. (1k bevuilde, heb bevuild),
s'adresser a etc.
veil waken, salir, souiller. Zich —,
Bevraging, yr. action de demander , deman.
(door den afgang,) se salir de matieres fide, question.
wales, s'embrener. Het kind heef.‘zich bevuild (befcheten), l'enfant s'est- embrend.
Bevredigen , b, w. (ik bevredigde, heb bevredigd), verzoenen , pacifier , appaiser,, Bewaaijen , b. w. (ik bewaaide , heb bewaaid),
calmer. Zich met iemand —, se rdcon.
den wind op lets doen komen , eventer.
wilier avec q. q.; fig. voldoen. Hij bezat
De Aziatifche voriten hebben altijd bedienden , die hen bij de tafel —, les princes
vermogen genoeg, om al zijne wenfchen
te
one toujours des gens qui les 6avoit assez de fortune pour satisfaire a tons ses dears. Zijne fchuldeiventent quand ils dinent. Zich
om
fchers
zich te bekoelen, s'eventer pour se ra,.
satisfaire, contenter ses creiers,
ancers.
fraichir.
o. w. (met Zijn) als: Men
Bevrediger,
met dit huisraad in de lucht zetten, on/
pacificateur,, arbitrc , reconciliateur.
het te laten — , i l faut exposer ces moo.
Bevredigiug, yr. pacification., reconciliatibier es Pair pour les eventer.
on, 1. accommodement, m. zie Bevredigen. Bewaakfter, y r. celle qui garde , une gar.
13evredigiter, vr. cello qui pacific, appaise ,
de, surveillante.
reconciliatrice, etc. zie Bevredigen.
Bewaarder,, in. hoeder, garde , gardicn,
conservateur. — der gewijde kerkelijke
Bevreemden, b. w. met den 3. pert. (het bevreemdde, heeft bevreemd) , verbazen ,
gen, sacristain.
meest in zamentt. als
vreemd fchijnen, surprendre, etonner,,
Grootzegelbewaarder,, garde des sceaux.
paroitre strange. Dat berigt bevreemdt
Knstbewaarder, enz. zie de zamengeftelde
mij , cette nouvelle me surprend.
woorden.
Bevreemding, vr. verwondering, surprise ,f. Bewaarheden, (Bewaarheiden ?) b. w. (ik beetonnement , tn. 1k kan u mijne — niet
waarheedde, heb bewaarheed), (bewaarverbergen, je ne puis vous cacher mon e.
heidde , heb bewaarheid ?) waar maken ,
tonnement. Mijue —Meld op , toen . .
verifier. Deze tijding word bewaarheid
(bevestigd),
mon etonnement a cesse quand
cette nouvelle feet confirmee,
.
le fait fat avers. Dat gezegde weed in
Bevreesd, b. n. met vrees behebd,peureux,
ease, craintif, lye.
hem bewaarheid, en lui on 'oyoit la vezijn voor , cram•
dre . . .
rite de ce dit.on.
Bevreesdheid , yr. pour, crainte.
Bewaarmiddel, zie Behoedmiddel.
Bevriend , b. n. verwant, vermaagfchapt, al. Bawaarnis, zie Bewaring.
lid, e, par affanite ; apparent;, e.
Bevvaarplaats, yr. plaats om iets te bewares
door vriendfchap verbonden, uni , e, par
of te Bergen, lice pour serrer on con•
amitie, lie, e , d'amitie. Bevriende vol.
server des chose;, lieu de reserve , reken, des peoples allies.
ceptacle ,m. — der gewijde kerkel. dingen,
Bevriezen , 0. w. (het bevroor,, is bevroren en
sacristie.
bevrozen), vastvriezen , en : b. w. doen Bewaarlier , yr. garde , gardienne , conser•
vastvriezen, geler, se geler,, glacer. De
vatrice. —(opzigtfter) tier kerkelijke fiera.
koude heeft de perzikbluefems doen —, le
den, enz., in een nounenklooster, sacris.
froid a geld lee flours de pecker. Het
tine.
water bevriest , l'eau se Ole.
Bewaken , b. w. (ik bewaakce , heb bewaakt),
Bevriezing, vr. action de ge:er, congilade wacht bij jets houden , garder, surtion.
veiller.
Bevrijden, b. w. (ik bevrijddc, heb be- aewaker, m. celui qui g arde, surveillant.
vrijd), vrij maken, ddlivrer, liberer,,ex- Bewaring, vr. action de garde;', surveil.
empter. Iemaed nit de gevangenis, tat de
lance.
Be.
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l'ewallen , b. w. (ik bewalde , heb bewald) ,
nine ceder menfchelijke daden was, j'appris
otnwallen,
entourer ou environner, de remdans ma nouvelle condition , que Pintelparts.
rot nest pas, comme je Pavois cru, le
Dewalling, yr. action d'entourer ou d'envi.
seul mobile des actions humaines.
ronner de remparts.
Beweegreden , yr. motif, mobile , vs. WeiBewandelen , b. w. (ik bewandelde, heb benig menfchen letten geneegzaam op hetgene
wandeld), op iets wandelen, begaan , bein hun binnenfte omgaat , om de geheime
treden , marcher dans, voyager on seprobeweegredenen te kennen, die hen doen
wiener sur , hattre , frayer (en chemin.)
handelen, it y a peu d'hommes assez atik heb dien weg menigmaal bewandeld, fa
tentifs A ce qui se passe au dedans d'euxme suis promene souvent stir ce chemin ;
memos , pour Bien connoitre les motifs
fig. Het pad der deugd — , suivre les seesecrets qui les font agir. — bijbrengcn ,
tiers de la vertu.
motiver.
Bewandelaar,, m. Bewandelaarfter, yr. celui Beweegfter, yr. cello qui donne du mauvewant.
ou cello qui se promêne sur (en chemist).
Bewangen , b. w. (ik bewangde , heb be. Beweenen , b. w. (ik beweende , heb bee
wangd), eon fchip met zijftukken voor.
weend), befchreijen, deplorer.
zien , jumeler (en vaisseau).
teweener ,• m. celui qui deplore.
Bewaren, b. w. (ik bewaarde, heb bewaard), Beweening, yr. action de deplorer, deplowegleggen, bergen, garder, serrer , conration.
server. Ik heb nog iets van gisteren be e Beweenlijk, b. n. deplorable.
waard , j'ai conserve, garde, encore quel- -Beweeniter, yr. cello qui deplore.
que chose d'hier. —, zorg dragen , behoe. Beweerder,, in. celui qui soutient, a rme.
den, conserver , maintenir,, preserver. Beweerfchrift , o. ecrit ou memoire dans leZijnen goeden naam —, conserver sa re.
quel on soutient q. ch., m.
putation.
Beweerfter, yr. cello lui soutient, afflrtne.
Bewaring , yr. garde , conservation. —, pre- Bewees, verl. t. zie Bewijzen.
servation. —,beflagneming van goed in ge. Bewegelijk, b. n. dat bewogen kan worden,
fchil, sequestration, f. sequestre, tn. In
beweegbaar, mobile, qui peat etre mil,
—netnen, (geregtelijk beftag op ietsleggen,)
e. Bewegelijke goederen , zie Roerend. —,
sequestrer. lemand in — nemen , s'assurer
dat zich bewegen kan of heweegt , mobile,
qui pent se mouvoir ou qui se meet. —,
de q. q. In — geven,, deposer, snettre en
, dat anderen bewegen (d. i. treffen) kan,
depot, donner 4 Rarder.
Bewafemen , b. w. (ik bewafemde , heb bewazielroerend, touchant, e. Eene bewegelijke
redevoering , un discours touchant, pafeted), met wafem bezwalken, couvrir de
thetique. —, bijw. d'une maniere tonvapours.
Bewafeming, yr. action de couvrir de vachante , pat/letiquement ; zie ook Beweegbanr.
pears,
Bewasfchen, b. w. (ik bewiesch , heb bewas- Bewegelijkheid , yr. mobilite, zieBewegelijk.
fchen), hetgene voor iemand gewasfchen moet Bewegen , b. w. (ik bewoog, heb bewogen) ,
worden , bezorgen , als : lemand —, blanvan plants of flelling doen veranderen , moo.
chir q. q.
voir , emouvoir. Honderd man zouden
Bewaslching, vr. blanchissage , m.
dezen fleen niet kunnen —, cent hommes
Bewasfen, o. w. (ik bewies , ben bewasfen),
ne sauroient mouvoir cette pierre. De
begroeijen , als : Zijne borst is geheel met
zee begirt zich to — , la mer commenhaar bewasfen, it a la poitrine soute coo.
ce A s'emouvoir. Beweeg u niet, ne
verse de poll.
bougez pas. De man is zoo zwak , dat hij
Bewateren , b. v,. (ik bewaterde , heb bewazich niet — ken, l'homme est si foible qu' it
terd), met water bevochtigen , humecter,,
ne pent se mouvoir. Voor het eten zich te
at roser d'eau. —, (in den gemeenzanen
— is gezond , rexercice avant 1 e diner est
fpreektr.) meer wellevende uitdrukking voor :
bon pour la sante ; van daar : 'Lich — ,
Bepisfen, zie dit woord. —, als; De pomp
voor : wandelen , se promener ; fpreekw.
— (aan den gang helpen), (fcheepsw.) enHemel en garde —, (alles ter bereiking van
grener la pompe.
zekere einden in het werk ftellen ,) remuLewatering,vr. action d'arroser d'eau , etc.
er ciel et terre ; fig. nopen , overhalen,
zte Bewateren.
mouvoir. Wie heeft hem kunnen —, om
Beweegbaar, b. n. dat bewogen kan worden),
u die beleediging aan te doen ? qui l'a pu
mobile, qui pout etre mit% e. De winden bemouvoir a vous faire cette i nsulte? —,
roercn de beweegbare oppervlakte der oratetreffen, ontroeren, tot medelijden brenrcn, les vents agitent la surface mobile des
gen, emouvoir. Hij werd door die aanfpraak
cans. Beweegbare feesten, (feesten , die
zeer bewogen , it fu: beaucoup emu
d iet altijd op den zelfden dag vallen, ge .
(touché, attendri , affecte) par ce disNit : Pafchen , Pinkfteren, enz.) des fêtes
court. —, onrust verwekken, als: Het yolk
mobiles. Beweegbare letters, (bij druk— (1:ever : in beweging brengen), emouvoir
kers, in tegenfteiling van ftereotypen) des
une sedition. Het yolk begon zich te —,
caracteres mobiles.
(oproerig te worden,) le peuple commen.
Beweegbaar,, zie Bewegelijk.
colt el s'emouvoir.
Beweegbaarheid, vr. mobilite. De — der Beweger, in. celui qui meet, moteur.
ligchamen , la mobilite des corps.
Beweging, vr. verandering van Hand, ligging
Beweegmiddel, o. mobile , m,
of plaats , mouvement , fn. (in de leerk.)
Beweegoorzaak, vr. premier mobile , premotion, f. De wetten der —, les lois
tnier principe , moteur , m. cause moudu mouvement. In de natuur is eene gee
vante, f.
durige — van zonneflofjes, dans la nature
Beweegrad, 0. roue qui fait mouvoir les auit se fait une continuellemoti on d'at dines;
trot, f: ; fig. mobile, m. lk leerde in mijfig. Iets nit eigene — (aandrift) doen ,faine nieuwe betrekking , dat het eigenbelang i re q. ch. de son chef, de son propre moms
niet , zoo als ik altijd gemeend had , het eevement, spontaniment. De eerfte — (opwel-

BEW
BEW
137
welling) van toorn bedwingen, repritner
eenen anderen uitbundigen lof toeswaait ,
le premier mouvement de colere. Deganvleijer.)
fche ftad is in —, (oploop, oproer,) toute Bewierooking, yr. encensement , m. Na de
— ging de bisfehop heen , les encense.
la villa est en mouyement. . Eene geiijkgolvende of flingerende — op het water of
»lents faits, Pdveque s'en alla.
in de lucht (in de natuarle), ondulation. BewierooldLr, yr. cello qui encense.
ire golvenvormige — der Iucht, Pondula- Bewierp, verl. t. zie Bewerpen.
tion de Pair. —, gebaren bij eene cede- Bewies, verl. t. zie Bewasfen.
voering, gesticulation ; zie Gebaren.
Bewiesch verl, t. zie Bewasfchen.
bewelkomde, heb be- Bewijs, o. blijk, datgene waardoor melt iets
Bewelkomen, b. w.
welkomd), zie Verwelkomeu.
bewijst, preuve ,
temoignage ,
is.
Welk — hebt gij daarvoor ? quelle preuve
Beweren , b. w. (ik beweerde , heb beweerd),
aanvoeren , Itaande houden , soutenir,, as.
en avez - vous ? Overtuigend
preuve
convaincante. Een ftilzwijgend
sure,
r affirmer.
une
preuve muette. Een — van vriendfchap,
Bewering, y r. het itaande houden, assertion ,
un temoignage, sine marque d'amitie.
affirmatin
o ,assurance.
Bewerken , b. w. (ik bewerkte, heb beHij geeft hem dagelijks de grootite bewijwerkt), bearbeiden , naar,behooren aan jets
zen van zijne vriendfchap, it lui fait tons
apprêter,
preparer,
,
faire.
arbeiden,
lee fours les plus grandes demonstrations
bevorderen, uitvoeren , uitwerken , cana'arnitie. —, (in de pract.) : Vaders of
ser, effectuer,, opener. De genade beeft
reoeders ---, (kinds gedeelte,) legitime
zijne bekeeringbewerkt , c'est la grdce qui
f.
waarom men niet heeft kunnen veron.
confession.
fchijnen (bij bet geregtsh.) exoine , f.
a opere sa con
Bewerkelijk, b. n. moeijelijk,
ni
Een fchriftelijk
une preuve Utterale, preuve par icrit. De waarheid eener
ble. —, gefchikt om bewerkt te worden ,
qui peat s'effectuer, propre a etre mis.en
zaak bevestigen , door overtuigende bemtij.
zen , constater. Bewijzen van zijne beo eu v re .
Y3ewcrkelijkheid, yr. difficulte.
kwaatnheid geven, donner des preuves de
qualiti
'
de cc qui peat seffectuer.
sa capacite, donner des marques, der
Bewerker , m. caul qui appréte, prepare,
temoignages de sa capacite. Hij heeft
Bewerken.
auteur,
etc. zie Bewerken
mij bewijzen van zijne toegenegenbeid ge.
a ute
Bewerking, vr. action d'appréter,, de faigeven, it m'a donne des temoignages
re. —, action de causer, d'effectuer. —,
de son affection. —
fchijn, onduidelijk
blijk , semblant, m. apparence , f. Zoo
behandeling, manipulation. Heelkundige
gij hem niet bemint, doe er althans — van,
—, operation. De — van dit geneesmiddel is rnoeijelijk , la manipulation de ce
si von: ne l'aimez point, faites.en are
moins semblant.
remede est difficile.
n. dat bewezen kan worden,ce
Bewerlifter, yr. cello qui travaille, etc. Bewijsbaar,
qui peat etre prouve, etc. Zijne afwezigzie B ewer ken .
Bewerkftelligen , b. w. (ik bewerkftelligde,
held is —, son absence pent etre prowheb bewerkftelligd), tot stand, ten uitvoer
vie.
Bewijsbaarbeid, yr. etat de ce qui pout titre
brengen, executer , effectuer, realiser.
prouve , m. , etc. De — van den moord is
Bewerkftelliging , yr. execution, realisa.
niet mogelijk , le meurtre ne peut pas titre
tion .
Be;verktuigen, b. w. nienw w. (ik bewerkPr"ve•
tuigde , heb bewerktuigd) , van werktuigen Bewijsgrond , m. argument. Ik trek hiernit
(organen) voorzien, organiser. Aileen de
eenen fterken — tegen hem , j'en tire un
fchepper der natuur kan een ligchaam —,
grand argument coritre lui.
it n'y a que l'auteur de la nature qui Bewijsplaats, yr. passage pour prouver, q.
pout organiser un corps. Len bewerkch., tn. —, aanhaling van eene
tuigd ligchaam, un corps organise.
enz., allegation.
Bewerktuiging, vr. het bevverktuigen, orga. Bewijsrede, vr. zie Bewijsgrond.
nisatien , f. De — van het menfchelijke Bewijsftuk, o. oorkonde, document, titre,
ligchaam, en (bij uitbreid.) de — der planin. Regtvaardigende bewijsftukken, pieces
ten , Porganisation du corps humain , et
justificatives.
des plantes.
toeftand van bet bewerk- Bewijzen , b, w. (ik bewees, heb bewezen),
tuigde, mechanisme, organisme, ns.
doen blijken, ontegenzeggelijk aantoonen,
Bewerp, zie Ontwerp.
prouver , demontrer,, temoigner , monBewerpen , b. w. (ik bewierp of beworp,
trer , averer.
lets met getuigen .—,
heb beworpen), werpende bereiken, atprouver q. ch. par temoins; Eene (telling
teindre en jetant.
kan den heuvel niet
prouver ou demontrer tine propositi..
—,je ne puis pas jeter jusqu'a cette colon. De misdaad is voldoende bewezen,
line. —, ontwerpen, faire un projet , un
le crime a eteprouve suffisamment. Eene
plan, esquisser.
bewezene dead, zaak , un fait avere, uBewesten , voorz. en bijw. ten westen, si.
ne chose averde. Ik heb hem bewezen,
tote, e , el Pouest, a Poccident de.
dat zijne itelling valsch is, je lui ai monEewettigen , b. w. (ik bewettigde, heb betre que sa proposition est _Plisse. Zijnen
wettigd) , zie Wettigen.
adeldom
faire preuve de noblesse , faiBewettiging zie Wettiging.
re ses preuves.
betoonen, doers
Bewezen, verl. deelw. van Bewijzen.
ken, temoigner, faire. Hij heeft mij
Bewierooken , b. w. (ik bewierookte , heb
veel vriendfchap bewezen , i 1 m'a temoi•
bewierooet), wierook toezwaaijen, engni Lien des amities. Hij heeft mij veel
censer. Eenen bisfchop , het altaar —, enbeleefdheid bewezen, it m'a fait biers
censer un eveque, Pautel.
des politesses. Iemand genade
faire
Bewierooker, m. celui qui encense, encen.
grdce a q. q.
seur. (AANM. Encenseur is ilechts in ee- Bewilligen , b. w. (ik bewilligde , heb bewil.
nen fig. zin te gebruiken voor iemand die
ligd) , toeftaan, verleenen, accorder, con15

sew,
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sentir,, conceder, (bij regtsgel.) octroyer.
lemand iets —, accorder q. ch. a q. q.
—, o. w. toeflemmen, als : In iets —, consentir h. 1k kan er niet in —, je try puis
consentir.
Bewilliger, m. celui qui accorde, consentit, concede.
Bewilliging, yr. consentement, on. concession , f. octroi , in. — (vergunning) van een
voorregt, octroi d'un privilege.
Bewilligfler, yr. cells qui accorde, consentit, concede.
Bewimpelen , b. w. (ik bewimpelde , heb bewimpeld), verbloemen, in een beter licht
voorftellen, vergoelijken, pallier; fig. ddguiser, voiler, colorer, excuser en don.
nant quelque couleur favorable, quelque
belle apparence 4 la chose.
Bewimpeling, yr. palliation, f.; fig. digitisement , m.
Bewind, o. befluur, gebied, gouvernement,
tn. direction, administration , f. —, de
perfonen , die befluren, gouvernement, m.
Bewinden, b. w. (ik bewond., heb bewonden) , random winden, omwinden, envelopper,, entortiller,, lier autour,, 4 Pentour.
Bewindhebber,, In. directeur,, administrateur. —, inzond. (in de Nederl. gefch.)
De bewindhebbers der Oost.Indifche Maatfchappij, les directeurs de la compagnie
des hides Orientales. Bewindhebhers
(flaatsambtenaren), autorites constitudes.
Bewindhebfter, yr. administratrice, directrice.
Rewinding, yr. action d'envelopper,, f. enveloppement , in.
Bewindfel, o„ omflag , zwachtel, bandage,
tn. enveloppe, f.
Bewind , lieden, m. meerv. zie Bewindsman.
Bewindsman , m. (meerv. Bewindslieden ,) magistrat, administrateur , homme d'etat.
Bewindvoerder,, m. administrateur, directeur.
Bewitten, b. w. (ik bewitte, heb bewit),
zie Witten.
Bewoelen , b. w. (ik bewoelde, heb bewoeld), (scheepsw.) met touw, rouster,,
.,c ourrer. —, betakelen, surlier.
Bewoeling, yr. (fcheepsw.) action de roes.
ter.
Bewogen, verl. deelw. van Bewegen.
Bewolken, b w. (ik bewolkte , heb bewolkt),
met wolken bedekken , couvrir de nuages ,
offusquer.
Bewolking, yr. obscurcissement cause par
des nuages, tn.
Bewond, verl. t. zie Bewinden.
Bswonden , Yea. deelw. van Bewinden.
.Bewonderaar, m. admirateur. Hij is een —
der oudheid, c'est un admirateur de
Pantiquite.
Bewondereariter, Yr. admiratrice. Zii is eene — van al wat nieuw is , elle est gran.
de admiratrice de tout ce qui est nonveal'.
Bewonderen, b. w. (ik bewonderde, heb bewonderd) , iets als een wonder, of als zeer
uitmuntende befchouwen , admirer , etre étonne, e, on surpris , e, de q. ch. Wij
de wijsheid van dezen vorst, nous adsnirons la sagesse de co prince.
Bewonderenswaardig, b. n. digne d'admiration.
Bewondering, yr. admiration.
Bewonen , b. w. (ik bewoonde , heb bewoond),
tot zijne woonplaats hebben, habitcr ,faire
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sa demeure, faire son afoul- en quelque
lieu. Uwe zuster bewoonc haar huis wel
en netjes, votre soeur entretient sa maimaison bleu et proprement. Een paleis —,
habiter un palais; zie Wonen.
Bewoner, m. habitant. Eerfte of oorfpronkelijke bewoners van een land, aborigenet • fig. De bewoners cler wouden, (de
wade beesten ,) les habitants des forests. De bewoners der lucht, (de voge.
len ,) les habitants de Pair.
Bewoning, y r. action erliabiter.
Bewoog, verl. t. zie Bewegen.
Bewoonbaar, b. n. dat bewoond kan wooden,
habitable. Die huis is thans —, cute maison est maintenant habitable. De geheele bewoonbare aarde , toute la terre habitable.
Bewoonbaarheid, yr. itat de ce qui est ha..
bitable, tn.
Bewooniter, yr. habitante.
Bewoorden, b. w. (ik bewoordde, heb bewoord ), met woorden uitdrakken , exprimer
par des paroles. Eene zaak op verfcheidene manieren weten to —, savoir exprimer one chose de differences manieres.
Bewoording,vr. het bewoorden, action d'exprimer par des paroles. —, uitdrukking in
woorden , terme, m. expression, f. 'Lich
van uitgelezene bewoordingen bedienen ,
se servir d'expressions choisies.
Beworp , verl, t. zie Bewerpen.
Beworpen , verl.. deelw. van Bewerpen.
Bewusc, b. n. kennelijk , bekend., algemeen
bekend, als : Dat is mil niet —, of: 1k
ben daarvaa niet —, cela n'est pas vents
A ma connoissance. ' De bewuste zaak,
l'alaire dont it est question, l'affaire
en question. 1k heb het aan den bewusten koopman verkocht, je l'ai vendu au
marchand en question. De daad is algemeen —, le fait est notoire.
Bewusteloos, b. n. zonder bewustheia, sans
connoissance.
Bewusteloosheid, yr. etat de celui qui est
sans connoissance.
Bewustheid , y r. het kennis dragen van iets,
connoissance. —, inzond. het kennis dragen
van ons eigen aanwezen, innerlijke gewaarwording, sentiment interieur,, tn. con.
noissance, f. De — zijner onfchuld beur•
de hem op , le sentiment interieur de son
innocence le soutenoit. Hij had alle —
verloren , it avoit perdu toute connoissauce. Zonder — (bewusteloos) zijn , n'avoir point de connoissance.
Bewustzijn, o. zie Bewustheid.
Bezaaijen , b. w. (ik bezaaide , heb bezaaid) ,
met zaad beftrooijen, ensemencer , semer.
Wie heeft dat veld bezaaid ? qui est-ce qui
a semi ce champ ? ensemence ce champ ?
fig. Het veld met lijken —, joncher la
campagne de snorts. De hemel was met
Herren bezaaid, le ciel etoit parseme d'etoilet.
Bezaaijing, yr. action de sewer,,f. ensemen•
cement, m. zie Bezaaijen.
Bezaan, (fcheepsw.) het achterfle dcel van
een fhip , fchooverzeil, voile de poupe,f.
artimon, m.
Bezaansbras, yr. (fcheepsw.) pispot, hour.
ce, ource, f'.
Bczaansmast, m. (fcheepsw.) milt d'artisson,
rndt de poupe on de fougue.
Bezaausrust, vr. (fcheepsw.) porte -haubans
d'artimon , m.
Bezabbercn , b. w. (ik bezabberde , heb bezab.
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zabberd), bekwijlen, bezeeveren, souiller
duivel
ook enkel:
possede e,
en jetant de la bare, remplir de have.
du diable; fig. Hij is van den duivel —,
Bezadigd , (mni. deelw. van Bezadigen.) —,
(zoo verwoed dat hij naar geene reden wit
b. n. bedaard, calrne, discret , ete, mo..
luisteren,) le diable le possede. —, van
dere, e, tranquille , modeste, rassis,e.
daar 11,2c volgende
Bezadigdheid, vr. moderation, modestie , Bezetene , in. en yr. (bij godgel.) iemand ,
discretion.
die door den dnivel bezeten is, ponede,
Bezadigen, b. w. (ik bezadigde , heb bezapossedee, f. ddmoniaque , energumedigd), bedaren , tevreden fiellen, trapne
et f.
quilliser, contenter; zie ook Bezadigd.
Bezetheid , Yr. overkroptheid met bezigheBezag, verl. t. zie Bezien.
den, surcrolt de besogne, m. —, zie Be.
Bezalven, b. w. (ik bezalfde, heb bezalfd),
setting in de laatlle Beteek.
zie Zalven.
Bezetteling, in. (in den gefchiedk.
een
Bezanden, b. w. (1k bezandde, heb bezand) ,
man van de besetting eener plaats, soldat
met zand bedekken, couvrir de sable , sa.
d'une garnison.
bier.
Bezetten, b. w. (ik bezette , heb bezet), eeBezanding, yr. action de couvrir de sable,
ne plaats
occuper. Die plaats is
de sabler.
beset, cette place est occuper. Eenegracht
Bezat, verl. t. zip Bezitten.
of een kanaal met boomen —, border un
Bezeercn, b. w. (ik bezeerde, heb bezeerd),
canal d'arbres. Eenen vijver met kleine
kwetfen, blesser , faire mal , causer de
vischjes
, aleviner on itang. Al mijne
la douleur. Zich —, se blesser, se faire
uren zijn bezec, toutes mes heures sont
mal. Hij heeft zich aan den arm bezeerd,
remplies.
omzetten, garnir. Eene
it s'estblesse le bras. Ligtelijk—,(fchramdoos met juwee'.en bezet, sine bolte gar.,
men,) effleurer.
nie
niontee de diamants.
inzond.
Bezeering , yr. action de blesser, 'etc. zie
(in het krijgswez.) in drie beteekenisfen,
Bezeeren.
als: (innemen, vermeesteren), occuper, se
Bezeeveren , b. w. (ik bezeeverde, heb be•
saisir ou s'emparer de. Ooze troepen be.
zeeverd), zie Bezabberen.
zetteden die hoogten, nos troupes occupe.
Bezeevering , yr. action de remplir de have.
rent ces hauteurs, s'emparerent de ces
Bezegelen, b. w. (ik bezegelde, heb bezehauteurs ; (met besetting beleggen ,) metgeld) , met een zegel voorzien, sceller,,
tre garnison. De ftad was fterk bezet,
opposer le scene. Ben gefchrifc
scely eut une forte garnison dans la place;
ler un acte ; fig. bekrachtigen, bevestigen,
(onifingelen, berennen) investir, entousceller. Zij hebben zamen een verdrag aan•
rer, environner, envelopper de troupes.
gegaan en het met een dubbel huwelijk van
De ftad was aan alle kanten door den vijand
hunne kinderen bezegeld, ils out fait un
bezec, la vine itoit investie de teas c.d.
traite ensemble , et ils l'ont scene par
tds par Pennerni; zie ook Bezec.
sin double mariage de leers enfants.
Besetting, yr. de daad van bezetten, zie BeBezegeling , vr. action de sceller, apposizetten.
inzonderheid, het in eene ftad
Lion d'un sceau.
gelegde krijgsvolk, garnizoen, garnison.
Bezeild , (verl. deelw. van Bezeilen.) —, b.
—, benaauwdheid, oppression. Hij heefc
n. roc zeilen gefchikt , als
Een wel
eene — op de borsc , it a la poitrine op•
vaarmig, fchip, an vaisseau lager a la
primde , it a tine oppression de poi*
voile ,un bon vaisseauvoilier,un navire
trine.
fin voilier. Een Hecht
fchip, an vais- Bezie, yr. (met den klemtoon op Be), zie
seau mauvais voilier.
Bes, in de a. beteekenis.
Bezeilen, b. w. (ik bezeilde , heb bezeild), Bezie, (met den klemtoon op zie) van Be.
met zeilen bereiken, atteindre en allant
zien; zie dit woord.
la voile, en faisant voile. Een fchip , Bezielen , b. w. (ik bezielde, heb bezield), ee.
eene kaap
(cc boven zeilen), doubler
ne ziel of het leven geven, animer,tnettre
un navire, an cap; fpreekw. Alen kan hoofame ou le principe de la vie dans un
ger noch lager wal met hem — , (geen regt
corps organise. De fabel zegt, dat Pro.
met hem fchieten, hij wil re roer noch te
rnetheus het leemen beeld bezielde,hetwelk
hand ,)
n'est propre 4 rien;
n'est
hij vervaardigd had, la fable dit quo Probon ni 4 riitir ni 4 bouiller; zie ook
methee anima la flatue d'argile qu'il veBezeild.
noit de former; fig. animer,, ranimer,
Bezem m. zeker bekend huisgereedfchap, baenfiammer , encourager. De liefde voor
lai; fpr. w. Het is met hem , zoo als het
het vaderland bezielde hem , in then grijfpreekwoord zegt: Nieuwe bezems vegen
zen ouderdom, met het y our der jeugd ,
fchoon, (en parlant d'un domestique qui
dans ce grand age Pamour de la patrie
sect bien les premiers fours ,) it fait le
Panimoit de l'ardeur de la jeunesse.
balai neuf.
Bezieling, yr. animation, f; fig. encourage.
Bezembinder m.faiseur de balais.
ment, m.
Bezemheide, vr. de la bruyere 4 balai.
Bezien, b. w. (ik bezag, heb bezicn), be.
Bezemmaker, zie Bezembinder.
fchouwen, bekijken , regarder. Zich in
Bezemficel, Bezeinftok , m. manche d balai.
eenen fpiegel —, se regarder au miroir;
Bezending, yr. gezantfchap, deputation, am.
fig. Dat zal te
ftaan, (is nog onzeker ,)
bassade, mission, f. envoi, m. commiscela n'est pas seer.
sion, f.
Bezien, o. het bekijken, als : Dat is het beBeset , (verl. deelw. van Bezetten.) —, b.
zien niet waard, cola ne vaut pas la pein. met bezigheden beladen, airfare, e,
node le regarder.
tres-occupe, e, surcharge, e, d'occupa. Bezienswaardig, b. n. qui inerite d'être
tions.
(zeew.), als: Op lager wal
vu, e, etc.
zijn, etre an'ale , etre charge en cite.
Bezig , b. n. onledig, occupe , e. Met of aan
Bezeten , verl. deelw. you Bezitten. —, inlets bezig zijn, etre occupe , e , ei faire
zond. (in eenen godgel. ziu) ; Van den
q. eh. Zij was met hot borduren van eenen
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japon —, on la trouva occupie a bro.
der tine robe.
Bezigen, b. w. (ik bezigde, heb gebezigd),
gebruiken , employer. Sommige woorden
worden enkel door de dichters gebezigd,
certains mots ne sons employes que par
les peaces.
Beziger, m. celui qui emploie.
Bezigheid , yr. 'bedrijf, occupation. Bezig.
heden, des affaires.
Beziging, y r. action d'employer.
Bezigfter, vr. cello qui emploie.
Bezig:igen, b. w. (ik bezigtigde, beb bezigtigd), overal bezien, faire l'inspection,
inspector, examiner, visitor, regarder
de pres. Er kan in deze zaak geese nitfpraak gedaan worden , alvorens de plaatfen
bezigtigd zijn, ce proces tie se peat juger
que par l'inspection des lieux.
Bezigtiger, m. inspecteur, visiteur.
Bezigtiging, yr. inspection, y isite. De geregtelijke — (vifitatie) Van een gebouw,
lijk , la yisite d'un batiment , d'un ca.
davre.
13ezigtigiler, vr. cello qui examine, visite.
Bezijden , voorz. en bijw. aan de zijde van,
naast, aupres a cede de, contigu, e,
a. — her huis , a cote de la maison. —,
(van hier: meer bep. in den zin van :)
butted , als : — het fpoor rijdcn , metier u•
tie voiture hors de Porniere; fig. Dotis — de waarheid, cola n'est point conforme a la veritd.
Bediveren, b. w. (ik bezilverde , heb bezil•
verd) , zie Verzilveren.
Bcsingen, b. w. (ik bezong, heb bezongen) ,
tot het onderwerp van een gezang makeu,
chanter, celdbrer (par un poame.) De
groote daden van eenen held chanter
les hauts faits d'un heros. De bekoorIijkheden der lente —, chanter les deuces
du printemps.
Bezinger, m. cella qui chance.
Bezinging, yr. action de chanter.
Bezingfter, vr. cells qui chance.
Bezinhen, o. w. (ik bezonk , ben bezonken),
door flaftaan herder, klaar worden, se rasseoir , se clarifier. Laten laisser re.
poser (pour devenir clair), faire rasseoir. Ue wijn bezinkt (wordt klaar,) le
vin se rassied.
Bezinking, yr. action de rasseoir ,de reposer.
Bezinkfel, o. het door ftilflaan gezonken dik,
grondfop , zie dit wooed, residu, sediment, rn. flee — van pis, le sediment
d e Purine. Dat— (grondfop) heeft , (in de
geneesk.) sedimenteux, ease.
Bezinnen, b. w. (ik bezon, he's bezonnen),
bedenken, uitvinden , imaginer, trouver.
Middelen—, imaginer des moyens. Zich —,
(zich bedenken, overleggen,) consithrer,,
reflechir. Gij bezint u altoos een our lang,
vous dies toujours une heure a reflichir;
1pr. Bezint, eer gij begint, refld,:hissez
avant do commencer. —, (zich bedenken,
om zich lets te binnen te orengen,) rap.
peler , se rappeler, se souvenir de q. ch.
l3ezin u eens op onze sande vriendfchap,
rappelez (rappelez-vous) un peu le souvenir de metre ancienne amitie. (zich
herinneren): Ik bezin mij Diet , dat ik hem
gezien heb, je ne me souviens pas de l'avoir vu; zie ook Bezonnen.
Bezit, 0. het bezitten van iets, genet, possession, fouissance, f. Jets in — newen,
of: — van iets nemen , prendre possession
de q. ch. lets in — hebbeu, In het — van
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jets zijn, etre en possession de q. ch. Iemand in hec — van een goed flellen , mettre
q. q. en possession d'un bien. Hij heeft
hem in het — van dezen akker gelloord,
l'a trouble dans la jouissance de ce champ,
Iemand nit het — van jets zetten, depos.
seder, exproprier.
Bezitneming, yr. prise de possession, saisie.
Bazititer. yr. cello qui possede,etc. Onregtdetentrice.
matige
Bezittelijk, b. n. (in de fpraakk.) bezit son.
duidend, possessif, ive. Een — voor•
naamwoord , un pronom possessif.
Bezitten, b. w. (ik bezat, heb bezeten), op
jets zitten, 'etre assis , e, sur. Gij bezit
het pand van mijnen rok , vous etes assis
sur le pan de mon habit. —, in eigendom
hebben, posseder,, jouir de, avoir en pos.
session. Jets onregtrnatig pass-4(er q.
ch. injustement. Een groot vermogen —,
posseder de grands biens. Gij bezit niets,
vous ne jouissez de rien. Verftand —, avoir de l'esprit. Deugd en geleerdheid —,
etre savant et vertueux; zie ook Bezeten.
Bezitter, m. possesseur. Len onregmatig —,
un usurpateur,, (in de prakt.) derenteur.
eigenaar, propridtaire.
Bezitting, vr. de daad van bezitten, 'zie Be.
zitten. hetgene bezeten worth, possession. In zijne vorige bezittingen heateld
worden, etre rdtabli dans ses anciennes
possessions. —, toeftand van eenen bezete.
nen , obsession. —, eigendom, proprieses
Bezittingsregt, o. het regt om te bezitten ,possessoire, on.
zekere fleen, die in de ingewan.
Bezoar,,
den van fommige dieren ontitaat, en als
middel tegen venijn wordt aangemerkt , bezoard.
Bezocht , verl. t. en verl. deelw. van Bezoeken.
Bezoedelen , b. w. (ik bezoedelde , heb be.
zoedeld), vuil maken,tacher,salir , souiller; fig. Zijne handen met bloed tremper ses mains dans le sang, les souiller
de sang. Zich met misdaden — (bevlek.
ken), se souiller de crimes.
Bezoedeling,vr. action de tacher, de salir,
de souiller, souillure.
Bezoek , o het bezoeken van iemand, visi•
te, f. Iemand een — geven Een bij
:nand afleggen , faire une visite chez q.
9.; rendre visite a q. q. Iemands
antwoorden, rendre la visite a q. q.;
faire a q. q. fine visite apres en avoir
fcbul.
recu une de lui. Ik ben hem een
dig, je lui dais une visite. — ontvangen ,
recevoir visite. —, bet gezelfchap, dat ten
bezoek komt, als: Ik heb — gehad , j'ai
y-a-til du moneu des visite:. Is er
de? de la societe?
Bezoeken , b. w. (ik bezocht, beb bezocht),
iemand uit wellekendheid of vriendfchappelijke betrekking gaan zien , aller voir q. q.,
visitor, rendre visite q. q. Ik zal u
aanftaande week komen , j'irai vans voir
la semaine prochaine. Elkander s'entrevoir. — zich ergens keen begeven, als s
Vreemde Ianden —, se rendre dans des pays
strangers. De kerenisfen frequenter,
banter les foires. —, de proef van jets
nemen , als : Bezoek het, en gij zult yin.
den , dat, enz. false: - en l'epreuve , et
y ou: trouverez quo, etc. —, (in eenen
godgel. zin,) ter beproeving plagen toezen.
den , beproeven, als : Cod bezoekt zijne
uitverkorenen, .Dieu visite see dins.
Be.
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Bezoeker,
zuinigd), zuinigheid gebraiken, ipargner,,
caul' qui visite, zie Beeoe•
ken.
mdnager, economiser, user d'epargne.
deze tijden moet men wat —, dans cette
Bezoeking, yr. bezoek, zie Bezoek.
zond. (in eenen godgeleerden zin) t egenconfoncture it fact user d'ipargne , deofpoeden , tribulations , afflictions enyoydes
nomiser, se resserrer, garder une poire
pour le coif.
de Dieu , f: pl.
Bezuiniger, m. dconome, bon minager.
Bezoelther, vr. celle qui visite.
Bezoldeling , m. een die foldij trekt, sol- Bezuiniging, yr. economic, dpargne.
Bezuinigfter, yr. grande minagare.
dat, ns.
Bezolderen , b. w. (ik bezolderde , heb be. Bezuren , b. w. (ik bezuurde , heb beznurd),
one iets lijden , als : Hij zat het moeten
zolderd), van eene zoldering voorzien,
plafonner.
c'est lui qui en sera puns* ; c'est lui yes
Bezoldering , yr. action de plafonner.
paiera pour les autres. Menigmaal moet
Bezoldigen , b. w. (ik bezoldigde , heb behet de onfchuldige
tel en petit qui
n'en pent ma's. Hij heeft het gedaan , en
zoldigd), foldij geven, soudoyer,, salarier, payer la solde , stipendier. De van
ik heb bet— moeten, (daarvoor moeten lijden), it a fait la faute , et fen ai pdti.
Engeland bezoldigde troepen, les troupes
Gij zult het — moeten , vous en patirez.
stipendides par l'ilngleterre.
Bezoldiging, y r. yet bezoldigen , action de Bezwaar, o. zware last, fardeau , m.
soudoyer, etc. zie Bezoldigen. —, foldij,
moeijelijkheid, incommodite ; fig. al wat
betaling, loon , solde ,f. gages,
tot last of ongenoegen ftrekt, als : Zijne
pl. sabezwaren vrijmoedig openleggen, exposer
laire , m. appointements, tn. pl. —, van
eenen ruiter, die eenigen tijd onder de lijfavec franchise ses sujets de pla;nte.
wacht des konings gediend heeft,
Bezwaard , (verl . deelw. van Bezwaren )
Bezolding, yr.
solde , paye, f. gages,
b. n. bekommerd , als : Over eene zaak
m. pl.; fig. De — der zonde is de dood,
zijn , titre inquiet, ete, sur une afaire.
belast, charge, e, actable,e; zie
la mort est le payement , ou le prix du pdchi.
Bezwaren. —, bijw. avec anxidtd ou inquietude.
Bezon, verl. t. zie Bezinnen.
Bezondigen , (zich ,) wederk. w. (ik be- Bezwaarder,,
celui qui charge, etc. zie
Bezwaren.
zondigde mij, heb mij bezondigd), zoude
doen, picker, se rendre coupable.
Bezwaardheid, y r. difficultd, peine ,
Bezondiging, yr. action de pdcher.
tude.
Bezong,
t. zie Bezingen.
Bezwaarlijk, b. n. moeijelijk, diflicile. —.,
Bezongen , verl. deelw. van Bezingen.
importun, e.
bijw. moeijelijk,
Bezonk , verl. t. zie Bezinken.
difficilement , avec difficultd.
naauBezonken, y eti. deelw. van Bezinken•
welijks , d peine.
Bezonnen, verl. deelw. zie Bezinnen. —, b. Bezwaarnis , yr. tnoeite , last, peine. —, on. inzond. als tegenflell. van onbezonnen,
verlast , vexation.
omzigtig, beraden, circonspect , e.
, Bezwaarfter, y r. celle qui charge, etc. zief
bijw. avec circonspectien.
Bezwaren.
Bezoomen , b. w. (ik bezoomde , heb be- Bezwachtelen, b. w. (ik bezwachtelde, heb
zoomd), met eenen zoom voorzien, ourler;
bezwachteld), zie Zwachtélen.
fig. garnir.
Bezwadderen, b. w. (ik bezwadderde, heb
Bezorgd, (verl. deelw. van Bezorgen.)
bezwadderd), zie Bezoedelen.
b. n. met zorg belast, bekomrnerd, in- Bezwalken, b. w. (ik bezwalkte, heb be•
quiet, ete , avant du solidi. —, bijw. azwalet), iets door den adem of eenen ac•
vec inquietude.
deren damp van zijnen glans berooven,
Bezorgen , Iv. (ik bezorgde, heb bezorgd),
verdonkeren, ternir , rendre terne , ebzorgen , dat iets gefchiede, avoir soin de
scurcir , titer ou diminuer Peclat de q.
q. ch. , soigner, lie laat het aan u over,
ch.; fig. Zijnen roem
ternir sa gloire,
(at to
je vous en laisse le soin ; fig.
l'obscurcir. De daden des vaders hebben die
Hij is bezorgd, (kan het wee ftellen, heeft
van den zoon bezwalkt (bevlekt), les aczijne fchaapjes op het drooge ,) it a du
tions du pere ont obscurci celles du fall.
bien; it est d son aise; it a , du pain Bezwalker, m. celui qui ternit , etc. zie
cuit ; it pond sur ses oeufs. Hij is beBezwalken.
zorgd, (hij is befchonken ,) it est chaud Bezwaliting, vr. action de ternir.—, ternis(de yin).
beftellen, als: Senen brief
sure.
— van een fpiegelglase la ternis-, envoyer ou porter sine lettre 4 son
sure d'une glace, d'un miroir.
adresse ; zie ook Bezorgd.
Bezwalkfter, yr. celle qui ternit.
Bezorger, m, celui qui a on prend soin de, Bezwangeren , b. vz. (ik bezwangerde, heb
etc. zie Bezorgen, als ook de zamengeft.
bezwangerd) zwanger maken, bevruchten ,
Spijs'oezorger,, ens.
(eene vrouw)engresser
'
, rendre enceinte.
Bezorgdheid,
bekommerdheid , zorg , in—, doortrekken , (in de fcheik.), impede
quietude, f. souci , in. sollicitude,
gner, saturer._ Een vocht met iezerdeel.
Eenen ziek, met eene wezenlijke
opimprdgner une liqueur de parties
ties
pasfen , soigner tan malade avec une vraie ,
de fer.
line veritable, sollicitude.
Bezwangering,. vr. action d'engrosser.—,(
Bezorging, yr. action d'avoir du soin de,
de fcheik.) smprignation,saturation. De
etc. zie Bezorgen.
— (verzadiging) van een zuur, la saturaBezorgfter, yr. celle qui a on prend soin
Lion d'un acide.
de , etc. zie Bezorgen.
Bezwaren, b. w. (ik bezwaarde , heb beBezuchten , b. w. (ik bezuchtte, heb bezwaard), zwaar waken, charger. Daze
zucht), zie Betreuren.
fpijs bezwaart de maag, cette viande char.
Bezuiden, voorz. en bijw. ten zuiden, situ,
ge Pestomac ; fig. Zijn geweten met iets
e, au sud, au midi de.
(beladen), charger sa conscience de q. ch.
Bezujnigen, b. w. (ik bezuinigde heb beHet yolk met heflingen , charger le peuple
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d'impets. De omflandigheden— (verzwaren,
verergeren , vergrooten) de misdaad, les
circonstances aggravent le crime. Zijne
goederen (beleenen), obligor ses Liens.
Zich bij iemand over iets — (beklagen), se
plaindre de q. ch. a q, q.; zie ook Bs.
zwaard.
Bezwaring, yr. action de charger, etc. zie
Bezwaren.
Bez week verl. t. zie Bezwijken.
Bezweerder,,m. geestenbezweerder, exorcists.
Bezweeten, b. w. (ik bezweettc, heb be.
zweet), door zweeten nat waken, moraller de sueur. Hij had zijn hemd geheel
bezweet, it avoit la chemise toute trem.
pee a force de transpirer. Hij is pat be.
zweet , it est tout trempe de sueur.
Bezweken , verl. deelw. van Bezwijken.
Bezwemmen , b. w. (ik bezwom , heb be.
zwommen), zwemmende bereiken , atteindre en p ageant. 1k kan die plaats niet —,
je ne saurai nager si loin.
Bezweren , b. w. (ik bezwoer, heb bezworen), met eenen eed. bevestigen , afflrmer
par serment. —, door middel van eeden
of bijgeloovige woorden tot iets verpligten, conjurer, adjurer ; van hier: fig.
IVIet aandrang fmeeken, conjurer ,adjurer.
Ik bezweer u, in den naam des vaderlands,
je vous adjure au nom de la patrie. Hij
bezwoer hem, bij al wat hem dierbaar in
de wereld was, it le conjura par tout ce
qu'il avoit de plus cher au monde. —,
den duivel bannen , exorciser.
Bezwering, yr. affirmation par serment. —,
adjuration, conjuration, f.—, duivelbansing, exorcisme, m.
Bezwijken , o. w. (ik bezweek, ben bezwe.
ken), door eenen last ter neder gedrukt
worden, succomber , etre accabli , e, sous
un fardeau. De kruijer bezweek onder den
last, le crochsteur succomba sous le poids;
succomber
fig. Under de verzoeking
inzakken, s'affaiser,, s'ela tentation.
crouler.
Bezwijking, yr. action de succomber, etc.
zie Bezwijken.
Bezwijmen, o. w. (ik bezwijmde, ben bezwiimd), in onmagt vallen, tomber en defaillance , se plimer, s'evanouir.
Bezwijming, yr. de'faillance,pdmoison, (bij
geneesh.) lipothymie ou lipopsychie.
Bezwoer, verl. t. zie Bezweren.
Bezwom, vent t. zie Bezwemmen.
Bezwommen, , verl. t. van Bezwemmen.
Bezworen , verl. t. van Bezweren.
Bibberen, o. w. (ik bibberde, heb gebibberd),
bij voortduring beven , rillen, trembloter,
frissonner. Van koude, enz.—, tremblo.
ter de froid , etc.
Bibbering, yr. action de trembloter, frisson ,,frossonnement , no.
Bidbank, yr. voetbankje , waarop men nederknielt, om God te bidden, prie-Dieu, m.
Biddag, zie Bededag.
Biddeman, m. op fommige plaatfen , bedelaar,, gueux.
Bidden, b. w. (ik bad, heb gebeden), zijne
fmeekingen tot God rigten, prier. Bid en
waakt, opdatniet in verzoeking komt,
priez et veillez de peur quo you: n'entriez en tentation. Den rozekrans —, dire son rosaire • fpreekw. Nood leert
la faim chassele loup hors du bois ,fait
sortir le loup hors die bois. aan iewand eon verzoek doen , prier, solliciter.
1k bid u, doe bet, faites.le, je vous en

BIE
prie. Iemand om iets —, demander q, ch•
el q. q. Iernand ter begravenis —, inviter
ou prier q. q. a un enterrement.
Bidder, m. celui qui prie. inzond. Be.
gravenisbidder, aanfpreker,,prieur &enterrement.
Bidding, y r. action de prier.
Bidplaats, vr lieu oh Pon prie, tos.
Bidfter, yr. cello qui prie.
Biduur, o. zie Bedeitond.
Biecht , vr. (bij fommige kerkelijke gezindheden,) belijdenis van zonden , confession. —
hooren, ouir, entendre en confession.
ook: confesse; dock het laatfte woord alleen na eenig werkw. als : Te gaan , aller
a confesse; fpreekw. Bij den duivel te —
gaan, (aan iemand, diet: men if.et vertrouwen
kan, zijne geheimen openbaren, zijne be.
langen aannevelen,) se confesser au renard ;
dire des secrets a un autre qui est plus
fin , et qui en tirera avantage , qui est
fin et fourbe.
Biechteling, m. en yr. penitent, no. penttente , f.
Biechten, w. (ik biechtte, heb gebiecht),
(bij fommige kerkelijke gezindheden), de
biecht afnemen , confessor , (ouir un penitent en confesse). biecht doen , se
confesser, (confessor ses peches au preOre); fig. zie Opbiechten. —, de waarheid
zeggen , dire la virile. Iemand laten —,
tirer un secret de q. q. en le question.
p ant adroitementi lui tirer les vers
du nez.
Biechter, m. confesseur.
Biechtgeld, o. denier de confession, fa.
Biechting, yr. confession.
Biechtkind, o. zie Biechteling.
Biechtpenning, m. zie Biechtgeld.
Biechtfter, vr. cello qui confesse.
Biechtftoel, m. confessional.
Biechtvader, m. priester, die iemands biecht
hoort, confesseur.
Bieden, b. w. (ik bood. heb geboden), aan.
bieden, tcxreiken, offrir. Iemand eenen
dronk—, offrir a boire a q. q ; fig. Iemand de hand —, assister,, aider,, secourir q. q.; donner la main a q. q.; preter la main a q. q. Iemand het I:oofd —,
s'opposer a q. q.; faire tete a q. q.;
tourner tete. aanbieden, uitloven, offrir. Hoe veel biedt gij er voor ? corn.
Bien en offrez-vous? — (zeew.) De breede zijde — , presenter le travers.
Rieder, m. celui qui (Pe, offrant , encheritscur.
Bieding, yr. action d'ojfrir, de presenter,
de proposer.
Biediter, yr. celle qui offre , qui presence ,
qui propose , offrante.
Bier, o. bekende, van koren en hop gebrou.
wen , drank , biere, f. Bruin —, de la
biere rouge. Wit —, de la biere blow.
che. Dik —, double biere, biere forte.
Dun —, petite Here. Versch biere
nouvelle. Engelsch —, de la biere
gleterre. Maartsch —, de la biere de
Mars. — brouwen, brasser de la biere,
faire de la Here. fchenken, vendre de
la biere a pot eta pinto. —, (in fommi•
ge ftreken ,) onthaal , waar hoofdzakelijk
bier gedronken wordt , op het platte land,
traitement en biere. Wij zijn op eem
geweest, nous avons std traits en
bare.
Bierachtig, b. n. qui ressemble a de la bib'
re , qui a ton god: de biere.
13e.
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Bieraccijns, In. belasting op het bier, imph Big, Bigge, yr. jong varken , jeune cochon,
111. -, fpeenvarken , cochon de !lair, gosur la bike.
ret , m.
Bierazijn, In. van bier gemaakte azijn, tegerill.
Biggelen ,o. w. (ik bigPelde, ben gebiggeld),
van wijnazijn, vinaigre de biere.
afloopen , couler, decouler. De tranen —
Bierbank, yr. banc d'un cabaret A Lie
hem Lange de wangen, it fond en larmes,,
re, m.
joug
4
porter
les
tonneaux
it
a le visage baigne de lames.
Bierboom, In.
Bigamie , yr. (oud. w.) huwelij k met twee
de bike.
perfonen op den zelfden tijd , bigamie.
Bierbrouwer, m. brasseur, brasseur de bias
Bigot, b. n. bijgeloovig, dweepziek , bigot,
re.
e, superstitieux , ease. Ben — oud wijf,
Bierbuik, in. fig. bierdrinker, sac a biere,
unevieille bigots.
grand buveur de bike.
Bierdrager,, m. porteur de biere, encaveur. Bigotte.ij , vr. bigoterie, f bigotisme, m.
.
superstition.
de
blare
Al zijne vroomheid is flechts
buveur
uveur
,
Bierdrinker, In.
—, touts sa devotion n'est que bigoteBiercnbrood, 0. soupe a la bike, f. biram.
rte.
btot , m.
Bij , y r. zeker bekend diertje, honigbij, abeilWelflesch, yr. bouteille 4 biere.
le , mouche 4 miel. Eel zwerm Mien ,
Biergeld , o. klein drinkgeld, argent pour
un essaim d'abeilles. Deze bijen hebben
boire, m. —, ibelasting op het bier, zie
nog niet gezwermd,ces abeilles n'ont pas
Bieraccijns.
encore essai m e.
Bierglas , 0. verre a bihre, in.
Bierhuis , o. cabaret A biere , estaminet,tn. Bij , voorzetf. de geringheid van afstand van
pl aats of tijd aanduidende , omftreeks , omre, in.
Bierkan, yr. pot 11 biere,
treat, pres de ,aupres de. Hij woont — het
Bierkelder, m. cave 4 biere, j:
palais, it demeure pres du palais, proche
.
Bi
Bierkroeg, y r. zie Bierhuis.
bi
du palais, (proche le palais.) Hij zit —
Bierkruik , yr . cru che 4 biere.
het vuur,, it est aupres du feu. lk kan dat
Bier maat, yr. mesure a biere.
niet zien , of ik moet er zeer digt — zijn ,
erenbrood
Bi
.
zie
,
yr
.
erpap
Bi
je ne puis voir cela si je ne suis tout'
Bierpens, vr. zie Bierbnik •
aupres. Het is — vijvcn, it en pres de
Bierfmaak, m. goat de bike.
Bieriteker,, m. marchand de bihres &ran ,cinq heures; van hier: Hij is — de zestig
(jaar oud) , it a presque soixante ans. —, ter
geres en Bros.
vervanging van onderfcheidene andere voorBierftel, o. Bierftelling, yr. chantier sur le•
zetf.,
ale : Hij had zijnen broeder— (om trent)
qua on met les tonneaux 4 biere, m.
veil, it avoit son frere avec lui. Hij
Biertapper, m. vendeur de biere en detail.
is niet — kas, il se trouve sane urgent ,
Bierton, yr. tonneau a bike, tn. tonne a
— gebrek van geld, fiance d'argent. Hij
bike, f.
is nog — (in) ;even , ii est encore en vie.—
Biervat, o. tonneau 4 bike, fos. tonne a
(op) dit gezegde begon hij to fehreijen , a ces
biere , f.
mots it se mit a pleurer. — (door) geluk,
Biervlieg, yr. une certaine mouche qui se
toeval, par hasard. — (door)mij notalis on+
nourrit de biere ; fig. bierdrinker, grand
derfchreven,signe par moi notaire. — (aan)
buveur de bike, m.
Bierwagen , m. wagon , waarop men het bier
paren, deux a deux. Iemand — (aan) de
hand vatten, prendre q. q, par la main;
vervoert, haquet.
Bierwerker, in. valet ou garcon de bras. prendre la main de q. q. Iemand — de
haren trekken, firer g. q. par les chi.
serie.
V C UX ; , fig. - de hand , (—der hand , — de
Bies, yr. zeker, in natte gronden groeijend ,
jonc
,
m.
;
fig.
Zijne
biezen
pakgewas,
werken,) zijn , etre actif, ive. Hij is des
ken, dicamper, deguerpir ; faire gille ;
morgens vroeg — de hand, it se 'eve de
plier ou trousser bagage ,gagner le tail- grand matin. Het was eene gewoonte —
lis ; gagner le haut i prendre le ler.
(order) de oudeu , c'etoit line coutume
Op zijne eigene biezen zwerimen ,
chez lee anciens. — (met) den roes, de
ge.
(op zijne eigene wieken drijven,) voler de
el, her pond, enz. verkoopen, vendre e
see propres ailes;fpreekw. Ais men zwemla boulevue , a I'aune, a la livre , etc.
men kan , werpt men de biezen weg, zie
— (over) dag , pendant le jour.
op Kunnen.
dag en — nacht, de jour et de nuit. — ,
Biesband , El. band van biezen, lien de
(ter) gelegenheid zijner verjaring, a l'occasloe de son anniversaire. —(als) voorbeeld ,
joncs.
par exemple.— gelijkenis , par maniere de
B:esbosch, o. jonchaie , f. lieu ou endroit
plain de Jones, m.
comparaison. — zijn levee was hij fehoen..
Bleskorf, nr. biezen korf, panier de jonc.
maker , de son vivant it fee cordonnier.
— menfchen geheugen, de mernoire d'honsBieslint, 0. zekere foorc van lint, nonpa•
reille, f.
me. — (benevens) den zadel wilde hij
Bieslook, o. zekere kleine uijen, ciboule, ciook het paard, avec la selle, it vonve, f. appetis, tn.
bit aussi le cheyal. — (niettegenftaaneerfte
melk
eener
koe,
die
gekalfd
de) al zijne geleerdheid heat hij gees geBlest , yr.
heeft,premier lait d'une y acht qui vient
zond verfland, avec tout son savoir it
de viler, (in fommige flreken ,) amouille.
n'a pas le sons commun. De aarde is
Biestboter, yr. beurre du promier lait d'uCleats een flip — (in vergelijking van) het
ne vache qui vient de velar.
heelal, la terre n'est qu'un point aupres
Biet , zie Beet, vr.
de Punivers. — (naar of tot) Wien gaat
Bietebaauw, m. bullebak, fpook, loup -ga.
gij ? chez qui allez-vous ? .1k ben — (aan
roe, lutin, esprit follet, epouvantail.
het huis van) mijnen broeder geweest ,j'ai
ea chez mon frere. lk ben — hem (ten zijBiezen, b. n. van biezen gemaakt, als: Eene
- mat, une natte de jonc , estere. Len
neat) geweest , j'ai ate chez lui. Hebt
i gij geld — u V (in den zak ?) avez-vous de
— korf, zie Bieskorf.
Biezen , zie Bijzen.
l'argent sur vous ; fpreekw. Gij zult nog
—
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marcher aussi vite que vous. 1k kan hem,
mij fcheep komij te markt komen,
in het leceen niet
apprend plus vi.
men, vent aurez quelque four afraire
moi; vous viendrez cuire a mon four ;
te que moi. Dat gebrek is hem altoos bii.
gebleven, ce defaut lui est Aoujours re s t I.
vous viendrez moudre a mon moulin. Bij ,
Bijblijving , yr. de daad van Bijblijuen,
verkorting van een zamengefteld werkw.
Lijt gij met uw fchrijfwerk nog niet —? Bijbrengen, b. w. (ik bragt bij, heb bijgebragt), aanhalen , citer on alleguer. Ee(bijgekomen?) n'etes-rous pas encore au
nen fchrijver — , alleguer ou citer un
net avec vos ecritures? Wanneer znit gij
auteur. Wat kent gij ter uwer verfchoo— (gekomen) wezen met de andere leerlinp ing —? que pouvez-vous dire pour votre
gen? quand serez-vous de pair avec les
defence? —, helpen , baton , als : Dat kan
autres &oilers ?
cela n'aide par beaucoup.—,
niet veel
Bijaldien, voegw. in gevalle, si, en cas que.
fchikken,
als: Zoo ik het eenigzins —kan,
.
dices,
le
si
vous
gij het zegt,
zal ik komen, je viendrai s'il m'est pos.
Bijbel, m. het heilige bock der christenen ,
sible. 1k zal het van daag nice kunnen —,
de heilige fchrift, bible, f. la sainte bi.
une
bible
Lait
ne me sera pas possible aujourd'hui.
ble, f. Een Latijnfche
celui qui ,cite,allegue , etc.
tine. Een Griekfche bijbel, tine bible Bijbrenger,
zie Bijbrengen.
Grecque. — in verfcheidene tales , poly.
aanhaling van ecnig gezegde,
yr.
Bifirenging,
glotte ,
enz., citation, allegation. Door de —
Bijbelbeflag, o. garniture d'une bible.
van die plaats won hij het proces , la ciBijbelblad, 0. biad van een' bijbel , feuillet
Cation de ce passage lui fit gagner le
d'une bible, m. page de la bible, f.
pro
ces .
bible,
f.
bijbel,
Bijbelbloem , vr. beau passage (beaute) de Bijdehandsch, bijw. (bij voerl.) aan de lin.
kerzijde gefpannen, als : Het bijdehandla bible , m .
fche paard wilde nice vooruit, le cheval
Bijbelboek , o. bible, la sainte bible, la
sous la main ne vouloit pas avancer.
saints icriture, f.
Bijbelleer, y r. leer des bijbels, doctrine de Bijdicht, o. tusfchenverhaal in dicht,
soda, f:
la bible.
celui qui lit souvent dans Bijdoen , b. w. (ik deed bij, heb bijgedaan),
Bijbellezer,,
bijvoegen, toevOegen , ajouter joindre.
la bible, ou qui aime 4 lire dans la bi.
Gij moet bij die fom nog twee gulden —,
ble.
faut encore ajouter deux florins cetconforme
a
la
bible.
Bijbelmatig, b. n.
to SOMME:.
Bijbelplaats, yr. passage de la bible, m.
Bijbelsch, b. n. compris , e, dans la bible, Bijdraagfter,, yr. cello qui contribue.
(ik draaide bij , heb bijge.
Bijdraaijen , o.
tire , e, de la bible.
draaid Evan den fchipper] , is bijgedraaid
Bijbelfpreuk, yr. sentence ou phrase de la
[van het fchip]) bijleggen , het fchip tegen
bible,, f. passage de la bible, m.
den wind draaijen , opdat het langzamer
yr. mati ere tiree de la bible,
Bijbelftof,
traitoit
une
voortga , mettre en panne. Zoo dra men
Hij behandelde eene —, it
den vijand befpeurde draaide men bij,
matiere tiree de la bible.
hem of te wachten , des qu'on apercut les
Bijbeivast b. n. verse, e, dans la bible.
ennemis,on mit en panne pour les attena
Deze man is zeer — cot homme est Bien
dre. Het fchip is bijgedraaid, le vaisseau
verse dans la bible.
est en panne, —, in flecht weer, mettre
Bijbelverklaarder, m. commentateur de la
a la cape ; fig. nader komen, naderen ,
bible. Profesfor A. is een der beste bij.
nlet
weer zoo ver van het punt of blijven,
le
professeur
4.
est
un
belverklaarders,
toegeven, ceder , se reldcher. Nadat hij
des meilleurs commentateurs.de la bible.
mnijne redenen gehoord had, draaide hij bij,
Bijbelvriend , m. qui aime a lire la bible
avant entendu noes raisons, it se reldla bib le .
d
on dans
cha.
Bijbelwerk, o. (bij boekdr.) editions de la
bible ou de quelques parties de la bible, Bijdraaijer, m. degene die bijdraait, zie Bijdraaijen.
des pseaumes, etc.—, bible avec un cornmentaire, ou : commentatre sur la bible. Bijdraaijing, yr. action de mettre en panne;
Dit kost veel geld, ce commentaire sur fig, action de ceder , etc. zie Bijdraaijen.
la bible caste une grande sonome d'ar. Bijdraaifier, vr. zie Bijdraaijer.
Bijdrage , yr. hetgene bijgedragen wordt , congent.
tribution. bijdragen tot de gefchiedenis ,
Bijbeteekenis, vr. nofenbeteekenis , beteekememoires pour servir el Phistoire. yele
nis, Welke een woord nevens eerie andere
beroeinde fcbrijvers zijn begonnen met bij.
heeft, signification secondaire ou accessoidragen tot maand.werken te leveren , plu.
re. Leg mij de hoofdbeteekenis en de bijsieurs auteurs celebres ont commence par
beteekenisfen van dit woord , dites-moi
ectire des articles dans les journaux.
la signification primitive et les signifiDe Bijdragen, nom d'un journal.
cations secondaires de ce mot.
Bijbetaling, vr. (bij koopl. en bankiers,) be. Bijdragen, b. w. (ik droeg bij , heb bijgedragen) , toebrengen, bijdragen leveren, contaling , die te gelijk met eene andere plaats
tribuer. Het flechte weer heeft veel daarheeft, als : Aflosfing van een vierde , met
toe bijgedragen, le onauvais temps y a
— van den interest der hoofdfom, amortis.
beaucoup contribue. Tot de kosten helsement d'un quart , y joints les interdts
pen — fournir aux frais. Dat heeft veel
du capital.
Bijbinden, b. w. (ik bond bij, heb bijgebontot het winnen van den veldflag bijgedragen , cola a contribue beaucoup au gain
den) , zie Aanbinden.
de la bataille.
Bijbinding, vr. action de lier ensemble ;
Bijdrager, m. celui qui contribue.
zie Aanbinden.
Bijdraging,
vt. action de contribuer,, con(ik
bleef
bij,
ben
bijgeble.
Bijblijven, o. W.
tribution.
yen), nice verlaten , bij jets blijven.
drukte bij, heb bijge.
kau u niet — in het gaan, je ne saurai Bijdrukken , b. w.
drukc),
'44
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en_
bijeengekomen), zamenkomen
drti1<t) boven bet eerst bepaalde getal druksemble, se rassembler, se ream?. .se
,
ken, imprimer de plus. Het zegel
reecontrer. Vjij kwamen te A. bijeen,
opposer le scale.
nous nous rencontriimes el A.
Bijdrukking , y r. action d'imprimer de plus.
Door de — van eenige exetuplaren , en int- Bijee p komst, yr. zamenkomst, (van weinigen)
entrevue, conference, (vi,i velen) assems
primant encore quelques exemplaires. De
bide , f. Geheitne —, (in eenen kwaden
— van bet zegel, l'apposition du scelld.
zin ,) conventicule ; fig. conciliabule, na.
Bije, zie Bij, y r.
Bijeen , bijw. te zamen , bij enanderen , en. Bijeenleggen , b. w. (ik legde of leide bij •
een , eee bijeengelegd of bijecngeleid) , bij
sealable.
elkander Ieggen , mettre ensemble. Leg al
(wij bleven bijeen, zijn
Bijeenblijven,
doze boekea bijeen, mettez toes ces ti ores
bijeengenieven) , te zamen blij yen , rester
ensemble.
ensemble.
Bijeenbrengen, b. w. (ik bragt bijeen, heb Bijeenleiden, b. w. (ik leidde bijeen, heb
bijeenge:eid), te zamen leiden mener enbijeengebragt) doers zamen koelen, faire
sealable.
te zamen vergaderen ,
venir ensemble,
order
elkander
Bijeenliggen
o. w. (wij lagers bijeen , hebben
amasser, rassembler.
bijcengelegen), bij elkander liggen, etre sieen potje makers, boursillee.
tues , es ,couches ,es , ensemble. Zij Egger).
Bijeenbrenging , y r. action de faire venir en.
bijeen (in den bed) its coucnent ensemble.
semble. —, action d'amasser, de rassemBijeenlokkeu, b. w. (ik lokte bijeen, heb bijbier.
eengelokt), te zamen lokken, allecher en.
Bijeendeen, b. w. (ik deed bijeen, heb bijsemble. De honden —(bijeenroepen), apa
een gedaan), te zamen doen , miller enpeler lee chiens ensemble.
semble , entremeler,
Bijeendragen b. w. (ik droeg bijeen, heb Bijeenplanten , b. w. (ik plantte bijeen , heb
bijeengeplant), te zamen planten, planter
bijeengedragen door dragen te zamen ver.
ensemble.
gaderen, porter ensemble , mettre ensemBijeenrapen , b. w. (ik raapte bijeen, hob bijble.
eengeraapt), te zamen rapen , cueillir enBijeendrijven , b. w. (ik dreef bijeen, heb
semble , ramasser.
bijeen gedreven) , te zamen drijvea , charser ensemble. Dc koeijen moeten bijeen- Dijeentekenen , b. w. (ik rekende bijeen, heb
bijeengerel;end), bij elkanser rekenen , comp.
gedreven worded, les vaches doivent etre
ter ensemble.
chassies ensemble.
ell.
deelw.
van
B;jeenblij.
Bijeenrijgen
, b. w. (ik reeg bijeen, heb bij.
Bijeengebleven, y
eengeregen), tc zamen rijgen, enfiler en.
yen.
se-viable.
Thjeengebragt, verl, deelw. van BijeenbrenbijeenBijeenroepen
•
, b. w. (ik riep bijeen,
gen.
geroepen), te zamen roopen , appeler en.
Bijeengedaan, verl. deelw. van Bijeendeen.
semble, faire assembler, convoquer. Het
Bijeengedreven vest. deelw. van Bijeendrijconvoquer le parlement. De
parlement
y en.
appeler lee domestiques
dienstboden
Bijeengeleid, yeti. deelw. van Bijeenleidee en
ensemble.
Thjeenleggen.
Beeengelegen, Yee. deelw. van Bijeen!eggen, Bijeenroeping, y r. action d'appeler ensemble, convocation.
Bjeengere 4 en, vest. deelw. van Bijeeerijgen.
Bijeeagefmeten, verle eeeiw. van Bijeenfmij- Bijeenrukken , b. w. (ik rukte bijeen , heb
bijeengernkt) , bij elkander rukken tirer
ten.
ensemble.—, o. w. (met Zijn) bij elkander
Wjeengetrokken veri. deelw. van Bijeentrekrukken, marcheren , se rassembler. De
ken.
troepea rukten tegen deo avond biieen , les
Bieengeworpen, cert. deelw. van Bijeenwertroupes se rassemblarent hers le soar.
pen.
Bijeengezetcn , vent. deelw. van Bijeenzitten. Bijeenfchr geen , b. w. (ik fchraapte bijeen,
beb bijeengefehraapt), te zamen feh,apen ,
Bi eengezocht, vest. deelw. van Bijeenzoeken.
grater ensemble ; fig. amasser (avec aviBijeengeoijen, b. w. (ik gooide bi j een, heb
ditd). Deze gicrigaard heeft groote foramen
bijeengegooict), bij elkander gooijeu , jeter
bije,,neefehraapt„ cot avare a amasse de
ensemble.
grandes richesses.
Bijeengroeijen, o, w. (wij groeiden bifeee , zijn
Bijeenfebraping , yr. action de grater ensem.
bijeengegroeid) , aan elkander groeijen
ble ; fig. action d'amasser. Hij beeft zija
croitre ensemble.
levee doorgebragt met de — van tijkdomBijeenhaken , b. w. (ik haakte bijeen , heb bi;.
men , it a passé sa vie R amasser des ricengel-..aakt), te zamen haken, accrocher
cheeses.
ensemble.
Bijeenbalen , b. w. (ik haalde bijeen, heb bij. Bijeenfrnijten 5 b. w. (ik fineet bijeen, heb
bieeengeffneten),bij elkander fmijten, jeter
cengehaal)d, halende bijeenbrengen 5 amas.
ser, rassembler.

ensemble.

Bijeenhangen, h. w. (ik hing bijeen, heb bij- Bijeenfpelden, b. w. (ik fpeldde bijeen , heb
bijeengerpeld), te zamen fpelden, attacher
eengehangen) , bij elkander hangen , en o.
ensemble avec des epingles.
w. bij elkander hangende zijn , pendre ensemble. Deze twee fchilderijen kunnen Diet Bijeenitaan, o. w. (wij itonden bijeen , hebben
bijeengeftaan), bij elkander itaan , etre en.
ces deux tableaux ne peuvent pas
—
semble , se trouver ensemble (en se tenantpendre ensemble.
debout); etre situes ensemble. Zij fton.
Bijeenhouden , b. w. (ik hield bijeen, heb
den voor de deur bijeen , its itoient
bijeengehouden), bij elkander houden, tesemble devant la Porte.
fir ensemble.
Bijeenjagen, b. w. (ik jaagde en joeg bijeen, Bijeentrekken, b. w. (ik tr iok bijeen, heb bijeenget eokken) , bij elkander trekken , tirer
heb bijeengejaagd), te zamen jagen , chat.
, doen bijeenkomen, vereeniensemble.
ser ensemble.
gen, rassembler, assembler, ref unir. Krijgs.
Bijeenkomen , o. W. (wij kwamen bijeen , zijn
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yolk -- , rassembler des troupes. —, a.
w. tmet Zijn) van krijgsvolk, bij elkander
trekken of marcheren ., se rassetnbler.
Bijeentrekking , Yr. act i on de firer ensemble. —, action de rassembler, d'assembier,, de reoinir,, f. rassemblement, nt.
B! jeenvoep,-en, b. w. (ik voegde bijeen , heb
bijeengevuegd), te zamen voegen, joindre
,unir , mettre
ensemble, joindre , reunir,
ensemble, combiner.
Bijeenvoeging, y r. jonction, union , reunion , combinaison.
Bijeenwasfen , o. w. (wij wiefen bijeen , zijn
bijeengewasfen), zie Bijeengroeijen.
Bijeenwerpen, b. w. (ik wierp bijeen, heb
bijeengeworpen), bij elkander werpen, je.
ter ensemble.
Bijeenwezen , zie Bijeenzijn.
Bijeenzamelen , b. w. (ik zamelde bijeen ,heb
bijeengezameld), bij elkander zamelen, a.
master , rassembler. Zij zamelen alles
bijeen , wat zij vinden kunnen, ils anus.
sent tout ce qui peuvent trouver.
Bijeenzameling, yr. rassemblement, m. collection, f.
Bijeenzetten, b. w. (ik zette bijeen , heb bijeengezet) , bij elkander zetten, mettre ensemble.
Bijeenzetting, yr. action de mettre ensemble. Door de — dezer twee floelen , en
mettant ces deux chaises ensemble.
Bijeenzijn, o. W. (wij waren bijeen , zijn bijeengeweest), bij elkander zijn, titre ensemble.
Zij zijn gefladig bijeen, ils sent (se troll.
vent) toujours ensemble.
Bijeenzitten , o. w. (wij zaten bijeen, hebben
bijeengezeten),A te zamen zitten , etre as.
sit ensemble, etre ensemble , zie Zitten.
Bijeenzoeken , b. w. (ik zocht bijeen , heb
bijeengezocht), bij elkander zoeken, chercher ensemble.
Bijenangel , m. aiguillon d'abeille.
Bljenblad, o. zeker krnid , foort van Citroen.
kruid , melisse, f.
Bijencelletje , o. cellule, alveole , f.
Bijeneijeren, o. meerv. couvain des abeil.
les , tn.
Bijeneter, m. bijenwolf,, clairon apivore au
a landes rouges, guespier.
Bijenhouder,, m. celui qui tient des abeilles.
Bijenkoning, m. roi des abeilles.
Bijenkoningin, yr. reine des abeilles.
Bijenkorf, m. ruche, f.
Bijenwolf, zie Bijeneter.
Bijenzwerm , an. essaim d'abeilles.
Bijgaan , o. w. enkel gebr. in het tegenw.
deelw. Bijgaande ,. b. n. els: Bijgaande
brief, la lettre cs-jointe , on incluse.
Bijgebleven, verl. deelw. van Bijblijven.
Bijgebonden, verl. deelw. van Bijbinden.
Bijgebragt, verl. deelw. van Bijbrengen.
Bijgedaan, verl. deelw. van , Bijdoen.
Bijgekropen , verl. deelw. van Bijkruipen.
Bijgelegen , verl. deelw. van Bijliggen , —, b.
n. aangrenzend , adjacent, e. lie bijgelegene landen, les contrees adjacentes.
Bijgeleid, verl. deelw. van Bijleiclen en Bijleggen.
Bijgeloof, o. geloof aan jets , dat onbewezen
is , in zaken van godsdienst , superstiti.
on, f.
Bijgeloovig, b. n. met bijgeloof behebd , su.
perstitieux, ease. — , bijw. superstotieusement , d'une maniare superstitieuse.
Men moet zich niet — aan nietige dingen
hechten , it tie fact pas s'attacher super.
stitieusement aux chases indiffirentes.
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Bijgeloovigheid, err. superstition. Ilet vertrouwen , dat men in de orakels ilelde, was
eene heidenfche —, la confiance qu'on a.
volt atiX oracles, etoit une surperstition
paientie.
Bijgenaamd , (verl. deelw. van het veroud.
leijnamen.) —, b. n. tot bijnaam hebbende;
surnomme , e. Boning Karel , — de Wijze , le roi Charles , surnomme le sage.
Bijgenomen , verl. deelw. van Btjnemen.
Bijgefchoten , verl. deelw. van Bffchieten.
INgelchoven, y en]. deelw. van Biifchuiven.
Bijgerchrevee, \Teri. deelw. van Bijfchrijven.
Bijgef,neten, verl. deelw. van B;jfmijten.
Bijgefmolten, veil. deelw. van Biifmelten.
Biigelprongen, verl. deelw. van Bijfpringen.
Bijgefloken , verl. deelw. van Bigteken.
Bijgeven, b. w. (ik gaf bij , heb bijgegeven),
op den koop toegeven, ajouter , donner
par-dessus , en surplus; zie Bijdoen.
Bijgewas, 0. oneigenaardig gewas , plante
bdtarde, f. —, uitwas , excrescence , f.
Bijgeworpen, verl. deelw. van Bijwerpen.
Bijgezetcn , verl. deelw. van Bijzitten.
Bijhalen , b. w. (ik haalde bij , heb bijgehaald), aanvoeren , bijbrengen, alleguer,
citer. Hij is gewoon , alles bij te halen ,
wat hem dienflig kan zijn , it est habitue
a citer tout ce quo pent venir a propos.
—, (fcheepsw.) aanhalen, serrer les voiles.
Len zeil —, border une voile. Den bezaan —, border l'artimon.
Bijhaling, vs. action d'alleguer, de citer,
citation. —, action de serrer les voiles.
Bijhangen , b. w. (ik hing bij , heb bijgehangen), door ophangen bajvoegen, als : Gij
moest die fchildertjen er maar —, vous deyriez y pendre ces tableaux aussi; fig.
Hij kan niets verhalen, zonder er de helft bij
te hangen , (bij te lappen 9 ) il ne put rien
racenter sans y exagerer de la tnoitie.
Bijhanger, m. zie Bljhangtel in de a. beteek.
Bijhanging, yr. de daad van bijhangen, zie
Bijhan gen.
Bijhangfel, o. onnoodige bijvoeging bij eenig
verhaal, addition superfine a un recit.—,
vergrooting, exageration, f.
Bijhooren, o. w. (ik hoorde bij, heb bijges
hoord), mede tot lets behooren , apparte.
nir 4.
Bijhoorig , b. n. mede tot jets behoorende,
appartenant , e , accessoire.
Bijhoedm , b. we (is hick' bij, heb bijgehouden) , in de nabljheid houden, ap.
procher. Houdt het hurd bij , approchez
votre assiette. — met iemand eenen gelije,
ken trod houden in her gaan, als ; Iemand
—, tenir pied a q.q.—, o. w. (fcheepsw.)
zich in de nabijheid houden, ranger de
pres. Met den zeil —, capder, alter a
la cape.
Bijkans, bijw. bijna , omtrent , presque. Ile
heb — geciaan, Pal presque fini.
Bijkomen, o. w. (,k kwain bij, ben bijgekoe
men), inhalen , bereiken, als : Indien gij
zoo hard loopt, kan ik u niet —, si your
courez de la sorte, je ne :enrols your
prendre; in den gemeenz. fpreektr.: Ik zal
u —, (ik zal er u voor ftraffen , ik zal te
krijgen, gij zult er van hebben,) vous en
aurez; fig. in eenige bezigheid of oefening
met anderen gelijk geraken , als : Die fchoe
tier is zoo lang afwezig geweest , dat het
hem moeijelijk zal yallen., die anderen bij
te komen , cet ecolier a ete absent si
longtemps , qu'il aura de la peine a at.
trailer les autres5 zie Inhalen. —, naar lets
ge-
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gelijken , als
Dit komt er niet bij , eelatBijinengen, b. w. (ik mengde bij , Itch bijge.
n aressemble pas ce la n'en approche pas;
mengd), ondermengen entremeler.
cela est bier; iiferieur a l'autre.
Bijinenging, yr. action d'entremeler.
difla gij mij tweeinaai zoo veel boodt , zou Bijna, bijw. bijkans , presque. Hij heeft —
het wat
(naar een bod gelijhn,) si
zoo veel;als ik , it a presqu'autant que
vous m'offriez le double , ce seroit qua.' Bijnaam, m. bljgevoegde naam , surnom,
que chose. —, voorvalten , gefchieden, als
fclield• of fpotnaam , sobriquet.
floe is dot bij gekomen (toegekornen)? coin- Bijeamen, b, w. eenen bijnaam geven, enkel
men: cela est,i1 arrive 2 --, weder tot begebr. in het \Teri. deelw., als : Scipio werd
wustheid komen, ais: Men had vele moei.
cle Afrikaan bijgenaamd , omdat h,j Afrika.
te , om Laar van den fchrik (lien zij kreeg,
veroverd had, S'cipion fut surnomme l'Ate doers —, on a eu bien de la peine a la
fricain , pour avoir conquis l'Afrique.
remettre de la frayezir qu'eile avoit, Zij Bljnaamwooid, 0. (in de fpraakk.) bijvoege.
kwam ipoedig weder bij, elle se remit
Ilk unamwoord, aajectif, m.
bienter.
Bijoogmerk,
nevenoogmerk, vat secondaiBijkomst, vr. action de re renzettre.
re. Hij heeft bijoograerken , it fait icela
Bijkruipen, ct. w. (ik kroop bij, ben bijge •
par quclque interer particulier qu'il ne
kropen), s'approcher en rampant.
fair pas paroitre.
Bijl, y r. zeker bekend werktuig der titnmerl., Bijpad, 0. binnenpad, sentier plus court et
enz., "' ache, cognee.
met een breed
plus droit , tn.
blad, epaule de mouton; fpr. w. Ik heb Bilreltenen , b. w. (ik rekende bij, heb bijgemet die — al zoo lang gehouwen Pal derekend) , tot lets rekenen , compter avec ,
puis longremps travaiile a cela.
Brij
ajouter a.
heeft er met eene breeds
ingehakt, it y Bijroepen , b. w. (ik riep bij, heb biteroeest alle trop rudement.
pen), tot lets roepen, appeler q. q. pour
Bijlage, vr. piece annexee.
bijgaand beetre present a.
wijsfluk, tot regtvaardiging, place justi- Bijfchieten , b. w. (ik fchoot bij, heb bijge.
ficative jointe 4 un metnoire, f.
bijfchoten), door fchiecen bijvoegen , als :
voegfel van een tijdfchrift , supplement ,
Men moet er nog eenen kogel
, ii faut
tn. Fiebt gij de bijlagen ook gelezen ? a.
y envoyer encore une autre
vez-vous aussi lu les supplements?
geld) als: Gij moet er nog tien fcheLingen
Bijlander, m. damlooper, belandre.
faut y ajouter encore dix escalins.
Bijlandig, b. n. aangrenzend, adjacent, e.
o. w. (met Zijn) zie Toefchieten.
Bijlbrief, m.promesse que rept; un char- Bijfchikkeu , o. w. (ik fchikte bij, ben bij•
pentier pour la sei rete de ce qui lui regefchikt), fchikkende naderen, als: Schik
vient sur la construction d'un vaisseau, f.
wat bij, approchez un pen votre chaise.
contrat de construction et de vente,
Bijfchoffelen, b. w.
fchoffelde bij, heb bijBijldrager, m. (in de Roan. gefcb.) dienaar der
gefenoffeld) , een weinig opfchoffelen , sarhoogife overheidsperfonen!', bundeldrager ,
cler un pen.
licteur, —, (in het krijgsw.) zie l3ijleman. Bijfehrapen, b. w. (ik fchraapte bij, heb bijBijleggen , b. w. (ik legde en leide bij, heb
gefchraapt), assembler en rdclant.
bijgelegd en bijgeleid), bijvoegen, b:jdoen, Bijfchrift, o. inscription, f.
ajouter.
moet er nog een' gulden —
Bijfchrilvett , b. w. (ik fchreef bij , heb bijy ajouter encore un florin; fig.
il
gefchreven), fchrijven tot men met jets geOp iets verliezen, als : Lit heb er tien gallijk is , (bij koopl.) als : De boeken
ai perdu dix florins.
den bijgelegd,
mettre sur le livre de raison ce qui e.
een vergelijk ma:ten , als : Li en gefchil
toit couche clans le livre joureal.
- , vider un differend a Parniable.
Bijfehrijving, y r. het bijfchnjven , zie
O. w. icueepsw.) zie
fchrijven.
Bijlegg'er, m. bevrediger,, mediateur, re- Bijfchuiven , b. w. (ik fchoof bij, heb bijgeconcili.-teur , pacificateur.
(bij fcbeepsfchoven) , fchujvende nader bij lets breulied.) tegenwind , -vent contralto. Eenen
gen , approcher one chose de i'autre.
- maken , mettre en panne.
(met Zijn) s'approcher.
o.
Bijlegging, vr. van een gefchil, accommode- Bijfehniving, vr. action d'approcher.
ac.
mew', in.
tion de s'approcher.
Bijlernan, m. (in het krijgsu'ez.) sapeur.
Bilflaap, m. bijl'gging, v1 eefchelijke gemeender timmeri. hachette , f.
Bijlhamer,,
fchap , copulation charnelle , f Consmerce
Bijliggen , 0. w. enkel gebr. in het tegenw.
charnel. Onwettip..,e — , concubinage.
deelw. , als : Nhggende,(bijgaande) brief,
m. en yr. bedgenoot, compagnon,
on
la lettre incluse l'incluse.
oox voor:
compagne, f. de lit.
Bijgelegen, zie Bijgelegen.
Bijflaapifer, vr. onwettige, concubine. —,
Bijligging, vr. zie Bijflattp , in de a. beteek.
zie Bijflaap , TN en vr.
Bijloop , m. toetoop, hulp, als : Hij kreeg Bijaapen o. zie BijfIaap, in de a. beteek.
n'cut point de partisans.
Been'
Bijflaper, m. zie Bijflaap, in. en yr.
Bijloopen, 0. w. enkel met komen, ate: Hij Bijflepen , b. w. (tk fleepte bij, heb bijge.
kwam ook al —, it accourut aussi.
fleept), naar jets toeflepen, trainer une
Bijlooper,, m. helper , assistant.—, ovettollichose vers une autre; fig. lets met de
ge,surnumeraire.—,loopjongen,galopin.
haren er
titer une chose a tort et el
Bijloopfter,, y r. cells qui assiste.
travers , titer par les cheveux, tirer
Bijltje, o. verkl. w. van Bijl, haehereau,lia.
aux cheveux. Deze reden werd er met de
chat , en. —, in Amiterdam als bijnaatn
haren bijgefleept, cette raison fut tires
voor de fcheepstimmerlieden , espece de
par les (aux) cheveux.
sobriquet pour les ouvriers au chantier Bijfmaak, m. oneigenaardige fmaak, gosit he.
d'Amsterdam
terogene. Dit vleesch heeft eenen w cetBijmaan, vr. zeker aan eene tweede of derde
to viande sent je ne sail quote
maan gelijkend verfchijnfel,parasdlene ,on. Bijfmeden, b. w. (ik fmeedde bij, heb bijge,fausse lune , f.
ftneed), zie Aanfinecien.
Ka
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Bijfmeding, zie Aanfmeding.
Bijfmelten, b. w. (ik fmolt bij, heb biigefmolten) , fineltencle bijvoegen, ajouter en
fondant. 1k zal er nog een pond —, je
Iondrai encore tine livre.
Bijfmelting, y r. het bijfmelten , als : Door
de — van een pond, en fondant encore une livre.
Bigmeren, b. w. (ik fmeerde bij, heb bij.
gefmeerd), al fmerende bijvoegen, ajouter
en graissant, zie Smeren.
Bijfmering , vr. de daad van Bijfmeren.
Bijfmijten, b. w. (ik fmeet bij, heb bijgefmeten), fmijtende toevoegen, jeter aupre:.
Bijfmijting, vr.action de jeter aupres. Door
de dezer fleenen, en jetant ces pierres
aupres des aupres,
Bijfpreuk, yr. fpreuk, sentence.—, zie Leen..
fpreuk.
Bijfpreukig , zie Leenfpreukig.
Bufom, vr. het ontbrekende aan eene fom,
passe. Men moet nog de — (het geld) voor
den zak bijvoegen, it faut encore y ajouter
la passe du sac.
(ik fprong bij , ben bijgeBijfpringen , o.
fprongen), door fpringen bereiken , als: 1k
kan hem niet je ne saurai sauter aussi loin que lei; fig. te help komen , alder, secourir, assister, subvenir. Ik
je vous aiderai
zal u
Bijfpringer, in. aide, assistant.
Bijfpringing, yr. secours , on, assistance, f.
Bijitaan , b. w. (ik Bond bij, heb bijgeftaan),
helpen, ce hulp komen, assister,, secourir,, aider. (fcheepsw.) ale: De zei.
len Chan goed bij, les voiles tont bien o.
rient des.
help, assistance , f. secours ,m.
Bijftand,
aide, f.
Bijftander, m. second, assistant, aide.
Bijfteken, b. w. (ik flak bij , heb bijgefloken), ftekende bijvoegen, ajouter.
Bijftellen, b. w. (ik ftelde bij heb bijge•
aj outer on
field) , flellende bijvoegen
joindre , placer aupres de.
vr. action d'afouter ors de joindre a, de placer aupres de.
Bijfter,, b, n. verward, afgedwaald , ale: Het
fpoor — zijn, etre hors de Porniere, e.
tre egare , e, de la route; fig. Zijne
zinnen —, Van airmen (ook fig. Het
fpoor —), timbre ,e ; ayant la ate, la
cervelle mal timbres; ayant la tete
files, le timbre fete, l'esprit trouble.—,
verlegen,
bijw. zeer, ale : Hij flond
itoit singulierement en point. Het is —
koud , it fait extremement froid. Zij is —
leelijk, elle err extremement !aide.
Bijfternis, zie Verbijfteiing.
Bijfterzinnig, b. n. van zinnen bijiter, zie op
Bijtter.
Bijfterzinnigheid, yr. verbijstering van zinnen , dgarement , m.
Bijftooten , b. w. (ik ftiet bij, heb bijgeflooten), ftootende bijvoegen , pousser aupres
de.
Bijt, eene opening in bet ijs gemaakt,ouverture faire dans la glace , f. trots, m.
Eenen hakken, faire un trots dans la
glace.
Bijtachtig, b. n. gaarne bijtende, qui aime
a mordre.
Bijtachtigheid, yr. envie de mordre.
Bijten, b. w. (ik beet, heb gebeten), hap.
pen, met de tanden kwetfen of trachten te
kwetfen, mordre, (zachtjes bijten) mordil.
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ler. Hij is door eenen dollen hood gebeten, it est mordu d'un chien enrage. De
honden elkander, les chiens s'entre.
mordent. De jonge honden (als zij fpelen) — gaarne, les jeunes chiens aiment
a mordiller. Dit kind heefc zich op de
tong gebeten , cot enfant s'est mordu la
langue. Aan een been —, mordre un os.
In eenen appel
mordre dans one poonme. Op de tanden grincer les dents;
serrer les dents lee tines contre les entree; fpr. w. Hij heefc te noch te breken ,
it est gueux comic tin rat d'eglise;
n'a ni pain ni pate; it n'a pas de goal
mettre sous sa dent. Doode honden —
niet , les morts ne mordent. plus ; morte
la bete , mart le venin. Hij zal er voor
op zijne nagels (blokken urn het nit te
vinden), it se rongera bien les ongles
vane de le trouver; fig. In eenen zuren
appel —, etre oblige, e , de faire une
chose a contre-coeur. Hij weer wel van
zich te it a bec et ongles. Al de honden die blaffen , — niec, ‘Blaffende honden
- niet, toes les chiens qui aboient ne
mordent pas ; fig. feniand iets in het oor
, dire q. ch. a Poreille de q. q., le dire
tout bas a q- q. In het Ilof—, mordre lee
poussiere, etre tut, e, dans un combat.
- fteken , als: De vlooijen —mij, les pu.
ces me mordent ; fig, zeer doers , prikke.
len , als : Dat bijt mij in de oogen, cela
me cult aux yeux; les yeux m'en cuisent.
- invreten , als Bijtende rniddelen, des
corrosifs ; fig. eene bijtende fcherts, tine
raillerie amore mordante. Eerie bijtende fpotternij, (bloedige fcherts) tin sarcasms. Ben bijtend fpotfchrift, tine satire
virulente. Dat zijn bijtende (bitfe, fcherpe) trekken , ce sent des traits mordicants ,piquants.
Bijten o. de daad van bijten , action de
mordre. Hij kan het niet laten, it ne
sauroit se passer de mordre.
Bijter, m. die bij: , celui qui mord. — 7 inzond. tand, (Bijtertje, 0.) als: De kleine
heefc al twee bijters , (bijtertjes ,) le petit a
déjà deux dents.
Bijthakker,, to celui qui fait des ouvertures
(trous) dans la glace.
Biiting, yr. inering, corrosion.
Bijtfler, yr. cells qui mord.
Bijiijds, bijw. vroeg, niet laat 7 a temps ,de
bonne heure. vroeg in den morgen, de
bon matin , de grand snatin. — opftaan , se
lever de bon main.
Bijval, m. buitengewoon voordeel, toevallig
bijkowende winst, avantage fortuit
V ij hadlen flecks op honderd
casuel.
pond gerekend, doer' er was een — van tien
pond, nous ne nous etions attendus qu'a
cent livres mais it y cut un surplus de
dix. —, goedkeuring, approbation, f., ap.
plaudissement m. Dit tooneelftuk heefc
grooten (veel) gevonden, cette piece de
theatre a eu une grande approbation.
Bijvalletje, o. verkt. van Bijval in de i.
beteek.; inzond. in het meerv. Bijvalleties , de toevallige voordeelen eener bediening, (buitenkansjes) le casuel d'une char.
ge. Dit ambt breagt zoo veel op, zonder
de bijvalletjes , cette charge vaut taut,
sans le casuel. (AANNe. Als deze Bijval.
letjes van eenen ongeoorloofden aard zijn,
dan zegt men: le tour du bdton.) Cette
charge vats: taut, sans le tour du bei.
ton.)
Bij.
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Bijvallen , o. w. (ik viel bij , ben bijgevallen),
toevallig bijkomen , survenir fortuitement.
Wij zouden reeds gedaan hebben, zoo er
geen ander werk bijgevallen ware, nous tuitions deft) fini , s'il ne nous etoit point
survenu d'autre ouvrage. iemands zijde
kiezen , als: Eindelijk vielen zij ons bij,
a /a fin ils se rangérent de notre ate.—
invallen , in het geheugen komen , als :
Die naam wil mij niet ce nom ne me
revient point , ne me revient point dans
l'esprit , dans la inemoire. Bet wil mij
niet weer —, j'en ai perdu la memoire ,
it ne m'en ressouvient plus. Nu valt het
mij bij, a present it m'en souvient, je
Me le rappelle. Het zal mij wel weer
—jem'nrsouvida.
Bijvoegelijk, b. n. dat bijgevoega kan worden , qui pent s'ajouter.
inzond. (in de
fpraakk.) : Een woord (ook, dock ten
onregre: —naamwoord), adjectif, nom adjectif, m.
Bijvoegen, b. w. (ik voegde bij , heb bijgevoegd),bijdoen, ajouter, adjoindre. 1k zal
er enkel nog —, enz, ,je n'y ajoziterai que ,
etc. Bijgevoegde brief, l'incluse, la let.
tre incluse. —, (in de fpraaKk.) De bijvoegende (aanvoegende) wijze , le mode
conjonctif, le mode subjoncoif, le conjonctif, le subjonctif. Een bijgevoegd ar.
tikel tot de wet vooraellen , proposer no
article additionnel a la 101.
Bijvoeger,, m. celui qui ajoute.
Bijvoeging, vr. action d'ajouter. — van eene ambtshulp of medgezel, adjonction. —
tot vervaifching van handfchrifcen, interpolation.
Bijvoegfel, o. het bijgevoegde , addition, f.
inzond. aanhangfel van een book , of
boekenlijst, enz., appendice,
bijiage
van een tijdfchrifc of book, supplement ,m.
- , tot eene courant of dagblad , lardon, in.
- aanhangfel van een testament, codici lle ,
in. annexe , (in de leerk.), van iets ten
overvloede , ter verfterking der aangevoer•
de redenen , corollaire,m.; zie Aanhangfel.
Bijvoet, m. (in de kruidk.) zekere plant, St.
Janskruid, herbe de la St. Jean, armoise , f.—, (op fchepea ,) drosse de racages
des basses vergues , f.
Bijweg , m. kortere weg, chemin qui coupe.
omweg, detour. —,ouvrage qui n'est
pas compris dans le prix fait, tn.— , cc.
cupation, f. travail, in. qui n'appartient
pas aux affaires principales.
Bijwerk , o. ornements additionnels , m. pl.
Bijwerken, b. w. (ik werkte bij, heb bijgewerkt), hergeen aan een werk ontbreekt
bijvoegen , ajouter.
Bijwerpen, h. w. (ik wierp bij , heb bijge•
worpen), werpende bijvoegen , jeter au
pros de, ajouter a.
Bijwezen, 0.
(ik was bij, ben bijgeweest;
zie de verdere vervoeging op Wezen),
zijn, met anderen woordig zijn , titre
present, e , en core. ik ben er niet bij go.
weesc ,je n'ai pas ite present , je n'en ai
pas ere; fig. 1k ber, er niet bijgeweest ,(aangeweest) je n'y ai point unclad. Daar
zal ik — , L mij in laten kennen ook een
woordje medefprekea,) j'y aural aussi mon
mot it dire. Gij zult er vroeg moeten —,
(gij zult u moeten reppen , zoo het u niet
miZen zal,) it faudra votes depecher.
;fpr.
w. Hij is er als de kippen bij, it y court
comme a la race
bijwezenden, les
personnes presenrcs.
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Bijwezen, o. zie Bijzijn.
Bijwijf, o. bijzit , concubine, f.
Bijwijfschap , o. concubinage , es.
Bijwijlen, zie Somwijlen.
Bijwonen , b. w. (ik woonde bij , heb bijge.
woond), bij iets tegenwoordig zijn , assister a q. ch., titre present a. Eene be•
grafenis
assister a an enterrement.
, beflapen , vleefchelijke gemeenfchap
hebben met (eene vrouw), cohabiter,avoir
en commerce charnel avec (une femme).
Bijwoner,
celui qui assiste
on a un
commerce charnel avec.
Bijwoning, vr. action d'assister h.—, cohabitation.
Bijwoonfler,, vr. cello qui assiste h.
Bijwoord, o. (in de fpraakk.) woord, dat enkel bij een werkw,, bijvoegelijk w., en bij
een ander bijwoord , gebezigd wordt, en
aan derzelver beceekenis eene bijzondere
wijziging geeft , adverbe, tn.
Bijwoordelijk, b. n. (in de fpraakk ) adverbijw. adverbialement.
bial, e.
Bijwoordelijkheid, vr. adyerbialiti,
(ik bijsde, heb gebijsd), van
Bijzen , o.
koeijen, togtig zijn , titre en chaleur.
Bijzet, o. (in het fpel) inzet, noise f. enjeu, m.
Bijzedter,, yr. cello qui ajoute, etc. zieBijzetten.
Bijzetten , b. w. (ik zette bij, heb bijgezet),
een lijk zonder flaatfie of in ltilte ter aarde
beftellen, enterrer sans pompe funebre ,
deposer en cadavre. geven, tot iets
bclteden. Hij heeft niets meer om bij to
zetten , (zijne middelen zijn miegeput)il n'a
plus de ressources , de moyens ; ook: (hij
heefc geene krachcen meer,) it est tout i•
pulse; it ne sauroit soutenir de nouvel•
les attaques de maladie. —, (in het fpel):
(bij fcheepsGeld —, mettre au jeu.
lied.) Alle zeilen faire force de voiles, forcer de voiles ; fig. Alle zeilen—,
(alle midde'en in het werk ftellen,) mettre
en jeu faire jouer tons les ressorts
possibles ; faire jouer toutes les mines ;
employer toutes les heroes de St. Jean;
aller h voiles eta reuses dans quelque
,m. celui qui met aupres, etc. zie
Bijazeattierre.
Bijzetten.
Bijzetting, yr. action de mettre aupr&s, de
deposer, etc. zie Nzetten. —, in het
kaartfpel , passe. De — is dubbel , la passe est double.
Bijziende, b. n. kortzigtig, tnyope , qui a la
vue courte ou basse. raenfchen gebrui.
ken holle glazen voor hunne brillen, les
myopes se servent de lunettes 4 verret
concaves.
Bijziendheid , yr. dtat de celui qui est myomyopic.
pe,
Bijzig, b. n. togtig, en chaleur. on.
ftuimig , bijiler (van het weer) : Het is —
weer , it fait un temps orageux.
Bijzijn , o. tegenwoordigheid , presence, f.
Oat gefchiedde in mijn cela s'est passe dans ma presence.
Bijzijn, zie Bljwezen.
Bijzit, vr. bijwijf, concubine.
B.jzititer,, vr. cello qui assiste h.
Bijzitten, o. w. (ik zat bij , heb bijgezeten),
zittende bij iets tegenwoordig zijn , titre
assis , e, auprês de, assister h.
Bijzitter,,m.celui qui assiste , adjoint ; zie
Bijzitten. inzond. raadsheer, die eenen
hoogerenoverheidsperfoon is tocgcvoegd, as.
K3
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len, jotter as billard. De oak van eene
sesseur. De burgemeester en de bijzitter s
(gewoonlijk uitgedr. door bet ond. woorcl:
la blouse. De zakken van dcze — trek•
asfesforen,) le bourgmestre et les assesken to veel , les blouses de ce billard attirent Crop. Het laken van de —, le taseers.
13i;zitterfchap, o. qualite d'assesseur, f.
pis du billard
poste d'assesseur
Biljartbal, m. bille , f.
Biizitting, y r. action d'être present a, zie B,Ijarten , o. vv. (,k biljartte, heb gebiljart),
pjouer au
Bijzitten.
Bijzon, yr. zeker near eene tweede (of der- Biljartipel, o. billard, feu de billard.
billard.
de) zon gelijkend luchtverfchijnfel, pare. I bihartipeler, m. joueur
woord) queue , f.
lie, parhelie, f. faux-soleil, m.
Billartqueue ,
Bijzonder,, b. n. op zich zelf, afgezonderd,
billard,
particulier,, ere, separe, e. Eene bij- !Biljertt,fel, y r. billard, te.
inzond. brief.
zondere fehrijewi ; ze, tin style particuliet. • Bieje t .o.briefje , billet
be lo.
Eene bijzondere wooing, one habitation
je y en inkwart , ering, billet ,
avoir des
,
Soida
t
en
in
—
hebben,
gemen
t
uitnemend, ongemeem , als:
separee.
Eene bijzondere gunst, one faveur parsoldats loges chez soi. Hoe y eei man hebt
ticuliare, extraordinaire. Eene vrouw
gij in —'1 combien de soldats soot loges
van eene bijzondere fchoonheld, une fens c l:ez vont? Ue foictaten liggen in —, les
zon- I soldats soot loges par billets.
vie dune beaute extraordinaire.
derling , singulier,
bijw. parti. Biljoen, o. (in het muetwezen) afgezet geld,
specialement„ separeCi
culierement.
tn.
went, en particulier,, tete-a-tete,
iBillen , b. w. (ik bilde, heb gebild), eenen
Bijzonder,, o. als : In het —, particuliere- I inolenfteen feberpen (bij ^nolenaars) piquer
bij metfel.) tie
went. lemand in het — (onder vier oonu bisttre (la ;mule).
gen) fpreken, parler d q. q. en son parBikken.
ticulier. Is er nieuws ? niet veel bijzon- Biei • e b. n. met reel en rede overeenflem.
ders, niets bijzonders, y a-t-il des note.
monde, juste, equitable. Eene billijke
vales? rise de remarquahle, rien de
eiefpraak , une decision equitable. —, repas ticulier. flat is niet veel bijzonders,
delijk , matig , rais,nnable. Fen billijke
bijw. josce n'est pas grand' chose.
prits, un prix
raisonnable.
Bijzonderheid, yr. ongetneenheid, particula .tementi, equitablontext.
rite. —, verhaal van een otterneen ge?Bent.
vat, anecdote. Hij heeft ons die zaak in Bil1i,ken, b. w. (ik billijkte , heb gebillijkt) ,
al hare bijzonderheden (bijzondere oreflangoecikeuren , approuvers Men billijkt hear
digheden) verhaald, it nous a fait en desedrag, on approuve sa conduite.
matigtail Bien exact de cette affaire. t1 Billijkheid, y r. justice , equite.
deze bijzonderheden zijn van geen nut, tour
heid , als : De — van den prijs, dien hit
ces details.la ne servent
rien.
mij vrceg, le prix raisonnable qu'il we
w.
Bijzonderlijk, zie Bijzonder, bij
demanda.
Bikhamer, m. zeker werktuig, (bij de metf) Billijking, vr. approbation,action d'appron.
swills, hachotte, f.—, (bij de beeldh. en
fmelters aan , de eene zijd e, fpits en aan de
en , vr. duizend maal duizend millioen,
andere
getand, marte li ne f.
I billion, f.
Bikkel, m. kootje , beentje t ot zeker ki n d er ei Bilnaad, m. (in de ontleedk.) perinee.
fpel, osselet, in. Met bikkels fpelen jouer Bilfenkruid o. zekere plant, jusquiame, f.
aux osselets.
Bilflag, m. flag op de billen , coup sus les
Bikkelen , o. w. (ik bikkelde , heb gebikkeld),
esses; fpreekw. Kermisga'n is een — waard,
f(die
kooten, jouer aux osselets.
niet waagr., wint niet) zie op Wagen.
Bikkelfpel, o. kootfpel , jet, des osselets
Bind, 0. (dit woord heeft geen metro. . daarBikken, b. w. (ik bikte, heb gebikt), met
voor gebruikt men dat van Bindle, Bind.
den fnavel flaan, (van vogels) waarvoor
ten , in de bouwic,) dwarsbalk , poutre de
ineestal Pikken, zie Pikken; fig. eten, als:
traverse, poutre traversant les soulives
Daar valt bier niet veel te
n'y a pas
d'un toit,
(bij metf.) Bindbalk, rn. hoofdbalk, (bij de timmerl.) engrande chore a faire lei.
afkappen, regretter des pierres, teacher.
trait. —, aan een paalwerk , die de grond.
Het marmer
gruger le marbre.
of heipalen zamen verbindt of vasthoudt,
Bikking, yr. de dead van bikken, zie Bikraineau.
ken.
Bieden, b. w. (ik bond, heb gebonclen), met
Bilateen, in. het door bikken van fleenen oftouwen, riemen, enz. vastmaken, tier.
gezonderde gruis, gris.
Iemand met eenen zakdoek de handen —
Bil, y r. een bekend vleezig ligchaamsdeel van
Tier les mains tie q.q. avec un mouchoir.
menfchen en vele beesten , fesse; fig. Ziju
Men leidde hem aan handen en voeten gegot(' door de billen lappen , (roekeloos
bonden , on le mena pied: et poings lies.
verteren , verkwisten) zie op Lappen ;
Aan eenen boom —, Tier ou attacher el
fpreekw. Wie zijne billen brandt , moet
Tier des gerbes.
un arbre. Schoven
op de blaren ziten , zie Blaar. — , (fcheepsAan fchoven gerber, mettre en gerw.) ale: Be billen van een fchip, les fesHet
rijshout aan bor.
bes, Tier en gerbes.
ses d'un vaisseau.
fen —, fagoter les branthages. Bezems
Bilhamer,, m. instrument des tneuniers dont
faire des balais. Met bindgaren —,
ils se seryent pour piquer lee meules.
ficeler, tier avec de la ficelle. Gij moet
Bitjarderen , w. (ond. w. ; ik biljardeerfans blest ficedit pakje goed
de , heb gebiljardcerd), den bal tweemaal
ler ce paquet. Een bock relier un
met de queue raken , of de twee ballen te
livre (zie Inbinden). Deze boeken zijn
gehjk treffen, billarder.
goed gebonden, cos livres sent bleu reMilan y r. zeker fpel, en de tafel waarop
lies. Gebondene boeken , des livres rehet gefpeeld words, billard,
Tier les
lies; fig. lemand de handen
fpee
mains
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swains d q. q., borner son pouvoir. Mij. Binnendijk, m. digne interieure, digue
ne handers zijn geboncten, (ik heb geene
d'appui, digue de reserve, f.
magt of vrijheid om te doen, wat ik zou Binnendijksch, b. n. situd , e, en depa d'une
kunnen wenfchen ,) j'ai les mains liees.
digue.
1k wil mij daaraan niet
, (mij daartoe Binnengaats , bijw. (zeew.) dans une passe.
niet verpligten,) je ne m'y engage pas ; Binnengang, in. passage interieur.
je ne veux pas m'y astreindre, Iemanct Binnenhof, m. cour intirieure,
jets op het hart —, (ernflig aanbeve:en ,) Binnenkamer, yr, chambre interieure,f.,aprecommander q. ch. d q. q. avec de forpartement interieur, cabinet, m.
tes instances. leraand iets van het hart -, Binnenkant,
c4te interieur, cdte de de.
(met moeite van iemand verkriigen ,) obtedans.
nir q.clz.de q. q. avec beattcoup de peine. Binnenkas, vr. tegenftelling van buitenkas,
Binden ,
de daad van binden, action de
(aan een horologie,) boite interieure.
liar. -, action de relier,, f. Het - van ) Binnenkeuken , yr cuisine interieure.
rijshout tot hosfen, fagotage , m. — van Binnenkiel, yr. zaadhout van een fchip, carden wijngaard aan de oaken, accolage, in.
contra-quille.
Binder , m. diegene die bindt, celui qui lie. Binnenkoorts,vr.fievre interne ou intestine.
inzoncieih., fchovenbinder,, lieur.
Binnenlandsch, b. n. situe, e, dans l'inteboekbinder, relieur.
rieur d'un pays. De commisfaris-generaal
Bindgaren, o. bindtouw, ficelle, f.
(de minister) van binnenlandfche zaken , le
Binding, Yr. action de Tier ou de relier,,
commissaire general (le minsstre) de
de ficeler, here ,
f. attache.
l'interieur. Een binnenlandfche oorlog,
ment, m.
une guerre intestine, civile.
Bindrijs, 0. verges d'osier pour liar des Binnenlandschvaarder,, m. rivierfchip , bateau
branches, f. pl., osier m.
tie rivieee.
kapitein van een
Bindfel, o. datgene waarme
men bindt,
fchip, maitre d'un bateau de riviere.
lien, bandage, ns. (fcheepsw.) kleine Binnenloods, Binnenloots, m. pilote de ri.
touwtjes tot het binden der zeilen , enz.,
viere , pilote cdtier, lamaneur, Iceman.
eguillettes, f.pl.
Binnenmoeder, yr. dtrectrice ou mere dans
Bindfpier, yr. (in de ontleedk.) ligament,
tine maison d'orphelins, on dans un hosns. De hindfpieren in de lever, les liga.
pica, directrice de !'interieur d'un hos.
mews du joie.
pice.
Bindteeken,o. (in de fpraakk.) koppelteeken , Binnenmuur, m. muraille interieure , mutiret, trait d'union, M. (bej letterz. aan
railie en dedans , f. fcheidmuur,, mur
het elude van den regal ,) division, f.
de separation on de refend ;—,
Bindtouw, o. zie Bindgaren. , om eenen
muur , mur mitoyen.
last op eenen wagen, enz. vast te blades, Binnenpad, o. sentier qui coupe.
?lure, f.
Binnenplaats, yr. cour interieure. -, in eeBindte, zie Bind.
ne geeangenis, in een klooster,, preau,m.
Bingelkruid , o. (in de kruidk.) glaskruid , Binnenfchans, yr. bastion interieur, m.
mercuriale, f.
Binnenfchuic , yr. barque de riviere, de caBink, m. lomperd , ongelchikt mensch of beest,
nal.
lourdaud. Hij is een regte - in zijn werk Binnenflad, y r. tegenft. van Buitenflad, villa
(flecht werkman,) c'est une franche mainterieure.
rette dans son metier, un rnauvais ou- Binnenite, (overtr. tr. van Binnen ,) b. n, invrier. Hij heeft twee binken van paarden ,
terieur,,e.-, o. interieur , ns Het- bale
(flechte, oude paarden , knollen,) il a
ten keeren, retcurner le dedans en dedeux rosses.
s hors.
Binnen , voorz. en bijw. tegenft, van bviten , 3innenftuip, vr. convulsion interieure,
dedans, en dedans , par dedans. Gaat Bamenvaarder, zie Binnenlandschvaarder..
daar , entrez 14-dedans.
kom ninnenvaart , y r. het varen op binnenlandfche
entrez. Ga - door, (binuen door het
wateren, nav igation sur les canaux.
het huis,) passer par dedans la maison.
binnenlandsch water, canal en.
net fchort hem van - (inwendig,) it n'a Binnenvader, m. directeur ou rare dans upas Pintdrieur bien sale, Bien compose.
lie maison d'orphelins , on dans an hos- 's monds, entre les dents. - 'Almonds
pice.
fpreken ,parler entre les dents. 's monds Binnenvoorfleven ,
contre-etraye
prevelen, marmoter entre les dents ,manrteure, f.
ger les mots. - 's disks, en dera d'une di- Binnenwaard m. tegenflell. van Buitenwaard,
gue. — 's kamers geetelen , Bonner le fouct polder (zie dit woord) enclos de digues.
sous la custode; rig. Nu fchiet het mij te Bionenwaarts, bijw. en dedans. Met —geoobinnen , el present it m'en ressouvient. lk
gen kn,en , cagneux, euse.
kan mij zijn gezigt, zijn en naam niet te bren- Binnenwater, o. meerv. lac ,
vaart
gen , je ne saurois me remettre en memoire 1 canal .
son visage, son nom, - (in minder dan) acht Binnenweg, m. chemin qui coups on abrege.
dagen, dans une huitaine. — twee jaar,, Binnenwerk, o. nuvrage interieur ou de.
d'ici 4 deux ans. — een jaar dans l'esdans. —, (beter: tusicienwerk) weefsel
pace d'un an. Hij zal drie dagen ver.
van kant , tot fieraad tusfchen twee
trekken , it partira dans trois your. -,
ken lijnwaad , entretoile , f.
in den tijd van , (bij wisCelbr.) dans le de. Binnenwerks , bijw. (in de bouwk.) dans-oeu,
lai de; zie ook de zamengeft. woorden.
vre. Eene trap -, un escalier dans-oci.
Binnenachterfteven , m. (fcheepsw.) centrevre.
etambord interieur.
Binnenzijde, yr. cdte interieur,
Binnenbeurs, y r. Binnenbeursje , o. horolo- llirkwortel, m. zekere plant , ferule, f.
giezak , gousset , m.
Bisdom , o. geestelijk
wereldlijk gebied van
Binnendear,, vs. ports interieure, ports en
eenen bisfellop, evechi, diocese ,m.
dedans.
Bismuth, 0. zeker halfmetaal, bismuth , m.
Bisf.
L4
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Bisfchop, tn. bij fommige christelijke gezind.
dvvingend kind, enfant riveche. —, in
heden , titel van zekere geestelijke waardig.
het algerricen voor : kind, enfant. De bla.
naam van zekeren drank ,
gen loopen fleeds op itraat, les enfants
held, eveque.
nom d'un certain elixir.
courcnt toujours dans la rue.
Bisfchoppeiijk , b. n. episcopal, e.
Blaam, m. ongunflige oordeelvelling over ie.
Bisfchopsambt o. eptscopat , m. dIgnitd d'e.
mand, lastering laking, blame ,m. tle;rac•
venue, f,
on, calomnie ,f. Al de— yakop hem,
tion,
Opdat
tout le blame en tembe stir
Bisfchopshoed, m. mitre, f. Bisfchopsmij.
moge aankleven , afin
ter, in. mitre, f.
uwen naarn been
qua votre nom soit sans tache.
Bisfchopsmuts, vr. mitre, f.
ilisfehopsflaf, in. Crosse, f:
Blaar, vr. bladder, blein , cloche , vessie,
ampoule. Hij heeft blaren in de handers
Bits, b. n. fcherp, fpijtig , aigre, mordant, e,
geki eg, n van het werken , it lui est vefier, are. —, (Bitfelijk,) bijw. aigrement,
nu des cloches auxmains el force de trael'une maniere mordante, fierement. lethand — afwijzen, rabrouer, (gemeen) re .vailler. -Het fpaanfche . vliegenflof trekt
gouler.
groote blaren , la poudre de cantharides
fait clever de grosses vessics; fpreekBitsheid, vr. aigreur, forte , fdidain , m.
woord. Die zijne billen brands, moet op
Bitflg, zie Bijtachtig.
Bitfigheid , zie Bijtachtigheid.
de blaren zitten, qui a fait la faute, la
Bitter, b. n. zekere bekencle, mcestal niet
bolt.
nangename gewaarwording op de tong ver B!aar, y r. kol , witte pick voor den kop van
fommige dieren, tache blanche au front
oorzakencie , amer, are. Bittere kruiden,
ook : vache
de certains animaux.
des herbes ameres. Bittere amandelen ,des
noire qui a tine telle tache; zie Elea, in
amandes ameres. Eeran bitteren fmaak in
de c. beteekenis.
den mond hebben , avoir la bouche amere; fpreekw. — in den mond, maakt het Blaartrekkend , b. n. (in de heelk.) bla.
hart gezond, ce qui est désagreable, ne
ren veroorzakende, vesicatoire, vesicant,
Een— middel, an vesieatoire. Eene blaarlaisse pas quelquefois d'être utile; ce
taakencle pleister, tin empldtre vesicagui est amer a la bouche , est doux art
occur ; fig. onaangenaam, grievende, als :
toir e.
Bet is — voor eenen vader, wanneer hii zij- Blaas , vr. zeker flerk vlies ter vergadering
van vochten in het menrcheliike en dierlijke
ne kinderen tegen zich zie t opftaan , it est
visicule ;
bier; amer a an pare de voir revolter
ligchaam vessie. Kleine
ses enfants contre lui. —, fel , als : Eene
zie ook Blaasie.
(of
bittere droefheid, tine douleur amore. Bit" Blaasbalg, tn. zeker werktuig, souffles.
windbuis) van een orgel, van eene zakpijp,
tere verwijtingen, des reproches amcrs, de
(fcheepsw.) onder de
enz., porrevent.
sanglants reproches. Eene bittere fcherts,
ilutten van 'tgaljoen, tambour d'eperon.
cone raillerie amere, sanglante, an sarmouchoir sous les jettereaux.
came. Eec bittere haat, arse haine violenklagen,
Blaasbalgtrapper,
m. sonfileur d'orgusks.
se
bijw. amerement.
te.
fmeden ,)-chaufa
weenen , pleurer Blaasbalgtrekker, yr. (bij
plaindre amerement.
fear.
amerement, pleurer des larrnes ameres.
maker, rendre la vie arnare. Maasbalk , zie Blaasbalg.
Het leven
Het is — koud, it fait an froid percant , Blaasbard, in. (in de ontleedk.) ouraque.
cuisant, penetrant, apre violent, aigu. Blaasbreuk, m. (in de geneesk.) cystocale,f.
Blaashoren, Biaashoorn, m. horen waarop men
Bitter , o. zekere drank, de lamer,
eenig geluid maakt, cor, cornet,
(in zeeland) roet, sue ,
inzonderh.
Blaasje, o. verkl. w. zie Blaas.
Bitterac iitig, b. n. an pea amer , Ire.
waterbel zie Bel in de 2. beteek.
Bittera ppel, in. zekere vrucht, coloquinte,f.
Inorker
opfnijder,
windmaBittereinclen , o. meerv. (fcheepsw.) bouts de Blaaskaak ,
vieux cables, m.
ker, pochnans , fanfaron , hableur,, gascon,
Biaerheid , vr. amertume , f.;fig.fiel ,m. Hij
brengt zijn leven in — (droefheid en fwart) Blaaskaken , o. w, (ik blaaskaakte, hob ge.
blaaskaakt)
, zwetien, fnoeven , pogchen,
se
nourrit
de
fiel
et
d'amertudoor, it
gasconner.
me.
Blaaskakerij , y r. pogcherij, windmakerij, fan.
Bitterkers, zie Tuinkers.
farennade, gasconnade.
Bitterlijk , zie Bitter , bijw,
Blvskruid, o. zekere plant, welker kelk de
Bitternis, zie Bitterheid.
gedaante eener blaas heeft, vesicaire, f.
BItterzoet, 0. zekere plant, douce-amare, f.
Bitterzout, o. zeker zout, sel cathartique Blaaspilp , y r. eene pijp, om het vuur aan te
amer, m,
blazen, espece de souffiet en forme de
Bitzig, zie Bijtachtig,
tuyau.-7 (b:j de glasblazers,) pijp , waar.
zekere
mede men bet glas blaast , fête.
Bitzigheid, zie Biicachtigheld.
(verki.
lange
buis , waarmede men itukjes klei, erwzie Blad.)petite feuilBlaadje ,
ten, enz. , naar vogels blaast, erwtenblazer,
le ,f. — , in de kruidk.) De kleine blaadsarbacane.
jes Pan iedere zijde van een blad , folioles,
f. pl. nileine blaadjes , die den flengel om. Blaasfpeeltuig , o, instrument a vent, m.
ringers, invoineres, In. pl. —, inzonderh. Blaasltreng, yr. zie Blaasband.
caboret , plateau , vs. Een Blaauw, b. n. en bijw. zekere kleur,, bleu,
lira cabaret d'argent ; fpr. w.
zilvcren
laken , drap bleu. Zij heeft blaauwe
e.
I3i; iemand in eel, kwaad
Roan, etre mal
oogen , elle a les yeux bleus. finder den
dans l'esprit de q. q. Bij iemand in een
blaauwen (blooten) hemel flapen , coacher
ftaan, B y re dans Les bonnes gra .a la belle etoile. Zij heeft eenen blaaugoed
keert, comme
wen kring om de oogen, elle a les yeux
ices de q. q. Zoo als het
verwen, tear.
cernis.— makers, bleuir.
le vent tourne. Het — is omgekterd,
l'ajTalle a pris rine centre tournure.
dre en bleu; fig. Hij is blond en —
en ,vr. (in Gelderland en elders)
gen, it est tout noir de coups; it a des
B:aag. ,
war.
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marques livides stir la peau; it est rosse comme plarre. heb hem een oog
geflagen , je lui ai pochi l'oeil ; in dezen
zin: Een — oog hebben, blaauwe oogen
hebben , avoir les yeux pochds , avoir lee
yeux poches au beurre noir; avoir les
yeux en compote. Zijn gezigt is blond en
it a la téte en compote, el la compote; fpreekw. Blaauwen maandag maken ,
faire la journee blanche. Hij 'weft daar
cenen blaauwen maandag gewoond, ii n'y a
demeure que pen de temps , qu'une journee blanche. _lets blaauw blaauw laten ,
s'abstenir de dire son opinion, faire
semblant de firmer les yeux sur q. ch.
Eene blaauwe (kale) uitvlugt, tine mauvai.
se de faire. Eene talaauwe boodfchap, (iidel voorwendfel,) un faux pregtexte, vain
prerexte, message invente. Dat zijn maar
blaauwe bloempjes , (niooije woorden, die
niets beteekenen ,) tout ce qu'il vans dit
n'est qu'une chanson, que des conies
bleus ; it nous conte des chansons ; chan•
sons que tout cola. Ergens — over than
to kijken , titre penaud comme un fondeur
de cloche. Eene blaauwe fcheen (een blaauw.
tie) loopen , avoir un refits, etre refuse
d'une demoiselle qu'on recherche en mariage. Ergens afkornen , voir ses espe.
rances defues. —, (in de wapenk.) — veld,
azur. Het wapen van Frankrijk befiaat nit
Brie gouden leliên op een — veld, les arInes de France sent d'azur a trois fleurs
de lis d'or.
Blaauw,„ 0. de blaauwe kleur, bleu , fn. couleur bleue ,f. Berlijnsch zie Berlijnschblaauw.
Blaauwachtig, b. n. naar het blaauwe gelijkende , een weinig blaauw, bletteitre.
Blaauwbes, zie Boschbes.
laanwboekie o. klein geichrift, dikwijls een
fpotfelnift zijnde; des genoemd, dewijl
zulke kleine geiChriften gemeenlijk eenen
blaauwen ornflag plagten te hebben , brochu.
re, f: pamphlet , m. SchrijNer van zulk
een
pamphletaire.
Blaauwborstje, zie Blaauwkeeltje.
Blaauwen , b. w. (ik blaaawde, heb geblaauwd),
blaauw maken, bleuir,, rendre bleu,mettre an bleu, donner le bleu. —, o. w.
(met Zijn), blaauw worden , eene blaauwe
kleur aanne gten , devenir bleu , e.
Blaauwheid, vr• couleur bleue.
laauwkeeltje, o. (zekere vogel) gorge -bleu.
e,
Blaauwoog, m. en vr. persona qui a les
yeux bleus, f.
Biaauwoogig , b. n. ayant les yeux bleus.
Blaanwfchuit ,
espece de scorbut,
Blaauwfel o. bleu d'empois, amidonbleu,m.
Blaanwte, zie Blaauwheid.
laauwtje, o. als : ken — loopen, zie op
blaauw.
Blaauwtjes , bijw. blaauwachtig, tirant sur
le bleu; fig. koelrjes , onverfchillig , als :
Iemand ontvangen , recevoir q. q. froidement.
Blaauwverwen , o. action de teindre en
bleu, f.
Blaauwverwer,, nt. teinturier en bleu, teinturier du petit teint. ook dikwijls in
het a!ge:reen voor: verwer , teinturier ;
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la.
neret, in. Het wijfje van den
nier, tn.
Blad , o. van boomen of plan ten , (meerv. Bla.
deten ,) feuille ,f. Als de bladeren afval.
len , a la there des feuilles. — eener bolDrooge en afplant , (bij de tuin.) fane
gevallene bladeren ,fanes.
bloemblad
dat door eenen bladfleel gedragen
Worth feuille petiolde. (meerv. Bias
den ,) voor ondericheidene dingen , die eene breede en plane oppervlakte hebben,
als: — van eene za2g , lame d'une scie.
1.en — koper,, nose lame de cuivre. Een
— good , zilver, tine feuille d'or , d'ar.
gent. Good in bladen , or en feuilles. Een
(vel) papier , nose feuille de papier. Een
— in een bock , an feuillet. Los—,feuil.
le volante; van liter (bij toonkunfienaren):
Van het — zingen , chanter sans etudier la
note, chanter a livre ouvert. —, van een
fpel kaarten, carte ,f.—, fchenkblad, zie
Blaadje. —, van cure tafel, ais , tn. —, van
een aschfchop,pelatre ou pelastre, mt.
—vanerotfp,
pale , f. Het wandelend
(zeker infect ,) la feuille ambulante.
Het dubbele — der herfenpan, (in de out.leedk.) les deux lames du crane; fig. Beyen als een
(riet), trembler comme
feuille.
Bladeren , o. w. (ik bladerde , heb gebla.
derd), als : In een boek , feuilleter
dans nn livre.
Bladerig, b. n. vol bladeren touffu e, feuil'lu , e.
Bladertoos, b n. zonder bladeren ,sans
les. —, (in de kruidk ) aphylle, apdtale.
Bladerlooze plant , jonciole, f.
Bladerrijk , b. n. zie Bladerig.
Bladerfpaath, m. le spath feuillete.
bladgoud, o. or en feuilles, or battu, or
d'applique, tn.
Bladi;zer,, o. ijzer in bladen, tale, f.
Bladkoper, o. cuivre en feuilles, m.
Bladluis o. zie Boomluis.
Bladileel, m. petiole (queue).
Bladwijzer,, m. inhoud van een boek, index,
ns. table (des matiares), f.
Bladzijle, yr. van een bock, page, f. Eerlie —, (regte zijde van een bock, wanneer men het openflaat,) recto, tn.
Blaffen, o. w. (ik blafte , heb geblaft), baf.
fen , basfen , aboyer. Geciurig zonder
op het fpoor te zijn, (op de jagt) clabau..
der ; fpr. w. Tegen de maan (zich yen.
geefsche moeite geven tegen eene flerkere
partij ,) aboyer .4 la lune; zie ook Bij.
ten.
Blaffer,, rn. die blaft, inzonderh. voor eenen
bond die blaft, chien abeyant ; fig. Bea
groote — (Ichteeuwer), fanfaron ha.
blear , m. zie ook Blafferd.
Blafierd m. ontvangers 'register, registre de
receveur. oil. zeker klein fink Dui,sch
zil, ergeld blafart, certaine petite piece de monnoie.
Blafkaken, o. w. (ik blafkaakte, heb geblaf.
kaakt), zie Blaaskaken.
Blafkalier, zie Blaaskaaic.
Biafkakerij, zie Blaaskakerij.
Blaken, b. w. (ik blaakte, ! heb geblaakt ,)
door de vlam haien, fiamber. De kleede,
reit , die uit verfe&e itreken komen , moe:.
ten geblaakc worden, it faut flamber les
zie V erwer.
hardes qui viennent des lieux pestiferes.
Blaauwverwerij, vr. bet blaartwverwen , zie
Een feta l) — ,'(lcheepsw. a zengen , gaar
Biaanw er wen plaats , waar men blaauw
maken.,) chau_b'er le berdage d'un vais.
verwc, teinturerie oh Pon teint en bleu.
o. w, bran.
Blaauwvoer, m. zekere vogel, fteenvalk , la.; beau, /al donner le feu.
K5
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den , gloeijen meestal fig. als : Van lief.
de —, bruler d'amour. Van gramfchap—,
etre enflanand , e, de collre. Van eel..
d'awbition.
br
zucht
Blazer , zeker huisgereedfchap, platte kandelaar , martinet, espece de chandelier
plat (et souvent a manche).
Blakeren , b. w. (ik blakerde , heb geblakerd),
brander, braler avec tin fer chaud ou avec tin brandon.
Stamen, b. w. (ik blaamde, heb geblaamd),
zie Blamercn.
Blam ren, b. w. (ik blameerde , heb geblameerd), ecnen blaam geven, ternir la reputation, calomnier, mddire.
Blank, b. n. en bijw. wit, blanc, che. Fen
— vcl (eene blanke huid) hebben, avoir is
peau blanche ; fpreekw. De blankfle billen boven, of: Wie de blankfte billen
beeft ,,,i qui tnieux mieux.—, glinflerend,
ayant de l'dclat, luisant, e. Koper —
fchuren, dcurer die cuivre pour lui don.
sner de l'eclat; fig. Hij is daar (zuiver)
van , il en est net , il en est innocent.
Len — (zuiver) geweten, une bonne conscience. —, bloat , nu, e. Net blanke
bcenen, les jambes :sues; fig. lk zal alien
(hloot, open) leggen, je yous
voor u
exposerai tout l'etat de l'affaire; van
daar : met water overftroomd, inonele,
C. De vel den ftonden , les champs etoient
tout ittonetes.
Blank, m. (oul. blaffer, klein ftukje geld,
chaos de waarde daarvan, j blanc, ns. six
elutes. Twee blanken , un sou et demi
(d'Hollande). AAN.M. De Franfchen hadden een' blanc van vijf deniers, thans is
het woord er.kel nog over in : Six blancs,
twee en een halve fluiver (Fransch geld).
Blanketdoos , yr. dons, waarin men blanketfel
heeft. boite au lard.
blanketzalf, cosBlauketfel, o. fard,
metique , m.
Blanketcen, b. w. (ik blankette, heb geblanket), jarder. Behaagzieke vrouwen en
meisjes — zich flechts, ce ne sons que les
coquettes qui se fardent ; fig. donner de
fausses couleurs 4 q. ch., farder.
Blaren, o. w. (ik blaarde, heb geblaard),
fchreeuwen, criailler, zie ook Blaten.
Blaren , o. w. (ik blaarde, heb geblaard),
bladeren, feuilleter.
Blaten , o. w. (1k blaatte , heb geblaat) , van
fchapen, baler.
Blazen , o. w. (ik blies, heb geblazen),
wind maken, den adem met meer of minder iterken aandrang door de lippen nit
driiven, souffler. Op iets OM het van
flof te zuiveren , souffler sur q. ch. pour
en titer la poussiire. Hij blies hem in het
oog, in het gezigt, it lui souffla dans
l'oeil, au visage. In de handen —, souffler
dans ses doigts. Opde dolt, op de trompet,
op den boom — ,f ouer de la flute , sonner de
la tronipette, saucer du core fig. In de
bus —, zie op Bus; Iemand in het nor —,
souffler aux o•
Iemand de ooren vol
'Tines de q. q. Heet en koud nit denen
mond , zie Koud. —, door perfing de
lucht uit een daartoe gefchikt werktuig drijven, wind maken, snuffler. Met eenen
blaasbalg (blaasbalk) —, snuffler avec tin
soufflet. —, van het werktuig zelf, als:
Die blaasbalg (blaasbalk) blaast niet, ce
soufflet no souffle pas. —, van den wind,
als : De noordewind Mies (waaide) hevig,
le vent de bise souffloit rudement.
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wind blies hem in het gezigt, le vent
souffloit au nez; fig. wind maken, pogcnen , fnoeven, gasconner, dire des gasconnades. —, b. w. blazeede naar de eene
of andere plaats voeren, met onderfeheidere voorzetf , als: Het ihof van de tafel.-9
titer la poussiere de la table en soulRant lets op de tafel
jeter q. ch.
stir la table en souffiant. Hij heeft de ve.
ren door de kamer geblazen, it a disperse les plumes dans la chambre u force
de snuffler. Den aftogt sonner la
retraite. Hij heel het flof uit het yen•
tier geblazen, it a Ste la poussiêre de la
fen g tre en soufflant, etc. —, door blazen
vormen , souffler. Glas —, snuffler le
verre. —, (in de toonkunst,) befpelen,
, fo yer de la flute
als; De fluit
sonner du
Den hoorn—, De trompet
cor,, de la trompette. (bij jagers) , als :
Afgedwaalde honden (op den jagthoorn) te
zamen —, grailler. —, (in bet damfpei),
wegnemen, ten gevolge van het verauim
der partij om te Haan, souffler. Eene
fchilf — 7 souffler une dame. Ik blaas u,
ik blaas, je .y ous souffle, je souffle. —
is geen 1pelen, snuffler nest pas jouer.
Blazer, in. die blaast, soullieur ; fig. pog.
cher , fnoever, hableur, fanfaron.
Blazing, yr. action de soubler, f, sotif
fie , tn .
Blazoen , o. veldteeken, bannihre, f. —, adellijk wapen, armoiries, acmes f. p1.
wapenichildkunde, blason, ni.
Bleef, vent. t. zie Blijven.
Bleek, vent. t, zie Brijicen.
Bleek, b. n. (ee) bieekverwig, pale, blume,
livide,have. Iiij is (ziet) zoo — als de
dood, it est pale comma un n2ort. De
zon is (fchijnt) — van daag, le soleil est
pale aujourd'hui. (AANaa. De volgende
voorbeelden kennen dienen, om de ver•
fchillende wijzigingen van beteekenis der
vier Franfche woorden te doen kennen).
Het bleeke gelaat van den beterenden lit.
der, le visage pale du convalescent; van
den gevangenen , le visage bleme du pri.
sonnier ; van den gekwetften, le visage
vide du blesse; van den boeteling, le vi•
sage have du penitent. — worden, pdlir.—, (bij de juweel.) delave,e. Een blee•
ke fleen, une pierre delavde. Bleeke inks
de l'encre blanche.—, dof, terne.
Bleek, yr. (ee) plaats, waar gebleekt worth,
bleekveld, blanchisserie , blancherie. Met
linnen naar de — tender*, envoyer le hinge
el la blanchisserie. /..innen op de leggen, mettre du tinge blanchir.
Bleekaehtig, b. n. taut soit peu pale.
Bleekblaauw, b. n. en o. bleu mourant. —,
(bij juweel.) Fen bleekblaauwe 'teen, une
pierre d'un bleu (Wave.
Bleeken, b. w. (ik bleekte, heb gebleekt),
op de bleek doen wit worden, blanchir.
Linnen, was, —, blanchir du lingo , de
la cire. Op bet gras herber. Linnen, dat op het gras gebleekt is, du Tinge herbe. — 7 co. w. (met Hebben) op de
bleek wit worden, blanchir, Linnen te
leggen, mettre blanchir da hinge. voor
anderen goed op de bleek leggen, als: De.
ze vrouw bleekt, cette femme blancnit.
Vooriemand blanchir q. q. —, met den onbep. 3. perf., van het weer, gefchikt ziju om
te bleeken , als : Her bleekt van daag goed,
le temps est Bien propre a blanchir.
Bleeken , o. blanchiment, blanchissage , m.
Dit
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Dit linnen is in het — niet regt helder go.
une joyeuse nouvelle. --, bijw. avec joie,
worden , le blanchtment de ce lingo est
j9yettsement.
tin peu terne. 1VILn heeft tot het — van Blijdelijk, zie Blijde, bijw.
tilt linnen drie maanden befteed, on a em-! Blijdfchap , vr. gaietd, joie.
ploye trois mois au blanchiment de cos Blije, zie Blijde, yr.
toiles. floe %eel betaait gij voor het —? Blijeindend, b. n. als : Een — treurfpel, tra.
combien payez-vous au blanchisseur (a
gi-comddie, f. piece de theatre dans la..
la blanchisseuse)?
quelle on reps esente une action consideBleeker. m. blanchisseur. Ilt reken met
rable qui se passe entre des personnes il.
mijnen — niet freer bij het auk, maar bij
lustres, qui est melee d'incidents coml.
het jaar,, je n'ai plus mon blanchisseur
ques , et ne finit point par un dans.
par piece, mais a l'annde.
?Bent tragique.
Blee1,erin , vr. blanchisseuse.
Blijgeestig , b. n. vrolijk van geest, blijmoe.
Bleekerij, yr. het b:eeken, blanchissage,
dig, lustig, gal , e , joyeux, euse,gaillard,
blanchiment, tn. —, bleek, blancher-se.
e, enjoue, e, jovial , e. Van eenen bljj.
—, waschhuis, blanchisserie, f.
geestigen aard zijn, titre de complexion
Bleekershond . m. chien de blanchisseur.
Bleekert, m. bleekroode Rijawijn, du vin clair, Blii.i°gvelaie
estigheid, y r. vrolijkheid van geest,
clairet. Donkerroode —, y in paillet.
joie. —, meest in de manieren en het niter*
Bleekgeel, b. n. jaune pale , couleur de
lijke, gaiere, guise.
paille, f.
Blijheid, yr. blijgeestigheid, gaietd, joie;
Bleekgeld, o. l'argent qu'on donne pour
fpreekw. Vrijheid, —, libertd vaut
hlanchir, tn. Het — becalen , payer le
mieux que ceinture doree.
blanchissage.
Blijk, o. kenteeken , marque, f. Een — van
Bleekgroen, b. n. vert pale.
vriendfchap, une marque d'amitid. —, beBkekheid, yr. paleur.
wijs, preuve. Blijken van zijne dapperheid
Bleekloon , tn. en 0. zie Bleekgeld.
geven, donner des preuves de yaleur.
13:eekrood, b. n. rouge pile.
Blijkbaar, b. n. klaar , constant , e , evident ,
Bl,ekfler, y r. blanchisseuse.
e, visible, palpable, manifests, notoi.
Bleekveid, o. blanchisserie, f. zie Bleek.
re. —, bijw. evidetnment, etc.
Bleekvos, m. zweetvos , paard van eene geel- Blijkbaarheid, vr. evidence.
achtii...e kleur, cheval alezan bride.
Blijken, o. w. (ik Meek, ben gebleken),zielt
Illeeten, o. w. (ik bleette, hob gebleet), zie
vertoonen, itre evident, e, paroitre. Het
Blaten.
blijkt klaar, it paroit clairement , eviBlei , y r. witvisch, able , m. ablette, f.
demment, (in den regtsgel. ftijl: it con.
Bleik , z:e BI ek.
ste-) Doen —, (bewilzen,) montrer,,
Bleiker, z e B!eeker.
prouver, faire paroitre. Laten —, (to
Bleil:er j, zie Bleekerij.
kennen geven , doen weten ,) temoigner,
BleiLerin, zie f3eelterin.
faire paroitre, faire savoit.
Bleikerc, zie Bteekert.
alijkelijk, zie Blijkbaar.
Bieikgeld, zie Bleekgeld.
Elijinare, vr. blijde boodfchap, blijde tij.
Bletkloon, zie Bleekloon.
ding, nouvelle agreable.
Bleikfter, zie Bkekfler.
Blijrnoedig,, zie Biijgeestig.
bleiBeld , zie Bleekgeld.
Biijmoedigheid, zie Blijgeestigheid.
131e n, zie Blaar in de i. beteek.
Blijfpel , o. comedie s f. piece de theatre
Bleintrekkend , zie .blaartrekkend.
dans laquelle on reprdsente quelque ac.
files, y r. haarlok, touffe , 1. scopes, tn. de
tion de la vie commune, que Pon suppocheveux. Hij moest hear eene ichoone —
se s'être passee entre des personnes do
haar afsnijden, il fur oblige de lui con.
condition privies
per une belle touire de cheveux. Te mid- Blijfpeldichter, in. pouts dramatique qui d.
den van zijn zwart haar heeft hij eene 'delcrit des comedies.
ne witte —, au milieu de sts cheveux Blijven , o. w. (ik bleef, ben gebleven) , den
noirs ii a un petit toupet blanc. —, inzelfden toefland of de zelfde hoedanighe.
zonderh. de haarlok aan het voorhoofd van
den behouden, demeurer. Alice moet —,
een paard, toupet , dpi , m. —, ook : de
zoo als het is, it fat": que toutes choses
witte vlek, blaar of kol aan het voorhoofd
demeurent dans leur etas. De zaken moevan een paard, petite tache blanche au
ten in haar geheel —, ii faut que les cho.
front d'un cheval , eroile, pelote, f. —,
ses demeurent en leur entier. Het zal
eindelijk : het paard zelf, cheval qui a tidaarnij niet —, cette affaire n'en detneune telle tache.
rera pas là. Borg —, demeurer garant.
Bles, b. n. kaalhoofdig, chauve ; fig. Iemand
.Het blijft (houdc aan met) regenen , i I con— waken, (hem a/ zijn geld afwinnen) mettinue de pleuvoir. Bij zijn verftand —,
tre q. q. an Blanc.
conserver son bon sens. — fteken (in zijWick, zie Blei.
ne rede, enz.) , demeurer court. Bij lets
Blies , veil. t. zie Blazen.
—, (daarvan niet afgaan,) se , tenir a q.
ch. Het bij lets laten —, (er niets weer van
Bii.i , zie Blijde, b. n.
Blijd, zie Blijde, b. n.
zeggen,) en demeurer Th. — zitten, res.
Blijde, yr. krijgstuig der olden , om fleenen
ter assis , e. Bij zijn voornemen —,
to werpen, catapulte , tn.
persister dans son dessein. — Nan, (in
Blijde , b. n, vrolijk, verheugd, aise, Lien
eene ftaande hooding,) demeurer debout ;
aise, infiniment aise, aise au dernier
(niet blijven gaan ,) s'arrdter. Dit horn.
point, joyeux, euse. Leef — en tevre.
logic blijft gedurig (ail) tiaan , cette mon.
den, vivez joyeux et content. 1k ben er
tre s'ettrete a chaque moment. Op tie
— om , over , (of in den gemeenz. fpreektr.:
g arde — Eggert, demeurer couche l e ,par
unde ,) fen sots Bien aise, joyeux. —,
terse. De deur Weer open, la porte res.
vrolijk makende , aangenaam, all: Eene
ta, demeura, otiverte. Te huis—, demon.
blijde boodlehap , tone nouvelle agrdable,
rer au logis. In of op zijne kanier —,
se

BLI
Ise;
B L IJ
de tele. —,zekor daarvan (ook wel van ijzer of
se tenir dans sa chambre. Blijf bij mij
koper,, enz.) gemaakt huisgereedfchap , om
(ga niet van mijne zijde , verlaat Illij niet ,)
flat' weg te dragen , pelle, ustensile pour
tenez . vous aupres de Te bed —,
emporter des balayures. om iets in te
rester au lit. Zijn arm is lam gebleven ,
son bras est reste paralytique. Overig
bewaren, boite de fer-blanc, f. —, het
wit vliesje der boomen naast de fchors , pel, zie Overbli i ven. Drie van zeven , blijft
licule blanche qui couvre les arbres
vier, oltez trots de sept, reste quatre,
sous l'ecorce ; zie Blikken , b. w. ; fig.
perir, etre
i1 reste quatre. Dood
bijw. van i vel ontbloot, ale Zich rijtee ,e. inzond. in een gevecht te land
den , (een blikgat, eenen biikaars rijden ,)
of' te zee fneuvelen , perir dans en coms'ecorcher en allan; Jet cheval.
bat, demeurer ou rester sur la place, y
rester. Er zijn van de onzen twee dui- Bltk , yr. zie Blei.
Blikaars
, m. Blikgat , o. cul dcorche. Een' —
zend gebkven , deux mills des notres y
(blikgat) rijden, zie op Blik.
sons restes sur la place. —, op de zelfde
plaats blijven, derneurer,, rester. (AANm. Blikken, b. n. van blik gemaakt, de fer-Blanc;
tabaksdoos,
ait, e, de fer-blanc. Eerie
fiemeurer geeft het eenvoudige denkbeeld,
fune
tabatiere de fer-blanc. Een — ke•
van de plants, waar men zich bevindt , niet
tel , un chaudron de fer-blanc.
weggaan; Rester heeft de bijbeteekenis van
de anderen te laten weggaan:) Zij is lang likken, b. w. (ik blikte, heb geblikt), het
wit der boomen ontblooten , de fchors af.
in de kerk gebleven , elle est demeuree
trekken , ecorcer ; van daar : het vel afscheu■
lengtemps a l'eglise. Het leger rukte voorren, scorcher, dechirer une partie de la
waarts , en er bleven twee bataljons , om
Parmde
se
mit
peau.
den engen'pas te dekken ,
likken , 0. w. (1k blikte , heb geblikt), met
en marche, et it resta deux bataillons
tie oogen , blikoogen , het oogwit laten
pour garden le defile ; fpreekw. doet
zien, clignoter des yeux , ciller, cligner
beklij,en , zie Bekliiven. Hier zijn wij
les yeux. (AANM. Het onderfcheid tus.
gebleven , (zoo ver zijn wij ge , omen ,) nous
fchen beide Franfche woorden beitaat daarsommes demeures lei. Wij willen daar wein, dat clignoter enkel het onwillekeurig
der beginnen , waar wij de laattle maal geknippen der oogen, doch ciller of clignes
bleven zijn , (opgehouden hebben ,) nous
ook het willekeurig openen en fluiten derreprendrons (reprenons) noire lecture
zelve beduidt). Hij duet niets clan — met
l'endroit ou nous en demeurdmes la der,
(de
zijne oogen, ne fait que clignoter, que
xière fois. Het zal er niet hij
ciller les yeux. Niemand durft bij hem
zaak zal nog gevolgen hebben,) cette afpersonne n'ose ciller devant lei ;
aire n'en derneurera pas la. Bijeen
f
van hier : het oog op jets flaan, regarder.
rester ensembiei(van vergaderingen:) etre
se
met
de tanden , bliktanden montrer
—,
Schuon
—,
Cezond
en permanence.
les dents (comme les chiens); fig. glinfte, continuer
conserver. Bij zijn werk
ren , als Zoo Bra het blanks zwaard den
son travail sans interruption. Bij zijn
held in de oogen blikte, desque le glaive
evoelen persister dans son opinion.
degaine
brilloit aux yeux du hero:. —,
tout
reste
sur
et
blijft
bij
het
oude
,
H
licht geven, enkel in zamenft. , zie Aanblikl'ancien pied. Het blijft bij ooze afspraak,
ken.
—,
(bij zeelieden ,) door licht een
:sous nous en tiendrons a ce qui a ete deteeken geven, blikvuren , Bonner an signal
cide, rdsolu, convene. Het blijft daarbij,
en haussant et baissant une lanterne. —,
va; voila qui est fait; cela vaut fait.
bleek worden, palir; ;fpreekw. Hij weet
Blijf mij van het lijf, retirezevous; ne m'apvan — noch blozen, ii a en front d'aiprochez pas; quatre pas en arriere. Hij
rain; cet homme est d'une imprudence
weet Met, waar hi, blijven zal, it ne sait
comme ii y en a pee.
eh se secure; it n'a aucune demeure asBlikkeren
, 0. w. (ik blikkerde, heb gebEksuree. Men weet niet, waar men van hitte
kerd) , glinfleren , briller.
on
ne
sauroit
enduresla
chaleur,
zal,
Blikkering, yr. action de briller.
resister a la chaleur qu'il fait.
(groomeerv. ais : Een paar
Biljvend., (tegenw. deelw. zie Blijven„) —, b. Blikkers,
te oogen) opflaan , lever de grands yeux.
Er
is
geen
permanent,
e.
n. voortdurend,
geluk bier beneden , it n'y a point ici Blikoogen, b. w. (ik biikoogde , heb geblikoogd,; , zie op Bakken.
bas de fdlicite permanence. —, (bij zin
verzetting ,) waar n en blijven kan, enkel Blikfem , m. het feel doordringende vuur bij
onweer,, eolith foudre, f.et so. tongebr. in: Geene bliivende plants hebben ,
nerre , M. Lie — treft gewoonlijk de hoop; n'avoir aucune demeure assuree, n'avoir
fte plaatfen , le tonnerre tombe d'ordinaipoint de cite permanente.
re
sur les flees eleves. De — is in deDie
celui
qui
reste
,
demeure.
Blijver,,
zen toren gefiagen , de tonnerre est tombs
predikant is een (zal nooit naar elders
sur cette tour. Door den — getroffen won.
beroepen worden , heeft de fchop medegeden , etre frappe, e, de la foudre , du
bragt ,) ce ministre ne nous quittera jafoudre , ou dl tonnerre ; fig. Hij 11:ond
vials ; on ne l'appellera jamais ailleurs.
als of hij van den — getroffen ware , (hij
(zal met lang leven,)
Dat kind is geen
Ilona zeer verlegen ,) it etoit tout intercet enfant no vivra pas long-temps.
dit. Snel als de —, comme un éclair , ale
blanc
des
m.
het
wit
der
oogen
,
ffjlik,
vec la celerite d'un eclair. Hij is zoo
yeux; van hier: Oogenblik, zie Oogenfuel als de —, i 1 va comme /'eclair.
blik. —, opfiag van het oog , regard , coup
banblikfem , excommunication, foudre, f.
Een dreigende un regard me, m. paratonnerre, conduce
Blikfernafleider,
en
regard
Een
doordringende
—,
nacant.
teur de la foudre.
penetrant. Eenen — op jets werpen ,
Blikfemen
,
o.
w.
met den onbep. 3. perfoon;
ilaan, jeter un regard , un coup d'oeil
(bet blikfemde , heat geblikfemd), onwesur q. ch.
ren , faire des eclairs. Het heeft den gans
Blik , 0. vertinde ijzerplaten , fer-blanc , fer
ithen nacht geblikfeind it a fait des éOtamd, m. hide a'. Een dak van — , un toit
clairs
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clairs touts id nuit ; fig, met bele. per. Blinddoeken, b. w. (ik blinddoeTae , heb ge.
foonsaanduiding, als: Zip.) zwaard blikfemblinddoekt), door eenen omgebonden doek
de den visaed in de oogen, ii brandissoit
het gezigt benemen, bander les yetis. Men
leidde eenen trompecter geblmdd ,e,cc in het
son epee foudroyante devant l'ennemi.
Blikfemesde ooeen, des yeux foudroyants.
leger, on conduisoit an camp 1/72 (romper- , (in de ftraattaal,) het wooed blikfem
to 4 qui on avoit bangle les yeux ; fig.
(als vloekwoord ,) uitfpreken , als : Hij donfoppen , misleiden , bander les yeux , trom.
derde en bliktemde , dat het een' card had ,
per , duper.
(hij vloekte als een ketellapper ,) ii juroit Blinde, m. en yr. iemand , die blind is, aveu.
comme un charretier , comme un charretier
gle , m, et f. ; fpreekw. Hij oordeett er
over , geli i k een — over de kleuren , id en
embourbe; it juroit par toes les diables.
juge comme tin aveugle des couleurs. In
Blikreming, yr. fchittering van gezuiverd metaal , (bij de chim.) eclair, m.
het land der blinden is eenoog koning , (up,
Blikfernlicht, o. lurniàre de la foudre, f.
homme de mediocre merite, de mediocre
savoir,, paroit beaucoup parmi des gene.
eclair, m.
qui n'en oat point ,) au royaume des a.
Blikfemichicht, zie Blikfemitraal.
veugles, les borgnes sent rois.
Bhltfemflag, m. coup de foudre.
Blindelijk , bijw. aveuglement , a l'aveu.
Btikfemftraal, m. rayon de foudre, éclair.
gle.
B;ikfernvuur, o. feu de la .foudre, m.
Blindelings , bijw. zonder to zien, sans re.
Blikflager,, m ferblantier.
Bliktlagersknecht, m. garcon ferblantier.
garder, a yeux clos , a tat-ins, 4 l'aveuglette ; fig. zonder overleg of onderBlikilagerswinkel , m. boutique de ferblantier , f.
zoek , aveuglement, 4 i'aveugle — gehoorzamen, obeir aveuglement. Zich — aan den
Bliktanden , o. w. (ik bliktancide , heb geblik.
wit van iemand onderwerpen , se soumet.
tand) , met de tanden biikken , de tanden
lawn zien, montrer les dents.
tee aveuglement aut volontes de q. q.
Blikvuur,, o .(fcheepst.) zeker teeken of leas Blindeman, m. ten, die blind is , aveugle;
zie ook Blindemannetje.
op zee wanneer men los kruid op het dek
in brand 2teekt ;ook wanneer men zundkruid Blindemannecje , o. verkt. w. zie Blindeman.
—, zeker kinderfpel , colin-maillard , m.
laat af branden . faux-feu , f.
— fpelen , jouer 4 (au) colin-maillard.
Blikvuren, o. (ik blikvuurde , heb geblikvaard) ,faire faux feu.
Blinden, b. w. (ik blindde, heb geblind),
blind molten , aveugler. Ge'elinde vinken,
Blind, b. n. van het gezlgt beroofd , aveugle. Zich — fchrijven , se rendre aveugle
des pincons aveugler. —, blinddoeken ,
a force d'ecrire. — geboren, aveugle-ne,
bander les yeux. Hij werd geblind in
e. Een — geboren man , Een — geborene ,
de ftad gebragt , on le fit entrer dans
see aveugle.ne. Hij is aan het dOne oog —,
la voile les yetis bandes. —, (in den ooril est borgne. — makers, aveugler. —,
log ,) als : De arbeiders, fehansgravers —,
(fcheepsw ) als : — anker, ancre sans
(bedekken, verfchaafen ,) blinder les ou.bortee, borgne. Blinde ra , vergue de civriers ; fig. bedriegen, misleiden, trout.
vadiere. Blinde fchoten , ecoutes de vivaper , duper.
diere. Blinde toppenants , balancines de Blindgeborene , m. en yr. un aveuglvne, mcivadihre. Blinde klippen , rockers sous
ne aveugle-nde,
l'eau, vigies, brisants ; fig. onkundig, Blindheid , yr. van gezigt beroofde toeftand,
als : De blinde heidenen , les patens aveu
aveuglement, m. (eij geneesh.) cecite;
glen. — voor de toekomst, qui ignore le
fig. God floeg hem plotfeling met —, Dieu
futur. Iernand in eene zaak — houden ,
le frappa d'un aveuglement soudain.—,
verblinding , verbijstering , aveuglement,
laisser ignorer le fin mot a q. q. —, zonm. Welk eene —! quel aveuglement :
der onderzoek , als: Een — vertrouwen ,
une confiance aveugle, une aveugle confi- Blindhokken, b. w. (ie blindhokce , heb ge.
blindholte), zie Blinddoeken.
ante. Eene blinde gehoorzaamheid, tine
obdissance aveugle. Een — geloof, (zon- Blinding , vr. (in den oorlog ,) het bedekken
met blinden , blindage, m.
der oneerzoek,) line foi implicate. —,
onzeker, als : Het is een — zoeken , c'est Blink , o.(zeew.) licheeplaats aan den hemel t
chercher une chose 4 l'aveuglette, c'est
bij mistig weer op zee, eclaircie, f. ook
wel clairon genoemd.
une recherche pour laquelle it n'y a point
de donnees. —, niet willende zien , wegens Blinken , o. w. (ik blonk , heb geblonken), glans
geven , etre duisant,e,resplendir , reluieene dwaze vooring-enomenheid, enz., als;
re ,briller. De diamanten —, hs diamants
Deze vrouw is — voor de gebreken harer
kinderen , cette femme est aveugle sur les
reluisent. Men zag de degens —, on voydefauts de ses enfants. —, fchijnbaar,, als :
oit flamhoyer les epees.
Een blinkend
Een — (loos) vender, fine fausse fendtre.
(vlammend) zwaard , un glaive flamboy.
Eene blinde deur,, was porte fausse. —,
ant , reluisant. Alles is kraakzindelijk ,
zonder uitloop, opening, als: Eene blin.
tot zelfs de vloeren toe — er, tout est cx•
de ftraat , un cul-de-sac. Een blinds muur,,
trdmement frotte dans cette maison
(zonder venders of deuren,) un mur orbe.
tout y reluit jusqu'aux planchers ; ,fpr,.
—, bijw. aveuglement, zie Blindelings.
w. Het is niet alles good , dat blinks, (de
Blind. o. venfteriuik, voles, abattant, m.
knijn bedriegt,) tout ce qui reluit n'est
pas or. Blinkend , brillant , e, relui—,(fcheepsw.) boegfprietzeil, voile de beaupre, tivadiere, f. —, (fcheepsw.) blinsant, e. Blinkende wapenen , des armes
den , (raam• of venfterblinden ,) faux manbrillantes.
telets. — of fchuif voor het fchietgat , (bij Blinkert, m. espiTe de dune, f.
de art.) portiere, f. Blinden, bedekkin- Blinkworm, in. glimworm , ver-luisant.
gen, verfchanfingen van boomen, (in den Bloed , o. roodkleurige vloeiftof in de ade.
oorlog) blindes, f. pt.
ren van menfchen en (vele) dieren , sang,
Blindachtig, b. n. un pee a y eugle,a demi atn. Geronnen —, sang caille. Waterig—,
veug le.
sang aqueux. Dik —, sang grossier. —
fpn.
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saigner du nez. De wonde bloedt nog,
fpnwen , cracher du sang. Met — verla plaie saigne encore. Zijti gezigt bloedt,
mengd, sanguinolent , e. Met— vermengd
ton front saigne. Zijn vinger bloedt,
flijm , crachats ou fiegmes sanguinolents ,
glaires sanguinolentes. Niet — helpacten ,
(de vinger bloedt hem ,) le aosgt lui saibezoedelen , bevlekken, ensanglaneer ; fig.
gne. 'Lich dood bloeden , perdre rout son
Zijne hander .net onfchuldig bevlekken,
sang, mourir pour avoir perdu tout son
souiller ses mains au sang innocent, rdsang , perdre la vie avec le sang ; De
pandre du sang innocent. Er werd veel
wond bloedc nog , (ik dank er nog met fmart
vergoten, 11 y eut bien du sang rd.
aan ,) la plaie est encore route sanglante. Het hart bloedt mij nog, wanneer ik
pandit. Naar — cloriten , se plaire dans
le sang, dtre alter e de sang. Eene zaak
aan dat ongeluk denk , quand je pense a
met goed en — verdedigen , defendre une
ce malheur-l4, le coeur m ' en saigne en.
afaire du peril de sa vie et de sa for.
core. Hij zal (er voor) moeten —, (geld
moeten opdokken,) i 1 lui en co4tera ,
:tine. Coed en — opoileren sacrisfler
biens et vie, sacrifier son bien et sot;
sera oblige de cracher au bassin.
Goed
en
—
voor
iemand
opzetten,
Bloedgang,
m. roode loop ,flux de sang ,m.
sang.
dysenteric, f.
proteger q. q. avec ardour. Dit hat kwaad
zetten, cela sera cause de beaucoup Bloedgeld, o. prix de sang, argent acquis
par un meurtre , m.
d'animosite. In koelon blonde, de sang
froid, de propos delibere. werd Bloedgetuige, tn. en yr. mlrtelaar,, martelaarer koud van. Het — ftolde in mijne ade•
fter,, martyr ,m. martyre ,f. Srephanus de
eerfle —, St. Etienne le premier martyr.
ren, ii me fit un frisson ;fpr. w. Het —
kruipt , waar het niet gaan km, bon sang ne Bloedgierig, zie Bloeddorilig.
pent mentir. De limn des bloeds , le mou- Bioedgierigheid, zie Bloeddorfiigheid.
srement secret de la nature entre les per- Bloedhond , tn. dogue , limier ; fig. bloeddor•
:vanes les plus proches , la force du sang.
frig mensch , homme sanguinaire, hour.
geflacht, verwantfchap , als : Hij is van
reau.
, in.
verkl.
w.
zie
Bloed, m.
eciel, doorluchtig, koninklijk
gefproten
,
zond. petit enfant foible, infirme.
it est de noble sang, d'illustre sang,
race ou famille, lie sang royal ; it est is- Bloedig, b. n. bebloed, ensanglante, e,
sanglant,e, saigneux, euse ; meest enkel
Su d'un sang noble ,illustre, royal. De
fig. als : Een — gevecht , une bataille san.
prinfen van den bloede, les princes du
glance,
un combat sanglant. Len bloedige
sang.
Bloed, m. onnoozele , hall, bendt, here,
oorlog, une guerre sanglante. Eon blocpauvre corps, pauvre sire; fig. fam. nidige zakdoek, tin mouchoir saigneux.
ais ,oison; zie Dontoor, fpr. w. Al te goed Bloeding , vr. action de saigner, f. saigneis andermans —, (al te goed is buurmans
ment, na.
gek Oqui se fait brebis , le loup le mange. 31oedkleur, yr. couleur sanguine.
Eloedachtig , b. n. qui a la couleur de sang, Bloedkleurig, b. tl. de couleur sanguine,
(in de nat. gefch.) hematoide.
sanguinolent , e.
Bloedader, y r. in tegenft. van ader in pout, Bloedkoraal, m. en vr. corail rouge ,m.
enz., seine , °rare. —, in tegenft. van Bloedkruid, o. zeker gewas, centinode, re.
florae, f.
flagader,, veine.
Bloedlaauw, b. n. aerie, 4 demi chaud, e.
Bloedagaat , o. agathe d veines rouges, f.
Bloedbad, o. groote bloed.vergieting, ryas. Bloedielie , vr. martagon, in.
nacre, carnage, nt. boucherie, bataille Bioedloop, m Bioedgang.
sanglante , f. De had werd ftormen2er• B:oecimakend, b. n. sanguificatif, ive.
hand ingenomen , en men rigtte eon groot Bloedmaking, y r. (in de geneesk.) sanguifi.
cation.
onder de inwoners aan, la ville fut
prise d'assaut, et on fit un grand mas• Bloednavelbreuk , y r. (in de geneesk.) himatomphale, hematomphalocele.
sacre des habitants.
Bloedbereiding, y r. (in de natuurk.) lama. Bloedpisfen , zie Bloedwateren.
Bloedplakkaat, o. (in de Nederl. gefch.)platoss.
card de l'inquisition,
Bloedbefchrijving, vr. hematographie.
Bloedbefchouwing, vs. (in de geneesk.) na Bioedplenging , vr. zie Bloeciftorting en Bloedvergieten.
eene aderlating , hdmorroscopie.
Bloeclbloem, y r. (in de kruidk.)heinanthe , m. Bloedraad. , m. (in de Nederl. getch.) conseil
de sang.
Bloedbeuling, tn. boudin de sang.
Bloedbreuk , y r. (in de geneesk.) hemato. Bloedregt, o. sentence (injuste) par laquelle un individu est condamne a mort,
cele.
Spanje)
justice criminelle
Bloedbruiloft, yr. la salute Bartheletni , les
f.
matinees Parisiennes, f. pl.
Bloedregter, m. (geloofsonderzoeker in Span.
Bloedbuil, zie Bloedvin.
je,) inquisiteur.
Bloeddorst , m. soif de sang, avidite de
Bloedrijk,
b. p. volbloedig, sanguin, e. Hij
sang , cruauti, f.
is van een — geftel, is —, il est d'un tem .
n. moordzuchtig, sangui.
Bloeddorftig,
perameut sanguin.
naire , alrere, e, de sang.
Bloeddorftigheid , y r. disposition on humour Bloedrood, b. n. de couleur sanguine , rouge comme du sang.
sanguinaire, cruaure.
Blbeddrijvend, b. n, (in de geneesk.) henna- Bloedfchande , vr. vleesfchelijke gemeenfchap
tusfchen twee te na beftaande bloedverwan.
gogue. Fen middel, un hemagogue.
ten, inceste,
Bleecie!oos, b. n. qui n'a point de sang. De
bloedelooze dieren of diertjes , (de infecten Bloedfchandig, b. n. ince:tueux, cuss. Een
bloedfchandige omgang, un commerce inof gekorvene diertjes, die geen rood bloed
bijw. incestueusement.
cestueux.
hebben ,) les insectes, m. pl.
(ik bloedde , heb gebloed) , Bloedfchender, m. incestueux.
Bloeden , 0.
Bloedfchending, yr. zie Bloedfchande.
bloed verliezen , saigner. Uit den neus
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Bloedfchendfter,, yr. incestaesse.
of zijn, lire en par, fleurir ; fig. van
gloedfchuld , yr. moord, dou,iflag, meurtre,
fommige andere (Engel), het tiidvak, waarie
homicide,
zij den hoogaen trap van fchoonheid en,
Bloedfchuld.ig, b. n. coupable de meurtre ,
kracht bereiken, flour, f. In den bloei
d'homicide.
zijuer jaren, dans , 4 la fleur de son 41ge,
Bloedfchuw,, b. n. homophobe. Een — ge.
de ses fours. Dertig jaren is de — van
neesheer, Ult medecin homophobe.
's tnenfehen leertijd, trente ans c'est la flour
Bloedichuwheid, yr. hemophobie.
de Pike pour un homme. De eoophandel
Bio,drpuwend, b. n.(in de geneesk.) hdnsop .is nu in -, le commerce fieurit A present.
tique..
Bloeijen, o. w. (ik bloeiae , heb gebloeid),
Bloedfpuwmg , yr. crachement de sang, no.
in bioei ftaan, fleurir; fig. Voorfpoedig
- (in de geneesk.) hematimese. -, uit de
zijn, fleurir, prosperer. (AANM. De bee
long voortkomende, hetnomysie, f.
trekkelijke tegeaw. tijd , (imparfait\ on preBloed(teen, in. sanguine , hematite , f.
sent relatif,) van her Franfehe werkwoorcf ,
Bloeditiliend, Bloeditelpend , b. n. himostati.
in den eigenlijken zin gebezigd, is fieurisque. Boeditillende middelen , des loemosta.
sois, in het tegenwoord. deelw. fieuristiques , des remhdes hemostatiques.
sant ; in den overdragtelii ken em gebruikt,
is de betrekkelijk tegenw. tij i florissois , en
Bloeditorting , vr. bloedverlies, (in de geneesk.) hemortagie , f. — uit den neus,
het tegenwoord. deelw, .flerissant. Bea
hemorragie on hemorragie nasale. —,
bloeijende itaat, un hat fiorissant.)
nit de keel, hemocerchne , o.o.
Bloeimaand, vr. de vijfde maand van het Par,
Bloedvat, o. ader, veisic ,f. vaisseau, vais.
mei, mai , m. Den vijfden van -, le cinseau sanguin , m. Leer over de krachz der
quihme mai.
bloedvaten, hemostatique, f.
Bloeifel, o. flour, f.
Bloedvergieten, o. massacre, m.
Bloeitijd, in. fieuraisen ,f.-, voorjaar,pries.
Bloedvergierer, tn. celui qui repand du sang.
temps, tn.
Bloem , yr. het zaadbevattend, meesral veelBloedvergieting, yr. zie Bleedvergieten.
Bloedvergietfter,, yr. celle qui repand du
kleurig, gedeelte der planten , ( van boomen zegc men : Bloefem ,) fear, f. Ensang.
kele -, fleur simple. Dubbele -, fear
Bloedve rlies , o. perte de sang , f.- veroorzaakt door her breken der bloedvaten, (in
double. Gemaakce bloemen, des fleurs ar.
de geneesk.) hernorragle.
tificielles. Geborduurde bloemen, des flew.,
Bloedverwant , m. parent.
de broderie. Stollen met gouden , zilve.
Bioedverwante , y r. parente.
Ten bloemen, des etejfes a feurs d'or,,
Bloedverwantfchap, yr. parente, f. paren.
d'argent. g ene — met vier, vijf Wade.
Cage, m.
ren, (in de blazoenk.) une quatre-feuil.
Bioedverwekkend, zie Bloedmakend.
le , quince-feuille. Eene - met zes blae,
Bloedverwig , b. n. qui est de couleur san. • deren, un angime , anglne, angenin; fig.
guine.
Het edelfte of meest krachtige gedeelte vats
Bloedvin , vr. bloedzweer ,flegmen ,furoncle ,
lets, als : De - der jongelingen, la fleur
froncle , charbon, clou, m.
de la feunesse ; van hier: - van meet,.
Bloedvink, rn. pivoine , bouvreuil.
fleur de farine. -, (in de fcheik.) flour,
Bloedvlag , o. pavilion rouge , ns.
f., fleurs, f: pl., sublime, no. als: -van
Bloedvloed , zie 131oedgang.
zwavel, lee fleurs de souffre. - van koper,
Bloedvloeijing , vr. (in de geneesk-) hemorflour de cuivre. -, fieraad, als: De Woe.
rhea , zie Bloedflorting.
men der welfprekendheid , les fleurs de rho.
Bloedvriend, zie tiloedverwant.
torique ; fig. Het zoeken van bloemen , zie
Bloedvriendin, zie Btoedverwante.
Bloecniezing. (dichterlijke bloemenoogst ,)
Bloedvriendfchap , zie Bloedverwantfchap.
anthologie, f.-, rnaagdom, virginitó, flour
Btoedwateren , o. l3loedwatering , yr. (in de
de virginite , f. pucelage,m.; in den gegeneesk.) hematurie.
meenz. fpreektr. Hij heetc er de - van geBloedwording, yr. (in de geneesk.) verandehad, it en a obtenu les premices ; il en a eta
ring der chijl in bloed, sanguification,
lee gants. -, maandelijefche zuivering,
hematose.
maandftonden, menstrues , _flaws , (verBloedworm , in. (in de nat. gefch.) sanguibasterd van : flueurs) , regles , f. pl.
nolaire , f.
Bloembed, o. lit de fleurs, couche , f. par.
Bloedworst, yr. zie Bloedbeuling.
terre ,carreau,compartiment de fleurs, m.
Bloedzucht, zie Bloeddorfiigheid.
Bloembol , m. oignon de fieur , ns. buibe ,f.
Bleedzuchtig, zie Bloecidorflig.
Bloemblad, 0. feuille de fleur, f Male ,en.
Bloedzuigend , b. n. sanguisuge.
Bloemenhandel, m. commerce de fleurs.
Bloedzuieer, in. zeker infect , echel,sangsue,f. Bloemenhandelaar, in., marchand fleuriste.
-, lbort van vledermuis in Amerika , vampi-, die naeemaakte bloemen verkoopt, fie:4re ; fig. uiczuiger, eon, die het bloed en
riste artificiel.
zweet van het yolk uitzuigt , sangsue , f. -, Bloemenliefhebberij, yr. fleurisme, ns.
woekeraar, vii usurier,, arabe, vampire. Bloemenmaker,, m. bouquetier.
Bloedzuiverenct, b. n. (in de geneesk.) ce qui Bloemgodin , yr. (in de fabelk.) la deesse des
Puri fie le sang, depuratif. Een - mid- fleurs , Fiore.
del, un remhde depuratif, depuratoire Bloemhof, zie Bloemtuin.
ou depurgatoire , en depuratif. Eene Bloemig, b. n. bloemrijk, fleuri , e.
bloedzuiverende koorts, (in de geneesk.) Bloemist, in. opkweeker van bloemen, fleeune fievre sanguipurge.
riste , jardinier fleuriste.
Bloedzuivering, yr. ddpuration du sang.
Bloemisterij, vr. het opkweeken van bloemen,
Bloedzweer, zie Bloedvin.
culture des fleurs.
Bloedzweerachtig, b. n. flegmoneux, euse.
Bloemkelk , m. calice , perianthe , godet.
Bioei , m, bloeiftaat van eene bloefetedragende Bloemkever,, yr. mordelle.
plant, eta: d'un arbre ou d'une plante Bloemknop , in. bouton tie fleurs, (in de
qui est en fleets , m. flour, f: in -.. ftaan
kruidk.) bourgeon fioripare.
Bloem.
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Bloemkool, yr. zeker bekend moeskruid,
chou-fleur, m.
Bloemkrans, m. guirlande ou couronne de
Ours, (in de kruidk.) corolle , f.
Bloemkweeker, m. jardinier tieuriste.
Bloemkweekerij , vr. cultivation des lieut.:.
Bloemlezing, y r. verzameling van fchoone
plaatfen sit dichters, anthologie.
Bloemliefhebberrj, vr. fieurisme, m.
Bloemmand , vr. corbeille a fieurs.
Bloemmarkt, vr. marchi aux fleurs ,
Bloemmeel, o. fleur de fari,,e, f.
Bloempap, vr. bouillie de fleur de farine et
de lait.
Bloempje, o. verkl. w. , zie Bloem; (bij de
dichters,) fieurette.
Bloemperk, zie Bloembed.
Bloempot, m. pot 4 fleets.
Bloemrijk, zie Bloemig.
Bloemfchilder, m. fchilder die voornamelijk
bloemen lchildert,fleuriste,peintre en fleurs
Bloemfteel , Bloemitengel , m. pedoncule.
Bloemftof, o. pollen, m. poussiàre serninale, genitale ou fecondante.
Bloemituk, o. (in de teekenk.) tableau en
fleurs, tn.
Blaemtuin, m. jardin a fleurs , (om blue.
men te kweeken,) jardin fieuriste.
Bloemwerk , o. werk met bloemen , ouvra, (in de bouw-, beeldh.ge a fleurs ,
en fchilderk. , enz.) feston , fi'eurori,
Eene flof met groote bloemen, une ito e
ou it y a de grands fleurons. Met-, (gebloemd,) fleuronne , e.
Bloemwording, zie Bloemzetting.
Bloemzetting, vr. (bij de fcheik.) aanzetting,
efflorescence.
Bloelem, m. ontlokene knopen van vruchtboomen , fleur, f.
Bloefemen, o. w. (ik bloefemde, heb gebloefemd), bloefems dragen , fleurir.
Blok, o. eenig groot onbewerkt of onbehou.
marmer, un bloc
wen Iluk, als: Een
lood of tin, an ,,Cau.
de marbre. Een
mon de plomb, detain; fig. Hij ftaai
daar als een (werkeloos,) it rests 14
sans Tien faire. - inzond. van host, trots
con,m. , (in de bouwk.) tronche , f de Bois.
klos om te branden,hische , concise, f
Een aan het vuur leggen , mettre une
souche sur le feu. -, voornamellik, wan
neer het tot eenig gebruik dicnt, als : 7
(waarop misdadigers worden onthoofJ,)billot,m. Hij heeft het hoofd op het - verloren, on lui a coupe la fete sun tin bil•
lot. —, ten gebruike van onderfcbeidene
handwerken : haltblok , billet; (voor vleesch
houw., kuipers, enz., met drie pooten ,)
tronchet tn. - der muntwerkers, cepeau ,
m.- , paardenkluister , of blok voor gevangenen , entraves, f. pl.; fig. Hij heeft zich
een aan het been gedaan, (zich zelven eenen hinderpaal in den weg gelegd ,)
it s'est mis des entraves a lui-meme. 1k
aan het been, (ik word door
heb een
eenig beletfel, inzond. door het huwelijk ,
donne
verhinderd,) je suis en care ,
katrol, poulie, f
dans le panneau.
cap
de
mouton.
(op
fchepen
,)
juffer,
—,
kinne
in. — zoader fchijf, chape 7 f.
ftaartblok, poubaksblok , galoche, f.
poulie
de
dris.
lie fouet. valblok,
se. —, voetblok , poulie de retour. —,
verkort, van holblok, klomp, sabot, in.;
fig. Een - van een kind, un enfant bien
Bras et lourd. Een huizen , une grow.
Pe de maisons.
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Elokhceld, 0. statue, f.
Blokhuis , o. eene van blokken gernaakte fchans
of wachttor,n, Fortin de bois , —, op
fomnige plaatfen, onder anderen te Leeuwarden gevangenis , prison, f:
Blokkade, vr. (and. woord,) finking of berenning eener clad of haven, blocus , tn.
Blokken, 0. W. (ik b:okte , heb geblokt,) ijverig en geftadig met eenen moeijelijken arbeid bezig .zijn , travailler asildument ,
s'appliquer assidunsent a quelque travail.
Blokkenmaker, m. die katrollen maakt, pos.
lieur. —, die klompen maakt, sabotier.
Blokkenmakersknecht, m. garcon poulieur.
—, garcon sabotier.
Blokkenmakerij , m. poulicrie.
titokkenmakerswinkel, in. boutique de pots/Jour, de sabotier, f:
homme fort assidu, grand tra.
Blokker,,
vailleur,, calui qui s'applique assidu.
ment 4 quelque travail ; particuli
rement qui s'applique forternent a !'etude, mais sans montrer de la sagacite ott
de vivacite d'esprit.
Blokkeren , b. w. (ond. woord; ik blokkeer•
de, heb geblokkeerd), met krijgsvolk berennen , bloquer.
Blokkering, vr. influiting van eene vesting,
blocus, ns.
Blokking, yr. action de travailler assidumeet, grande assuidite au travail.
Blokland, o. plusieurs terres, f. ou champs
ensemble , m. pl.
Bloklood, o. plomb en saumons, in.
Bloknaad, m. couture plate , f.
blocaille ,
Blokfteen, m. moellon ,
Blokfter, yr. femme fort assidue ; zie Blokker.
Bloktin , o. etain en saumons, tn.
binard.
Blokwagen ,
Blokzilver, o. argent en barres , ou en lin.
gots , m.
Blond, b. n. niet bruin, blond, e. - haar,,
des cheveux blonds. De blonde kleur,, le
blond, la couleur blonde. Ben - man, un
homme blond , un blondin. Kene b'onde (vrouw eel' blond meisje ,) une blon.
dine.
Blonde , y r. zekere zijden kant, blonde.
diondheid, yr. couleur blonde , f. teint
blond ,
Bloadje, o. enfant blondin ou blondine ,
m. et f.
t. zie Blinken.
Monk,
Moo, zie Blood.
Blood, b. n. (oo) ontijdig berchaamd, timi •
de, honteux, euse. Hij heeft veel. veriland, maar hij is -, en fpreekt
a beaucoup d'esprit, mais it est timide
et parle pen; fpreekw. De blooden , (be•
fchroornden) komen te kort, (gemeen) Een
bloode hand worth zelden vet, it n'y a
que les honteux qui perdent. bijw. a•
vec timidite, avec pour, timfdement.
Bloodaard, m. lafhartig mensch, poltron,
che , en homme sans coeur.
Bloode, zie Blood.
Bloodhartig, zie Bloohartig.
Bloodhartigheid, zie Bloohartigheid.
Bloodheid, zie Blooheid.
Bloohartig, b. n. amide , sans courage.
Bloohartigheid, yr. timiate.
Blooheid,vr. ontijdige vreesachtigheid, tini.
dice.
Bloot, b. n. en biiw. (on) onbedekt, nu,n::
dicouvert, e. Met bloote armen, les bras
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muse Met bloote beenen , les jambes nu.
es, nu jambe. In bet bloote hemd ,
e, en chemise. Met het bloote oog, (zonder behulp van kunstwerktuigen ,) a .'oeil
nu. Met bet bloote hoofd, la tete nue,
nu.tete. Met de Borst — Met de bloote
borst, la gorge nue. E'en vrouw,, die
met de borst to — gaat, une femme trop
ddeolletece. Len bloote degen, une epee
nue. Met de bloote voeten in de laarzen
gaan;, De laarzen over de bloote voeten
aantrekken, se batter a cru. Het harnas
op het bloote lijf dragen , etre arrne
cru ; fig. Naakt en — zijn, etre dans l'in•
digence , depourvu de tout , etre gueux
comme en rat d'eglise. 'Lich aan eenig
flellen , s'exposer aquelgevaar — geven,
quo danger;oo : se laisser tirer les vers
die nez. Voor iets
flaan, etre en butte
de q. ch., courir risque. Zijne kaarten ,
zijn fpel
leggen , decouvrir son fen.
enkel, niet g anders eat/ , alt : De
bloote waarheid zeggen, dire la vdrite
route nue. Het bloote verhaal daarvan
baart afgrijzen, le recit seul en fait iremfr. Het is een bloote argwaan, ce n'est
qu'un soupcon. Den nacht onder den blooten hemel doorbrengen Onder den blooten
hemel flapen , coacher a la belle dtoile.
bijw. zie Blootelijk.
Blootelijk, bijw. enkel, alleenlijk , seulement,
simplement, uniquement. Ik vraag — uw
woord, je vous demande seulement votre
parole. Ik heb hem — gezegd dat, enz. je
lui ai simplement dit quo, etc.
Blooten , b. w. (ik blootte , heb gebloot),
zie Ploten.
rooter, zie Ploter.
Blootheid , vr. nuditd.
Blootshoofds, bijw„ nu-tete, la tete nue.
Blootsvoets, bijw. nu-pieds, lrs pieds nes.
Blootwol , vr. laine dtde des peaux.
Bios, m. bloeijend , helder rood in het aangezigt, teint vermeil, m. roodheid van
fchaamte, rougeur de hente, f.
Blouwel , m. foort van hennepbraak, broie,
macque , f.
Blouwen, b. w. (ik blouwde, heb geblouwd),
rompre is chanvre avec la broie , macquer.
Blozen , o. (ik bloosde, heb gebloosd),
van fchaamte rood worden , roue:ir. Miine
verwijtingen deden hem —, tees reproches
Pont fait rougir. Zij antwoordde al biozende, elle repondit en rougissant ; fpr.
Hij weet van blikken noch , zie Blikken. —, natunrlijk rood zijn, enkel gebr.
in het tegenw, deelw. als; Blozende wangen , des joues vermeilles.
Blozen, o. enchymose , f.
Blozing , vr. action de rougir, rougeur.
Bluschgereedfchap, o. instruments propres
a eteindre le feu, m. pl.
Bluschmiddel, o. moyen propre a eteindre
le feu, m.
Bluschpot, m. pot a eteindre le feu.
Bluschvat, o. vaisseau a eteindre le
feu, m.
Blusfchen , b.w. (ik bIuschte, hub gebluscht),
lesfchen , eteindre. Eenen brand—, dteindre un incendie. Kalk , eteindre de
la chaux ; fig. Zijnen brand — (aan
zijne heete drift voldoen ,) assouvit ses
passions. Zijnen dorst
, zie Lesfchen.
Blusfeher,,
celui qui eteint.
BluFfching, yr. extinction, f.; fig. assouvisa
sement,m.
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Diets, Blutfe, yr. buil, baste , contusion,
tumeur.
Blutfen , b. w. (ik blutfte , heb geblutst),
kneuzen, meurtrir, froisser.— , van boomvruchten , cotir. Zie Kneuzen.
Bluffing, vr. action de tneurtrir, de froisser , meurtrissure , f.
Blutskoorts, vr.flevre pourpree ou pitechiale.
Bobbel , m. op eene kokende vloeiftof, bouilIon
belle d'eau,f.—,waterbel, b!aas,
bouteille, f. (zie Blaas, Bel ,) , in fommige ftreken , foort van bies, jonc de maraft.
Bobbelen o. w. (ik bobbelde , heb gebobheld), bobbels opwerpen , bouillonner,
s'elever par bouillons.
Bobbeling, yr. bouillonneinent, m.
Bobijn , zie Babijn.
Bobijnen , b. w. (ik bobijnde , heb gLbobijnd), zie Babijnen
Bod, o. hetgene men biedt, offre , mice, f.
Hij heeft op dir huffs een — gedaan van
tiers duizend gulden, it a offert dix
florins de cette maison. Dat is mijn Iaatlie
c'est ma derniere mice. Ik heb
een hooger — gedaan, clan bij, j'ai convert sa noise; fai rencheri sur lui. Ik
vond die waren zoo duur,, dat ik er gee'
— op heb gedaan, j'al trouve ces marchandises si chores, quo je n'en ai rien
dit.
Bodbieder, m. (in de pract.) encherisseur ;
zie Meestbiedende.
Bode , m. zendeling, messager. Bijzondere
— a expresse,exprhs.
renbode, estafette, f. meerv. Boden , (bij verkorting
voor Dienstboden ,) lee domestiques , les
gent.
Bodeambt, o. charge de messager, messagerie , f.
Bodem, m. bet onderfle van iets, eat hol is,
fond , f. De — van eenen put, van eene
ton, van eenen zak , le fond d'un puits ,
d'un tonneau, d'un sac. De — van eenen
pot, zak, le fond ou le cul d'un pot, sac.
Een vat op den — zetten , mettre en tonneau
sur son fund; van bier : fig. Het vaatje op
den — zetten , (ledigen ,) vider le tonneau.
Een' — in een vac zetten, drijven, mettre
en fond a un tonneau, enfoncer en ton.
'eau, une futaille. Hout voor den — van
een vat, bole d'enfoncure. Eenen nieuwen
— in eenevat laten zetten ,faire enfoncer Use
tonneau a neuf. De — zal er uitvallen, le
tonneau se defoncera. Den — nit een vat
flaan , Een vat den — inflaan , defoncer un
tonneau ; fig. Eene onderneming den — inflame, (doen in duigen vallen, doen misluk.
ken ,)faire &holier one entreprise. —,
inzond. grondgcnied , pays , m. terre, f.
als : Op vijandelijken —, en pays ennemi; fig.
Op effen (gelijken)— zijn, avoir softie tout
sec comptes ; &el Ire plus endettd; avoir regle ses affaires; titre au niveau de ses affaires. onderfte van een fchip , kiel , quitle,carene,f.fond,on. (in fommige ftreken,)
bodice, f. van hier, voor: fchip , alt : Al
deze goederen moeten op Engelfche boderns
worden ingevoerd , touter ces marchandie
ses doivent etre emportees sur des bailments Anglais. Geld op zijnen
opne•
:nen , zie Bodemerij.
Bodetnen , b. w. (ik bodem de, heb gebo.
demd), ecn' bodem in een vat zetten, foncer une futaille , mettre an fond a, enfencer WI tonneau.
Bodemerij, vr beleening van een fchip , of
L
des.
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deszelfs lading, bomerie, bodiverie, f. Boeg, m. het voorfte clerk gebogen gedeelte
prit sur la quille d'un vaisseau ou 4 la
van een fchip , prone, joue du vaisseau ,
groins aventure, m. I
t f. Scherpe —, joue maigre. Voile —,
joue en flee, Ziin fchip kwam ons dwars
Bodemerijbrief, m. titre hypothicaire Isar
TM navire.a
voor den — zeilen, son vaisseau deriva
Bodemfries , yr. plate•bandeou moulure de
sur uotre prone. Over den anderen
la culasse d'un canon, f.
liggen , itre sur l'autre bordee, avec
Bodemloos, b. n. sans fond.
d'autres armures, Over den zelfden —
zeilen , courir mime bordee, mimes arBodemplank , vr. meerv. Bodemplanken,
(fcheepsw.)franc.botd, vs.
Inures ; fig. lemand dwars voor den —
komen , traverser les desseins de q. q.
Bodemituk o. van een kanon , premier rrenfort d'un canon, m. —, (bij kuip.) enfonle contrarter. Het over eenen anderen
cure, f. foncailles ,f. pl.
wenden, virer de bord , revirer le naBodemtrekker, m. (bij kuip.) zekere ijzeren
vire ; fig. prendre d'autres mesures ;
ring, om den bodem in een vat te zetten,
changer de batterie ; virer de bord. Op
tire-fond.
66nen — zeilen, (zeew.) courir mime borBodenbrood, o. eigenl. pain des domestidie ; naviguer sue- une mime aire de
ques , tn.; fig. present qu'on fait an prevent ; fig. suivre le train ordinaire. Hij
mier porteur d'une bonne nouvelle, vs.
weet niet over welken — het te wenden,
Bodefchap , o. bodeambt, charge de tnessafig. il ne sait pas de quel pied danser; it
ger,, messagerie , f.
ne sait pas comment s'y prendre. Het
Bodin, yr. messagere.
over alle boegen wooden, fig. s'y prendre
Boe , tusfchenw. als: Hij antwoordde , —
de routes les facons. Het moet over dezen
noch ba, Hij zeide — noch ba, it ne ri— gaan, it fan: tenir cette aire de vent;
pondit mot, it ne dit mot
fig. it font s'y prendre de cette maniereBoedel, m. al hetgene iemand bezit , bien , m.
la. Op eenen —, (in eens, te gelijk ,) 4 la
possession, f. biens, m. p/. Ecn verwarde
fois.
—, un bier; embarrassi. —,erfenis, nala- Boeganker, a. (fcheepsw.) ancre de misers*.
tenfchap , heritage,m.—, (in de pract.) het
corde ou de poste, seconde ancre ,f.
ganfche vermogen, de ganfche nalatenfchap, Boegbanden , m. meerv. (fcheepsw.)guirian.
masse succession,f. Eenen — fcheiden ,faides,f. pl.
re le partage d'une succession. Den —niet Boegen , o. w. (ik boegde , heb geboegd),
aanvaarden , (den fleutel op de kisc leggin;
fturen , gouverner an navire.
den — met den voet flooten,) renoncer a Boegkruifen, o. w. (ik boegkruiste, heb gela sicession, mettre la clef sur la fosse.
boegkruist) , laveren , louvoyer,, bouliInfolvente of defolate —, succession abannor.
donne°. Zijne regten doen geiden , om in Boeglegger, m. batelier on bateau qui est
gemeiden — te treden bij de verzegeting en
en tour apres le depart du vaisseau
ontzegeling,faire valoir ses droits, a la di m.charge.
te masse , pour assister a l'apposition et Boeglijn , yr. (fcheepsw.) bouline ; fig. Los
a la levee des scelles.
de boeglijns! large boulines! charge derBoedelafstand, m. cession de la masse , f.
riere! en bande ! ldchez tout-a•coup!
Boedelceel , zie Boedellijst.
over den nok, gavauche.
Boedelhouder, m. marl qui demeure en pos. Boeglijnfpriet , m. (fcheepw.) branche de
session du bien apres le dices de sa fensbouline.
me, dpoux survivant.
Boeglijnfteek, tn. noeud de bouline.
Boedelhoudfter, yr. femme qui demeure en Boegfcheren , b w. (ik 13egfcheerde, heb
possession du bien apres le dices de son
geboegfcheerd) , zie Boegferen.
marl, dpouse survivante.
Boegfeerlijn, yr. ileeptouw, cable a tone,
Boedelhuis, zie Boelhuis.
m. aussiere, remorque, f.
Boedelkamer, yr. als: De defolate —, (in Boegferen , b. w. (lc boegreerde , heb geAmfterdarn,)conseild'administrationpour
boegfeerd), (fcheepsw.) voor de boeg
regler les affaires des cessionnaires.
voortflepen , remorquer 4 rames, avec des
Boedellijst, yr. lijst van de goederert , invenembarcations, toner , faire avancer un
taire, tn. Eene — waken, inventariser
navire, en tirant un cable a force de
les biens.
bras on au moven d'un cabestan.
Boedelopfchrijving, yr. action d'inventariser. Boegfering, yr. boegferen , action de toner
Boedelredder, m. exicuteur testamentaire.
en navire, tone, f towage, m.
Boedelredding, yr. administration d'une Boegfjaarden, b. w. (ik lyngfjaarde, heb gesuccession.
boegfjaard), zie Boegferen.
Boedelrol , zie Boedellijst.
Boegilag , tn. wending van een fchip, vireBoedelfcheider, m. caul qui fait le 'artainent.
ge d'une succession.
Beegilagen, m. meerv. (fcheepsw.) haubans
Boedelfcheiding, vr. partage d'une succesde beaupre.
sion, m. Bij —, 4 titre de partage des 1 Boegfpriet, m. dwarsfpriet voor den boeg van
biens.
een fchip, mat de beaupt d.
Boedelfchrijver, m. celui qui fait l'inven. Boegfprietzeil, o. blinde , c:vadiere , f.
taire d'une succession.
Boegfteng , y r. fteng van den boegfpriet,
Boef, m. deugniet, !mu, ft ipon, vaurien.
perroquet de beaupre, tourmentin, tn.
—, inzonderh. tuchteling, forcat ; ook : ge- Boegituk, o. auk gefchet aan den boeg van
vangene in het algemeen, prisonnier..
een fchip , chasse de proue,plece de chas•
Boefachvig, b. n. mechant, e, malicieux,
se d'avant, piece de canon 4 l'avant
euse. —, bijw. d'une maniere mdchante,
d'un vaisseau, f. —, 11-uk timmerhout,
tnalscuuse.
dat tot den boeg words gebruikt, bois de
Boefachtigheicl , yr. michanceti, malice.
1charpente qui sort a la prone , tn.
Boefsch, b. n. mechant , e, malicieux , Boehaai, zie Boha.
once.
au
Boei , vr. ankerboei, bovendrijveud teeken ,oam
£62
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recensent; censeur ,
aan te evijeen, waar een anker ligt; Toms' Boekbeoordeelaar,
ook dienende tot aanwijzing van de Jigging
critique.
van klippen , of van overblijfselen van ver. Boekbeflag, o. garniture de livre
gene fchepen , bouere ,
morceau de bois Boekbewaarder, m. bibliothecaire.
ou de liege, ou tin baril vide attaché a Boekbinden, o. métier de relieur, m. Een
un cordage, qui flotte sur feats, et qui
jongen op bet — doen, mettre un garcon
Bert d marquer le lieu oU est tine ancre
en apprentissage chez un relieur,
ou un ecueil, des pleas, dee debris de Boekbinder, m. relieur.
(vooral op Boekbinderij , yr. zie Boekbinden. — , zie
vaisseaux; ook : gaviteau,
Boekbinderswinkel.
de kusten van Provence gebruikelijk).
Boei, yr. kluister, meest: Boeijen, meerv. Boekbindersknecht, m. garcon relieur.
fers. ceps ,m.pl. In de boeijen zijn, etre Boekbinderswinkel, in. boutique de re.,
aux fers, dans les fers. De boeijen , (in
lieur , f.
Amflerdam,) prison, f. zie ook: Hand- Boekdeel, o. volume, tome, m. (AeNel. Po.
boeijen.
lame kan meer tomes , en un tome meer
Boeibord, o. zijplank van een fchip, zie
volumes bevatten; maar het inbinden zon.
Boeiplank.
dert de volumes af ; en de verdeeling van
Boeijen , b. ve. (ik boeide , heb geboeid),
het werk onderfcheidt de tomes) Laat die
' klnisteren, mettre les fers a tin prisonboekdeelen in eenen band binden, faites
vier, le mettre aux fers; fig, tot liefde dwin.
relier ces deux tomes en un volume.
gen, captiver,, enchainer. Hare fchoon- Boekdrukken, o, l'art d'imprinter,, tn. imheld boeit alle Caller) harten , sa beautd
metier d'un im p rimeur, m.
primerie,
enchaine totes les coeurs.
— met vaste letters, stereotypie, f.
Boeijen, b. w. (ik boeide , heb geboeid), (in Boekdrukker , m. imprimeur , typographe.
den fclieepsb.) als : Een fchip —, revetir Boekdrukkerij , vr. zie Boekdrukken. — werk.
ou rehausser un yaisseau de planches qui plaats van een' boekdrukker, imprimerie.
en couvrent le corps par dehors , et qu'on Boekdrukkersgezel , zie Boekdrukkersknecht,
appelle bordage; border , mettre des bor Boekdrukkersknecht, m garcon imprimeur.
dages. Fen hoog geboeid fchip,
—, die weinig uitvoert, arang.
vais.
seats haut accastille.
Boekdrukkunst , zie Drukkunst.
Boeijer, m. zeker platgekield en voor en act], Boekdrekkerswinkel, m. boutique d'impriter hoog opgeboeid fchip , buyer.
meur,, f.
Boeiplank, vr. (fcheepsw.) planche de bor- Bockel,
haarkrul, boucle, f. de che.
veer.
dage , f. portelot, accottar,, tn.
Boeireep ,
(fcheepsw,) cordage d'une Boel e' ii , b. w. (ilt boekte , heb geboekt,) te
bouee. —, van een anker,
boek zetten, !toter, marquer dans en liBoeitang, y r. tenai Iles pour serrer les cor.
vre; enregistrer,, coacher dans un livre
dages, f.
compte.
Boeifel, o. (fcheepsw.) bordages superieurs Boekenboom, zie l3eukenboom.
d'un vaisseau , m. pl.
Boekenkamer, zie Boekerij.
Bock, o. verfcheidene tot een geheel behoo- Boekenkas , yr. bibliothelue. Plank in eene
rende bladen papier, (gedrukt,) livre, m etablette ,
Planken in eene— leggen ,
Oud, goring
bouquin , m. — in folio ,
om er de boeken op te zetten, mettre des
(foliant,) in-folio. —in quarto, in-qua ytaolettes dans une bibliothèque pour y ranto. — in octavo, in-octavo. — in duodeciger des livres.
mo , bij boekverk. dikwijls genoemd: In Boekenkraam, yr. 11,11etje, unto ou boutitwaalf-mo, in-douse. Dwaze zucht om
gut oit Pon vend des livres.
vele boeken te bezitten , bibliomanie , f. Boekenkramer,
marchand de ("vieux) liOngebonden
livre en feuilles, livre
vres , bouquiniste.
en blanc. Len gebonden
un livre re. Boekenmaken , o. la composition d'un livre.
lie. Een gefclu even — , tin manuscrit ;
IIet
heeft been &nide , on ne finit pas de
fpreekw. feat fpreekt als een
faire, d'ecrire des livres.
te aux .yeux , cola va sans dire. Te
Boekentnaker, m, fpotend vcor: iemand die
itaan , avoir la reputation de. —, (van
veel boeken maakt, faiseur de livres, (J.
fchrijfpapier, befchreven of om te befchrijRousfeau heeft Livrier.)
yen ,) fchrijf boek, cahier, no. Een onbe- Boeker,, m. cella qui couche stir en livre
fchreven
cahier blanc.
fchrijfde compte.
bock ten gebrutke van kooplieden , livre, Boekerij, yr bibliotheek,
f.
ns. Te — ftel:en , coacher sur le livre,
verzatneline van boeken, assemblage de
porter encompte. Dubbel—, eontrille, m.;
litres, tn. bibliotheque.
zie ook Grootboek.
houden , tenir les Boekhandel, m. librairie, f. Den — verla.
'l yres. Italiaansch — houden, tenir les
ten , vaarwel zeggen , laten varen, quitter
!lyres a parties doubles —, afdeeling van
la librairie. i-iij is seer bedreven in den
den inhond eens gedrukten boeks, B yre,
entend bien la librairie. De
m. Zie Stuart's Rom. Gefch. IV. Bock,
heeft hem rijk gemaakt,
enrichi
voyez l'Ilistoire Romaine de Stuart, Lidans la librairie.
vre
zekere hoeveelheid papier, Boekhandelaar, m. libraire, waveband . li(meestal van 24 of 25 vet, met een bepabraire.
lend telwoord in het meerv. onveranderd,) Boekhandelaarfier , yr. marchande
main , f. Er gaan twintig bock papier in
re.
eenen Hem en 24 (of 25) vet in een bock , Boekhouden, o. Part de tenir les 'lyres
it y a vingt mains de papier a la rave,
vs, la tenue des livres. Het —• leeren ,
et vingt quatre (ou vingt.cinq) feuilles
apprendre
tenir les livres. Iemand het
la main. Zend mij eenige boeken papier,
Italiaansch—leeren ofonderwijzen , apprih\envoy-ez-rnoi quelques mains de papier,
dre a q. q. ha tenue des ?l y resou 4 teBock, zie Beuk.
t nir les livres a parties doubles,.
Boekband, m. roliare, f.
13oekhonder, m. teneur de 'lyres,
La
Beckeek-
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Boekhouderrchap, o. emploi d'un teneur de
livres, m.
Boekje, o. verkl. w. zie Boek5 livret , m.
inzond. aanteekenboekje. fchrijfboekje, tablettes , f. pl. 1k heb het op mijn gefchreven, je l'ai dcrit sur mes tablettes;
fig. Schrap dat uit uw no comptez pas
14-dessus; etez cela de dessus vos tablettes. Ik heb hem op mijn —,je me ressouyiendrai du deplaisir quo j'ai recu de
lui ; it est sur (ecrit sur) mes tablettes,
sur mes registres- Laat mij mijn — niet
open doen, ne me faites point parler.
Een — van iemand open doen, dire beaucoup tie mal de q. q.; rapporter des frd.
daines de q. q.
Boekminnaar, m. bibliophile, (van oude
boeken ,) bouquineur.
Boeknieuws, o. nouveautes ou nouvelles litp/.
tdraires ,
Boekoefenaar, m. geleerd man , homme tie
lettres.
Boekoefening, zie Letternefaning.
auteur.
Boekfchrijver, m.
Boekfchuld, yr. (bij koopl.) geboekte fchuld,
waarvan geen wisfel of fchuldbekentenis is,
dette dont les livres font foi. Men vond
. aanmerkelijke boekfchulden , on a trouve
de nombreuses crdances, un actif considerable.
Boekitaaf, in. drukletter,, caractere
ns. lettre, f.
Boekftaven, b. w. (ik boekflaafde, heb ge.
boeitftaafd), fpellen , epeller.
Boekverkoopersgild, o. corporation de libraires,
Boekverkoopersknecht, m. garcon libraire.
Boekverkooperswinkel, In. boutique de
librairie, f.
braire,
Boekverkooper, m. libraire, marchand iibraire, (van onde boeken ,) bouquiniste.
Boekverkooping, yr. vente publique de liBoverkeverkoopfler, yr. femme qui vend des
livres ,marchande libraire.
Boekweit, yr. zeker korengewas, op fommige
plaatfen Heidekoren genaamd, ble ou bled
sarrasin, ble noir, m.
Boekweiten, b. n. de sarrasin, de bled de
sarrasin. — meel, farine de sarrasin, de
ble sarrasin, ou de bld noir.
Boekwerk, o. ouvrage, ns.
Boekwinkel, m. boutique de libraire,
brairie. —, van onde boeken , bouqui.
nerie , f.
Boekworm, m. zekere mot , die de boeken
doorknaagt, gerce torte de ver qui
ronge les livres ; fig ,klein boekverkoopertje, petit libraire.
Boekzaal, vr. bibliotheque, f. —, le titre
d'un journal litteraire qui existe depuis
longtemps.
Boekzifter, zie Letterzifter.
Boel, m. zie Boedel.
inzond. voorraad,
als : Daar
menigte, amas ,m. quantite,
heele —,) it y en
(groote
is nog een
a encore une grande quantite ; it y en a
encore tout plein. — van nuttelooze
gen , fratras ; zie ook Boeltje.
Boel, m. en vr. in ontucht levende man of
vrouw, concubinaire, m. concubine ,
Boelaadje, lo. boeifchap concubinage M.
paillardise ,
concubinaire.
Boeleerder,
, yr. bijzit, concubine.
Boeleeifter,
Boelen, o. w. (ik boelde , heb geboeld), zie
Boeleren.
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Boeleren, o. w. (ik boeleerde, geboe.
leerd), in ontucht leven, vivre en concubinage, paillarder.
Boelering, zie Boelaadje.
Boelhuis, o. maison oh Pon fait ties ventes
—, vente publique de messf
bel leesm,e ubles
BoelkenEkruid , o. zekere plant, aigre - moine,
Boelijn, zie Boeglijn.
degene die boent,frotteur.—,
3oender,
zekere borftel, frottoir (de Gruyere).
Boenen, b. w. (ik boende, heb geboend),
fchoon maken, frotter; fig. lemand uit
chasser q. q. de la maison.
het huis
in. en yr. zie
Boeifchap , yr. zie Boellaadje.
Boel, m. en vr.
Boeltje, o. verkl. w. van Boel, zie Boedel;
in den gerneenz. fpr. tr., als : Hij zal zijn
wel opkrijgen, (hij zal het er wel doorlappen , door de biller lappen ,) il aura
bientdt mange son petit fait.
Boenfter, y r. femme qui !retie; zie ook
Schoonmaakfter.
Boerachtig , zie Boersch.
Boerachtigheid , zie Boerschheid.
Boer, m. landbouwer,2 paysan-agriculteur.—,
de pract.)
dorpeling, villageois,
nant ; fpr. w. Die een' — bedriegen wil,
moet vroeg opftaan , zie op Aap; fig. lomp,
onbefchoft mensch, rustre. —, (in het
fchaakf.) pion. , (in het kaarrf.) valet.
Ruiten—, valet de carreau. , (in den gemeenz, fpreektr.) oprisping, rot , vent.
(AANM. Het woord rot work door befchaafde lieden vermedeh).
Boerderij, vr. landhoeve, metairie, ferule,
landbouw, labourage, ns. riij verftaat de — wel, tl entend bien le labourage.
Boeren , o. (ik boerde , heb geboerd),
boerenwerk doen, exercer Pagriculture,
labourer. —, oprispen, etnettre un vent
,
de l'estomac par la bouche, roter,ldcner
des rots ; zie de AANM. op Boer.
sorte
d'anguille.
Boerenaal , m.
Boerenboon, y r. Roomfche boon, feve de
marais , grotto feve.
Boerenbrood, o. pain de paysan, tn.
Boerenbruilofd,',vr. noce, noces, p1. de village.
Boerenbruiker, in. gepachte landhoeve, fer.
me, f.
, f.
danse rustique, de
Boerendans,
Boerendochter, y r. fille de paysan, jeune
paysanne.
Boerendragt , yr. habillement des paysans, m.
Boerenfeest, co. fête de village , f.
Boerenfiuit, vr. fchalmei, chalumeau,
Boerenhoogmoed, m. orgeuil rustique.
Boerenhuis, o. ?liaison de paysan,
Boerenhut, vr. cabana, chaumihre.
Borenjongen, m. garcon de paysan.
Boerenkermis, faire ou fete de village.
sarrau , tn. blaude, blouBoerenkiel,
se, f.
Boerenkinkel,
rustre.
Boerenkleed , o. habit de paysan, habit
la paysanne, m.
Boerenknecht, m. valet de paysan.
Boerenkost, in. :nets rustique, ns. viandes
grossieres, f. pl.
Boerenkrijt, Borenkrijtje, o. craie ordinalre f, morceau, tn. de craie qui sort
marquer. Met het — rekenen , compter
avec de la .craie en chifre romaine.
Boerenleven, o. vie thampetre ou rustiquo ,
Boe.

f.
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Boerenned, o. chanson rustique: ---, land.
lied , chanson champétre , f.
Boerenmeid, yr. Servante de paysan. —,jeune paysanne.
Boerenrneisje, 0. fine de paysan ,jeune pay*
sanne, f.
:Boerenpaard , o. cheval de labour, m.
Boerenfpraak, y r. de taal, zoo als die bij de
landlieden words gcfproken , patois, in.
Boerenitand, m. hand, fiaat van een' boer,
dtat de paysan, m. —, de gezamenlijke
boeren, les paysans, tons les paysans,
an. pl. le corps des paysans, tn.
Boerenftulp, zie Boerenhut.
Boerentaal, zie Boerenfpraak.
Boerenvolk, o. gens de la campagne , paysans, m. pl.
Boerenwerk , o. ouvrage de paysan , tn. —,
akkerbouw,, labour, an.
Boerenwoning, yr. habitation de paysan ,f.
Boerin , yr. paysanne, —, ciorpeling, villageoise,
Boersch , b. n. op de wijze van eenen boer,
rustique ; fig. lomp, onbefchaafd, rustique , rustaud, e,impoli , e, incivil, e.
grossier , ere , agreste. Boerfche ma.
nieren, des manieres rustiques, rustres
ou villageoises —, bijw. op eene boerfche
wijze, rustiquement , 4 la paysanne.
Boerschheid , yr. fig. torapheid, onbefchaafdheid, rusticite, incivilite. lemand de —
ontnemen , depedantiser.
Boert, yr. jok, fcherts , plaisanterie, rail.
lerie, f. comique, burlesque, m.
Boertachtig, zie Boertig.
Boerten, 0. W. (ik boertte, heb geboert),
fchertfen, plaisanter, raider.
Boertend, (tegenw. deelw. zie Boerten.) — ,
b. n. raillant, e, railleur, euse. Een
boertende toon , un ton railleur. Boer.
tender wijze, d'un ton railleur ; par pia*
santerie; en raillant.
Boerter, in. railieur,, plaisant.
Boerterij, zie Boert.
Boertig, b. n. kluchtig, comique, burlesque, facetieux, euse, plaisant, e, rail'ante. Boertige woorden, des paroles
railleuses. —=, bijw. plaisamment , d'une
maniere comique.
Boete, yr. goeddoening voor begane zonde,
penitence. — doen, faire penitence. —,
goeddoening door eene, van (ten wereldlijken regter opgelegde, ftraf,, amende. (AANM.
Het Franfche woord delmende, even als het
Nederduitfche Boete , zonder verdere bij.
voeging, heeft bepaaldelijk de beteekenis
van geldboete, goeddoening door geld..
firaf, peine pecuniaia e.) Hij werd in eene
— geflagen , gemeenlijk : Ilij werd in —
(of in de — geflagen,) it fat condamne,
mss, a une amende. Hij is in de boete
vervallen , ii a encouru l'amende. Doch
men zegt amende honorable voor de open.
bare boete, als onteerende ftraf, eertijds
aan fommige misdadigers toegekend, als:
Hij werd tot openbare — verwezen, met
de toorts in de hand, en een koord om den
hats, it fut condamnd a faire amende
honorable, la torche an poing,et la corde au cou.
Boeteling, m. en y r. die voor begane zonde
bocce doet, penitent, expiateur, M. pdnitente , f.
Boeten , o. w. (ik boctte , heb geboet) , door
het lijden van ftraife beteren, expier,, rdparer. Hij zal er met zijn hoofd voor —,
it le paiera dc la ate; fig. lijden 2 alt;
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In zijne jeugd heat hij zich aan ongebon•
denheid overgegeven, thans boot hij er voor,
ii s'est abandonne 4' la ddbauche dans sa
jeunesse, it en fait maintenant penitence. Hij zal er voor moeten —, it en portera la peine , it en paiera la folle enche•
re, it en sera puni. —, b. w. voldoen,
bevredigen, assonvir. Zijne lusten —, as*
souvir ses passions. —, herftellen , verbe.
teren , als: Het vuur — , attiser le feu.
Netten —, reparer des filets. Ketels —,
rapetasser on reparer des chaudrons.
' Boeter, m. celui qui expie, etc. —, zie
Ketelboeter.
Booting , vr. expiation,f.assouvissement ,no.
etc. zie Boeten,
Boetkleed , o. cilice, m.
Boetpreek, m. Boetpredikatie, yr. sermon
sur la penitence, no. exhortation a la
penitence , f. prdno ,, vs.
Boetprediker, m. qui priche la penitence.
Boetpfalm, m. pseaume de la penitence. m.
De zeven boetpfalmen , les pseaumes pea.
tenciaux, les pseaumes de la penitence,
les Sept pseaumes.
Boetfe, zie Poets.
Boetfeerder, in. modeleur.
boetfeerfter, yr. femme qui modele.
Boetferen , b. w. (ik boetfeerde , heb geboet..
feerd), cone gelijkenis (in was, ens.) vervaardigen, modeler.
Boetfering, yr. action de modeler , ouvrage
en bosse, en relief.
Boetvaardig, b. n. berouw over bedrevene
zonden hebbende , penitent e , contrit, e.
—, bijw. avec penitence on contrition.
Boetvaardigheid , yrs berouw , penitence,repentance, contrition.
Boetvaardiglijk, zie Boetvaardig, bijw.
Boevejagt, yr. poursuite des voleurs. Op
tie — gaan , aller 4 la poursuite des
voleurs.
Boevenklok, yr. cloche qu'on sonne en quelques endroits 4 l'ouverture d'une foire,
j: (avertissement, que les bannis , banqueroutiers , etc , peuvent librement entrer dans la pine.)
Boevennet, o. (op fchepen ,) garde-corps, vs.
kioevenpraat, m. langage de la canaille,
argot.
Boevenflreek, m. Boevenfink , 0. fielterij , trait
de filou , tour de fripon, m.
Boeverij , vr. friponnerie.
Boezel, o.. flof om voorfchooten van to maken , certaine etoffe a faire des tabliers.
—, m. boezelaar, voorfchoot,tablier,, de*
vantier,, m.
Boezelaar,, zie Boezel.
Boezetn, tn. de ruintte in de kleeding van de
borst , sein; fpr. w. Eene adder in zijnen
— koesteren, (zijne weldaden aan eenen
ondankbaren bewijzen ,) a echauffer un serpent on nourrir une vipere clans son
sein; fig. De hand in zijnen eigenen — ftes
ken, rentrer en soi-méme. Zijne smart in
den — van zijnen vriend uitttorten, verser
on repandre sa douleur dans le sein de
son ami. —, de borst, inzond. van vrouwen , sein. Zij heeft haren - bloot , elle
a le sein decouvert. Zij heeft eenen
fchooncn —, elle a un beau se in , a le sein
beau. Hot kind fltep aan haren —, Penfans dormoit dans son sein; fig. Hij heeft
federt lang dat verraad in zijnen — gedra..
gen, it y a longtemps .qu'il a coneu cette
trahison dans son sets. —, zeeb9ezem ,
gaffe, (fomtijds uok : sein).
Boo.

166
B0E
B0L
Foezemvrierd,m. and intime ,ami de coeur,
fcbraag, treteau,
(fcbeepsw.) om ce.
intime. Het is zijn
c'est son intime.
nen mast in het fchip te zetten, Fourche
Beezemyriendim, yr. arnie
mdter, f. foort van floel der lei.. of
Boez.emvriendfchap , yr. amitie
rietdekkers, wanneer zij aan een dak veerBoezemwees, in. en yr. kind na des yaclers
ken , croquet.
cloud geboren, enfant posthume, in. et f. Bokaal, yr. groot drinkglas, bocal, us.
Bof, m, foot, coup; fig. Op een' -, (plot. Bokachcig, b. n. row , onbefchaamd, lomp,
feling, ) tout a coup.
brutal , e, incivil, e.
bijw. brutaleBoifen, b. w. (ik bofre, heb geboft), als:
?Bent , incivilement.
Van bored naar beneden -, jeter du Haut Bokachtigheid, yr. brutalite, incivilite.
en bas.
Bokgeitarnte, 0. zie Steenbok.
Bogchel, m. bult, hooge of kromme rug, Bokje, 0. verkl. w. zie Bok.
inzond. floel
bosse, f:
m, en yr. die eenen bogchel
zonder tabourer, m. zeker
heeft, gebogchelde, bossu,
bossue , f.
kinderfpel, als - over fpelen , jouer au
Bogchelaar, m. Bogchelaariler,, Yr. zie Bogcheval fondu.
chel, m. en vr.; fig. qui travaille sans re- Bokkenbaard
m. zekere plant, barbe de
qui prend bien de la peine.
bouc , f. salsifis , sersifis ou salsifix 7A.
Bogchelen , o. w. (ik bogchelde, heb gebog. Bokkenhaar, o. poll de bouc , tn.
cheld),in den gem. fpreektr., hard werken, Bokkenleder, Bokkenleer, o. peau de chà.
travailler sans reldche.
vie, f.
Bogchelmannetje, o, petit homme bossu, tn. Bokkenleeren b. n, de peau de chevre.
Bogen, o.. w. (ik boogde , heb geboopd), Bokkenfprong, n:. cabriole
Bokkenfpronroemen , pogchen , se vanter, se glorifier.
gen maken, faire la cabriole, des gam.
(.43 zijne afkomst -, se glorifier de sa
bodes.
naissance.
Rukkenvel, o. peon de ch yre, f
Bogt , vr. kromte , bulging, sinuosite,courbu- 13okkig, zie Bokochtig.
re. Deze rivier heeft vele bogten , cette ri- Bokkigheid, zie Bokachtigheid.
vihre a beaucoup de sinuosites. -van een Bokking, m. gedroogde of gerookte baring,
gewelf, (in de bouwk,) voussure, f. —
hareng saur, hareng sauret. Nieuxve -,
der fchouders , (in de ontleedk.) voussu
craquelot ; fig. Iemand eenen — go.
re des epaules. Bogten en holligheden in
y en, (hem een fcherp verwijt doen ,) bien
de beenderen, anfractuosites, f. pl. - in
savonner q. q., lancer brocard coneen hout, bouge, ; zal bet
tre q. q.
eerst in de — moeten fpringen , (ontleend Bokeinggraat, yr. tzrete de hareng sauret.
van het : In de - fpringen, antlers : tom. Bokkinghang, m, lieu oil l'on fume les ha.
tje fpringen, zeker kindervermaak ,) c'est
rengs, in. harengerie, f.
lui 9 u1 devra faire la planche qui de- Boldongkop, m. tete d'un hareng sauret, f.
vra donner la hranle aux autres. Voor Bokkingmand, yr. panier a harengs sat,.
iemand in de — fpringen , prendre le
rots.
parti tie q. q. , defendre sa cause. -, Bokkingvel, o. peau d'un hareng sauret,
van een touw, rond, pli de cable. - der Bokking y romAr, vr. Bokkingwijf, o. femme
balken in can fchip, tonsure, bouge, -,
arts harengs saurets , f.
(zeew.) inham , golfe, ms bale, anse, f. Bokkingwinkel, m, boutique oh l'on vend
, jets dat flecht is, als; Dat is — van
des ha, engs saurets , f.
wijn, ce yin-14 nest quo de la ripopee. Boksbaard , zie Bokkenbaard.
Bogtig, b. n. krom, sinueux, ease, tor. Boksnlok , o. moufle ,
tueux, ease. De bogtige loop van den Boksboon , yr. vijgeboon , lupin , us.
Meander, le cours tortueux sinueux du Boksdoren, in, zekere ftekelige flruik in de
Illeandre. Een bogtige weg, un chemin
Levant, barbe de renard, f.
tortueux , an clzemin qui -ea en serpent- Bokfe,'vr. broek , culotte.
tans.
gebogen, argue, e.
3c) . 11::n , o. w. (ik bekfte, heb gebokst ,) op
Bogtigheid, yr. tortuosite , courbure.
de Engelfehe wijze met de vuist Yechten ,
Boha, tusichenw. en m.
Eenen grooten
se battre à coup de poing,17, boxer.
maken, of: Veel maken, (yea ge, Bokshoren,
horen van een' bok, corne de
fchreeuw maken ,) faire un grand brouhaboric , f.
, op de fchepen of affuiten 9 cheha; Cook; zich als groote 1-lanfen willen
ville a bouc et croc , f. zeker kruid,
vertoonen), trancher du grand seigneur.
Gridliche venkel, fenegriek , senegre, fe.
Boijard, m. raadsheer, hofbediende en rnagnu grec.
naat in Rusland, boiard.
Boksleer,, zie Bokkenleer.
Bok, m. geitenbok, mannetje der geit, boric- Boksleeren, zie Bokkenleeren.
Een oude
un bouquin , un vieux I Boksoor o. oor van eenen bok , oreille de
bouc; fpr. w. De - is wager bij hen , zie f bouc zie 1okshoren in de a. beteek.
op Mager; fig. lomp en ilurrsch menseh, Bokspoot, m. poot van eenen bok , pied de
vlegel, inzond. iemand, die den groet van
basic. -, (in de oude fabelk.) naam , die
eenen anderen niet beantwoordt, als
Hij
aan Pan wordt gegeven, le dieu Pan.
is een regte
c'est en yral animal, 3oksvel, 0. peau de bone, f:
c'est un rustre , en lourdeau.
oak 3oksvoet, zie Bokspoot.
voor : lompheid, il i j heeft eenen grooten t Boktor, yr. zie Torbok.
— gefchoten, (eenen grooten misilag be- 1301, m. ronde kloot of bal, bode, f. globe,
gaan ,) it a fait une derange burdens ;
m.sphere,f.-, elke rondo o p pervlakte ,touit a fait une facto , cue bevue. - , werk.
te surface convexe,als: De - van eenen
twig, om cone zwaarte in de hoogte te win.
hoed, la forme d'un chapeau , carre ,
den , chhire , , (bij de art.) foldatenDe - van eene bloern, bloembol , bulbe ,
ezel , voor het landgereecifchap op eene bat1. l'oignon d'une feur,, tn. ; fig. hoofd ,
terij, vre
cheva let. Den
heren , eq uip er
als Het fchort hem in den - (het;
la
che
.
(bij
lette—rz.ic) esp ce de p ufchort hem onder den hoed ,) it est estro— , van eene koets, siege ,
pie de la cervelle, it a la tete trorta
bide ,
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bide, le timbre fell; le ceryeau lui tin- i ver.coquin qui le prend ; sa quinte le
te. Hij is een regte
hij is een
trend encore ; it a le timbre un peu
hij
is een fchrandere
c'est fin homme de
fele.
beaucoup de sens et de jugement; zie Born, yr. prop van een vat, bondon 7n.
ook Baas. —, broodje , petit pain, tn.
trommel, tambour, In.
zeker fchiet-, On fommige fleken ,) kort flak, Bind,
tuig, vuurkogel, bombe, f.
perkament
bout ,m.; waarvan Bolflaart; zie dit woord,
aan den timpan eener drukpers , braie f.
Bol , b. n. bolrond, rond van oppervlakte,
— , zeker vaartuig, espece de navire.
convexe. Ben bone fpiegel, an miroir Bombammen, o. w. (ik bombamde, heb ge•
convexe.
opgezet , gezwollen, bouffe e.
bombarnd), klauknabootfend woord, voor :
Bolle wangen, des joues bouffees.
de klok luiden, of bet geluid daarvan naBolachtig , b. n. taut soit peu convexe.
bootfen, tirer ou sonner la cloche, ou en
tact soit peu bouffe, e.
son,
Bolachtiglieid, yr. boironde gedaante, forme Soimmbir
agredeere
l
,,tn. bommenwerper, bombarspherique. —, opzwelling van gezigt, bour•
dier, bombardier.
soufture, bouffissure de visage, du vi. Bombardeergaljoot, vr. Bombardeerfloep , yr.
sage.
bombarde , (in het zeew.) galiote a bomBolder, vr.petit grain noir qu'on trouve dans
beg.
le bli m.
Bomb-cirdement , o. (ond. w.) het befchieten
Bolderwagen, m. ouderwetfche postwagen , w met bommen , bombarclering, bombardechariot de poste, chariot convert.
het fterkfte bromwerk in or.
meat, m.
Bolheid, yr. opzwelling, enflure. De — ongels, bombardement, tn.
der de oogen, Penflure sous les youx.
Bombarderen , b. w. (ik bombardeerde, heb
Bolk, vr zekere vi,ch , petit merlan, m.
gebombardeerd), met bommen werpen of
Bollen, b. w. (ik bolde, heb gebold), inkori
befchieten , (ond. w.) bombarder.
ten, innalen , (zeemansw.) serrer. De be. Bombardering, yr. bombardement, tn.
zaan
prendre le fanon de l'artimon.
Bombardier, m. (in het krijgsw.) bombar.
Bollen, b. w. (ik bolde, heb gebald), voor
dier.
den kop Haan, (zoo als de (lagers eenen os I Bombazijn, o. zekere flof, bombasin, tn.
doen ,) assonsmer un boeuf par tin coup
— met twee averegtfche of omgekeerde 24sur le front. —, o. w. (met Hebben) seden , futaine a deux envers, f.
mand naar den bol (naar het hoofd , naar den Boinhazijnen , b. n. de bomba.sin, do fuzin
zijn, behagen, als : Het boide hem
taine.
zeer, zich excellentie te hooren noemen Bombeen ,o. gezwollen been , jambe enflief.
ii etoit enchantO de se voir monseigneu- Bnatgat , o. in een vat het gat, waarin de bom
worth gefloken , trot' du bondon, m. —,
B orlliestej , o. verkl. w. van Bol, globule, f.
gat in eenen kerktoren, galmgat, ouvertuEen — knoflook , uric gousse d'ail.
re dans un clocher, f
Bolrond , b. n. klootvormig, spherique,con- Bomketel, m. flak gefchut, waaruit de bornvexe. Bolronde fpiegel, miroir convexe.
men worden geworpen, mortier.
—, (in de kruidk.) globeux , euse.
Bommel, m. bora, prop van een vat, bon.
Bolrondheid, vr. sphericite, convexitd.
chon, boudon ; fig. De — is uitgebroken,
Bolflaart, zie Kortflaart.
uitgeborften, (het verborgene is aan het
Bolfter, rn. groene bast van noten, brat'.
Heist gekomen,) la mine est iventuie , le
— van kastanjes , bogue , f. ; fig. Den
pot au'e roses est ddcouvert.
zie Horn- van eenen jongeling afhalen, former an
mel.
Jenne homme.
C:hi1 van koorngewas- Bowmen, o. w. (ik bomde, hub gebomd),
fen , bane, gousse , de la mentse pail/e,
rendie un son comae tin tonneau vide,
hoofdkusfen of peuluw,
resonner.
f.; zie Kaf.
oreiller traverfin ,
Bond , zie Verbond.
Bolfteren, b. w. (ik bolfterde heb gebol Bond, veil. t. zie Binden.
nerd), den bolfter (van de noten) afdoen, Bondboek, o. livre de l'alliance,m.
als: Noten
titer le brou des noix ,
Bondbreekfter, vr. celle qui enfreint fine
caler des noix.
alliance , un
Bolus , m. zekere aluinaarde , tot verwfloffen Bondbreker,, m. violateur d'une alliance,
gebruikelijk, bol.
d'un traite , infracteur d'alliance.
Bolvormig, b. n. klootvormig , sphirique, Bondbrekig, b. n. qui viole une alliance,
globuleux, cute, (in de kruidk.) globeux,
tin traitd, agissant contre la foi des
euse.
traitis .
Bolvormigheid, zie Bolrondheid.
Bondbreuk, vr. violation d'une alliance,
Bolwerk, o. borstwering, rempart , bastion,
d'un traiti.
boulevard , m.
Boiidbrenkig, zie Bondbrekig.
Bolwerken, b. w. (ik bolwerkte , heb gebol- Bondel, m. verfcheidene zamengebondene,
werkt), munir on entourer de boulegelijkfoortige dingen botte, f. faisceau,
y ards ; fig. 1k zal dat wel
vous n'apaquet , trousseau, m. trousse, f. Hen —
Yea qu'a me laisser,, j'arrangerai bien
pol len, un faisceau ou trousseau de flecette affaire.
ches. Een
hooi, une trousse ou botte
Bolwerkenmaker, m. celui qui fait des bonde loin. Een
flroo, une botte de
levards.
paille. Een
oude papieren, of lcheurBolwerksweer, yr. (in de vestingb.) couvre.
papier, un paquet de paperasses. Een
face.
linnengoed , un paquet de lingo.
bijlen ,
Bolworm, tn. hooldworm, ver.coquin, es(in de Row. gefchied.) lee faisceaux conpace de ver qui s'engendre dans la tite sulaires ; fig. Een— gedichten , une collec.
de certains anitnaux , comma les menLion de podsies. Ecn —vlas, une touffe de
tons , et qui apt es lour avoir cause une
lin; zie verder Bos.
violente agitation , les fait enfits mou- Boudgenoot, in. en vr. allie,
allide f:
rir; fig. De — fleck ,: hem weer , c'est son
De bondgcnooten, les allies, confiding.
Bond.
L4
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Bondgenootfcbap, o, verdreg van vriendfchap
maken , verwen, (met veifcheidene flecht oen zamenwerking tusfchen twee of meer movereenkomende kleuren ,) barioler ; pein.
gendhcden, alliance, confederation, codre de diverses couleurs wises sans rèalition , f. (AANm. De Brie opgcnoernde
gle; fpr. w. Hij is bekend als de bonte bond,
Franfche woorden zijn ook , eenigzins verit est connu comme le loup gris on blanc ;
duitscht , bij ons in gebruik. Alliantie
fig. Hij is— en blaauw geflagen, it est tout
is een verdrag van vriendfchap en wedernoir de coups. Ilij maakt het nu al te —,
zijdsch belang tusfchen twee of meer fta(gaat te veel de palen te buiten ,) it ne gar.
ten ; zoo is ons land de natuurlijke bondgede plus de mesures, it passe les bornes;
Confederatie
is
p oor van Groot-Brittanje.
fig. it s'emancipe trop. Eene bonte rij made vereenigIng van onderfcheidene onaf banken , se dit , quand plusieurs personnes se
kelijke Itaten tot den ligehaam, om gemeenrangent de telle sorte qu'entre deux hornfchappelijke zaak te maken ter verdediging
roes ii se t rouve toujours une femme. Het
van hun regt tegen onregtvaardige endergait er — (in huis) toe, tout y est en des.
drukking, enz.; zoodanig was het bondgeordre.
nootfcbap , onder den naam van unie van Bontekraai, yr. zekere foort van kraal, cor.
rn
ll
is de zamenfpanUtrecht bekend. Coalitie
neille emmantelde; fpr. w. gene — maakt
sling van ondcrfcheidene partijen tegen ccgeenen kouden winter , une hirondelle ne
nig, met de belangen van elk hunner ftrija fait pas le printemps.
dig, opzet ; van lien aard was bet bond- Bonten, b. n. fourre , e. Eene — routs (gegenootfchap der mogendheden tot beftrijmeenlijk : Bontmuts) tin bonnet fourrd.
cling van de gevolgen der Franfche °maven- Bontheid , y r. couleur bigarree.
teling. Alliance , confederation en coali- Bontmuts, zie op Bonten.
tion hebben in het Fransch de zelfde wijzi- Bontwerk, o. pelterij, pelleterie.
ging van beteekenis). — , ligue,f,(vereeni- Bontwerker,, m pelletier.
ging der oogmerken en krachten van order- Bontwerkerswinkel, in. boutique de pelle.
fcheidene fteden, partijen , enz., tot een
tier , f.
bijzonder oogmerk ; zoodanig was die van Bonzen , b. en o. w. (ik bonsde, heb ge•
eenige Franiche edelen en fteden op het
bonsd), hard kioppen , frapper rudernent.
einde der zOde eeuw, onder voorwendfel,
De deur open —, forcer une porte ti forom het Roomsch.katholijk geloof re verde.
ce tie frapper. —, b. w. werpen, jeter A
digen tegen de Hugenoten , en om te bebar.
letten, dat Hendrik, koning van Navarre , Boodfchap, vr. message, m. —, last, corn.
den troo p beklom).
mission. 1k hob eene — aan n , j'ai un
Bondig, b. n. vast, flerk, welgebonden , doch
message a vous faire. Maria —, (in de
enkel fig. solide. Een — betoog, tin at.chi-. g,,c:sd.) Pannonciation; fig. in den
gument solide. Men moet zich door bondsgemeenz. fpreektr. Eene blaauwe —, un
ge (tastbare) bewijzen laten overreden , ii
message feint.
faut se rendre a Pdvidence. —, bijw. so. Boodfchapbrenger, in. messager, tn. comlidement, d'une maniere soliditd.
missionnaire.
Bondigheid, yr. soliditd.
Boodfchapbrengfter, yr. messaghre, f.
Bondiglijk, zie Bondig, bijw.
Boodichaplooper, m. messager.
Bondkist, yr. ark des verbonds , (in de bij. Boodfchaploopfter, vr. Boodfchapmeisje, o.
belfche gefch.) arche d'alliance.
messagerea
Bondfcbender, zie Bondbreker.
Boodfchappen, b. w. (ik boodfcbapte , heb
Bondfchending, zie Bondbreuk.
geboodfchapt), aankondigen , annoncer.
Bondfchrift, o. ecrit contenant les articles Boodfchapper, m. messager.
•
d'un traite, d'une alliance.
Boodfchapping, y r. action d'annoncer.
Bondteeken, Bondzegel, o. (in de Christel. Boodfchapfter, yr. messagere.
godsd.) eucharistie, f.
Boog, m. kromte, courbure, f. —, van ee•
Bonk , yr. fchonk, been , os , in. —, groot
ne brug , arche , f. — of kap van eene wieg,
flak vleescb., gros morceau, no.—, m.gros
archet. — van bet halfdek op fchepen ,
garcon.
fronteau. —van een gewelf, (in de bouwk.)
Bonken, b. w. (ik bonkte, heb gebonkt) ,
arceau ou archau. De inwendige — (of
Haan, battre, rosser. 1k zal hem —, fe
kromte) van een gewelf, intrados. De uit..
le rosserai.
wendige —, extrados. — van een Gothisch
Bonnet, yr. (ond. woord ,) foort van kap of
kruisgewelf, tierceron.— van bout, waarop,
muts, bonnet , in.—, (op fchepen ,) klein
ecn fleenen boog gemetfeld worth , boogitelzeil aan een grooter, bonnette , f.
ling, cintre. — van eenen bril , arcade, f.
Bons, yr. flag , hoot, coup, in. Eene
—, zeker fchiettuig, arc, arbalete , tn.
— op de deur, un coup sur la porte;
Den — fpannen, bander Parc; fpreekw.
fig. De — krijgen, etre renvoye, conge
De — kan niet altijcl gefpanncn zijn,
die, disgracie, essuyer un reins, etre
Parc ne peat pas toujours etre tendu,
chasse.
bandd. Zoo fnel als een pip nit eenen — ,
Bonfem, zie Bunfing.
vice comme un trait d'arbalete. Met den
Bone, o. bereid harig vel, fourrure , f.
— fchieten , titer de Parc. Veel fnaren
Deze landftreek levert het fchoonfte — op,
op zijnen — hebben, avoir plusieurs corcette contree produit les plus belles fourdes 4 son arc. — boven eene deur of ven•
cures. Met — voeren (of ook : onizetten,
fler, remenee ou arriere-voussure. — aan
garneren), fourrer. Een met bons gevoereenen zadel, arson. — aan eenen zadelvoor
de mantel, un manteau fourre.
eenen muilezel, courbet. —, (in de wisk.)
Bont, b., n. veelkleurig, gefpikkeld , bigargedeelte van een' cirkel, arc.
rd, e, de plusieurs couleurs , barioler , e. Boog, veil.. t. zie Buigen.
Een — tapijt , on tapir de plusieurs con- Boogaard, zie Boomgaard.
'Curs. — pa p ier , papier marbre. — Bun- Boogklavecimbaal, o. clavecin d'archet, vs.
te ekller,, pie-grieche, f. Bonte klcur, bii- t Boogfcheut, zie Boogfchoot.
garrure. Bonte Leta , ortic-grieche, f. — 1 Boogfchieter,, so. arbaldtrier,, archer.
Boog.
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wordt opgehangen; ook draagboom voor
Bongfchoot, m. trait d'art ou d'arbalhte,
coup de fleche. Een - ver, a la portde
tonnen, tinet.
d'arbalere, du trait de (arc.
Boomaarde , yr. terre qui consiste principaBoogfehutter, zie Boogfchieter.
gti de
ui ressemble a an ar.
ii le
. qui
Boogswijze , b. n. en bijw. en forme d'art, Boo
,b.u
feu
mach
l einen
bre , qui tient de l'arbre.
en arcade. - makes , (zeew.) van de kiel
agate
arborisee,f.
arguer.
Boomagaat
,
m.
van een fehip,
Boom, m. (oo) de groothe en flevigfle fonrt Boomaloë , vr. zie Ala.
van plant , arbre. Een wilde -, sin ar. Boombast , m. dcorce a'arbre, f. -, certaine erofe precieuse qui . en est faire stir
bre sauvage. Een tamme -, en arbre
les c4tes d'.,frique, btambondes, f. pl.
domestique. Hoogitammige of opgaande
(tawme) boomen, des arbres de tige. Boomblad, o. feuille d'arbre, f.
Hoogftammige of opgaande (wilde) boo- Boornbloem , Yr. fieur d'arbre.
men, abres de haute fatale. Regt op . Booinboor,, zie i'ompboor.
gaande boomen , arbres de brie. Een laag Boombrand, tn. incendie dans use forit.
gehouden -, arbre Hain, arbre en buis. Boomdraak, m. espece de dragon.
son. Een - met eenen regten flam , en Boomen , b. w. (tk bootede, heb geboomd),
eene fchuit met eenen boom voortfhwen,
arbre de brui. Een -, die zijne natuurduwen , pousser ou faire avancer en balijke Loogte bereikt heeft, en arbre de
reau au moyen d'une perche ou d'un croc.
rn' plein de haut vent. Een -, ann welks
Een fehip nit de haven -, bouter a Peau.
wortel de aarde nog hangt, tin arbre em.
',sorter. Een - walks takken afgekapt zijn , Booment, yr. zie Ent.
en welken men flechts de kroon beeft ge- Boomenter, m. zie Enter.
laten , tin houppicr, b y; arbre houppier. Boomenterij, y r. zie Enterij.
Een - met verdorde takken, en arbre cor Boomer, in. celui qui gaffe, qui pousse en
vaisseau au moyen d'un croc ,d'une perche.
bele.. Jonge -, ook elk beneden de 40 jaren, baliveau. Boomen langs de wegen , fira. Boomeuvel, o. maladie des arbres , f.
Een
oude
-,
die
flechts
Boomgaard
, m. verger.
ten, arbres voyes.
a,n de einden der takken uitloopt, en ar. Boomgaardenier,, in. jardinier, planteur,
pdpinieriste.
bre couronne et ',sort en time. Een -,
die door de vorst beeft geleden, en arbre Boomgaardooft, O. fruits, on. p1.
gelif, Boomen in regte rijen zaten, ali- Boomgans, yr. cravan, m.
gner des arbres; fig. (in de christ. godsd.) Boomgeid , o. tolgeld, argent qu'on pale
aux barrieres, pdage M.
fie - der kennisfe des goed en des kwaads,
l'arbre de la connoissance du bleu et du Boomgewas, o.gewas van eenen boom,fruits
d'arbre, In. pl.-, boomachtig gewas,vimal. Hij is een - van een' kerel, it est
gdtal qui tient de l'arbre, vi.
d'une fiere taille; fpr. w. De kat uit den
- kijken , regarder de quel cite vient le Boomgocliu, yr. (in de fabelk.) boschnimf,
Van
den
hoogen
teren
,
depenser
hamadryade ,nymphe des bois. -, PomoTent.
na , godin des oofts, Pomone.
inconsiderement, manger le capital avec
les rentes. Hooge boomen vangen veel Boomgrendel, in. verrott a tine barre, tn.
wind , (ook: Hooge boomen worden het 13,0mhakker, m. degene die boomen hakt,
eerst van den bliklem getroffen ,)les B rands
bilcheron. -, zekere vogel, grimpereau,
bequebo, charpentier.
sent le plus exposés aux coups du sort ;
pins on est eleve, plus on est en butte a Boornhalcking, yr. coupe d'arbres, f. abattis d'arbres, no.
la calornnie. Wanneer eon - ter aarde
ziigt, maakt ieder, dat hij takken krijgt, Boornhe y el, in. levier.
clans le partage d'une succession chacun Boomhof, tn. verger.
cherche son profit. Een-valt niet door of met Boomig , b. n rijkelijk van boomen voorzien ,
plein, e, d'arbres. -, (van de tanden,)
eenen flag, niet op den eerften flag, Parbre ne tombe pas du premier coup; tout
eggig, zie Eggig.
ce qui branle ne tombe pas ; ii ne fact Boomigheid, y r. zie Eggigheid.
Aan
de
vruchten
kent
Boomkaan
, yr. bateau fait d'un arbre, capas se decourager.
net, m.
men den -, on conceit l'arbre 4 son
fruit. Ala de - groot is, is de planter Boomkenner, in. arboriste.
dood, (boompie groot, plantertje dood,) Boomkever, m. molenaar , hanneton. -,
houthekje, capricorne.
on ne recueille souvent pas le fruit de
its travaux, on s'evertue souvent pour Boomklok , vr. cloche qui annonce le momeet que Pon ouvre au ferme la barriin'en laisser le profit qu'h ses heritiers.
re d'un port.
Zoo als de - valt, blijft hij liggen , ou
Parbre tombera, it demeurera; il n'y a Boomknoest, ni. noeud d'arbre.
plus rien a changer apres la more. On- Boomknop, in. bourgeon, bouton.
de boomen'willen niet verplant zijn; wan- Boomknuist, zie Boomknoest.
neer men oude boomen verplant, flerven Boomkooper, m. acheteur d'arbres.
zij gemeenlijk, les vieilles gens meurent Boomkt-ekel, m grillon d'arbre.
quand ils changent de desneure. -, van Boomkruipertje, c. zekere vogel , grimpe.
reau , m.
eenen fchuitevoerder , gaffe ,f. - met eenen
haak, croc. -, van eenen wagen , timon, Boomkweeker, in. jardinier arboriste , pd.
pinieriste.
m. -, van eene flede, arbre. - van een
rijtuig , brancard. -, van eene koets, it echo, Boomkweekerij , yr. pdpiniere , culture des
arbres. -, van geente boomen , on, ze na.
1. -, aan eene drukpers, barreau, m. -,
derhand to verplaatfen, bdtardiere.
op eene deur, barre, f. Met eenen - finiten Cecile deur of een venfter,)bdcler.- , Boomladder, Yr. ichelle double.
aan den weefstoci,aechargeoir, ensouple, Boomloof, o. jeuitlage , m. feuilles, f. pl.
ens:lb:8, m. -, van eene haven, barre Boomlnis , y r. puceron, m,
de port , porte d'un port, f. --, dwars . Boommaker, m. celui qui fait des barres,
etc. , ale Boom.
boom , waaraan bij (lagers een geflagt beast
L5
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Boommarkt, Yr. marche aux arbres, m.
dans la mer. Ilonger maakt raauwe boo*
Boommeester, zie Boomiluiter.
nen zoet, zie Honger. Zie ook Klimboon,
Boommeter, in. dendromatre.
Snijboon, Scamboon, enz.
Boonenakker, m. champ semi de Oyes.
Boommos, oh mousse d'arbres, f.
Boommusch, yr. moineau oil passereau qui Boonenboom, in. (in Amerika ,) fevier.
niche dans les arbres, vs.
Boonenhalm, m. ftoppel, eteule de fives , f.
Boonenkruid, o. sarriette, f.
Boomnimf, zie Boomgodin.
Boomnoot, yr. noix qui croft sur nit at- . Boonenmeel, o. farine de fives, f.
bre, noix.
Boonenrank, y r. zie Boonenhalm.
Boomolie, yr. olijfolie, huile &olives.
Boonenfchil, y r. gousse ou ecosse de fives.
Boomooft, o. fruits d'arbres , m. pl.
Boonenftaak , Boonenftok , m. echalas , m.
rams , f. ; fpr. w. Hij houdt zich ale een
Boompaal, in. paal bij een jong boompje ,
tuteur.
— , it se bent crop droit ; it n'a rien de
Boompalm, m. palmboom, palmier.
libre, de degage dans sa taille ; it est
tout d'une 'venue; it est tout d'une piece.
Boompikker, in. zie Boomkruipertje.
Boompje , o. arbrisseau, at-baste, m.
Boonenftroo, o. paille de fares; fig. Hij is
zoo grof ale —, il est extrement grossier ;
Boomplanter, Boompoter, m. planteur d'ar.
bres.
it a ate el l'ecole des charretiers.
Boomrijk, b. n. abundant, e, en arbres , Boonenveld, o. zie Boonenakker.
plein , e, d'arbres.
Boonhalm, zie Boonenhalm.
Boomfap, o. awe (des arbres), f.
Boonkruid, zie boonenkruid.
Boomfchaduw, yr. ombrage d'arbres, m.
Boonmeel, zie Boonenmeel.
Boomfchender,, in. celui qui endommage les Boonrank , zie Boonenrank.
arbres.
Boonfchil, zie Boonenfchil.
Boomfehenderij, yr. dommage fait aux ar- Boonflaak, zie Boonenftaak.
Boonftok, zie Booneuflok.
bres, ta.
Boomfehimniel, in. moisture des arbres, f. Boonftroo, zie Boonenftroo.
Boomfchip , o. bateau fait d'un arbre, m. Boontje, o. verki. w. feverole,f. Gefplkkeld
Boomichool, zie Boomkweekerij.
—, faseole, f.; fpr. w. — komt om zijn
Boomfchuit, yr canot.
loontje, 4 present it en souffert.
Boomflak, yr. zonder haisje, lirnacon, m. Boonveld , o. zie Boonenakker.
ou limace ,f. limas, m. qui vit sur les Boor , y r. vilebrequin, perpoir, foret, in.
Groote — der wagenmakers, waarmede zij
arbres. —, met een huisje, escargot , tn.
beginnen een gat to boron, fcbuip. of fleekBoomfluiper, zie Boomkruiper.
Boomflang, vr. serpent qui vit sur les arboor, arnercoir , m.— der pompenmakers ,
roteanne, f: Groote —, (avegaar) , sari e,
bre, ,m.
Boomflu:ter, tn. garde-barriere d'un port.
re, f: zie ook de zamengeft. Drilboor,, Teepaneerboor, Aardboor,, enz.
- van cote haven , havenfluiter,, bacleur.
Boord, m. uiterfle kanc van eenig ding, rand,
13oomfooeijen , y r. zie Booinfnoeijing.
bard, m. De — van een gins, le bard
Boomfnoeijer,, in. celui qui emonde on éd'un verre. Tot den — toe vo l., zie Boorbranche les arbres, tailleur d'arbres.
devol. —, oever,, bards, 7n. pl. rii'age,
Boomfboeijing, o. taille des arbres, f: Deze
tn. rive , f. —, zoom, rand , bordure , f.
tuinman y erflaat de — wel, cet jardinier
—, aan een k'ecd, rebord,m.—,o. rand van
entend Bien la taille des arbres.
een fchip, bard , in. Aan — gaan , alter
Boomftam , in. tronc. —, onderftam van rea bard , se mettre a bard, s'embarquer.
nen boom , souche, f.
Aan — klampen , alter a l'abordage. Over
Boomfter, yr. cells qui gaffe.
— werpen , jeter el la Incr. Aan — neBoomfterk, b. n. tres-fort, e, robuste, yimen, prendre sur son bard. Aan — heb.
gourcux , ease.
Boomftronk , in. /ronc d'un arbre dont on a
ben , aveir sur son bard. Aan — komen,
venir a herd; fig. Gij moet mij daarmede
coupe les branches.
niet eau — komen, it ne fates pas me par..
Boomswijze, bijw. en forme d'arbres.
ler de cola; ne me parlez pas de cela ,
Boomtak, in. branche d'arbre, f. rameau
je n'en ferai rien. Daar is veel over —.
d'arbre, in.
it y a beaucoup de perdu. Aaa hooger —
Boomvalk , us. hobereau.
ziin , etre a son aise. Lich aan hooger— hon.
Boomvaren , yr. fougere , f. polypade ,
den , choisir le part: le plus sur ou le
ns.
plus avantageux. Over — raker, dire di.
Boamveii, o, tegenft. van aardveil, lierre
possede d'une charge, etre amis.
(qui rompe autour les arbres),
Boordeu , b. w. (ik boordde, heb geboord),
Boom yrucht , vr. fruit d'arbre, tn.
met een boordfel beleggen ,galonner,,borBoomwachter, m. zie Boomfluiter.
der, garnir.
Boomwagen, m. handwagen , camien.
, 26 celui qui galonne , zie BoorBoorder,
Boomwas, o. empldtre dente, f.
Boomwol , yr. katoen , coton, m.
B ooernie
Yo 1 , b, n, jusqu'au bard.
d retnpli
Boomwolien, b. n. de coton.
Boordevolletje, o. glas tot aan den boord geBoomwollenboom , tn. cotonnier.
void , rouge-bond, in. Een — drinken,boiBoo mworm , in. ver qui rouge let arbres.
re, faire ten rouge- bard ; of liever en
Boomwortel, in, racine d'arbre, f.
raisfchien biter : boire a rouge bard,
Boommeter, zie Boomplanter.
Boordlint, o, boordfel, galon, ruban a bor.
Boornzijdo, y r. zie Bombazijn.
B
oomzwam, yr. agaric , m.
Boon, yr. (oo) five. Groote —, zie Boeren- Bodoerrd'er; o. galon, m.
boon. Boonen dopPen ) ecosser des Thies; Boordfier, y r. cells qui galonne, etc. zie
Boorden.
fig. In de boonen zijn, se tromper,,, etre
dans l'embarras, etre embarrasse , e; Boorijzer, o. fer 4 percer,, perpoir,, m.
fpr. w. Dat is zoo veel als eene — in , den Boorfchaaf, yr. zekere groote ichaaf, gulllaume , m. Breede —, fucilleret, m. Zie
brouwketel , c'est comme une goutte d'eau
vet'.
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verder de met Boorfchaafzameng. woorden, Borax, in. een oorfpronkelijk gom, delfzout
al s: Zoetboorfchaaf, enz. of zout van onbekenden oorfprong , borax.
Boorts , vr, zekere ziekte, overloop van gal , Boraxzuue. o. (bij de chim.) acide boraci•
debord , degorgement ou epanchement de . que. Met — gemengd, borate, e.
Bord, o. zeker ftevig en min of meer plat
bile , m.
gereedfchap, inzond. het tafelgereedfchap,
Boorvlijm, yr. lancette.
(oo)
kwaad,
flecht,
waarvan men eet, ook : tafelbord, assiet.
mechant , e.
Boos, b. n.
Een booze weg, un mechant chemin, tin
te, f. Een zilveren, porceleinen, tinnen
chemin fileheux,penible , mal-aise. De
—, une assiette d'argent , de porcelaiwereld worth van dag tot dag boozer, le
tie, d'etain. Een — van aardewerk, Een
monde empire de jour en jour. Eene boo .aarden
, one assiette de faience. Een
!lapel borden, une pille d'assiettes. Een
ze tong, tine mechante langue. Het was
zoo — niet gemeesd, je n'y ai par entendiep
(foepbord,) sine assiette crease
du malice. —, toornig, fai che , e. — wor•
ou potagere. Ceef on3 fchoo-ne borden ,
den, se filcher,entrer en colere , se met- donnez-nous des asstettes blanches. (AANM.
tre en colêre. Op iemand — wore en , se
Het ond. woord assiet heeft de beteekenis
filcher contre q. q. Zich — ho y den, faivan kleinen fchotel, en beet dan plat, tn.
re semblant d'être en colere. lemand —
Een asfiet groenten, un plat de legumes.)
—, tot andere einden, als : Een houten—,
maken, filcher ou irriter q. q., le metgeneigd om kwaad te
plateau de bois ; (mu vleesch op te fnij.
tre en coldre.
doen, malin, maligne. De booze geest,
den,) foijbord, tranchoir, tailloir. De bor.
(ook enkel : De booze, de duivei l'esprit
den van een bock, les cartons d'un livre,
malin, le malin. Booze gedachten , des
m. pl. ; fig. Een - voor het hoofd hebben,
bijw. zie Booslijk.,
pensies malignes.
avoir un front d'airain; zie ook de zaBoosaardig, b. n. boos, kwaad of onheil bemengeft. Schenkbord, Uithangbord, Damrokkenende van aard, malin, igne , meinzond.
bond, Schaakbord , Seboolbordi
chant , e, malicieux, euse , malfaisant,
triktrakbord , trictrac , tablier de tricone
joie
Eene
boosaardige
vreugde
,
e.
trac. in het — fpelen, jouer au trictrac.
maligne. Eene boosaardige koorts, one
, berd, enkel gebr. in : Te borde komen,
fievre maligne. Eene boosaardige vrouw,
(voor den dag komen ,) paroitre.
une mechante femme. Eerie boosaardige Bord , o. zekere ziekte, zie Boorts.
tong, une rnechante langue. Een —mensch, Bordeel, o. (ee) hoerhuis, lieu de (Wall..
bijw. malignerrn homnae malicieux.
che , bordel ,m. AANM. Het Nederd. Borwent , malicieusement.
deel is eene befchaafde uitdrukk. voor ti gerBoosaardigheid, yr. mechancete , malignite ,
huis: in het Fransch worth Bordel in geemalfaisance.
ne befchaafde gezelfchappen gehoord.
Boosatrdiglijk , zie Boosaardig, bijw.
Bordeelbrok , m. hoerenlooper,
malfaiteur. Ue boosdoeBoosdoener,
tassier, rufien.
ners moeten geitrafc worden,it fact punir Bordeelhoer, yr. putain de bordel , pail.
les malfaiteurs.
larde , prostitute, catin.
Boosdoenfter,, y r. femme malfaisante.
Bordeelhouder, m. hoerenwaard, maitre de
Boosaardig, zie Boosaardig.
bordel , maquereau.
Booshartigheid, zie Boosaardigheid.
Bordeelhouding , vr. action de tenir un bor.
Booshartiglijk, zie Boosaardiglijk.
del.
Boosheid., vr. flechtgezindheid , michance. Bordeelhoudfter, yr. hoerenwaardin, mattress
te, malice. Wie heeft isomer van zulk
se de bordel , maquerelle.
eene
gehoord? qui a jamais entendu flordeelfpraak, yr. vuile taal, obscdnitd,fpl.
parlor d'une pareille mechancete? De — Bordeeitaal, vr. obscenites, f. pl.
(verdorvenheid,) der eenw, la dipravi- Bordes, o. hooge ftoep, person, sn. —, rustgramfchap , coUre. Zijle du siècle.
plans op eerie trap, pallor, vs.
tie — was fchielijk voorbij, sa colhre itoit Bordig, b. n, ftijf, roide , dare. Dat papier,
bienat passe:.
dat linnen is te
ce papier , ce lingo, est
Booslijk, bijw. mdchamment , malicious:trop roide , n'est pas assez souple.
went.
Bordigheid, vr. roideur.
Booswicht, m. salerat , homme salerat , Borclpapier, o. ftijfpapier, carton, in.
c'est on scelerat. Bordpapieren , bijw. de carton.— doos, boite
pendard. Hij is een
Boot, yr. (oo) zeker klein vaartuig, nacelde carton, f. carton, m.
le ,f. bateau, canot , esquif,m. barque , Borduren, b. w. (ik borduurde, heb geborehaloupe,f.; fpr. w. Eerst in de
, keur
cluurd), met goud, zijde, enz. ftikken,
van riemen , (die eerst komt, die maalt
broder.
eerst,) le premier venu a l'arantage du Borduren , o. broderie, f.
zeker halsfieraad, pendeloque Borduurder, m. brodeur.
choix.
ou rose de thamants que les dames por- Borduurraam , o. metier d broder, m.
tent a leer collier.
Borduurfel, o. broderie , f.
Bootje, o. (verkl, woord van Boot,) petite Bordtturfter,, vr. brodeuse.
chaloupe, escaude, f.
Borcluurwerk ,
zie Borduurfel.
Bootsgezel, m. matelot ,marinier.
Horduurweriter, zie Borduurder.
Bootshaak, m. gaffe , f. croc , harpin , m.
Bordnurwerkfler, zie Borduurfter.
Bootsman , m. contre.maitre, second mai. Boren, b. w. (ik boorde, heb gehoord), door
tre, bosseman.
drukken en draaijen uithollen, inzond. met
Bootsrnansmaat, m. sous•bosseman.
werktuig, boor genaamd, forer , per.
Bootstouw, o. corde du bateau, f.
cer. bunco ileutel
fo yer tine clef ten
Bootsvolk, o. equipage, m. matelots, m.pl,
loop Vso eenen fnaphaan
foyer le canon
Booze, in. zie op Boo , .
d'un
Een kanon
aleser en CaBoraadje , vr. (zekere plant,)bernaadje, hour.non. Een gat in eene plank —, percer on
cache.
trouer one planche.
De herfenpan
,
lbrat,
zekere ftof, borat,
tripaner ; fig Len fchip in den grond —,
(fchie.
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(fchieten ,) confer 4 fond un vaisseau ;
van bier: Zich in den grond —,(zich arm
waken,) se ruiner ; (in den gemeenz. fpr.
tr.) Imam' een gat door den neus —,
frustrer q. q adroitement de ces espirances , lui passer la plume par le bec,
duper finement q. q. Iemand lets door den
neus —, prendre subtilement q. ch. 4 q.
q., le supplanter. —, o. W. (met Zijn)
als : Door een vijandelijk bataljon heen —,
percer un bataillon ennemi.
Borg , m. iemand , die voor de fchuld van eenen
anderen inftaat 9 caution , f. repondant , garant pleige. —, (bij het geregtsh.)fidejusseur. Voor iemand— blijven, etre ors denteurer caution pour I q., cautionner.—worden, se rendre caution. — ftellen , don.
nor caution. Zich — ilellen voor jets, iemand, se rendre caution de q. 1., de q.
ch. 1k ben er — voor , fen Buis caution,
je vous en suit caution. je servirai de
caution. —, crediet , als : lets te — koo.
pen, acheter q. ch. a credit.
Borg, verl. t. zie Bergen.
Borgen, b. w. (ik borgde , heb geborgd) , aan
iemand, faire credit 4 q. q. —, op goed
vertrouwen verkoopen , vendre a credit.
—, op goed vertrouwen koopen, acheter 4
credit ; fpr. w. — baart zorgen , (Die borg
blijft, geeft den flenteI van zijn goed ,) qui
repond, pale. Men wil niet meet. —, le
credit est mort. — is geen kwijtfchelden,
Cc qui est difTerd, n'est pas perdu.
Borger, m. cold qui vend ou achhte 4 credit.
Borgfteller„ m. celui qui donne caution.
Borgftelling, vr. borgtogtgeving, cautionnage, tn. —, vrijwaring , garantie.
Borgtogt, m. cautionnement, tn. caution,
(bij het geregtsh.) fidejussion , f. Under— ontflagen worden , etre ilargi, e, 4
la caution d'un autre.
Borgtogtelijk, b. n. 4 la caution de q. q.
Borkan, o. zekere flof, bourcan, in.
Born, zie Bron.
Borneren, o. w. (ik borneerde , heb geborneerd) , opborrelen , bouillonner.
Borneren. b. w. (ik borneerde, heb geborneerd) , (ond. woord van het Fr. borner;)
beperken; fig. Hij moet zich zeer —, (zijne
uitgaven inkrimpen), it est oblige de se
resserrer beancoup.
Bornput , m. puits.
Bornwater, o. eau de source, f.
Borrel, m. bobbel, waterbel, bouteille, f.
bouillon, tn.; zie Bel, in de 2. beteek. —,
teug fterken drank , goutte, f. (in den gem.
fpreektr.) rogomme. Een' — drinken, nemen „ barrelen , prendre une goutte.
Borrelen , o. w. (ik borrelde , h,b geborreld),
opborrelen, opwellen , bouillonner,, sour.
dre (comme :'eau d'une source,), —, ee.
nen borrel drinken , prendre tine goutte.
ook: (braaf drinken ,) Zij zitten den ganfchen dag te —, its boivent touts la four..
née.
Borrelflesch, y r. bouteille 4 genievre ou 4
eau de vie.
Borreling, y r. opborreiing , bouillonnement,m.
Borst ., vr. dierlijk ligchaamsgedeelte van den
hals tot het middelrif, het hart en de long
bevattende , poitrine , f. Eene breede
—, une poitrine large. Eene fmalle —,
tine poitrine Ott-vile. De — bloot hebben , avoir la poitrine decouverte ; (bij
vrouwen ,) avoir le sein decouvert.
Zich op de — flaan , se [rapper ou se bat-
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tre la poitrine, Eenen vriend aan de —
drukken , embrasser un anti; fig. Met de
— op lets vallen, Zich met de — op lets
toeleggen , s'appliquer avec ardour 4 q.
ch. De — hoog zetten , se mettre sur son
quant 4 moi. Hij doet dat tegen de —, it le
fair 4 contre-coeur. Die raadgeving foot
mij tegen de —, je repugne a cot avis. —,
voor : de longen , poitrine. Het op de —
hebben, avoir mal 4 la poitrine , etre ma.
lade de la poitrine, avoir la poitrine affectie. Zwak, fterk van — zijn , avoir la poitrine foible, bonne. Hij beef eene flechte
—, it est affecte de la poitrine; fig. Helder
(Dapper) uit de — fpreken, Juffer, (joffer)
uit de — fpreken , zie Juffer. —, bepaaldelijk, vleezige hoogte , bij vrouwen, aan
elke zijde der borst, sein, teton, in mammelle, f: d'une femme. Slappe en bangende borften, tetasses, f. (AANM. Teton
wordt meest gebruikt, wanneer de borst bijzonder als het tot zogen gefchikte gedeel•
te wordt aangemerkt. Sein heeft ook de
beteekenis van: beide borften. De borften
eener vrouw, le sein d'une femme.) Men
beef haar eerst de regter- , en daarua de linker borst afgezet, on lui a coupe d'abord le
sein droit,ensuite le sein gauche. Vrouw
die groote , aware borften heeft , femme
tnamelue. De moeder geeft het kind de —9
la mere donne le teton 4 :'enfant. Een
kind (tar nog aan de — is , (dat nog zuigt ,) un
enfant qui est encore au teton; 4 la marnelle , qui allaite encore.—, bij uitbreiding
dat gedeelte van het gewaad , dat de borst bedekc, sein, nt, Hij flak den brief in zijne
— , it mit la lettre dans son rein. —,
van een kalf, kalfsborst , van een fchaap ,
la poitrine de veau, d'un mouton. —, van
een veldhoen , van een' faizant of ander gevogelte, l'estomac , tn. d'une perdrix. De
— van een' kapoen , le blanc d'un capon.
De — van een paard , le poitrail d'un cheval. Dit paard heeft eene fchoone —, ca
cheval a un beau poitrail. De — van eon
Bert, la hatnpe d'un cerf. --, m. jongman,
met de nevenbeteekenis van frisch, gezond,
moedig, gaillard. Hij was een — van
vijftien jaar, c'etoit en gaillard en gar.
con de quinze ans.
Borstader,, vr. bloedader in de borst, veins
on arare mammaire. —, flagider in de
borst, veins thorachique.
Borstbalfem , m. baume pectoral.
Borstbeeld , o. butte, (in de wapenfchildk.)
bus, tn.
Borstbeen , o. fleutelbeen, as de la poitrine,
(in de ontleedk.) clavicule, sternum, tn.
(latijnsch woord). Het benedenfe gedeelte van het —, brecher. Tot het — behoorende , (in de ontleedk.) sternal , e. De
ribben van het — , le., cotes sternales.
Tot het — en de ribben behoorende, ster.
no-costal , e. De driehoekige fpieren van
het —, les muscles sterno-costaux.
Borstbezte vr. zekere vrucht , jujube.
'
Borstbezinboom,
m. jujubier,, ziziphe.
Borstboom , m. aan een weefgetouw, encouloir.
Borstdrankje, o. decoction pectorals.
Borilel , y r. rughaar van een varken, soles ,f.pl.
de cochon. —, een daarvan gemaakte fchuijer,, brosse ,f. vergettes , epoussettes ,f.pl.
Gij moot dien mantel eene ftreek drie vier
met den — geven , it fats: donner trois ou
quatre coups de vergettes 4 ce tnanteau.
—, fehoenborftel, decrottoire , f.
Bor.
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Borftelachtig, b. n. qui a des soles, hens- Bosch , o. woad, Bois, forit, tn. — met
hoogitammige, opgaande boon:en , futaie,f,
se,
e.
Borfleldraad , in. fchoenmakers draad, waaraan Boschaadje, o. bocage, bosquet, m.
eene boritel bevestigd is , pikdraad , li- Boschachtig, b. n. plein, e, ou rempli , e.
de bois on de forits.
gneul.
Boritefen , b. w. (ik borftelde, heb gebor . Boschbes, yr. blaauwbes, airelle , bait sau;
vage.
field), met eene borflel reinigen , vergeBoschbewaarder,, in. garde-bois, garde-foter, brosser.
nit.
Bodieler , m. celui qui brosse , vergette.
,devergeter. Boschbewoner, m. habitant des bois ou des
Borfteling , yr. action de brosser.
frets.
Borftelfter,, vr. celle qui brosse , vergette.
Boschbewoonster, yr. habitante des bois ou
Borftelmaker,, m. brossier, vergettier.
des forits.
boutique
de
brossier,
Borftelmakerswinkel , in.
Boschbezie , zie Boschbes.
de vergettier, f.
Boschdruif, yr. raisin souvage, m.
Borftelwinkel, m. boutique de brosses.
Boschduif, vr. pigeon ramier,, pigeon sauBors t gezwel, o. empy erne , f.
vage, m.
Borstharnas, o. cuirasse, armure de poitrine , f. corselet , m. — van een paard, bar. Boschgod , in. (in de fabelk.) sylvain, fanne , satyre.
de, f.
Borstjuweel , o. pendeloque de diamants , 1. Boschgodin, yr. (in de fabelk.) nymphe des
bois. —, (zekere plant) dryade.
zie Boot.
Borstklier, vr. glande pectorals, —, zweze. Boschgeregt, o. gruerie. —, houtvesterfchap,
grairie,
f.
rik der kalveren , fagone oft fagone , f.
Boschhakker,, m. b ilcheron.
Borstklierader,, yr. veine thymique.
Borstkoekjes , 0. meerv, tablettes bichiques , Boschhen, yr, gelinotte des bois.
Boschleenheer,, m. gruyer.
tablettes de pandalion, f. pl.
Borstkwaal, vr. mat de poitrine , tn. 'Bala. Boschloof, o. feuillage des bois, m.
Boschmeester,, in. garde-forét. Opperfte—,
die pulmonaire.
gruyer.
Borstlap, m. borstbekleeding, piece d'esto.
mac , f. —, (in de Israa, gefch. der boo. Boschnimf, yr. zie Boschgodin.
gepr.)pectoral, rational, Purim et thum. Boschregt, o gruerie, grairie, f.
mi do grand pontife. —, van een' fcherm- Boschflang, yr. couleuvre.
Boschveller, m. abatteur de bois.
meester,, plastron, m.
Borstmiddel, o. remede pectoral, expect° . Boschwachter,, in. forestier, garde- fret.
B_)sfen , b. w. (ik bosre, heb gebost), zie
rant, bechique, tn.
Opbosfen.
Borstpillen , vn. meerv. pillules pectorales ,
Bot , vr zeker plat vischje , pile; fig. — vanf. Pi.
gen , een botje vangen . (zijn oognierk niet
Borstplaat, yr. zeker wapentuig , devant d'ubereiken,) etre frustrd en on dans son at.
ne cuirasse , m. —, zie Borstkoekjes.
tente ; donner du nez en terre ; manBorstpoeder,, vr. poudre pectorals,
quer son coup ; se casser le nez; sortir
Borstriem , in. poitrail.
Borstrok , m. (zonder mouwen ,) hemdrok ,
bredouille; trouver buisson creux. De —
vergallen , zie Vergallen. Een botje (duff.
,gilet , m. —, (met mouwen ,) camisole, f.
je) zonder gal ,. zie Gal.
Borstrokje , o. herndrokje , brassieres, f. pl .
Borstfpier,, yr. (in de ontleedk.) denteld , Bot, vr. uitfpruitfel, fcheut der boomen,
bourgeon, bouton, M. -, van hier: —, o.
muscle pectoral, nt.
ruimte, fcheut, (fcheepsw.) van een touw,
Borstftuk , o. inzond. van een road, poitri.
suture de cable. Dar touw heeft geen
ne , f. —, van een haruas, devant d'une
— genoeg , cette corde est trop tendue.
cuirasse, m. —, der fchermmeesters , zie
Een' kabel — vieren, filer du cable. —
Borstlap.
Borstfuiker , yr. gerftefuiker, sucre d'orge, m.
korten , virer sur le cable ; fig. Iemand —
vieren, abandonner q. qt a sa propre vszie Kandijfuiker.
Borstvinnen, yr. meerv. nageoires pectora .lontd ; lui ldcher la bride , lui mettre la
les.
bride sur le con, Jul donner trop de IIbertie
Borstvlies, o. ribbevel , plevre, f.
Bot, o. been , knook , os , m.
Borstvi , rmig, b. n. mammiforme.
Borstwapen , o. armure de poitrine , f.
Bot , b. n. ftomp , cc:Rousse ,e. E en — :nes, u,
couteau emoussd; fig. lomp, dom , lourd,
Borstwering , yr. (in de vestingbouwk.)para.
e, stupide, grossier, ere. Hij is — van
pet, m. —, tusfchen twee fchietgaten , met,
Ion, ns. —, aan een venfter, appal, m.
guest, Il a l'esprit lourd. —, bijw. op
eene lompe wijze , lourdemeut , grosBorstzuivering, yr. anacarthase.
sierement , cf. :Amens. Gij hebt hem dat
Borstzweer,vr.abces au sein des formes, nt.
al te — gezegd, vows lui avez dit cola
Bos, m. bondel , botte , f. Een — hoof ,
crop cr ihnent ; van daar: Bot nit , Bot.
ftroo, 'taken , zwavelflokken , asperfies 4 felderij , pennen , enz. , tone botte de foin ,
weg, zie die woorden. , verder ; plot.
feling , als: Hij ftapte met groote fchre.
de paille , d'dchalas , d'allumettes, deco.
den , maar bleef — itaan, it marchoit a
Teri, de plumes, etc. Een — fleutels, un
trousseau de clefs. Een — Naar, une soul.
Brands pas ,mais it s'arreta tout-h-coup.
fe de cheyeux. — pluimen, (vederbos ,)
(ook: Op een —, als : Op een — fillpanache, f. Een —uijen , une glane d'oi.
zwijgen, se taire tour-h-coup). —, voorts:
pions. Een — hout, un fagot, cotret, in.
geheel en al, als : — fill zwijgen, gander
un morns silence.
Een — itokviseh, une poignde de stokfiche.
Een — wijngaardflaken , charnier. Een — Botanic, yr. (ond. w.) botanic ; zie Kruid.
kunde , Plantkunde.
(in de kruidk.) korenaren, bloemen, enz. ,
panicule. — kreupelbout, une falourde ; Botboer, m. celui qui vend des plies.
Boter yr. het door middel van karnen verdik.
zie verder Bendel en Boudel.
te, vettige der melk , beurre , vs.; fpr, w.
Bos , zie Bus.
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bij de visch geven, (geld bij de waar,)
payer argent comptant , argent sec, ar.
gent sans corde. — bij de visch ! (geld of
geen goed!) point d'argent , point de
Suisses. Dat is — aan de galg gefmeerd ,
c'est ;leer sa poudre aux moineaux. Als
de kok en de bottelier kijven , weet men waar
de — blijlt zie Kok. Wanneer hij geld
heeft, breath lilt er ook de — uit, (dan
maakt hij goede Fier,) quand ii a de Pargent, it fait florae. bij uitbreiding ,
benaming vsn onderfcheidene bereidfelen der
fcheik., door derzelver dikte en fmerigheid
aan boter niet ongelijk , beurre , (in de nieuwere taal der fcheikundigen ,) muriate sublime, 171 - van fpiesglas, beurre eon..
timoine, muriate a'antimoine sublime.—
van tin, muriate d'e'tain sublime.
Boterachti g , b. n.(in degeneesk.) butireux ,
euse. Het — gedeelte der melk, la partie
butireuse du Tait.
Boterachtigheid , yr. qualite butireuse.
Boterbeestje, 0. espece de sucrerie, de patisserie au beurre.
Boterbloem, y r. zekere gele veldbloem, bat •
sleet, souchet d'eau , m.
Boterboer,, m. beurrier.
Boterboerin yr. beurriere.
Boterboor, y r. werktuig der boterkoopers,
waarmede zij onderzoeken, of de boter onder en boven in het vat de zelfde is, percebeurre, m. sonde , f.
Boterbroodje , o. petit gateau au beurre, m.
Boterdeeg , 0. pate au beurre , f. —makes,
feuilleter la pate. Ze,ker bladerig —, feui 1letage , tn. Gebak van — ,g deeau feuillete.
Boterdoos , yr. boite au beurre.
Boteren, 0. w. (ik boterde, heb geboterd),
boter makes, .faire le beurre. De vrouw
moet nog --, la femme dolt encore faire
le beurre. —, tot boter worden , s'epaisser au point de devenir beurre. Als men
fuiker in de learn doet , wil de melk ( room)
niet — , en fetant du sucre dans la baratte, la creme no s. 'epaissit pas; fig.
Dat zal niet —, cela ne reussira pas. —,
b. w. met boter beftrijken, beurrer. 1k
heb de broodjes geboterd, beurre fes
petits pains.
Botergebak, o. patisserie au beurre, f. —,
poffertje, poupelin, tn.
Boterham , yr. geboterde fnede broods, beerree , tartine.
Boternuis, o. maison oil Pon vend du bearre, f.
Boterkern , yr. baratte.
Boterkoek, m. gateau au beurre, tn. dariole, f:
beurrier, marchand de
Boterkooper,
beurre.
Boterkoopfler, yr. beurriere, marchande de
beurre.
Boterkrakeling, m. craquelin au beurre.
Boterkramer,, m. beurrier, marc/sand
beurre, qui vend en detail.
Botermarkt, yr. marche au beurre ,m.
Botermelk, yr. karnemelk, fait de beurre,
babeure, babeurre, tn.
Boterpeer, yr. beurre , tn.
Boterpot, m. pot 4 beurre.
Boterfaus , y r. fauce blanche.
Boterfchotel, In. plat a mettre du bonnie.
cuiller ou spatule de pot a
Boterfpaan ,
beurre, truelle a beurre, f.
fnijtand, dent incisive, f.
Botertand,
Boterton, yr. Botervat , 0. tonneau 4 bear.
re, m.
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Botervlieg, yr. espece de papillon.
Botervloot, yr. Botervlootje. o. (waarin men
boter doet,) tinette ou tine 4 beurre,
(waarin borer is ,) tinette ou tine de beurre.
Botervrouw, Yr. beurriere.
Boterwaag y r. lieu public oil Pon pese le
beurre, tn.
Boterwijf, o. zie Botervrouw.
Botheid , y r. dtat de cc qui est &soused , V2 .
De — van het mes was oorzaak , dat ik mij
in de hand fneedt , je me coupois la main 4
cause de ce quo le couteau etoit emous.
se; fig. domheid, ignorance, stupidite ,
lourdise.
Botje , o. verkl. zie Bot. (in Vriesland ,)
de waarde van twee en eenen halven cent , la
valeur de deux cents et demi de Ronande ; fig. bij betalen , payer chacun
son dcot, sa part, a frais commune. Een
botje-bij-botjes . maaltijd , (gemeenfchappelijke maaltijd.„) an pique-nique.
Botmuil, Botoor, m. lourdaud , ignorant,
tn. —, yr. femme ignorance.
Hij kreeg eene
Bets , yr. ftoot , choc,
geduchte
recut lin terrible coup.
Botfen , b. en o. w. (ik bottle, heb gebotst) ,
tegen lets aanflooten , chequer , heurter,
rudement.
Boding, yr. het botfen , choc, heart , on. De —
van twee fchepen , le choc de deux navires ;
fig. De — van gevoelens, van belangen ,
le choc d'opinions, d'interdts.
Botstouw,, 0. corde attachee a uneautre ,f.
Bottel, y r. flesch , bouteille , f.
zie Rozebottel.
Bottelarij, yr. provifiekamer,, depense , s'ommelerie.
Bottelbier,, o. biere en bouteilles, f.
Bottelen , b. w. (ik bottelde , heb gebotteld) ,
op bottels tappers ,' mettre en bouteilies.
Wanneer zullen wij het bier —? quand estce que nous mettrons la biere en bouteild,
les? —, 0. w. (met Hebben) van bier ,
fchuimen, ecumer mousser.
Bottelhuis , o. maison cis Pon vend de la
blare en bouteilles , f. •
Bottelier , m. opzigter over den drank in een
huishouden , keldermeester,, sommelier,
—ineklostr,
cellerier , (op een fchip,
fchaftmeester,) depensier, maitre-valet ;
up eene galei , harillar ou barillard)4
fineek,v. Ais de k(c

men wear de boter
i-Aotc.
Botteliersmaat, m. op fchepen, garcon du
maitre-valet, aide- depenci er.
Bottelierfchap , 0. keldersneesterfchap, sommellerie , f. in een klooster,, cellerie ,
Bottelroos , yr. zekere roos , rosa villosa.
Botten, 0. w. (ik botte, heb gebot),
fpruiten bourgeonner , beutonner. De boomen beginnen to —, les arbres commoncent a bourgeonner.
Botterik , zie Botmuil.
Botuit, Botweg, bijw. de but en blanc,ron.
dement, nettement, tout unithent , sans
management.
Boud , b. n. flout , hardi ,e, effronte, e. —,
bijw. hardiment, effrontement.
Bouffante, vr. (and. w.) zeker kleedingfluk
ter verwarmingom den hals voor heeren
dames, boutfante.
Bout , us. ijzeren nagel , boulon, cheville
de far, 1. Dikke ijzeren — zonder kop ,
goujon , m. ljzeren— of pen om de fchroef
eener pers om to draaijen, taranche
( fcheepsw.) waar een oog (ring) aan 1S, ptton, m. cheville 4 oeillet,f.— met eene fpil
bou-
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boulon a clavette. Zie vender de met Bout Bouwgevaarte , o. edifice , bdtiment, m.
m.
.wheer,
fondateur (de quelque bd.
zameugeflelde woorden, als: Betingbout ,*Bou
toment).
Klerkbout, Kophout, enz.; . fpr. w. lien
— op den kop, op het hoofd krijgen, (zir Bouwhout, o. bois de construction,de char.
pence , m.
ne vermeende aanfpraak op jets verijdeld
zien ,) perdre son proces , passer mal Bouwbuis, o. fchuur, grange , f.
son temps , etre diboute. I-fij ging bij B , uwing yr. bdtisse , construction, f. —,
labourage, m.
den overfe klagen, maar hij heeft den —
op den kop gekregen , ii est alle se plain. Bouwknecht, in. knecht die het land bebouwt,
labou
laboureur.
dre au colonel, vials ii a perdu son proces ; it a mai passe son temps ; it a Bouwkosten, o. frais d'une bdtisse , m. pl.
trouve (ook : chereize) chape-chiite ; ii en Bouwkunde, yr. kunst , om gebouwen op te
rigten, architecture, f.
est sortibredouille.—, voor of achterkwarb n.
ent ord Parchitectu tier, ale: van een fchaap, fchapenbout, gi- Bouwkundig.
l e, verse,, e, dap s Par ehitectufe, ex.
got de mouton. -- van een lam , quartier
pert
,
e,
en
architecture
architecture.
gevod'agneau, m. eelanche , f. —, van
gelte, (ook : Bowie, o.) ails ou exisse , Bouwkundige , m. zie Bouwkunftenaar.
w ikaunndff,enoa.art,ermre. airachhoi
f.; fig. Op de bouten komen , (voor den Booluiw
labourable
e arable,
dag komen ,) paroitre , se remuer. Wei. Bonwland,
ou
f. terroir, na. Bouwlanden koopen, ache.
der op de bouten komen , (van eene ziekter des terres arables. Dit — is goed voor
te herflellen,) revenir d'une maladie. lekoren, ce terroir est bon pour les bleds.
wand in
i de bouten
ten vatten of pakken, Om Bouwlieden , m. meerv. ouvriers , travail.
helzen ,) embrasser q. q.
lours emplo y es a la construction de bats*.
Bout, m. (in fommige fEreken,) eendvogel ,
ments; zie Bouwman.
canar d .
Bouwlust,
vr. envie 7 f. plaisir de briar, a.
Boutje, o. ale vleiwoord, men poulet, ma
Bouwman, m. (meerv. Bouwlieden ,) landPaulette,
ma chore,
po
man, cultivateur. —, zie Bouwknecht.
Boutje, o. verkl. w. zie Bout. Boutje, o.
harde fchrijfpen, uit de punt van de vlerk Bouwmeester, m. bouwkunllenaar, architec.
te. —, opzigter van gebouwen , inspecteur,
eerier gans, enz., bout d'aile, (boudelle)
intendant.—, (in fommige ftreken 7) bOURIa
aileron , m .
knecht, zie Bouwknecht.
Bouttang, vr. (bij de fmeden,) tenailles a
Bouwmeesterfchap, o. charge d'inspectettroti
boon,
ul
f.pl..
d'intendant , f.
Boutko g el, m. (in het krijgswezen ,) boulet
Bouwmeid, vr. servante de laboureur.
ramd.
Bouw, m. het bouwen, batiste, censtruc- Bouwftof, y r. hetgene, waarvan een gehouw
tion. f. Men heeft den — van dat huis aan
gefchikt kan gemaakt worden, meestal in
het meerv. Bi-mwftoffen , materiaux , (bij
den nieuwen bouwmeester opgedragen, on
het zeew.)forants, m. pl.; fig. flij is aan
a chargé le nouvel architects de la bal .
het in orde brengen van zijne bouwftoffen
tisse de certe maison. —, maakfel, struc•
voor de gefchiedenis van den laatiten oor.
tare , f. De ontleedkunde doet ons den —
1, g, it dispose ses materiaux pour Phis.
van het menfchelijke ligchaam kennen, l'a.
toire de la derniere guerre.
natomie nous fait connoltre la structure
du corps humain. Zie ook de zamengefl. Bouwfel, o. bailment, m.
woorden, Akkerbouw ,. Landbouw,, 1. em. Bouwifeen , m. pierre a batir,, f.
pelbouw, Torenbouw, Scheepsbouw, enz. Bouwtijct, m. temps oh Pon laboure, etc.
Bouwen , b. w. (ik bouwde, heb gebouwd):, Bouwval, m. ingeilort gebouw, decombres,
bebouwen, vruchtbaar waken, cultiver,,laruines, f. pl. (It ANN'. Het laatfle woord
bearer. Het veld of land —, (ploegen ,)
worth enkel gebezigd, wanneer het ingecultiver,, labourer la terre; fig. Zee —,
forte gebouw eene ongemeene grootte had,
courir ou battre la trier, naviguer. —,
of wanneer ook het Nederd. woord in bet
flichten , batir,, Paver. Fluizen —, bdtir
tneerv. zoude zijn.) De — van eene moles,
ou elever des maisons. Schepen —, conles decombres d'un moulin. De — van
struire des vaisseaux. Eenen tempel of
een paleis, les ruines d'un palais. De
een paleis —, edifier un temple ou un pabouwvallen van Troje, les ruines de Tres
laic. Dat is duurzaam gebouwd, cela est ye. Men ziet er nog fchoone bouwvallen,
on y volt encore de belles ruiner.
solidement construit. Zich arm —, seruitar ea batissant. Flij is een groot lief- Bouwvallig, b. n. verzwakt, vervallen , tornbebber van —, c'est un grand batisseur ;
bant en ruine, qui menace a clue , qui
fpreekw. Kasteelen in de 1ucht —, bdtir
s'en va en ruine, ruineux , ease, caduc ,
des chateaux en Espagne; fig. Op eenen
uque , croulant , e. Ken — huis, use mai.
vasten grond —, etre bien assure de. son
son ruineuse. Ten — gebouw, un edifice
fait, titre bien assure de la reussite de
ruineux ou croulant. Een oud. — huis,
ce qu'on entreprend , titre bien assure de
tine maison vieille et caduque. — wordenf,
son baton. Op iemand —, se reposer sur
se detruire.
q. q.; compter sur q. q.; faire fond sur Bouwvalligheid, yr. caducite, infirmite.
2. q. Zijn geluk op ie:nands ondergang — , Bouwzucht. yr. razende zucht tot bouwen,
vouloir batir sa fortune sur la ruine de
manic de bdtir.
q. q. Op eenen zandgrond —, se confer Do yen, bijw, om hoog, en haat , au haut .
crop leg erenient.
Dit lag —, cola holt sur la surface. —
Bouwer , in. laboureur , cultivateur. —,
drijven , surnager , surmonter. Ills men
fondateur. Zie de zamengeftelde woorden
olie in het water giet, drijft de olie —,
Lanebouwer, enz. , enz.
quand on met de Phalle dans de Peau,
Bouwerij, y r. zie Boerderij. —, landbouw,,
l'huile surnage, surmonte; fig. Zijn ge.
agriculture.
voelen dreef boven , (had de overhand ,)
Bouwgereedfchap, o. gereedfchap voor den
son opinion surnageoit. —, hooger tan
akkerbouw,, instruments aratoires , m.pl.
de benedenite verdieping , als; .-. wonen,
de.
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demeurer, lager en haut. Hij bewoont
de eerfte verdieping, en zijne bedienden
wonen occupe le premier stage, et
ses domestique logent au dessus. Naar —
gaan , aller en haut , monter, monter en
haut. Van — komen, descendre. —, met
onderfcheidenc voorzetf., ter nadere bepa.
ling van de beceekenis, als : — aan de tafel, au bout ou au haut de la table ; zie
ook Bovenaan. — af, als: Neem het — af,
prenez-le de la surface.—in, als: —in den
hemel, au ciel. — over, als: — over iets
heenloopen , passer sur la surface de q.
ch. — op, au dessus de, au haut de.
au dessus de la muraille.
—opdenmur,
— op den berg, au-dessus de la montagne.
uit, als: Iemand — nit het verifier fmijten, jeter q. q. de la ferritre. Neem bet
nit den zak , prenez le au haut du sac.
— van , als : Neem het — van de tafel,
tez cela de dessus la table. Van — ,
d'en haut. Van — naar beneden , de haut
en bas ; fig. Uitzigt van — naar beneden
,ue plongde. Ietnand van — tot beneden
aanzien , (iemand met eene foort van minachting aanzien ,) ook: lemand van — tot
beneden opnemen , regarder q. q. de hunt
en bas ; lig. vroeger, ci-dessus. Als —,
comme ci-dessus, comme it est dit plus
haut. Gelijk — gezegd is , comme ii est dit
ci-dessus; van bier : Bovengezegd, Bovengemeld, Bovengenoemd, susdit, e; nomme, e , ci-dessus. vooi zetf. hooger dan,
aan het hoogfte gedeelte, tegenft. van beneden, au halt: de , au-dessus de, sur,
sur la surface de. Eel' vogel, welke —
tie rivier zweeft, un oiseau qui plane sur
la rivihre. De hemel is — tins hoofd, le
ciel est sur notee tete. Het water fiend
hem twee voet — het hoofd, it avoit deux
pieds d'eau par. dessus la tete. Bij deo
zondvloed rees het water vijftien ellen —
de hoogfte bergen, au deluge lean
monta de quinze coudes les plus hautes
montagnes. Het hoofd — het water heb•
ben , avoir la tete au.dessus de l'eau.
Het hoofd — (nit) het water fleken, men.
trer sa tete au-dessus de !'eau. Een bord
— de deur fpijkeren, mettre sine enseigne
au haut de lee porte. — water zijn, etre
au-dessus de !'eau; fig. — water , — wind
zijn, (zijne fchaapjes op het drooge hebben ,) etre aui-dessus du vent.— mate, extrémement, outre mesure. Hij is mate
f1erk, it est extremement robuste. — iemand zijn, etre superieur a q. q., le surpasser. Hij is — alien lof verheven , it est
an-dessus des louanges. I,emand — het
hoofd groeijen, devenir plus grand qu'un
autre. Dat is of gaat mijne krachten , cela est au-dessus de mes forces, cela passe ones forces. Dat gaat — zijn verfland,
cela est au•dessus de son genie. —, voorafgegaan door to , als : Te — komen, (o
verwinnen,) surmonter. Alle moeijelijkheden te — komen, surmonter routes les
difficultes. Te ftreven , (overtreffen,
bij mededinging,) als : Hij flreefde al zijne
mededingers te — , it surmonta sous
ses concurrants. Te — gaan, (overtreffen ,
in het eene of andere haven iemand zijn,)
surpasser. Alle anderen in deugd te —
gaan 2 surpasser torts les autres en vertu.
Te — zijn, (eigenlijk met uitlating van een
werkw. bijv. Te — (gekomen) zijn ,) avoir
weer dan, au-dessus de,
surmonte.
Par-dessus, plus de. lb hcb hem tien gut.
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den go.geven hetgene ik hem fcbnldig was 2
fe lui ai donne dix florins par-dessus ce
que je lui devois. Hij is mij — de hon.
derd gulden fchuldig, ii me dolt plus de
cent florins. Hij heeft vijftig kroonen ontvangen — en behalve hetgene hem toekwam
il a revs cinquante ecus outre et tardessus ce qui /us' revenoit. Zij is boven
de twintig jaren, elle a plus de vingt ans.
Hij is niet — de acht dagen bier geweest,
it n'a pas ere ici plus d'une huitaine;
zie ook Daarenboveh , Bovendien , enz.
Bovenaan , bijw. aan het boveneinde, au haut
bout. Aan tafel zitten, etre ass hunt
bout de la table , avoir le dessus. —gaan,
avoir la main, avoir le pas. Op tie lijst
ftaat hij it est le premier sur la liste.
Bovenal, bijw. surtout, principalement, uniquement.
Bovenbroek, yr. tegenftell. van onderbroek ,
haut-de-chausse , haut-de-chausses , (pl.
hauts - de • chausse,hauts • de - chausses,)
pantalon de dessus, tn.
Bovenbuur, in. co - locotaire qui loge en
haut.
Bovendeur, vr. bovenfte gedeelte van eerie
deur, die in twee helfeen open gaat , tegen.
!telling van onderdeur , volet ,m.partie superieure d'une porte qui est faits de
deux piices, ports de dessus.
Bovendorpel, m. kalf van eene deur of vender, linteau, tn. — drempel, boven de
deur, (in de bouwk.) sourcil de porte.
sole, f.
—vaneport,
Bovendrijvend , b. n. qui surnage; fig. De
bovendrijvende partij , la partie victoria
Buse.
Bovendrijving, yr. accion de surnager.
Boveneinde, o. hoogfte elude , bout mgricer. —, haut bout a table, m.
Bovengemeld , bijw. susdit, e. De bovengemelden , les surnommes.
Bovengevel, bovenfte gedeelte van den
gevel , haut de la façade, (als dezelve
fpits toeloopt ,)pignon, m.
Bovengoed, o. bovenkleederen, habillement
de dessus, m.
Bovenhernd , o. chemise de dessus ,f.— 2 zie
Overhemd.
Bovenhemelsch, b. n. place, e, au.dessus
du firmament.
Bovenhuis , 0. bovenwoniug haut ou dessus
d'une maison,
Bovenkamer, yr. chambre d'en haat.
Bovenkant, m. ate superieur.
3ovenkleed , o. habit de dessus ,surtout
Bovenkous , yr. bar de dessus, m.
bovenkleederen, o. meerv. zie Oovengoed.
Bovenla lien, o. drap supdrieur, tn.
Bovenlander,, m. habitant du haut pays.
Bovenlandsch, b. n. du haut pays.
Bovenlanden, o. meerv. contrees situees plus
hunt , c'est a dire plus pees _de Piquatour, f. pl.
Bovenleder , Bovenleer, o. van eenenfehoen ,
ens. etnpeigne, f.
Bovenlinnen, o. tegenft. van onderlinnen , /in.
ge qu'on porte au dessus.
Bovenuip, yr. tegenft. van onderlip, lêvresuperieure.
Bovenlijf, o. tegenft. van beneden- of onder.
lijf, partie superieure du corps, m.
Bovenlucht, yr. tegenft. van benedenlucht, la
region superieure de !'atmosphere.
Bovenmaansch, b. n. tegenftell. van ondermaansch , fig. hemelsch, celeste.
Bovcamate bijw.extremetnent , outre nsesu.
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re. Hij is
vriendelijk , it est extrimeden gemeenz. fpreektr., oude lange degen,
meat affable.
brette , rapi ere , f.
Bovenmeester, vr. tegenft. van ondermeester , Braadfpitdraaijer, m. tourne.broche.
principal , directeur,, chef.
Braadauk , o. flak vleesch om te braden
viande prete 4 rear, f.
Bovenmenfchelijk , b. n. meer dan menfchegebraad, rd.,
lijk, surhumain, e.
ti , m.
Bovennatuurkunde, yr. tataphysique.
Braadvet, o. graisse du rift/ , f.
Bovennatuurkundig, b. n. op de bovennatuur- Braadworst, yr. andouille ou saucisse qu'on
kunde betrekking hebbende , metaphysique.
?lat.
—, in de bovennatuurkunde bedreven ver. Braaf, b. n. dapper, brave. (AANM. In
se, e, dans la metaphysique.
deze beteekenis komt het weinig meer,
bijw.
voor,
mitaphysiquement.
tenzij er het woord krijgsman of foldaat,
Bovennatuurkundige, m. metaphysicien.
enz., bijgevoegd worcle , als: Marlborough
Bovennatuurlijk, b. n. surnaturel, le.
was een
foldaat, Marlborough dtoit un
brave soldat, en als bijw. zie beneden.)
Bovenraarn , o. tegenft. van benedenraam,
chassis superieur, m.
—, eerlijk , deugdzaam , probe , integre ,
Bovenrang, m. hoogfte rang, premier rang.
honnete, brave. Een
meisje, tine fille honnete. Hij is een — man, c'est un
Bovenrijn, m. le haut-Rhin.
brave homme.
Bovenrok , m. tegenft. van onderrok voor
bijw. bravement, vail.
vrouwen, jupe de dessus, f.
lamment. Zich — verdedigen, se defenBovenitad , vr. tegenft. van benedenftad , bo.
dre bravement ; fig. — drinken , sillier la
linotte.
venfte gedeelte eerier flad, ville haute
Bovenfte, b. n. (overtr. tr. van Boven bijw.) Braafheid, yr. dapperheid, bravoure.
ear*
lijkheid, probite, integrite.
le plus haut, la plus haute. De — ver.
dieping , le plus haut itage. Op de — Braak, yr. breking, doch enkel in zamenft.,
verdieping wonen , loger au plus haut de
zie : Doorbraak , Inbraak.
, werktuig,
la maison. In dit huis bewoont mijn broe.
om vlas of hennep te breken , broie, macder het —, en ik het benedenfle gedeelte ,
que , magus, f.
dans cette maison mon frere occupe le Braak , bijw. onbebouwd, gelijk de landboud.
dessus , et moi le dessous. Het — gedeelwers het land op zekere tijden laten liggen ,
te van het hoofd , le dessus de la tire.
opdat het in het volgende jaar te meer vruchten drage , en jachere. Sommige landen
Bovenftem , y r. de hoogfte toonen in de muzijk , dessus ,
zijn zoo vruchtbaar, dat zij nooit — ligperfoon, die de bovenftem zings, dessus , m. Hij is eene goe.
gen , it y a des ter. res si fertile: ,
de —, c'est un bon dessus.
qu'on ne les laisse jamais en jachere.
Bovenftreping, yr. nieuw w. (in de taalk.) Braakdrank , m. drank, die doet braken, po.
het plaatfen van klankteekens boven de
tion emetique, f: emetique, vomitif, m.
woorden, accentuation. Eene taal, die Braakjaar, o. annee pendant laquelle une
terre est en friche, f. Na verloop van
meer klanken heeft, dan letters , (en dit is
bet geval bij alle talen ,) behoorde het geapres avoir ete laissd une annde
riff der — niet te verzuimen , une langue
en jachere.
qui a plus de sons que de lettres ,(et c'est Braakijzer, o. brisoir, tn.
le cas avec touter les langues), ne de. Braakland , o. jachere f.
yroit point negliger la ressource de l'ac- Brak , b. n. ziltig, saumdtre , saumache. —
centuation
water, eau saumatre ou saumache.
Boventand , m. tegenft. van ondertand, dent Braaklust, yr. envie de vomir, f. mal ou
de la mdchoire superieure , dent de dessoulevement de coeur,
sus, f.
Braakmiddel, o. dmdtique,vomitif,
VerBoventoon , m. hoogfte toon , ton supdrieur ;
handeling over het braken en de braakmiddeleu , emetologie,
fig. Hij wil altijd den — zingen , (zijn haan
moet altijd koning kraaijen ,) i/ vent tou- Braaknoot, y r. zie JCraanoog.
fours etre le premier en rang; izie ever Braakpoeder o. poeder, dat doet braken,
der Haan.
poudre emetique, f.
Bovenwoning, vr. in tegenft. van beneden- Braakfe.1, o. les (Moses t'ejetees de l'estomac
woning, zie Bovenhuis,
par le vomsssement , f pl.
Bovenzaal, yr. tegenft. van benedenzaal, sal- Braakfter, yr. van hennep, enz. , celle qui
le d'en haut.
masque. —, die overgeeft, celle qui yoBovenzang, m. de hoogste toonen in de mu.
mit.
zijk, dessus, m.; zie Bovenftem.
Braakwater,, o. met zeewater vermengcl zoetBovenzijde , yr. zie Bovenkant.
water, doucin, m. eau saumatre ou sa g Bovenzwernmend , b. n. qui nage dessus ,surmache, f.
nageant, e.
Braakwijn, m. wijn, die doet braken, y in d..
Bovenzwemming, yr. action de surnager.
metique.
Braadaal, m. anguille pour rdtir, f.
Braakwijnfteen ,m. (in de fcheik.) zeker braak.
Braadappel, m. pomme cuite, pomme propre
middel, tartre emetique, ook enkel : da
cuite , pomme bonne a rdtir, f.
metique, tartre
Braadharing, m. hareng a griller.
Braakwortel,m. (in de geneesk.) ipdcacuanha.
Braadijzer,,
brandijzer van een fpit, he- Braam, yr. traces qui restent sur les intier, m.
struments a aiguiser, fpl.
Braadoven , m. four ou fourneau a rdtir.
Braam, yr. braambezie , mdre de renard,
Braadpan , yr. poele a fire, leche-frite, f.
ronce ou moire sauvage.
retissoir , tn.
Braambezie, yr. ronce sauvage; zie Braam.
Braadfchotel, m. plat a rear.
firaambosch , o. buisson, tn.
Braadfpil,vr.(zeew.)vireveau,guindeau,m. Braamftruik, m. ronce, f. matier de reBraadfpit , o. (keukenw.) broche , f. Klein — ,
card , m.
hatelet ,m. (zie ook Spit.) —, op fchepen, t Braauwen, b. w. (ik braauwde, heb gebraanwd),
kaapilander,, guindeau, cabestan,m.; fig. in
zie Breeuwen.
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Brabbelaar, in. trouillon..—, bredouilleur;
zie Brabbelen.
Brabbelaarfter, vr. brouillotine. — ,bredouilleuse; zie Brabbelen.
Brabbelen o w. (ik brabbeicle heb gebrab
beld), verwarren, in het fpreken of fchrjven , se breuiller. brab-b;lde zoo in het
fprek,n, dat ntemand hem verftaan kon , Ilse
doit teilement en parlaw , que per4orp.e ne pouvoit le comprendre. —, in.
z , nd. verward fpreken , hakkelen , bredouiller. b. w. Hij brabbelt alles door
een of onder malkander, it brouille tout.
Wat
zij daar ? que bredouillent-ils la?
Brabi,eling , y r. confusion,f.
, wartaal 2 bredouillement, rn ; zie Brabbelen.
Brabbeltaal, yr. verwarcie taal, j argon, baragouin 054 baragoin, galimatias,no. —,
wartaal, discours deuce de bon sens,
Braden , b. vs. (ik bried, heb gebraden), door
het vuur eetbaar maken , met of zonder ee.
nige vettige zelfstandigheid , retir. Aan
het fpit recur on faire cu: re a la
broche. Op den rooster —, griller. In
den oven —, retir art four, iiastanjes in
, faire retir der marrons dans
de asch
les cendres. n de pan, in boter,, set, olie , enz.—, frire. Bruin —, rissoler. Op
kolen —, brasiller; fpr. w. De gebradene
patrijzen zullen hem daar niet in den mond
vliegen, les alouettes reties ne se trouvent .pas stir les hales; point de peine
point de gain. Zoo als de man is, braadt
men de worst, a gees de village trompette de bois. Een fchip —, (gaar maken,)
zie Gaar. 0. w. (met Hebben) rdtir,,
se rear, frire. Zorg, dat het vleesch
niet te fterk brade , prenez garde que la
yiande ne rdtisse trop. De karper braadt
reeds, la carpe frit défa; fig. Deze tuin
heeft geene fchaduw, men braadt er, le
jardin est sans ombre, on y ritit.
Brader, m. retisseur.
Braderij , yr. rotisserie.
t. zie Brengen.
Bragt ,
Brak , verl. t. zie Breken.
Brak, m. zekere jagthond, braque, brae,
brachet, m.
Braken, b. w. (ik braakte, heb gebraakt) , vlas ,
enz.,breken , macquer , maquer, briser avec la macque ou la broie, broyer.
b. en o. (met Hebben,) overgeven , vomeren, vomir , rendre. Gal
vomir de
la bile. Blued
vomir du sang.
Braker, m. die henn'.p, enz., braakt celui
qui macque. —, die overgeeft, celui qui
vomit.
Braking, yr. action de macquer. —, action
de vomir, f. vomissement , tn. — verwekkende kracht , (in de geneesk.)
f.
Brallen, o. w. (ik bralde, heb gebrald), pra,
len , pogchen , se vanter. Met (op) lets
—, se vanter de q. ch.
Bram, in. zie Bramzeil.
Bramboelijn , yr. (fcheep,sw.)bouline du perroquet. Bovenbramboelijn, beeline du catacoi f
Brambras m. (fcheepsw.) bras du perroquet.
Bovenbrambras, bras du catacoi.
Brambuikgording, vr. (fcheepsw.) cargue.
fond du perroquet, m. Bovenbrambuikgording, cargue-fond du catacoi.
Bramgijtouw, o. (fcheepsw.) cargue du perroquet, f. Bovenbramgijtouw, cargue du
catacoi.
Bramhijfcher,
(fcheepsw.) guinderesse du
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perroquet , 1. Bovenbramhijfcher, guinderesse du catacoi.
Bratniijzeil, o. (fcheepsw.) bonnette du per.
roquet, f.
Braltlij4eilsval , m. (fcheepsw.) dress° de
bonnette dehune, f.
Bratnra , (fcheepsw.) vergue de perroft
quet. Bovenbramra, vergue du catacoi.
Bramreep, m. (fcheepsw.) guinderesse du
perroquet , f.
Bramfchoot, m. (fcheepsw.) ecoute du perroquet f. Bovenbramfchoot, ecoute du
catacoi.
Gramfteng, m. (fcheepsw.) mat die perroquet. Bovenbramfteng, mat de catacoi.
Bramftengperdoen , o. (fcheepsw.) galhauban du perroquet , tn. Bovenbramileng.
perdoen, galhauban du catacoi.
Bramffengftag, m. (fcheepsw.) etai du mat
de perroquet. Bovenbramftengflag, itai
du mat de catacoi.
Brarnftengftagzeil, o. (fcheepsw.) voile d'etai de perroquet. Bovenbramftengftagzeil,
voile d'etai du catacoi.
Bratnften gftagzeilsgijtou w , o. (fcheepsw.)
cargue de la voile d'etai de perroquet, f.
Bramftengftagzeilsneerhaler, m. (fcheepsw.)
cale-bas de la voile d'etai de perroquet.
Bovenbramftengftagzeilsneerhaler, cale.bas
de la voile du mat de catacoi.
Bramftengflagzeilsfchoot , yr. (fcheepsw.) dep ute de la voile d'etai de perroquet.
Bovenbramilengitagzeilsfchoot, ecoute de
la voile d'etai du mat de catacoi.
Bramftengaagzeilsval, m. (fcheepsw.) dris.
se de la voile d'etai de perroquet, f.
Bovenbramftengitagzeilsval , drisse de la
voile d'etai du mat de catacoi.
Bramftengewant, o (fcheepsw.) haubans du
perroquet, m. pl. Bovenbramitengewant,
haubans du mat de catacoi.
Bramtop , m. (fcheepsw.) tete ou Pche du
mat de perroquet.
Bramtoppewants, m. oneerv. (fcheepsw.) bet.
lancines des vergues de perroquet f. pd.
Bovenbramtoppewants, balancines des ver.
gues de catacoi.
Bramval, m. (fcheepsw.) drisse de perroquet, Bovenbraaival, drisse de catacoi.
Bramzalenfen, yr. mem,. (fcheepsw.) croisettes du mat de perroquet , f. pl. Bovenbramzalenfen , croisettes des mat de catacoi.
Bramzeil, o. (fcheepsw.) voile du perroquet, f.
Bramzei!skoelte , vr. (fcheepsw.) vent frais, m.
Brand , m. vertering door vuur, inzond. van
gebouwen , feu, incendie. fen huis in —
Iteken , mettre le feu a une tnaison,mettre une maison en feu , embraser une
maison. in — fban , etre en feu. In —
raken , prendre feu, s'embraser. Het huis
is in — geraakt , le feu a pris a la maison.
roepen , crier an feu. Moord en —
fchreeuwen , crier au meurtre et an feu.
De — van Troje, l'embrasement de Troye.
Den — blusfchen , eteindre le feu , l'embrasement fig. Zijnen blusfchen, (ftillen)
assouvir ses passions. Hij is het, die den
geftookt heeft, (het vuurtje aangelegd.
heeft ,) c'est lui qui est cause de la
Nooit was ik zoo in den — (in gets
vaar van onaangename behandelingen te °litmoeten ,) geweest , jamais je n'avois rite
a pareilles noces, 4 de telles noces. lets
uit den — redden , sauver q. ch. d'un peril extreme. lets nit den — halen , obtenir q. ch. avec beaucoup de peine ; fpr.
w.
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ken, of voortbrengen,
: Kalk
(eenen flecbten keep
w. Zich am iets
re de la chaux. Koffij
doen,) fairs un marche , achat desaran.
retir du cafe.
Amandelen
, cuire des amandes. Gezie Brandtaceux. Zoo fielder ais een
brande amandelen des amandes a la pra.
fchoon. , brandftof, welke men in zekeren
line. Cebrande wateren, des eaux distilbepaalden Lijd gebruila , chaufage. IVlijn —
lees. Gebrande aarde , de la terre cud..
kost mij zoo veel in het jaar,mon chaufrage me
te. Kolen —, (hout tot hourskolen ,)
cone tant par an. —, nitre des ligchaams ,
re du charbon. Teer —, faire du gnu.
chaleur, f. De — der koorts, la chaleur
dron.
(bij heelm.) met een heet ijzer
inzond. van eene wonde,
de la fievre.
fchroeijen , cautdriser.
inflammation. f Er is — bij deze won.
de, it y a de l'inflammation a cette plaie. Brander. m. jenever- of brandewijniloker,
distillateur.
een met branditof gevuld
—, (ill den dichterl, ft.) minnevuer, feux ,
fchip, brdlot,
tn. pl. Een
voor dien zij gruwt, des
zekere 3randerij, y r. jenever• of brandewijnftokerij,
feux qu'elle mime ddteste.
distillerie.
f. ergot.
ziekte van het koren,
Brandewijn,
zekere fterke drank, eau de
hon igdauw , n ielle , f.
vie, f (brandevin , m.)
Brandbaar,, b. n. dat verbrand kan worden,
Brandewijnbrander,
com,
bustible in
inflammable.
flammabl e
distillateur d'eau de
vie.
Brandbaarheid, y r. inflammabilite, qualitd
Brandewijndrinker,, m. buveur d'eau de vie,
est in fl am m able .
de ce qui es
sac a eau de vie.
Brandblaar, y r. puist op het hoornvlies van
Brandewijnflesch, vr. bouteille eau de vie.
het oog, dpicaume
me ou enca u me , m.
BrandewijngansOr. zeegans,petite barnache.
Brandb rafe m, m. espece de breme.
Brandbrief, m. lettre par laquelle an bri- Brandew , jnglas, o. verre a eau de vie , ns.
mare d'eau de vie.
gand requiert une somme d'areent, et en Brandewijndraf,
cas de refus menace d'incendier, lettre Brandewijnkooper, m. vendeur ou marchand
d'eau de vie.
d'incendiaire ; fig. lettre pour exhorter en
cer- Brandewijnkroeg, yr. cabaret ou l'on vend
debiteur a payer incessamment.
de l'eau de vie , m.
tificat qu'on donne a celui qui a ite rui.
Brandewijnspacht , yr. ferme des eaux de vie.
n e par le f
feu.
eu
Brandemmer,, m. seau de la villa, seau de Brandewijnspachter, m. fernier des eaux de
vie.
cuir dont on se sere pour porter de l'eau
Brandewijnftoker,, zie Brandewijnbrander.
Bans les
l incen dies .
dan
Branden , o. W. (ik brandde, heb gebrand), door 3randewijnitokerij, yr. distillerie d'eau de
vie.
vuur geheel of gedeeltelijk verteerd worden ,
bruler, etre enflamme, jeter une flamme. Brandewijnsvat, o. tonneau ou baril a ea*
de vie, m.
Het hoot brands, le bois bristle. Dit hoot
brandt niet gemakkelijk, ce bois a de la peine Brandewijnzulper,, zie Brandewijndrinker.
a s'allumer. Eene brandende kaars, une Brandglas, o. eene, aan Eeide zijden bolle,
chandelle allunde. Een brandende pik.
glaslchijf, die de eigenfchap` heefc, dat zij~
de , op dezelve vallende, zouneftralen in
krans, une torche ardente. —, heet zijn,
of heet maken , etre chaud, e. Voel eens ,
den punt (brandpunc genoemd) vergadert,
en daardoor brand veroorzaakt , verre ar.
touchez ses mains,
hoe zijne handen
dent, m.
elles brillent,i1 a les mains bralantes.
Eene brandende hitte , une chaleur arden- Brandhaak ,
haak, waarvan men zich be.
dient, om brandende gebouwen neder reto , excessive. De zon brandt van daag gehalen, croc a feu.
tres.
weldig, le soled est biers
ardent , aujourd'hui. Eene brandende Brandhout, o. hout gefchik ^ of dienende one
te branden, bois a briller, bolt de chaufkoorts une fievre ardente. Een brandenfage.
brandend hour, tison, m.; iii
tie dorst, une soif brdlante. —, van de
den gemeenz. fpreektr. Hij is zoo 'mager
zee, barnen, tegen klippen bruifen, fa.
als een
c'est une tnaigre &bine.
laiser. De zee brandt , la mer falaise;
fig. van eene hevige drift verteerd. worden , Brandig, b. n. naar brand riekende of fmaken•
de, sentant le brine. Een brandige fmaak ,
brdier. Van liefde, eerzucht, ijver —,
an Tod:. de brine.
briner d'amour, d'ambition, de zile. Ik
drukkend , benaatri
wend van hitte, etouffant, e. — weer,
brand van ongeduld , je brine d'impatientemps itouftrant.
vurig, enflammd , e.
ce. Ik brand van verlangen, om hem weer te
zien, je brine du desir de le revoir. Elij ' De wonde is —, la plaie est enflammie.
brandt van begeerte. om zich te onderfchei- Brandigheid, yr. qualitd de ce qui sent le
brine. —, inflammation ; zie i3randig.
den, it brine du desir de se signaliser.
—,zekere, aan die van branding niet on. Brandijzer, o. haardijzer, chenet, m.
ijzer om te branden, fer a brdler, tn.
gelijke gewaarwording op de tong, enz.,
veroorzaken, als : De peper brandt op de
-(bij wondheelers en paardeartfen,)
tong, le poivre pique la langue. De oo,
bouton de feu, m.
gen — mij, les yeux me cuisent. De voe. Branding, y r. het branden, action de braler, etc. zie Branden.—, golven derzee,
ten — mij, les pieds me cuisent. —, b. w.
door vuur geheel of gedeeltelijk verteren;
weete met geweld tegen den oever Haan,
ook: vuur van iets maken,
Zij —
brisans, tn. pi. batture de la user, f.
niets dan fteenkolen, turf, ins no brillent Brandkas, yr. fonds ,m. ore caisse des incenque de la houille, que de la tourbe.
dies,.
Waskaarfen , olie , vetkaarfen
Brandklok, vr. klok, die in geval van brand
de la are, de l'huile, de la chandelle.
of dreigend gevaar wordt geluid, tocsin ,Zich —, se brdler ; fpreekw. Zijne yinAan de — trekken, De — luiden of
jen , tirer le tocsin.
gers aan iets , (zich zelven in ongelegenheid brengen ,) se brit/er a la chandelle , Brandkoren , o. koorn, dat door den brand
s'echauder ,faire unachat,marche desa(zie Brand) bedorven is, bid gdtd par la
vantageuat. —, door branden gereed marouille ea nielle 4 m.
M2
Brand-
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(chatting ftellen , mettre a contribution,
Brandkraal, vr. zekere kraal , grain d'asssous peine de feu ou de pillage.
bre, tn.
Brandladder, yr. ladder, waarvan men zich bij Brandfchatting , vr. contribution imposes par
Penuemi sous peine de pillage.
brandende gebouwen bedient, &hello 4
Brandfchilder, m. Ornailleur.
feu.
Brandlatuw,, yr. zeker kruid , hoefblad , pas Brandfchilderen, b. w. (ik brandfchilderde,
heb gebrandfchilderd), emailler.
tus-silago, m.
13randfchilderen , o. Brandfchildering, vr. 6Brandleer, zie Brandladder.
mailure
f.
m.
caustique,
Brandlijn , yr. (in de meetk.)
Brandfchilderkunst, yr. peinture d'appret.
Brandlucht, yr. roussi , m.
Brandmeester, m. chef ou commandant des Brandfchilderwerk , o. email, M.
pompiers, offcier pripose a la conserve!. Brandfehip , o. zie Brander , in de 2. beteek.
Lion de son quartier,, en car d'incendie. Brandfchoon , b. n. zoo helder als een brand,
Brandmerk, o. met een gloeijend ijzer Inge- extremement propre.
drukt fchoudermerk, fletrissure , f. Nen Brandflang , y r. zeker vuurwerk , serpenteau,
in. fusee volante.
vond twee brandmerken op zijne fchoudets,
on lui a trouve deux fletrissures sur les Brandfpiegel, m. foort van fpiegel, hetzij
van glas of metaal, die de zonneftralen derepaules.
wijze in een brandpunt vereenigt, dat de•
Brandmerken , b. w.(ik brandmerkte , heb gezelve de voorwerpen bijna in een oogen•
brandmerkt) , met een brandmerk Ichand ylekken, marquer d'un fer chaud, (in Frank. blik aanfteekt , miroir ardent. Archimedes,
zegt men, flak de vijandelijke fchepen voor
rijk ,) fleurdeliser. Veroordeeld zijn om
gebrandmerkt te worden , etre condamne Syracuse met eenen grooten — in brand
a its's fletri ;fig. Een gebrandmerkt gewe- chimede , dit-on, mit le feu aux vaisseaux
ten, tine conscience cauterisee , gangre. ennemis devant Syracuse, au moyen d'un
grand miroir ardent.
née. Hij heeft zich voor altijd gebrandmerkt , it a perdu pour toujours sa repu- Brandfpuit , vr. pompe h incendie. AANM.
Men wachte zich wel, hiervoor pompe
tation; in den gemeenz. fpreektr. Ik zal u
—, (ten toon ftellen, zoo als gij zijt ,) I. feu te bezigen, dat eene ftoommachine beteekent.
vous peindrai , tel qua vows etes.
pompier.
Brandmiddel, o. (in de heelk.) middel door Brandfpuitgast ,
Brandftapel,
m. ftapel hout , om een ligchaam
branding, remede caustique, pyrotique,
tn. —, middel tegen den brand in dierlijke te verbranden, betcher. Den — aanileken,
ligchamen, remede antipyrotique , tn. —, mettre le feu au hitcher. Een ligchaam
middel voor brandwonden, remede pour la op den — leggen , mettre un corps sur
biticher. De ouden verbrandden de lijken
brinute ,
op eenen —, les anciens bredoient les
Brandmuis, yr. sorte de sour's.
corps morts sur tin be/cher.
Brandmuur,,
mar mitoyen d'un fourneau
Branditeen
, m. (in de heelk.) helfche Been,
de fonderie.
lapis infernalis , pierre infernale, f.
Brandnetel ,
zekere wilde plant, walker
aanraking de huid doet oploopen en eene Brandifichter, m. die brand fticht, incendiafire.
brandende pijn veroorzaakt, ortie, f. BonBrandftichting, yr. action d'incendier. Hij
ortie.grieche.
te
werd wegens — tot de galeijen veroordeeld,
Brandoffer 0. in de Isranitirche gefchiedenis,
it fut. condamne aux galeres pour avoir
plegtigheid in de eeredienst , bij welke het
incendie tine mason, etc.
offer geheel door vuur verteerd werd, hoBrandftichtfter,, yr. incendiaire.
locauste, tn.
Brandofferaltaar, o. autel des holocaustes,tn. Brandftof, y r. hetgene gefchikt is , om your
te onderhouden, combustible, m. matiere
Brandoog , o. (bij heelkuudigen,)) inetende
le bois
combustible. Het bout is eene
zweer, bloedig gezwel in het oog, anthraest tine matiere combustible. Brandftoffen
rose, f.
acheter
des
combustibles.
koopen,
Brandoven , in. fournaise , f. fourneau ,
Brandftok , m. ftok, welke dient om brand te
four, tn.
ftichten , tison, tn.
Brandpenuing, m. zie Brandfchatting.
Brandpijp, yr. van eene bom of granaat, fu- Brandteeken , o. in de lucht, mitiore igni,
teeken van brand , signal de feu,m.
m.
see d'une bombe ou d'une grenade.
lidteeken eener gebrande wood, cicaBrandpleister, yr. pleister voor brandwonden,
f.
trice d'une
empliitre pour la brillure.
Brandpunt , o. (in de gezigtk.) punt, waarin Brandverw , y r. email, in. Het ichilderen
met —, peinture en email, f.
de, do-r een brandglas of brandfpiegel veruaderde ftralen, zich vereenigen , foyer.—, Brandvogel, m. foort van watervogel , koet,
(in de meetk.) een der beide punten in de foulque, f.; fig. ongeluksvogel, trouble..
fête.
langere as eener ellips, die de eigenfchap
hebbert, dat twee regte lijnen , uit dezelve Brandwaarborging, yr. assurance de feu.
naar eenig punt van den omtrek getrokken Brandwaarborgmaatfcha ppij , yr. compagnie
qui garantit la valeur des maisons an.
te zamen aan de langere as gelijk zijn in
cendides.
lengte; bij eene parabool, een punt op de
as, van het kruinpunt het vierde deal des Brandwacht, yr. garde auprês d'une mason
, (in het krijgsw.)
garde de nuit.
.omtreks afstaande ; bij eene hyperbool, dat
voorpost , garde ou sentinelle avancee.
punt op de as, waar het late: rectum door.
Brandwonde, yr. brelure.
gaat, foyer , tn.
Brandzalf, yr. onguent pour la brillore, m.
Brandreuk, m. brandige rank , ce qui sent
y r. (bij de fchoenm.) buitenrand
Brandzool,
brine ou le roussi , odeur de bri ts le.
aan eenen fchoen, tusfchen de zool en het
Brandfchade , yr. dommage cause par tin
bovenleer,, tre'point, tn.
incendie , m.
Brandfchatten , b. w. (ik brandfchatte, het) ge- Brandzwabber,, in. (op fchepen ,) faubert
d'incendie.
brandfchat), in den oorlog, onder brandBras,
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Bras, in. (meestal : Brasfen, tueerv.,) op
fchepen, zekere touwtjcs, waarmede men de
raas en zeilen ophaalt, bras ; in den gemeenz. fpreektr. Ik heb er den — (brui)
van, je m'en moque , je ne m'en soucie pas.
Brasblok , o. (fcheepsw.) pouffe de bras . f.
Brasdagen, m. meerv. flemptijd,carnaval,m.
Brafem , in. zekere riviervisch , breme , f.
Brasmaal, 0. zie Brasferij in de 2. beteek.
Braspartij, zie Brasferij in de 2. beteek.
Braspenning, m. oudt. eene munt van een'
en een' vierden ftuiver,, la valour de dix
elutes.
Brasfchenkel, tn. pendeur de bras.
Brasfen, b. w. (ik braste, heb gebrast), Hempen, wakker teren, banqueter, faire bonne, there , crapuler.
Brasfen , b. w. (ale braste , heb gebrast),
(fcheepsw.) brasser; zie Bras.
Brasfer, in. gourmand, homme de bonne
chore, debauche.
Brasferij , yr. het brasfen , action de crapu.
ler, etc. —, braspartij, bonne chore ,crae
pule, debauche.
Brasfing yr. der raas, (fcheepsw.) brasseyage,. m.
Brat, zie Borat.
Braveren, b. w. (ik braveerde, heb gebraveerd), trotferen, braver. Zijne vijanden
—, braver ses ennemis.
Brazelet , yr. (ond. woord,) armband , bracelet, tn.
Brazilianhout, o. zeker roodachtig bout, verfbout, brisil, bois de bresil, tn.
Breed, b. n. en bijw. (ee) tegenft. van final,
large , ample. Een breede weg, tin chemin large. Breede bijl, (der (lagers,)
bathe el large tranchant , epaule de mouton, J. Deze tuin is weer lang (niet :
langer) dan —,ce jardin est plus long que
large. Deze lakens zijn zeer —, twee ellen —, ces draps sont fort larges , out
deux aunes de large (de largeur). — van
aangezigt zijn, Een — aangezigt hebben, avoir le visage large. Dit paard is
van voren —, heefc eene breede borst, is —
van borst, ce cheval est large du devant,
a beaucoup de poitrail. Dit book heeft
eenen breeden rand, De rand van dit book
is —, la nsarge de ce ?lyre est fort ample. — van fchouders zijn, Breede fchoutiers hebben, etre carre, e, des epaules. Eene breede vooruitftekende kin , tin menton
large qui avance. Breeder worden, s'elar.
gir,, devenir plus large. Deze weg words
breeder , ce chemin s'elargit ici, va
hier,
en s'ilargissant. Breeder maken , elargir,
rendre plus large; fig. uitgebreid, uitvoerig, groot , voorfpoedig, als : Eerie breede lijst van misflagen, tine liste bien longue d'erreurs. De breede raad , le grand
conseil — gaan zitten, se mettre au large. — van jets opgeven, se vanter on se
glorifier de q. ch. Het is (ftaat) met den
zieken nog niet —, le malade n'avance pas
encore beaucoup. Hij heeft het niet —,
(hij is in bekrompene omftandigheden,) il
n'est pas trop a son also; il a de la pine ei mettre les deux bouts ensemble ; il
n'est pas dans l'aisance. Wijd en —,
(alum) par-tout. In het breede verhalen,
raconter amplement. Ergens met de bree.
de bij1 inhakken , faire le fanfaron ou le
gascon ; trancher du grand seigneur; y
alter trop rudement , ne pas economiser;
fpr. w. Die het —heefc, last het — hangen;
(ook : Die bet lang heefc, laat het lang hail.
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gen ,)celui qui a de grands revenus,peut
faire de grandes dipenses. Ilet is zoo lang
als het — is, I-Iet is zoo — als het lang is,
c'est yore jus et jus vert ; c'est bonnet
blanc et blanc bonnet; c'est la mime
chose.
Breedachtig, b. n. tin pen large, tent. soft
pets large.
Breedbaard, m. grootfpreker,, gascon.
Breedboeg , m. fchip met eenen breeden boeg.,
vaisseau fort large de devant, de joue.
Breedborf±ig, b. n. qui a la poitrine large.
—, van paarden, qui a beaucoup de poi.trail.
Breedheid , yr. largeur.
Breedfpraak, yr. exageration, hyperbole.
Breedfprakig, b. n. en bijw. au long , de
point en point, prolixe, prolixement.
Breedte, yr. diegene der meetkunflige uitge.
breidheden ,, door welke zich een vlak van
de lijn onderfcheidt, largeur. De — eener ftraat, eener rivier, la largeur d'une
rue, d'une riviere. Dat laken heefc twee
ellen —, ce drap a deux aunes de Jar.
geur, de large , (bij manufacturiers,) de
laize ; fpreekw. Het moot uit de lengte of
uit de — komen, il faut. quo cola vienne
d'un ate ou de l'autre. —, bep. breedte
van eene flof tusfchen de zelfkanten, baan,
16, m. Er gaan drie breedten aan dat
kleedje , il faut trois les pour cette robe,
De halve —, le demi-le. —, (in de aardrijksk.) afstand , op welken eenig punt eener aardrijkskundige middaglijn van den e.
venaar is; (in de fterrek.) afstand van eenig punt eerier hemelmiddaglijn van den
zonneweg , latitude, f. Noordelijke —,
latitude septentrionale. Zuidelijke —, latitude naridionale. Een graad —, degre
de latitude. —, (in de bouwk.) van de treden eener trap, giron, m. —, van den rug
bij de fchouders, carrure, f.
Breed:ekring, m. (in de aardrijksk.) elke met
den evenaar parallel loopende kring, paral.e
lelkring, cercle de latitude.
Brecdvoerig, b. n. omflagtig, ample. Fen —
verhaal, tin ample recit. —, bijw. ample.
sent. Hij heeft mij — gefchreven, 11 in? a
ecrit amplement.
Breedvoerigheid , yr. omflagtigheid , qualitd
de ce qui est ample. ( AANM. dimpleur
words finches in den eigenlijken zin van am...•
pie gebrnikt.)
Breedvoetir, b, n. qui a les pieds plats-7
Breefok, yr. (fclleepsw.) espere de misaine.
Breekbaar, b. n. dat gebroken kan worden,
broos , fragile. — als glas , fragile cons.
me tin verre. —, (in de natuurk.) refran•
gible. De violette firalen zijn de breek•
baarfte, los rayons violets sent les plus
refrangible:.
Breekbaarheid, vr. fragilitd. —, refrangibilite.
Breekbeitel, in. pied de chevre.—,(fcheeps.
woord) fermoir â nez rend.
Breekdisfel, m. (fcheepsw.) grosse arminetre , f.
Breekhamer, zie Moker.
Breekiizer, 0. zie Breekbeitel.
Breekfpel, in. en vr. perfoon , die eenig gezellie vermaak komt floret], vreugdefloorder
of vreugdefloorfler, trouble-fete, rabat•
joie.
Breekfter,, vr. cello qui casse, etc. zie Breken.
Breektuig, o. allerlci gereedfchap om to breken , auzond. gereedfchap tot huisbraak,
M3
for.
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left-mints, tn. pl. Men betrapte hem fret Breiwerk, o. tricotage, m.
dievenvijlen, ijzeren haken, en antler —, Breiwinkel, m. zie Breifchool.
on le surprit avec des limes sourdes, des Breizak, m. sac a tricoter.
crochets de for, et d'autres ferrements BrekebeenA , m. en y r. flecht werkman, kruk ,
gate pate, bousilleur,,m. oeusrlleuse, f.
Breenwen , b. w. breeuwde, heb gebreeuwd),
(fcheepsw.) de re;en van een vaartuig met Breken, b. w. (ik brak , heb gebroken), een
hard ligchaam in een of meer deelen fchei.
werk, enz. , digt maken, kalfaten,calfater;
je le feral bien.
den, door de zelfde werking, waardoor een
fig. Ik zal het wel
meer rekbaar ligchaam , enz., gebogen zoncalfat , calfateur.
Breenwer,
de worden , rompre , casser , briser.
Breeuwersknecht , Breeuwersjongen
Breen.
(AANBI. Rompre geeft bet denkbeeld van
calfatin.
wersmaat,
breken, door het doen nader bijeenkomen
Breeuwhamer,
kalefaathamer,werktuig om
van de beide einden , en zonder dat daar.
te breeuwen, tnaillet tie calfat.
bij in aamerking kornt, of bet dus gebrokeBreeuwing, vr. action de calfater, calfeu.
ne al of niet bruikhaar is. Eenen ftok mid.
trage, calfas, radoub ,
den door —, rompre un baton par le miBreeuwitoelf,
sells de calfat, f.
lieu. Den gcwijden ouwel —, (in de R.
Breidel, in. gebit, bit, mors , frein; fig.
kerk ,) rompre Phostie; casser beteekent
voor zijne driftigheid, cela
Dit was een
breken, door flaan of itooten, en words
lui fut un frein centre son emportement.
gebezigd van dingen, die, gebroken zijnBreideen, b. V. (ik breidelde, heb gebreitie, niet of Hecht te gebruiken zijn. Een'
deld), een bit ie den mond leggen, mettre
pot, een glas —,‘casser un pot, un verle frein; fig. reprimer, tenir en bride.
re. Briser ziet op het breken door ge.
Breideling , yr. action de brider ; fig. ac•
weld, en aan meer dan twee ftukken : Eetion de reprimer, de tenir en bride.
nen fpiegel —,briser an miroir, une glaBreidelloos, b. n. fig. eirrerni, e. Breidel.
ce. In cluiz?nd flukken —, briser en millooze drift , passion effrenee.
le pieces. — Van de menfchelijke ligchaams.
Breidelloosheid, yr. absence de tout frein.
deelen wordt onverfchillig rompre of casBreiden, b. w. (ik breidde, heb gebreid), zie
ser gebruikt; briser zou den zin bebben
Breijen.
van verpletteren, verbrijzelen. Een gebroBreigaren, o. flu a tricoter, tn.
ken knook, un os rompu , casse (bij de
Breigeld, o. salaire de celui oi de celle
heelk. fracture.) Eenen arm , een been —,
qui tricote , tricotage, m.
se rempre, se casser tin bras , tine jam.
Breigoed, o. gebreid goed, tricot ,
be ; fie. Het ijs —, (den aanvang eener
Breihout, Breihoutje, o. zeker gereedfchap
moeijelil ke ondernetring maken ,) rompre
van hout, zilver, enz., met een gaatje in
la glace. Gij moer bet ijs —, (de anderen
bet eind, waarin de breifters de eene naald
aan den gang helpen,) c'est a vous a meEen zilveren —,
vast zetten, affiquet ,
tier le branle. 1k zal u armen en beetin affiquet d'argent.
nen —, (afrosfen ,) je te romprai bras et
Breijen, b. w. (ik breide, heb gebreid), 'met
jambes ; zie ook Been. Iemand den hals
breinaalden vervaardigen, tricoter ; fpr. w.
—, (geweldig ombrengen ,) rompre, casser
Praten en —, s'amuser et suivre ses ocle cou a q. q. Den hals —, (door vasten
cupations a la fois.—, lispen met de tong,
omkomen,) se rompre , se casser le con.
zie Brouwen.
Die onderneming heeft hem den hals gebro.
Breijer, m. tricoteur.
ken, (arm gemaakt,) cette entreprise lui
Breijing, yr. tricotage, tn.
a rompu , casse, le con, lui a coupe la
Breikatoen, o. coton a tricoter ,
gorge; it s'est rompu, casse, le. eon aBreikind, o. enfant qui apprend a tri•
vec cette entreprise. Vele woorden den
coter, tn. et f.
hals — , (veel nutteloos gefnap voor den
bobine sur laquelle est le fll
Breiklos,
dag brengen ,) dire beaucoup de mots in.
tricoter, f.
Breikoker, m. zie Breihoutje.
utiles. lemands hoofd — , (zijne halsftare
righeid overwinnen,) rompre Phumeur, la
Breikous, yr. bar qu'on tricete; fig. tries..
volonte de q. q. Zijn (eigen) hoofd —,
tage.
(zijne hatsftarrigheid laten \wen ,) rompre
Breiloon, o. en in. zie Breigeld.
Breimatres, zie Breivrouw.
sa volonte. Iemand met jets het hoofd —,
(door geraas of lastige toefpraak vermoei.
Breimeisje , o. Pie qui apprend a tricoter, f.
Brein , o. (zonder meerv.) de herfenen van
jen,) rompre ou casser la tete, rompre
les oreilles a q. q. de q. ch. 1k kan daar•
een mensch, cerveau , tn. cervelle, f. ; fig.
mede mijn hoofd niet —, (daarvoor geene
Daar zit — in, cet ouvrage est eerie a.
zorg dragen, mij daarmede niet inlaten,)
vec profondeur.
je ne puis pas me rompre, me casser, la
Breinaad , in. couture tricotee, f.
tete a cela. Dat breekt mij het hart, (verBreinaald, yr. aiguille a tricoter.
vult mij met de levendigfte droefheid,) cc.
Breinloos , b. n. sans cerveau, sans cervel•
la me perce , me Breve, me fait crever,
le; fig. ecervele , e, sans jugement.
Breinontfteking , vr. inflammation de la cerle coeur. Hij fprak nog met eene gebro.
velle.
kene item, it parloit encore d'une voix
entreceupe'e; fpreekw. Men kan geen ijzer
Breinvlies, o. (in de heelk.), berfenvlies , meninge, membrane du cerveau, f.
met handen—, zie op Hand. —, in eenen zeBreifcheede, vr. etui pour les aiguilles
delijken zin , fchenden , rompre ,violer,,en.
tricoter, m.
freindre , fausser. Zijn woord—, manquer
Breifchool, vr. 'cola oil Pon apprend, en.
de parole, fausser sa parole. Zijnen eed,
seigne a tricoter.
zijne verbindtenis , zijn arrest, zijnen ban ,
Breifter,, tricoteuse.
de vasten , enz. —, rompre , violer, fausBreitobbetje, o. petit tonneau (4 triceser son servant, ses engagements, romter), m.
pre, violer,, enfreindre sa prison, son
lireivrouw, yr. breifter, tricoteuse.
ban , son false. De huwelijkstrouw —,
breimattes, femme qui montre a tricoter.
rompre la foi du mariage. —, doen opbon.
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houden , krachteloos niaken , rompre. Dat
heeft onze vriendfchap gebroken, c'est ce
qui a rompu notre amitie ;van h;er; met
iemand de xriendfchap —, rompre avec q
q. ; fpreekw. Nood hreekt wet, la necessite n'a point de loi, contraint la loi.
—, uit zijn geheel brengen, krachteloos
maken , rompre. Lie daar nu het dozijn gebroken, voila h present la douzaine rowpole. Een gebroken getal, en sombre rempu , une fraction. Het geweld van den
ftroom , der baren , —, rompre le fa! de
Peau, l'impertuosite des vagues. Hij ware
dood gevallen , zoo niet cell bos hoof den
val hadde gehroken , it se seroit tut: en
tombant , sans une botte de paille qui a
rompu le coup. Met een weint wijn de
raanwheid des waters —, rompre , corriger,
la erudite. de l'eau avec un pen de yin;
zie ook Gebroken. —, (in de wisk.) de
rigtin g eener regte lijn veranderen , briser.
Eene gebrokene lijn, une ligne brisee.—,
(in de natuurk.) terugwerpen , terug kaat•
fen, rompre, refractor. Dc weerfchijnen in
de natunr — de kleuren , ' door ze te vermengen , dans la nature , les reflect rompent les couleurs en les melant ensemble. Alle vloeiftoffen hebben de eigenfehap,
de lichrftralen te —, die in dezelve vallen ,
toes les fluides out la proprida de row,
pre les rayons de lumiere qui y entrent.
Een gebrokene lichtftraal, un rayon refract'. —, 0. w. (met Zijn) in een of meer
deelen gercheiden worden, se rompre, se
casser,, se briser. De balk zal —, ht poretre se rompra. Het glas breekt ligt, le
verre se casse, se brise, facilement. Het
ijs brak onder hem , la glace se rompit
sous lui. —, doordringen, percer De zon
breekt door de wolken, le soleil pence lee
nuages. Door de vijandelijke drommen
(fcharen) heen —, rompre , fendre, les
bataillons (escadrons) ennemis; se faire
four a :ravers de Pennerni. lift eene ge•
vangenis —, forcer , rompre, sa prison.
In een huffs —, zie Inbreken. —, krachteloos worden, ale: Zijne oogen zijn reeds
gebroken, ii a deja les yeux mourants,
ses yeux sont deja marts. —, (van koopl.)
ophouden te betalen, faillir. Vele aanzienlijke hu:zen zijn gebroken , plusieurs
n2aisons considdrables out failli. —, (met
Hebben,) als: Met iemand —, (de vdendfchay met iemand breken ,) zie boven. Zie
ook de zamengeflelde woorden : Aanbre.
ken, Afbreken , Doorbreken , Inbreken ,
Losbreken , Opbreken , Uitbreken , Verbreken.
Broken, o. de daad van breken, rupture,
fracture, solution de continuiti ,f. Het
— van eene deur, eenen koffer, een kabibillet, enz., lee rupture , la fracture
d'une porte , d'un coif-re, d'un cabinet.
Het — van een been , Ca rupture , fractue
re, d'un os. —, (bij de R. hash., in Commige uitdrukkingen , hunne leer betreffende,) fraction, f De bedevaartgangers Van
Emmaus kenden Christus bij het — des
broods, les pelerins d'Eormait's connurent
Jesus Christ a la fraction du pain. Het
ligchaam van Christus words niet gebroken
door het — der hoscie , le corps de Jesus
Christ n'est pas rompu par la fraction
de l'hostie. —, in eenen zedelijken zin,
fchending, violation, f. Het — van het
verdrag , la violation du traitd. — , (in
(ten regt. ft.) als : Het — eener gevangenis 2
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(de uirbraalr,) le brie de prison. —, (bij
koopl.) als: Het —van een kantoor, (bankbreuk ,) faillite , f. —, (in de wisk.) als:
Het — eener Mil, brisure,f.—, (in de natuurk,) als : Het — der ftralen , refraction, f.
Breker, m. celui qui rompt , etc. zie Bre.
ken.
Breking , vr. het breken, rupture, fracture. —, ftraalbreking , refraction.
Brem , yr. ziltig vocht, pekel, saumure, j:
Zoo zout als —, sale commie vier.
Brem , yr. zeker heestergewas , genet, m.
Brems , vr. paardevlieg , taon , (fpreekuit
tan ,) nr.
Brengel, b. w. (ik bragt , heb gebragt), ergens been voeren, dragen , en wel bep. herwaarts dragen, apporter. Breng mij mijnen rok, apportez-moi mon habit. Debefleller heeft eenen brief gebragt, le facteur
a apporte une lettre. Vat brengt gij goed
nieuws ? quelles bonnet nouvelles nous apportez-vous? —, dragen , en wel : derwaarts dragen , porter. Hij nam het boek
en bragt het hem, it prit le livre et le
lui porta. —, leiden , en wel : herwaarts
geleiden, arnener. Breng mij inijn paard,
amenez-moi mon cheval. Elij heeft ons on-,
derfland gebragt, it nous a amend du se.
tours. —, geleiden , en wel : derwaarts leiden, mener, conduire. Iemand in de ge.
vangenis —, mener, conduire q. q. enprison. Een kind, eenen zieken te bed —,
coucher un enfant, un malade ; fig. Hij
kan zijne waren niet aan den man —, (ver•
koopen,) ii ne trouve point d'acheteur
pour ses merchandises. Hij brengt al zijne
dochters goed aan den man , il marie bien
toutes ses filles. Lets op de baan —, to
pas — , op het tapijt — , (opperen ,)
mettre q. ch. sur le tapir. Hij is een
man van verftand en heeft vrienden, hij zal,
hij kan het ver —, (zijn geluk waken ) if
est homme d'esprit, et it a des ems's, it
Ira loin, it pent eller loin. Men heeft
het in deze kunst ver gebragt, (men is
daarin tot eene groote volmaaktheid gekomen,) on a ports, bien loin cot art, avan.
cd dans cet art. Hij heefc het eindelijk
zoo ver gebragt, dat, enz., (hij is einde•
lijk geflaagd, met , enz.) it a tout fait, :1
bien fait, qu'a la fin, etc. Zoo gij hem
daartoe — (bewegen) kunt, dat, enz. , si
wares pouvez en obtenir quo, etc., si von:
pouvez l'engager a, etc. Een kind ter
wereld —, (baren,) faire un enfant , ac.
coacher; mettre un enfant au monde ;
donr:er le jour a un enfant. Een kind
ter doop —, presenter un enfant an bapSeine. Pet is een moederteeken, dat hij
met zieli ter (op de) wereld heeft gebragt,
(van zijne geboorte of gehad heeft, c'est ane envie qu'il a apportee en naissant,
avec laquelle it est vents au monde.
Waartoe brengt (drijet) ons niet de liefde,
de wraakzucht ? de quoi l'amour, la vela,
geance , ne nous rendent - ils capable: a'
.Lets aan den dag, aan het Licht —, (bekend
maken , ) mettre q. ch. au four , le decors..
vrir. Iemand tot den hedelzak of bedel.11.11— , (arm waken,) reduire q. q. a la
besace , le mettre en chemise, sur la paille, a l'aum'dne, au Blanc. Oproermakers
tot gehoorzaarnheid —, reduire des rebel•
les a l'obeissance. Eene gefchiedenis in
tabellen — , reduire nose histoire en ta.
bleaux. _remand op zijne zijde —, (tot zij.
ne belangen overhalen Ogagner q. q. , Pat.is.
IV' 4
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tirer dans son parti , se le rendre favo• porteur d'uno bonne nouvelle. Met-- defable, le faire entrer dans ses interets.
zes, par le porteur.
Iemand op den goeden weg —, (eene bete- Brenging , yr. action de porter , etc. zie
re leefwijze doen aannemen 5) mettre q. q.
Brengen.
a Lien. 1k zal hem wel tot zijnen pligt Brengfter, y r. porteuse.
weten te —, (zijnen pligt doen betrachten,) Bres, yr. (in den oorlog,) door fchieten ge•
je saurai hien le Hilaire 4 son devoir,
maakte opening in een' muur of wal, bras
che. — fchieten, battre en Ls-eche. Door
le ranger. Dit brengt mij (hierdoor kwam
ik) op de gedachte, dat, enz., cela me
de --binnen rukken, monter a la breche;
fig. Voor iemand in de — fpringen , Zich
fait naitre la pensie que, etc. Wieheeft
voor iemand in de — ftellen , (iemands zijhem op dien inval gebragt? (wie heeft hem
de kiezen en zijne zaak verdedigen,)pr e ndat ingegeven ?) qui lui a donne, inspidre le parti de q. q.; epouser le parti de
re , cette idle? Gij brengt mij daar op
q. q.; embrasser sa cause.
lets (herinnert mij lets ,) waaraan ik niet
gedacht heb , vous me remettez dans l'es- Bresbatterij , vr. (in den oorlog,) batterte
de breche.
prit une chose ; vous me faites souvenir
d'une chose a laquelle je n'ai plus pen. Bretel , yr. (ond. woord ,) broekdrager,, antlers
galg, bretelles , f. pl. Eene veerkrachtige
se. 'errand lets uit de gedachten —, (ie—, des bretelles elastiques.
mand lets doen vergeten,) biter q. ch. de
;'esprit a q. q. In orde —, (doen zijn ,) Breuk , vr. het breken van lets, rupture,
fracture, (in dezen zin meest in zamenft.
mettre en ordro. In wanorde —, mettre
gebr.) De — van een bot, een been, la
en desordre, en confusion. In rekening
rupture , fracture d'un os. lie — des vre—, porter en ligne de compte. Op het
des , (vredebreuk ,) la rupture de la pair
p apier —, (fchrijven ,) coacher par ecrit.
Iemand in een kwaad gerucht — , (kwaad
Het is tusfchen hen tot eene — gekomen ,
ils en sent venus jusqu'a une rupture.—,
van hem fpreken ,)faire courir de mass.
de door het breken veroorzaakte opening of
vais bruits sur le compte de q. q., difbefchadiging, de plaats, waar het breken
q. q. Zich (of: Iemand ,) om het
gefchied is , cassure. Men kent de deugdlevee , om hals —, (dooden ,) se tuer ,
levee
zaamheid van het ijzer aan de —, on con.
(tuer q.q) Ter dood —, meters a snort.
lk kan het niet over mien hart —, (niet dearvolt la bona du fer a la cassure. —, (in
de rekenk.) gebroken getal,fraction. Eetoe befluiten,) je ne puis gagner cola sur
ne — wordt uitgedrukt met eenen teller en
mei , je ne saurois m'y risoudre. Iemand
eenen noemer, une fraction est exprimee
onder zijne magc—, onder het juk —, (hem
par un numerateur e; un denominateur.
doen gehoorzamen,) reduire q. q. sous le
Breuken onder id:len noemer brengen , rejoug, sous ses lois , sous son obeissance,
desire des fractions a un tneme denominasoumettre a sa puissance. Hij zal mij
van verdriet onder de aarde —, (doen
tear. —, (in de heelk.) zeker ongemak ,
veroorzaakt door eene breuk in den pensfterven ,) it me fern mourir de chagrin.
zak, hernie , descente. Eene — hebben ,
Flat heeft hem van zijn verftand gebregt,
avoir une descente. Eene — heelen , (ge(zijn verfland doen verliezen ,) cela lui a
nezen ,) fnijden, guerir, operer une herfait perdre la raison. Iemand weder tot
nie. — der baarmoeder,, (in de vroedk.)
zich zelven, tot bewustheid —, faire revemetroproptose; hernie de la matrice. —,
nir q. q. a lid, lui faire reprendre con(bij
de artill.) aan de ziiwang van een ftuk ,
Iemand
lets
aan
het
verftand—,
noissance. ,
cintre d'atriii t ; zie verder de met Breuk in
(het hem doen begrijpen ,) faire comprendezen zin zamengeitelde woorden , als :
dre q. ch. a q. q. Iemand lets te binnen
Navelbreuk, Liesbreuk , enz.) —, (bij regts—, (herinneren ,) faire souvenir q. q, de
gel.) geldboete, amende, peine pdcuniEene
onderneming
tot
fluid
—,
(uitq. ch.
aire. Tot eene — verwezen worden , etre
voeren, daarin Hagen.) effectuer une encondamne a une amende
treprise, en venir a bout. Te weeg —,
Asir
,
terminer,
Breukband,
m. bandage herniaire, brayer,
Ten
einde
—,
effectuer.
suspensoir, m. ou suspensoire, f.
Iemand een glas wijn —, (op zijne gezondheld uitdrinken,) porter une sante a q. q. , Breukbandmaker, m. bandagiste.
boire a la sante de q. q. Ik breng het u Breukmeester, Breukfnijder , in. chirurgeen
(het glaasje) op de gezondheid van —, je
herniaire, (operateur).
vous le ports a la sante de —. Eene vloot in Breukfpaan, m. fpalk voor een' gebroken arm,
name
sine
flotte
en
mer.
"tan
of been, Oclisse , f. Met breukfpanen zetzee —,
ten, e'clisser.
boord —, mettre a bord. Zijne have in
veiligheid —, mettre ses effect en lieu de Brevet , o. ( ond. woord ,) akte van toelating of
vergunning , brevet, m.
:urea. Iemand tot het uiterfte —, reduire
q. q. a l'extremite, pousser q. q. a bout. Brevier,, o. (ond. woord,) getijboek bij de
Roomsch Kath. breviaire,vs. —, (bij druk.
In het hoofd —, mettre dans la tete. gets
kers ,) zekere kleine drukletter, petit - texin verzen —, mettre en vers. Iemand op
lui
disabuser
q.
q.,
ts, m.
andere gedachten —,
faire changer de sentiment. Iemand we. Bride , yr. planken flaapplaats in eene wacht,
der op de been —, zie Been. Aan den
lit de camp.
gang —, mettre en train. Een meisje we- Bridfen, b. w. (llc bricifte , heb gebridst),
voor de broek flaan ; inz. als eene (cheepsder tot hare eer —, reparer Phonneur d'uftraf, antlers ook laarzen*i genaamd , fouetne fille. Zie ook : Aanbrengen , Afbrengen, Bijbrengen, Doorbrengen, Inbrengen ,
ter on battre un matelot A coups de corIVIedebrengen , Opbrengen , Overbrengenl,
de.
Uitbrengen, Voorbrengen , Voortbrengen , Br;dfer, m. celui qui fouette; zie Bridfen.
Wederbrengen, Wegbrengen.
Bried , verl. t. zie Braden.
Brenger, m. die brengt , porteur. Hij was I Brief, m. gefchreven ftuk , waarin men lets aan
de — cener blijde boodt-chap , it dtoit le 1 iemand berigt, lettre, ipitre. (Ataktm.Lettre zes men van alle gewone brieven , inazeorhn:
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derh. in proza , door hedendaagfche menfchen
en in levende talen ; epitre van de brieven
der ouden en in de doode talen; en van de
hedendaagfchen, wanneer zij in dichtmaat
zijn.) De brieven van Cicero , les epistres
(ook wel lettres) de Ciceron. Brieven
fchrijven, dcrire des lettres. Brieven met
iemand wisfelen , (briefwisfeling met iemand
houden,)zie BrIefwisfeling. Een rondgaande —, tine lettre circulaire, tine circulaire. Opene brieven , lettres patentes,
(in tegenft. van : Beflotene brieven , lettres
closes); in den gemeenz. fpreektr. Er is
een — aan de kaars , (wanneer er eene kool
aan de kaars zit,) waarvan het bijgeloof
waant , dat dit het ontvangen van eenen
brief beduidt,) sl y a tine lettre a la
chandelle ;zie ook de zamengeft. woorden :
Advijsbrief , Afscheidbrief , Brandbrief
Koopmansbrief , Minnebrief, enz : ook in
de beteek. van : Oorkonde, als : Bedelbrief, Koopbrief, Schuldbrief, Vrachtbrief,
Wisfelbrief, enz. een toegevouwen Ituk
papier , als: Eene — fpelden, tin papier
d'epingles.
Briefdrager, m. zie Brievenbefteller. ze.
kere duif, pigeon courrier, pigeon messager.
Briefje, o. verkl. w.; zie Briefje, billet ,m.
Briefloon, 0. port de lettres,
Briefport, zie Briefloon.
Briefpriem , m. perce-lettre t f.
Briefschrijfster,, y r. Briefschrrjver, m. auteur
d'une lettre,
Briefstill m. style dpistolaire.
Briefwisfeling, vr. correspondance. — met ie'nand houden, entretenir commerce de
lettres avec 9. q., etre en correspondance avec q. q., avoir tine correspondance
de lettres avec q. q. , cortespondre avec
q. q. Ik heb drie jaar — met hem gehoucorrespondu pendant trois ans
den ,
avec ins.
Briefchen , o. (ik brieschtef heb gebriescht),
van paarden , hennir ; van ileeuwen , rugir.
Bij briescht als een leeuw, it rugit comme
lion
tin lion. Een briefchende leeuw,
rugissant.
Briefchen, o. zie Briefching.
Briefching , yr. van paarden , hennissement;
van leeuwen , rugissement, m.
Brievenbefteller, m. facteur.
Brievenbefleliter, vr. porteuse de lettres.
Brievenboek , o. verzameling van brieven, re.
cueil de lettres, m.
, (bij koopl.) kopijbock , livre qui contient la copie des let,.
tres replies ou envoyees, in.
Brievengeid , zie Briefloon.
Brievenmaal, yr. maal , waarin de brieven met
de post vervoerd worden, tnalle.
Brievenpers, yr. petite presto pour les lettres.
Brieventasch, yr. porte-feuille, porte- let.
try , m.
Brievenzak, m. zie Brievenmaal.
Brievenpost, yr. poste , f. courrier qui porte les lettres , tn. zie Post.
Briezel, yr. Briezeltje, o. krnimel, als: Gij
zult er geen briezeltje van hebben , vows
n'en aurez rien, vows n'en aurez pas un
brin.
Briezelen, b. w. (ik briezelde , heb gebrie.
zeld), klein maken , brijzelen, verbrtjzelen,
briser, dgruger ; fig. kapen, winst ma.
ken , afperfen , gripper, griveler. Coat
vrouwmensch heeft zijne ne berms gebriezelcl , (in eenen zachten zio,) calla femme

BRI
i85
led a grippe sa bourse. De kat heeft een
fink vleesch gebriezeld , le chat a grip
pe un morceau de viande. Bij heeft dien
post aanvaard , in de hoop, dat er wat bij
zou te — zijn, it s'est mis dans cot emploi dans l'esperanee d'y trouver q. ch.
a griveler.
Brigade , vr. (in het krijgsw.) (ond. woord,)
brigade.
Brigadier, m. (in het krijgsw.)(ond. woord ,)
brigadier.
Brigantijn , m. zeker fchip ligte kaper,brigantin.
Brij, m. pap, bouillie, f; fpreekw. Om iets
heen loopen, als de kat om den heeten —,
teurner autour du pot.
Brijappeiboom , m. (groote boom in Indio),
sapotier. De vrucht van den —, sa po•
tulle, f.
Brijbaard, m. celui qui aime beaucoup la
bouillie.
hij die brijt , zie Brijbek.
Brijbek, tn. degene die brijt, celui qui par.
le gras, qui begaie.
Brijen, o. w. (ik bri3de, heb gebrijd), broth.
wen, parlor gras, bdgayer.
Brijketel, m. chaudiere
f.
Brijlepel,
cuiller a bouillie, f.
Brijpot , m. pot a bouillie.
Brijfchotel, m. plat a servir de la bouillie.
Brijzel, zie Briezel.
Brijzelen , b. w. (lk brijzelde, heb gebrij-,
zeld ), zie Verbrijzelen.
Brijzelirg , zie Verbrijzelen.
Brikfteenen , m. meerv. zeker foort van fleen.
pain, gebruikelijk bij het maken van (eenen glooijingen, ddcombres.
Bri/ , m. zeker bekend hulpwerktuig voor het
gezigt , uit twee , daartoe geflepene en door
eenen beugel vastgehoudene glazers bestaande , lunettes , pl. Eenen — op den neus
zetten, mettre des lunettes sur son nez.
Eenen
gebruiken , se servir de lunettes.
dragen ,porter des lunettes. Den
Eenen
afleggen , quitter les lunettes. Ben —
om te vergrooten, des lunettes pour gro ssir les objets, des lunettes convexes. Een
— om te verkleinen, des lunettes pour di•
mintier les objets, des lunettes concaves.
Er zijn brillen voor verrchillenden ouder..
dom, it y a des lunettes de different: dd.
gen. (AANivr. Het woord Lunette betee.
kent in het enkelv. Kijkglas ,); fpreekw. Elk
ziet door zijnen eigenen chacun a tine
maniere de voir, de penser, qui lui est
propre, chacun voit a travers set lunetses. Twee joden weten wat een — kost
nous en avons déjà fait l'experience a
nos ddpens; nous savons ce qu'en vaut
l'aune. Iemand eenen .— op den neus aetten , brillen verkoopen, tromper q. q. , en
faire accroire a q. q. , lui en dinner bien
a garder. Goede vriend, laat u geene
brillen verkoopen , (geene ooren aannaaijen,)
bon homme, garde to vache. Zet uwen —
op , (zie beter nit uwe oogen ,) regar.
dez-y mieux ; chaussez von lunettes. —,
opening in de zitting van een geheim gemak, ook : de plank , waarin deze opening
gemaakt is, lunette de prive , f. zeker
been in de borst van een' vogel, lunette, f.
—, eenen weegfchaal, chaste.
Brileend , y r. zekere eendvogel in de IFTud.
fons,baai, macreux a bec rouge, m. grande macreuse de la baie de Hudson.
Brilkruid, o. zekere plant, die brillenvormiga
fchootjes Hoeft, lunettiere, f.
Brilledoos yr. boite a lunettes.
Di 5
Brit-
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ke zamenleving is , met dezelve eenerlei
Brilleglas, o. verre de lunette , tn. — dat op
beroep , denkwijze, enz. heeft; inzonderh.
de wijs van eene linze geflepen is, lentil.
medelid van eenige geestelijke orde, frere.
le , f:
Brillehnis , Brillehuisje, o, etui a lunettes ,ta.
Dit paard is onder broeders dertig louizen
Brillekas, zie Brilledoos.
waardig, ce choral vaut trente louis enBrillen, o. w. (ik brilde v heb gebrild), eenen
tre freres. De Boheentfche broeders, les
bril dragen, porter des lunettes , se servir
frere; Bohemiens ,freres de Boheme, dietsites. De barmhartige broeders, les frede lunettes , lunetter. w. fig. in
res de la charite. De dienende broeders,
den gerneenz. fpreektr. kwellen , tourmenter. —, iemands verwachting verrjdelen,
les fret-es servants. Een valfche , (die
een verrader wordt van het genootfchap of
frustrer q. q. de son attente.
de orde, tot welke hi t behoort,) en fluxBri/lenkooper, zie Brillenkramer.
frere:, (in zamerfle q ing: Ambtsbroeder,,
Brillenkramer, m. die brillen verkoopt, lnCeliebroeder, Gildebroeder, Ueloofsbroenettier, marchand de lunettes.
der, Ktoosterbroeder, Leekebroeder,
Brilleemaker, m. lunettier, faiseur de lu.
derbroeder, Reisbroeder, Stoelbroeder);
net tes.
fpreekw. Gelijke broeders, gelijke kappen,
Brillenrnan , zie Brillenkramer.
(gelijke monnikken , gelijke kappen,) me.
BrillenfLjper,, zie Brillenmaker.
tee societe , memes principes; dis
Brilneus, m. nez .4 porter lunettes. Hij
qui to hantes, et je to dirai qui to es.
heefc een' regten it a beau nez a perHoed u voor de valfche b.oeders, gardezter lunettes. —, zekere vogel, Amerikaanfche geirenmelker, engoulevent a lunetyou: des faux -fret-es. —, in nog ruimeren
zin , medemensch , natunrgenoot , frere.
tes, no. tite-chevre de la janialque.
Wij moeten niedelijden hebben met tie arBrilflang, vr. foort van vergiftige flang in de
men, het zijn onze breeders fast a'a
Oost-India , met een bruin brilvormig tee•
voir pitie des pauvres , ce sent nes freken op den rug, serpent a lunettes , serres. Een un gat/lard, en sanspent 4 chaperon, serpent couround , m.
Brilvledermnis, yr. vledermuis met een brilsouci ; (in zamenftelling; Likkebroeder,
Smullebroeder.)
vormig teeken op den neus, chauye.souris
Broedergemeente, yr. zekere kerltelijke gee
el lunettes.
zindheid, gemeente der Flernhutters, ( die
Binlvormig, b. n. en forme de lunettes.
zich onderling broeder en zuster noernen,)
Broddelaar,
knoeijer, bousilleur, brouil.
communion des fret-es rnoraves on frares
ion, gate -pate.
de Punite.
Broddelaarfter, vr. knoeifter, bousilleuse.
Broederhaat, m. haine des freres , f.
Broddelarij, y r. zie Broddelwerk.
Broddelen , b. w. (ik broddelde, heb ge- Broederkerk, yr. eglise des ft e yes moraves.
broddeld), knoeilen, bousiller. Dat werk Broederlcus, m. baiser fraternel.
hebt gij gebroddeld, vous avez bousille, Broederlijk, b. o. en bijw. fraternel, le.
Broederlijke liefde , amour fraternel, —,
von: n-avez fait que bousiller cet ou.
lyjw. fraternellement.— zamen leven , vivrage.
Brod_l1/4:1werk, o. knoelwerk , bousillage , tn.
vre fraternellement, comme , en frhres.
Broederliefde,
yr. amour fraternel m.
Broed, o. uitgebroeide en nog opgekweekt
wordende ;ongen van eenen vogel, couvie, Broederlijkheid, yr. fraternite.
eiene flang kroop in bet nest, en vrat Broederloos , b. n. sans freres ,qui n'a point
de fret-es.
de moeder met het — un serpent monta
dans le slid, et mangea la mere avec la Broedertnoord , in. moora door den eenen
broeder aan den anderen , fratricide.
couvee. — van visfchen , alevin,m.; fig. De
Broedermoordfter, yr.
i,vader, de moeder, de kinderen, bet gala- Broedermoorder,
die eenen broeder vertuoordt, fratricide,
fele — deugt niet, le pere, la mere, les
tn. et f. (AANM. Fratricide beteekent
enfants, toute la couvie n'en vaut rien.
ook zustermoorder,zustermoordfter.)
Broeden, zie Broeijen.
Broeclerpligt,
devoir .qu'impose la fraBroeder, m. perfoon van bet mannelijk geflacht
ternite.
die de zelfde carders heeft met een of meer
andere kinderen, ten opzigte van welke hij Broederfchap 5 o. broederlijke gezindheid ,fraternite, f.—, vr. broederlijke gemeenichap,
dezen naam draagt , ft-ere. Voile of regte
zamertleving, confrerie,
ere de pert et de mere, frere germain Halve —, detni-frere, celui qui Broeclersdochter, vr. n cart , niece.
z'est Pere que de pere ou do mire; en 6reederskind ,o. neef, nicut, neveu, tn. nibcc , f.
wel : — van vaders zijde, frere de pere,
fret-6 consanguin, frere du card pater-- Btoedersvrouw, yr. belle.soeur.
neef, neveu.
vats moeders zijde, frere de mere, Broederszoon,
vol.
c u cdte maternel. Broedertje , o. verkl. w. zie Breeder. Broefrere uterin, frere
dertjes, o. meer y poffertjes , petits ga•
Natuurlijke frere naturel, frere beiteens roods , que l'on mange tout chauds
tard, frere du cote gauche , celui qui
avec doe beurre et du sucre.
est ne du name pere, au de la mime mere .mais non en legitime mariage. Mijn Broedertjeskraam , vr. boutique, oit l'on fait
de petits geiteaux.
oudfle —, mon frere aloe. iViijn jonger
, mon frere cadet; (zie ook de zamenge. Broedertjestneid, yr. servante dans tine telle
boutique.
ftelde Bastaarlbroeder, Behuwcibroeder,
Schoonbroeder , Stiefbroeder , Zoogbroe- Broedertjespan, yr. pale a cuire de petits
gateaux.
der); fig. Als broeders Leven, hancielen ,
deelen , vivre , trailer en frere , comme Broedertjesvrouw, yr. femme qui fait on
vend de petits gateaux.
fpreekw.
Het
is
een
zusje
en
een
freres ;
broertje; (de eene is ais de andere ,) c'est Broedertrouw, yr. fiddlite fraternelle.
chou pour chou; c'est egal comme does Broedertwist, Tr. division entre freres , f.
oeufs. in ruitneren zin , perfoon, die Broedsch zie Broeisch.
met eenen of meer anderen in vertrouwehj. Broedfel, zie Broed.
Broei-
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kanon , (in het krijgsw.) brague , ou drague
Broeibak, In. (bij tuinl.) concise ,caisse chaun
de canon, f. - van vlaggen, guindant de
de , f.
pavilions, tn. — van de masten , braie de
Broeiai, o. oeuf couvd , oeuf glitd , m.
mats, f.
Broeigans, vr. oie qui couve.
Broekband, o, moerasfig land, sol marecaBroeihen, vr. poule qui couve.
geux , pays maricageux , tn.
Broeijen, b. w. (ik broeide , heb gebroeid),
eijeren door warmte doen mtkomen, vooral Broeklint, o. ruban dans la ceinture d'une
van vegels , door er op te zitten , couver.
culotte, m.
Zij heefc vier hennen, die-, elle a quatre Broekman, m. Broektnannetje, o. petit garcon a qui on a mis une culotte, m.
ponies qui couvent ; fig. in het water zetten, om te laten uittrekken , ;Temper dans Broekzak, m. poche d'une culotte, f. gousn
de Peau chaude , echauder. Een varken-,
set, tn.
(met beet water begieten ,) echauder on co- Broer,, zie Bro.eder.
t
remper
du
tinge
dans
de
Broertje , o. zie Broedertje in de I. beteek.
chon. Linnen l'eau chaude. - , iets kwaads veroorzaken, iirok , m. afgebroken of afgevallen flak , morals : Uit die zaak kunnen nog vele onheilen ge- ceau fragment , (gem.) lopin. Hij heefe
or eenen goeden - van mede , (ook : fig. voor :
broeid wor den , cette affaire pent encore
Hij heeft daarin rijkelejk zijn aandeel ge.
couver de grands malheurs.-, o. w. (met
Hebben) beet worden , als : De lucht broeit ,
had,) it en a emportd un bon lopin, on
lui en a donne un bon lopin. Ik heb een'
1. 1 fait tin temps etouff,int, une chaleur
— van de preek gehoord, j'ai entendre un
itouffante. F,ene broeijende luck, un temps
itouffant. Broeijend heet, etouffant , e.
bout du sermon. Dat is met ftukken en
brokken zamengeflanst, cela n'est fait que
Het hooi heeft reeds lang gebroeid, le foie
a etc chaud depuis longtemps ; fig. Uit dit
de pieces et de morceaux ; fpreekw. V oor
alles broeit een groot ongeluk , tout cela
iemand de brokken nit den mend fparen,
zie Mond ; fig. Iemand de brokken in den
couve un grand malheur. Die zamenzwering broeide federt lang, cette conspiramond tellen, ne donner que le juste
cessaire lui compter les morceaux. -,
tion couvoit depuis longtemps. Het —
voor een gedeelte van iets; fig. lameener hen, l'incubation.
Broeijing, yr. action de coerce , etc. zie
beau. Men heeft flechts eenige brokken van
zijne redevoering onthouden , on n'a reteBroeijen.
nu que quelques lambeaux de son dieBroeikas, vr. (bij tuinl.) serre chaude.
Broeikooi Yr. kooi , waarin men vogelen laat
cones. Hij heeft nog een' - van die errenis weten te krijgen, it a arrache un lambroeijen, nichoir, m.
beau de cette succession. In brokken ver•
Broeikuip , yr. (bij brouw.) kuip voor het
mout , cave matiere, f. — , (bij bleek.)
deelen mo,-celer.
envier a tremper du tinge , ns.
Brokje, o. verkl. van Brok , petit morceau,
nid
ois
un
oiseau
couve,
tn.
Broeinest , o.
tn.; fig. in den boertenden Het is een
Broeisch, b. n. ayant envie de couver.
lief — , c'est une personne bien aimable,
vraimenti c'est un morceau bien friand,
Broeischheid , yr. dtat d'une poule qui a
envie de couver, tn.
vraiment !
Brokkelen, h. w. (ik brokkelde , heb gebrokBroeifel, zie Broed.
keld) , in brokjes breken , kruimelen ensier.
Broeitijd , m. temps ascertains oiseaux cono. w. (met Hebben) brokketig zijn . s'event , ns. couvaiscn , f.
Brock, vr. zeker kleedingfluk der mannen,
mier. Dit brood brokkelt, ce pain s'Inzie.
culotte, f, chausses, f. p1. haut-de-chaus- Brokkelig , b, n. fragile , cassant , e. friable.
zijn ,s'emier. Een brokkelige ileen, une
se , haut-de-chausses, vv; fig. Een kind
war voor de - geven , donner la verge
pierce moulinee.
no enfant ; fpreekw. De vrouw heel de Brokkeligheid, yr. quanta de ce qui s'emie.
- aan, (fpeelt den baas 0 la femme porte
breekbaarheid , friabilite,
lee chausses, le haut-de-chausse, la cuZie Broosheid.
lotte. Vrouw die de - aan heeft, psrte-cu- Brokkeling, yr. action d'emier,, de s'imier.
here eene lange broek, pantalon, Brokkeltje , o. verkl. w. van het ongebr. Brok.
vs.-, oncierbrock ; ook zekere lijfsbedekking
kel, brokje, petit morceau,
der vronwen , calecon, - (bij veehoe. Brokken, b. w. (ik brokte , heb gebrokt), in
ders ,) onderiff van het hoornvee , als s Die
brokken breken ronspre par morceaux ,
koe heeft eene fchoone , cette vache est
mettre en petits morceaux. Brood in de
bien engraissde. aan een ftuk gefchut,
melk mettre des morceaux de pain dans
culasse , f. — met eenen i!aartriem (voor
la soupe au lait ; fpreekw. Hij heeft war
it a de quoi vivre; it
paarden 9 ) reculement avec croupiere. —,
in de melk te
van gevangene vogels, petit anneau que
est riche; la vache a ben pied. Hij heere
n'a ni pain ni
Pon attache a un oiseau qu'on laisse vsniets in de melk te
ler 4 la ligne.
(fcheepswoord,) zie
pdfe , it est pauvre.
Kraag in de laatite beteek.
Brokkig, zie Brokkelig.
Brook, o. moeras, poet, marais , tn.
zekere groote kever, e:car•
bromkever,
Broekachtig, b. n. reoerasfig, marecageux ,
but bruyant.
foort van tot, teupie bourn
euse. Een — land , un pays maricageux. Bromkloot,
Broekband, m, ceinture d'une culotte, f.
donnante, f.
Broeken, b. w. (ik broekte, heb gebroekt), Bromvlieg, yr. zekere groote vlieg, beerin den- (broek.) zak fleken , empocher. ik
don, tn.
zal dat maar —, fempocherai cela.
(ik bromde, heb gebromd) ,
o. Brommen, o.
w. (met Hebben ,) eene broek dragen , per.
een grof en dofgeluid makers, gelij, de bijen ,
ter des chausses. Dit knaapje broek; goed,
dommelen , bourdonner. van eene klok ,
la culotte sied bien a ce petit garcon.
resonner ; fig. ontevredenhcid toonen , gronBroekgesp, m. boucle de culotte, f.
der , murmurer ; gem. pruttelen , rogueBroekgalg, vr. bretelle ,
11 ttc fait gee
ner. Hi j doer niets dan
Broeking, yr. action d'empocher. -, van bet
rognoner. Men moet hem maar laten
it
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il faut le laisser gronder. —, pogchen,
fnoeven, se vanter, se glorifier, (se jacter). Hij bromt opzijne afkomst, il se
glorifle de sa naissance.
Brommer, in. fig. grondeur. —, zie Brom.
vlieg.
Bromtnertje , o. in Amfterdam en elders, foort
van koets, petit carosse a roues basses ,m.
Bromming, yr. action de gronder, f. gron.
dement, bourdonnement,m.; zie Brommen.
Bron, yr. (door letterverz. voor Born,)wel ,
opwelling van water , source, fontaine. Eene — vinden, , trouver une source. Eene
— vergiftigen, empoisonner une source.
—, inzond. van mineraal water, source mitarale ; meerv. Bronnen , tit water zelf,
les eaux. De bronuen gebruiken, prendre
les eaux ; fpreekw. Water in de — dra.
gen, (waar reeds overvloed is, nog meer
bijdragen,) porter de l'eau 4 la mer, a
la riviere. —, opwelling van water, waarnit eene rivier ontitaat, source. Deze ri.
vier is bevaarbaar van hare — af, cette riviere est navigable des sa source. De
bronnen van den Nijl, les sources du Nil;
fig. oorfprong , beginfel , source ,f.principe,
tn. De — van onze rampen , la source de
nos maux. —, inzond. yen eenige weten
fchap , sources ,f. pl. Men moet zich Diet
aan vertalingen of uitleggingen houden, waar
uit tie — zelve putten, il ne faut pas
s'arreter aux versions ou aux common.
takes „ il faut aller droit aux sources,
(puiser dans les sources). --, hulptuid.
del, ressource , f. 1k heb nog andere bron.
nen, (huipbronnen ,) j'coi encore d'autres
ressources. Hij putce de bronnen zijner
kunst nit, il dpuisa les ressources de son
art.
Bronader,, Yr. veine d'eau.
Bronarts , m. mddecin aux eaux.
Bronfeest , o. (in de fabell.) feest ter eere
der bronnimfen , fontinales , f.pl.
Brongast , tn. die tie bronnen gebruikt , per.
sonne qui prend les eaux , f.
Bron g od, in. (in de fabell.) dieu d'une fontaint. De brongodeu, les divinitds des
fontaines.
Brongraver, In. celui qui crease des puits ,
des sources d'eau.
Bronhuis , o. maison o4 se trouve la source
d'une eau minerale, f.
Bronmeester,, in. fontenier.
Bronnimf, yr. naiade.
Bronwater,, o, eau de source ,eau minerale, f.
Bronwaterskruik , vr. cruche a eau minera'le.
Brons , c, bereidfel nit koper, tin , enz.,
bronze, tn.
Brunst, y r. togtigheid van dieren , rut , no.
In den — zijn , etre en rut. Het begin van
den — der herten, muse , f.
Tironsttijd, m. temps du rut, rut.
Bronstig, b. 11. zie Togtig.
Bronfligheid , zie Togtightid.
Brood, o. (oo) bekende, meest algemcene en
dagelijkfche fpijs, (zonder meerv.) pain,
tn. Gezuurd — , du pain belie. Ongezuurd
— , pain sans levain. Versch —, pain
frais. Oudbakken —, pain rassis. Wit,
fijn , Fransch— , du path blanc. Zwart , bruin
—, du pain noir, du pain bis. Huisbakken
—, du pain de cuisson, de menage ou de
bourgeois. Niet genoeg gerezen —, du
pain gras • cuit ,du pain pdteux. G eraspt
—, pain ckapele. Zie verder op Pain in
het Fr. deel. Een flak , hump —, (broods) une bribe. Te water en te —, Op water en —
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zitten, (zekere itraf ,) etre mis au pain et
a l'eau. Het — en de wijn in het avondmaal , les deux especes, le pain et le yin
dans Peucharistie ; fpreekw. Dat is gefneden —, (iets dat bij voorraad gereed is,
en altoos te pas komt ,) c'est autant de
pain cuit. Bij gebrek van — eet men kors.
tjes van pastijen , (met bet beste kan men
zich web behelpen,) crodte de pate vaut
bien pain. Hij kan meer clan — eten , (is
fchrander en ervaren ,) il salt plus quo son
Hain manger. Het zijn profeten, die — e.
ten , ce sent de faux prophetes ; fig. in
onderfcheidene fpreekwijzen, voor : Kost.
winning, als : Iemand het — nit den mond
nemen, ftooten , titer le pain de la main
de q. q. Hij heeft ter naanwer nood zijn
— , il a bien de la peine a vivre, el
mettre les deux bouts ensemble. Zijn —
zoeken , chercher a gagner son pain. Hij
heeft zeer goed zijn —, il a son pain assure. Dat is mijn fink —, mijn —, c'est
mon gagne-pain, Hij heefc ande , er lieden
— gegeten , 11 a ete domestique, il a mange du pain d'un autre. Hij eet mijn ..-.• 9
il est dans mon service; il mange de
mon pain. Zijn eigen — eten , etre son
propre maitre; ne dependre de personne.
lemand aan een fink — helpen , fournir
quelque moyen de subsistance a q. q. Zijn
— bedelen , mendier son pain. Dat is zuur
—, c'est du pain bien dur. Om den broode, om het lieve — , pour avoir de quoi
vivre. Geef ons ons dagelijksch —, donnez.nous notre pain quotidien; van bier
verder : fig. Dagelijksch —, voor : Hebbelijkheid , als : Zij brengen hun leven met
fpe;en door, dat is bij hen dageiiiksch —,
ils passent leur vie a jouer,, c'est leur
pain quotidien, —, (meerv. Brooden 1)
eenige tot zekere gedaante eeknede en in
den oven gebakkene hoeveelheid brooddeeg 9
pain , m. Ga twee brooden bij den bakker
halen , allez chercher deux pains chez le
boulanger. Een huisbakken —, tin pain
de cuisson, de bourgeois. Een ongezuurd
—, un pain sans levain;• (in de Isradiitifche eeredienst,) Ongezuurde brooden, pains
azymes. Het feest der ongesuurde brooden, la fête des azymes ; (in den godgel.
flij1,) Het woord Gods is het — der geloovigen , la parole de Dieu est le pain
des fideles. Een misbakken —, en pain
metourne. Een niet genoeg gerezen —, un
pain gras ou pateux. De weeke zijde van
een —, la baisure. Een fink van de harde korst van een —, un grignon; zie ook
Broodje.
Broodbakken , o. cuisson du pain, f. cuissa.
ge , Vs.
Broodbakker, m. boulanger.
Broodbakkerij, yr. bet broodbakken, en de
plaats waar zulks plaats heeft , boulangerie.
Bzoodben, zie Broodmand.
Broodbezorger,, m. panetier.
Broodboom, ni. zekere boom in Oost.Indie ,
en bijzonder op de Zuidzee.eilandea , uit
welks 30 tot 40 pond zware yrucht , eene
foort van brood worth bereid 9 arbre el
pain, jaquier.
Broodbord, o. assiette a pain , f.
Brooddeeg, o. pate, f. (a faire du pain.)
Brooddi ef, m. fig. celui qui etc le pain A
q. q. —, die het brood, dat hij eet, niet
waard is, knoeijer,housilleur, gdto.pate.
Broodeloos, b. n. zonder middelen van hes
than ,

BR U1l9
B R. 0
flaan, sans pain. (bij zinverzetting,) Broos, b. e. (oo) ligt brekende , fragile , cas.
sant , e. —, fprokkig, (van ijzer, dat bij het
Beene middelen van beflaan opleverende,
gloeijen ligt breekt , wegens de zwavelwelke
als: Eene broodelooze kunst, une profes.
bet hevat,) rouverain. (dat zich ligt
slot: ingrate.
tusichen de vingers tot poeder laat wrijven,)
Brooddronken, b. n. door overvloed weeldefriable. Het porfe'ein, is fchoon, maar— ,
rig , moedwillig , overteoedig 5 sans frein ,
la porcelaine est belle , mais fragile,
sans retenue, insolent, e, petulant , e.
cassante. Men beef!: ij dat zeer is,
Broocldronkenheid , yr. insolence, petulan.
it y a du for qui est tres•cassant. De
ce , f.
puimfteen is —, la pierre ponce est fria•
Broodeter,, tn. mangeur de pain. Hij is een
ble ; fig. onbeftendig , fragile. De goec'est une bouche inutile.
nuttelooze
deren dezer wereld zijn , lee biens de
Broodgebrek , o. deface de pain , m. diset.
ce monde sont fragiles. —, (in den god
re, f.
gel. ftij1,) ligt tot zonde te bewegen, fra.
Broodje, 0. verkl. w. zie Brood, petit pains
gi le. Het vleesch is — 5 la chair est fragile.
en. De broodjes boteren , beurrer les petits
pains ; fpreekw. Zoete broodjes bakken , Broos , yr. hooge tooneellaars der ouden bij
treurfpelen , cothurne, tn.
(van tegenftrevtng afzien ,) filer doux.
Broodkamer vr. chambre a pain, (op een Broosheid,yr. breekbaarheid , fragiliti, friabilite. De — van het glas , la fragiliti
fchip,) soute au biscuit. —, (bij de hots
du verre ; fig. onbeftendieheid , fragilite.
pane -houdingesk,)fbarij
De
— der fortuin, la fragilite de la for.
eerie. Een beambte bij de —, un o 'cier
tune. —, (in den godgel. zwakde la paneterie.
heid om zich tot zonde te laten bewegen,
Broodkar yr. zie Broodwagen.
fragilite. De menfchelijke —, la fragili.
Broodkas, yr. armoire a pain.
te humaine.
Broodkist, yr. caisse a mettre ou a garder
le pain, f.—, broodkorf, (op fchepen ,) car- Brouwen , b. w. (ik brouwde, heb gebrouwen,
bij WEIL. gebrouwd), bier maken , brasser ;
billon , m.
(ook : azijn brouwen , ) faire du vinaigre ;
Broodkorf, m. zie Broodmand ; fig. Iemsnd
fig. berokkenen , ourdir,, Cramer , brasser.
de — hooger hangen, rogner l'dcuelle a q
Een verraad—, brasser tine trahisson. lets
1.; tailler les onerceaux courts a q. q.
tegen den ilaat—, brasser q. ch. contre P eta:.
Broodkorst , yr. croate de pain , croiltelet.
fitj is het, die dat verraad gebrouwen beeft,
te ,
c'est lui qui a ourdi , Brame, Bette traBroodkruim Broodkruimel , yr. miette de
hison. — o. w. (met Hebben,) (gebrouwen
pain; fpreekw. De broodkruitnels fteken
worden , fig. als: Er brouwt lets tegen u
hem , (hij is brooddronken ,) it en d'une
it se tram° q. ch. centre vous.
licence efrende; it est sans la moindre
pen in het uitfpreken der letter r, grasseyer.
retenue.
Brouwer
, m bierbereider, brasseur.
panier
a
pain,
m.
Broodmand, yr.
Brouwerij , o. het be ' diden %an bier, action
Broodmarkt, yr. marche au pain, no.
de brasser.
plaats wear men brouwt,
Broodmes , te. couteau a cooper du pain,m,
brasserie.
Broodnijd, m. envie qu'on parte a celui qui
gagne son pain, qui prospere; rivalite Brouwersgild, o. corps des brasseurs , m.
garcon brasseur.
entre des gens de la memo profession , f. Brouwersknecht ,
Broodoffer,, o. (in de kerke!. gefch.) pasta- Brouwhu:s , o. brasserie , f.
Brouwing, y r. action de brasser. —, in het
gie, ofrande de pain , f;
fpreken , lisping , grasseyement ,
bidBroodpan , vr.poele a pain.
site.
Broodpap , vr. panade.
Brouwketel
,
m.
enfant
brassin.
Broodrat , Broodrot , yr. armenkind,
pauvre, m. et f.—, naam voor een arm flu- Brouwkuip , yr. euve de brasseur.
Brouwfel, o. brassin, m.
dent, die eene beurs heeft, boursier, m.
Broodfchrijver, m. hongerig fchrijver,, der!. Brouwfter, vr. brasseuse.—, vrouw die lispt ,
grasscyeuse.
vain famdlique , (qui a une plume versaBrug, vr. van bout of Been gebouwde gang over
le) fern. fesse.cahier.
een water, pont , m. Eene houten, fteenen
Broodfmaak, m. gout de pain.
- un pont de pierre , de bids. Eene vlieBroodfoep , yr. panade, de la soute au pain.
gende (gierbrug ,) un pont volant ou floeBroodfpinde, zie Broodkas.
taut. Staande —, (die niet opeeeaald kan
Broodfuiker, yr. sucre en pain, nt.
worden) en pont dormant. Over eene
Broodverkooper,, m. vendeur de pain.
— gaan , rijden, passer un pont, sur un
Broodverkoopfter,, yr. vendeuse de pain.
pont. Eene — afbreken , abattre , rompBroodwagen, m. charrette de boulanger ,f.
pre un pont. Eene — over eene rivier legbij een leger, caisson de
fourgon , fn.
gen, dean,
faire , jeter un pont
vivres.
sur une riviere ; fig. Eene voor andeBroodwater,, a. eau pande.
ren leggen, (hen op den weg helpen OfaiBroodweger, m. celui qui peso le pain.
re la planche pour les autres , frayer le
Broodwinkel, m. boutique ou Pon vend du
chemin pour les autres. Dat is eene —
pain, f.
ge'egd (de weg gebaand) voor allerlei onBroodwinner, m. celui qui gagne le pain
deugd, c'est ouvrir Pacces a touts: sorpar son travail pour une famille.
ter de vices ; fpreekw. Den vijanden moet
Broodwinning, yr. profession, 1. métier ,
men eene gouden leggen, it fact faigagne-pain, m.
re un pont d'or a Pennemi. , aan eene
Broodwinfter,, yr. cello qui entretient une
drukpers , tablette ,f.—, (in de ontleedk.)
famille par son travail.
als : De — der herfenen, De — van VaBroodzak , m. panetiere, f.
rolius, (den eerften waarnemer,) le pont
Broodzetter, m. taxateur du pain.
de Parole.
aan eene viool, chevalet ,
Broodzetting, yr. bepaling van den prijs des
sn. , in fommige flreken van de Nederbroods van wege de overheid, taxation du
I landau, boterham, beurrde ,
pain , f.
Drug.

f.
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Bruggegeld , o. hetgene men beraalt, oin over Brit ;gornsgoed, o. bien qu'on donne en ma•
eene brug te mogen gaan of rijden, of onriage a un garcon, M.
der dezelve door te mogen varen, ponto- Bruigomskleed, o. habit de noce, ou habit
nage, tn.
n-ptial, habit du marie, m.
Brnggeman, m. ontvanger van het bruggegeld, terurgomsltuk, o. present que le marie donpontonier.
ne aux domestiques , m.
Brugg evrou w, yr. femme darn pontonier, Bruiheen, 0. in den gemeenz. fpreektr. voor
ou: femme qui recoil- le pontonage.
afscheid , als : bout, laat ons ons goed —
drinker/, allons,buvons :iv coup d'adieu.
Bruggemeester, m. inspecteur des ponts,maitre des potiu.
Bruijen , b. w. (2k bruicie , hel: geeruid) , flaan,
frapper, battre. 1k bruide hem om de
Brugeenhoofd , o. fchans ter verdediging ee .
ooren, je lei donnois un soufflet, (des
nor brug, tete du pont, f.
Brui, m. flag, itoot, als: Hij kreeg eeren
soulliers.) —, werpen , jeter. ik bruide
duchtigen — om de ooren, it recut en bon
hem van al de trappen ,fe le jetois de toes
les degres de l'escalier; fig. tourmenter.
souffles ; in den gerneenz. fpreektr. Ik geef
(heb) er den — van , je ne m'en meleral
Gi; meet mij zoo niet —, it ne fact pas
me tourmenter.
de la sorte ; in den gemeenr.
pas; (de Franfchen zeggen , bijna oin het
zelfde uit te drukken : c'est le ventre de
fpreeerr, \Vat bruit het u? (eat gaat bet
et
je
n'y
retournerai
plus,
of
e,
u
aan
?j
que
volts
importe ? —, o. w. (met
r
ma me
Zijn) vallen, :ember. flij bruide van de
enkel: c'est le ventre de ma mare.) Daar
hebt gij al den — , (den geheelen noel,)
brug in het water, it tomboit du pont
voila tout le paquet.
dans l'eau. —, gaan, zich verwijderen ,
s'en aller. Brui heen! allez-vous en! vaDruid, y r. verloofde of ondertrouwde, flancie, future. De verloofde —, la fiancée.
t'en! haul le pied ! retirez von: I
ma
toter
lVlijne zuster is —, of: de —,
Brulier,, m. plager,, tourmenteur.
est fiancée; inzond. op den trouwdag, e- Bruijerij, vr fig. di fficulte.
pousee. De — naar de kerk leiden, manor Bruiebaar, b. n. qui pent servir, utile. Die
kleederen zijn niet meer —, ces habits ne
Pepousee 11 reglise. Zij is uitgedoscht als
peuvent plus servir, ne sons plus mettaeene—, elle est paree comme tine epousee.
bles. Dat is tot niets —, cela n'est d'au.
De getrouwde —, la mariee. De — te bed
cuts usage. Deze hoed is nog —, ce chabrengen , toucher la maride.
m.
verloofde
of
ondertrouwde,
peau
peat encore servir. Een — mewch,
Braidegom,
inzond. op den trouwdag, en wel : voor het
un homme de mist, en homme habile ,
qui est propre a toutes tortes de servitrouwen , fiance, futur; na het trounce ,
ces. Len — paard, en cheyal de bon ser.
marie. Waar is de —? ea est le marie?
Bruidegomsgoed , zie Bruigomsgoed..
vice.
Bruidegomskieed , zie Bruigomskleed.
Bruikbaarheid , yr. utiliti.
Bruidegomsmeisje , 0. fpeelieffer,, false de la Bruiken , b. w. (ik brurkte, heb gebruikt),
zie Gebruiken.
noce.
Bruidegornsftuk, zie Bruigomsituk.
Bruiker, in. pachter, hoevenaar, fermier. —,
in zamenftelling, zie Boerenbruiker.
Bruidleider, m. celui qui mane Pipousie a
Bruiloft, vr. feest der huwelijksvierin g , bruiPiglise , (lej de ouden ,) paranymphe.
1oftsfeest, noce , f. faces , f. pl. Toen nij
Bruidleidfter, yr. cello qui mane Pdpousee a
trouwde , gaf hrj geene —, quand it se
Perglise.
mania, it ne fit point de nose, de notes
Bruidsbed, o. lit nuptial, vs, couche nupIk ben op de — geweest, j'ai ere a la no.
tiale , f.
Bruidfchat, m. hetgene de braid den man
ce ; ook : j'ai assistd au mariage. Oa eene — verzocht worden, etre invite 4 un
mede ten huwelijk brengt, dot , f.
mariage.
( iAN/11. Wanneer men eijzonder
tijd,
gedurende
Bruidsdagen , m. meerv.
op de kosten en inrigting van hetfeest doelt,
welken ten meisje bruid is, temps du mawordt note alleen enkelv. gebezigd Wie
riage, les fours entre les fiancailles et
zal de — ;even? qui fera la noce? Iiij
ri
le manage.
way een der fpeeljonkers van de — , it é Bruidsgaaf, Bruidsgifc, yr. zie Bruidfchit.
twit un des garcons de la wee. Ziet men
Bruidsgoed, o. besitting der braid, biens paraphernaux , m. pl. les biens qu'une fewin tegendeel meer op de huwelijksviering
zel'e, zoo gebruikt men altoos het meerv.
me se reserve, qui ne font point partie
Noce; : De — te Canaan , les notes de Ca.
de la dot, etc., dont le mari n'a pas
na. Op den dag van zijne —, le four de
Padministration. —, kleederen der bruid,
set feces.) Zilveren —, gouden —, diatrousseau de Pepousee, m.
manten —, celebration de l'anniversaire
Bruidskamer, yr. chambre nuptiale.
des notes apres 25 , apras so ou 75 ant
Bruidskleed , 0. robe nuptiale , f. habit de
de mariage. —, het ter bruiloft bij een gee
la maride , us.
komen gezeifchap, noce , f. Na den traale
BruidsKnecht, m. fpeeljonker bij de bruiloft,
tijd ging de geheele — in den fchouwburg,
garcon de noce.
aprés le diner , route la noes alma au
Bruidskoets, vr. carosse dans sequel on mespectacle. — des lams, ((re hemeltehe gee
ne la maride au lieu de la ceremonie ,m.
lukzaligheid,) le banquet de Pagneau, des
Bruidsftuk, o. present que la maride donne
emus. —, (misfchien in navulging van het
aux domestiques , m. livree de la noce , f.
Engelsch Wedding , eene verbastering, geBruidfuiker, vr. praline.
lijk
men wil van het Franfche Vidanges,)
eigenlijk:
tranen
van
meerv.
Bruidstranen, m.
het ruimen van een fecreet, anders ook :
eene bruid, lartnes de Pepousee, f. pi.,
Menistenbruiloft, vidanges de privet.. —
doch meestal, fig. voor: wijn en andere
(menistenbruiloft) hebben, houden, faire
dranken , welke in de bruidsdagen aan de
les vidanges, ecurer le prive.
gasten worden gefchonken , vin, vs. ou
d'autres liqueurs qu'on prisente dans le Bruiloftsbed, zie Bruidsbed.
Bruiloftsdag
, m. jour des notes, four du
temps du mariage, (hypocras , vs.)
mariage.
Bruigom, zie Bruidegom.
Bruids-
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Bruidsdeun, in. chant nuptial.
bai-bran, s. Bruinroode zijde , de la soie
Bruiloftsdicht , o. apithalame, m.
1 mordorie. Fen — paard, cheval bai-bran.
Bruiloftsdisch , in. table des noces, f.
Bru:ntje, o. verkl. w. zie Bruin, nt.
Bruiloftsfeest, o. festin de noces , festinlbruinvisch , tn. zekere groote zee y isch, die
nuptial , m.
z ch, vooral bij op handen zijnd flecht we.
Bruifoftsgast,
convict de noce. Al de brui.
Oer, aan
oppervlakre des watcrs Yee.
loftsgasten gingen nit, toute la noce sor. 1 wont , marsoutn, (ook : op foraraige plantit.
fen Opourceau de mer,porc.martn, soul;
Bruiloftskleed , o. van den braidegom, habit
flour.
de noces; van de bruid, robe de noces ,f. Bruis, y r. en (in het gemeene !even meestal)
Bruiloftskoers, vr. zie 13ruidskoets, bij dicho. fehuim, ecume , f
Wanneer die man
ters, zie Bruidsbed.
toornig is, ftaat hem het — op den mond,
Bruiloftsmaal, zie Bruiloftsfeest.
quand cet homme est en colere, lecume
Bruiloftsvolk, o. convicts de voce, m. pl. no.
led sort de la bouche.
ce , f.
Bruifen , o. W. (ik bruiste , heb gebruist), mu.
Bruiloftszang, zie Bruiloftsdeun.
gir.— , fehuimen , deumer. De zee bruist,
Bruin, b. n. van zekere, nit de vereeniging
la mer mugit, &time; van bier: fig. (bij
van rood en zwait othitaande, min of weer
diehters ,) van fehepen : yaren ,zeilen,(met
donkere kleur, bran, e. Bruins ztjde, de
Zijn) faire voile, fcndre les ondes ; var.
la soie brune. Een
kleed, en habit
der: (met Hebben) razen, tieren, tempibrun. Len
gezigt, en visage basane.
ter, bruire.
— bier, de la biere rouge. hen — paard, Breister, yr. cello qui frappe, etc. zie
en cheval bai. — maken , — woi den , bruBruij,n ; fig. tourtnenteuse.
nir, se brunir. De zoo heeft min lel
Brullen, o.
(ik brulde, heb gebruld), van
gemaakt, le soleil lui a hdlg la peau.
het geluid der leeuwen, en bij vergefijking
Vleesch — Braden, rissoler de la viande.
ook van menfchen, rugir. De leeuwen —,
Het ,ieeseh beeiut
te worden , la vlan.
les lions rugissent. Hij brulde, als eau
de commence a se rissoler. De baron van
leeuw, it rugit commie tin lion..
cut kind beginnen
te ,orden, lee che- Brullen, o. Bruning, yr. rugissement, m.
veux de cot enfant commencent 4 brunir. Brusk, b. n. opvliegend, brusque. —, bijw.
Bruin, m. bruin
cheval bal.
brusquement.
Bruin, o. de bruine kleur , brun ,
Het — Budget , o. (ond. woord ,) flaatsbegrooting,
bevalt haar
le bran ne lui plait pas.
budget , m.
Bruinachtig, b. n. eel weinig bruin, brand. Buffel,
zeker wild slier van het osfenge•
ire.
flacht, met acliterwaarts gebogen horens ,
Bruinachtigheid, y r. couleur brundtre.
buffo, Een ;onge
tin Galilean; rig.
Bruineer er, tn. brunisseur,, polisseur.
lonip onbefchaafd meusch , inzonderh., die
Bruineerfteen ,
bloedfleen , sangutne ,pierzeer onbeleefd is , en anderen zelden groet,
re 121,1-aside, f:
als: Hij is can regre
, c'est tin vrai
Bruineerfter, yr. polisseuse, brunisseuse.
buffle.
zekere harige ftof, certaine
Bruineerijeer, o. poisssoir,, brunissoir,,
toffe velue.
een daarvan gemaakt overBruineerfa o. brunissure, f.
kleed, (gelijk men eertijds van buffelleder
Bruineerftaal, zie Batineelijzer.
droeg 0 baffle.
Bruineertand , m. dent d'un chien ou d'un Buffelachtig, b. n. brutal , e. —, bijw. brute
loop dont les relteurs se servent pour patalement.
lir la tranche d'un livre , f. polissoir.
Buffelachtigheid, yr. brutalite.
Bruinen, b NY. (ik bruinde , heb gebruind), Buffeljager, m. buckanier, boucanier.
bruin maken, brunir ; inzond- door tonne Buffelkoe, yr.
femelle du baffle.
ftralen , hiller.
ton heeft zijne huid Bnffelos , rn. bufele,
gebruind, le soleil lui a hiiie la peau.—, o. Buffelshutd, yr. peau de buffle.
w. (met Zijn) bruin worden , brunt?. , se Buffelsleer, o. buffle , cuir de buffie, m.
brunir , (door de zonneftralen ,) se hiller, Buffeiflier, zie Buffelos.
( door het vuur ,) se rissoler. Her vleesch Buffelsvel, o. zie Buffelshuid.
begint te
la viande commence a se But, y r. vlaag, (hevig opftekende maar kort
rissoles,
fer .
durende wind,) boutrasque, (op zee
Bruineren, b. w. (ik bruineerde , heb gebrui.
grain de vent. Er kwam eensklaps eene
neercl), eigenlijk: bruin maken, brunir ;
op, it s'dleva tout d'un coup ens bourfig. glad maken, poli j s tee, brunir, pour,
rasque ; (plotntfinge en fchielijk voorbijlisser. Staal
brunir de lacier.
gaande regen,) guille, ondee, lavasse ;
Bruinering , err. het brurneren , action de bru.
zie Pla,regen , (toms met ba g el of frieeuw
a
nir,
br imissure.
vergezeld,),,ziboulee ,f. iviaartfche buijen,
Bruinet , y r. yroue, of meisje met (bruin oodes gibouldes de Mars ; fig. lain, humeur,
ge
n en bruin bear, brunette ,bruise,
fantaisie. Hij heeft van daag eerie goede
Bruingraauw, b. n. iris-brun, e.
it est aujourd'bui de bonne humour.
Bruingeel, b. n. satire, feuille-morte.
Zij had nog eene kwade — van baron man
paard, cheval :aura. Bruingele Itof, dtof.
door re ftaan, elle avoit encore a serif.
fe feuille-rnorte.
fair tine bourrasque de son marl ; gem.
Bruingroen, b. n. vert cirant sur le bran.
Hij is bij buijen zeer driftig, quelquefois
Bruinharig, b. n. van menfchen, ayant les
it est fort en colbre.
cheveux brans; van paarden, ayant le pail Buiachtig, b. n. (van het weer,) ongeftadig,
bran.
instable, inconstant, e. Het is — weer,
Bruinheid, yr. le bran, la couleur brune.
le temps est instable.
Brainig, zie Bruinachtig.
l3uidel, m. beurs of kleine zak, om geld bij
Bruinkleurig, b. n. bran, e, de couleur
zich te dragen, bourse, f. petit sac , m.
brune.
Geen geld in den — hebben , n'avoir point
Bruinoogig, b. 13. ayant les yeux brunt.
d'argent stir sal.
zeker hakkersgereedBruiurood, b. n. t ouge.brun ,e mordord , e,
fchap a zie Buil in de 2. beteek.
Bui.
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Buideldrager,, m. celui qui a is bourse.
Buidelrot, vr. geflacht van zoogdieren , didel
phe, m. marmose, f. philandre, philander, (op Nieuw-Holland ,) phalanges, m.
Thiigbaar, b. n. flexible, pliable , pliant, e ;
zie ook Buigzaam.
Buigen , b. w. (ik bong, heb gebogen ,) krom.
men , courber. De te groote last heeft de.
zen balk gebogen , le trop grand fair a
courbe cette poutre. Boogswijze courber en arc. Eene kling , fausser tine
lame; fig. Zich onder remand —, se courber devant q. q. (ceder a sa volonti.) —,
van ligchaamsdeelen ,Hier. Den arm —,
plier
plier le bras. De knie of knidn
les geneux, flechir le genou, les genoux; fig. Den hals onder het juk
plier ou flechir sous le jong, (se soumet;re au Doug); fpreekw. De kni6n voor
den Baal— , (ook : —, o. w. (met Hebben)
voor den Baal —, zie op Baal in de 2.
beteek. —, o. w. (met Zijn) gebogen wor.
den, plier. De plank boog onder hem , la
planche plioit sous lui ; fpreekw. Het is
beter te — dan re broken, vaut mieux
plier quo rompre. Het moet — of breken,
— of berlIen , (de kogel moet door de kerk,)
ii faut quo cola plie ou rompe. —, (met
Hebben) de ligchaamsbuiging does, waar
mede men groet; (ook : Zich s'incli.
nor, faire la reverence. Hij boog en veva
trok , it s'inclina et sortit.
Bulger, m. celui qui courbe, etc.; zie Bui•
gen.
Buiglizer, o. (der kaartenmakers ,) refendoir,, m.
Buiging, vr. kromming, courbure , f pit ,
fiechissement , in. flexion. De — eener
veer , la flexion d'un ressort. De — der
knie, le flechissement du genou, la genuflexion. De — der Item, des ligchaams,
Pinflexion de voix, de corps. Boogswijze crambure, f. cambre,m.—, inzond.
begroeting door de buiging des ligchaams ,
reverence, (boertend: bonnetade,)f. Eene diepe, nederige , lage—, une reverence
profonde, humble, passe. —, in de fpraak.
kunst) verbuiging, het bezigen van enkeiv.
en meerv. naam., voornaam- , of bijvoegelijke woorden , met veranderde uitgangen,
(naamvallen, zie Naamval,) declinaison, f.
Buigfpier,, vr. flichisseur, m. — der knie ,
muscle flechisseur du genou.
Buigner ,vr. celle qui courbe , etc.; zie Bui •
gen.
Buigtang, y r. foort van nijptang om te buigen
tenailles a plier, a courber , f. pl. bequette ou bequette.
Buigitoel, zie Vouwfloel.
Buigzaam, b. n. buigbaar,, flexible , pliable,
fiechissable ,pliant, souple,ployable; fig.
onderwerpelijk, rekkelijk, toegevend, gedwee,flexible,pliable,pliant,e, souple.
Buigzaamheid , yr. f/exibilitd; fig. gcdweeheid , flexibilitó , souplesse.
Buijen , o. w. met den onbep. 3. perf. (het
buide, heefc gebuid) , waarjen , regenen,
flormen , (zie Bui,) venter, pleuvoir,, ternpeter. Het brit, it fait sin temps incon.
scant.
Buijig , zie Buiachtig,
Built , m. in het algemeen : een buitenwaarts ge.
Bogen gedeelte van lets, als : De —van eene
flesch, van eenen mortier, le ventre d'une bouteille, d'un mortier. — van eene
kerk, nef, f. Die muur maakt eenen
cette muraille fait (le) ventre. —, van
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eon zeil, fond, creux. De buik van een
fchip, le ventre, le plein d'un vaisseau.
De grootfte — of breedte van een fchip,
le bouchin, creux. Het zeil ftaat met
eenen —, le voile est enfle par le vent.
De — van eerie viool , enz. , le coffre
d'un violon. inzond. buitenwaarts gebogene gedeelte van het dierlijke ligchaam ,
dat de meeste ingewanden bevat , ventre.
Eenen gefpannen, opgezetten — hebben,
avoir le ventre goufle, enfle , tendu. Op
den — gaan leggen , se coacher sur le ventre.
Eenen dikken — hebben, avoir un grot
ventre, fan. une grosse pause; (van vrouwen : zwanger zijn ,) etre grosse, enceinun ventre avale;
te. Een hangende
fig. Ziinen — dienen , tot eenen afgod maken , Eenen afgod van zijnen makeu , é..
tre sujet 4 son ventre; (se laisser aller
a la gourmandise ,) faire un dieu de son
ventre, (preferer les plaisirs sensuels a
toute ausre chose.) Den — vooruitfteken
prendre sin air fier, se mettre sur son
quant a moi. AANM. .11 se met sur son
quant a moi, niet: a soi. Zijne oogen
zijn grooter dan zijn , it a les yeua: plu.sgrands quo la panse ; it a pits: grandr
yeux quo grande pause; fpreekw. Met het
mes in den — zitten, zie op Ales. Een ledige — hoort niet, ventre affame n'a point
d'oreilles. Het zijn twee handen op eenen
ils sent ensemble a pot eta rot; zie
op Hand.
BuilacInig , zie Buikig in de a. beteek.
Buikbreuk, yr. (bij heelm.) entdro gastroceider,, m. lekkerbek, gastrolatre.
B uikenaar
Baikgordel , m. sousventriere , ventriere ,
sangle, f.; zie Buikriem.
Buikgordingen , yr. meerv. van een fchip,
cargues — fond, f. pl.
Buikig, b. n. eenen dikken buik hebbende,
ventru , e. Een buikige bloemkelk , tin ealice ventru. , in zamenffelling ,zie Dikbuikig , enz.
Buikloop , m. Berke afgang, diarrhea, f. devoiement , court de ventre , m. zonder
fpijsvertering, lienterie,
Buikloopig, b. n. qui a le corers de ventre.
Buiknaad, m. suture du ventre, f. (bij de
heelm.) gastroraphie, f.
Buikopening, yr. opening in den onderhuik,
tot aftapping van het water, ponction ou
paracentose.
Butkpijn , y r. rnal de ventre ,m. —hebben , aveir mal au ventre, des tranchees are
n iterme
r

m. riem, waarmede de zadel oni
Bnvike
den buik van een paard wordt vastgernaakt ,
sangle f. riem om paarden mede in te
fchepen , ventriere.
Buikfnijding, yr. fnijding, pijn in den built,
tranchie au ventre. —, opening die men
in den buik maakt , gastrotemie.
Buikfpek, o. lard pris du ventre , m.
Buikspraak , yr. action de parlor du ventre;
zie Buikfpreker.
Buikfpreekfter, vr. ventriloque ; zie Bulkfpreker.
Builtfpreken o. zie Buikfpraak.
Buikfpreker, m. iemand , die de bekwaamheici
bezit , om , zonder werkelijke beweging der
lippen, ftemgeluiden zoodanig voort te brengen , dat zip uit den bulk fchijnen voort te
komen, ventriloque.
(fcheepsw.) varangue
Buikftuk, 0. eerfte
de fond, f. Kromme buikitukken, varangues
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gues detuia aeeuldes. Vlakke buikaukken varangues plattes. Buikftukken of leggers
van een vaartuig , rabies.
Buikvlies , o. (in de ontleedk.) piritoine,f.
Buikvloed, zie Buikloop.
Buikwaterzuchc, vr. ascite.
Buikwee , o. koltjk , colique ,
Bnikworm , tn. aarsworm , ascaride.
Buikziek, zie Beursch.
Buikzuiverend, b. n. (in de geneesk.) purgatif, ive, laxatif, ive. Ben — middel,
un purgatif, laxatif.
Buikzuivering, yr. purgation.
Buil, vr. gezwel, oplooping der huid , ten
gevolge van eenen flag of itoot , bosse, f.
Buil, m. zeker bakkersgereedfchap
bluteau, blutoir.
Builen, b. w. (ik builde, heb gebuild), door
middel van eenen buil zuiveren, bluter.
Builer,, meelbuiler,, celui qui blute.
Builkist , yr. Builtrog , m. huche d blu•
ter, f.
Builzolder,, in. bluterie, f.
Buis, vr. govt, tuyau,coneluit, m. — van eenen verrekijker , van een weerglas, tube
d'une lunette d'approche on de longue vue ,
d'un baron:etre , etc. — (bij de artil y ) van
een' hauwitfer, handgranaat , fusee d obus ,
granade.— voor eene born , fusee de born.
be.—, haringbuis, vaisseau destine pour
la peche du hareng, m. b 4che , neure,
busche ou buze , f.— , (verkl. w. Buisje , o.)
kort rokje, habit court.
Buisharing, M. hareng sale.
Buisjesdag, m. le jour du depart des vaisseaux pour la Oche du hareng.
Buiskool, zie Kabuiskool.
Buisman, In. haringvisfcher,, pecheur qui fait
la piche du hareng.
Buismansharing, zie Buisharing.
Buit, m. op den vijand behaalde roof, be.
tin, m. prise, capture, f.; fig. depouilgemaakt ,
le ,f. Zij hebben eenen rijken
maken,
its ant fait un riche butin.
Zij hebben
(den vijand ontnemen,) als
25 kanonnen — gemaakt, its ant pris
Pennemi 25 canons. Op — varen, pirater ; fig. proof; zie Prooi.
Buitelaar, m. Buitelaarfter yr. zie Tuime.
laar.
(ik buitelde, heb en ben geBuitelen, o.
buiteld), zie Tuimelen.
Buiteling, zie Tuimeling.
Buiten, b. w. (ik buitte., heb gebuit) , buit
maken, butiner; zie Vrijbuiten. , o. w.
(op de Veluwe ,) ruilen , troquer.
Buiten , bijw. en voorz. cane ultfluiting met
betrekking tot eenige plaatfelijkheid aandui.
dende , hors de , dehors. — de dear,,hors
de la porte. Hij that it est dehors.
— de ftad, hors de la villa. Naar — gaan
sortir ; (inzond, uit de ftad gaa.n ,) aller
a la campagne ; (van bier: Buiten, o. zie
beneden.) Zich — adem loopen , courir
perte d'haleine.
fluiten , exclure.
(zeew.) als : Naar — zeilen, (in zee Ileken ,) ddbouquer. gaats zijn , etre en
debars des passes , avoir debouque. —
boord , en dehors du vaisseau. — bet
fpoor, hors de Pot nihre; fig. — het fpoor,
zie Buitenfporig. Van — leeren, apprengaan, faire des
dre par coeur. Zich to
exces. westen zijn, etre hors de son
bon sent , etre desoriente, e. — gevaar , hors
tie peril. Dat is — mij, cela ne me regarde pas —, in plaats van onclerfclieidene
andere voorzetfels, als — (behalve) dies,

f.
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entre cola. lets — (over) board werpen,
jeter q. ch. en mer. — (boven) verwachting, au-del te de ce qu'on avoit attends,.
Dat is — (zonder) mijne kennis gefchied ,
je n'ai pas ate prevenu de cela ; cela
s'est fait el mon insu. — (zonder) kennis
liggen, zijn , etre sans connoissance. lit
(om been), je puis Bien
kan er wel
me passer de cela. (zonder) zorgen,
fchulden , zijn , etre sans souci, sans dottes ; fpreekw. — den waard rekenen, compter sans son late. (AANM. Buiren, in eenen anderen zin , dan in dien der plaatfelijke uitfluiting gebezigd, doet, gelijk de
opgegevene voorbeelden doen zien , het
daarop volgende naamwoord raeestal zonder
lidwoord zijn. Somtijds regeert d;t voor.
zetfel eenen tweeden naamval, als : —'s huis,
hors de la maison.)— 's dijks, hors de lac
digue. 's lands, hors du pays. — IVIet
werkwoorden worth het nice zamengefteld ,
maar altijd daarvan afgefcheiden.
&then, o. buitenplaats, mason de campagne, campagne, f.
Buitenbeentje , o. bastaard, enfant natural,
baltard , m.
Buitendeur, yr. tegenft, van binnencieur, pot,
to exterieure, porte de dehors.
Buitendijk, m. tegenft. van binnendijk, digue exterieure,1.
Buitendijksch, b. n. situe ,e , au-dell de la
digue.
Buitengemeen , Buitengewoon , b. n. extraor..
bijw. extraordinairement.
dinaire.
Buitengoed , zie Buiten, o.
Buitengors , zie Gors.
Buiteugracht , yr. tegenft. van binnengracht,
voorgracht, avant-fosse, tn.
Buitenhof, o. tegenft. van binnenhof, coatexterieure, f. m. buitentuin, jardin
hors de la villa
Buitenhuid, vr. (in de ontleedk.) epiderme,
m. (zeew.) bordage exterieur,,franc.
bard, m,
Buitenkans , m. Buitenkansje , 0. profit casuel,
m. ; fig. onverwacht geluk, aubaine , f.;
tours du bdton,m. pl. zie de AANM. op
Bijvalletje.
Buirenkant, m. tegenft. van binrenkant , cod
contrescarpe, f. — des-aextriu,
hoofdwals, (in de vestingb ) escarpe, f.
tegenft,
van bitmenkeuken,
Buitenkeuken, yr.
cuisine hors de la maison.
Buitenkiel , vr. (fcheepsw.) tegenft. van Bin.
nenkiel , quille, f.
Buitenlander, m. vieemdeling, etranger,, qui
est d'un autte pays.
Buitenlandsch , b. n. tegenft. van binnenlandsch ,
&ranger, ere, exotique. Bane buitenlandtche (uitLeenafche,) plant , une plance exotique.
Buitenlieden , m. meerv. (sic Buitenman.)
gent de la campagne.
Buitenloods, Buitenloots, m. tegenft, van bin.
nenloods , pilote de mer.
Buitenlucht, vr. air de la campagne, m.
Buitenlust , m. zie Ontucht.
Buitenman , rn. (meerv. Buitenlieden ,) horn.
me de la campagne campagnard.
Buitenmoeder, vr. tegenft. van binnenmoeder,
administratrice, regente d'un
qui ne demeure pas dans la 'liaison, mere honorairo.
tegenft. van binnenmuur, met
Buitenmuur,
exterieur,
muraille de dehors, f.
Buitenplaats, vr. buitengoed , buitenverblijr,
maison de campagne, campagne. , to.
gen.
N
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genfl. van binnenplaats, buitenruimte, tour
hij zoo vreesfeljjk buldert? qu'a-t-il done
exterieure.
a ten:peter comme it fait?
Buitenreede, yr. rade foraine.
Bulderbast, m. woest mensch , bourru howBuitenfingel, in. boulevard exterieur; zie
me bourru , tapageur.
Singel.
Buldeng , b. n. onftuimig, violent , e fu.
Buitenfluiting, yr. exclusion. Met — van
rieux, euse, vehement , e, impitueux ,
euse.
al die lieden , a Pexclusion de toes ces
gens.
Bulhond, m. flerke huishond , eok : vecht.
bond, miitin.
Buitenfporig, b. n. extravagant, e, execsbijw. Bulken , o. w. (ik bulkte , heb gebulkt), loei:if, ive, outré, e, dissolu , e.
extravagamment ,excessivement.
jen , als de runderen, beugler, meugler,
mugir ; fig. hard fchreeuwen, crier fort;
Buitenfporigheid, vr. extravagance, f. exc.& ,
Zijne buitcnfporigheden hebben
ook : onaangecaam zingen, chanter d'une
hem bedorven, ses excels Pont ruble.
maniàre desagreable.
Bulking vr. beuglenient , Incitement , muBuitenfporiglijk, zie Buitenfporig, bijw.
doen,
Buitenfprong, in. fig. als: Lenen
gissement ,m.; fig. action de crier fort.
Salle y r. eigenlijk het in load, gond , zilver of
faire en faux pas.
Buitenftad, yr. partie exterieure d'une vil.
was gedrukte zegel , gehecht aan pausfelijke
le,f.— , voorflad , faubourg ,tn.
oorkonden 9 welke verordeningen van alge.
Buitenfte, b.
(overtr. tr. van Buiten , bijw.)
meen belang inhouden; doch meer gebr.
exterieur, e.—, o. partie exterieure, le
voor zoodanige oorkonde zelve, bulle. De
dehors.
gracht , (in den oorl.,) avantgouden —, (in de gefch. der rijksregeling
fosse, m.
van Duitschland onder Karel IV. ,) la bulb
Buitenftreeks, bijw. hors du court , hors de
d'or. aan hoogefcholen, een op parkela vole ordinaire.
ment gefchreven bewijs dat men de doctoBuitenvader , tegenft. van binnenvader,
rale waardigheid verkregen heeft, acte de
administrateur, regent d'un hepital qui
promotion a un grade academique , acte
probatoire , tn.
ne demeure pas dans la maison , pre honoraire.
Bullebak, m. verdicht fchrikgezigt, waarmede
Buitenverblijf, o. zie Buiten „ o.
oude wijven kleine kinderen bang maken,
Buitenwaarts, bijw. tegenft. van hinnenwaarts
melee bourru, epouvantail.
naar buiten , par dehors , en dehors.
Bullegeld, o. argent qu'on pale pour faire
Buitenwacht, yr. avant-poste, piquet , m.
couvrir les vaches, m.
Buitenwater, o. tegenftelling van binnenwa- Bulleman , m. celui qui tient un taureau.
ter, mer,, f.
Bullepees, yr. nerf de boeuf ,
Buitenweg,
tegenft. van binnenweg, che. Bulos, m. taureau chdtre qui a déjà conmin exterieur.
vert des vaches.
Buitenwerk, o. tegenft. van binnenwerk , meest- Snifter, m. tout ce qui appartient a un lit,
al Buitenwerken, meerv.(in den vestingb.)
oreiller, traversin, etc.
ouvrages avances, les dehors ,m. pl. De Bult , m. bogchel, bosse, f. bultenaar,
Buitenwerken bezetten, verdedigen „ gar,
bessu.— , (in fommige ftreken ,) hoop, tas,
der, defendre les dehors. De buitenwermonceau.
ken innemen , vermeesteren , veroveren , ga- Bultachtig , b. n. eenen bult hebbende, bosgner , prendre, en:porter les dehors. Desu, e, gibbeux, euse. Het bultige gedeelze plaats heeft fchoone , goede , buitenwerte der lever, la partie gibbeuse du foie.
ken, it y a de bons, de beaux dehors
Bultig , b. n. zie Bultachtig. —, met bulten,
cette place.
onefen , inegal , e, raboteux , euse.
Buitenwerks , bijw. tegenft. van binnenwerks, Bultigheid, y r. bultige, geflalte, (in de out(in de bouwk.) hors d'oeuvre.
leedk.) gibbosite.
Buitenwoning, yr. zie Buiten, o.
Bultklopper, m. (hij de tinneg.) redressoir.
Buiter, zie Vrijbuiter.
Bultzak ,
ftroobed, paillasse, f.
Bukken, o. (ik bukte, heb gebukt), zich Ban, vs. vischksar, reservoir,
nederwaarts buigen, se baisser , incliner Bundel, zie Bordel.
le corps ou la tete. Men moet zich —, Builder o. zekere nieuwe landmaat : honderd
wanneer men hier doorgaan wil, it faut
vierkante roeden of duizend vierkante
se baisser , quand on vent passer par ici.
bonier, ns. (hectare.)
Hij gaat gansch gebukt van ouderdom , la Bunfing, m. zeker dier,, dat foms ecnen onWetness° Pa tout courbd. Zich — om
dragelijken flank van zich geeft , fouine,
een fchot to ontwijken, faire le plongeon;
f. Hij fiinkt als een pue comme en
fig. zich onderwerpen , plier. Onder het
bouc.
gezag van iemand
plier sous Pautori- Buren , o.
(ik buurde, heb gebuurd),
te de q. q. Hij zal niet — it ne pliera pas.
een buurpraatje houden , zijne buren beBukking, vr. action de se baisser.
zoeken , converser familiWement avec ses
taureau. Het offer van eenen
Bul, in.
voisins.
— of flier, (in de derde en vierde eeuw,) Burengerucht, zie Straatgerucht.
taurobole; fig. fluurschmensch,,butor, a- Burg, m. kasteel, chateau. —, fort , forte.
nimal.resse, f.
Bul, yr. zie
Burgemeester, m. hoogfte overheidsperfoon
Bulachtig, b. n. ftuursch, rude. —, bijw. ru.'
van eene clad, dorp of viek, bourgtnestre
dement.
ou bourgemestre. —, (in de gefchiedenis
Bulderaar, zie Bulderbast.
fomtijds voor : Romeinsch consul,) consul.
Bulderaarfter, yr., fig. querelleuse,diabksse , Burgemeesterlijk, b. n. aan eenen burgemees.
harpie.
ter behoorende, ce qui est d'un bourgmes•
Bulderen, o.w. (ik bulderde, heb gebulderd),
tre. —, (in de Rom. gefch.) consulaire.
van den wind, een rommelend geluid ma—, b, n. en bijw. gelijk een' burgemeester
ken , souffler avec impetuositd; fig. razen,I betaamt , en bourgmestre.
tieren , tetnpiter. War maakt toch, eatBurgemeesterfchap, o. dignite de bourgmestrea

BUR
B US
'95
(in de Rom. gerch.) corm- Burgeroorlog, in. guerre civile, gaiters in.
tre, f.
lat , ta.
testine, f.
Burger, m. poorter eener clad, bourgeois. Burgerpligt, m. devoir d'un citoyen.
worden , se faire recevoir bourgeois. Burgerpot, tn. goede, doch zonder bijzonde-, perfoon , die tot den burgerftand beren omflag eener verfijnde kookkunst toebeboort, bourgeois , (inzonderh. als tegenft.
reide fpijzen, ordinaire bourgeois. bij zult
van edelman,) roturier. —, (in de deuwere
bij ons flechts eenen
vindeu, vows ne
gefgh.) medehd van eenen, Haar de begin
trouyerez chez nous qu'un ordinaire hourfelen eener zoo genoemde volksregering begeois.
fluarden , flut , citoyen. De (gewapende) Burgerregt , o. regt , dat elk burger, geboren in
burgers , les gardes nationales.
eenen vrijen ftaat, heeft ,om zijne vertegenBurgerachti g , b. n. bourgeois, e, roturier,
woordigers en beftuurders te verkiezen,
ere, commun , e.
droit de cite, tn.
regt, dat iemand nit
Burgerdragt, yr. burgerkleeding, costume
een ander land of andere plaats verleend
bourgeois, habillement bourgeois, es.
words, om ergens te wonen en de burgerlij.
Burgerdeugd, yr. (zonder meerv.) hoedanigke regten te genieten, droit de bourgeoi•
heid cent goeden burgers, vaderlandsgezindsie. flet
verkrijgen, acquirir le droit
de bourgeoisie.
heid, civisme, tn. —, (met een meerv.)
elke daartoe behoorende eigenichap, vertu Burgerfchap, o. droit de bourgeoisie , f.
civique, 1. Eene der eerfte burgerdeugden Burgerftaat,
gouvernement populaire ;
is onderwerping a an de wet, une des preook enkel gebr. voor: that, maatfchappij,
mieres versus civiques est la sounsission
drat, m socidte, f.
a la loi.
Burgerftand, m. bourgeoisie, la classe des
Burgereed, m. sernsent civique.
bourgeois, f. (in Frankr. voor de om.
Burgeres, vr. bourgeoise. —, citoyenne;
wenteling, ter onderfch. van den adel en
zie Burger.
de geestelijkheid,) tiers-hat.
garcon
bourgeois.
Burgerjongen, tn.
Burgertrant, m. maniere bourgeoise, f. —,
Burgerfeest, o. fête civique
tegenft. van (lien des adels, maniere: ro-.
Burgerij, Yr. de burgers, bourFeoisie, f.
turf &es, f. pl.
corps des bourgeois, in. De geheeie — was Burgervader,
pere des bourgeois ou des
in de wapenen, route la bourgeoisie &oil
citoyens.
zie Schutterij.
sous les armes.
Burgervrouw, vr. femme bourgeoise. —, teBurgerhuis, o. mason bourgeoise, maison
gent}. van adellijke vrouw, roturiere.
d'un particulier ,f.
Burgerwacht , yr. garde nationale , garde de
Burgerkeuken, yr. Burgerkost , m. zie Burgerbourgeois. (AANM. niet: garde-bourgeoipot.
se; dit was eertijdsin fommige landen,wat
Burgerkrans, m. couronne civique, f.
men bij den adel garde-noble heette; het
Burgerkroon, yr. zie Burgerkrans.
ter, namelijk , waardoor de langstlevende
Burgerkrijg, zie Burgeroorlog.
van beide ouders, of de koning, de van ee.
meerv. zie Burgerman.
Burgerlieden,
nen overledenen vader of moeder afkomftiBurgerlijk, b. n. en bijw. den burgerftand eige goederen, gedurende de minderjarigheid
gen of betamende, civil e. De burgerltjder kinderen , in vruchtgebruik had).
ke maatfchappij, /a societi civile. Het Burgerwet , yr. loi civile.
burgerlijke leven, la vie civile. De beroo• Burggraaf, m. zekere titel
Duitschland,
ving van de regLen der burgerlijke maatfchapin Frankrijk, zekere titel,
burgrave.
pij words, is regten, de burgerli j ke dood
marquis.
geheeten , la privation des droits de la Burggraafschap , o. burgraviat.
mar.
societe civi e est appelefe mort civile
quisat.
dans la loi. Levenslange ballingschap is Burggrafelijk, b. n. en bijw. ce qui appar•
een burgerlijke dood, le bannissement el
tient a un burgrave; en burgrave. —,
perpettsiti est une mort civil:. — , als
ce qui appartient a un marquis ;en mar•
tegenft. van: lijfftraffelijk, civil, e. De
quis.
burgerlijke (civile) regtspleging,
proce- Burggravin, yr. burgrave.
marquise ; zie
dure civile. Her burgerlijke wetboek , le
Burggraaf.
als
tegentt.
van
:
adellijk,
heer.
Burghaak
,
code civil. —,
m. ardent.
lijk , bourgeois ,e , roturier , ere. Burgerlij. Burgvoogd, m. chiitelain.
ke tnanieren , des maniere: bourgeoises ou Burgwal, m. muraille d'un chateau, f.
roturieres. Erne burgerlijke famine, une
(in Amfterclam,)kanaal, gracht, canal, m.
famille roturiere. Die man heel een — Berrie, zie Berrie.
voorkomen , cet homme a l'air roturier , I Bus , y r. een befloten , meest van ijzer of blik ges
la mine roturiere. — leven, vivre hourmaakt, vat , boite. Het flair als eene fer.
geoi sement , en simple bourgeois. — gekleed
me parfaitement bien ; inzond. (armenbus,)
zijn, titre habille a la bourgeoise. —, be.
hoite des pauvres , boite a grater; fpr.
paaldelijk van hetgeen eenen goeden burger
In (le — moeten blazen, (geld geven,)etre
eigen is of betaamt, civique. Burgerlijke
oblige de donner de Pargent pour contri.
deugden, des vertus civiques. Burgerlijbuer a. q. ch.; devoir cracher au bassin.
ke regten, des droits civiques. bijw.
Flij zal wel in de — moeten blazen, one
bourgeoisement, en bourgeois, en rm.
zijne nicht te helpen'uittrouwen, it faudra
,
roturarement.
rier,
bien qu'il crache au bassin, pour aider
Burgermagt, yr. het ligchaam der gewapende
warier sa niece.—, kas aan een postkantoor
burgers in eenen ftaat , la garde ratioof elders, waarin men te verzenden brievea
nale.
fteekt, bate, (aux lettres,)
ijzeBurgerman, m. (meerv. Burgerlieden ,) hour.
ren band of ring, bande de fer. fchiet•
geois.
tegeuff. van edeltnan, roturier.
geweer met eenen getrokken loop, arque•
Burgermeisje , o. fille bourgeoise, f.
buse rage , carabine. —, (op fommige
Bargermoord.,
meurtre de bourgeois on
plaatsen ,)koperen plaat, door de itadsbode citoyens.
den op de borst gedragen wordende, pla.
que
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due de ettivre. —, op tommige plaatfen
zeker fonds, dat door de gezamenlijke leden
van een gilde (toen die befionden ,) of
door degenen , die een zelfde beroep nitoefenen, wordt bijeengebragt, door wekelijkfcbe , enz. qdragen , ten einde in geval
van ziekte , enc. daaruic verzorgd te worden, bourse.
Busbewaarder m. tresorier dune confrdrie
ou d'uu corps de métier.
celui qui Porte la bate des
Busdrager,
pauvres.
fondest,- d'artillerie.
Busgieter,,
Bushais, o arsenal, m.
Buskruid, o. (ook enkel kruid ,) fchietkruid,
poudre 1. Gewoon poudre d canon.
Fijn —, poudre d tirer, poudre 4 giboyer; fpreekw. Hij heeft het — niet nitgevonden, (is niet zeer fchrander n'a
pas inventd la poudre ; it ne fera point
d'hirdsies.
Buston, yr. baril d poudre, on.
Busmeester, zie Busbewaarder en Konstabel.
Buspoeder, zie Buskruid.
Busfehieter, m. arquebusier.
Busfel zie Bondel.
Busfelen, b. w. (ik busfelde, heb gebusfeld),
in busfels (bondels) binden botteler.
But, yr. zekere houden kan , bidon, m.
Butoor, m. zekere vogel, butor.
Buur,, m. die naast of digt bij eenen anderen
woont, voisin.
Thaurdochter,, zie Buurvrijfter,
Buurjongen,
garcon du voisinage, garSOU voisin.

CAD
Bunrkind, o. enfant do voisinage, m. et f.
Buurlieden , m. meerv. zie Buurcnan.
Buurman , m. (meerv. Buurlieden), voisin,
fpr. w. Al te geed is buurmans gek, zie
Blond.
Bunrmetsje, o. zie Buurvrijtier.
Buurpraatje , o. causerie entre les voisins, f.
Een — houden, causer avec les voisins.
Buurfchap , yr. al de buren , voisinage, M.
les voisins , tn. Coede — houden ,
titre biers avec ses voisins. Hij houdr geene voisine.point , it ne fait pas
de bon voisin. gehucht , hameau, tn.
Blunt yr. de buren, voisinage, tn. les vol•
sins m. pl. Hij is bij de ganfche — be•nagmind , tout le voisinage Paine. —,
bijneid, voisinage m. Hij woont in de —,
it demeure dans le voisinage. Het is in
de —, ce n'est qu'a deux pas d'ici.—, gehucht , hameau.
Buurtboek, o. registre des habitants d'un
hameau.
Buurtbriefje , o. billet envoyd d'une maison
l'autre , pour notifier aux habitants
d'un hameau qu'ils deivent compare itre
pour ddlibdrer sur les afaires du ha.
mean.
Buurtheer,, m. seigneur d'un hameau.
Buurtmeester, m. chef d'un hameau.
Buurtzaak, vr. affaire d'un hameau.
Buurvrijer, m. jeune homme du voisinage,
Buurvrijfter,, yr. jeune fille du voisinage,
voisine.
Buuryrouw, yr. voisine.

C.
C, vr. de derde letter der letterlijst (meerv.
C's ; fr. onveranderd ,)c, tn. Eene groote C,
an grand c, son C majuscule. Eene kleine
c, (c-onderkas , bij letterz.) un petit c.
Twee c's, deux c. C-bakje , o. (bij letterz.)
le cacsetin du c.—, (in de muzijk,) de eerfte halve toon der toonlijst, ut, m. Een
fink nit c , une piece en c - Cfleutel, m. la. clef de c -sol - ut.
Cabaal, yr. (ond. woord ,) aanhang , tot iets
kwaads, geheim verbond, cabale , faction.
Cabbala, vr. (ond. woord ,) voorgewende kennis van de verborgenheden der letteren, bij
de Israel., cabale. De leeraars der —,
les docteurs de la cabale.
Cabbalist, m. (ond. woord,) uitlegger der H.
fchrift, door middel der cabbala , caba.
liste.
Cabbalistisch, b. n. (ond. woord,) cabalistique. De cabbalistifche boeken, les livres cabalistiques.
Cabaleren , o. (ond. woord; ik cabaleerde, heb gecabaleerd), listige aanflagen fine.
den, zamenrotten cabaler.
Cabane, yr. (ond. woord,) eene hut, eene
fcheepskamer,, cabane.
cuir
Cabret, Cabretleer, o. (ond. woord
de cabri , de chevreau.
Cabretleeren, b. n. (ond. woord,) de cuir
de chevreau.
Cabriool, zie Capriool.
Cabriolet , yr. (ond. woord ,) zeker tweewiehig eenfpannig ligt rijtuig, cabriolet, no.
Cacheren, b. w. (ond. woord ; ik cacheerde
heb gecacheerd) , verbergen , cacher.

Cachet , o. (ond. woord ,) werktuig waarmede men een zegel op iets drukt; ook
dit zegel zelf, cachet, tn.
Cacheteren , b. w. (ond. woord; ik cacheteerde , heb gecacheteerd). verzegelen , Cacheter.
Cacao , vr. (ond. woord,) zekere vrucht , tot
chocolade gebruikt wordende, cacao , m.
Cacaoboom, m. caeaoyer,, cacaetier, cacao.
Cachot , 0. (ond. woord ,) gevangenis , cachet, m.
Cachou, vr. (ond. woorc! ; in de kruicik.) indiaanfche boom, deszelfs vrucht of fap, cachou, m.
Cadans , yr. (ond. woord, in de toonk.) die
val, waardoor in een fink of het volkomen
Plot , of fleehts een kort rustpunt, eene vetdeeling of afdeeling bepaald wordt, cadeuce.
Cadaster, o. (ond. woord,) fchattingregister
van vaste goederen, cadastre, m.
Cadaver, o. (ond. woord,) dood ligchaam ,
inzond. voor de ontleedkunde, cadaVre M.
Cadeau, o. (ond. woord,) gefchenk, cadeau,
present ,
Cadet, m. (ond. woord,) jongeling van goe.
den huize , die in dienst treedt of is , met
het uitzigt op bevordering, cadet, ellye , aspirant.
Cadettenfchool, yr. (ond. woord,) fchool ,
waar aan dergelijke jongelingen de noodige
kundigheden geleerd worden, deal° poly.
technique.
Caduk, b. 12. (ond. woord,) in den geineenza-
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zamen fpreektr., ziekelijk , faible, tnala. Canneleren , b. w. (ond. woord;ik canneleerdif, ive.
de, heb gecanneleerd ,) uithakketi, met
Caisfon , yr. (ond, woord,) kruidwagen ,
groeven voorzien, canneler.
caisson, m.
Cannibaal, m. fig. wreed mensch , cannibale.
Caftan, m. zeker Turksch eerekleed, cafetan. Canoe, yr. (ond. woord ,) fchuitje nit een'
Cahier, o. (end, woord,) ingenaaid fchrijf•boomftam vervaardigd , canot m.
boekje , cahier, m.
Canon, yr. (ond. woord,) regel, rigtfnoer,
kerkelijke wet , canon, m.
Caiman , m. naam van den Amerikaanfchen kro.
kodil , cayman.
Canoniek , b. n. (ond. woord ,) canonique.
Cajaputolie , vr. caieput , cafeput, m.
De canonieke boeken, les /tyres canoni.
ques.
Cajoleren, b. w. (ond. woord; ik cajoleerde,
heb gecajoleerd), cajoler.
Canoniek , zie Kanonik.
Calambour,, yr. (ond. woord ,) woordfpe . Canonifatie , yr. (ond. woord ,) heiligfpreking,
ling, calembourg, no.
canonisation,
Calamiteit , vr. (ond. woord,) ongeval , el- Canoniferen, b. w. (ond. woord; ik canon!.
lenie, nood, calamitd.
feerde , heb gecanonifeerd), onder de heiligen plaatfen, canoniser.
Calange, vr. (ond. woord,) aanhaling van
fmokkelgoederen, :aisle.
Canonade , vr. (ond. woord,) het fchieten
met kanonnen , canonnade.
Calangeren , b. w. (ond. woorck ; ik calangeer.
de, heb gecalangeerd), eenen fmokkelaar Cantate, vr. (ond. woord,) zamengefteld
zangdicht, cantate.
aanhalen, saisir.
Calculeren, b. w. (ond, woord; ik calculeer. Canton, o. (ond, woord,) zekere omtrek eena
lands , enz., canton, m,
de lieb gecalculeerd) , berekenen , calculer.
Calculator, m. (ond. woord,) rekenaar, nare- Cantonneren, o. w. (ond. woord; ik cantonkenaar,, calculateur,
neerde, heb gecantonneerd) , van troepen,
Caleche, vr. (ond. woord,) zie Kales.
in fteden of dorpen verdeeld liggen, cantanner. Toepen laten —, cantonner des
Calefactor, m. (ond. woord,,) foort van ma.
troupes.
kelaar, courtier , facteur. —, oorblazer,
sycophante.
Capabel, b. n. (ond. woord,)gefchikt, capa.
Calico , yr. (ond. woord,) zekere fijne Oostble , habile.
Indifche ftof, van boomvol vervaardigd, Capaciteit , y r. (ond. woord,) bekwaamheid,
calicot, tn.
gefchiktheid , capacia.
Calender. m. (ond. woord,) almanak , calen. Capitulatie, y r. (ond. woord,) overeenkomst
drier.
tusfchen belegerden en belegeraars, verdrag,
capitulation.
Caliber , o. (ond. woord ,) zie Kaliber.
Calligraphic, vr. (ond. woord,) het fchoon Capituleren , o. w. (ond. woord; Et capitu.
fchrijven , calligraphie.
leerde , heb gecaphuleerd), een verdrag
Calmeren, b. w. (ond. woord; ik calmeerde,
aangaan , zich op zekere voorwaarden overgeven , capituler.
heb gecalmeerd), ilillen, gerust ftellen ,
verzachten , calmer.
Capot , b. n. (ond. woord ,) aan ftukken, ge.
broken , casse , e, bria , e. —, dood ,
Calmutr, yr. zekere flof, calmouck , vs.
more , e.
Calomel, yr. (ond. woord ,) verfcheidene ma.
len gelouterd kwikzilver, calomel , ca/o. Capriole , vr (ond. woord,) luchtfprong, ca.
mdlas , m.
briole. Capriolen makes, faire la cabriCalotte, vr. (ond. woord ,) zie Kalot.
ole.
Calvinismus, 0. (ond. woord ,) leer van Cal. Captie , vr. (ond. woord ,) verftrikking, sur.
sinus, calvinisme , m.
price.
Calvinist,
m.aanhanger van de leer van Cal- Caravanfera, vr. (ond. woord ,) Turkfche herCalvinistm.
vinus ,
berg, caravanserai, m.
CameEn , mem,. zekere fleenen van twee kleu. Carbonnade , yr. (ond. woord ,) geroosterd
ren , camtaeux m.. pl.
vleesch , carbonnade.
Camelot, o. (ond.' woord ,) zie Kamelot.
Caresferen, b. w. (ond. woord , ik caresfeer.
Camera-obfcura , vr. (ond. woord ,) chambrede , heb gecaresfeerd) , vleijen , caresser.
obscure.
Caret, o. (ond. woord,) teeken, dat iets nit.
gelaten is, gewoonlijk A , caret, m.
Campagne, vr. (ond. woord,)veldtogt, campagne. Hij heeft zes campagnes bijge. Cargo , y r. (ond. woord ,) fcheepslading , carwoond, it a etc en six campagnes.
ga:son.
Campement, o. Cond. woord,) veldlegering, Cargadoor, m. (ond. woord,) fcheepsbevrach.
campement , m.
ter, cargador.
Campechehout, o. (ond. woord,) zeker verf.. Caricatuur, vr. (ond. woord ,) fpotprent ,
hone, bois de campeche , m.
caricature*
Camp.volant, o. (ond. woord,) vliegend le. Carillon, o. (ond. woord,) klokkenfpe/ ;
ger, camp volant , tn.
daarvoor vervaardigd muzijkftuk , caril.
Canapé, yr. (ond. woord ,) rustbed , canape, m,
lon, m.
Canaster, zie Knaster.
Carmagnole , vr. (ond. woord ,) zekere zang.
Cancelleren , b. w. (ond. woord; ik cancel .dans bij de Franfchen, inzond. ten tijde
leerde, heb gecancelleerd), omheinen , ender omweriteling, carmagnole, f.; fig. in
tourer. —, doorfchrappen, canceller.
vele fireken van Nederland noemde men
Canderen, b. w. (ond. woord; ik candeerde ,
destijds de Franfchen fpottend : carmagnoheb gecandeerd), overfuikeren, aan gebak
len , carmagnoles.
door fuiker eene glasachtige gedaante ge. Carnaval , m. (ond. woord,) vastenavondsven , candir.
vreugd, van den 7 Januarij tot het begin
Candidaat, in. (ond. woord ,) ambtbeooger ;
van de vasten , carnaval.
een die op de univerfiteit zijn examen in de Cariatide, yr. (ond. woord; in de bouwk.)
litteratuur heeft afgeiegd , en naar hoogere
geheel of gedeeltelijk vrouwcnbeeld , toc
wetenfchappen ftreeft, candidat.
f}eun of fieraad der architraven , caryatide.
Canefas, zie Kanefas.
Carte-blanche , vr. (ond. woord ,) volinagt
N3
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oft te doen of te laten, wat men goed Castel , o. (ond. woord ,) kaateel, clot , cha-

vindt, als : lemand geven , donner carte
teau, m.
blanche ix q. q.
Castelaan , m. (ond woord ,) burgvoogd,
Cartel, o. (ond. woord ,) uitwisfelingsverch atelain.
drag, cartel, m. Het — regelen, régler Castelanij, yr. (ond. woord ,) chatelanie.
le cartel. —, uitdagingsbrief tot een twee- Castellan, m. voorheen een voornaam beamb.
gevecht , cartel m.
te in Polen, castellan.
Cartefiaansch, b. n. van Cartefius of Descar- Castigatie, yr. (ond. woord ,) tuchtiging,
tes, Cartes:en, ne. Cartefiaanfche duivel ,
chattment , m.
(in de natuurk.,) klein, hol glazen beeldje , Castigeren , b. w. (ond. woord; ik castigeer•
met eene kleine opening, dat in eene de, heb gecastigeerd), tuchtigen, chatter.
vaas met water op- en nedergaat, wanneer Castoor, zie liastoor.
men de blaas, waarmede de vaas overdekt Castoreum , o. (ond. woord,) bevergeil, (in
is, meer ofmin met den vinger drukt , diade geneesk.) castorium ,
ble Cartisien, diable de Descartes.
(ond. woord ,) gefnedene , ontCastraat ,
mande, (ter bewaring der vrouwen,) eunu.
Carihuizer, m. en b. n. Carthuizer monnik ,
geestelijke van de orde van den H. Bru ,
que (om te zingen,) castrat.
no, chartreux. Cathuizer-klooster,, Char. Castreren , b. w. (ond. woord; ik castreerde,
bet) gecastrcerd), ontmannen, faire l'opd.
treuse , f.
ration de la castration, chatter.
Carton, o. (ond. woord,) fterk blad painzo. d. Castratie, vr. (ond. woord ,) ontmanning,
pier, bordpapier, carton, tn.
waarvan boekbinders zich'bedienen , zonder 4 castration,
perkement of leer, carton, tn. Een bock I Cafueel, b n. (ond. woord,) toevallig, Cain — un livre relict en carton. —,
suel, le. —, bijw. par hasard , (casuelle.
tnent).
(in de fchilderk.) zekere teekening, carCafuist, m. (ond. woord ,) gewetensleeraar,
ton, m.
die in twilfelachtige gewetenszaken oplosfing
Cartonneren, b. w. (ond. woord; ik cartonweet te geven , casuiste,
neerde, heb gecartonneerd.), in carton binCafuistica , Cafmsterj, vr. (ond. woord,) geden, relier en carton, cartonner.
wetensleer, science du casuiste.
Cascade , yr. (on d . woord,) waterval , casCatalogus, m. (ond. woord ,) naamlijst van
cade.
boeken , fcliiinerjen , enz. , catalogue.
Casco, 0. (ond. woord,) bet ligchaam of de
bodem van een fchip, van daar: Verzeke- Catailrophe, y r. (ond. woord,) afloop van een
treurfpel ;iedere treurige afloop eener zaak,
ring op —, pret sur la quille d'un vaiscatastrophe.
seau.
Cafemat, yr. (ond. woord, in den vestingb.) Catechifatie , yr. (ond. woord ,) catichis•
walgewelf, casemate.
imfe
ester, 111. (ond, woord,) catdrne erme
Caferne, y r. (ond. woord,) foldatenwoning l Catechifeermeester,
chiste.
barak, caserne.
Caferneren, b. w. (ond„ woord ; ik carer- Catechiferen , b. w. (ond woord ; ik catechineerde, heb gecaferneerd ,) in barakken plaat .feerde , heb gecatechifeerd) , catechiser.
Catechismus, m. (ond. woord,) catechis .
fen, caserner.
me.
Cafernier, m. (ond. woord,) cafernewacht ,
cafernemeester,, Cautie , yr. (ond. woord,) waarborg , caution.
garde des casernes.
— fiellen , donner caution.
maitre des casernes.
Cafemir, Cafimir, o. (ond. woord,) zekere Cautionneren, b. w. (ond. woord; ik cau.
tionneerde , heb gecautionneerd) , borg voor
wollen fiof, casimir,, tn.
iemand blijven , cautionner.
Cafino, o. (ond. woord,) cassine, ns.
Casquet, y r. (ond. woord,) helm zonder vi. Cavalcade, yr. (ond. woord,) optogt te paard,
cavalcade.
casquet,
tn.
zier,
Casfa, y r. (ond. woord, in den kooph.) geld- Cavalerie , yr. (ond. woord ,) ruiterij , ca.
valerie.
voorraad , caisse,
Casfaboek , o. (bij koopl.) bock , waarin de Cavalerist , m. (ond, woord ,) ruiter, , cavalier.
gereede ontvangst en ultgaaf van geld worth Cavalier, m. (ond. woord,) man te paard;
inzond. ten aanzien van zijne wijze van rij.
opgeteekend, dienende tot fpoedig overzigt
(ruiden, cavalier. Hij is een goed
van den fiaat der kas, livre de caisse, m.
ter, hij rijdt goed te paard,) it est bon
(ond.
woord;
in
de
regten
,)
yr.
Casfatie,
hier en eiders, (gelijk oud•
cavalier.
vernietiging , cassation, f. Zich in — be.
tijds in Frankr.) in tegenfiell. van eene
geven, se pourvoir en cassation. Hof van
(in het krijgsvrouw , waarvoor men chans zegt : cha.
tour de cassation.
peau. —, (in den vestingb.) walkat , caveswezen ,) action de casser.
Tier. — de tranchee, (loopgraafkat ,) ca.
Casferen , b. w. (ond. woord; ik easfeerde
valier de tranchee.
heb gecasfeerd), afzetten van zijn' post, in
(in regten 1 ) ver. Cavalierement, bijw. (ond. woord,) ridderhet krijgsw.) casser.
lijk, ongedwongen , vrij , ligtzinnig, cava■
nietigen, casser.
jierement.
Casferole , vr. (ond. woord,) koperen, ver.
tinde braadpan, casserole.
Caveren, o. w. (ond. woord; ik caveerde ,
heb gecaveerel) , berg voor jets zijn , itre
Casfonadefuiker , yr. in vaten geflagene meelcaution. —, tin de ichermk.) zich bloot
fuiker, cassonade.
ftellen, om eenen hoot te krijgen, terwijl
Castagnetten, yr. meerv. (ond. woord,)klapmen er eenen toebrengt, caver.
houtjes , waarvan men zich in fomnnge
landen bij den dans bedient , castagnet- Caviteit, yr. (ond. woord,) holligheid, cap
tes.
Caste, vr. (ond. woord,) familiettam, inzond. Cedel, yr. lijst , liste.
bij de Indianen; ook in eenen uitgeflrekten Cedent, m. (ond. woord,) die afstand doer,
zin van de onderfcheidene rangen, waarininzond. van eene fchuld, cddant, cdda•
k
een yolk verdeeld is , caste.
tore.
Cc.

C ED
Ceder ,
zekere boom , cedre.
Cederboom , zie Ceder.
Cederhout , o. bois de cedre, cedre , m.
Cederhouten , b. n. de bois de cedre.
Cederen, b. w. (ond. woord; ik cedeerde ,
heb gecedeerd) , afftaan ceder. Eene
fchuld —, ceder une dette.
Cederwijn , m. cddrite , f.
Ceel, zie Cedel.
Cel , yr. klein vertrek in een klooster, door
eenen monnik bewoond, cellule. De monnikken waren in hunne cellen , les moines
etoient dans leer cellules. klein zeszijdig vakje in eene honigraat , cellule, f.
alveol e m. Al de cellen van eene honigraat fluiten naauwkeurig aan elkanderen, en
laten geene ledige ruimte tusfchen dezelve
over, tons les alvdoles du gdteau se toua
chent exactement, sans laisser aucun vi.
de entre eux. —, (in de ontleedk. en de
nat. hist.) klein valcie, cellule.
Celachtig , zie Celvormig.
Cellebroeder, m. zekere monnik , cellite.
Cellebroedersklooster , o. convent de eel-,
lites.
Celvormig , b. n. in den vorm van cellen ,
celluleux, ease. Een — weefsel an tie.
su celluleux.
Cement , 0. zekere metfelliof, tras, ciment,
m. Met kalk en —metfelen,bAtir a chaux
et a ciment ; fig. Eene zaak in — leggen , (vast beklinken,) faire une afraire
chaux et a ciment. —, (in de fcheik.) cement, m. poudre eementatoire , P.
Cementeren , b. w. (oncl, woord; ik cementeerde, heb gecementeerd), met cement met..
felon, cimenter. —, (in de fcheik.) cdreenter.
Cemeuteren, 0. (ond. woord; in de fcheik.)
cementation, f.
Cementwater, o. (in de fcheik.) eau amens
tatoire ,
Cenotaphium , o. (ond. woord ,) ledig praal.
graf, cenotaphe , m.
Cenferen, b. w. (ond. woord; ik cenfeerde ,
heb gecenfeerd), zie Recenferen.
Cenfor
(ond. woord,) boekbeoordeelaar,
censeur.
(bij de oude Romeinen ,) zekere overheidsperfoon , censeur.
Cenfuur, yr. (ond. woord,) boekenfchouw,
censure. —, als : Kerkelijke (kerkboete,) censure ecclesiastique.
Cenfureren , b. w. (ond. woord ; ik cenfureerde , heb gecenfureerd), in den kerkban
doen, censurer, excommunier.
Cent, m, eene Nederl. koperen munt, het
honderdfte van eenen gulden ,cent , m. Zeven gulden en negentien cent , sept florins
dix-neuf cents.
Cent, o. (ond. woord; in den kooph.) hon
derd , cent. Vijf pro — , (of per —),
cinq pour cent. Er is honderd per — aan
to verdienen, it y a 4 gagner cent pour
cent.
Centime, yr. eene Franfche koperen munt,
het honderdfte van een' frank , centime, m.
Centaur, m. (in de fabelL) paardmensch, gewaand gedrogt , half mensch, half paard ,
centaure. De — Chiron droeg zorg voor
tie opvoeding van Achilles, le centau.
re Chiron eat soin de l'education
chine.
Centenaar , m. (ond. woord ,) honderd pond,
quintal.
Centiare , vr. (ond. woord,) nieuwe Braufche
vlaktemaat, het honderdfle van de are , (vierkante palm ,) centiare
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Centifolie , yr. (ond. woord,) honderdbladi.
ge roos , rose a cent feuilles.
Centigramme, yr. (ond. woord ,) nieuw
Fransch gewigt, honderd le der gramme,
(honderdfte wigtje,) centigramme, m.
Centilitre, yr. (ond. woord,) nieuwe Franfche inhoudsmaat, een honderdfte eener
tre, (vingerhoed ,) centilitre, tn.
Centimetre, m. (ond. woord,) nieuwe Fran.
fche lengtemaat, een honderdfte metre, (Nederl. duim ,) centimetre , m.
Centistere , yr. (ond. woord ,) nieuwe Fran.
fche vierkantsmaat, een honderdfte itere, so
cubiekduimen Nederl., (honderdfte van de
wisfe ,) centistere,
Centraal, n. (ond. woord,) in het middel.
punt werkende, central , e. Centrale vergadering, (waar de werkzgamheden van an.
dere vergaderingen zich als in een punt
vereenigen,) assemblee provincials, (centrale).
Cencraalbeweging, yr. (in de natuurk.) mouvement central, m.
Centraalkracht , yr. (in de natuurk.) force
centrale. Men heeft tweederlei , de
middelpunt zoekende en de middelpunt vliedende , lee forces centrales sont de deux
sortes, les premieres se nomment forces
centrales centripetes et lessecondes forces
centrales centrifuges.
Centraalmachine, yr. (ond. woord ; in de us..
tuurk.) werktuig,met hetwelk men de centraalkrachten doet zien , machine pour les evpd•
riences du mouvement central, f.
Centraalpunt, o. point central, point du
centre, m.
Centraalpofitie, yr. (ond. woord; in het
krijgsw.) position du milieu, au cen•
Centraalfchool, yr. kreits- of hoofdfchool
ecole provinciale, centrale.
Centraalvuur, o. feu central, tn.
Centreren, b. w. (ond. woord; ik centreerde,
heb gecentreerd), (bij glasflijpers,) in het
middelpunt de grootfte dikte brengen,
centrer.
Centrifugaalkracht, yr. (in de natuurk.) mid.
delpuntfchuwende kracht, force centrifuge.
Centripetaalkracht, vr. (in de natuurk.) mid•
delpuntzoekende kracht, force centripete.
Centrum , o. (ond. woord ,) middelpunt,
centre , m. ; fig. Hij is niet in zijn (hij
is niet naar wensch,) it est hors de son
centre, it ,s'est pas dans son centre.
Centumvir,, in. (in de Rom. gefch,) honderdman, tentumvir.
Centumviraat , o. (in de Rom. gefch.) waardigheid van honderdman, centumvirat, m.
Centurie, vr. (ond. woord,) vercieeling in
honderdtallen , centurie. Het Romeinfche
voile was in centuries verdeeld, le peuple
Romarn fur divise par centuries. — ,inzond. eene bende van honderd man, bij de
K om. , centurie, f.
Centurion m. (in de Rom. gefch.) bevelhebber over honderd, (centurie,) centurion.
Ceremonie, yr. (ond. woord,) plegtigheid,
pligtpleging, ceremonie
Ceremonieel, o. (ond. woord ,) voorfchrift
ter regeling der ceremonin, ook het ingeHij let
voerde gebruik , ceremonial ,
it est fort sur
zeer naauw op het
ceremonial.
Ceremoniemeester, in. die de plegtigheden
regelt, maitre des ceremonies.
Ceres, yr. (in de fabell.) de graangodin,
Ci.
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Ceres ; fig. — en Bacchus dienen, aimer el Clairmont, b. n. (ond. woord,) bekoorlijk ,
manger et a boire. —, (in de fterrek.)
charmant, e; fig. uitmuntend, excel.
eene planeet tusfchen Mars en Jupiter , celent, e.
res.
Charmeren , b. w. (ond, woord; ik charmeerCerneren , b. w. (ond. woord; ik cerneerde ,
de, heb gecharmeerd), bekoren , charmer.
heb gecerneerd), (in de krigsk.) influiten , Chasferen , b. w. (ond. woord; 1k chasfeerde, heb gechasfeerd), wegjagen, (bij den
omfingelen , cerner.
dans) huppelende en fnelle zijdefchreden ,
Certepartij . Certepartie , yr. (ond. woord ; in
den kooph.) fcheepsvrachtbrief ,chaste ou
maken, chasser.
chartre.partie.
yr. (ond. woord,) geld . of ju.
cassette; inzond, privaatbeurs
Certificaat , o. (ond, woord,) getuigfchrift , Chatoulle
,
weelkistje,
ficat, tn.
certi
van eenen vorst, cassette. De koning heeft
Naar een jaargeld rat zijne — gegeven , le
Certificeren , b w. (ond, woord; ik certifi.
roi lui a donne une pension sur sa calceerde, heb gecertificeerd , ) door een getuigfchrift bevestigen , certifier.
sette.
Ceruis , o. (ond. woord ,) loodwit , ceruse, Chausfhe, y r. (ond. woord ,) ftraatweg ,
chaussie.
f. blanc de cdruse, blame de plomb, m.
Cervelaatworst, yr. zekere foort van Clerk ge. Chef, m. (ond. woord.) hoofd, aanvoerder,
chef.
kruide worst, cervelas, m.
Cesferen , 0. w. (ond. woord; ik cesfeerde , Chemicus , zie Chemist.
Chemie , y r. (ond. woord,) fcheikunde, chiheb gecesseerd), ophouden, cesser.
mie.
Cesfie , yr. (ond. woord ,) het affland doen
cession. Die — doet van zijne goederen , Chemisch, b. n, (ond. woord,) fcheikundig,
chimique.
cessionnaire. Degene aaa wien — gedaan
Chemist, m. (ond, woord,) fcheikundige ,
worth, cessionnaire.
chimiste.
Cefaur,, Yr. (ond, woord,) rustpunt in een
Chemicaan , o. meerv. fcheikundige toebereid vers, cesure.
fe/en, compositions chimiques, f. pl.
Chaconne, y r. (ond. woord ,) zeker zangfluk,
Chenilles , yr. meerv. (ond. woord,) iluweel.
chaconne„
koorden, chenilles, f. pl.
Chagrijn , 0. (ond. woord,) verdriet , chaCherub, Chernbijn, m. zekere rang van enge..
grin, m.
len , cherubin.
Chais, y r. (ond. woord) halfkoets , chaise,
Cherubijnsch, b. n. cherubic, e.
(chaise roulante).
Chako, in. (ond. woord,) foldaten hoofddek • Chevron, y r. (ond. woord; in het krijgsw.)
band op de mouw van een' foldaat, ten
fel, chacot.
teeken dat hij een zeker getal jaren heeft
Chamade, y r. (ond. woord,) (in de krijgsd.)
gediend, of van zekeren rang, chevron, m.
marsch of teeken van overgaaf, chamade.
—, (in de wapenfchildk.) zie Keper in
De — flaan, battre la chamade.
de 2 beteek.
Chambre . obfcure , yr. (ond. woord,) (in de
gezigtk.) donkere kamer, chambre obscure. Chicane, yr. (ond. woord,) fpitsvindigheid,
chicane.
Champignon , m. (ond. woord,) paddeftoel ,
inzond. geeft men bij ons dezen naam aan Chicaneren, b. w. (ond. woord; ik chicaneer,
den eetbaren champignon; fig. een plotfe- de , heb gechicaneerd) , bedillen , chicaner.
ling rijk geworden mensch zonder verdien- Chicaneur,, m. (ond, woord,) bediller, vit.
ter, chicaneur.
fie, parvenu, champignon.
Champignonfau s , yr. sauce aux champs- Chiffonneren , b. w. Cond. woord ; ik chiffonneerde,
heb geehiffonneerd), frommelen ,
goons.
kreunkelen, chiffonner,
Changeant, 0. (ond. woord ,) zekere flof,
waarvan de fchering en de inflag van ver- ChifFonniere „ y r. (ond. woord ,) foort van
fchillende kleur zijn, (zijde ,) taffetas hooge nieuwmodifche latafel, chiffonniere.
chychangeant , (katoen,) calicot changeant. Chijl, y r. (in de geneesk.) maagfap ,
le, m.
Changeren , o. w. (ond. woord; ik changeer,
chyleux,
de, heb gechangeerd), van plaats verande- Chijlachtig, b. n. in de geneesk.)
euse. -- vocht , fluide chyleux.
ren, changer de place.
Cbanker, m. (ond. woord,) zeker gezwel in Chijlachtigheid, y r. (in de geneesk.) quailt dchyleuse.
yen usziekten , chancre venerien.
Chaos , in. mengelklomp , chaos; fig. wanor. ChijImakend, b. n. (in de geneesk.) qui for•
me le chyle. De chijlmakende werktuigen
de, chaos.
les organes de la chylification.
Chapeau, in. (ond. woord,) hoed, chapeau.
chylifica— bas! (hoed af,) chapeau bas: fig. mans- ChijImaking, yr. (in de geneesk.)
tion.
perfoon , hier : cavalier.
vaisde
geneesk.)
Charade, y r. (ond. woord ,) letterraadfel, Chi j Ivaten „ o. meerv. (in
seaux chyliferes.
charade.
Charge-d'affaires, m. (ond. woord,) zaakge. Chimere, y r. zeker fabelachtig gedrogt, chimere; fig. herfenfchim, chimere.
lastigde , charge d'affaires.
Chargeren , b. w. (ond. woord ; ik chargeer- Chimeriek , b. n. (ond. woord,) heifenfchim•
mig, chimerique.
charger.
de, heb gechargeei d) , belasten 9
Iemand met lets —, charger q. q. de q. ch. Chiragra, yr. (ond. woord,) bandjicht, hand.
envel, chiragre.
Charlatan, in. (ond. woord,) kwakzalver,,
charlatan; fig. praalhans, fnoeshaan, fan- Chirurgie , yr. (ond. woord ,) wondheelkun.
de
, chirurgie.
faros, gascon.
, m. (ond. woord ,) wondheeler,,
Charlatanner ie , y r. (ond. woord ,) kwakzal- Chirurgijn
chirurgien.
verij , charlatanerie ; fig. charlatana•
Chits , zic Sits,
lie.
Chlorofis , yr. (ond. woord; in de geneesk.)
Charte . parti e , zie Certe-partij.
blee ke geelzacht, Yrijfterziekte, chlorose,
Charter, 0. (ond. woord,) (nide oorkondc ,
f: dles
couleurs , f, pl.
p
chartre , charte , f.
Cho.
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Choquant, b. ii. (ond. woord,) beleecligend,
aanitootelijk, choquant , e , injurieux ,
ease.
Choqueren , b. w. (ond. woord; ik cho.
queerde, heb gechoqueerd), opzettelijk beleedigen of ook : mishagen , chequer.
Chocolade, vr. zekere koekjes, waarvan men
eenen drank vervaardigt, die den zelfden
naam draagt, chocolat.
Chocoladefabrijk, zie Chocolademakerij in de
I. beteekenis.
Chocoladekan, yr. chocolatiere.
Chocoladeketel, m. zie Chocoladekan.
Chocoladekoekje, o. tablette de chocolat 9f:
Chocoladekop, m. Chocoladekopje, o. tasse
a chocolat.
Chocolademakerij , yr. plaats waar men chocolade maakt, fabrique de chocolat. —,
het maken van chocolade, action de fai..
re le chocolat.
Chocoladewinkel, m. boutique de chocolat, f.
Choleriek, b. n. (ond. woord ,) zie Galachtig; fig. opvliegend, cholirique.
Choor, zie Door.
Choraal, zie Koraal in de 2. beteek.
Chrestomathie , yr. (ond. woord,) verzameling der beste ftukken uit een of meer hoeken , inzond. tot een leerboek gefchikt,
chrestomathie.
Chrie , yr. (ond. woord ,) korte fpreuk; opftel
dat men den leerlingen ter uitbreiding te maken geefc, curie.
Christebjk, b. n. tot het christendom behoorends , chretien , ne. De christelijke volkeren, les peuples chretiens. —, overeenkomftig de leer van het christendom, chrdtien, ne. Een — levee leaden, tnener
tine vie chretienne,m. —, bijw. chretien•
nement.
Christen, in. be/ijder van het christendom,
chretien.
Christendom, o. de gezamenlijke christenen,
chretiente. Dit gemelen heeft zich door
het ganfche — (door' de ganfche christenheid) verbreid , cette opinion s'est repan•
due dans la chretiente. —, Jeer der christenen , christianisme , tn.
Christenheid, y r. de gezamenlijke christenen,
christendom, chretiente.
Christenrijk , o. het rijk der christenen, zie
Christendom.
Christin , y r. belijdfter van het christendom,
chretienne.
Christus, m. bijnaam van den Zaligmaker, gezalfde , le Christ. J ezus — , yesus-Christ.
Christusbeeld, o. image de Jesus-Christ, f.
Chroma, Chroom , y r. (ond. woord,) naam
van een nieuw ontdekt metaal, chrsTme, m.
Chromatisch, b. n. (ond. woord ,) kleurig;
van waar : Achromatisch, onkleurig. —,
(in de monk.) in halve toonen op- en alklimmende, chromatique.
Chronisch, b. n. (ond woord; in de geneesk.)
van ziekten, langdurig, chronique. Chronische ziekten, des maladies chroniques.
Chronogram, y r. ( ond. woord,) jaartalvers 9
chronegran;me, chronographe, on.
Chronographie , y r. (ond. woord,) tijdbefchrijving, chronographic.
Chronologie, y r. (ond. woord,) tijcirekent
kunde , chronologie.
Chronologisch , b. n. (ond. woord,) tijdrekenkundig , chronologique.—, bijw. suivant
l'ordre chronologique.
Chronometer, rn. (ond. woord,) zeker uurwerk, ook: tijdmeter,, (bij de Engeischen:
Time-keeper Ochronotnetre, chronoscope.
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Chryfanthemum , yr. (ond. woord , in de
plantk.) goudsbloem , chrysanthimon ow
chrysanthemum, m.
Chryioiiet , m. zeker edelgesteente , chry sotite.
Chryiopras, m. (ond. woord ,) naam van
zekeren zeer fraaijen been, chrysoprase, f.
Chymus , m. (ond. woord; in de geneesk.)
maagbrij , chyme.
Ciborie , yr. (ond. woord ; in de R. Rath.
kerk ,) ouwelvaas , ciboire , tn.
Cichorei, yr. zeker gewas , fuikerei, cid.
choree.
Ci, yr. (in de zangk.) de c-toon , ci , rs.
Cicero , in. (bij drukk.) zekere letter,
(mediaan ,) Cicero.
Cicisbeo , m. (ond, woord,) vrouwengeleider,
vo!gens het gebruik er Italianen, bijman ,
bon.ami, (cicisbio.)
Cid, m. (ond. woord,) in het Arabisch ,
aanvoerder,, cid.
Cider, in. (ond. woord,) ooftwijn, appel.
wijn, cidre.
Ciderazijn , m. vinaigre de cidre.
Cigaar, vr. (ond. woord,) Spaansch tabaksrolletje om te rooken , cigare, tn.
Cijfer , o. getalletter,, chijfre , rs. ; fpr. w. Hit
is eene nul in 't—, c'est un zero en chi fire ; e'est un vrai zero ; c'est un hon.:me nul; c'est un homme d'une parfaite
nullite. —, verborgen fchrift, chiffre.
De fleutel van het —, la clef du chiffre,
Ben teeken dat in een — niets bednidt, ane nulle. — met eenen enkelen flentel,
chiffre a simple clef. — met eenen dubbelen fleutel, (waar men bij eik woord eenen
anderen fleutel en niets beduidende teekenen (nullitds) gebruikt), chiffre a double clef. In — fchrijven, derive en chi!.
fres, chiffrer. De kunst om in — te fchrij•
yen , geheim fchrift , steganographie, f.
De teekenen waarvan men zich bedient,
wanneer men in — fchriifc, signer ou carracthres steganographiques. Eenen brief
in — fchrljven, chifrer une lettre. —, zie
Naamcijfer.
Cijferaar, m. rekenaar, chiffreur , calcula.
teur.
Cijferboek; o. rekenboek, livre d'arithmitique , de calcul.
Cijferen , o. w. (ik cijferde, heb gecijferd),
met cijfers rekenen , chiffrer. Hi; kan niet
—, il ne salt pas chi ffrer. Leeren — ,
apprendre a cht.ffter.
Cijfergetal, o. zie Cijfer in de a. beteek.
Cijferkunst, yr. rekenkuust, arithmetique, f.
art de chiffrer.
Cijferletter,, yr. zie Cijfer in de a. beteek.
Cijfermeester, m. rekenmeester, maitre d'a.
rithmetique.
Cijferichool, yr. rekenfchool, ecole d'arith.
rn etique.
Cijferfchrift, o. geheim fchrift, ecriture
steganographique ; zie Cijfer in de 2 be.
teekenis.
Cijns, m. tol, fchatting, cep s, tribut.
Cijnsbaar,, b. n. fchatpligtig,, tributaire.
Deze provincie is — aan den grooten heer,
cette province est tributaire au grand
seigneur.
Cljnsiegt, o. droit de lover un trihut , on.
Cilinder, m. ronde zuil 9 rolsteen, rol ,
cylindre.
Cilinderdeur, vr. porte cylindriqse.
Cilincierxabinet , o. cabinet 4 portes cylindriques.
Cilindervormig 9 b. n. cylindrique.
DI 5
Cim.

C I NI
COC
Cimbaal , Cimbel , yr. zeker fpeeltuig, cpscouleur de citron, citron. — taf, tarebale.
tas-citron, de couleur de citron.
Cimbelfpel . o. musique avec des cymbales,f. Citroenkruid , o. citronnelle, f.
Ciment, zie Cement.
Citroenfap , o. jus de citron , m.
Cinellen , vr. tneerv. koperen bekkens bij de Citroenfaus, vr. sauce aux citrons , f.
Turkfche veldmuzijk , cinelles, f. pl.
Citroenverw,, zie Citroenkleur.
Cipier, m. gevangenbewaarder, geolier,, con- Citroenverwig , zie Cicroenkleurig.
cierge d'une prison.
Caroenvla, vr. flan aux citrons , m.
Cipierie, vr. gevaugenbewaariter, geoliare.
Citroenfchil , yr. ecorce de citron. Inge.
Cipiersknecht , tn. morgueur.
legde citroenfchillen , citroeufnippers , 6Cipres , m. zekere boom, cipres. De — is
corces de citrons confites, f. pl. citronbet zinnebeeld des doods , le cyprês est
nat , tn.
le syrnbole de la wort.
Citroenwater,9 o. citronelle.
Cipresboom , zie Cipres.
Citroenzuur, b. n. citrique. —, o. acide ciC presfen , b. n. de cypres,
trique on citronnien.
Cipresfenlaan, yr. allie de cypres.
Civic!, b. n. (ond. woord,) van den prijs:
Circa , bijw. (ond. woord ,) ongeveer, a pen
billijk , goedkoop, modique, raisonnable.
pres, environs
lets voor eenen civielen prijs laten , laisser
Circulaire , yr. (ond. woord ,) rondgaan de
q. ch , 4 bon compte. , burgerlijk , civil,
brief, circulaire, lettre circulaire.
e. Eene civiele zaak , une affaire civile.
Circulatie, yr. (ond. woord ,) omloop , inDe civiele Itaat , itat civil. Civiele lijst
zond. van het blued of geld , circulation.
(aan een hof, bepaalde hofhoudingskos.
Circeleren , G. vv. (ond. woord; ik circuten ,) liste civile.
leerde , heb geeirculeerd), omloopen, in- Civet, yr. zekere harsachtige zelfstandigheid ,
een voortbrengfel der civetkat, civette.
zond. (in den kooph.) van bet geld, in omloop zijn , circuler. Dit geld circuleert Civetkat , vr. zeker deer, civette.
niet meer,, cot argent ne circule plus.
Clairet , m. naam van zekeren bleekrooden wijn,
Circumflex, o. (ond. woord; in de fpraakk.)
clairet , yin clairet.
zeker toonteeken, ook kapje genoemd ( 4), Clairvoyant, m. (ond. woord; bij het dieraccent circonflexe.
lijk magnerismus), helderziende , clairCircumvallatie, yr. (ond. woord; in den ves.
voyant. —, b. n. clairvoyant , e.
tingsb.) omfctianfing, circonvallation.
Clarinet , vr. zeker muzijkinftrument, clari•
Citcumvallatielinie, vr. (in devestingb.) ligne
sotto.
Clarinettist , tr. clarinetblazer, clarinette ,f.
de circonvallation.
Cirket, me kring, cercle.
joueur de clarinette.
Cirkelboog, m. een gedeelte van den omtrek Clasficaal , b. n. en bijw. (ond. woord ,) in
klasfen , ale : Clasficaal onderwijs geven,
eons cirkels , arc circulaire.
of —onderwijzen, donner infiruction par
Cis, y r. (in de toonk.) de halve won tusclasses.
fchen c en d, ut-dieze , m.
Cis, bijw. (ond. woord ,) aan deze zijde; enkel Clasfiek, b. n. (ond.woord ,) van oude fchrijin zamenft. als : Cisalpijnsch (aan deze zijvers, die men in de klasfen der collegies
gebruikc, en dewijl men daartoe de besde der Aipen ,) cisalpin, e_
Cicatie, vr. (ond. woord ,) aanhaling van eete fehriften neemt , uitmuntend, voordagvaarding
citation.
—,
treffelijk, (van oude en nieuwe fchrijvers,)
nen fehrijver,
classique. Men kan de goede fchrijvers
voor het geregt , assignation devant un
van de eeuw van Lodewijk XiV. classieke
fuge, citation.
fchrijvers der Franfchen noemen , on pent
Citadel , yr. (ond. woord; in den vestingb.)
donner le nom d'auteurs classiques Frankleine vesting, burgt, citadelle.
cols, aux bons auteurs du sihcle de
Citeren, b. w. (ond. woord ; ik citeerde,
heb gecireerd), aanhalen , titer, alleguer.
Louis XIV.
Clasfificeren
, b. w. (ond. woord ; ik clasfiaciter
,
ajourner,
appeler
—, dagvaarden ,
ceerde , heb geclasfificeerd) , afdeelen, fella.pour comparoitre devant un juge.
ten, enz., classer.
Citer, yr. zeker fpeeltuig, sistre, m,,
Citerdraad, 0 . flu de laiton dont on fait Claufule, yr. (ond. woord ,) voorwaarde, bepaling, clause.
des Cordes de sistre.
Client , m. en yr. (ond. woord,') die eenen
Citerfnaar, yr. corde de sistre.
advokaat in regtszaken gebruikt , client , e.
Citerfpeelfter, yr. cello qui joue du sistre,
Climax, m. (ond. woord; in de redek.) opjoueuse de sistre.
kiimming, climax.
Citerfpel, o musique qui se fait avec le
Club , yr. (ond. woord ,) befloten gezelsistre.
fchap, dat op gezette dagen bijeenkomt ,
Citerfpeler, m. celui qui joue du sistre ,
am over ftaatszaken te handelen , club, m.
joueur de sistre.
Coadjutor , m. (ond. woord ,) perfoon, die
Citertoon , m. ton d'un sistre.
eenen prelaat wordt toegevoegd, om hem
Cito, bijw. (ond. woord ,) gezwind, dikwijls
in zijne awbtsverrigting behulpzaam te zijn ,
op adresfen van brie 'en, vita.
coadjuteur.
Citroen , ns. zekere vrncht, citron; fpreekw
Hij wil ons knollen voor citroenen verkoo. Coalitie, vr. (ond. woord,) vereeniging , verbond , coalition.
pen , it vent nous faire croire quo des
vessies sont des lanternes, quo des etoi- Cocagnemast , m. opgerigte pail , die zeer
glad gefcbaafd en met vettigheden befmeerd
les sont des papillottcs. —, zekere drank,
is, om het klimmen op denzelven moeijelijk
citronnelle f:
te waken .: aan den top deszelven bevindt
Citroenappel, zie Citroen.
zich een prim, welke bet eigendom words
Citroenbloefem, m. fleur de citron , f.
van dengenen , die er hem of haalt , cocag.
Citroenboom , tn. citronnier.
ne, f. neat de cocagne, ns.
Citroengeel, b. n. citrin, e.
Cocarde , vr, (ond. woord,) hoedfirik , veldCitroenkleur, yr. couleur de citron.
teeken, cocarde.
Citroenkleurig , b, is. de couleur de citron,
Cosot
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Cochcnille, zie Konzeniljc.
discours d'an professeur sur q. science,
houden over de wijsbegeerte ,
Code, o. (ond. woord,) wetboek, code , m.
sours, m.
professer la philosophic.
houden over
o. (ond. woord ,) bijvoegfel tot een
testament, codicille, rn.
de wiskunde, professer les mathernati.
Codille, o. (ond. woord,) dubbel verlies ,
ques.
(in fommige fpelen ,) codille , f.
zijn, Collegiemeester, m. op fommige plaatfen, zie
(wanneer men niet de vereischte trekken
Catec1vfeermeester.
beefs, dubbel verliest ,) titre codille.
(ond. woord ,) halsfieraad,
Co'lier,
Cognaat, m. (ond. woord.) bloedverwant
Tier.
van moederszijde, (in de regcsgel.) cog- Colitlie, yr. (ond. woord ,) boding aanranat , m.
king , als : In — komen, (in aanraking koCognoscement, o. (ond. woord ,) zeevrachtmen,) se rencontrer,, se toucher , (in one
brief, (in den kooph.) connoissement ,
eenigheid komen ,) se brouiller.
Cohier, o. ( ond. woord,) fchattingboek , Colon, o. (ond. woord ,) dubbel punt (;),
livre d'impet, d' imposition.
deux points, m. pl.
Collatle yr. (ond. woord,) regt om eene Colonel, in. (ond woord ,) zekere rang in
predikantsplasts , enz. , te begeven , colla.
het krijgsw., overlie, colonel.
tion.
opdtsfehing van koude fpijzen Coloniaal , b. n. (ond. woord,) op de colonicollation.
En betrekking hebbende , colonial, e. Cos
Collateraal, o. (ond woord; in de registr.,)
loniale waren , des marchandises colonia ■
zekere belasting, welke betaald moot worlee. Coloniale troepen, des troupes coden van eene erfenis in de zijdelingfcbe
loniaux ; 00k enkel : Colonialen, (krijgsl.
Flet collateraal betalen,
nie,
vooride colonien bestemd,) des coloniaux.
payer le ca:laiiral,(wordt gezegd, wan- Colonic, vr. (ond. woord ,) volkplancing,
neer iemand zonder kinderen komt te fter.
colonie.
yen, van de TO per cent , die men dan van Colonist , m. (ond. woord,) colon.
zijne nalatenfchap aan bet land betalen moet.) Coloutfatie , Yr. (ond. woord ,) colonisation.
Collateralen , tn. meerv. (ond. woord,)zijde- Colontferen, b. w. (ond woord; ik coloniiingfche bloedverwanten, collatiraux.
feerde, heb gecolonifeerd), coloniser.
Collationeren , b w. (ond woord; ik colla- Colonnade , vr. (ond. woord, in de bouwk.),
tioneerde , heb gecoleationeerd), een of
colonnade.
febrift of afdruk , met het oorfpronkelijke Colonne, y r. (ond, woord; in de krijgsk. en
vergeliiken , collationner.
(bij bockin het danfen), colonne,
drukk.) collationner.
Coloriet, o. (ond. woord; in de fehilderk.),
Collator , m. (ond. woord , ) degene, die eene
kleurgeving , colons,
predikantsptaats , enz. , begeeft , collateur. Colosfaal , b. n. (ond.woord,) verbazend groot,
Colidbal, m. (in het biljarten
reusachcig , colossal, e, gigantesque.
bal onder
den band , randbal, boule
Colosfe , Colosfus , zie Kolosfe.
Collectant,
(ond. woord,) inzamelaar Combinatie , yr. (ond. (woord,) zamenvoee
bijzonder van liefdegaven in kerken, qui.ging , combinaison, f.
teur. —, op vele plaatfen degene, die in Combineren, b. W. (ond. woord; ik combide kerk rond gaat , om de bijdragen voor
neerde , heb gecombineerd), zamenvoegen ,
het onderhoud der kerk , of blizondere arcombiner.
men , waar dit noodig is, in te zamelen, Comediant, m, (ond. woord ,) tooneelfpeler,
in tegenft. van de diakenen, quiteur pour
comedien, acteur
l'entretien de l'eglise ou d'uno certaine Comediante , yr. (ond. woord ,) tooneelfpeelmaison de bienfaisance, etc.
, fier, comedienne , actrice.
Collette vr, (ond woord ,) het inzamelen Cornedie , yr. (ond. woord ,) tooneelftuk,
van liefdegaven voor de armen, enz. ,
comedic , f.
fchouwburg , thddtre,
Eene — voor de armen doen , faire u.
(comedie , f.)
spectacle ,
ne quite pour les pauvres. —, de gecol- Comiek, b. n. (ond. woord,) grappig, colec:eerde gelden, l'argent d'une quite. De
mique.
bijw. comiquement.
bedroeg 30o gulden, on a recueilli 300 Cornice, o. (ond. woord,) vergadering van
florins.
beraadflagende perfonen , comite.
Collecteren , o. en b. w. (ond. woord; ik Comma, o. (ond. woord ; in de fpraakk.)
collecteerde , heb gecollecteerd) , inzamelen,
fcheidteeken , virgule (,) f. — punt, un
inzond. liefdegaven , grater. Voor een'
point et une virgule.
brand —, quiter pour des incendies. Commandant , m. (ond. woord ,) bevelhebber,
Voor het onderhoud der kerk quiter
inzonderh. van eene vesting, commandant.
pour l'entretien d'une eglise.
Commandement. o. (ond. woord,) bevel,
Collectie, vr. (and. woord,) verzameling
commandement, m.
van dingen, die eenige onderlinge overeen- Commanderen, b. w. (ond. woord; ik cornkomst hebben, collection, f. recueil, m.
mandeerde , heb gecommandeerd) , het beCollectief, b. n. (ond. woordt; .in de
vel voeren, commander. —, in den dagee
fpraakk.) verzamelend , als : Een woord,
bjkfchen fpreektr. , gebieden, commander.
un nom collectif. Het woord leger is een
Ik wilniet gecoinmandeerd zijn , je ne veils
woord, le mot armee est un nom colpas qu'on me commande.
lectif.
Commandeur, m. (ond. woord,) opperfle
Collega,
(ond. woord ,) ambtgenoot ,
van eene ridderorde, die eene commanderie
colllgue.
heeft commandeer.
Collegiant, m. (ond. woord ,) van zekere ker- Commanclerie, yr. (ond. woord,) het gebied
kelijke gezindheid, colligiant.
eener ridderorde commanderie.
Collegie, o. (ond. woord ,) verzameling van Commando , 0. (ond. woord ,) bevel, corn.
perfonen , (tot zekere oogrnerken,)
mandement, Het — over een leger,
plaats, waar de letceren, enz. one
le commandment d'une armee.
derwezen worden , college,
—, voorlee Comtnandoftaf, 111. baton de commandment.
zing van eenen profesfor op boogefcholen, Commeutarie, yr. (ond. woord,) uttlegging,
vere
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verklaring van een bock , cemmentai• Competentie , yr. (ond. woord ,) bevoegd.
heid, competence. , hetgene iemand toere, tn.
Commenteren b. w. (ond. woord ; ik com.
komt , portion competente.
menteerde , heb gecommenteerd), uitleg- Competeren, o. w. (ond. woord ; het com.
peceerde , heeft gecompeteerd), toekomen,
commenter,
gen,
appartenir,, (competer.)
Commercen , o. w. (ond. woord; ik commersto , heb gecommerst), zeker kaartfpel fpe- Compilatie , y r. (ond. woord
verzameling
van onderfcheidene itukken , compilation.
e de commerce.
co mme
llen , f ouer au jjeu
Dit werk is flechts eene
, cet ouvrage
Commercie , yr. (ond. woord ,) handel, troopnest qu'une compilation.
merce, m,
handel, commerce,
Commies , m. (ond. woord ,) bediende op Complaifant , b. n. (ond. woord,) infchik•
kelijk, toegevend, voorkomend, complai•
een bureau, postkantoor, enz„ commis,
sant , e.
inzond. zekere atnbtenaar om
emplo )l.
Compleet,
b. n. (ond. woord ,)
tegen het fmokkelen te waken, commis des
voltallig, complat, ate.
douanes , commis a la douane, douanier,
Completeren, b. w. (ond. woord; ik complecommis, (rat de cave).
teerde, heb gecompleteerd) , volledig of
Commiesbrood, o. foldatenbrood , pain de
voltallig maken , completer.
munition, m,
Commiesbakker,
boulanger munition- Complement, o. (ond. woord,)hetgene dient,
om iets volledig of voltallig te maken, in.
naire.
zond. in de wisk. en in den vestingb. , cow.
Commisfariaat, o. (ond. woord ,) arnbt van
element, m.
commisfaris , charge de commissaire, f.
Commisfaris, m. (ond. woord,) gelastigde , Complexie , yr. (ond. woord,) gemoedsge,
fleldheid , complexion. fltj is van eene
commissaire. — van oorlog, commissaire
verliefde , it est d'une complexion amps.
de guerre. — van policie, commissaire
reuse,
de police
Commisfie , y r. (ond. woord ,) volmagt, last, Compliment, o. (ond. woord,) groet ,
betuiging, iets vleijends,compliment. Moak
ondercommission. —, vergadering tot
hem vele complimenten van mij, faitesqui
zoek , commission.
bien des compliments de ma part. Zonder
Commisfiehandel, m. commerce de commission.
complimenten
, sans compliments. Laat
Commisfionnair,, m. (ond. woord; in den
ons geene complimenten maken , laissons
hindel),) zaakwaarnemer, , commission.
la les compliments 1 :rave de complinaire .
merits:
Committeren , b. w. (ond.woord ; ik committeerde , heb gecommitteerd), eenen last ge . Comphmenteren, 0. (ond. wootd; ik complimenteerde , heb gecomplimenteerd), begroe•
yen , commettre. Hij is tot het onderzoek
ten , complimenter.
van die zaak gecommitteerd, on l'a commis
Compliceren,
b. w. (ond. woord,ik compli.
pour l'examen de cette affaire.
ceerde , heb gecompliceerd), ingewikkeld
Commode, yr. (ond. woord,) zekere latafel,
maken , bijna enkel in het verl. deelw.:
d
commoe.
Gecompliceerd, (ingewikkeld,)
Commodore ,m.(bij het Eng. zeevvezen ,) he
qui e.
velhebber van een escader, chef d'escadre.
Communicatie , vr. (ond. woord ,) mededee- Complot , o. (ond. woord ,) zamenrotting , ge.
helm verbond tot een kwaad oogrnerk comling , communication, f.
plot, tn.
Communicatiebrief, m. lettre de communica.
Componeren , b. w. (ond. woord; ik compo.
ti on , f
neerde heb gecomponeerd) , zamenflellen
Communiceren , b. w. (ond. woord; ik cont.
inzond. een muzijkituk, composer.
municeerde , heb gecommnniceerd), suede(ond. woord,) iemand die
Componist,
deelen , berigten , communiquer.
muzijkftukken vervaardigt , compositeur.
Comm unie , vr (ond. woord ; bij de R. Rath.) ,
hen bekwaam —,en habile compositeur.
nachtmaal, communion. Aan de — gaan ,
Compofitie , yr. (ond. woord , ) in het alge•
aller a la communion.
meen zamenftelling , composition. —,
Compagnie, vr. (ond. woord ; in den kooph.)
zond. op fcholen, opftel door den leerling
handels-vereeniging , compagnie. De beer
vervaardigd over eenig onderwerp, compsA 6t Co. , Mr. A & Co. De Oostindifche
zamenaelling van een muzijksition.
-, la compagnie des Ludes Orientales.—,
ftuk, composition
eene betide foldaten , compagnie.
Compagniefchap, yr. compagnie,association. Compote , yr. (ond. woord) ()oft times , ingelegde vruchten , of het glaswerk, waarin
Cotnpagnon, m (ond. woord,) handelsgezel,
die vruchten op tafel worden gebragt, comassocie , compagnon.
pots.
Comparant, m. (ond. woord ; bij regtsgel.),
Compres,
b. n. (ond. woord ,) digt ineen
degene , die verfchijnt, comparant.
gedrukt , zie Drukken.
Comparante, yr. (ond. woord,) comparante.
Compareren , o. w. (ond woord ; ik compa. Cotnpres , vr. (ond. woord ,) wiekje op won•
den, compresse,
reerde , ben gecompart, erd) (bij regtsgel.)
Compresfie , yr. (ond. woord ,) het naauw aan•
verfchijnen , comparoitre, comparoir.
leggen van een verband , of het fterk toe.
Comparitie , vr. (ond. woord ,) bet verfchijhalen van een windfel, om de toevloeijing
nen, action de compatoiere, comparition.
van bloed of vochten te verhinderen, (bij
voor bet regt, comparition devant le
wondh.) compression.
tribunal.
Comprimeren , b. w. (ond. woord; ik corn::
Compendium , o. (ond, woord ,) beknopt
heb gecomprimeerd), (bij
primeerde,
trekfel , compendium ,
wondh.) comprimer; zie Compresfie.
Competent, b. n. (ond. woord,) bevoegd,
competent, e. Een regter, en jugecom. Compromis, o. (ond. woord ,) tninnnlijke
fchikking, compronsis,
behoorlijk , regtmatig, compe.
petent.
tent, e. De competence poste, la portion d Compromitteren, b. w.(ond. woord; ik conitI
promitteerde
heb gecompromitteerd), an
itente.
omp
c
ge
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gevaar ftellen, als : Zijne eer
of: Zich Conduitelijst, yr. gedraglijst, lists de eon-, se compromettre.
duito.
Comptabiliteir, yr. (ond. woord .) veranrwoor. Conferentie , vr. (ond. woord ,)beraadflaging,
delijkheid , comptabilite.
papieren ,conference.
welke de verantwoording bevatten
:1Confesfie , y r. (ond. woord ,) bekentenis van
Hebt gij de — of ? avez-vous fini les pieeen' rnisdadiger,, confession. —, geloofs be.
ces comptables?
bidenis , confession de foi. De AugsburgComptabei , b. n. (ond. woord ,) met de verfche
, la confession d'thigsbourg.
antwoording belast,comptable. Een comp- Confirmeren , b. w. (oud. woord ; ik confirm
table post , one place comptable, tin emmeerde , heb geconfirmeerd) , nevesttgen ,
ploi comptable.
bekrachtigen ; (bij de Roomfehen ,) vormen,
Concaaf, b. n. uitgehoold, hol, creux,euse,
inzegenen , conformer.
concave.
Confijt , 0. (ond. woord ,) gefaikerde fchilConeederen , b. w. (ond. woord; ik concelen , confitures , f. pl.
deerde , heb geconcedeerd) , inwilligen , Confijten, b. w. (ond. woord ; ik confijtte ,
toeftaan , conceder.
heb geconfijt), met fuiker mmaken , conConcentreren , b. w. (ond. woord ; ik concen• fire au Sucre.
treerde , heb geconcentreed), in een middel- Contiscatie , yr. (ond. woord ,) verbeurdver•
punt vereenigen , concentrer.
klaring , confiscation.
Concept, o (ond. woord ,) ontwer p , plan , Conflsqueren , b. w. (ond. woord ik e rcboenufirsd.
projet,plan,m. Een — van verbindtenis opqueerde , heb geconfisqueerd) ;,
flellen , dresser on projetd'alliance. Dat
verklaren , confisquer.
is het — van mijnen twin, voila le plan Confituren, vr. meerv. ingelegd goed, confltu.
de mon jardin. —, (bij de regrsgel.,) eer.
res.
its ontwerp of het oorfpronkelijke eener ak- Confiturier, rn. (ond. woord,) die confituren
te , minute, f,
ruw opftel , brouillon,
maakt , confiturier.
m. —, begrip , gevoelen , sentiment, m. Conflict , o. (ond. woord ,) gedrang ; ftrijd,
Concert, o. (ond. woord ,) het zamenfpe.
eonflit, m.
len van verfcheidene toonkunftenaars, con- Conform , b. n. (ond. woord ,) overeenkom.
cert , on.
ftig, gelijk , conforme. Het afschrift is
Concierge, m. (ond. woord,) gevangenisbehet oorfpronkelijke, (voor kopij — ,) la co.
waarder, concierge.
pie est conforms a Poriginal, 4 la tniConcilie, 0. (ond. woord ,) kerkvergadering,
cute.
concile, m.
Conformist, m. (ond. woord ,) aanhanger der
heerfchende kerk , in Engeland ,conformism
Concipieren , b. w. (ond. woord; ik concipieerde, heb geconeipieerd), ontwerpen ,
to ; van hier ; Non . conformist , ( degene,
opftellen , dresser. Een verdrag —, dresser
die daarvan afwijkt ,) non-conformiste.
on contrat.
Confrater,, m. (ond. woord ,) medebroeder,
Conclave , o. (ond. woord ,) vergadering der
ambtgenoot , confrere.
kardinalen ter verkiezing van eenen paus , Confronteren , b. w. (ond. woord ;lir confron•
conclave, m.
teerde, heb geconfronteerd) , getuigen tegen
Concluderen , b. w. (ond. woord; ik; conchs.
elkander -verhooren, vergelijken , confron.
deerde , heb geconeludeerd), befluiten,
ter.
conclure.
l Confuus , b. n. (ond. woord,) verward, ver.
Conclufle , vr. (ond. woord,) befluit, con.
legen , confus, e , interdit, e.
clusion.
Confufle , vr. (ond. woord,)verwarring, vex.
Concordaat, o. (ond. woord ,) verdrag tusfchen
legenheid , confusion.
wereldlijke vorften en den pans betreffende Conga, o. (ond. woord ,) afscheid , conzaken van godsdienst , concordat, tn.
m.
Concurrent , m. (ond. woord,) mededinger,, ,Congestie, yr. (ond. woord ,) zamenvloeijing,
meclefchuldeifcher,, medearfgenaam , concurophooping van vochten op eene plaats,
rent.
(in de geneesk.) congestion. Concurrentie, yr. (ond. woord ,) meded:nging, Congregatie, yr. (ond. woord.) vergadering
wedijver,, concurrence.
inzond. tot een godsdienftig oogmerk, con
Condemneren , b w. (ond. woord ; ik con
gregation.
demneerde , heb gecondemneerd), veroor- Congres , o. (ond. woord ,) zamenkomst van
deelen, condemner.
ministers en gezanten , ter regeling van de
Conditie, yr. (end. woord ,) voorwaarde ,
gemeenfchappelijke aangelegenheden hunner
condition. —, dienst van eenen knecht of
voriten ; de wetgevende magt der vereenigmeid , condition. Hij heeft eene goede
de ftaten van Amerika, congres.
it est dans use bonne condition. Hij Congrevisch , b. n. enkel in : Congrevifche pij
zoekt eene —, it cherche condition.
len of vuurpijlen , zie vuurpiji.
Condoleantie , yr. (ond. woord ,) rouwbeklag, Conisch ,
n. (ond. woord ,) kegelvormig,
condoldance.
conique.
Condoleantiebrief, in. lettre de condolean. Conjugatie, yr. (ond. woord ,) vervoeging
ce, f.
der werkw., conjugaison.
Condoleren , b. w. (ond. woord; ik condo. Conjugeren , b. w. (ond. woord ; ik conju.
leerde , heb gecondoleerd), rouwbeklag bij
geerde, heb geconjugeerd), vervoegen,
iemand afleggen , faire des compliments
de fpraakk.) conjuger.
de condoldance. Ilc condoleer u met den Conjunctie, yr. (ond. woord,) zamenkomst,
dood van uwen man , je vous fais des
van dwaalfterren, conjonction. —, (in de
compliments de condoldance stir la wort
fpraakk.) voegwoord , conjonction.
de votre mari.
Connexie, vr. (ond. woord ,) verbinding,
Conducteur, m. (ond. woord ,) opziener van
connexion.
eene diligence, conducteur.
(condue- Connetable , m. Franfche kroonveldheer, , contor,) aan eene electrifeexmachine , conduenetable.
tour.
Conrector,, m. (ond. woord ,) tweede onderwij-
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wijzer eener Iatijnfche fchool, second protrekker, resserrer. —, dwingen , contrainfesseur d'une ecole latine.
dre.
Conrectoraat, o. post van conreetor, charge Confiructie, vr. (ond. woord,) zamenvoe.
de conrector, f.
ging, (in de fpraakk.) woordfchikking, conConfcientie, vr. (ond. woord,) geweten ,
struction. —, bouwing, inzond. van fche.
conscience.
pen, construction, f.
Confcientieus , b. n. (ond. woord Ogemoede. Conftructiehout , o. boss de charpente, de
consclentteux , euse.
,
construction , m.
Confcrit,, m. (ond. woord,) (in de gefch.) Conftructiemagazijn
, o. magasin de construc•
I
loteling, conscrtt.
tson, m.
Confcriptie , yr. (ond. woord,) (in de gefch.) Conftructiewinkel , m. chancier ou atelier
opfchrijving tot de gedwongene dienst , conde construction.
scription.
Confabitantiatie , yr. (ond. woord,) de meConfecratie , yr. Cond. woord,) inwijding , indetegenwoordigheid des ligchaams en bloeds
zegening, consecration.
van Christus bij het FL Avondmaak, consubstantiation.
Confent, o. (ond. woord,) toefiemming,
no
consententent , .Conful, in. (in de [tom. en latere Fr. gefch.)
Confentbiljet, o. briefje , waaruit blijkt, dat
opperhoofd van den ftaat , consul. —, hande vervoer van eenige waar van 's lands wedelregter , consul.
ge toegeflaan wordt, passe-avant, m.
Confulaat , o. zie Confulfchap. —, bureau van
Confenteren , o. w. (ond. woord; ik confeneenen conful, bureau du consul. —, reg.
teerde,heb geconfenteerd), toeftemmen ,
ten die aan eon' conful worden betaaid ,
consentir ; fpr. w. Li,e zwijgt confenteert,
cottimo , cottineau , m.
qui ne dit mot, consent.
Confuleren , b. w. (ond. woord ; ik confuleerConfequent , b. n. en bijw. (ond. woord ,)
de, heb geconfuleerd ,) raadpiegen, conmet zich zelven en zijne grondftellingen o
suite?...
vereenftemmende, cons equent,e, consequent- Confult , o. Confultatie, yr. (ond. woord,)
ment. — , handelen, agir consequemment.
raadpleging , consultation, f.
Conferf, o. (ond. woord ,) firoop van gefui- Confulteren , b. w. (ond. woord; ik confulkerde vruchten, conserve , f. — van viier,
teerde , heb geconfulteerd), zie Confule.
conserve de sureau.
ren.
Corfervatiebril, in. conserves , f, p1.
Confumeren, b, w. (ond. woord; ik confu.
Conferveren , b. W. (ond. woord; ik confermeerde, heb geconfumeerd,) verteren, conveerde , heb geconferveerd), bewares ,
co nserver.
Coufum
Sn mertie , vr. (ond. woord ,) vertering , conConfideradel, b. n. (ond woord,) aanmerkesomptio n .
lijk, considerable. —, bijw. considerable- Contant, b. n. (ond. woord,) gereed, compment.
Cant, zie C creed .
Confideratie, vr. (ond. woord ,) aanmerking, Content, b. n (ond. woord ,) tevreden,
consideration. In — nemen, prendre en
content, e.
consideration, considerer.
Confidereren, b. w. (ond, woord ; ik consi- Conterfeiten,
Konterfeiten.
Contingent, zie
o. (ond.
woord,) aandeel, condereerde, heb geconfidereerd,)befchouwen,
tingent, m.
considerer. — ,o.w. in aanmerking nemen, Continueren, b. en o. w. (ond. woord; ik
considerer.
continueerde , heb gecontinueerd) , voortvaConfignatie , yr. (ond. woord ,) overlevering,
consignation.
in re.(onci. woord,) voortduring,
Corn nucaotinet,vur
Contigneren, b. w. (ond. woord; ik config,
voortzetting, continuation.
neerde, heb geconfigneerd,) overleveren, Continued , b. n. (ond. woord 3 voortdurend,
consigner. continue!, le. —, bijw. continuellement.
Confilium, Confilie, o. (ond. woord,) raad, Contorfie, vr. (ond. woord,) verwringing,
conseil , tn.
contorsion.
contorsion
wondh.)
vv
(bij
Confistorie, o. (ond. woord ,) kerkenraad, Contra, voorz. (ond. woord ,) tegen , contre,
consistotre , M.
Contrabande, b. n. en vr. (ond, woord ,) wat
Confiscoriekamer, yr. consistoire, tn.
verboden is in- of uit to voeren, centre.
Coefonant, m. (ond. woord ,) medeklinker,
bande .
f
, f..
(in de fpraakk.) consonne,
Contrabandier, m. (ond, woord,) fmokkelaar,
Confonantie , vr. (ond. woord; in de toonk.)
contrebandier.
overeeLftemming, consonnance.
Contrabas, zie Contrebas.
Confort, m. (ond. woord,) meestal nseery. Contrabezoek , o. zie Contravifite.
Conforten, (medepligtigen,) coppices.
Contraboek, o. bij loterijen, verkoopingen ,
Conttitutie , yr. Cond. woord ,) gefteldheid
enz., contrele, tn. Het — houden, tenir
des ligchaams; inzond. ftaatsregehng, conle contrdle.
stitution.
Contraboekhouder, m. contrdleur.
Conftitneren , b. w. (ond. woord; ik confti. Contract, o. (ond. woord ,) verbindtenis,
tueerde, heb geconftitaeerd), vastftellen,
contra: , m.
aanftellen, constituer.
Contractant, zie Contrahent.
Conflitutioneel , b. n. (ond. woord,) fiaats. Contracteren , o. w. (ond, woord; ik contrac.
regelend, constitutionnel, le. —, bijw.
teerde, heb gecontracteerd), eene verbindconstisutionnellement.
tetiis aangaan, contracter.
Conftringent , b. n. (ond. woord; in de ge. Contradictie , vr. Cond. woord,y tegenftrijdig.
neesk.) zamentrekkend, constringent, e.
heid, contradiction.
Conftringentia, meerv.(ond. woord,) zamen. Contrahent, m. (ond. woord,) degene, die
t rekkende middelen, des remhdes constrin.
eene verbindtenis flait , contractant, tn.
gents, m. pl.
partie contractante , f.
Conftringere n) b. w. (ond. woord; ik con- Contramarsch, m. (ond, woord,)tegenmarsch,
ftringeerde , heb geconftringeerd) , zamen. I contre-marche ,f.
Con.
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Contraorder, yr. (ond. woord ,) tegenbevel ,
contre-ordre , m.
Contrarie , b. na (ond. woord Oftrijdig, contraire.
Contrafigneren , b. w. (ond. woord ; ik contrPfign ,:erde , heb gecontrafigneerd), mede
onderteekenen, contre-signer.
Contrast, o. (ond. woord; in de fchilderk.)
tegenfielling, contraste, tn.
Contravencie, yr. (ond. woord,) eene opzettelijke overtreding der wet, inzond. in za.
ken van contrabaude, contravention.
Concravifite, vr. (ond. woord,) tegeubezoek,
contre-visite.
Contrebas, m. groote bas, centre basse, f.
Contredans, m. tegendans, contre-danse , f.
Contrei, vr. (ond. woord,) lauditreek , contree.
Contreras, m. (in het dani.) contre-pas.
Contrefcharp , yr. (in den vestingb.) uiterfte
rand of helling der gracht; ook fomwijlen
de bedekte weg zelf met het glacis, contrescarpe.
Contribueren , b. w. (ond. woord ; ik contribueerde, heb gecontribueerd), bijdragen,
contribuer.
Contributie, yr. (ond. woord,) belasting,
bijdrage, contribution.
Contribuabel, b. n. (ond. woord,) incest
als : De contribuabelen , (de fchattingpligtingen,) les contribuables, pl.
Controle, yr. (ond. woord ,) dubbelboek , tegenboek, contraboek, contr dle ,
Controleren, b. w. (ond. woord; ik controleerde , heb gecontroleerd) , tegenboek hon.
den , nagaan , contreler.
(ond. woord ,) zekere ambleControleur,,
naar, contraboekhouder, contreleur.
Controvers, Controverfie , y r. (ond. woord,)
godgeleerd gefchil, controverse.
Contubernaal , m. (ond. woord,) kamergenoot,
compagnon de chambre.
Contumacie , yr. (ond. woord ,) enkel in :
Bij — veroordeelen, (wanneer de gedaagde
niet verfchijnt,)_ condemner par contumace.
Contufie, vr. (ond. woord ,) kneuzing, contusion.
Convalescent, m (ond. woord.) die van eene ziekte herfield is, convalescent, e.
Convenabel , b. n. (ond. woord,) gepast ,
convenable.
Convenieren, o. w. (ond. woord; bet convenieercie, heeft geconvenicerct), gelegen komen , convenir.
Convent , o. (ond. woord ,) klooster, monas:ere , couvent, vs.; fpr. w. Dat is voor
pacer en mater, en niet voor het geheele
—, cola n'est pas pour tout le monde.
Conventie, yr. (ond. woord,) overeenkomst,
vergadering , convention. Nationale —,
convention rationale.
Converfatie, yr. (ond. woord,) onderhoud,
gefprek , omgang , conversation.
Converferen, 0. w. (ond. woord; ik converfeerde , heb geconverfeerd), omgaan, verkeeren , converser.
Convictie , yr. (ond. woord ,) overtuiging,
conviction. Intime , conviction (persuasion) intitne.
Convocatie, y r. (ond. woord,)zamenroeping,
convocation.
Convocatiebiljet, o. billet de convocation , no.
Convooi, o. (ond. woord,) bedekking, geleide, convoi , Convooijen en licenten,
droits d'entree et de sortie.
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Convooilooper,, in. commissionnaire dans
un port.
Convulfie , vr. (ond. woord; in de geneesk.)
fluiptrekking , convulsion.
Copek, m. Ruslifche zilvermunt, waarvan too
in eenen roebel gaan , copeck.
Copula, vr. (ond. woord,) koppelwoord, (in
de Cpraakk.)` copula.
Coquet, b. n. (ond. woord,) behaagziek, coquet , te.
Coquette , yr. (ond. woord ,) behaagziek meisje of vronw,, coquette.
Coquetterie. yr. (ond. woord ,) behaagzucht
coquetterie.
Cordaat, b. n. (ond. woord,) braaf, opregt,
hartelijk , droit,e, honnete.— , bijw. lionnete:nent.
Cordelier, m. zekere Franciscaner monnik,
cordelier.
Cordon , o. (ond. woord ,) grenslijn, grensbezetting, verweerlinie; ook band , fnoer,
cordon , nt.
Corduaanleer, o. cordouan , on.
Corinthifche orde , yr. (in de bouwk,) ordre
corinthien.
Cornet , m. ruitervaandrig, flandaarddrager ,
cornette, f.
zekere
Cornet, yr. ruitervaan, corvette.
vrouwenmuts , cornette.
Cornis, y r. (in de bouwk.) kroonlijst, cot..
niche.
Corporatie yr. (ond. woord ,) verzameling,
corporation.
Corps, o. (ond. woord ,) legerbende , corps,
tn. Corps-de-garde, (verbasterd in Kortegarde ,) wachtlanis, corps-de-garde.
Corpulent, b. n. (ond. woord ,) zwaarlijvig,
corpulent, e.
Correct, b. n. (ond. woord ,) zonder gebreken , correct , e. bijw. correct°.
went.
Correctie, y r. (ond. woord,) verbetering,
tuchtiging, correction. De — der druleproeven , la correction des epreuves. Huis
van —, maison de correction.
Corrector, in. (ond. woord ,) verbeteraar,
naziener, bijzonder van drukproeven, correcteur (d'imprimerie).
Correspondent, m. (ond. woord,) briefwisfelaar, correspondant.
Correspondentie , yr. (ond. woord,) briefwisfeling , correspondance.
Corresponderen , o. w. (ond. woord; ik correspondeerde , heb gecorrespondeerd), briefwisfeling houden, correspondre.
(bij drukk.) marbre.
Corrigeeriteen,
Corrigeren , b. w. (ond. woord ; ik corrigcerde, heb gecorrigeerd), nazien en verbete.
ren , inzond. drukproeven, corriger.
Corruptie, vr. (ond. woord ,) verderf, corruption. Corrupties, (dikwijls verbasterd
in: Crupties,) fig. oude zonden, suites de
ddbaucherie.
Corfet, o. (ond. woord,) foort van rijglijf,
corset, m.
Cortes, m. meerv. landftenden in Spanje, cor•
tees.
Corvet, yr. zeker fuel zeilend oorlogsvaartuig,
met 3 masten, corvette.
Costi , als : a costi , bij u ter plaatfe , (in deft
koopmansit.) en votre ville (en v/v).
Costuum, o. (ond. woord ,) de naar den tijd
gebruikelijke dragt, costume, vs.
Coteletten, yr. meerv. (ond. woord,) op
een' rooster gebradene ribbetjes, cetelettes.
Coterie, yr. (ond. woord,) befloten gezelfchap,
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fchap , waar ieder zijn aandeel der kosten
draagt, kransje , coterie.
Cotiferen, b. w. (ond. woord; ik cotifeerde , heb gecotifeerd), fchatten, elks aandeel in eerie belasting bepalen , cotiser.
Couche I (ond. woord , gebruikt tegen eenen
hood voor:) lig fail ! couche!
Coujon , m. (ond. woord ,) nietswaardige vent,
deugniet, colon.
Coujonneren , b. w. (ond. woord; ik coujonneerde , heb gecoujonneerd), verachtelijk
behandelen, coionner.
Coulant , b. n. (ond. woord), vloeijend,
coolant, e. —, bijw. coulamment.
Coulisfe , yr. (ond. woord ,) zijfcherm van een
tooneel, coulisse.
Couperen, b. w. (ond. woord; ik coupeerde,
heb gecoupeerd) , (in het kaartfp.) afnemen,
cooper.
Couplet , o. (ond. woord,) eigenlijk tweeregelig vets, doch gebr. voor een vers, afdeeling van een dichtituk of lied, couplet, m.
Coupon , m. (ond. woord ,) intrestbriefje , coupon.
Courant, b. n. (ond. woord ,) van muntfpeci6n , gangbaar, courant, e. Prijs —, prix
courant, courant des marclie, m.
Courant, yr. zie Kraut.
Courantier, m. gazettier, journaliste.
Courier, m. (ond woord ,) fuel reizende itaatsia
bode , courier.
Coors , m. (ond. woord ,) prijs , cours.
Courtage , yr. (ond. woord,) makelaarsloon,
provifie, courtage , tn.
Courtine, vr. (ond. woord ; in de vestingb.)
dat gedeelte eener vesting, hetwelk twee
bolwerken verbindt, courtine.
Convert, o. (ond. woord,) omfiag van eenen
brief; plaats voor eenen gast aan tafel , coovert , M.
Covenant, 0. (ond. woord ,) (in de Engelf.
gefch.) verdrag, convenant, tn.
Crater , m. (ond. woord ,) de trechtervormige
opening van eenen vuurfpuwenden berg,
crat ere.
Crayon , 0. (ond. woord ,) drooge verw ,
waarmede men op papier teekent, ook potlood, crayon, m.
Creatuur, o. (ond, woord ,) fchepfel ; afhangeling, creature , f.
Credentmal, o. (ond. woord,) geloofsbrief,
lettre de creance, f.
Credentie, yr. ( ond. woord, ) als : Brieven
van —, lettres de creance, f. pl.
Crediet, o. (ond. woord ,) vertrouwen , credit, M. -, (in een koopmansb.) als : — en
debet, credit et debit.
Crediteren, b. w. (ond. woord; ik crediteerde. heb gecrediteerd), borgen , donner du
credit. —, (bij koopl.) op de credietzijde
aanfchrijven, creditor.
Crediteur, m. (ond. woord ,) fchuldeifcher,
creancier, crediteur.
Credietzijde , vr. (bij koopl.) la page d'un
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credit , I.
Cremor-tartari m.(ond.vvoord,)naam van den
wijnfteen,zeker zout , crime de tartre , f.
Creool , m. inboorling van Amerika en elders,
voortgefproten nit ouders, die niet aidaar
geboren zijn, creole.
Creperen , o. w. (ond. woord; ik crepeerde,
ben gecrepeerd) , Ilerven , ( van dieren) cre.
ver , mourir.
Critnineel , b. n. (ond. woord ,) lijfstraffelijk ,
criminel, le.— geregt , hof, tribunal cri.
mine!. — proces, procedure criminelle.
Crifis , yr. (ond. woord ,) ziektehoogte,
crise.
Cristalliferen , o. w. (ond. woord ; het cristallifeerde , is gecristallifeerd) , tot kristal
worden, se cristalliser, cristalliser.
Critiek , b. n. (ond. woord ,) wisfelvallig ,
critique, incertain, e.
Critiek, y r. (ond. woord ,) beoordeeling, van
eenig letterkundig werk, critique. Oat is
beneden alle —, c'est au dessous de la cri.
tique.
Critiker, m. (ond. woord ,) beoordeelaar,
critique.
Critifeten , b. w. (ond. woord ; ik critifeerde ,
heb gecritifeerd) , beoordeelen , critiquer.
Cubiek , b. n. (ond. woord,) teerlingvormig,
cubique, cube.
Cubiekgetal, 0. getal tweemaal met zich zelf
vermenigvuldigd, nombre cube ou cubique , m.
Cubiekwortel, m. racine cubique, f. Den —
trekken , extraire la racine cubique.
Cultuur , vr. (ond. woord,) bouwing ; befcha*
ving, culture.
Cultiveren , b. w. (and. woord; ik coltiveerde , heb gecultiveerd) , bouwen ; verbeteren , vormen , cultiver. Een gecultiveerd
verftand , on esprit cultive.
t—rai
Curas,
vr. (ond. woord ,) borstharnas, cu
se.

Curasfier, m. (ond. woord; in de krijgsd.)
cuirassier.
Curateel, yr. (ond. woord,) voogdijfchap,
curatele. Onder— ftellen, mettre en turatele.
Cureren , b. w. (ond. woord; ik cureerde,
heb gecureerd), genezen, curer.
Curieus , b. it. (ond. woord,) zeldzaam , cu.
rieux , euse , rare.
Cutfief, 9. (ond. woord,) fchuin liggende
letters, italique, no. —, b. n. en caracteres italiques.

Custos, in. (ond, woord ,) bij drukkers, het
woord onder aan de bladzijde , waarmede
de volgende bladzijde begint . reclame , f.
Czaar, m. naam van den Rusfifchen keizer,
czar.

Czarine, vr. naam van de Rusfifche keizerin,
czarine.

Czarowitz , m. voorheen naam van den zoon
des czaars , czarowits.

D.

—, (in de toonk.) zekere toon, ref , d.sel.
D , vr. de vierde letter der letterlijst, d ,m.
rd , d-la.rd , on.
groote D, un grand D, en .D majuscule. Eene kleine d, (d-onderkast, bij Daad, yr. handeling, bedrijf, action, f. ac.
te, fait , car , m. Eene edelmoedige,
lecterz. ,) an petit d. Twee d's , deux d.
deugdzame , lage, trouwelooze —, nue aci.
D-bakje, o. (bij letterz.,) cassetlu du d.

.Hene

Lion
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ties, gendreuse, vertueuse,basse,perflde.
fel, (eat echter door velen, inzond. in de
Iemand op de (op heel r) betrappen,
dageliikfche fprecktaal daarvan wordt afgesurprendre ou prendre q. q. stir le fait,
fcheiden, bij v. Ik heb daar niets van verIemand met raad en
ou en flangrant
nomen ,) als : Daaraan , enz. bekleedt de
bijstaan assister q. q, non seulement
plaats van een voornaamwoord; zie de zapar de bons conseils, owls agir en mdme
niengeftelde woorden. voegw. alzoo,
temps pour lui ; assister q. q. de paroles
omdat, dewijl, parce que, puisque, cons.
me. Ik mag het wel lijden , — het billijk
et d'ef'er; assister q, q, de ses conseils
is , fe le veux bien parce quo cela est
et de sa main. Eene — loochenen of ontkennen , nier en fait. Hij is van eene
juste. —het nu toch zoo is , ben ik er mede tevreden , puisqu'ainsi est, fen suis
afschuwelijke — overtuigd, il a dte cond'accord„ gij het dan vollIrekt wilt, pair
vaincu d'un cas dnorme. Van woorden
kwam het tor daden, de paroles ils en vindone que wits le voulez. — gij zoo wet
rent aux effets, Eene loffeldke —, one
gewapend zijt , hebt gij niets te vreezen
comme votes êtes si bien arms , vous n'ameer bep. in den zin
action lotiable.
van heldendaad , exploit, m, Hfj heeft
vez rien el craindre. gij uw woord niet
zich door zijite daden beroemd gema.akt ,
gehouden hebt, ben ik u niets fchuldig,
it s'est rendu fameux (il s'est signald) puisque voile n'avez-pas satisfait a votre
par ses exploits. Ro?mrijke daden, de glo
promesse, je ne vous doffs rien. — nu alles op deze wijze ingerigt was , toutes choHelix exploits. In der —, (waarlijk,) en
effet , efrectivement , en veritd. De zaan
res ayant dterdgldes ainsi. Waarom clout
is in der — waar, /a chose est vraie en efgij dat , — gij toch west, dat zulks verbofet. In der — ik weet het niet, en veritd ,
den is ? pourquoi faites-vous cela, sachant
bien qu'il est defendu? terwill , of.
je ne le sais pas,
fchoon , hoewel , quoique. Gij lack, —
Daadzaak , yr. eenig geval , welks beffaan
voor bewezen wordt gehouden , fait , In.
gij behoordet te fchreiaen , vous riez quo'.
que vous devriez pleurer.
Oat zijn geene leugens , maar daadzaken ,
ce ne sent pas des mensonges, ce sent des Daaraan, bijw. aan dat, aan die dingen , y,
un fait avird.
a cela ; avec cela. Dat is — vast gefaits. Eene bewezene
maakt, cela y est attaché. Hij arbeicir
Daags , (a. naamv. van Dag, zie Dag, ) bijav,
zeer ijverig —, it y travaille avec beaubij dag , pendant le jour. —, op den dig , als :
coup de zele. Ik heb reeds lang — ge.
te voren , la veille,
vow- zijn vertrek,
dacht , it y a long.tempsque
la veille de son depart. voor kersmis ,
ai songs.
Men is juist bezig, c'est 4 quoi on traft
la veille de noel. — daarna, le lendemain.
, elken dag ale: Tweemaal — , deux fois
value a Pheure qu'il est. — kan men zien,
dat ik onfchuldig ben, on reconnoit a cola
par four. Een gulden —, tin florist par
que je suis innocent. — heb ik genoeg,
four.
Daagsanker, o, (fcheepsw.) ancre de grande
j'ai assez avec cela; cela me suffit. IVIij
toude , f.
is niets — gelegen, cela ne m'importe en
Daagsch, b. n. alledaagsch , in tegenft, van
rien, je n'y ai point d'interit. Wat is ;a
bij v. Zondaagsch , de tons les jours. Een
— gelegen ? (of geliik anderen fpreken en
kleed , un habit de tour lee fours.
fchrdven: Wet
n
gelegen ?) qu'est
co que cela vous fait ? — fcheelt veel ,
Daal , y r. in eene pomp , tuyau, m. —,
(ccheepsw.) daile de pompe.
s'en faut (de) beaucoup. Ztj wit haar ganDaalder, m, zeker Hollaudsch fluk geld , dafche vermogen (er aan) wagers, elle vent
le, f piece de trente sous d'Hollande.
risquer touts sa fortune; zie verder Er
Daan , bijw. als Waar komt gij van — ? d'oi
aan , op Er en Aan.
venez-vous? Waar zijt gij van — ?
Daarachter, bijw. achter dat, achter die dindtes - vous? de quel pays etes-vous 2 Ik
gen , derriere, 14-derriere. Wat is —?
ben daar niet van — gekornen ,je ne suis pas
qu'est ce qui est 1h-derriere? fig. Daar
venu de la. Die ilad is bier vier our van — ,
iteekt iets achter, it y a quelque chose de
cette ville est a quatre lieues d'ici.
cache ; i l y a ang'oille sous ruche. Ik wit
Hij is dr al van—, il est déjà parti de la.
weten wat raw que je saGij moet hier van — gaan, it faut aller
che ce que c'est; it faut quo je
d'ici, sortir, vous retires- d'ici. Ik kola
cisse 14•dessus. Ik zal wel (er achter)
er van —, je viens de la.
komen , je connoftrai , je ddcouvrirai ce
Daar, bijw. in die plaats
qui en est; zie verder Er achter op Er
Wat doet gii
—? que faites vous la? Wie gaat — heen ?
en Achter.
qui va la ? Wie komt
qui vient lh? Daarbij bijw. bij dat, bij die dinlaen , aupres.
- hebtgij, watgil zoekt, voici ce que vous
Ik kan het niet zien, wanneer ik niet geheel
cherchez. hebt gij ( — is) uw boek, tedigt — ben , je ne puis voir cela, si Jena
nez, voila votre livre. — is uw geld , Zie
suis tout aupres. Vlak
immediate— ow geld , voila votre argent, — is hd,
etre
went aupres, tout proche.
le — komt hij aan , le voila qui
present, e. Ik was ook
j'y dtois aus•
vient. —, in eenen zeer ruiinen zin , als:
, (or digt bij,)
si present. Het is digt
vrie,t het niet, (in dat land vriest het
pets s'en faut. Wij zijn digt (er digt
bij ,) nous y touchons. Er is niets — te
niet,) la it ne ghle point. —, in eenen
zeer bepaalden zin, als : Ik zat bier, gij
verdienen, it s'y a rien a gagner. Men
- j'ec tois assis ici , vous la; zie ook Al.
moet het — laten blijven , it faut y acquiesdaar. flier en —, zie Flier. —, in verband
soit ,passe. Hij blijft
ces. Het blijve
met eenig voorzetfel, als : Ik kwam van —,
, it y persiste, insiste. Wat is — te
Ik kwam — van daan, je venois de la ,j'en
doen ? qu'y a-t-il a faire ? Hij heeft
naar toe , j'y vai.a. —
venois. Ik ga
zend gulden inkomen , en — vrije woning,
ginds , (Amain. Wanneer men niet
il a mille florins d'appointement, et onilerk op dit veoordje drukt, gebruikt men , intre cela son logement; zie verder Er bij
zond. in de fpreektaal , meestal Er, zie Er.)
op Er en Bij.
Daar , met een daarachtergevoegd voorzet- Daarboven, bijw. 14.haut„
boven dat,
this
0
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cela. Doe het —, mettez-le autour de
(bij vergel.) als: Er gaat nlets
cela.
om die reden, pour cela, pour
rien de mieux.
Daarbinnen, bijw. binnen die plaats,
cette raison, pour cet effet, a cette fin.
— ben ik niet bier gekomen , pour cola je
dans. Wij weten niet, wat — is, nous ne
est 14-dedans.
as ce q
ne Buis pas venu ici ; zie verder Om.
savons as
Daardoor, bijw. door die plaats , par la, par Daarouder, bijw. onder dat, dessous , la-dessous , par dessous, au-dessous , du nombre,
cet endroit. Ga niet hierdoor, maar —,
ne passez pas par ici ; passez par 14. —,
parmi , y , en. Het eene ligt op de tadoor dat, door die dingen , door die zaak,
fel , het andere —, run est dessus la Canis: Gsj zult mij — verpligten, you: m'oble et l'autre dessous. Het is niet hoog
bligerez par-là. —, door dat midciel, als;
genoeg, me, moet jets — leggen , it n'est
uw doel bereiken, par la vous
Gij zult
pas assez haut, it faut tnettre q.ch. par
wine gij niets, vous ne gagdessous. Alle kinderen van twee jaren en
reussirez.
nerez rien a cela. — word ik bewogen,
tons les enfants de deux ans et audessous ; zie verder Onder.
om u te gelooven, cola me porte a vous
croire. Last gij u — verleiden? est-ce 14 Daarop, bijw. op die zaak 14-dessus, des.
ce qui vous seduit? — zal hij nog meer
sus , y, sur cela. Hier is eene bank, pa
vertoornd worden, cela ne fera quo l'irzitten, voici tin bane mettez-vous 14riter davantage.
dessus. Leg hetgene onder de tafel ligt,
Daarenboven, bijw. bovendien, outre cela,
ce qui est sous la tabto, mettez•le
dessus. Hij zocht zijnen bond onder het
de plus. Men gaf hem honderd gulden, en
on
lui
donna
cent
florins,
een gefchenk ,
bed , en hij lag — (er op), it cherchoit
cela, on lui fit un present.
u
et,, ooutre
son Chien sous le lit , et it etoit dessus,
Daarentegen, bijw. —, in tegendeel, au con.
— kunt gij u verlaten , gij kunt u — vet.traire , en echange , en revanche. Hij
laten , vous pouvez y faire fond. Verlaat
beeit hij verheeft deze fout, maar
u niet
ne y our y fiez pas. Wanneer
fcheidene goede eigenfchappen. it a ce vimen eenen goeden p,rond gelegd heeft, kan
ce, mais en echanze 11 possede plusieurs
men veilig
bouwen, quand on a fete en
bon fondement, on y petit beitir en Arebonnes qualites. Zij heeft hem deze dienst
bewezen, en — heeft hij haar eene andee
te. kiej tieeft eon goed hart, en — is hij
trotsch, it a le Coeur bon, et ii s'en glore bewezen, elle lui a rendu ce service,
et en revanche it lui en a rendu en autre.
rifle. Ik zou niet
gekomen zijn, je ne
Daarheen , bijw. naar the plaats, la, y. Ga
?leen serois pas avire.
gaf hij mij ten
1k wil — gaan , je veux y alantwoord , la-dessus, sur cela, a cela
allez-y.
ce cheme repondit. — zal het niet aankomen , qu'a
ler ; j'y irai. Deze weg leidt
min mene en ce lieu , rend en un tel en-,
cela ne tienne.
daarna , vervolgens,
e , y condu it
puffs, aprés. Hij groette ons,
dit
ro , y va , y mne.
nom hij
Daarin, bijw. in die plaats, in die zaak of
let woord, it nous salua,puis i1 prit
14-dedans,
y,
en
cela.
Er
is
niets
parole.
zaken,
n'y a plus rien ld-dedans. Hij Daarover, bijw. over dat been, par dessus,
meer
was in den torn maar hij is niet meer
14-dessus. Leg eene deken
mettez uil etoit dans le jardin, mais it n'y est
ne couverture par-dessus.
betreffende,
iVlede — begrepen, y compris Wie
dat, touchant cela, sur cela, la-dessus,
plus.
voor anderen eenen kutl graafc. vale dikwijls
en. Denk na , faites riflexion la-dessus.
celui qui creuse la fosse, y tom e
zelf
Hij beklaagt zich
s'en
Hij
1k item — toe, j'y consens.
be
souvent
is — bekommerd, it en est en peine ;
Hij weer niet, hoe hij zich — lchtkken zal,
zie verder Over.
s' p ren dre .
it ne sa it co m m e n t s'y
Daarftellen, b. w. (ik flelde daar, heb daarDaarlangs , bij w. langs die plaats, le long de
geftele), dit woord, naar bet Hoogd, darcette place, de cette maison, de cet enf/ellen gevormd, words tegenw. zelfs door
1k ging —, j'allois le long de cot
droit.
goede fchriivers gebezigd , voor : oprigten,
endro it .
etablir.
vooritellen , representer.
Daarmede , bijw. met die zaak,par.la, par Daartegen , bijw. tegen dat, contre cela.
co moyen, de cela , en , avec cela.— heeft
Wat hebt gij — in te brengen ? qu'avez
hij zijne vijandenoverwonnen , par-lh, par
vous 4 dire contre cela? 1k heb
ce moyen , it a vaincu ses ennemis, Weest
j'y consens. 1k ben —, je suis contre,
, contenteztevreden, vergenoeg u
je m'y oppose. De eene wilde dit, dock
von: de cola. Wat doer gij — ? qu'en faitesde anderen waren —, Pun vouloit ceta ,
vous? Hij heeft mijnen mantel genomen, en
mais les autres etoient d'un sentiment
weggegaan, 11 a pris mon manteau
is
contraire , s'y opposoient ; zie verder Teet s'en est and avec ; zie verder Er en
gen.
IVIet.
Daartoe, bijw. zoo ver, jusque.la, y,
Daarna, bijw. na dien tijd, apres cela, encela. — zal het niet komen, cola n'ira
zeide hij mij, 11 me dit
suite, puis.
pas si loin. Ilt weet niet, hoe ik
kona die zaak,
ensuite, ensuite lime
me , je ne sais , d'oit me vient cela —
res
cela.
behoort tild, it fact du temps pour ceap
Daarnaar, bijw. ale : Ziet
regardez-y.
la; zie ver ger Tot.
conforniez.vous y; reglez-vous Daaruit, bijw. nit dat, nit die zaak, en, de
Rigs
zie
Naar
en
Er.
la-dessus;
14 - d
14, de cela, par-la. Wat wilt gij — beDaarnaast, bijw. als; Woont bij in dat
? qu'en voulez•vous conclure, quo
demeure-t-il dans
neen , hij woont
youlez-vous inferer de la ? Men ziet —
cette maison leo ? non, it demeure dam,
on volt par-là,
zag ik wel, dat hij
a t te nante.
maison
s
mai
la
keen man was, op wren men vertrouwen
Daarnevens, bijw. daarbij, avec cela, outre
kon , de la je vis bien que ce n'etoit pas
tin hornme a qui it faliiit se for.
cela, y. De brief, welke — was gevoegd ,
—volgt
l ' inclus e .
noodzakelijk (tat, enz. ,
s'en suit neDaatom , bijw. em gat ding been, autour de
cessairemont que etc. IX kan niet — koin en ,
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wijs worden, je n'y Dadig , enkel in zamenft.; zie Weldadig , enz.
men, ik kan niet
entends rien, je n'y comprends Tien; zie Dag, m e de helderheid op het naar de zon
verder Uir.
gekeerde halfrond der aarde, jour. Bij
Daarvan, bijw. van dat, van die zaak, en,
het aanbreken van den —, a Paube du
donnezfour. Het begins — te worden, le jour
de cela. Geef mij een weinig
m'en un pen. Neem , prenez.en. Wat
commence A poindre, i1 se fait jour. Het
is —, it est Jour. Het is hoog—, it fait
denkt gij — ? qu'en pensez-vous? Het gegrand jour. Men moet (lit bij — hewer.
volg — is twijfejachtig, le succés en est
ken, it fact travailler a cela de jour.
douteux. Htj had twee priarden, een —
Men moet die ftof hij den — bezien,
is geflorven, it avoit deux chevaux,
lei en est mart un. Hij weer :p ets —,
fact voir cette etoffe au jour. Hij kan
den — niet yerdragen, it ne pout souffrir
(er van) it n'en salt rien. Hebt gij niets
le jour. Er is een valfche dag , (die de
afgenotnen ? n'en avez-vous rien pris ?
Daarvoor, bijw. voor dat, voor die zaak ,
voorwerpen anders doct fchijnen, dan zij
zijn ,) in dezen winkel , it y a un Pux
pour cela , en, y. Hij is een eerlijk man , de
ganfche wereld houdt hem —, c'est uni jour dans cette boutique. Deze fcuilde.
rijen zijn niet in haren (niet zoo , dat
bonnets homme , tout le monde le croit
tel, le prend pour tel. Ik houd het —,
het licht in het vertrek van de zelfde zijde
komt , als het afgebeelde licht in het ftuk,)
dat dit billnjk is, j'estime quo cela est
geplaatst, ces tableaux ne sent pas places
raisonnable. Ik zie hem — niet aan, dat
leer jour. De — valt er van boven in ,
hij lit doen zal, it tea pas Pair de faile jour vient d'en bent. Het is nog licht
re cela. Ik zal — zorgen, j'en prendrai
\Vanneer
de
menfchen
flier
fait encore grand jour. Voor dat
zorgarde.
gen, zoo zal — zorgen , si les hornbet — is , avant le four; fig. Iemands
mes n'y pourvoient , Dieu I pourvoitrouweloosheid aan den — brengen, mettre
al jour (divulger) la perfidie de q. q.
ra. lk zal — inftaan , j'en rdpondrai. Ik
Hid heefc veel koelbloedigheid aan den —
geef zoo veel j'en donne tent. Ik
geef — niet meer dan tien gulden , je n'en
gelegd, (betoond, doen bliiken ,) it a
montre be4ucoup de sang froid, Zijne
donne quo dix florins. Gil hebt de koorts,
onfchuld is eindelijk aan den — gekomen,
mijn geneesmiddel is goed vous auez
son innocence add enfin reconnue. Voor
la fievre, mon remade von: guerira. Is
den — komen , (zich vertoonen ,) paro itre.
dat mijn dank—? est•ce la ma recompense ?
Met iets voor den — komen, (jets zeggen,
Jets wegnemen, maar iets anders — in de
toonen,) dire, montrer q. ch.; fpreekw.
plaats leggen, prendre une chose et en
mettre une autre a la place. —, tegen oZij fchelen als — en nacht, (als bet licht
ver , voor dezelve of hetzelve , devant.
en de duisternis ,) Pun (Tune) ressemble
a Pautre comme a un moulin a vent.
ftellen , mettre devant. *len kan niet i
de fled komen, dewijl de vijand — ligt, on
Voor — en dauw, (zeer vroeg,) de grand
ne peut entrer dans la vine, parce qua
maths, fort matin, tres-matin , avant
le jour. —, tojd van den opgang der zon
les ennemis sons devant. Da deur float
altijd open, men moat een Plot — hanger:,
tot haren ondergang, jour, m. fournee,f.
la porte est tout ours ouverte , it y rant
De langfte, de kortfle —, le jour le plus
long, le jour le plus court. In den winter
God
beware
mij
--I
mettre un cadenac.
zijn de dagen korc, en hiver lee fours
Dieu m'en preserve ! De Hemel behoede
sant courts. De lange dagen in den zo•
ens —! D'eu noun en garde! — verfchrik
mer, les longs fours d'ete. Hij heeft den
ik niet, cola ne m'efftaie pas. Hoed u
wel beftced, it a Lien employe la fourneem u — in acht, gardez-vous de ce•
je vans en avertis.
née. De dagen korten , ies jeers rapetis.
la. lk waarfchuw u
sent ; fpreekw. Een gat in den — flapen
Dacht , verl. t. zie Denkcn en Dunken.
dormir la grasse matinee. tijdsverDadel, m. dadelboom, dattier,dattier-palloop van 24 uren, hij ons nicest van mid■
mier. —, Yr. vrucht van den dadelboom,
dernacht tot middernacht,00k wel Burger.
datte.
lijke dag genaamd, jour, jour civil. Het
Dadelboom, m, dattier,, dattier-palmier.
kind is nu vier en twintig dagen oud, l'enDadeltjk , n. wezenhek, werkelijk , actuel,
fant a vinzt - quatre fours a present.
le, effectif, ive , reel , le. Eindelijk
veertien dagen , (twee weken ,) quinze
kregen wij dadelijke betaling, enfin nous
jeers, m. pl. une quinzaine, Acht
recilmes-un payement actu;11, zonder
dagen , (eene week ,) huit fours, tn. pl.
tnsfchentijd , itnfn ddiat , e. — bijw. immeacne huitaine,f. Des anderen daags, den
diatement , d'entree. — daarna , imatedivolgenden —, den — daaraa , le lendsanemone apres, aussitdt apres,
main. Dena — te voren, den vorigen —,
tinent apres. Een huis te huur, te aanla veille. Dezer dagen, Pun de ces fours.
vaarden , une maison a loner prdsenteOp zakeren en four. Voor acht dameet. Zoo —, tout a Pheure, dans
gen, it y a huit fours. Het was zijn —,
un instant, dans Pinstant.
Dadelijkheid, vr. werkeltj.heil , daadzaak,
(de (lag, waarop eene rondgaande ambts.
verrigting aan zijne bean was ,) il etoit de
zie Daad. Dadelijklieden , zie Feitelijkhe.
jour. Ik verwacht hem van— tot —, je Patden.
tends de jour a autre. lets van den eenen
Dadelkern, yr. novae de datte, in.
— tot den anderen uitftellen, differer q. ch.
Dadelolie, yr. huile de datte.
d'un jour a Pautre. Dat flechts eenen --,
Dadelftroop, yr. sirop de dattes, m.
duart ephemere. Eene koorts van Mien —,
Dad.elwijn, m. y in de dattes.
une fievre ephemere. Eene bloom, die flechts
Dader , in. die iets gedlan heeft, incest in
66:len dag bloeit, une flour diurne; fpr.
eenen kwaden als : De doodflag is
begaan maar de — is ontfnapt, le meur
w. Alle dagen zijn niet gelijk, tons les
Ore est fait, mais le meurtrier s'est sac
fours se suivent, mais ne se ressemblent
pas. Het is alle dagen geene kermis, zie
vd. Alen heeft den — nog niet ontdekt, on
Kerry is; fig. (in den godgel. ft. ,) De ionfrn'a pas encore decouvert le coupable.
0 2
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fie , le dernier jour, le jour du jugs-,

tijdsverloop ,waarin de aarde eenrment.
maal om bare as wentelt, jour naturel.—.
tijdsverloop tusfchen bet oogenblik , dat het
centrum der zon de middaglijn verlaat, en
dat wanneer het die weder intreedt, flerrekundige dog, jour astronomique. Dagen , meerv. fain. voor : leven , levensdagen, als: Wie heeft van al zijne dagen
zulk een' man gezien ? qui a vu de sa vie
un tel homme? Hij zal zijn dagen (van
al zijn dagen) niet zoo bekwaarn worden,
als zijn wader, it ne sera de sa vie aussi habile que son pere. Dat heeft zijne
dagen verkort , cela lui a abrege ses fours,
sa vie. Aan het einde onzer dagen, a la
fin de nos fours; fpr. w. Hij heeft zijne
beste dagen gehad, it ne fera pas vieux
as. Dit kleed heeft zijne beste dagen gehad, cot habit est Presque tout-h-fait use. —, gevorderde leettijd ,ouderdom, als:
Hij km= al op zijne dagen, it est avance
en age, il commence a vieillir.—, voor:
leefwijze , levensgenietingen , als: Zij heeft
goede dagen bij haven oom , elle mene une vie heureuse chez son oncle. Goede
dagen hebben , titre a son wise.
Dag, zie Dagge,
Dagblad, o. dagverhaal, ook : nieuwspapier,,
journal , no. De Engelfche dagbladen zijn
nog niet aangekomen , les journaux
gleterre ne sont pas encore arrives. —9
blad, waarin men elken dag aan het publiek
verilag doer van den wezenlijken toeftand
eener voor hetzelve gewigtige zaak , bulletin, tn.
Dagbladfchrijver,, m. fchrijver van een dag.
blad, ridacteur d'un journal, fournaliste. De invloed der dagbladfchrijvers op
de gevoelens van het volk , le journalisme
Dagblind , b. n. (gelijk de katuilen ,) nyctolope.
Dagblindheid, yr. beter des nachts dan bij
dag te kunnen zien, nyctolopie.
Dagbloem , yr. Turkfche lelie , henserocalle,
fleur d'un jour.
Dagboek, o. dagverhaal, journal. —, (op
fchepen ,) casernet , m. Hij fchrijft een
ecrit en journal. — van de dagelijkfche plaats der dwaalllerren , (in de fterrek.) ephemerides, tn. pl.
Dagdief, m. lui werkman „faineant, musard,
ouvrier qui passe son temps a ne rien
faire, ou qui travaille tres.lentement.
Dagdieven , o. w. (ik dagdiefde , heb gedagdiefd,) den tijd met weinig of niets doen
doorbrengen, faineanter, niveler,, eravailler tres-lentement, ne pas travailler autant qu'on dolt par jour.
Dagdieverij , yr. traag arbeiden, action de
faineanter,f. lambinage d'un ouvrier ,m.
Dagelijko, bijw. tons les fours , journellement. Hij werkt er — aan, sl travaille
cola journellement. Wij zondigen —,
nous pechons journellement.
Dagelijksch , b. n. dat alle dagen plaats heeft,
j ournalier, ere. Dat is mijne dagelijkfche
bezigheid , c'est mon occupation journa.
liere. Hij heeft onze dagelijksche hulp
noodig , ii a besoin de nos secours jour.
naliers; (in den fterrek. en kruidk. itij1,)
diurne. De dagelijkfche omwenteling der
aarde , la revolution diurne de la terre;
in bet gebed des Heeren of van de koorts
fprekende;) quotidien , ne. Eene dagelijkfche (alledaagfche) koorts, sine Pyre
f uotidienne. Ons — brood, mare pain
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quotielion: fpr, w. of fig. Dat is — brood
bij hem, c'est son pain quotidien.
Dagen . o. w. met den onbep. 3. perf. (het
daagde , is gedaagd ,) dag worden , commencer a faire jour. Het begon te
it commencoit a faire jour, le four com, h.
mencois u poindre, a paroitre.
w. voor het refit roepen ,ajourner , crier,
assigner , intimer. Gedaagde (bij appel
voor hongeren regter ,) intimi, e. —, uitdagen , defier.
Dager, m. degene die daagt, celui qui assigne q. q. en justice.
Dageraad, m. het aanbreken van den dag,
aurore; cube du four, f.; fig. in den — zijns
levens , dans la flour de son age.
Dagge, yr. korte degen , dague, f.
guard, m. —, (op fchepen ,) dague de prdvot, de punition, f. bout de corde ,
Daggeld , yr. dagloon, fournee, f. De arbeiders ontvangen hun alle weken, les
ouvriers repoivent leer journde chaque
semaine.
Daggelder,m. die voor daggeld werkt, fournailer.
Daghuur, yr. daggeld, fournee. Van zijne
— leven, vivre au jour la fournie. Op
— gaan , travailler â la fournee.
Daghuurder,, m. daglooner,, journalier.
Daghuurfter, yr. dagloonfter,, femme qui
travaille a la journey.
asEaging, y r. het dagen ,ajournement,
signation, citation.
Daglicht , o. tegenft. van kaarslicht , enz.; fig.
lumiere du j our , 1. jour 9 m. Hij zag het
—a il naquit. Dat mag het—niet zien, cola
ne merite pas edtre mis au jour. Irene
zaak in een fchoon — ftellen, mettre une
chose dans ton beau jour.
Daglijst, yr. liste journaliere, f., journal, m.
Dagloon , o. daghuur, daggeld , journee,f.;
zie Daghuur.
Daglooner, m. claghuurder,, journalier, gag.
ne-denser , manoeuvre.
Dagloonfter, yr. daghuurfter, femme de four.
née.
Dagorde , yr. ordre du jour, m.
Dagregister, o. journal, m.
Dagreis , yr. tegenft. van nachtreis , voyage
de jour. —, (bij de Romeinen , van teen
ltaliaanfche miilen ,) diese, f. weg,
dien men op eenen dag aflegt, fournie, f.
Dagfcholier, m. tegenft. van dengenen , die ee•
ne avondfchool bezoekt, ecolter qui vient
seulement pendant le jour. —, tegenit.
van kostfcholier, &offer externe , externe, m.

Dagfchool, y r. tegenft. van avondfchool, ecole de jour.

Dagfeinen, o. meerv.(fcheepsw.)signaux de
jour, In. pl.

Dagfter, zie Morgenfter.
Dagteekenen , b. w. (ik dagteekende, heb gedagteekend), den datum op eenig gefchrift
ftellen, dater. Zijn brief is gedagteekend
van Amfterdam,sa lettre est datee d'ilmsterdam.

Dagteekening , vr. het dagteekenen , action
de dater. —, hetgene men op eenen brief,
enz. zet , om den tijd aan te wijzen, wan•
neer dezelve gefchreven werd, date. Ik
ontvan. Pgen j'ai
heb eenen brief zonder
regu une lettre sans date. —, (In) het geregtah.) wanneer procesakten in de kanfe.
larij worden overgegeven of ingeleverd ,
mis ns.
Dag-

DAG
Dagvaard, yr. dagreis, journie, f. voyage
landdag, flaatsvergaded'un jour,
ring , assemblie des itats, diete.
Dagvaarden , b. w. (ik dagvaardde, heb gedagvaard), dagen , voor het regt roepen ,
assigner ou citer en Justice , afourner,
appeler,, intimer.
Dagvaarding , yr. assignation, citation, f.
afournement, no. — (bij het geregtsh.) in
perfoon voor eene hoogere regtbank, venial, m. — door eenen geregtsbode, exploit, m.
Dagverhaal , o. dagboek , journal , on.
Dagvlinder, m. papillon de four.
Dagvogel, m. tegenft. van nachtvogel , oiseau
de four.
Dagwacht, y r. tegenfl. van nachtwacht, garde de four. —, (op fchepen , van 4 tot 8
uur ,) quart du matin, tn.
Dagwerk, o. werk bij dag, tegenft.van nacht.
werk , ouvrage de four , m. —, zoo veel
werk , als den man op Eenen dag verrigten
kan , hommee, f.
Dagwerker, m. daglooner,, fournalier,, homme de fournie. —, tegenft. van nachtwerker,, ouvrier de four , qui travaille de
jour.
Dagwericfter, vr. femme de fournie,—,femtne qui travailie de four.
Dagwijzer, m. tijdwijzer,, calendrier, , al.
manac.
Dak , o. bovenfte bedekking van een gebouw, couverture, f., toit,m. Een fpits
—, sic toit en pointe. Plat —, toit plat.
Een leijen —, une couverture d'ardoise.
Een Fransch —, een gebroken —, een dubbel —, un toit a la mansarde, une mansarde, ton toit au comble coupe ou brise.
Een nog ongedekt —, comble, m. Onder
het — wonen , titre loge ,e, pros des tul
les. Zij wonen onder den —, ifs demeurent sous le memo toit, dans la memo
tnaison. Wij konden naauwelijks onder —
komen ; wij hadden moeite onder — te koeisomes de la peine a trouver
men ,
a nous loger ; fig. Iemand lets op zijn —
fchuiven , (het op hem laten aankomen ,) se
dicharger sur q.q. de quelque travail,
de quelque importunite ; ook: rejeter le
blame de quelque aj7aire sur q. q. Het
kwam alles op mijn — te huis, je de•
weds en soufirrir ; ce fut moi qui payai
les pots cassis. Hij kreeg het op min
eigen — weer te huis, on riposta et fit
tomber sur lui-noime le trait qu'il avoit lance; on lui rcnvoya sa balle; zie
ook Leijen. Iemand wat op zijn — geven,
(hem flagen geven,) donner sur les oreilles a q. q. —, (in fommige flreken,) dak•
ftroo, chaume, m. Een huis met — dekken , couvrir une maison de chaume.
Dakbalk , m. balk , waarop de dakfparren rus
aen , racinal de eatable, no. poutre sur
laquelle le comble repose , f.
Dakeekker, in. tegenflelling van rietdekker,,
leidekker,, couvreur (qui couvre de chaos.
me).
Dakbord , o. dun plankje ,, waarmede men een
dak dekt, bardeau , ns. ichandole, f:
Dakdigt, b. n. als: Len huis — houden , te.
nir une maison couverte , entretenir
Bien le toit.
Dakdrop, 0. drop of drup van het dak, igout , no.
Dakgoot, yr. goat, waarin het water van het
dak loopt, gouttiere. Looden — tusfchen
twee gebouwen of daken , corniére.
M. • — . ,

noun
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Daklat, vr. lat , die dwars over de fparren
worth vastgemaakt, /atm. Een bos dale.
' fatten, une botte de lattes.
Dakpan , yr. tulle ; zie Pan. Geeren4e dale.
pannen, tulles gironrides.
Dakpijp , vr. om het water , naar beneden te
laten loopen , descente.
Dakrib , zie Dakfpar
llakriet, o. roseaux dont on couvre les toitt,
tn. pl.
Dakfpar , yr. dakrib , chevron, chevron de
ferrne , m.
Dakfloel 9 m. (in de bouwk.) ook kapgebind
genoemd , ferme, f.
Dakftroo, o. itroo, waarmede men huizen
dekt, chaume, m.
Dakvenfter,, o. venfler,, in een dale aangebragti
lucarne, f. Rond a ovaal —, coil de
boeuf, m.
Dakwerk, o. toiture, f.
Dal , o. tusfchen bergen gelegene vlakte, val.
lei, vallee , f. val, tn. Een klein —, un
vallon, tn. De vruchtbare dalen van Zwitferland, les vallies fertile: de la Suisse.
De dalen van Cernay, les vaux de Cernai;
fpr. w. Over berg en —, par monts et
par vaux. Hij is over berg en —, it est
and par monts et par vaux. lVlenfchen
ontmoeten elkanderen, rnaar bergen en dalen nooit, les montagnes et les vanes: no
se rencontrent famais , mais les hommes
se rencontrent.
Dalbewoner, m. habitant d'une vallie. De
dalbewoners, les habitants des vanes:.
Dalen , o. w. (ik daalde , ben gedaald), naar
beneden komen , descendre. Hij daalt
(komt) den berg af, it descend de la mon.
tagne. De zon begint te —, de dag is aan
het —, le soleil descend sur l'horison , se
couche. Iemand in het graf laten —, (nee.
derlaten,) descendre un corps snort dans
la fosse; fig. Gij zult mijne grijze harm
nog met fchande in het graf doen —, vows
me couvrirez d'ignominie dans ma vieillesse. —, in prijs verminderen , afslaan ,
diminuer , baisser, rabaisser. De priis
der levensmiddelen begint te —, les denries se baissent , commencent el dimi.
nuer , rabaissent de prix. —, in achting,
waarde verminderen. Hij is bij mij zeer (in
achting) gedaald, it a perdu beaucoup de
son credit aupres de moi. Zijne aktiEn
zijn merkelijk gedaald, it a perdu. beaucoup de son credit.
Daler, m. celui qui descend, diminue ,
baisse, etc.; zie Dalen.
Daling, yr. het naar beneden komen , descente. —, vermindering van prijs , rabais ,m.
diminution, baisse.
Dam, m. een aarden of fteenen befchutfel tegen het water, batardeau , no. Eenen
— le ggen , faire en batardeau ; fig. ( den
grootflen honger verdrilven 9 ) commencer
par manger de quelque morceau de re.
sistance; itourdir tla grbsse faint. —,
grond in het algemeen, ats : fpr. w. Een
haan is flout op zijnen eigen —, le coyest
hardi sur son fumier. —, (in het dam.
fpel ,) dubbele fchijf, twee op elkanderen
gezette fchijven , dame damee, f. filet ee.
ne fchijf eenen — halen, mener ten pion A
dame , tiller el dame. lk heb (eenen) —,
fe suis a dame.
Damascercn , b. w. (ond. woord; ik damn.,
ceerde , heb gedamasceerd), aan flaal en ijzer
een vlammig aanzien geven, damasquiner.
Gedamasceerd werk, do la dansasquinuro.
Da.
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alors , pour lors , nous verrons ce qu'il
Damast, 0. zekere gebloemde flof van zij.
vraagt hij dit,
y aura a faire.
de, linnen of wol geweven , damas,
dat,
tantot it demande ceti tantdt cela.
Roode — damas rouge. Half zijden
hij komc nu en — bij mij, it vient chez
damas cafard.
moi de temps en temps. —, voegw. der.
Damasteloem, vr. bloem van damast , masthalve , bij gevolg, dock, m
maar, donc , or,
bloem, girofide blanche.
puis, mars. \Vat moot gij — zeggen?
Damasttafellinnen , o. damassi, m.
Dantastwerk, o. damassure, f.
que fact- it donc dire? — laat ons tot
Damastwever,, m. damasseur.
ons ondernerp terug kecren , mais re.
venous d noire sujet. Waar gaat gij
Damasten, b. n. van damast, de dames.
Damastpruim, y r. zekere pruim; damas,
ILen? ois allez von: donc ? En — (daarDambord, o. bord, waarop men het damfpel
na,) , wat lilt u daaraan gelegen ? fain. et
puss ,gue vans importe? —, of , on ,si. lit
fpeelt, dander,
ken u niet zeggen , of hij het reeds heeft ge.
Dame , vr. (ond. woord ,) eene fatfoenlijke of
zegd , of he het nog zeggen zal, je ne sauaanzienlijke vrouw,, dame.
Damhert, o. das , daim, m.
rots yeas dire, 5'11 l'a déjà die, ou s'il
le dire encore, —, achter Gen vergroot. trap
Damlooper,, tn. bijiander, zekerbinnenlandsch
vaartuig, belandre.
der bijv. naamw. en bijw., en achter de woorDammen , b. w. (ik damde, beb gedamci), ee .den : enders 5 nergens , niet, nooit, nimmer,
nen dam maken, leggen ; zie Afdammen.
wat, que, (en wanniets , niemand,
o. W. bet damfpel fpelen , jouer aux daneer eel' telwoord volgt ,) de. IN is groo.
ter —
, it ess plus grand que vous.
Ines. Zij — om eenen gulden, ils jouent
aux dames un florin.
Er was niemand — hij, i1 n'y eut person.
gij denkt,
damfpeler, joueur de dames.
ne que lui. hij is antler
Dammer,
joue bien aux da.
est plus paulote que vous ne pensez. Er
Hij is een goed
warm
sneer
—
twee
honderd
teenfehen,
mes.
Damp, m. dikke wafem , vapour ,exhalai.
y avoit plus de deux cents hommes.
son ,f. De zon trekt de dampen tot zich , Danig , bi j w. in bet eagelijksch leven voor:
le soleil attire les exhalaisons, les vazeer, uttermate , extrdmement. Hij heeft
bedrogen, 11 s'es t extrémement
zich
pours.—, rook, funde , f. De dampen nit
de maag, die near de herfenen ftijgen, les
trompd. —, b. n. in Dusdanig, Hoedanig
vapours. Koude en nadeelige —, die nit
en Zoodanig.
erkentenis, dankbetuiging, remer•
de mijnen en aardfche holen opflijgt,(ftik- Dank,
ciment , gre, m. action de grdces, tolucht,) moufette ou nsoffette,
connoissance , f. lets in — aannemen,
Dampbad., o. ftoombad , bain de vapeurs,
prendre q. ch. a gre. Tegen wil en —,
Vs. ituve humide , f.
(ik dampte , hub gedampt),
bon gre ,mal go lemand voor iets zegDampen, o.
damp van zich geven, uitdampen, exhaler,
gen, rendre grace , graces d q. q. de q.
weten , savoir gre
fumer, jeter de la fumde. De garde dampt
ch. lemand lets
weet bet hem —, je
q. q. de q. ch,
la terre exhale. Het groene hoot dampt
lui en sais bon god. Gij hebt het aan mij
clerk, le bois vent fume beaucoup. De
te y eteti , (gij zijt bet aan mij verfehul(rooken,) les chevaux fu.
paarden
digd , bet is door mijn toedoen geichied,)
ment.—, tabak rooken, (gem.) fumer, pd.
tuner. Zij hebben den ganfehen nacht zitc'est ra moi que voids en rites sedevable.
(hetzij men aangenomen hebbe , of
Heb
ten —, ils n'ont fait que pet:41;er toute
beieefdeiijk weigere), je y ou: Pais
la nuit.
remerciments,ie vous rends go does. DuiDamper, m. tabakrooker,,fumeur.
graces. — met lets in.
zendmaal
Dampig, b. n. nevelacbtig, vochtig, vol damleggen, retirer de l'obligation de q. ch.
pen, vaporeux ,euse,ndbuleux , euse. Een
Is dat de — voor mijne weldaden ? est-cell
dampige hemel , un ciel vaporeux. Een
la recompense de aver bienfaiss? God (zij)
weer, un temps nib:deux.
kortade•
mig, astmatigue; meestal enkel van paar— ! graces a Dieu ! Dieu merci ! Dieu
den gefproken, (in het dagelijkfche leven
soft loud !
zij Gods goedheid! grace
gewoonlijk : Dempig,) poussif, ive. Eon
la bonte de Dieu ! gem. Et vkeet bet u
ass diable la teem,.
voor den duivel
— paard , un cheval poussif.
Dampigheid,vr.(van een paard,)peusse.
pense.
kortademigheicl, aahme,
courte ha. Dankaltaar, o. autel des sacrifices de leuanleine.
ge,
Damping , yr. het dampen , action d'exha. Dankbaar, b. n. erkentelijk , reconnoissant,
ler, de fumer, etc.; zie Dampen.
e. Hij is zeer— voor dit gefchenk , it est
Dampkcgel, m. windkogel,
(bij fort reconnoissant de ce present.—,bijw.
de art.,) poire 4 feu, f.
avec reconnoissance, avec gratitude.
Darnpkring, m. luchtruim , atmosphere, f. Dankbaarheid, yr. erkentelijkheid, reconnois.
De—is nu eens sneer dan minder met damsauce, gratitude. Hij weet zijne
niet
pen bezet, Patmosphere est tantet plus ,
genoeg uit te drukken, it tie sauroit pas
tantdt‘moins chargie de vapours.
asset exprimer sa reconnoissance. Ik ben
Damprneter, rn. een werktuig om de verdik
met de gevoelens van eene opregte — je
king der lucht te meten, elaterometre.
suit avec les sentiments d'une sincere
Damfchijf, vr. (meestal) ronde fchijf, waar.
reconnoissance. Hij heeft mij bewijzen zij.
mede men damt, pion, ns. dame.
ner — gegeven, i1 m'a donne des marques
Damfpel , 0. jou de dames, m. Hij is flerk in
de sa gratitude. Tot —, en reconnois.
het —, (hij damt Berk
est fort aux da
sauce; pour recompense.
?nes, it joue bien aux dames.
Dankbetuiging, m. action de grace,
, reDan, bijw. om eenen (meestal) toekomenden
merciment , tn.
tijd aan te dulden , in dien tijd, alors, Dankdag, m. Jour fixd pour les actions de
pour lors, en ce temps- 14, tantdt. —
graces.
zullen mu) men, wat er te doen gal zijn , Danken, b. w. (it dankte, heb gedankt) ,iemand
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;nand zijne erkentelijkheid voor iets too- Dapper, b. n. kloekmoedig, flout, brave,
courageux, euse , vaillant , e , valeunen of betuigen, temercier , rendre gra.
ces a q. q. de q, ch., lui faire les ac.
reux , euse ,vigoureux,euse. Een dapper
tions de glace. 1k dank u voor deze goed .veldoverfle , un general vaillant, valeu.
reux. Zij boden eenen dapperen wederheid, je vous remercie de cette bona.
Hij heeft mij daarvoor niet Bens gedankt,
land, ils firent une resistance vigoureu.
it ne m'en a pas seulerneut remercie. Ie. se. —, bijw. bravement , courageusement ,
mand iets te— hebben , (verfchuldigd zrjr1 5)
vaillamment, valeureusement. Hij heeft
titre redevable a q. q. de q. ch.; devoir
gevochten, it a valeureusement com(aan
tafel
,)
met
het
geGij hebt u verdedigd, vous vous
battu.
a. ch. a q. q.
dtes defendu vigoureusetnent.
voor
bed God danken, dire grdces.
zeer, fterk , als in : Hij werd — afgerost ,
Dankteest, o. jour solennel d'action de
fee
rosse,
bekeven,
it
grondd ,
ces,
comme it fan: , d'une belle maniere.
Danklied, o. cantique d'action de grdces,
lofzang ter eere der Godheid, hp's- Dapperheid, vr. valeur , bravoure , nailm.
lance , f. courage , m. Hij heeft dit Ian('
ne , tn, et f.
veroverd, it a conquis ce
door zijne
Dankoffer 0. sacrifice d'action de grdces ,
pays par sa valeur. De overwinning heeft
de ouange,
louange, tn.
men aan zijne — re danken , la victeire est
Dankpreek, yr. sermon d'action de grdces,
due a sa vaillance.
m. —, redevoering, harangue pour reDapperlijk, zie Dapper, bijw.
ier, f.
merc,
Darm , m. zeker deel der ingewanden , boyau,
zie Dankuur.
Dankftond ,
intestin. Krimpingen in de darmen hebDankuur, o. uur van dankzegging, heure de
ben , avoir des tranchdes dans le venire;
greices , f:
avoir la colique. Kromme —, (ha de ont.
Dankzegging , zie Dankbetuiging.
leedk. ,) ildon. De dunne darmen, les boy.
Dans, in. beweging van het ligchaam naar de
aux Rrelles. De darmen, (het gedarmte der
maat, dance, f. Ronde —, branle, rn.
beesten ,) les tripailles,f.; fig. fam. Den
Ieniand ten — leiden, limner q.
a la
vullen , (onmatig eten ,) se rembourrer le
dance ; fig. Met iemand aan den — ko.
ventre, se B orger. Hij is altijd klaar., als
men , geraken, (handgemeen worden ,) en
het er op aankomt, om den — to vullen,
venir aux mains , aux prises avec q. q.
it est toujours ptet a rembourrer le venA,,n den — geraken, (in het fpel komen ,)
tre , a faire bonne chere , des qu'on l'inentrer en dance ,s'intriguer de ,s'embarvite a diner ; it a toujours six aunes
raster dans une a/faire. Den -- ontfprin(een
de boyaux vides, Het is een holle
gen , (zich nit het gevaar redden ,)l'echapgulzig tnensch,)c'est en goulou ou goinfre.
per belle ; dviter le coup , le danger;
fpreekw. Geene pijp, geen —, point d'ar- Darmbeeu, o. (bij de wondh.,) os des
gent , point de branle ; point d'argent,
les, m.
Darmbeenfpier, yr. muscle iliaque, m.
point de Suisses.
Danfen, o. w. (ik danste, heb gedanst,) het Darmbreuk, yr. (bij de wondh.,) enter°.
cele.
ligchaam naar de meat bewegen, huppelen,
fpringen, danser. Op de maat , dancer en Darmjicht , zie Darmpijn.
danser cur la Darni kronkel, m. darmnikokering , volitultts,
cadence. Op de koord
m. le miserdre , passion iliaque; colique
corde ; fig. Ik zal hem wel naar mijne pijpcn
trds.violente et tres-dangereuse ,dans la.
je le soumettrai a ma y olonleeren
quelle on rend les excrements par la
je le reglerai sur uses volontds. Hij
zal hem wel anders leeren , (van gevoebouche.
len doen veranderen, anders doen fpreken,) Darmnet, o. darmvlies, coife , f. omentum ,
pdritoine, dpiploon, m, membrane qui
it le fermi bien changer de note. —,(met
couvt e lee entrai Iles f.
Zijn ,) zich daniende vooribewegen, als:
1-11j danste nit de kamer,, it quitta la Darmont g eking, vr. entdrite.
chambre en dansant. Zoo gij niet zwijgt , Darmpijn, yr. darmjicht , darmwee , darmfnijzal ik u van de trapper], nit de deur,, doen
ding, buikpljn , colique, douleur de yentre , f. ttanchdes f. pl.
-, (gooijen ,) si vous ne vous taisiez
pas, je von: ferai degringoler l'escalter, Darmfap, o. chyle (intestinal), m.
les degres, je vous mettrai hors de la Darmfcheel , o. (in de ontleedk.,) mesente.,
re, m. Tot het — behoorende , tnesentdEene
porte, a la porte. —, b. w. als
rique ou mesaraique.
danser en menuet.
menuet
Darmfnaar, yr. corde de boyau.
Danfer, m. danseur.
Darmfnijding, ale Darmpijn.
Danferes , vr. danseuse.
Darmvliesondteking, vs. mesentirdsie.
partie
de
dance,
f.
Dansfeest, o. bal,
Darmvet, zie Scheelvet.
Danskunst, yr. art de dancer, m.
Darmviies, zie Darmnet.
Dansles, vr. lecon de dance.
Darmwee , o. Darmpijn.
Danslied, o. air a dancer, m.
Dansrneester, m. maitre a dancer , maitre Darrel, b. n. uitgelaten , weelderig, fpeel.
ziek, levendig, foldtre, eqoud, e, free
de dance.
tillant, e badin, e, petulant, e. Dit
Dansoefening , vr. exercice de dance,
(woelig ,) cet enfant cst
k'nd
is zeer
Danspartij, vr. zie Dansfeest.
fort fretillant. Een dartele ftijl, son sty.
Dansrei, m. bande de danseurs , f.
wulpsch ,
le badin, degage ,fleuri.
fchoen met eene zeer dunne
Dansfchoen,
bijw.
lascif, ive , luxurieux, euse.,
zool, escarpin, soulier a dancer.
, lasciyement.
pdtularnment.
Danslchool vr. lieu air l'on apprend a dale .
(ik dartelde , heb gedarteld),
Dartelee , 0.
ser,,
fpelen zich nitgelaten aanitellen, freti 1.
Dansteekening, vr. kunst van het wel in acht
der, folatrer.
nemen der pasfen ea houdingen in het dan.
Dartelheid , yr. frdtillement, no. Mutat:fen, chordgraphie, chordogtaphie.
ce, legit-eta.
Dauszaal , vr. salle a dancer, de dance.
0 a
Dan,
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Das, m, zeker viervoetig dier,, daim. Het
llij is mij —, it me dolt. —, o. als: —
wijfje van eenen —, la daime.
en credit, debit et credit.
Das , yr. maunen halsdoek, cravate.
Dedbeibeitt,
, o.
ti.(ond, woord , version , aftrek,
D
ashond, m. basset.
Dasfenvel, 04 peau d'un daim, f.
Dehiteren, b. w. (ond, woord; ik debiteer.
Dasfenvet, o. graisse de daim, f.
de , heb gedebiteerd), verkoopen , debiter.
Dat, o. aanw. voornaamw. (meerv. die ,) ce—, (bij koopl. ,) op de debetzijde te boek
lui-la,celle-14 ,ce,cet, cette ,cela , ceci.
ftellen, als verfchuldigd aanfelmjven , mar •
Dit of —, celui• ci oucelui-la. — mes, ce
quer au debit.
couteau.— kind, cet enfant. — meisje, cette Debiteur, ni. (ond. woord ,) fchuldenaar,, define. ook onbepaald voor alle geflachter: , en
biteur.
ook voor het meerv. cola , ce. Is — een ge December , tn. wintermaand , decembre. De
leercle ? est-ce la un savant? Is — eene
maand —, le mois de deeembre.
juffer ? est-ce la une demoiselle ? — zijn Deed , verl. tijd zie Doen.
onze kincieren , ce sent nos enfants. — is Deeg , o. (ee) meel met water, enz. vermengd ,
de zaak , voila Palraire ; c'est la le noeud,
pate, farine petrie, f. ; rig fart). Het is een
koehje van uw eigen — , phrase familiéle point. — is gedaan , voila qui est fait.
re qui se dit quand on regale q. q. de
ls —, hetgeen gij mij beloofd hebt ? est-ce
q, ch. qui vient de lui mime. Zij zijn
la ce Vie vous m'avez promis?—,betrekk.
(i.
0 . voornaamw. (meerv. die ,)
naamv.)
alien van emn —, (de eene is met beter dan
de andere,) ce sent gens de mdme farine.
qui , (4. naamv.) que. Hier is het bock ,
— gij zoekt , voila le livre que vous Deeg , y r. zie Dege.
cherchez. Daar is het kind, — het gedaan Deegachtig, b n. pateux, euse.
heeft , voila l'enfant, qui l'a fait; zie Deegbrood , o, pain pateux, m.
ook Die en de AANM. alclaar.
Deegfemen, zie Deefemen.
Oat, voegw. quo, si. 1k zie , — hij komt , Deegzuur . o. zie Deefem.
je vois qu'il vient. Hij wil, — gij mor- peel, 0. (ee)hetgeen men van het geheel af•
gen gaat , it vent que vous alliez demain.
doet, gedeelte van een geheel, partied; Het
Ik wenschte, dat hij bier ware, je voudrois
geheel is grooter dan zijn —, le tout est
qu'il fen is:. — gij zuiks deeds, gij zoudt plus grand que sa partie. De vijf deezoo kwalijk niet doen, si vous fassiez celen der wereld , les cinq parties du monla, yous ne feriez pas si mal.
de. De edele deelen van het menfchelijk
Dateren, b. w. (ond. woord; ik dateerde ,
ligchaam , les parties nobles du corps hugedateerd),
de
dagteekening
opgeven,
main. hen vierde—, une quatri eine par.
heb
dagteekenen, dater.
tie ,un quart. Ten deele , en partie. Bij
Datgene, o. zie Diegene.
deelen, par parties, separement. Gij zijt
Datum, m. (ond. woord,) dagteekening, daten deele oorzaak , dat hij is heengegaan ,
votes
etes en partie cause qu'il s'en est alte, f.
U. —, aandeel , wat er van een geheel deel
Danw,, in. rosee, f. Men zag nog den — op de
kan komen , gedeeltelijke eigendom,part,f.
planten, on voyoit encore la rode sun les
Indien er winsc van komt, zal ik er milt'
planter ; fig. HI is voor dag en — vertrokken , (zeer vroeg ,) it est parti de
—van hebben , s'il y a du profit, j'en au.
rai ma part. Het meeste —, la plupart.
grand 'satin. Dit is zoo malsch , a!s — , ce,
la est tendre comme rode.
door mijri —, (nat mij aangaat,) quant
Dauwachtig, b. n. comme de la rosee.
a mei , pour moi ; fig. 1k heb er noch part
Dauwdroppel, ni. goutte de rode, f.
noch — aan, je n'ai point de part a, je
ne suit pour rien dons, cette affaire. In
Dauwel, yr. traag en onhebbelijk vrouwmensch,
lambine, salope.
iemands vreugde, droefheid — nemen .,
Dauwelachtig , b. n. lambin, e.
prendre part, s'interesser, participer a
Dauwelachtigheid, vr. lambinerie.
la joie, 4 la douleur de q. q. 11c neem
Dauwelen , 0. w. (iic dauwelde , heb gedau-_in uwe vreugde , fe prends part a yeweld) , langzaam in zijne bezigheden te
tre foie ; fpreekw. Elk zijn —, (het zij.
ne,) is Met te veel, chacun le siert n'est
werk gaan , lambiner. —, zie Stoeijen.
pas trop. —, hetgeen :nen van het geheel
Dauwen, o. w. met den onbep. 3. perf. (bet
dauwde , heeft gedauwd), faire de la rode,
ontvangc , portion , f. Gelijke , ongelijHet heeft dezen nach t fterk gedauwd, 11
ke deelen , portions egates , inegales.
est tombd beaucoup de reset cette nuit.
AANM. Het onderfcheiden gebruik der op-, b. w. met bep. perf..aanduicling, fig,
gegevene drie Vranlehe woorden hat zich
door het volgende voorbeeld aanwijzen :
De jongelingen, die te deelen kwamen , konDavuev‘rnsveorrini , in. dartre ,f. —, huid• of haarden niet weer dan het derde --der naworm, crznon,
latenfchap voor hun aandeel hebben , en
Daveren , o. w. (ik daverde, heb gedaverd),
fleet bewogen worden , dreunen, schuddit derde — werd onder hen in gelijke
deelen verdeeld , les jeunes gens qui yeden , trembler, eprouver one secousse ,
e:re ibranle , e , ,ecoud , e. Het rollen
noient 4 partager, ne pouveient pas a•
der rijtuigen doet de huizen —, le roulevoir plus de la troisiame partie de la
succession pour lour part, et cette trot'Bent des carosses ebranle les maisons.
sihme partie se partageoit entr'eux par
Davering , yr. fchudding , fchok , ebranle•
',ant, tremblement, m. secousse, f. De
egales portions, portions vitiles. —, van
— was zoo clerk, dat ik daardoor werdom.l een bock, volume, tome, m. partie, f.;
zie Boekdeel.—, menigte , quantize. Ten
ver geworpen, la secousse fut si ylolente
que e'en fus renversi.
— vallen, icheoir. Dat is mij ten — geenkeln.
bep.
lidw.
(onz.
het
,)
(meerv.
vallen , cela m'est echu, tombe enpartaDe,
ge. —, aandeel, (in de pract.) De deelen
de ,) le, la, les. — bond, le Chien. —
bong,
l'arc.
—
la
fleur.
—
in eene erfenis maken , faire les lots d'ua
boobloem ,
ne succession.
ken , les livres.
Debet, (latijnsch woord ,) fchuldig, dolt. Duel, yr. (0e)gezaagde , fmalle plank ,plan.
ohs,
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chef. ais , tn. Noordfche deelen,desp;an.
ches de IVotvege. dorschvloer,, aire.
Deelachtig , b n. deelhebbend ,participant ,
e. — zijn, avoir part , participer. Al de
uitverkorenen zullen der eeuwige zaligheid
zijn, tons les slur auront part ti la
beatitude eternelle. maken , rendre parq.
ticipant , faire participer
Deelbaar, b. divisible ,qui pent se diviser ou partager. — , (in de leerk.) seeable.
De zonnettoties zijn flectits in gedachten
—, les atomes ne sent secables que par la
pensee.
Deelbaarheid, yr. divisibiliti.
Deelen , b. w. (ik deelde , heb gedeeld), verdeelen , tot deelen maken , diviser, par.
Lager, separer. Acht gedeeld door twee,
maakt vier, holt divise par deux fait
quatre. Zij hebben de erfenis gedeeld,
sls ant partage la succession. Laat bet
ons als broeders, broederlijk , le partageons en frhres. Wij willen bet geheel in
'vier deelen (verdeelen,) nous voulons
diviser le tout en quatre parties.
Deeler, m. celui qui divise , fait le parta
ge de q. ch. —, (in de rekenk.) diviseur.
deelhebber, celui qui parDeelgenoot,
ticipe, participant. compagnon. — van
bijzonder in
een legaat, collegataire.
eene erfenis of handelmaatfchappij, copartageant. —, yr. participante, compagne.
Deelgenootfchap , o. participation , I.
Deethehber, m. zie Deelgenoot. — , (in het
finantiew.) participe. Het vonnis bev2t ,
eat ails pachteis en hunne deelhcbbers verpligc zullen zijn , te betalen , le jugement
ports que toils les tractants et leurs par
ticipes scrota obliges tie payer; zie verder Deelgenoot.
Deelhebfter, yr. participante, compagne.
Deelliebbing, yr. participation. De — can
de voordeelen eener onderneming, la participation aux profits d'une entreprise.
Deeting , y r. verdeeling, division, f. parcage , m. (in de rekenk.) eene tier zoo
genaamde vier fpecien , division.
Deeinemend, b. n. deelhebbend , particimedelijdend , mededoogend ,
pant , e.
complaisant, e. gevoelig, sensible.
Deelnereer, m. participant , interesse. —,
die deel neemt als lid van een gezelfchap ,
enz. , societaire.
Deelnem:ng, yr. action de prendre part a.
De — can eene misdaad , la complicite
un crime. —, droetheid, douieur.
Deels , bijw. gedeeltelijk, en partie. Ilt zal
u (gedeeltelijk) in geld, — in papier betalen , je vous paieras en partie argent,
en partie papier.
Deelfter,, vr. cello qui partage, divise.
Deeltal o. (in de rekenk ) getal dal door
den deeler gedeeld moot worden, dividends, tn.
Deeltje , o. flukje van een geheel,
le , parcelle, f. t en ligchaam nit deeltjes
zamengefteld, un corps compose de particules. Men heeft het land bij deeltjes verkecht , on a vendu la terre par parcelles. In deeltjes (ftuRken) vercleelen,parceller.—, (in de natuurk.) molecule , f.
Deelwoord, o. (in cte fpraakk ) participe,
tn. Het verledene bemind, le participe passe aims.
Deerlijk , b. n. jammerlijk , ellendig, pitoyable, miserable. De toeftand, waarin hij
zich bevindt , is —, Petat °it it se trou•
bijw. pitoyablement,
ye est pitoyable.
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miserablement. Hij is — gekwetsc , Hest
blesse grievement.
Deern , Deerne, y r. (in eenige toorden van
Nederland gebruikelijk , voor :) een onge•
, vrijiter
huwd tneisje , eene jonge dochter,
jeune fille.
Deernis, y r. medelijden,pitie, compassion,
commiseration.
Deerniswaardlg, b. D. beklagenswaardig, p1.
toyable , a plaindre.
Deefem, m. zuurdeeg, levain. Brood zon.
der —, du pain sans levain.
Deefemen, b. w. (ik deefemde, heb gedee ■
femd) mettre du levain dans la pate.
Deftig ,' b. n. voortreffelijk, prachtig, aanzientijk , ftatig , ernflig, excellent , e ,
tnagnifique, grave, serieux, ease, no.
majestueux, euse. Wij hadden eenen
deftigen maaltijd, nous efimes un repas
onagnifique. Een aanzien of gelaat, an
air noble, majestueux. Een — (fla.
tig) man, un homme grave. Een defige
an style grave. Een — (ernflig)
gefprek , un discours sdrieux. bijw.
gravement, magnifiquernent. Hij fpreekt
altijd parte toujours gravement.
Hij heefc ons — onthaald, it nous a rdgales maignifiquement , d'une tnaniere
distinguee.
Deftlghetd, yr. ftatigheid, gravisd, magna.
licence , oxcellence ,majeste. Hij gaat met
marcho avec gravite, maiestueusement. Hij fprak , deed deze redevoering
met veel — prononca ce discours avec
beaucoup de majester.
Deftiglijk, zie Deftig, bijw.
Dege, vs. bijna geheel veroud., nog overig in
de fpreekwijze : Ter dege , ter deeg, (goed,
gelijk het behoort , voortreffelijk), als:
lk heb ter — gegeten , j'ai mange comma
it faut. lets ter — leggen, tnettre q. ch.
cornice it faut, en ordre. Ook is het nog
in andere gemeenzame fpreekwijzen voorhanden aiss Die keeldrank zal u deeg
(goed) doen, ce julep vous fera du bien.
Ik had daar geen deeg, (was daar niet in
mijn' fchik,) je n'y etois pas comme
faut je ne m'y plaisois pas. Het is nog
geen deeg met u, (gij zijt nog niet , zoo als
het behoort,) vans ne vans portez pas
encore bien , ou comme i1 faut. Ter de.
ge , vertement. Hij antwoordde hem ter —,
(ftoutelijk,) it lui repondit vertement.
Degel, m. eerier drukpers, (bij boekdrukk.,)
platine, f.
Degelijk, b. n. braaf, eerlijk, echt, dat aan
zijne beftemming voldoet en wezenlijke
waarde heeft, bon , ne, loyal , e, Pontate, solide, reel, le. Een — man an
homme honnete. Hij geeft mij zulke 'klei.
ne brokjes, geef gij mij eens een — fluk, i I
me donne de si petits morceaux , donnez
m'en an bon morceau, bijw. tout net,
certainement, comme it faut. Ik zal bet
hem — zeggen , je le lui dirai comme
it faut, tout net, tout de bon. zonder omwegen te gebruiken, sans biaiser.
Degelijkheid , yr. braaf held , eerlijkheid , probite , bonte, honnetete.
Degen, m. dapper krijgsman, bijna veroud.,
homme vaillant,m.; fig. zwaard, epee ,f.
Den — trekken, tirer Tepee, degainer.
!vier den — in de vuisr flerven , mourir repie
a la main. Zijn — is nog maagd , (hij heeft
den — nog niet gettokken ,) son epee est encore vierge. Den — opfleken , rengainer
fanctlre ripie dans le fourreau.
De
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Degen(Trager,, tn. homme vechter,
die altbd eenen langen degen draagt bretteur,, spadassin.
Degengevest , o. garde (d'une epee), f'.
Degengreep , yr. poignee (d'une epee).
Degenknop, m. pommeau (d'une epee).
Degenkwast, m. dragon , dragonne ,
Degenriem , m. porte-epee.
Degenfeheede, vr. fourreau d'epee , m.
Degenftoot , m. coup d'epee.
Degene , aanw. voorn. m. en yr. celui , m. cells ,f ; Degenen, meery. ceux , cellos.
die u het zeide, is mijn vriend , celui qui
vous le disoit , est mon ami. Degenen,
die gij gisteren in de kerk gezien hebt , zijn
heden vertrokken, ceux quo eons vites
li fer a peglise son t partis aujourd'hui.
—, (3. naamv. yr. enkelv.) Zeg het —
die gij vindt, dites-le a cello quo vous
trouvez.
Deining, yr. (zeew.) het op. en nedergaan der
baren, golving, houle, f. manture, lame
sourde. —, branding, brisants , 171. pl.
Deinzen , o. (ik deinsde, heb gedeinsd),
terug wijken, reculer, se retirer, ceder,
lecher le pied. Al deinzende vochten zij,
en se retirant ils se combattirent. —,
(zeew.) van het ftooten der golven tegen
achde zandbanken, briser, rompre.
teruit varen, overftuur drijven, culer.
Deinzing, vr. terugwijking, retraite.
Deismus, o. (ond. woord,) zie Delsterij.
Deist, m. (ond. woord,) godist, deiste.
Delsterij , yr. (ond, woord ) deisme , tn.
Dek, o. alles wat eene zaak dekt of bedekt,
couverture, f. Er is geen — op het bed,
n'y a point de couverture sur le lit.
pont, m. (bij de
—(zew)opnfchi,
Levantiiner, Oosterfche volken,) couverte ,
fchecpsdek , overloop,tillac ,m. Ges
f
ilrelten —, pent ostler. Onderfie
francatillac. Half — , gaillard d'arriare. Loos —, (koebrug,) pont faux, vo..
lant. — met roosterwerk , pont a call.
lebotis a — tusfchen den grow•
ten en fokkemast, waar de fchepeltngen za.
nien4omen orn te praten, converso, tn.
Dekbalken, m. meer y. baux de pont.
Dekcleelen , yr. meerv. planches ,f.bordages
de pont , tn. pl.
Dekbed, o. lit de dessus ,
Dekblad , o. feuille qui couvre, f.
Deken, yr. dekfel op een bed, couverture;
(fprei,) courte-pointe. WatGeilikte
ten couverture garnie d'ouatte ; fpr.
w. Met iemand onder eene — liggen , (het
te zamen bouden ,) etre de concert avec
q. q. s'entendre avec lui , (comme larrons en faire); etre d'intelligence avec
q. q.; colluder. Zijne voeten niet vender lirekken, dan de — lang is, regler sa
bouche, ou sa depense, selon sa bourse ;
regler sa depense d'apres ses moyens.
(in fommige fireken,) dak , couverture,
toil, tn.
overlie, opperfte, van een gild;
Deken,
ook een zeker kerkelejk ambtenaar , doyen.
aan eene hoogefchool, doyen d'une u.
niversite. gemagtigde over de zaken
van een gild, syndic.
Dekenkoo per, m. marchand de couvertures.
Dekenfchap, o. waardigheid van een' deken,
doyenne, decanat , m. Dat tot het — behoort , dicanal, e.
Dekenverkooper,, zie Dekenkooper.
Dekhamer, m. (bij de leid,) nijptang, tire.
elou.

DEL
Dekken, b. w. (ik dekte, heb gedekt), een
tick op bets leggen bedekken , toedekken
couvrir. Len hubs met ftroo —, couvrir
line mason de paille. De tare! —, ;satire la nappe , le convert, couvrir la table. Dek u, wets gedekt, (zet uwen
hoed op ,) tnettez votre chapeau, convrez-vous ; fig. befchutten, beveiligen,
couvrir, garantir, defendre. De cita.
del (vesting) dekt de itad, la citadelle couvre la voile. Ik kan daarbij met
verliezen, ik ben genoeg gedekt, (heb genoegzame zekerheid ,) je n'y puis pas per.
dre , j'ai des sisretes suffisantes. (in
de paardenfokkerij,) als: Eene merrie laten —, faire couvrir nose cavalle; zie
Befpringen. —, (bij japers ,) als 4 De wolf
dekt de wolvin, le loop aligne la louve ;
van fchapen , hurtebiller. De ram dekt
(befpringt) het fchaap, le biller hurteMlle la brebis.
Dekker, m. degene die dekt, couvreur.
(fcheepsw.) in zamenit., zie Driedekker,,
enz.
Dekking, yr. het dekken, action de couvrirs
- hetgene dekt, zie Dekfel.
Dekkleed , o. couverture, f. — van men paard,
zie Schabrak. Geteerd — op eene galei ,
anquitranade, f.
DekkniEn, 0. meery. kromhouten (zeew.) in
een fch,p , courbes de pont , f.
Deklood, o. plomb en lames, ns.
Dekmantel, m. fig. fchijn, voorwendfel , ap.
parence , couleur, f. pretexte, tn. masque. Hij heeft hem onder den — van vrtendlchap bedrogen , i l l'a trompd sous 18 voi•
le, sous couleur d'amitie.
Dekpan, vr. dakpan, tulle,
Dekplankje, o voor gebouwen 3 bartleau ,
Dekriet, o. riet tot bet dekken van daken,
roseaux , tn. pl.
Dekfel, o. al, wat tot dekking client , dek.
king, tout ce qui couvre, m. couverture ,
f.; van vier voor a Kleeding, in: 'toed.
fel en —, nourriture et habits.—, inzonderh. hetgeen waarmede eene opening toegedekt wordt , couvercle ,m.— van eenen
pot , le couvercle d'on pot. — (bij de
fcheik.) over eenen krornmen , glazen kolf,
demo, ; fpreekw. Er is geen pot zoo
fcheef, of men vindt er een — op ,
n'est si decrepite, qui ne trouve a la
fin couvercle a sa marmite; chaque pot
a son couvercle ; it ne se trouve guhre
de personne , quelque malfisste qu'elle
soft, qui ne troupe a se matier.— van eon
flakkenhuis, (in de natuark.) opercule,
- van een klokhuis, (in no natl. gefened.)
opercule d'une capsule. Het — van hoc
bilzenkruid, Popercule du fusquiame ; daarvan: Oat een heeft, opercule, e. Papieren — op het pilpje van een kunstvuur.
werk , (bij de vuurwerk.) bonnetage, m.
Vierkant van bordpapier met lienen bekleed
- op den kelk ,gedurende het bedienen van
de mis , pale, f.
Dekfteenen , m. meery. (in de bouwk.) tablettes f.
D eliftroo , m. tot het dekken van daken enz.
chaume ,
Delcituk ken , 0. meerv. waterborden (in de
bouwk.) chanlattes, m. pl.
Dekflutte n , m. meerv. (zeew.) berkoenen ,
epontilles de pont , f. pl.
Del, vr. op fommige plaatfen, laagte , dal
vallde.
Delfstof,, 0. bergitof,, mineral, fossils , en.
let
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Het risk der delfstoffen , le regne mine- Denkbeeld, o. begrip , idee, notion, Conception, f. Zich cen — van iets vormen,
rad.
se former une idee de q. ch. Een duidee, mineral ,
Delfstoffelijk, b. rt.
lijk — van lets hebben, avoir une notion
e. Het — rijk , le regne mineral.
claire de q. ch. 1k heb er ilechts de eerDelgen, b. w. (ik delgde , heb gedelgd), zie
ite denkoeelden van, je n'en ai quo les
Oitdelgen,
premieres notions ; fig. perception, f. VerDelle , zie Del.
handeling over de vorming der denkbeel•
Dellin p , yr. (veroud. woord ,) dal, valei,
valleoneut.
den ; ook kunde van dezelve , (in de bo.
e , p rof d
vennatuurk.)
ideologie, f.
,
b.
n.
loodkleulig
doodsch,
bleek
,
Deluw,
Denkbeeldig, b. n. ingebeeld, ideal, e. De
bleme, pale.
zaak is ilechts —,la chose n'est qu'ideale.
Delven, b. w. (ik dolf, heb gedolven,) grayen , fpitten , creaser , fouir , bicher. Denicelijk , b. n. zie Denkbaar. — , waarfchijn.
vra(semblable, probable. Het is —,
Aardappe:en
(uitgraven , opgraven Odddat hij den beef Hier beet ontvangen ,
de te r re.
pommel
O
terre des p
est probable que la lettre ne lui est pas
celui qui creuse, fault, béche
Delver,
parvenue.
bijw. probablement.
(la terre, etc.)
Delving , Vt. action de creuser,, de fouir, Denken , b. en o. w. (ik dacnt , heb gedacht) ,
beelden van iets in den geest vormen , zij.
de beeher, la terre.
ne gedachten over iets laten gaan , op iets
Demoed, in.00tinoed, humilite, f.
peinzen, overpeinzen , penser,
Detnoedig, b. n. ootmoedig , humble , mo.
songer a q. ch. , faire reflexion sur une chose.
deste , soumis , e. , bijw. humblement.
Aan
zijne
zaken
—
Demoedigen, b. w. (ik demoedigde, heb ge.
,penser , songer a ses affaires. Waarop , waaraan of waarover denkt
demoedigd), verootmoecligen , humilier.
gij?
quoi pensez-vous?
Demoedigheid, vr. zie Denmed.
sal er om
j'y penserai. Dat is mime mauler van —,
Dernoedlging, vr. verootmoediging, handc'est ma facon de penser. 1k heb reeds
liation.
ling daaraan gedacht, ily a longeemps quo
Demoedtglijk , zie Demoedig bijw.
songe. Hij denkt op eene flechte daad,
(ik dempte , heb gedempt),
Denipen,
hon./Ter
id medite une machante action. Hij denkt
, eteindre. F,',r
fmoren , uitdooven
was brand in dit huis , maar men heeft denzelover deze gruwelijkheden , (hij laat zij ne geyen gedempt , le fen itoit a cettemaison,
dachten daarover gaan ,) el fait ses reflexinais en l'a eteint , etouffe; fig. ftillen ,
ions sur cette chose cruelle. Uw broeder
denkt nergens om , 'lire frere ne pense,
ale: Fen oproer
etouff'er,, apaiser une
sedition, un tunsulte , une revolte.
ne songe a rien , n'a soin de rien.—, geverminderen , van het geluid, als : g ene trom.
looven , daarvoor houden, croire , &re
d'avis. Ik dacht met , dat ik onregt had,
—, diminuer, etoufer ten pea le son
je ne croyois pas avoir tort. Wat denkt
d'une trompette.
vullen , remplir,,
(gelooft) gij van deze zaak ? que croyez.
combler. Zij bebben de gracht gedempt,
ids cut comble le fosse ; fpreekw. Den
veils de cette affaire?
, vermoeden
put
gisfen, conjecturer.
als het kalf verdronken is , fermer
,presumer. Wat denkt
recurie, quand les chevaux sent dehors ;
gij van deze zamenkomst ? que presumezvotes de cette entrevue? 1k denk er niets
vouloir empecher le mal, quand it est
goeds van , je n'en presume rien de bon.
trop tard ou quand id est fast.—, (zeew.)
ale Een zeil
egorger une voile.
rch herinneren , se souvenir. Het is
celui qui etouffe, eteine, a.
om u aan mij te doen -- 1 (gedenken,)
Demper,,
c'est pour y ou: faire souvenir de moi.—,
paise
a is e , co m ble .
yr. action d'etouifer, d'iteindre,
Demping,
oordeelen, juger. Denk in het toekomenbeter over mij,fugez , pensez,
extinction.
exti
l'avenir miens de moi.
Den,
D
m. zie Dennenboom.
nadenken ,zie
enkelv., 3. nv.
dst woord. —, den grond der dingen onDen , bep. hdw• (3- en 4. nv.
derzoeken , als: De . mensch is ecn den0. enkelv. en 3. nv. in. en o. meerv.) le,
kend wezen , Phomme est an etre pen.
la, au, a la, aux. 1k zie — man, den
sant, qui pense. —, ache geven , acht ilaan
je vois l'homme, la tour. Geef
toren
,
op iets, faire attention a q. ch. —, voorhet — knecht, dannez-le au domestique.
- vaderlande nuttig, utile a la patrie.
nemens, willens ziin, se proposer. Hij
mannen , kinderen, envoyez le
Zend het
denkt morgen om acht uren te vertrekken,
aux hommes, aux enfants; zie vender de
it se propose, it pretend, it compte de
fpraakk..
partir domain bait houses.
Dengenen , aanw. voornaamw. (3. en 4. nv. Denker,
penseur,, philosophe , celui qui
m. enkelv., en 3. nv. m. en o. meerv.) pense, re./Mehl:; zie Denken.
Dengenen , die rnij eens bedrogen heeft , ge. Denking, yr. action de penser , pensie.
loof ik niet,je ne crois pas celui qui m'a Denkster,, yr. cello qui pence , reflechit ;
trompe une lois. Geef het—, die het hebzie Denken.
ben wil , donnez-le a celui qui vent l'a- Denkvermogen, o. faculti de penser, raiGeef het — der mannen, die tevreson, f:
den zijn , donnez-le d ceux des hommes Denkwige , yr. maniere on facon de pen,
qui sont contents. Ceef het — der kindeset • f.
gevoelen , sentiment, m.
run, die hunne lesfen kunnen , donnez-le Dennen , b. n. de sapin.
a ceux des enfants qui savent leurs le- Dennenappel,
pomme de pin, f.
cons.
Dennenboom , in. mastboom .,sapin.
Deabaar,, b. IL dat gedacht kan worclen , dat Dennenhosch, o. sapins et e, f.
zich laat denken , bevattelijk is , conceva. Dennenhout , o. bois do sapin ,
ble, imaginable. —, bijw. d'une maniere Denneoplank, vr. ais de sapin, on.
coneevable , imaginable.
D,nnenwond , zie Dennenbosch.
Denkbaarheid, ye. qualite d'une chose luta, Dennenzwdm ,
agarsk, hoomzwam, agaginable,
ric,.
Dens
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Denzelven , pert. voornaamw. (voor den 3. en
4. nv. 111. enkelv., en den 3. nv. m. en o.
meerv.,) lui , a lui, 4 elle, le, lui,
leur, a eux, 4 elles. Waar is de flok ?
Ik heb -.- niet gezien , oii est le baton?
je ne l'ai pas vu. Zeg — (hem), dat het
goed is , dites-lui qu'il est bon. Zend —
(hun , den mannen , den kinderen ,) de
boeken , die wij ontvangen hebben, envoyezleer les livres que nous avons recus.
Der, bep. lidw. (2. en 3. nv. y r. enkelv. en
2. nv. meerv. der 3 gefl.) du ,de la,des , a
la, aux. De man der vrouw, le marl
de la femme. Zeg het der vrouw of der
vrouwen , dices-le a la femme ou aux
femme: De bezittingen der mannen, vrouwen en kinderen , les possessions des hommes , des femmes et des enfants; zie vender de fpraakk.
Derde , b. n. rang tusfchen tvveede en vierde,
troisieme. De — dag der maand , le troisie•
vie jour du mois.— dag eerier decade , (onder de fr. rep.) tridi . De — plaats , la troisieme place. De — klasfe, (op eene fchool,)
la troisieme. Ben leerling in de — klasfe,
tin troisieme. — hand , (zeew.) palan a
fouet (use en differentes occasions.) —, ook:
trois; inz., wanueer men van vorften fpreekt ;
als : Lodewijk de —, Louis trois." Op de
— bladzijde , page trois; — ook: tiers,
tierce; enkel gebrtnkelijk in eenige uit.
drukkingen , als : Het — gedeelte van een
geheel, la tierce partie d'un tout. Van
doze erfenis krijgt nij maar een — deel , de
cette succession it ne lui enrevient qu'une tierce partie. er vormde zich eerie —
partij, it se forma fin tierce para. —
iland , (klasfe van menfchen in eenen that,
die met tot den adel of de geestelijkheid
behooren ,) tiers-etat. —, ook : trine,
(in de fterrek.,) als: — gedeelte van den
dierenriem , (Eland , waarin twee plane.
ten 120 graden van elkanderen verwijderd ziin ,) trise aspect. Deze twee planeten zIjn een — gedeelte van den diereniiem van elkanderen verwijderd , ces deux
plane:es sont en trine aspect.—, m. tiers.
In eeue dergelijke zaak heefc men geene
derden noodtg, it no fact point do tiers
en pareille affaire. Er kwam een —, it
survient en tiers. —, vr. (in fommige
kaartfrelen ,) drie op een volgende kaarten , tierce. Bene — van den koning ,
tine tierce de roi. —, o. derde gedeelte , tiers, vs. tierce partie, troisieme
partie, f: Een — meer bieden , tiercer. Indien gij dit huis wilt hebben , moet
gij een — meer bieden , si 'sous voulez avoir cette maison, it fact fiercer. De
pr,js der plaatfen in den fchonwburg is heden
een — verhoogd , on a tierce aujourd'hui
au spectacle. Rene el en een —, une dune et en tiers. Een half — meer bieden ,
faire en demi-tiercement. Ten —, (in
de derde plaats ,) en troisieme lieu,
troisiemement.
Derdehalf, Derdehalve, telw., deux et demi, e.
Derdendaagsch , b. n. hetgeen om den der•
den dag , of iederen derden dag , plaats
beeft, qui revient tous 1:4 trois yours.
De derdendaagfche koorts , la P y re quarte.
Deren, b. w. (ik deerde , heb gcdeerd), feha•
de doen , nadeel i g zijn , nuire , prejudicier, faire tort ou dommage. Dat kan
mij niet —, cola ne sauroit me 'mire,
faits du teal, tort, prejudicicri..,me.

DER
delijden verwekken , bedroeven , tot me•
delijden bewegen , faire pitid, affliger.
Uw toefland deert mij in der daad, votre
situation m'afflige vraiment. Het deert
mij, it me fait pitii, j'en ai compassion. —, hinderen , fchelen , als : Wat deert
u ? qu'avez-vous?
Dergelijk 9 b. n pareil, le, semblable, tel,
le, de la mime sorte. Zie bier iets dergelijks, voila q. ch. de semblable. 'Men
heeft nooit iets dergelijks gezien , on n'a
Tien vu de pareil. Van dergelijke zaken
heb ik nooit gehoord, je n'ai jamais entendu par/er de telles choses.
Dergene, aanw. voornaamw. (2. nv. vr. enkelv.) de cello. De hnizen —, die hier
is , les maisons de cello qui est ici. —,
(3. nv. y r. enkelv.) a cello.
Dergenen, aanw. voornaamw. (2. nv. meerv.)
de ceux , de celles.
Derhalve , bijw, bij gevolg, par consequent,
c'est pourquoi , done. Ik heb zijne verlegenheid opgemerkt , en — moet ik beflaiten , dat hij fchuldig is, j'ai remarque sa
confusion, et c'est pourqua it me fan:
conclure qu'il est coupable.
Dermate , bijw. in die mate, in dier voege ,
de telle maniere, en en tel degre , tel..
lement.
Derrie , m. de eerfle harde grond , dien men
na den modder in het graven vindt , preys ere couche de terre qu'on trouye au
f/nd de l'eau , apres qu'on a tire la vase.
Derrieachtig, b. n. qui ressemble a cette
terre.
Dertel , zie Darrel.
Dertien , telw., treize. Wij waren men ons
dertienen , nous dtions treize, a treize
moi treizieme.
Dertiendagig, b. n. qui dure treize fours.
Een — verblijf, en sejour de treize fours.
Dertiende , b. n. treizierne, treize. De —
perfoon, la treizieme personne. Lodewijk
de —, Louis treize. De — dag, le trei.
zteme jour. De — der maand , le treize
du mois. —, In. treizieme. —, o. trei•
ziense partie, f. Ten —, en treizieme
lieu.
Dertiendeha/f, telw. douze et !demi , e. —,
ns. ace piece de monnoie de douze sots
et demi d'Hollande (62 1 / 2 c.).
Dertienjarig, b. n. age, e, de treize ans.
Dertienmaal , bijw. treize fois.
De, tienmaandig , b. n. qui dure treize mois.
Dertientie , o. fine piece de monnoie de trel.
ze sous d'Hollande (65 c.).
Dertienurig, b. n. qui dure treize heures.
Een dertienurige arbeid , en travail de treize heures.
Dertig , telw. trente. Zij zijn met hun dertigen , ils sont trente. Een en — , trente-et-un. Twee en —, trente.deux.
Dertigdagig, b. n. tricenaire. — gebed, gebed van dertig dagen , priere tricenaire.
Dertiger, m. membre d'une assemblde de
trente personnes. —, homme dge de trente ans.— , y in dge de Create ans ou de
ran 1730.
Dertigjarig, b. n. dertig jaren durende , de
trente ans. De dcrtigjarige oorlog, la
guerre de trente ans. - 2 dertig jaren
oud, age , e de trente ans. Dankfeest op
het einde eener dertigjarige regering, (de

dertig eerfle jaren eener regering, (bij de
ouden ,) tricennales, ns. pl.
Dertigmaal, bijw. trente fois.
Dertigile , b, n. trentihme. He: — buss van
bier,
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bier, la trentieme maison d'ici.
o. I Deswege , bijw. daarom , pour cola, a eaudertigite deel, trentieme, m. trentieme
se de cola.
partio,f. Ten -, en trentieme lieu ;
Deszelfs , perf.voorn. (2. nv. m. en o. enw. Op zijn elf en —, sans quo rien n'y
kelv.) son , sa, ses, de lui, d'elle ; zie
manque.
Derzelver.
Dertigtal, o. getal van dertie, trentaine, Deugd, vie braafheid , vroomheid, vertu,
paarden, une trentaine de che- probite. Men heeft zijne
op de proef geLen
vaux.
iteld, on a mis sa vertu d Pipreuve. Het
Dertigvoud, o. trente fois autant. Honderd
geloof, de hoop en de liefde zijn de drie
en twintig is het — van vier, cent vingt
goddelijke deugden , la fel, Pesperance
est trente fois autant que quatre.
et la charite sont les trois vertus thew..
Dertigvoudig, b. n. trente fois autant.
logale.s; fpreekw. v an den nood eene
Derven, b. w. (ik derfde, heb gederftl),
makes, faire de nicessite vertu. De —
ontberen , itre privi , e, se passer, se
beloont zich zelve, la vertu est elle mepriver de q. ch. nu de q. q. lk kan u bijvie sa recompense ; fig. nuc, voordeel. Dit
zijn niet
je ne saurois me passer de
zal den zieken - (goed) doers, cela fera
votre presence. 1k deifde te lang uwen
du Bien au malade. lemand - doen ,faia
raad, je fus trop long-temps privd de yere plaisir,, joie el q. q.
innerlijke
ere conseil.
waarde, qualite, boned. Zie maar eens
Derver,
degene die derft, celui qui est
de - van dit laken , regardez seulement
prive de q. q.
(in de fpraakk.voorheen
la qualitd , la barite de ce drap.
gebruikt, om den Latijnfchen abiativus , den Deugdelijk , b. n. vertueux , euse ; zie
zesden naamval, te vertalen ,) ablatit.
Deugdzaam.
juist, waar, juste, veriDerwaarts, bijw. vers ce lieu , vers cet entable. Dat is eene deugdelijke fchuld,
droit, lh , y. Hij zal binnen veertien
c'est une dette juste.-, bijw. justement,
dagen - vertrekken, it s'y rendra dans
vertueusement.
quinze fours. Herwaarts en -, (heen en Deugdelijkheid, yr. vertu, probite, bonte ;
weer ,) de cdtd et d'autre ; Fa et 14.
zie Deugd.
nerving, yr. privation.
Deugdrijk, b. n. riche en vertus, plein, e,
Derzelve, perf. voornaamw. (a. nv. van bet
de vertus.
mecry. en 2. en 3. n y. van het yr. enkelv. Deugdzaam , b. v. vertueux, euse. Het is
en 3. nv. van het yr. meerv.,)
,
een
meisje, c'est une fills vertueuse.
d'eux, lei , el elle, lour, d elles ; zie
goed, bon, ne, excellent, e. Dat is
ook Derzelver.
bijw. von.
- laken, c'est de bon drap.
Derzelver, perf. voornaamw, (2. nv. van bet
tueusement. Hij heeft altijd
geleefd
meerv. en van bet vr. enkelv.) AANM. Dit
it a toujours vecu vertzteusement.
woord, as ook Deszelfs, ilaat altijd voor Deugdzaamheid, yr. vertu. —, bonze, ex•
een zelfstandig naamw, en Derzelve en Descellence.
zelven er achter, en vervangen de plaats Deugen ,
(ik deugde, heb gedeugd),
van bezittelijke voornaamw., ais: De huigoed zije , de vereischte hoedanigheid hebzen derzelve, derzelver huizen, (van meer
ben, valoir,, itre bon, ne, propre. Meest
perfonen,) leers maisons, (van een' pergebr.
Niet
ne pas valoir. Dat
foon,) ses maisons. Derzelver huis, (van
deugt niet, cela no vaut pas. Dat deug t
meer,) leer 'nelson, (van een,) sa mainiets, cela ne vaut rien, n'est bon, pro..
son.
pre h rien. Hij deugc niec vest, it ne
Des , bep. lidw. (2. nv. van bet m. en o. enkelv.
yaut pas grand' chose.
du , de la. De liefde
vaders, l'atnour Deugniet, m. ondeugend mensch, losbol,
du pers. De grootheid des vaderlands,
yaurien, fripon, coquin ; fam. garnela grandeur de la patrie.meet.
zoo veel te , tact, autant , d'autant. — Deck , vr. eene holligheid door eenen flag,
te meer, d'autant plus. - te beter , rant
floor, enz. veroorzaaat, enfoncure carts*
te erger, tact
- te growpar quelque coup.
ter zal zijn verlies zijn, d'autant plus Deeken , b. w. (ik deukte , heb gedeukt),
grand sera sa perte. — , voegw. dereene holligheid of deuk, door drukken of
halve, daarom, done. Ik fpreek van uw
flooten veroorzaken , causer tine enfoncuwaar belang, des hoor mij , of hoor mij
re par quelque coup ; zie Indeuken.
des, je perle de votre vrai interit , d- Deun , m. lied, zang, chanson, f. air , m.;
coutez moi done.
I fpreekw. Hij zingt altiid den zelfden -,
Deagelijks , bijw. op de zelfde wijze , pareil(hij fpreekt altijd van de zelfde zaak ,)
lement, egalement, semblablement, de
dit toujours la mime chose ; c'est toumime , aussi. Gaat henen , en doet
fours la mime tourterelle ; it chante
allez-vous . en, et faites de mime.
toujours la mime chanson. - , klucht,
Desgenen, aanw. voornaamw. (2. nv. rn. en
korstwijl. Om den —, par plaisanterie,
o. enkelv.) hoewel het o. zelden voorpour rime.
komt,) de celui.
Deun, b. n. fain. zninig, gierig, karig, ava ■
Deshalve, zie Derhalve.
re, chiche , mesquin, e. Wat zijt gij -,
Deskunclig , b. n. bedreven, ervaren ,expert,e.
quo vows lees chiche.
biiw. deuntjes
Deskundige, m. degene, die eene zaak velechtchement.
na, nabij, tout pres. Hij
fiaat, expert. De regter heefc twee deswoont - bij de kerk, it demeure tout pros
kundigen benoemd, om het week op te ne.
de l'dglise.
men, le juge a nommd deux experts pour Deunhcicl, yr. gierigheid, avarice, mesquivisiter l'ouvrage.
eerie.
Desniettemin , bijw. niettegenflaande, even- Deuntje, o. verkl. w. zie Deun; klein gee
wel ,nonobstant,ndantnoins,malgrd cela.
zang, petite chanson, chansonnette , f.;
Defolaat, b. n. fond. woord',) niet in Ileac
fain. Oat is een ander -, c'es: cue autre
om te betalen, insolvable. Defolate boe
histoire.
del, succession ondreuse et vacante.
Deuntjes, bijw. chichement'
Deur,,
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Deur, yr. opening, om in een huts, enz. te Deus, vr. (ond. woord,) twee oogen in het
gaan, of hetgene die opening fluit, pordobbelfpel, deux, m.
te. Aan de — kloppen, heurter a la Petite', m. wigge, Otte, f.
openen
,
ouvrir
la
porDeutelijzer,
o. (op fchenen,) epitoir,
Porte. De —
sorte de gateau. De —
te. De — uitgaan, sortir de la porte. Deuvekater,
Da—aandeen, aaneetten, entre-bailler
diantre!
porte. De — ftond half open , la porte é- Deuvik , in. tap in eene ton, waarin men den
toit enteouverte , a demi ouverte. Dc
kraan fteekt, tampon.
— na zich toehalen , tirer la porte apres , Deuvikken, b. w. (ik cleirikte , heb gedeu.
vikt), tirer par le tampon.
sur soi , fermer la porte a la clef, au verrots, la verrouiller. Eene — openbre- Dewelke, betrekk. voornaamw., zie Welke.
ken , forcer une porte. Temand de — voor Dewijl, voegw. omdat , napdien , parce que,
den neus toedoen ,fermer la porte au nez
puisque , comme. AANM. Payee que worth
gezegd , wanneer men iemand lets wil zegde q. q. Iemand eerst de — laten ingaan,
gen ;of verklaren, dat hij niet weet , en
binnen gaan, donner la Porte a q. q.;fpr.
waarvan hij niet zeker is; ook beet bet bew. Door de regre —, (door de regre middeter betrekking op eene vraag, en float zellen , tangs eenen goeden weg), als Hij is
den in bet begin eener iede , bij v.: lien
niet door de regre -- aan dit geld gekomen,
mensch is niec arm , — hij nets heeft , maar
ii n'a pas obtenu , rept cet argent par
hij niet werkt, en homme n'est pas paudes moyens droits ou honnetes, par les
vre, parce qu'il n'a den, malt parce
votes ordinaires. De — voor lets open
qu'il ne travaille pas. Zal uw broeder
zetten, (aanleiding tot lets geven) donner lieu a ce qu'une chose se fasse. De
nog heden vertrekken, — het mooi weer is ?
votre ft-are partira.t encore aujourgefloten vinden , trouver la porte ferd'hui, parce qu'il fait beau temps. Pubs.
mde, trouver visage de bobs. De winter
ftaat voor de — l'hiver approche. Met
que vooronderitelt iets , dat de fpreeer weer,
en wordt bijzonder gebruikt, on een befluic
de — in het huis vallen, faire on dire q.
fig.
huis,
uit te cirukken; bij v.: — God regtvaardig
ch. h l'etourdie ou brusquemeut ;
als : Ik ben in geene maand nit de — geis, zal de zondaar zekerlijk gefiraft ivorden, puisque Dieu est juste, le pecheur
weest, it y a an mois que je n'ai pas d.
to hors de la porte, hors de la maison,
sera certainement punt.
quo je ne suis pas sorti. Iemand de — Deze , bijv. aanw. voornaamw. (voor het m.
uitgooijen , uitzetten, (wegjagen,) met:re q.
en vr. enkelv. a. nv. ; iii het o. Dit,) ce ,
q. a la porte, le chasser. Vail — tot —
cet, cette, (voor den a. en 4. nv. meerv.
der drie geflachten,) ces.— hood, ce chi en.
bedelen , mendier de Porte en perte. Voor
eene geflotene — komen, (iemand niet te
— man, cet homme. Dit kind, cet enfant.
— jongens en meisjes zijn onze kinderen ,
huis vinden ,) trouver porte close. Dat
doer de — toe, (dat is voortreffelijk in
ces garcons et ces fines sent nos enfants.
tegenover die of gene ftaande , om een
zijne foort,)cela lave,enleve,emporte la
net' perfoon of eene zaak aan te duiden,
paille. (in den regt. ,) huis, m.
die dlgt bij is , terwijl die en gene verder
Men heeft gepleit met opene, geflotene
verwijderde voorwerpen aanduiden, ce
deuren, on a plaidd is huis ouvert , clos.
die
van
zelve
toevalt,
une
porte
- ci , pl. ces
ci.
ci , cette
cet
g ene
une porte
— man en die vrouw, cet-homme-ci etcetbattante. Eene dubbele
Eerie blin.
te femme-la. Dean mannen en die vroubristle, el deux battants.
wen , ces hommes-ci et ces femmes-la.
de — une porte fausse feinte. Eezonder zelfstandig naamw. celui-ci
(zonder bijwerk,) tine parne gladde
us. celle ci , f. pl. ceux ci , m. celles-ci,
te arasee. Eene glazen —, tine Porte viEene
groene
(voor
of
achter
cc.f;
Van
al die fchilderijen is — de fchoontree.
re andere, our den togt , de koude in eel'
fr e, de toes ces tableaux celui-ci est le
plus beau. Deze , die en gene, celui-ci ,
vertrek of te weren,) une ports i erte.
celui-la et l'autre. De brenger dezes
Deurbeflag , o ferrure d'une porte,
Deurblad, o. (in de kruidk.) hazebek , ha.
(briefs), le porteur de la presents. De.
ze (vrouw) is fchooner, dan die of gene,
zenoor, pence-fettille, f.
celle-ei est plus belie que cells-la; zie
Deurdorpel, m. van beneden, seuil de la
verder de fpraakk.
porte. —, van boven, (bouwk.) sourcil.
Dezelfde , b. n. en (volgsns fommigen) aan.
Deurdrempel, zie Deurdorpel.
gait,
wijz. voornaamw. worth beter van malkaa
Deurduim, m. waarop het hengfel
der gelchreven zie Zelfde.
gond de porte.
penture
de
porte,
fa
nv. in. en vr.
Dezelve
, perf. voornaamw.
0.
Deurhengfei,
enkeiv. en meerv. , elle , , its, elDeurklink, yr. loquet, m. Kleine — 2 loqueles , eux ; (4. nv. meerv. en yr. enkelv.)
teau, M.
les , eux ,elles,la,elle A ANM. De 2. nv.
Deurkiopper, m. marteau de torte heurDeszelfs, (deszelven), en derzelver, moet
toit-.
in bet Fransch door de bezitt. voornaamw.
Deurknop, m. bouton de la porte.
worden vertaald , als : Zij bedmkten den
Deurlijst, vr. huisserie , f.
minister voor deszelfs (zijne) hulp ,
Deurpost, m. poteau de porte. —, van
rdmercioient le ministre de son assistan{teen, pied-droit.
ce. ook fours veikeerdelijk voor De
Denning, m. boucle de porte, f.
zelve zie Zelve.
Deuribil, vr. jambage ,
Diaken, m. armbezorger, diacre.
Deurwaarder, rn. zeker beambte, huissier.
Deurwaarderfchap , o. charge d'huissier , f. Diakenfchap o. diaconat,
portier,2 (in de hotels der Diakones , vr. diaconesse.
Deurwachter,,
Diakonie , yr. diaconie.
grooten ,) suisse.
diamantfteen een edelgefleen.
een kloos Diamant ,
Deurwachteres, vr. pot ti ere.
diamant brut.
te, diamant. Ruwe
ter , touriére.
Valfche
diamanten
(bij juweel. ,) des dia •
Deurwas , zie Deurblad.
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marts de vericle, ook welfiras genaamd ;
pardon. Elk is een — in zijne nering, chafig. Grove diamanten flijpen, courir les
cun est plus ou moins trompeur dons son
rues, battre le pave, passer sa vie dans
metier. Een kleine (die eene beuzePoisirete , flaner.
ling weggenomen heeft,) un larronneau ; fig.
Diamantgruis, o. poudre de diamant , egri.
Een — aan de kaars, (een vonkje aan desee , f.
zelve , die haar doet afloopen ,) arse petite
Diamantmijn, yr. mine de diamants.
larron de chandelle.
flammêche,
Diamantilijper,, m. diamantaire,lapidaire ; Diefachtig, b. n. genegen tot diefstal, infig. Grove-diamantflijper, batteur de pave,
clin, e, adonni, e, au larcin, au vol.
flaneur.
—, bijw. fieelswijze heimelijk, furtiDicht , yr. gedicht, poeme, vers, m.
vement, en larron, en voleur.
Dichtader, y r. veine poetique.
Diefachtigheid, yr. inclination au vol,
Dichten n. w. (ik dichre, heb gedicht) ,
penchant au vol , m.; fig. lust, trek tot
een gedicht vervaardigen, verzen maken ,
Helen, demangeaison de voler.
composer no poeme, fairs des vers. —, Diefegge , yr. larronnesse , voleuse.
b. w. in dicht ilellen , (boertig,) poitiser,, Diefhanger, Diefhenker, zie Beul, Scherp.
versifier. —, y erzinnen, zie Verdichten.
regter.
Dichter,, m. die dicht, poste. Hij is tot — Diefijzer, zie Breekijzer.
gehoren , it est
poste. Armzalig
Diefkelder, m. cachet on lieu souterrain
rijinelaar, poetereau.
oil Pon enferme let voleurs.
Dichteres, y r. poste , m. (ongebr.) poetes- Dieflelder,
gemeenl.Diender, pousse-cul,
se. edevrouw Deshoulieres was eene beminarcher.
nenswalrdige —, madams Deshoulieres e- Diefsch, zie Diefachtig.
toit un poets aimable.
Diefstal ,
dieverij , larcin, vol. Hij is van
Dichterlijk , b. n. poetique. Dichterlijke vrijbefchuldigd, ii est accuse de vol. De
heid, licence poetique. —, bijw. poetique— it ontdekt, le larcin est decouvert. De
meet.
— met inbreuk wordt in fommige landnn
Dichtgenootfchap, o. societe de poetes, f.
met den dood gefiraft , le vol avec efrac.
Dichtkunde, Dichtkunst, poesie, f. art
tion est puni de mart en quelques pays.
de faire des vers ,
Diegene , aanw. voorn. m. en yr. , zie De.
Dichtluim, yr. Dichtlust, m. verve poetigene.
que, f.
Diemet, o. zekere Ito& , ditnites, m.
Dichtmaat, yr. het werktuigelijke, waardoor
sorte de futaine, de basin.
verzen van ondicht onderfcheiden, Diemetten, b. n. de futaine.
metre, m. In —, en vers.
Dien , aanw. voornaamw. (3. en 4. nv. m. en.
Dichtilmic , o. dicht, poeme,
kelv. en 3. nv. m. en o. meerv., en in
piece de
poesie, f.
fommige gevallen 3. nv. o. enkelv.)
Dichtvuur, o. zie Dichtluim.
Geeft het — man, dennez.le a cet homDie, aanw. voornaamw. (voor het m. en yr.
me. 1k ken — man, je conceit eet hom.
enkely. en voor het ?Beery .; het o. enme. Zij behaagt — mannen en — knideren,
kelv. is Dat, zie dit woord,) ce , cet , m.
elle plait d ces hommes et a ces enfants;
cette, f. ces , pl. (als tegenft. van deze,
of in tegenft. aan Deze: Donnez-le is cet
om eenen grooteren afs:and aan te duiden,)
homme-14; je connois cot homme-1a, elce ...-14 , cet ....14 , cette mast,
les plait a ces hommes-14 et a ces ence mdt. — man , cet homme. — boom, cet
fants-la. Te — einde, a cette fin. Te
arbre. — vrouw , cette femme. — manopzigte, is cet egard, en in tegenft. aan
nen,, vrouwen , kinderen , ces hommes, ces
Deze : cs cette fin-i4; a cet egard-14.
femmes , ces enfants. Deze vrouw en — Dienaangaande, bijw. wat die zaak hetreft,
rnan,cette femme-ci et cet homme-14. Dequart, relativement 4 ce14 ; a cot e ■
ze mannen en — vrouwen, ces hommes ci
Bard.
et ces femmes-14. , betrekkel. voornaamw. 1/enaar, woord van beleefdheid , waarbij
(voor het m. en y r. enkelv. en voor het
men eigenlijk niets denkt, in het fpreken
mcerv.; voor her. o. Dat, zie dit woord;
of farijven , serviteur. Uw onderdaniin den I. nv.) qui. De man ,
het gezegd
ge en zeer gehoorzame votre er gs-humheeft, l'homme qui l'a dir. De vrouw
ble et tres-obeissant serviteur ; van Kier:
bemint, la femme qui vous aime. De hond,
Eenen — ingken, in den gealeenz, fpreektr.,
die u zoekt, le chien qui vous cherche.—,
voor : zich buigen , eene buiging oaken,
(in den 4. !iv. voor het meerv. en voor het
faire la reverence.— , arnbtenaar, officier,
yr. enkelv. en meer y ) que. De mannen (de
tninistre. Een — des ftaats, un ministre
vrouwen en de kw deren)— ik ken , les homd'etat. knecht, bediende, domestique;
mes (les femmes et les enfants) gee je
zie Bediende. — der justitie, zie Geregtsconnois. AANNI. Vie (en Dat) als betrekk.
dienaar 5 fig. Een — der zonde , pdcheur.
voornaamw. wordt zelden of nooit anders Dienares , vr. bij wijze van beleefdheid , als
dan in den a. en 4, n y. , zonder door een voorIk ben uwe je suis votre servante ;
zetfel te zijn vooraFgegaan, gebrmkt; in de
insgelijk , zoo als boven bij Dienaar geandere gevallen moot men zich van Welke,
zegd is : IYlaak eene —, (tot meisjes fprehetwelk en vie bedienen ; zie die woorkende Ofaites la reverence.
den.
Diender zie Geregesdienaar.
Dief, fteler, die in het geheina fteelt, Diener , b. en 0. w. (ik diende , heb gcdiend),
larron. —, die op allerhande wijze iets
dienst doen, servir,,rendre service. Zijrooft, zelfs met geweld, roover, voleur.
ne vrienden servir ses amis. Hij heeft
gaauwdief , die lets met list en behenmij wel gediend in deze zaak, it m'a Bien
digheid wegneeint. filou; fpreekw. De geservi dans cette afaire. God —, (Hem
legenheid maakt den —, Poccasion fait
verfchuldigde eer bewijzen,) servir
le larron. Kleine die‘ren hangt men op, en
Dieu. Om loon servir pour gages.
de groote laat men loopen, on peed les
Tiij heeft zijn vaderland dertig jaren gepetits 'arrow. , mais aux grand: on fait
diend, zl a servi sa patrie create ans.
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Hij dient mij federt tien jaren, y a dix
ans qu'il me Bert; fain. Kan ik u daarmede —? cela peut-il y ou: servir? 're land,
ter zee —, servir sur terre, sur mer;
fpreekw. Niemand kan twee heeten —,personne ne pent servir deux maitres a la
van nut
fois. o. w. (met Hebben,)fig.
zijn, verftrekken tot lets, servir, étre
bon, utile 4, convenir. IVIijn mantel zal
mij tot deken —, mon manteau me servira de couverture. Dat dient tot niets , cela
aarne sert de rien, n'est bon a rien.
toe dient het u, dit gezegd te hebben?
Die
knecht
quoi vous sect de l'avoir dit?
dient mij, (past mij, flaat mij wel aan,) ce
domestique use convient. Deze jonge
mensch zal u in uwe taken kunnen —, (van
dienst zijn), ce jeune hommevous sera utile dans vos ajf'aires. Kan ik li roet een
kopje thee —? puis-je vous ofirrir tine
antwoorden, repondre.
tasse de the.
Wij zullen u daarop —, nous vous tepon,
drons a cela, la-dessus. Om u te
(tot antwoord,) pour von: servir. ,
moeten, behooren , als : Ik dien morgen
bij hem aan te gaan, it faut que je passe
domain chez dui. Verzenden aan de regts
bank van eerllen aanleg, om te — van berigt , renvoyer au sribuval de premiere
instance en faire rapport.
)iengenen , zie Dengenen.
nv. enkelv.
liens, aanw. voornaamw.
en o.) De tuin — mans, Het hoofd
paards, le jardin de cot homme , la td,
te de ce cheval ; of in tegenft. aan Daze: le jardin de cot homme-14, la tdte
de ce cheval-14; zie Die.
)iergene , zie Dergene.
)iergenen, zie Dergenen.
dienst, y r. hulpbetoon, bijiland, service,
bon ofgce, m assistance. Hij heeft mij
eene gewigtige gedaan , it m'a rendu
tin service important. Het is eene wedie gij mij bewezen hebt, c'est
zenlijke
un bon office que vous m'avez rendu. Het
(befchikking,) c'est
is wel tot uwe
bien a votre service. , eerbewijzing
waardoor men zijne of hankelijkhetd van ie..
nand aan den dag legt; inzond, godsdienst,
het waarnemen van de goddelijke eeredienst,
culte, service divin , tn. Er gebeurde
eene zoo groote ergernis in de kerk, dat de
— werd afgebroken , i 1 arriva tin si grand
scandale dans l'iglise ,que le service divin fur interrompu. om loon, de omyang aller ligchtmelijke dienften, tot Welke
men zich heeft verpligt, of verpligt is ge
worden, service, nu In iemands — zijn,
dtre au service de q. q. In iemands —
komen, entrer au service de q. q. De
— in dit huts is gemakkelijk, le service
dans cette mabon est aise.—, condition,
1. emploi , ns. place, f. Hij is batten —,
al est hors de condition, sans emploi.
Zijn zoon zoekt eene —, son fads cherche
tine condition Zijn knecht is oud, hij
zoekt eene —, son domestique est availce en dge , it cherche tine place, un embepaaldelnk krijgsdienst, service
ploi.
militaire. Hij heeft vijfjaren (gediend,)
il a cinq ans de service. — nemen , s'enrifler,, s'engager,, prend:e l'epee en ser.
vice. Dix de —gaan , (haar verlaten
ter le service, sortir de service, pendre l'eode au croc.—, nut, als : Dit paard
doet mij goede ce cheval m'est de bon
service. Ik heb nog geene van mijn
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ne me suit pas encore sera
tuig gehad,
de ma voiture. Ter dienite der jeugd, a
l'usage de la jeunesse. bij de beheering der geldmiddelen, aanfchaffing of Intgave van het benoodigde, exercice, m.
— van het jaar 1829, l'exercice de l'an
Dienstaanbieding, yr. ere, tn. ,presentation de service.
Dienstbaar, b.n. dienende , servant , e. —
zijn , servir. knechcelijk,flaafseh, servile, esclave. Een — yolk, tin peu ■
ple e;clave.
Dienstbaarheid, yr. etat de celui qui sort,
service domestique , knechtfchap ,
ilavernij, servitude , f. esclavage , asservissement, m.
[)ienstbode, DI. en vr.
Diensthuis 5 in, maison ou Pon sort. —,maison de servitude, f.
Dienstjaar, o. Jaar waarin men in werkelijke
dienst is, annee d'exercice, f. —, (in net
kri;gsw.) annee de service. _Like veldtogt
wordt voor dên — gerekend, claque campagne est comptee pour une annee de seri.
vice. —, (in het finantiew.) exercice ,
Dienitig , h. n. dat dienen lean , nuttig , utile,
propre, bon, ne , convenable. Len middel dat — is voor tie koorts, (om dezelve
te verdrijven,) un remade qui est bon a
(contre) la P y re. Sterk gekruide fpijzen
zinc u niet —, des mots beaucoup assaisonnet ne vous sont pas convenables, ne
y ou: conviennent point. Dienflige wind,
(zeew.) vent serviable, favorable.
flenftigheid, y r. nut, utilise.
Dienstknecht , tn. valet , domestique.
Dienstloon, m. en o. hnurloon, gages, m.
, werkloon , salaire, m.
p
Dienstmeid, Dienstrnaagd , yr. servante , domestique.
Dienstpligtig , b. n. oblige , e, aux services.
Dienstvaardig, b. n. serviable, officieux
euse , prat, e, a servir, is rendre service. —, bijw. d'une maniere officieuse.
Di.enstvaardighetd, y r. empressement a servir, 4 rendre service, promptitude a
servir.
Dienstvrij, b. n. franc, che , de service,
exempt , e , de corvee.
Dienstwillig, b. n. zie Dienstvaardig. —, (in
den briefstij1,) als: Uw dienstwiltige dienaar, vitro devoid serviteur.
Diensvolgens, htjw. nit dien hoofde , suivant cola, en vertu de cela, par consequent.
Diep , b. n. pro fond , e. Daar dit woord
op verfcheidene wijzen in het Fransch
wordt uitgedrukt, zullen wij bier de voornaamfte laten volgen: Eene diepe gracht,
tin fissi pro fond. .1.en — water, tine eau
profonde. Een nadenken, une profonde
meditation. Eene diepe buiging maken,
aire une profonde reverence. Eene diefpc
wonde , une plaie profonde. Diepe
zuchten, de profunds soupirs. De diepite
vernedering, la plus grande humiliation.
Fen — tlevendig,) gevoel, un sentiment
vi f. Diepe rouw, grand deuil. Deze
broek is niet — genoeg, (is in het kruis te
naauw,) cette culotte n'a pas assez de
fond. Zich in bet diepfte van het boscb
verbergen, se cacher dans le fond du bois;
fpreekw. Stille waters hebben diepe gronden, (die veel zwijgen, denken echter niet
mindef,) it n'est Aire eau que cello qui
dirt.
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dort.—, lang,,als : Een zeer huis, une maikern de — (het binnenfle) der barten
son Men profonde, , creux, euse. DieDieu conntit le fond des coeurs. Grow.
pe oogen hebhen, avoir les yeux creux,
delooze
ab yme ,abitne,m.
afgrond,
bord, une assiette creuenfonces. Een
draaikolk, gouffre , m. In eene — van on-.
se. Een diepe fchotel, un plat creux. Een
gelukken geraken, tomber dans son pouf.
diepe weg, un chemin creux ; fpreekw.
fre de malheurs. De — peilen , (zeew.)
Het zit er niet dieper , (zijn begrip reikt niet
sender. — in het hol, profondeur dans la
verder,) c'est une pauvre cervelle.—, vast,
tale,
creux sur serrage et sur bau.
als: Een diepe flaap, un profond somvan een fchip, calaison. — of lengte van
meil. E'en — ftilzwijgen in acht netnen, I een zeil, chute, etarqure d'une voile.—
garder un morne, profond silence ; fig.
van de vlag, battant de pavilion, m. Aan.
In diepe gedachten (gepeins, afgetrokken)
geteekende diepten, ondes marquees.
zijn , etre tout pensif, eve, etre en pro. Diepverbonden , b.n. als : Een — fchip, (zeew.)
fondes reveries. —, (van toonen fpreken.
(fchip dat hoog op het water ligt,) vais•
de ,) bas, se. Een diepe toon, un ton
seau de bord haul.
bas. Eene diepe item, une voix basso.
Diepzinnig, b. n. afgetrokken, abstrait, e.
profondement, bien a vant, bien
geheimzinnig , mysterieux, ease. —,
ingewortelde boom, un arloin. Een
moeijelijk om te bevatten ,
cornbre profondement enracine.
prendre ;
adem haprofond , e, penetrant, e. —,
len, zuchten,soupirer profondement. Zich
bijw. zie Diepzinniglijk.
'Lets — in het geheugen prenten, se k rarer Diepzinnigheid,
profondeur d'esprit , de
q. ch. profondement dans la memoire.
science.
Zich — vernedeien , s'humilier profontle- Diepzinniglijk , bijw. d'une manihre abstrai•
(nederig,) it
te; fig. profondement.
meat. Hij groet u zeer
vous salue tras•profondement. — naar be. Dier, o. al wat 'Leven en beweging heeft, beest,
nedeii vallen , Somber de bien haat. — in
animal, m. bete, f. Tamtne therm, des
de aarde graven , creaser bien avant dans
bites apprivoisees. Vliegend —, animal
el ailes ,qui vole ,m. Viervoetig—, animal
la terre. — in den nacht, bier; avant
dans la nuit. — in jets gaan , indringen
4 quatre pieds, quadrupede , m. Redeloos
s'enfoncer, penetrer dans ... Hii is zeer
bete , brute , f. Kruipend
(ani- in bet bosch ingedrongen , it s'est enmal) reptile , m. Wreed, wild — anifonce bien loin dins le boil. Zijnen hoed
mal sauvage farouche on feroce , m.
— in de oogen drukken , enfoncer son chaEen ijsfelijk, fchrikbarend
une furieupeau dans la tete. De fchepen zijn — in
se bite. Len woedend , razend
une bezee, les vaisseaux sent en haute, en pleb .te furieuse. Halfslachtig of Tweeflachtig
ne mer, au large. Hij fteekt — in
—, (dat op het land en in het water leeft,)
fchulden,i1 est fort endettd , noye de detamphibie , animal amphibie,rn. Verfcheu.
tes. Hij is — in de zeventig, (ver over de
send , verflindend, vleeschvretend
ani.
zeventig ,)il est au dela de soixante-dix
mal devorant, vorace, carnassier, (in
geladen, forteans. ----, (zeew.) als :
de nat. geich.) zoophage, m. eloedeloos
went cale , e.
of gekorven
insecte, m.; fig. gem.
I)iep, o. zie Diepte.
Een leelijk — ,une vilaine bite. Kan men
Diepachtig, b.n. een weinig diep, an pea
zoo als een — (zoo dom) habbelen, praprofond, e.
ten? pent-on tenir des paroles si bites?
Diepdenkend, b.n. Een — man, an esprit
(regte domkop,) c'est
Het is een waar
profond , qui pease profondement , qui a
en franc animal.
une grande penetration d'esprit; un Dier, zie Duur.
d p enseu r .
grand
Dierhaar, b. n. cher, ere, precieux, euse.
b. w. (ik diepte , heb gediept), nitDiepen
,
Allijne dierbare vriendin , ma there amie.
diepen, creaser, rendre plus profond, e. Dierbaarheid yr. beminnelijkheid , amabi.
(bij fchilders,) otnbrer,, mettre ou
lite.
peindre les ombres dans un tableau.
Dierbefchrijver, m. fchrijver over de dieren,
Dieper, m. celui qui crease.
celui qui
zoolographe,
ombre
m b re .
Dierbefchrijving, yr. zoographie.
Diepgaand, b. n. (zeew.) qui tire, prend, Dierenaanbtdding, yr. vereering der dieren,
heaucoup d'eau, est fort charge, 0, est
zooldtrie.
profondie , 0.
Therenhuid, yr. peau d'animal, f.
Diepgang, in. van een fchip, (zeew.) tirant Dierenkenner,, m. kenner der dieren, zoolod'eau d'un vaisseau.
gue.
Diepgrondig , b. n. dat eenen diepen grond Dierenkennis, yr. zoologie.
heeft , qui est fort profond, e.
Dierenplptenfteen , m. (in de nat. gefchiecl.)
Dieping, yr. action de creaser.—, action
zoophytolyte.
d'ombrer.
Dierenriem ,
(in de flerrek.) zodiaque.
Dieplood, o. sonde, f. plomb de sonde, m.
De twaalf teekenen van den — les douze
Met het — in de hand varen, alter a la
signes du zodiaque.
sonde, naviguer la sonde a la main.
Dierenrijk, o. regne animal, vs.
Diepte , yr. profondeur, f. enfoncernent,m. Diergaarde, yr. parc , m.
Deze put heeft Brie honderd voet —, (is Uiergelijk zie Dergelijk.
30o voet diep ,) ce puits a trois cents Dierkoop , zie Duurkoop.
pied: de profondeur. g ene gracht zes voet Dierkring, zie Diereariem.
geven, (diep maken,) donner a un fos- Dierkunde, yr. (in de nat. gefch.) natuurlij.
se six pieds de profondeur. —, lengte, als :
ke gefcbiedenis der dieren, verhandeling oDit gebouw heeft meer
can breedte , ce
ver de dieren in het algetneen, zoologie.
batiment a plus de profondeur que de Jar—, leer over de levenskracht der menfchen,
gear. Alen ziet een palcis in de — van dit
zoonomie , f.
dal , on voit on palais dans Penfoneement Dicrlijk, b. n. van het dier,, animal , e. De
de cette vallde.— geond , fond , tn. God
dierlijke (vleefchclijk gezinde) mensch ,
l'hom-
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phomm. animal. Het — Leven, la vie
le tient cache. —, gefloten. Een huis,
animale.
heer is verpligt zijn verhuurd huis, wel te
Dieriijkheid, yr. animalite.
onderhouden , deur. en daidigt te houden ,
Diertje, o. verkl. w. , zie Dier; animalcuun propriitaire est oblige de tenir sot;
le, tn.
locataire clos et couvert. —, bijw. nabij,
Dierzuur , o. (bij de chem. ,) acide zoodipres, proche , de pres. Zij woven — bijque, no.
een, ils demeurent tout proche Pun de
Dierzuurzout , o. (bij de chem. ,) zoonaPautre. kA ij zi i n ieeds — bij de {tad, nous
tes, m.
sommes déjà pres de la ville. — bij el.
Dies, bijw. c'est pourquoi, pour cette raikanderen, pre: a pt es, dru. Deze booson, zie Des.
men ziju te — bij elkander geplant, ces at.
Diets, bijw. in: Iemand sets — waken, (wijs
bres sent trop dru plantes. —, (zeew.)
maken ,) faire accroire q. ch. a q. q. Hu
als : — bij den wind ,j au plus pres du vent.
is de man met, wien men lets kan —, (op Digten , b. w. (ik digtte, heb gedigt), digs
de mouw fpelden,) ce n'est pas Phomme
maken, boucher,, dtouper, former , rem4 qui l'on puisse en faire accroire.
plir. Een vat —, boucher en tonneau.
Dieven , b. w. (ik diefde, heb gediefd), in
Kant —, (ftoppen,) remplir de la den.
eenen zachteren zin, dan ftelen, kapen,
telle.
gripper. De kat heeft een M.& vleesch Digtheid, yr. vastheid en geflotenheid, van
gediefd, le chat a grippe an morceau de
lets, densite, solidite. Het goud heeft
viande. —, heimelijk ontfutfelen, escatnomeer —, dan het silver, l'or a plus de denter. —, itelen, ddrober,, voler.
site que Pargent. —, (in de leerk.) comDievenherberg, vr. verblijf der dieven en
pacite. Er beflaat geene volfirekte —, it
roovers, glee de voleurs ,m.
n'y a point de compacite absolue. —,
Dievenhol, Dievennest, o. repaire de vo.
—, nabijheid , voisinage, no. prosimit e.
leurs, no.
Deze tuin that mij aan wegens zijne — bij
Dievenlantaren, vr. lanterne sourde.
mijne wooing, ce jardin me convient par
Dievenrot, o. bande de voleurs, f.
sa proximite a ma demeure. De — van
Dieventaai, vr, brabbeltaal, kramerlatijn, baeen bosch, Pepaisseur d'un bois.
ragouin, jargon de voleurs, argot, m. Digtjes, zAe Digt, bijw.
— (eene voor anderen onverflaanbare taal) Di j , vr. bil, cuisse.
fpreken, parler narq';ois.
Dijbeen, o. (in de ontleedk.)f6fmur , on.
Dieverij, vr. diefstal, vol, larcin , brigan. Dije, zie Dij.
dage , m. Hij wordt van — befchuidigd , Dijen , o. w. (ik dijde, ben gedijd), ultzet.
it est accuse de vol. De — is outdekt , le
ten, zwellen , enfler,, gonlier. Zoo dra hij
larcin est decouvert.
gegeten heeft, di;t hem de maag, (zwelt
Dievenvijl, yr. lime sourde.
hem de maag op,) desqu'il a mange , l'esDiggel,vr. fink van een gebroken aarden vat ,
tomac lui gonfie.
potfcherf, tot, tesson,m.
Dijgen , o. w. (ik deeg, ben gedegen), zie
Digt , b. n. vast , ineengedrongen , dense,
Dijen ; zie ook Gedegea.
compacte, (het laatfte woord wordt van Dijharnas, o. cuissart, no.
vaste ligchamen gebezigd). Het water is Dijharst, m. dijfink , achterbout van een fchaap,
veel digter, dan de lucht, Peau est plus denenz. , gigot de mouton , m. ecianche, f.
se que Pair. De digtfte ligchamen zijn de Dijing, yr. enflement, gonfiement , m.
zwaarfie , les corps les plus dense: sent les Dijk , m. dam, eene boogte van paalwerk ,
plus pesants. De platina (zeker mineraal,
aarde, enz. , om het water of te keeren , diwit gond ,) is het digtfie bekende ligchaam,
gue ,chaussee ou levee de :erre, f. bacarla platine est le corps le plus compacte
deau, tn. dame, f. Een' — opwerpen , dieque l'on connoisse. —, dik , met weinig ope
ver nue digue. Den — doorfieken , perningen tusfcheu de menigte van gelijkfoorcer ou couter la digue. Zoden aan den —
tige dingen, waaruit het geheel beftaat, d.
brengen , om hem te herfiellen , reparer upais , se. Eea digte drom (menigte) van
ne digue; fig. Dar brengt geene zoden am
vijanden, tone troupe epaisse d'ennemis.
den —, (dat helpt, baat D1Ct , ) cela ne
Een — bosch, une fords dpaisse, un bois
sort 4 rien, cela ne pent aider beauOafs, touffu; ook zegt men: Een digte
coup. Iemand aan den — jagen, (naakt en
nevel , un brouillard epais. —, dru, e.
hulpeloos wegzenden ,) ook : Iemand op den
Dit koren that heel — (dik), ces bids,
— zetten , faire sortir q. q. de son loge.
bled: , sons fort drus. —, met kleine 0.
men: sans qu'il sache en trouver un aupeningen in bet maakfel, welks deelen ech.
tre mettre q. q. sur le pave ou tout
ter naauw in elkander verbonden ziju , vast,
nu a la porte.
:erre, e. Een te — fchrift, une dcriture Dijkaadje, yr. al wat tot het leggen van eecrop serree. — linnen, de la toile serrde ,
nen dijk behoort, tout ce qui appattient
quo a du corps. — laken, du drap cora.
à /a construction d'une digue.
g ene digte mand , un panier plein. —, Dij kaarde, yr. terre propre a faire des dizonder of met geflotene opening, wel geflo•
gues.
ten, Diet lek, bien joint , e, bien fermi, Dii kbaas, m. die aanneemt eenen dijk te ma.
e, bouchd, e. Dit vat is goed —, ce tonken, entrepreneur de digues.
neau est bien bouche , fertne. —, (zeew.) Dijkbreuk , yr. rupture d'une digue.
als : — fchip , (een fchip dat wel is toegeflopt Lijken , o. w (ik clukte , heb gedijkt), dleof gekalfaterd ,) vaisseau bien etoupd,
ver ou faire une digue, des digues. —,
calfeutre ou radoube ; fig. gebeim. Zich
b. w., zie Bedijken.
— houden, — zijn, (niers ontdekken ,) etre Dijker,, Ds. eclat qui travaille a une di.
secret, ne decouvrir point ce qui a ite
gue.
confid, garder le secret, faire le fin. Hij Dijkgeld, o. frais d'entretien pour les di.
is zeer —, zoo — als een pot , il n'a
guts , tn. pl.
point de langue , it ne sonne ion t , it est Dijkgraaf, in. intendant des digues, maitre
fort cache, secret. lYlen houdt !aet —, on
des eaux.
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Dijkgraafscliap, o. intendance des digues ,f. Dikbastig ,b.n. dik van fchil, eossu, e. Dik.
bastige boonen, des fever cossues.
Dijkheemraad , m. membre de l'administraLion des digues; zie Heemraad.
Dikbeenig, b. 13. qui a let jambes grosses.
Ditkheemraadfchap , zle Dijkgraafschap.
Dikbek , in. en yr. die bolle, dikke wangen
of koonen heeft , joufflu, e.
Dij king, vr. action erdIever ou de faire une
Dikbekkig, b. n. joufflu , e.
fain. dikwanu e.
digue.
zie Dijkgraaf.
gig, waffle, e.
pilotis d'une digue.
Dikbiadig , b. n. vol bladeren, bladrijk,
Dijkpaal,
Dijkpligtig, b. n. oblige , e, d'entretenir ulu , e, touffu , e.
ne digue, ou de travailler a son entre• Dikbloedig, 'o n. qui a le sang Oases.
Hen, ou de contribuer pour en faire Dikbuik, zie Dikbast.
les frais .
Dikbuikig, b. n. ventru, , corpulent, e;
payer
p
Dijkregt,o. droits, statuts qui concernent,
jam. pansu e. Eene buitengewoon dikbuiregardent les digues, m. pl.
kige vrouw,, tine femme extrimement vontrue. Dikbuikige bloemkelk , (in de kruidk.)
Dijkfchouw, yr. inspection,visite,des digues.
secretaire de radminise
en calico ventru.
Dijkfchrij ver,
tration des digues, ou du college qui Dikheid, zie Dikte.
est propose 4 l'inspection et a l'entretien Dikken, b. w. (ik dikte, heb gedikt), dik
maken, epaissir, rendre epais , zie Ver.
des digues.
, zie Dijker,
dikken. , o. w. (met Zijn ,) dik worden,,
Dijkwerker.
devenir epais, se, s'epaissir. De melk
Dilkwezen , o. tout ce qui regarde les digues, departement des digues,
le lait commence a s'epaisbegint te
sir.
Dijfiuk , o. aan een harnas , dijharnas, tascuissart,
m.
achterbout
van
Dikkerd
,
Bette,
m. gros garpon; gem. vet kind,
een fehaap , kalf, gigot de mouton, m. évet molletje, popu7o. —, die kort en dik
clanche de veau, f,
is, courtaud.
Dijzak, m. poche de culotte , f.
Dikkoonig, zie Dikbekkig.
beneveld, Dikkop , m. en vr. qui a la tete grosse; fig.
Dijzig, b. n. bedompt ,
nibuleux, euse,brumeux, euse , sombre,
fam. une grosse caboche.
p sombre.
,temps
,der
so
Diklippig, b. n. qui a de grosses :levres,
h umid e . — we
Dik, b. n. en bilw. gezec, uitgezet, Oats,
lippu, e,
se. —, door de hoeveelheid van den omtrek , Diklijvig, b. n. zwaarlijvig , reties, ete,cor"relent, e.
gros, se. Een 3 voet dikke muur, un
mut- Oafs- de trois pieds. Eene dikke
yr. corpulence.
plank, une planche epaisse. Een' vinger Dikmaal, Dikmaals, zie Dikwijls.
epais d'un doigt. Dat is — (zwaar) Dikpens, zie Dikbast.
laken, c'est du drap epais. Eene dikke Dikruggig, b.n. wel voorzien van rugvleesch,
rdblu, e. Een ddtruggige haas, Chaas
"(zware) lucht, un air Opals. Men moet
de radijzen zoo — niet zaaijen, it ne fansmec eenen dikken rug,) tin liêvre rdblu.
pas semer les radis si Oa t s. Dikke Buis- Dikte, yr. dikheid , epoisseur, gresseur,
corpulence. Deze zuil is niet groot geternis, epaisses tenebres.— haar, cheveux
noeg voor hare —, cette colonne n'est par
dpais , toufus. Eene dikke (zwaarlijvige)
assez haute pour sa grosseur.
vrouw, une grosse femme , une femme
replete. Een dikke bulk, on gros venire. Dikvoetig, b. n. qui a les pieds ,gros.
Een dikke boom , un gros arbre. Gij zijt Dikwerf, zie Dikwijls.
geworden , vous d' res s devenu bien Dikwijls ,bijw. vaak, souvent ,plusieurs fail,
zeer
replet, bien gros, vous avez grossi.
frequemment. Hoe —? combien de fois?
dat eene aanmerkeliike dikte heeft, gros ,
Zoo
taut de fois. Zoo — als, touter
se, volumineux, euse. Len — werk ,
les fois quo.
ouvrage volumineux, un gros
boek,
Dikwangig, b. n. meld, e.
weinig vloeibaar, dat nit vele , Dikzak , m. pataud; zie Dikbast.
vre.
en nabij elkander zijnde deelen beflaat, d. Dille, yr. (in de kruidk.) anet, en.
pais, se , gros, se. Dikke inkt, de Pen- Ding, o. alles wat men doer of verrigt, chocre epaisse. — bloed, du sang epais. Dik.
se ,affaire,f. 1k heb heden nog vele dingen
te doen , (zaken te verrigren ,) j'ai encore
ke olie , de l'huile grosse. Dikke (geronnen) melk, du lair caille. Dikke nevel ,
beaucoup de choses 4 faire aujourd'hui;
mist, du brouillard epais; zie verder
fates quo je fasse encore beaucoup d'afgekleed zijn, etre habille, vita
faires aujourd'hui ; fpreekw. Gedane dinDigt.
gezwollen , uitgezet. Dik.
gen (zaken ,) hebben
keer, a chose
pesarnment.
ke wangen, koonen, des joues enflees. Een faire conseil pris.
alles , waarvan men
de eigenlijke benaming niet weet, of niet
— been, une jambe enflee. Kort en —,(inen vet, fam.
verkiest te gebruiken , als: Wat is dat
eengedrongen,) trapu, e.
dodu, e. Eene kleine dikke en vette
voor een —? qu'est-ce que c'est quo cela?
vrouw, cue petite femme dodue. Hij zit Hoe noemt men dat-.? comment s'appelle,
er — en vet in, (is rijk ,) it est fort a
comment appelle - t - on cela? Dat is eels
son aise ; it nage en grande eau. Zich—
aardig
dat wilde ik wel hebben , voila
o.
q. ch. de jell, je voudrois bien
en zat eten , manger tout son sail.
De liefde is een wonderlijk
l'amour est
het dikke, als: Het — van het been , (de
une chose admirable. 1k zal u zeggen,
kuit,) le gra: de la jambe, le mollet.
Het — (bezinkfel) van koffij , le mare du
wat een puntdicht voor een — is , je vour
dirai ce quo c'est qu'une ipigramme. —,
cafe; fig. Door — en dun loopen, conook van perfonen gebruikelijk in het geworir par la bone , passer au travers des
bones et des mares, patanger.
ne leven, in den vertrouwelijken fpreektr.
ten
Dikachtig, b. n. an peu gros, se, epais, se,
Een goed vriend is een kosteli i k
bon ami est une chose pricieuse. Die
ras , se .
g
Dikbast, m. dikbuik, gros ventre; fam. dikkleine is een regt bevalig, lief —, cetpens , bedon , ten gros pansue
to petite est une bien folio enfant, fort
gen.
Pa
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Renting. .., in nog ruimere beteekenis, Disteltrekker, zie Distelhaak.
alles wat werkelijk beftaat of voorhanden is , Distelvink, m. putter, chardonneret.
doch incest in het meerv., als : Cod heefc Distillateur,, an. Cond. woord ,) brander , dis.
alle dingen gefchapen, Dieu a creel tom.;
tillateur.
tes les choses. Het einde van alle dingen, Disti l latie, yr. (ond. woord,) distillation.
eindelijk
la fin de toutes les choses. ,
Distilleerflesch , yr. matras , tn.
in de ruimfte beteekenis, alles waarvan men Distilleerkolf, m. overhaalglas zonder helm,
een begrip kan hebben , hetzij werkelijk ,
cucurbite, f
of flechts mogelijk, hetzij eene zelfstan- Distilleren, b. w. (ond. woord; ik
digheid of flechts eene eigenfchap, als: Hij
de, heb gedistilleerd), distiller.
gaac van groote dingen zwanger, il a de
o. van bet aanw. voorn. Deze; zie Deze.
grands projets, it fait des plans vastes , Ditmaal, Yr. voor dezen keer, cette fois-ci.
it forme de grands desseins , it roule de Dobbel, b. n. zie Dubbel.
grandes pewees ,de grands desseins dans Dobbel, m. bet dobbelen, feu de des. Tt enen goeden , eenen kwaden — hebben , (gesa téte ; fpreekw. Alle goede dingen beitaan in drie, toutes choses sont en trois.
lukkig, ongelukkig dobbelen ,) gagner,
Alle goede dingen zijn drie, le nombre
perdte au jeu.
de trois est parfait.
Dobbelaar, m. celui qui joue aux des ; fig.
Dingen, o. w. (ik doug, heb geclongen), ojoueur de profession.
Hij
marchander.
eenen
koop
handelen,
joueuse aux des.
ver
Dobbelaarfter,
(long van ftuiver tot fluiver, it a mar- Dobbelarij , vr. jeu de des, tn.
ehandi sot a sol. Naauw — en wel beta- Dobbelen, o. w. (ik dobbelde, heb gedob•
belcl), met dobbelfleenen fpelen , jouer
len , bien marchander et bien payer; fig.
trachten. Naar iets (ftaan,) pretendre
aux‘dis ; fig. om veel geld fpelen, jotter
ou aspirer a q. ch. la rechercher. Hij
gros jeu; farn. Tegen twaalf oogen
dingt (haakt) naar dit ambt, it aspire a
(gevaar loopen , om eene zaak niet to becette charge.
komen,) etre dans tin peril evident, conrir grand risque de ne pas reussir ou
Dinger, m. celui qui marchande.
Dingetje, o. verkl. w. , zie Ding; kleinigd'ichouer dans q. ch.; fam. Ongclukkig
—,Jouer de guignon, etre en guignon
heid, bagatelle , petite chose , babiole ? f.
au feu de des.
Dobbelhoren, m. beker, cornet. De dob.
Dinging, yr. pretension a une charge.
belfteenen ult den — (nit den beker)gooiDingsdaagsch, b. n. de mardi.
celle
qui
marchande.
yr.
Dingfter,
jen, joter les des avec le cornet.
Dingftigheid, y r. oneenigheicl, brouillerie. Dobbelhuis , 0. tnaison oil Pon joue aux
Dingtaal, yr. pleidooi, pleitrede , pleittaal,
des , f.
plaidoyer, m.; fig. gegronde, afdoende, Dobbelfpel, o. teerlingfpcl, jets de des ; fig.
voldingende redenering, argument soligros feu, jeu de hasard ,
de , discours persuasif, M. Hij fprak—,
Dobbelfteen , m. teetling, dd. Valfche dabparloit avec force et d'une maniere perbelfteenen ,des des pipes ; fig. aan dobbel.
suasive.
fteenen Cnijclen , couper en petits carreaux.
Dobbelfteenen goed, (zekere ftoffe die ,gepresident a la cour souDingwaarder,
veraine de justice.
ruit is als dobbelfleenen) une &ore ra)ie
Dirk, m. enkel in : — van de gaffel, (zeew.)
en forme d'ichiquier.
martinet. — van den giekboom,balanci- Dobbelziek , b. n. adonni , e, au gros jets ,
au jeu de hasard.
ne de la bone.
Distant, m. (in de muz.) bovenftem , des- Dobber, m. pen van een vischtnig, liege,
le
dichant
distant
De
tweede
—,
tn. ou plume a la ligne a pecker, f.—,
sus.
(zeew.) drijvende ton, baleen, boei, anou contre-point.
Disch, m. table , f.; zie Tafel.
kerblok, boude, balise , f. ligt fchuitDischdoek , zie Tafeldoek.
je, petite nacelle fort lagere. Dobbers,
tneerv., bottes de joncs pour apprendre
Dischgenoot, m. en yr. compagnon de table,
commensal, m. gast, genoodigde,
a nager , bouteilles de calebasse ,
Dobberen, o. w. (ik ciobberde, heb gedobconvive.
berd), op en neer drijven , (zeew.)flotter
Dischgeregt, o. tafelgeregt, service, ce que
au gre du vent et des fats; dotter a l'a.
Pon sert a la fois sur la table ,vs.
Discipel, m. (ond. woord ,) zie Lean ing.
bandon; fig. foster entre Pesperance et
Disfel, m. zeker gereedfchap bij de kuipers,
la crainte.
timmerlieden en wagenmakers gebruikelijk, Dobberiog, vr. action de moister et de descendre , de flotter au gre du vent et des
eene foort van bijl, erminette, doloire,
floss, des vagues.
1.—, aan eenen wagen, zie Disfelboom.
Disfelboom, m. van eenen wagen, Limon Doch , voegw. maar mais , or.
d'un chariot.
Dochter, y r. fille. Eene onechte une
fille naturelle, bdtarde. huwbare —,
Disfelboomriem, m. draagriem, dossiere, f.
fille nubile.
Disfelen, b. w. (zeew.) erminetter.
petite-filDochterskind, o. petit-fils,
Disfelpin, yr. ragot ,
Cezegencle
(zele, f.
Distel, yr. chardon,
beau-fils,
ker geneeskruid,) chardon bents. Plaats, Dochtersman, m. fchoonzoon
akker, land, vol distels, chardonniere.
gendre.
(ond. woord; ik dokter•
Distels uit het land trekkers, echardonner. Docteren, o.
de, heb gedokterd), den geneesheer fpeDistelachtig, b. n. comme un chardon.
onder docters
faire
le
medecin.
len,
Distelbloem, vr. flour de chardon.
handen zijn, prendre des drogues , mddeDistelig , b. n.p le in, e, de chardons ;fig. moeieines. —, b. w. Zij hebben hem dood gejelijk , ipineux, euse, diificile a resoudokterd, ils Pont fait prendre taut de
dre.
ftekelplukker,
lchardonnoir.
esedecines qu'il en est wort.
Distelhaak,
Distelkruid, 0. herbe qui a des piquants,f. Doctor , in. die zekeren akademifchen graa
be-
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bekomen heeft, docteur. in de regtsge. Doemwaardiglijk , bijw. verdoemelijk, damgeneesnablement.
ieerdheid, docteur de droit.
Doemzucht yr. zie Doemlust.
beer, arts docteur, medecin.
Doctoraat, (ond. w.) graad op de akademie , Doers, b. w. (ik deed, heb gedaan), ver•
faire (du)mat.
rigten , faire. Kwaad
doctorfchap, doctorat, ns.
Wat doet gij ? que faites-vous? Ik heb
Doctorsordonnantie, vr. (ond. woord,) voormijn best gedaan ,j'ai fait de mon mieux,
fchrift van dieet, ordonnance du medecin.
mon possible , tout ce que je pouveis.
recept , recette , formule.
Dodderig, b. n. flaperig, fufferig, assoupi,
Hij heeft niets te doen , it n'a rien a faie,
re. Schelin, met wien denkt gij te doen
e pesant, e.
Dodderigheia, y r. assoupissen2ent, tn.
te hebben ? coquin, a qui croyez-vous aDodei, o. veil ei, oeuf gate.
voir a faire? fig. a qui vendez-vous vos
coquilles? Hij deed , als of hij wilde heDodOor,, m. en vr. flaperig , vadfig mensch,
nengaan, it fit semblant de s'en aller.
grand dormeur, grande dormouse.
Gij doet, als wist gij niets, vous faites
Doe , zie Toen.
mettre.
Doedetzak, m. zakpijp, cornemuse, musessemblant de ne rien savoir.
Doe wat fuiker in de koffij, mettcz du sute, f.
cre dans le cafe. Hij heeft zijnen zoon
Doek , o. lijnwaat , toile , f. Gewast—,
op de univerfiteit gedaan, it a mis son
nen ') de la toile circle. Op — fchildepeind, e sur toile. —, weinig gebr.
fits a Pacademie ; fpreekw. Doe wel en
ren,
een ftuk linnen of zie rice om, it fact bien faire et laisLaken, drap ,
Wat heb ik
ser dire ; fig. fchaffen.
andere flof, meestal van eene bepaalde gedaante, tot ondeifcheiden gebruik dienen.
met hem te —? qu'ai .je a faire de lui?
de , zie Halsdoek, Zakdoek, Vaatdoek,
Ik heb er mede to —, (ben er mede beenz., zie ook Toile , in het Fransch Ne.
pan ,) cola me fait bleu de la peikinderdoek , als: F, en kind in de
derd.
ne. Zijn zoon maakt hem veel te —,(ver.
doeken winden , (bakeren ,) emailloter un
oorzaakt hem veel moeijelijkheden,) son
enfant.
file lui cause bien des embarras , beauDoeken , b. w. (1k doekte, heb Pgedoekt) ,
coup do soins , de peine, lui est fort a
bedriegen
, trouper, duper; fam. Goede
charge, fig. lui donne beaucoup de pravriend, laat u thee —, bon ami, garde to
tique, de tablature ; (prov.) lui taille
bien de la berogne ,des croupiires. Wat
vache.
Doeker, m. bedrieger, trompeur.
is er te doen;' (wat gebeurt er?) qu'y a-cDoekje , o. verkl. w., zie Dock , petit mot..il? qu'est-ce qui se passe 14? de quoi
s'agit.il? Met een meisje te
ceau de linge ,m•;fpreekw. Oat is maar een
hebben,
voor het bloeden, (eene verfcheoning)
(eeuen minnehandel hebben,)avoir une ace sont de vaines excuses, des excuses fri.
mourette avec une jeune fille. Renen
voles. Wind er geene doekjes om (fpreek
aelnkel
tenir une boutique, vendee
clans tine boutique. Hij doet in thee,
voor de vuist,) farlez franchement , ne
deguirez rien; ne fiattez point le dd. fait commerce , negoce en the. Zich veel
Ik heb er geene doekjes omgewonden, (ik
te goed — (grootsch zijn op zijne beheb het hem onbewimpeld gezegd,) je ne
kwaamheden,)faire le capable, Penten.
le lui ai point mdche.
du. —, uitmaken, bedragen. Die gondftuk
doet den gulden, cette monnoie d'or a
Docking, yr. bediiegiug , tromperie,fraude.
la valour de dix florins. brat— de FranDoekmaker,, m. fabricant de toile.
Doekfcheerder,, zie Droogfcheerder.
Celle kroonen? quel est le tours des ecus
de France ? Die huffs doet eene zware
Doekfter, yr. bedriegfler, trompeuse.
Doel, o. doelwit , oogmerk, oogwit, but , desbuur, le loger de cette maisan est fort
rein , in. intention, f.; —, wit , waarop men
ren•
considerable. Der waarheid hulde
mike, le blanc, endroit cis Pon vise , m.
the temoignage a la verite. Dienst
,
Naar het — fchieten, tirer au blanc , au
rendre service, (in het krijgsw.) etre de
but ; fig. Ztjn — misfen , (hetzelve niet
service. Rekening —,rendre compte. t3e.,
bereiken,) manguer son but , ne pas re(ver.
fcheid —, rendre raison. Te niet
vssir ,nepas atteindre son but ,Otre desnietigen,) aniantir, abolir. I emand lets
faire faire q. ch.
appointe, e.
doen — of laten
a g. q.; zie ook Laten. AANM. Voar de
Doe', Loelen, tn. eertijds cle plaats waar
de fchutters near het wit fchoten, lieu ou
onbei aaide wijs van een ander werkwoord
Pon tiroit anciennement de Parquebuse, verandert het veil dw. gedaan in doen;
fig. Hij heeft hem
vertrekken , it l'a
etc. , au but. (Tegenwoordig vindt men
vele logementen, d.e dezen naam dragen).
fait partir. — in het algemeen , terug
Doeleinde, o. doel , but , dessein , m.
zien de op eanig ander werkwoord; ook zonder beteekenis van eenige verrigung. Gij
(ik doelde , heb gedoeld),
Doelen , o.
zoudt bij mij gekomen zijn, maar gij hebt
viser, mirer ; fig. Waarop dock gij? el
het niet gedaan, vous seriez venu chez
quoi visez-vous?
stuff ,711a,S vous ne l'avez pas fait. Ik
Doelwit, o. zie Doel. AANM. Dit is een
heb beloofd, hier te blijven , maar ik kan
flecht woord, als zijnde zamengefleld tut
j'ai promis de rester ici ,
twee woorden , die bet zelfcle beteekenen.
het niet
mats je ne pourrai le faire. Ik meende
Doemen, b. w. (ik doemde, heb gedoemd),
niet te kunnen flapen , en evenwel heb ik
veroordeelen , condamner.
Doemenswaardig, b. n. condamnable, bidhet gedaan, je ne croyois pas pouvoir dor.
bijw. zie Doemwaardsglijk.
mir , et je Pal fait cependant. Hij bemint
usable.
bet fpel niet meet zoo zeer, als hij plagt
Doeming, vr. veroordeeling, condansnation.
n'aime pas rant le feu qu'il
Doemlust, m. disir,
ou enlve de con. re —
faisoi:.
mede noodig hebben. Wat
damner,
Doemwaardig, zie Doemenswaardig.
heeft hij daarmede te —? (wat raakt hem
dat?)gue lui importe cola? qu'est.ce qua
Doemwaardigheid , yr. qualitd de ce qui
cola lui fait?
rend damnable ou centlamnable,
P
Doen,

jets

;o
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Doen, o. werk , bezigheid. occupation, af. Doge, tn. hertog, (van Venetic: of Gonna ,)
fairs, f. travail, Me Er is geen — aan,. doge.
it n'y a point de rented.; it n'y a que Dogger , vr. vischfchip , waarmede men naar
het doggerzand vaart, om kabeljaauw te
fairs. In een goed — (gemeenl.: In eenen goeden —) zitren, etre fort Bien
vangen, dogre, m.
a
irds.
dans ses of/l
Dat is mijn — niet, ce- Doggersbank, yr. banc des dogues, f.
n'est pas ma contain° ou maniere d'agir Dojer,,.m. bet gele van een ei,jaune d'oeuf,
moyeu. Er zijn eijeren met twee dojers,
ainsi. Het --en laten (de handel en wandel) van iemand , la vie et les moeurs
it y a des oeufs qui ant deux moyeux.
de I. q. Ergens het — en laten zijn, etre Dok, o. (zeew.) eene beflotene plaats om
le factoton darts quelque endroit, y fai
fchepen in te leggen, bassin pour mettre
re ce que Pon vent. Het —( de aflegging)
des vaisseaux 4 convert, m. forme ,darvan eene rekening, la reddition d'uu
se ou darsine,f. Droog —, bassin, m.
compte. Het — of laten van iets , la cornou forme de construction , f.
mission d'une cliose. lets van — hebben, Dokken, h. w. (ik dokte , heb gedokt),
avoir besoin de q. ch.
(zeew.) de fchepen in het dok halen,faiDoende, b. n. bezig, occupd, e. Aan , met
re entrer, tnettre les navires en forme,
etre occupd , e, de q. ch.
zijn,
en bassin, en darse; (in den gem, fpr.
travailler el q. ch. Zoo — zult gij er ko .tr.) geld geven, tirer la bourse, payer,
men, de cette maniere, ce faisant, vous
donner de Pargent.
Dol, b. n. razend , verwoed, woedend, eny viendrez.
Doener, m. celui qui fait ou commet tine
rage, e, furieux, euse , frenottique ,inaction.
send, e, maniaque Een done bond, un
Doening, yr. action de faire; meest enkel
chien enrage. bet is een — (krankzinnig)
in zamenftell. als : Voldoening, enz., zie
rnensch, c'est an homme incense, forcend. —
Doen.
Dolle kervel,(fcheerling) cigra , f.— worden,
faisable,
devenir
enrage ,e, entrer on tomber en
praticable, qui
Doenlijk , b. n.
pout se faire. —, mogelijk , possible.
demence; fig. enrager. Het is om—, (raDoenlijkheid , yr. qualite de ce qui est faitend) te warden, c'est pour enrager, pour
sable, praticable. —, mogelijkheid, pos.
crever dans sa peau. — zijn , (het verfland
sibilitd.
verloren hebben ,) avoir perdu Pesprit.
Doenniet, m. luiaard, fainéant, paresseux.
Gij maakt mij —, vous vie faites enrager ;
?..ij t gij
Doezelaar, in. (in de teek.,) estompe , f.
gem. vous me fates endever.
Doezelen , b. w. (ik doezelde , heb gedoezeld),
—? a vez-vous le diable an corps? avezvows entierement perdu l'esprit ? —, (in
met drooge verw teekenen , estomper, pelt,foinmige itreken ,) zie Duizelig.
dre ou dessiner avec des couleurs aches
A Paide d'une estompe.
Dol, in. (zeew.) van eeren floepriem , roei•
Doezeling , yr. action d'estomper.
pen, tolet,toulet,scalme,m. dchome,f.
Dof, m. riemflag in het roeijen , coup d'avi- Dolboord, o. (zeew.) i lat.bard d'embarfon ou de rame. —, flag, Hoot, coup de
cation, m.
poing. Iemand eenen — geven, donner Dolen, o. w. (ik doolde , heb gedoold),
un coup (de poing) a q. q.
dwalen , errer, s'egarer , se fourvoyer.
Een dolende ridder, un chevalier errant.
Dof, b. n. zonder glans , terne. Deze fleenen zijn —, (mat, bleek ,) ces pierres Dolf, verl. t. zie Delven.
sons terns. —, ongepoliist, ruw, mat, Dolnjn, m, zekere groote zeevisch, dauphin.
—, (volgens Weil.) titel van den kroone, fade. Eene Joffe kleur, tine couleur
mate, fade. — goud , zilver,, de Por, de
prins van Frankrijk , dauphin. Dolfijnen,
I'argent mat ; van daar : Eene doffe item,
meerv. (zeew.) onder de galerijen, dauphins en consoles dessous les bouteilles ;
tine voix sourde. Een — geruisch, an
bruit sourd; fig. — van geest, (zonder
ook van een gefchut, dauphins.
vuur of levendigheid ,als uitgedoofd , log, ) Dolgat , o. (fcheepsw.) trou du tolet , ns.
pesant, e, pi n'a point de vivacitd. Hij Dolheid, yr. rage, fureur, frdnesie, debeefs eenen doffen (loggen) geest, II a mence, f. claire, tn.
Pesprit pesant. De ledigheid maakt den Dolhoofdig, zie Dolkoppig.
geest —, (clomp,) Poisiveti engourdit Dolhuis, o. gekkenhuis, petite: -maisons ,
f pl.
Pesprit. — (dom) waken, worden, rabdsir. Hij maakt het kind —, door het te Dolik, yr. zeker onkruid , ivraie, ivroie.
it
zeer te mishandelen,
rabitie l'enfant Doling, vr. bet dolen, action d'errer, f.
A force de le maltraiter.
—, dwaling, errement, egarement, rn. erreur, f.
Doffen, b. w. (ik dofte , heb gedoft), flaan,
Dolk , m. kort fteekwapen, fteekclegen, poiftooten, pousser ; donner des coups.
guard. Kleine driehoekige —, styles.
Darer, an. iemand die foot, flaat, celui qui
donne des coups, qui pousse. —, het man. Dolklaropen, vr. meerv. (fcheepsw.) Porte.
netje van eene duif, pigeon male; fig.fam.
toulets , tn. pi.
couveur des filler, paillard.
Dolkop, m. dolleman, onberaden , doldriftig
jongeling , jeune homme evapore, un iDofheid, yr. dofflgheid, gebrek nan glans,
manque d'eclat d'un metal , d'une con.
vapore , enrage , emporte.
leur , rn.; fig. logheid, Bemis van vuur of Dolkoppig, b. n. evapore, e, itourdi , e,
levendigheid, pesanteur d'esprit.
emportd, e, maniaque , incense, e.
Dolleman, zie Dolkop.
Doffigheid, zie Dofheid.
Dofster, y r. cello qui pousse , donne des Dollen , o. w. (ik dolde , heb gedold) , ijlen ,
woeden , etre en frenesie ; fig. uitersc lascoups de poing.
tig vallen, asrommer. —, (van een os,) zie
Doft, yr. roeibank , banc de rameurs , tn.
Bollen.
Dofwit, b. n. bleek , blafard, e.
Dog, m. groote Engelfche bond, dogue. Klei. Dolligheid , zie Dolheid.
rte —, (mops , zwartneus0 doguin, car- Dolman, in. foort van Turksch bovenkleed,
doliman.
lin.
Dol.
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onder water kan duiken, plongteur. —, die
zie Dolkoppig,
Dolzinnig, b.
het gevoelen van den dompeldoop volgt,
Dom, m. domkerk, hoofdkerk van een bis•
sectateur de ceux qui baptisent par ins.
(eglise) cathedrale, f.
dom, ddme,
mersion.
bijzonder de toren van de domkerk te
Dompeldoop, m. doop bij indompeling, bap.
Utrecht, dome.
time par immersion.
Dom , b. n. bot , plomp, zonder oordeel,
Dompelen , b. w. (ik dompelde, heb gedomstupide
,
lourd
,
e,
hebete,
e
onnoozel ,
peld) onder water fteken , met oogmerk
imbecilic nigaud , e , idiot , e , niais ,
om het er weder nit te halen, plonger,
votre soeur
e. Uwe zuster is zeer
enfoncer dans l'eau. Zich in het water—,
est Bien stupide. Een — mensch, un ignose plonger dans l'eau; fig. Hij alleen is
rant, un lourdaud , en esprit stupide ,
het, die u in deze ellende. in dezen ramp.
lourd un benete. L)it is de domfte mensch,
fpoed gedompeld heefc, c'est lui soul qui
dien ik ken, c'est Phomme le plus idiot
vows
a plonge dans cette misére, dans
Hij
ziet
er
—
it
a
que je connoisse.
Paffliction ou vous hes.
bijw. stupidement.
Pair stupide.
Domdeken, m. deken van een domkapittel, Dompeler, zie Dompelaar.
doyen dune eglise cathedrale, d'un cha. Dompeling, yr. immersion ,f.plongement, us.
Dompen , b. w. (ik dompte, heb gedompt),
pitre.
, (in de krijgsk.) als : Het
zie Dompelen.
Domestiek , m. (ond. woord ,) huisbediengefchut , (van voren laten zakken , om lager
de, dienstbode , donzestique.
te kunnen fc(ileten,) baisser la bouche du
Domein , Domeingoed, o. nationaal, vorfe.
canon pour tirer plus bas. Het kanon
lijk goed, domaine , m.
(afkoelen ,) rafraichir le canon.—, dem•
Domheer, m. kanunnlk , chanoine.
canonicat
,
benefice
de
pen,
uitdooven, eteindre; zie Dempen.
Domheerfchap, o.
Domper, m. Dompertje, o. waarmede men ee.
chanoine , m.
ne kaars nitdompt, eteignoir,, m.
Domheid, y r. botheid , onnoozelheid , stupi.
dite , imbecillite, niaiserie. Grove —, Dompig, b. n. sombre, obscur, e.; zie Be.
dampig, vochtig, humide.
dnerie.
dompt.
Domicilie Domicilium o. (ond. woord ; in Dompneus, tn. fam. groote neus , grand nez,
nez aquilin.
regten), aangenomene wonieg , domicile,
kiezen, assigner un lieu certain Domproost, m. prey s: d'un chapitre, d'u.
ne cathedrale.
et connu, ou tons les actes de justice
roll, le ton.
tonnerre. De
Donder,
puissent titre signifies, Vire domicile.
nerre gronde. De — (de blikfemffraal)
Domicilieren, o. w. (ond. woord; ik domiviel op min huis, le tonnerre tomba sur
cflieerde , heb gedomicilieerd), zich ergens
sa maison. Bevreesd voor den —, bron.
met der woon vestigen, se domicilier,, dire
tophobe.
domicilii, e. —, b. w. (in den kooph.) Eehomologuer une lettre de Donderaal, m. nom d'un Poisson.
nen wisfel
•
Donderaar, zie Dondergod.
change.
Domine, m. ale toefpraak tot eenen pre. Donderach ig, b. n. van het weer, qui presage du tonnerre , orageux, euse.
, predikant, predi.
dikant, monsieur.
bonderbaard, m. (in de kruidk.) barbs de
cant.
zekere monnik , dominicain. Jupiter. —, z:e Huislook.
Dommicaan,
Dominicaner,, b. ft. tot zekere geestelijke or- Donderbni, yr. dondervlaag, orage accompagni de tonnerre et de pen de duree, tn.
de behoorende , als a — monnik , dominiDonderbus, yr. zeker kort falietgeweer,, es.
cain. — non, dominicaine.
karabljn , tnousqueton,
pingole , f.
Domjuffer, yr. die eene prebende heeft in
dik pistool met eenen wijden mond ,
een kapittel van geestelijke dochters, cha.
tromblon,
tn.
noinesse.
Domkapittel , o. ligchaam van kanunniken Donderdog, m. jeudi. Witte — , (in de week
voor pafchen ,) fetal saint.
ch apitre ,
Donderdaagsch , b. n. de jeudi.
Domkerk , yr. zie Dom, in de a. beteek.
Donderen, o. w. met den onbep. 3. perf.
Domklok, yr. cloche de la cathedrale.
(het donderde, heeft gedonderd), tonner.
Domkop, m. lourdaud, nigaud imbecilic ,
Het donderde gisteren haast den ganfchen
butor, ignorant , benet , m. ; fig. bite, f.
dag, it tonna hier presque toute la fouril
est
un
sot
en
trots
Hij is een—in folio ,
nee; fpreekw. Hij fond er zoo verbaasd olettres.
ver,, aloof hij het te Keulen had hooren—,
Domkoster,, m. marguillier ,sacristain d'uit en fut etonne , comme no fondant- de
ne (eglise) cathedrale.
cloches, comme s'il itoit tombs des nues.
Dommekracht , vr. werktuig , waarmede men
, met bep. perf. aanduidirg. De Hecre dondom.
lasten opligt , winds , cric, tn.;
derde van den hemel, le Seigneur ton.
kop, gros lourdaud, butor.
noit du ciel ; fig. een verfchrskkelijk ge.
(ik dommelde , heb gedom•
Dommelen , o.
laid maken. Hij heeft eene donderende
meld) , gonzen , gelijk de bijen , bourd r'n(tern, it a une voix tonnante , sine voix
zacht fpreken, mompelen, fluiste•
ner.
tegen iemand uitvaren , tie.
de tonnerre,
ren , parler bat, chuchoter, marmotter.
ren fulminer, pester, tanner contre q.
—, b. w. meng-elen , vermengen , staler ,
hoorden het gefchut — (om het
q.
entremeler,, melanger.
ontzettencl neweld door de losbranding van
Dommelijk , bijw. op eene lompe wijze , lourhet gefchut veroorzaakt ,) nous entendlines
dement, mal-adroitement.
Partillerie tonner.
Dommeling, yr. gedononel der bijen , boarDonderer, zie Donderaar.
donnement , 112.
Dondergod,
m. (in de fabelk.) Jupiter ton'
Dommigheid, zie Domheid.
et
Want.
Domoor, zie Domkop.
Do id rgo d , 0. (bij de fcheik.) or fulmi.
Domp , zie Damp.
Want.
Dompelaar ,
zekere watervogel, daiker,
mensch
,
die
bij
het
baden
Donderkloot, zie Donderfieen.
piongeon.
een
Don.
4
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Donderlucht, vr. air Ai pritage de Pera•
het pluimgedierte, duvet, tn.—, van zekere
ge, m.
Noordfche vogelen, idredon, ns.
Ponders, bijw. in de ftraatt. voor: zeer, ex- Donzen , b. n. de duvet. Eon — bed, un lit
trimement, fort.
de duvet.
Dondersch, b. n. in de ftraatt., voor: moei- Dood, m.Coo)risort ,f. dices, tripas.m. (zon.
jelijk , difficile, pinible.
der meerv. behalve in deze fpreekwijze :)
Donde ' flag, m. coup ou éclat de tonnerre.
Duizend dooden fierven, soufrir milli
Donderitraal, m. blikfemftraal, rayon de fou'snorts. Een natuurlijke ,zachte , geweldige,
dre , tn.
plotfelinge, treurige , fchandelijke, verhaas•
Donderfieen, m. zekere pijivormige verfiee
te, vroegtijdige —, sine snort naturelle,
ning, bdlemnite , carreau, m. pierre de
deuce, violente,soudaine ou subite,tra_Andre, f.—, (bij de zwaardv.) flin, tn.
gigue, ignominieuse, precipitde , primaDondervlaag, yr. zie Donderbui.
turie. Zijnen natuurlijken — fterven, mouDonderwolk, yr. nuage ilectrique, tn.
nt- de sa more naturelle, de la belle
Dong , tn. (in de landhuishoudit.) mess, fu.
more. Den — der regtvaardigen flerven ,
spier.
mourir de la mort des justes. Het our
Dong, veil. t. zie Dingen.
des doods naclert, l'neure du trepas arDonker, b. n. zwartachtig, (in deze beteeke•
rive. hi/ is ter — veroordeeld , il est
nis wordt het nog geernikt ten aanzien van
condamni a mort. Op den— zitten , etre en
de verw,, in tegenover.i. van helder ,) als:
prison pour one cause capitate, pour vn
Eene donkere kleur, une couleur foncie,
crime qui mirste la mort. Alle fiemmen
obscure. Dit laken is voor mu veel te —,
waren voor den —, touter les voix out éce drap est pour ma trop fence; zie ver.
re pour la wort, alloient a la mort.
der de met Docker zamengetielde woorden,
Ter — brengen, mettre a la more, faire
als : Donkerblaauw, Donkergeel , enz. —, van
mourir. Len gevecht op levee en —, un
Licht beroofd, duister, obscur, e, sombre,
combat a mort, a (tout) outrage. in
tendbreux ,euse. Eene donkere plaats, un
zijnen — loopen , courir a sa snort. Den
lieu obscur. Een donkere nacht, une unit
— aan icts drii ken, (vereift innemen Oprenobscure. Het is zeer — in deze kamer, it
di e du poisoa. Hij is reeds met eenen
fait bien sombre dans cette chambre.
voet in bet graf, hij heeft den — op de lipEen — (fomber) bosch , une for g e obscure
pen , (lej zielroogt 0 it a la mort entre les
on noire. Eene donkere gevangenis , tine
dents; it est 4 Particle de la wort; it
prison noire, en cachot. De rnijnen zijn
est a Pagonie; fig. of fpieekw. Den — ondonkere plaatfen , les mines sent des lieux
der de oogen zien,(trotferen,) be aver on
tindbreux. Tusithen Hein en —, (fche
aft-outer la most. Tegen den — is geen
meravond ,) entre chien et loop , stir la
kruici gewaZen, point de rem&le centre
brune. Het is, worth —, it fait obscur.
la snort. fIij ziet er nit ale de — van 13.
Hij zit altijd in het —, it est toujours
peren , (ale of hij van de gaig was gedroe
dans l'obscuriti.—, betrokken, sombre,
pen ,) ii a &11 visage d'e .wcommunie , de
obscur, e, convert , e. Eene donkere
l'autre monde. Hij ware goed om den— te
lucht, — weer, on temps sombre, congaan halen , it seroit a aller quirir la
vert, obscur; fig. verborgen,onzeker. De
more. Op fhafTe des doods, sous peine de
donkere toekomst, l'avenir impenetrable.
mort. i er — toe ,a mort ; mot tellement;
De donkere evelborgene) tijden der gezie Doodeljjk, bijw.
fchiedenis, les temps tenibreux de Phis- Dood , b. n. (oo) overleden „ ontzield , geflor•
toire. — , onvriendelijk, ttuursch. Een —
veil, levenloos , mort,e,dicidd,e, trepasgezigt, on air sombre et rebutant Ouresi , e. Ae N er. Het eerfte worth van menfchen
chignd, on visaRe sombre , 'Borne, atisen dieren gebruikt ; het tweede is deftiger,
tire. —, onvoordeelig, onaangenaam. Gij
wordt aileen van menfchen gezegd, die een'
befehouwt dat uit een al te — oogpunt,
natuurlijken dood geftorven zijn , en tripasvows considdrez cela sous en aspect sins'ssi , e, is het zelfde als decide, doch weitre. Het zag er — voor heist nit , maar hij
nig meer in gebruik.) Men gal bevel hens
heeft zich gered , une sombre nude le mele end of — te vatten , on donna ordre de
napoit, it itoit dans une situation crile prendre vif ou abort. Zijne ouders zijd
tique, main it s'est sauvi. —, het licht
—, ses parents sent marts. De burge•
niet doorlatende, (in tegenft. van doorfchije
mgester is —, le bourgmestre est decide ;
nend ,) opaque. 1)e maan is ,een — ligfpreekw. Een levende hoed is beter dan
chaam, la lune est en corps opaque. —,
een doode le...uw,, tin chien vivant vaut
bijw. obscurement.
mieux qu'un lion snort.; fig. Een — kaDonkerachtig, b. n. on pen sombre, obscur,
pitaal , argent snort, des deniers oisifs.
e, tirant stir ]'obscur.
Hij is een — (ontwetend) ligchaam , east
Donkerblaauw, b. n. bleu, e, fonci,e ,blen
un corps sans awe. Die zaak is reeds —
obscur, bleu turquin.
gebloed , (vergeten ,) cette afaire est diDonkerbruin , b. a. d'un brun obscur on fon2a tombie dans l'oubli ; on ne pense
a ; mistime.
plus a cette affaire. Eene doode taal,
Dosikergeel , b. n. d'un jaune fonci ou obscur,
one langue entree; qui ne se trouve qui
saute. Een — paard, en chevalsaure.
dans les livres (par opposition a une lane
Donkergraauw, b. n. d'un grin brun.
gue vivante qui tout le people parley.
Donkergroen , b. n. d'un vert fence. Een donOp eenen dooden Broom zitten, (geene nekergroene imaragd, en dmeraude d'un vert
ring hebben,) ne pas avoir de pratiques.
fence.
Een doode tijd , (voor den handel ,) une
Donkerheid, vr. (tegenit. van licht,) obscuraison morte, un temps quand ii no se
fait point ou pen d'affaires. Een —
rite. —, (cegeniL van doorfchijnendheid,)
ondoorfchijnendheid, opaciti.
beeld , tine figure inanimee. —itil weder,,
Donkerlijk , bijw. obscurement.
an temps parfaitement caltne.— Milhaud)
Donkerrood, b. n. d'un rouge lona on bruise.
water, eau dormante,croupissante, nor.
Dolls, o. de fijatte en zachate vederen van
te. De doode zee, la mar morte. — hour,
bon
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boil mart. — (of wild) vleea gh LI eerie
wonde , chair snorts. Doode hand, (in
de pr.) main morte. Den ftroom — zeilen , (bii zeel.) refouler la maree; fpr. w.
Een doode hood bijt met; zie op Bijtcn.
—, bij onderfch. werkw. gevoegd, als :
Fen hoen — waken, suer une porde —
bloeden, mourir 4 force de saigner. —
flaan , —fchieten, enz. met het cone of an.
dere werktuig, zie doze woorden. Zoo ook:
Zich — drinken , even , hongeren, loopen,
werden, enz., se tuer a force de boire ,
de manger, de leaner, de courir, de
travailler,, etc.
Doodaas, o. zie Kreng.
Doodarm , b. n. extrémement indigent, e,
fort pauvre, dans la plus grande viisore.
Doodattest , o. doodfchijn, extrait mortuaire, tn•
Doodbaar, yr. lijkbaar, civiêre, biere, f.
brancard mortuaire, m.
Doodbed, o. fierfbed, lit de mort, se.
Doodberigt, o. avis quo Pon donne d'un
decode par la voie des journaux.
Doodbidder,, zie Begrafenisbidder.
Doodboek , o registre mortuaire; fig. ver.
geetboek, oubli , m. Die fchuld ftaat reeds
in het —, c'est g ee cseance 4 laquelle on ne pease plus, qui est dijamise en
oubli.
Doodbrief, m. lettre qui annonce la snort
d' tine personne, f. certificat mortuaire.
Dood ,us, yr. bus of pot, waarin de ouden
de asch der verbrande ligchamen bewaarden ,
urne (cineraire).
Booked , yr. li j st , waarop de namen der perfonen gefchreveu flaan, die ter begravenis
gevraagd worden , liste sur laquelle sent
icrites les noms des personnes prises 4
un enter? ement. —, bewij s van overlijden,
doodextract, extrait mortuaire, m.
Doode , m. en yr. overledene, snort, mord.
te, decode , decidee, defunt,e. De doo.
den begraven, ensevelir les snorts. De
vijanden lieten door eenen trompetter urn
hunne dooden vragen, les ennemis envoyerent sin trompette demander leurs
morts; fig. Zoo bleek als eon —, pale
comme un snort, un trepasse. Het rijk
tier dooden, (in de godenl.) le royaume
des ombres. Laac de dooden rusten , it
ne fact point rechercher les actions des
snorts pour les blamer.
Doodeetiler.
,vr. fig. personae qui est 4 charge dans une famine.
Doodelijk, b. n. dat den dood veroorzaakt,
qui cause la mart , mortel, le , mortife..
re. Zen — vergift, en poison mortifire.
gene doodelijke ziekte, une maladie mortuelle. Doodelijke wonden , des blessures
mortelles. Doodelijke planten, des plan.
ter deletéres, —, bijw. mortellement, 4
snort. ik heb mij daar doodelijk verveeld,
je m'y suis ennuyd 4 la snort. Iemand —
kwetfen , blesser q. 9. mortellement.
Doodelijkheid, yr. quaiite d'une chose qui
cause la mort.
Dooden, o. van het flagtvee , le tuer de bi
tes de boucherie , vs.
Dooden , b. w.' (ik doodde, heb gedood),
ombrengen, suer, faire mourir; fig. be.
dwingen, kastijden , mortifier , dompter ,
reprimer. Zijn vleesch, zijne lusten —,
mortifier la chair ,riprinier ses passions.
Het kwik —, eteiedre, mortifier le user.
cure ; fig. Icmamd —, (hens van bet tegen-
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deel ovettuigen ,)prouver le contraire 4
q. q., le desaburer. Ik houde het ftaande,
en dood mij, ale gij kunt , je le sections,
et tuez-moi , (prouvez-mos le centralse,) si vous pouvez. —, nutteloos doorbrengen. Den tijd — , tuer le temps.
Doodenkop, m. (bij de fcheik.) téte.nsor•
to , f.
Dooder,, m, celui qui tue.
Dooder,, in. celui viz tue , qui fait most.
rir,,
Doodeter, m. fie. homme qui est 4 charge
dans see familie. —, knol , afgeredeu
paard, harsdelle , f.
Doodgraver, m. fossoyeur.
Dooding, vr. fig. tuchtiging, onderbrenging
der lusten, mortification. De — des vice.
fches , la mortification de la chair.
Doodkist, yr. cercueil, ns. bihre, f.; fpr.
w. De ongenade van zijnen zoon was een
nagel aan zine —, la disgrace de son fils
lui a inis la wort au coeur, etoit en
partie la cause de sa wort. Den fleutel
op de — leggen, (den boedel met den
voet fchoppen ,) zie iloedel.
Doodkleed, o. drap mortuaire, vs.
Doodkleur, yr. couleur d'un mort, f: taint
cadavreux, m.
Doodklok , yr. het klokkengelui bij den dood
of de begrafenis van remand, glas ou
ties, tn. cloche funebre.
Doodkoud , b. n. froid, e, comma en cadavre.
Doodkrank, b. n. realade a la snort.
Doodlied, 0. poeme ou chant funiraire, m.
Doodlijst , yr. zie Doodboek.
Doodloopen , b. w. (ik liep dood, heb dood
geloopen) , tuer 4 force de courir. —,
(zeew.) zie Doodzellen. —, in het loopen
voorkomen , devancer.
Doodmaai , o. festin qui se fait aux fundrallies , festin funeraire, repas d'enterrentent, sr;.
Doodmoecie, b. n. fatigue, e, jusqu'a la
snort, extremement fatigue, e, excedd,
e, de fatigues.
Doodsangst, m, agonie, f. De doodsangften ,
(benaauwdheden des doods,) les transes
ou angoisses de la mort. Ik heb doodsangften uitgeftaan, j'ai ea dans des transes mortelles.
Doodsbeen , o. os de mort, vs. (moony.
Doodsbeenderen ,) ossements de snorts,
tn. p 1.
Doodsbeenderhuis , o. knekelhuis , charnier,, in.
Doodsbenaauwd, b. n. extrdmement embarrasa, e , ou trouble, e.
Doodsch, b. 11. naar eenen dooden gelijkende,
bleek van kleur, tras-pale, bldme, conleur de snort. —, akelig, naar, treurig.
Doodfche gewelven, des vorites lugubres,
—, eenzaam, ftil, desert, e, solitaire.
Eene doodfche plaats, un lieu peufrequentd, ou desert. Eerie doodfche flraat , sine
rue solitaire.
Doodgefchoten, verl. deelw. van Doodfcbieten.
DoodgefIagen, verl. deelw. van Doodflaan.
Doodgeaoken , verl. deelw. van Doodfleken.
Doodfchieten , b. w. (ik fchoot dood , heb
doodgefchoten) , fusilier, tuer avec line
arms; 4 feu, d'un coup de flache. Drie
foldaten werden doodgefchoten, trois sol•
dats farces fusilles.
Doodfchieting, v:. action de fusilier.
Doodfclarik, m. frayeur en Ipouvante martelle ,f.
I' 5
Vood.
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Doodfchuld, yr. dette contracas pour les
frais des fundrailles, f.
Doodfchuldig, b. n. coupable de short, qui
a merits la mort, qui a encouru une
peine capitale.
Doodsgevaar, o. peril ou danger de snort,
tn. De zieke is in —, le malade est en peril de mort. In — zijn , courir peril de
la vie.
Do odshofd, o. tete de snort, f.
Voodshoofdblok, o. (op fchepen,) moufile
sans poulie, moque , araignee, f.
Doodflaan , b. w. (ik iloeg clo,,d, heb doodgeflagen) , tuer a coups de baton , ;assommer,, massacres:.
Doodflaap, m. yolftrekte ongey oeligheid van
eenen zieken, zonder koorts, Carus.
Doodflag, tn. homicide, meurtre, assassi.
nat.
Doodflager,, m. homicide, meurtrier, assassin.
Doodfnik, m. laatfte folk des levens, dernier
soupir. Den — geven, rendre le dernier
soupir.
Doodsnood, in. zieltogen , agonie, f. In —
zip.' , titre a l'agonie. Iemand die in
fpreekw. Iiij zit als
—is,unagot;
een nil in — , ( hij is zeer verlegen,) it
ne sait ou it est ; it a le boil mort.
Doodfteek , m. coup mortel, (avec une epee, un couteau, etc.); fig. Dat was een
— in ziin hart , c'etoit un coup mortel
pour lui , tin grand crêve-coeur.
Doodfteken, b. w. (ik flak dood, heb dood.
geftoken), trier d'un coup d'epee, de
couteau, de poignard.
Dooditeker, m. celui qui tue q. q. d'un
coup d'epee, etc.
Dooditeking, yr. action de tuer q. q. d'un
coup d'epee , etc.
Doodtter, vr. cells qui tue.
Dood!til , b. n. fort calme, fort tranquille,
Doodttond, in. uur des doods , flerfuur ,
heure de la mart , heure fatale, tn.
Dooditraf, y r. peine capitale, punition de
mort. Iemand ter — (ter dood) yeroordeelen, condamner q. q. au dernier supplice, a snort, 4 la wort.
Doodltrijd, m. woriteling tegen den dood,
agonie, f. combat de la nature contre
la snort, tn.
Doodftroom, In. (in de fabell.) Styx, tn. —,
(zeew.) morte eau, f.
Doodfluip , y r. convulsion qui precede la
moot, qui amene la mart; fig. detniere
tentative , f. dernier effort, m.
Doodtij, 0. (zeew.) marde morte, f.
Dootherw, y r. pdleur mortelle , d'un MO 11.
rant ; zie Doodkleur. — , (bij tcekenm.)
eerfte verw van eene fchilderii,pronahre
couleur ou conchs d'un tableau.
Doodverwen , b. w. (ik doodverwde , heb ge.
doodverwd) , (bij teeken.) mettre les premieres couches stir un tableau ; fig. als:
Iemand met een ambt —, il eiigner q. q. pour
quelque emploi , croire et dire que q. q.
obtiendra un emoloi s seize charge.
Doodverwig, b. ns. doodkleurig, zie, Doodech
iu do I. beteek.
Doodvijand, m. ennemi mortel, capital on
irreconciliable. Ik ben een — van ledig
zijn, je hais 4 (la) mort l'oisivete.
Dood yijandin , yr. ennemie mortelle ou it-reconciliable.
Doodvlag, y r. pavilion a mi.mat , m.
Doodvonnnis, 0. arrit de mort, tn. sentence de snort, f.
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Doodwaring, vr. (in de prakt.) zie Hrwelijks ■
goed.
Doodwerk, o. (in den fcheepsb.) huizing of
deelen van een fchip boven water, oeuvres
tnortes, f. pl.
Doodwonde, yr. blessure ou plaie mortelle.
Doodzeilen, b. w. (ik zeilde dood, heb dood
gezelld):, (fcheepsw.) doodloopen , (den
ftroom) refouler la marde.
Doodziek, b n. malade a la inert, mot.tenement malade.
Doodziekte, yr. maladie mortelle.
Doodzonde , Yr. peche mortel, tn.
Ooodzweet, o. sueur de la inert, f.
Door, b. n. (so) hardhoorend , sourd , e. Ilij is
zoo —, als eenkwartel, it est extrémement on
tout-a-fait sourd, sourd comme un pot ;
it n'entend pas tonner; fain. Doove kwartel , sourdaud, e. Als men daarvan fpreekt
booth ill zich —, is hij — aan dat oor,
quand on lui parle de cela , il fait le
sourd, on la sourde Oreille. Aan eens
dooven mans deur kloppen, (vergeefs aanzoek doen ,) parlor el un sourd. Dat is
aan geenen dooven gozegd, cela n'est pas
tombs a terre. M oor dooven preken ,
precher dans le desert. —, uirgedoofd, dteint , e. Doove kolen, des charbons éteints ; fig levenloos, zonder gevoel, als:
Mijne vingers zijn — van koude , j'ai les
doigts engourdis de froid.
Doofachtig, b. n. sourdaud, e.
Doofachtigheid, vr, etat de celui qui est
sourdaud.
Doofheid, yr. bardhoorendheid, surdite.
Doofpot, m. itouloir.
Doofstom, b. n. sourd-must, m. sourd-mu.
ette , f. De fchool der doofstummen , l'institut des sourd-muets.
Dooi , m. het duoijen , dooiweer, degel.
Dooijen, o. w. met den onbep. 3. pert. (het
dooide , heeft gedooid) , degeler. Bet dooit,
it degile.
Dooijing, yr. action de degeler, f. degel, in.
Dooiweer, o. dooi, degel , m. Het is —,,
it digele.
Dook , yen'. deelw. zie Duiken.
Doolhof, o. labyrinthe , dedale , tn.
Doolweg, zie Dwaalweg.
p oop, an. (oo) bapame. Een kind ten —
ho y den , tenir un enfant sur lee fonts de
bapteme, sue les fonts baptismaux ; fig.
fans , sauce , f.
Doopbekken, o. bassin des fonts de baptdme , m.
Doopbaars , zie Waterbaars.
Doopboek , o. doopregister, registre ou regitre baptistere, m.
Doopcedel , Doopceel, vr. extrait baptistere ou baptistaire, in.
Doopdag, in. four de baptinse„
Doopdeken , yr. zie Doopkleed.
Doopeling, m. en yr. celui , cells qu'on baptise, qui dolt titre baptise, e.
Doopen , b. w. (ik cloopte, heb gedoopt),
met water befprengen, baptiser. Drie kinderen zijn gedoopt, trois enfants sont
baptises. Ili; is Jan gedoopt , it fut baptise Jean ; fig. Iemand eenen naam, the
geven , dien hij niet voeft, als: 'vVie heeft
hem kolonel gedoopt ? qui est-ce qui l'a
baptise colonel?-- , in eenig vocht fteken,
met oogmerk om het er weer nit to halen ,
indoopen, tremper. Brood in melk —',
tremper du pain dans du lait. —, met
water vermengen , als: Zijuen wijn doopen ,
(wa.
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(water onder den wijn doen,) baptiser
son yin,
Dooper, m. celui qui baptise. —, (in de
bijb. gefch.), als : Johannes de , St. Jean
Baptiste.
Doopgetnige , m. en yr. peter, meter , parrain, m. marraine,
Doopgoed, o. habits baptismaux, lances
de bapteme, :a. pl.
Doopheffer, rn. celul , celle qui tient Tin enfant sur les fonts de bapteme; zie Doop•
getulge.
Doophefster,, yr. marraine.
Dooping, yr. action de baptiser, f. bapteme, m.
Doophek, o.tn eene kerk, parquet, m.
Doophuis, o. zie het vorige woord.
Doorkapel, vr. baptist ere , m.
Doopkind, o. doopzoon , doopdochter pete.
kind, filleul,
filleule, f.
Doopkleed , o. doopjurk , robe baptismale,
f. — met kant bezet , tavalolle, f.
Doopmaal, o. repas, festin , donne a !'occasion d'un bapteme , m.
Doopmoeder, m. meter, marraine.
Doopmutsje, o. (bij de Roowfchen ,) na bet
ontvangen van het vormfel , chremeau, m.
Poopnaam , m, nom de bapteme.
Doopfchijn,
zie Doopcedel.
Doopfel , o. zie Doop.
Doopsgezinde, m. aanhanger van zek. kerkgezindheid , mennoniet, anabaptiste , mennonite.
Doopvader,, zie Peter.
Doopverbond , o. alliance baptismale, f.
Doopvisch, zie Watervisch.
Doopvont, yr. Ants baptismaux, fonts de
bapteme, m. pl.
Doopwater,, o. eau de bapteme, eau baptismale , f.
Door , voorz. eene beweging aanduidende ,
die de beflanddeelen van een voorwerp van
een fcheidt , au trayers de, a travers.
Een freed — bet lijf, — de long , un coup
au travers du corps, a travers le poumon. — eene plank boren , percer ens
planche. — het water zwemmen, nager
au travers de l'eau. — het bosch gaan,
aller a travers le bolt. Zij gingen —cep
korenveld , of zij gingen een korenveld —,
i/s passhrent au trayers d'un champ de
bled; fig. Dat gaat mij — het hart, cola me pence, me find le cour. Dat is mij
(oft) bet hoofd gregaan , (He heb het vergeten ,) cela m'a echappe, cela m'a passe
de la tete; (cela m'est passe par la tete
beteekent: dac is mij in bet hoofd gekomen).
eene beweging langs de binnenfte deelen van een reeds gefcheiden geheel , par.
— de achtercleur binnen komen , entrer par
la ports de derriere. — Duitschland reizen ,
voyager par — bet roam zien,
regarder par la fenetre, a travers les
vitres, au tra yers des vitres. — eenen
bra zien , voir par des lunettes. De rivier loopt — de ftad, la rivihre passe par
la ville. Alles gaat zijne handen , tout
passe par ses mains ; fig, fam. — de yin.
gers zien , (oogluikend toelaten ,) conniver a q. ch., toldrer q. ch., fernier les
yeux sur q. ch. on sur q. q. — den neus
fpreken , parlez du nez. — de bank, zie
Bank. — malkanderen , (het eene meer, het
andere minder ,) Pun portant t'autre. Deze boeken kosten mij door malkanderen zestig cent , ces livre.r me content Pun portant l'autre soixante cents. —, om de
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werkende oorzaak aan te duiden bij een
werkwoord in den zoo genoemden lijdenden
orm , in tegenft. van met, dat bet werktuig aanduidc , par, de. Hij werd — hem
met een mes gedood, it fut rue par lui
avec un couteau. als een rniddel om
jets voort te brengen, veroorzakencie of me.
clewerkende , met behulp of toedoen van,
par, a force de, moyennant, au moyen
tusfchenkornst van zijde. Hij heeft dit
nen broeder verkregen , it a obtenu cela
par !'intercession de son ft-ere. zijn
aanhouden is hij geflaagd, a force de presser il a rdussi. — geld kan men zich overal voorthelpen , moyennant !'argent on
s'aide partout. — zijne voorfpraak zulc gij
die plaats verkrijgen , au moyen de son intercession you: obtiendrez la place; fig.
van den tijd , gedurende, meestal achter geplaacst , durant , pendant. Zijn ganfche
leven durant toute sa vie. lk heb
den ganfchen nacht— niet geflapen, je n'ai
pas dormi de toute la unit. Het ganfche
aTile
, pendant route Pannee.
jaar
eeuwen , de siecle en slacle. bijw.
bij verkorting , met uitlating van het werkw.,
als : Zijne fchoenen zijn reeds — (doorgefleten ,) ;es souliers sont deja troves.
Het vel is , (doorgerchuurd,) la peau
est ecorchee. 1k laat u bier niet —, (doorgaan ,) je ne vous laisse pas passer par 1(doorkomen,) je
ci. 1k kan er niet
ne pais pas passer; fig. Dat kan er niec
(niet — den beugel,) cela ne va pas;
cela est inexcusable. Door en door,
bijw. geheel en al, entierement, tout-afait. Et ben — en — koud, je suit tram.
si de froid. 1k ken hem — en —, je le
connois parfaitement, a fond. AANM.
Gelijk wij boven zagen, kan men in fortmige gevallen door onverfchillig voor of
achter het daardoor beheerschte woord
plaatfen; dit fchijnt aanleiding te hebben
gegeven, dat men bet in het laatfte geval
aan het werkwoord verbonden heeft , bij
voorbeeld : Wanneer zij een korenveld
doorgingen. Dat deze fchrijfwijze verkeerd
is, en het voorzetfel van het werkwoord moet
gefcheiden worden, blijkt duideltjk; want
waardoor wordt het korenveld beheersche?
toch niet door: doorgaan, dewijl dit geen
overgankelijk (bedr.) werkw. is. Ook de heer
Weiland beefs hierin dikwijls misgetast in
zijn woo;denboek ; immers hij noemt Over..
klimmen, b. w. en vervoegt het met zijn;
Ik ben overgeklommen ; Ik ben den muur ou.
vergeklommen , (of over den muur geklommen). Om intusfchen niec zonderling te
zijn , hebben wij ons voorgenomen, hec beftaande hoewel verkeerde , gebruik maar
te volgen, daar het in der daad toch eene
zaak van weinig belong is. De verfchillende beteekenisfen, welke door bij de zamen.
Itching met werkwootden (nu eens fcheidbaar, clan onfcheidbaar) heefc, zuilen aldaar worden opgegeven.
Door, zie Dojer.
Door , b. n. (oo)blna veroud. clwaas, sot ,
, m. sot, foe.
te, fast, fol , folle.
Doorademen, o. w. (ik ademde door, heb
doorgeademd), aanhouden of voortgaan met
ademen , continuer de respirer.
Doorakkeren , o. w. (ik akkerde door, heb
doorgeakkerd), aanhouden of voortgaan met
akkeien , continuer de labourer.
Doorantwoorden , o. w. (ik antwoordde door,
heb cloorgeantwoord), aanhouden of voortgaan
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gaan met antwoorden , continuer de repondre.
Dooraibeiden, o. w. (ik arbeidde door , heb
doorgearbeid), aanhouden of voortgaan met
arbeiden , continuer de travailler.—, met
fpoed arbeiden , travailler vite ou avec
vitesse. —, b. ;v. door arbeiden eene opeHij
maken of wonden , als
ning in ,
b eeft zjne handen doorgearbeid, it s'est
ecorche les mains e) force de travailler.
Doorbaauwen, o. w. (ik baauwde door, heb
doorgebauw'cl), aanhouden of voortgaan met
baauwen , continuer de crier; zie Baauwen.
(1k babijnde door, heb
Dooe. abijnen o.
doorgebabijnd), aanhouden of voortgaan met
fpoed
babijnen , continuer de bobiner.
maken met het babijnen , bobiner vite.
Doorbabbelen , o. w. (ik babbelde door , heb
doorgebabbeld), aanhouden of voortgaan
,
met babbelen , continuer de babiller,continuer son bebil ; zie Babbelen.
Doorbaffen , o. w. (ik belle door , heb door.
gebaft), aanhouden of voortgaan met baffen,
continuer de japper, d'aboyer.
Doorbaggeren , o. (ik baggerde door , heb
doorgebaggerd) , aanhouden of voortgaan
met baggeren, continuer de tirer la bone
ou la vase d'un canal.—, fpoed maken met
baggeren, tirer la bone ou la vase d'un
canal avec vitesse.
Doorbakeren , o. w. (ik bakerde door, heb
doorgebakerd), as houden of voortgaan met
bakeren , continuer d'emmailloter.
fp ,ed maken met bakeren ,se depécher (en
emmaillotant).
Doorbakken , o. w, (ik bakte door, heb doorgebakken), aanhouden of voortgaan metbakken , continuer de cuire ou de faire; zie
Bakken. —, van den bakker, met het bakken,
(d. i. bet kneden en het opflaan van het
brood) voortgaan, als : De knecht kon
riet— , hij werd gedurig gefloord , le garcon ne pouvoit pas continuer de faire le
pain , al etoit interrompu a chaque moment. fpoed maken met bakken (d. i.
met bet kneden en opflaan van het brood)
&s : moet berer indien gij voor
vier our wilt gedaan krijgen, ii fact vous
depêcher, si vous voulez avoir fini avant quatre heures. —, b. w. door en door
bakken, bien cuire, cuire suifisamment.
AANAT. In dezen zin was oudtijds ook het
onicheidbare Doorbakken , in gebruik ,
waarvan wij nog het verl. deelw. overig
hebben : Doorbakken , b. n. door en door
frenekken , 1 ehoorliek gaar,, bien cuit,e. Dit
ce pain n'est pas bien
brood is niec
cuit ; zie bakken.
Doorbalde s en , o. (ik balderde door , heb
doorgebalderd), .anhouden of voortgaan met
balderen , continuer de gronder. flet bal.
derde door, is bruit continuoit ; fig. continuer de tempiter ; zie Balderen.
Doorbaliön , o. (ik bahede door , heb doorgebaliecl) , aanhouden of voortgaan met baben , (uitbalAn ,) continuer de vider l'eau
d'un navire. Men heeft den ganfchea dag
doorgebalied , ceux qui etoient employes
vider l'eau du vaisseau, out travaille route la journee. , fpoed maken
met baleen, als : Indien gij niet doorbalict , zult gij fiat gedaen krijgen , si vous
ne travaillez pas mieux, vans n'aurez
pas fini ; zie Balidn en Uitbalia.
Doorbalken , o. w. (ik balkte door, heb doorgebalkt), aanhouden of voortgaan met bal.
ken, continuer de braire zie Balken,
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Doorbantetteren o. banketteerde door,
heb doorgebanketteerd), aanhouden of voortgaan met banketteren , continuer de banqueter; zie Banketteren.
Doorbarbieren , o. W. (ik barbierde door,
heb doorgebarbierd), met het harbieren
(d. i. het beroep van barbier uitoefenen)
voortgaan , continuer de faire le barbier.
Niettegenftaande hij eerie groote erfenis
heeft gekregen , barbiert hij echter door,
quoique it air barite de grands biens,i1
continue son métier de barbier ; zie Barbieren.
Doorbacilen , o
(ik barste door , ben doorgebariten), zie Doorberften.
Doorbedelen , o. (ik bedelde door, heb
Doorgebedeld) , aanhouden of voortgaan
met bedelen , continuer de mendier ore
de gueuser ; zie Bedelen.
Doorbeenen , o. w. (ik beende door , heb
doorgebeend) , aanhouden of voortgaan met
beenen (d. 1. met een zoogenoemd wachtelbeentje of wachtelfluitje Haan,) continuer
de piper.
Doorbeijeren, o. w. (ik beijerde door, heb
doorgebeijerd) aanhouden of voortgaan
met beijeren , continuer de carillonner;
zie Beijeren.
Doorbeitelen, o. w. (ik beitelde door, heb
doorgebeiteld) , aanhouden of voortgaan
met beitelen, continuer de ciseler.
fpoed maken met beitelen , ciseler vite.—,
b. w. beitelende eene opening in iets maken , percer avec un ciseau.
beitelende wonden , als : 1k heb mijne handen
doorgebciteld , je me Buis icorche lea'
mains en ciselant.
Dooibekeren, c. w. (ik bekerde door , heb
dome.eebekerd), aanhouden of voortgaan
met bekeren , contineer de buvoter, etc.;
zie Bekeren.
Doorbellen o. (ik balde door , heb door•
gebeld), aanhouden of voortgaan met bele
ltn , continuer de sonnet-. —, b. w. al bele
lende breken. als: Hij heeft de koord
doorgebeld, ii a casse la corde en soncant.
Doorbengelen . o. (ik bengelde door , heb
doorgebengeld), aanhouden of voortgaan
met beugelen, continuer de sonner ; zie
Bengelen,
Doorherften , o. w. (ik borst door , ben doorgeborften), in ftukken barften , crever, se
endre en deux , crever entiirement ore
ftout-a-fait;
zie Berften.
Doorbeteren , o. W. (ik beterde door, heb
doorgebeterd), aanhouden of vc,ortgaan met
bereren, continuer de se terror wieux.
Hoe Is het met uw' vrienct , b :ten hi j door?
comment se porte vetre ami , est ce quo
sa guerison continue?
Doorbecten , o. w. (ik bette door, heb doorgebet) , aanhouden of voortgaan met betten , continuer de bassiner; zie Betten.
—, be w. door betters open waken, als
Men heeft het gezwel in twee our doorgebet , 4 force de bassiner on a fait ere•
ver l'abces en deux heures.
Doorbeugelen, o. w. (ik beugelde door, heb
doorgebeugeld ), aanhouden of voortgaan
met beugelen, continuer de jouer a la
courte boule avec la crosse; zte Beneuken , o. w. (ik beukte door, heb
ri bena
Dgdoorgebeukt)
aanhouden oe voortgaan met
b. w.
beuken , continuer de battre.
ter age of door en door beuken, battre
suf
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gebikt) , aanhouden of voortgaan met bik.
stesamment. —, door beuken wonden ,
ken, continuer de piquer (etc. zie Bikblesser ou dcorcher a force de baler°.
ken). —, fpoed maken met bikken, piquer
Doorbeulen, o. Iv. (ikbeulde door , heb doorvice. —, b. w. door bikken eene opening
gebeuld), aanhouden of voortgaan met beuin jets maken, percer a force de piquer,
len, continuer de traiter rudement.
percer a force de hacher,, de regretter;
Doorbeuren , o. W. ( ik beurde door, heb
zie Bikken. —, bikkende wooden , blesser
eloorgebeurd), aanhouden of voortgaan met
el force de piquer, etc.; zie Bikken.
beuren , continuer de soulever.. —, b. w.
doortillen , faire passer par quelque on.. Doorbillen , o. w. (ik bilde door, heb deorgebild) , aanhouden of voortgaan met billen,,
ule
verture, en soulevant
; zie Beuren.
(bij molenaars ,) continuer de piper, de
Doorbeuzelen , o. w. ( ik beuzelde door , heb
rhabiller (la tneule).—, fpoed maken met
doorgebeuzeld) , aanhouden of voortgaan
billen, se depécher en rhabillant la meule.
met beuzelen , continuer de vetiller ; zie
—, b. w. door billen eene opening in eeBeuzelen.
nen molentteen maken, of denzelven breDoorbeven,o. w. (ik beefde door, heb doorken , faire en tree dans (une wale), la
gebeefd) , aanhouden of voortgaan met be.
percer en la rhabillant. Indien gij zoo hard
y en , continuer de trembler.
flaat , zult gij den fleet' —, si vous faites
Doorbezigen , b. w. (ik bezigde door , heb
de tels coups , vous percerez la meule. —,
doorgebezigd), aanhoudend bezigen , conbillende wonden, dcorcher, blesser en
timerd'employer.
rhabillant une naule. De molenaar heeft
Doorbibheren, o. W. (ik bibberde door, heb
zijne vingers doorgebild, le meunier s'est
doorgebtbberd) , aanhouden of voortgaan
ecorche les doigts en rhabillant le mess.
met bibberen , continuer de frissonner,
le.
de trernbloter.
Doorbidden, o. w (ik bad door, heb door. Doorbiljarten, o. w. (ik biljartte door, heb
doorgebiljart), aanhouden of voortgaan met
gebeden), aanhouden of voortgaan met bidbiljarten , continuer de jouer au billard.
den , continuer ses prieres, continuer de
Niettegenflaande de beden zijner moeder,
prier ; zie Bidden.
biljart
hij nog fleeds door, nonobstant les
(ik
biechtte
door,
heb
w.
Doorbieebten , o.
prieres de sa mere, it continue toujours
doorgebiecht), aanhouden of voortgaan met
de jouer au billeird.
biechten , continuer de confessor, d'aller
Doorbinden , o. w. (ik bond door, heb door.
a la con fosse.
gebonden) , aanhouden of voortgaan met
Doorbieden , o. w. (ik bood door, heb door.
binden, (van fchoven , enz.) continuer de
geboden), aanhouden met bieden , voortTier (les gerbes ,) de relier,etc. zie Bin.
bieden , continuer d'offrir.
den. Hoe wel bet geweldig regencle , zij
Dooreljten , o. w. (ik butte door, heb door
gebot), met het bijten (d. i. bijten hale t bond maar door, quoiqu'il plot el verse,
elle ne cessa pas de lzer. —, fpoed maken) voortgaan , continuer de faire des
ken met binden , se depecher en liant. Ina.
ouvertures dans la glace.
lien gij niet beter doorbindt, zult gij van
Doorbijten , o. w. (ik beet door, heb doordaag niet gedaan krijgen , si vous ne you:
gebeten), aanhouden of voortgaan met bijddpdchez pas (4 leer, etc.) von: ne finiten, continuer de tnerdre; fig. fam. door.
rez pas aujourd'hui. —, b. w. door bin.
zetten , met wegneming van de hindernis•
den van een fcheiden ,faire tomber en deux
fen , pousser jusqu'au bout. Dewij1 ik de
en le serrant avec un fit. —, door binden
zaak begonnen heb , wiz ik nu ook —,puis.
wonden , blesser ou ecorcher en liant des
que j'ai entame l'ajfaire, fe veux la
gerbes.
pousser jusqu'au bout. —, b. w. bijtende
eene opening in iets maken, faire une on- Doorbiaderen, o. w. (ik bladerde door, heb
doorgeblaclerd), aanhouden of voortgaan
verture on un trou en q. ch. avec les
met bladeren , continuer de feuilleter
dents; fig. door bijten eenen weg maken,
dans tin livre. —, b. w. (ten bock) blad
als: Zich —, se faire four en mordant
voor blad omilaan, en hier en daar iets leou avec les dents. De muffs heeft zich
Zen, feuilleter un livre ; in dezen zin ook
doorgebeten , la swirl; s'est fait jour amet het voorzetfel onfeheidb.: (ik doorTee ses dents. —, door en door bijten,
bladerde , heb dooibladerct). —, (met het
percer d'outre en outre en mordant ,cou.
voorzetfel fcheidb. en onfcheidb.) vlugtig
per en deux avec les dents. Het is zeer
doorlezen.,parcourir , feuilleter. He heb
fchadelijk , eenen draad (met de tanden)
bet book niet doorgelezen , ik heb het flechts
door to hijcen, it est tres.nuisible de coudoorbiaderd , je n'ai pas lu ce livre. Jo
per un fil avec les dents. De hond beef'
n'ai fait que le parcourir, que le feral.
dezen bal deorgebeten, le chien a mordu
leter.
cette bottle d'outre en outre. Dit brood
is zoo hard, dat men het niet kan —, ce Doorbladering, yr. action de feuilleter, de
parcourir (un livre).
pain est si dur, qu'on ne sauroit le userdre, le couper,, le rompre, avec les Doorblaffen , o. w. ( ik b!afte door , heb door..
geblaft), zie Doorbaffen.
dents. —, van bijtmiddelen , als : De plaat
is van het fterkwater geheel doorgebeten , Doorblaren, o. w. (ik blaarde door, heb door.
geblaard)
, aanhouden of voortgaan met blae
la plaque est route percee ou corrodde
ren, (d. i. fchreeuwen ,) continuer de cripar Peau forte.
er ; zie Blaren in de a. beteek.
Doorbikkelen, o. w. (ik bikkende door, heb
doorgebikkeld) , aanhouden met bikkelen , Doorblaren , o. w. (ik blaarde door, heb
doorgeblaard), aanhouden of voortgaan met
continuer de jouer aux osselets. —, b. w.
blaren, (d. i. blaren maken ,) continuer
bikkelcnd een gat in iets maken , als: De
d'enfler.
kinderen hebben doze fteenen geheel doorgebikkeld, les enfants ont fond si long- Doorblaren, o. en b. w. (ik blaarde door,
heb doorgeblaard, en ik doot blaarde, heb
temps aux osselets sus cette pierre qu'eldoorblaarcl), zie Doorbladeren.
le est tout-el-fait usee ou &pude.
Doorbikken , o. w. (1k bikte door , heb door.. Doorblateu , o. w. (1k blaatte door , heb door.
ge.
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indien gij gedaan wilt krijgen,
geblaat), aanhouden of voortgaan met bla.
fact
frotter plus vita si vous youlez finir.
ten, continuer de beler.
—, b. w. door boenen eene opening in lets
Doorblazen , o. w. (ik blies door, heb doormaken, of breken. lij zult op deze wijze
geblazen), aanbouden of voortgaan met blafpoedtg
de plank —, y our casserez la planche,
zen, continuer de souffler.
b w. door eene
si vous la frottez de la sorte.—,met boe.
blazen, souffler vice.
opening blazen , snuffler 4 tt avers (au tranen wonden , blesser ou ecorcher en fretvers de) quelque ouverture. 1k kan het
tart, on 4 force de .frotter.
door dit gat —, je puis le souffles a t, a Doorboeren 0.
(ik boerde door , heb
doorgeboerd), aanhouden of voortgaan met
vers (au travers de) cette ouverture.
door blazen vaneen fcheiden, (of eene opeboenen , (d. i. met de boerderij,) conti.
nuer de cultiver, etc.; zie Boeren.
fling daarin maken ,) casser en soufflant
dessus. Dit papier is zoo dnn, dac ik het Dowboerten , o. w. (ik boertte door, heb
ce papier est si mince qua je
doorgeboert), aanhouden of voortgaan met
kan
pull le casser ou le percer en soufflanc
boerten, continuer de badiner ; zie Boer.
dessus.
ten.
Doorbleeken , o.
(1k bleekte door, heb Doorboetferen , o.
(ik boetfeerde door,
doorgebleekt), aanhouden of voortgaan met
heb doorgeboerfeerd), aanhouden of voortbleeken, cont i nuer de blanchir. —, b. w.
gaan met boetferen , continuer de faire
de Pouvrage en bosse.
door en door bleeken, blanchir suffisarnDoorbokfen , o. w. (ik bokfle door, heb door.
»sent.
Doorbleeten , o. w. (ik bleette door, heb
gebokst), aanhouden of voortgaan met boklen, continuer de boxer
doorgebleet), zie Doorblaten.
Doorblijven , o. w. (ik bleef door , ben door- Doorbombammen , o. w. (ik bombamde door,
gebleven), bij aanhoudendheid blijven resheb doorgebombamd) aanhouden of voortgaan met bombammen , continuer de son•
ter toujours. Ofschoon ik hem beval to
vertrekk en , hij bleef maar door, quoique
nor les cloches.
je lui ordonnasse de partir, resta too- Doorbombarderen, o.
(ik bombardeerde
door, heb doorgebombardeerd), aanhouden
fours.
of voortgaan met bombarderen , continuer
(ik blikte door, heb doorDoorblikken , o,
de bombarder, continuer le bombardegeblikt), aanhouden of voortgaan met blik.
ken , continuer de cligner; zie Blikken.
went. —, met meer kracht bombarderen.
Doorklikfemen , o. w. met den onbep. 3. perf.
Indien zij niet —, zullen zij de flat' nooit
(bet blikfetude door, heeft doorgeblikfemd),
krijgen, s'ils ne bombardent pas avec
aanhouden of voortgaan met blikfemen , conplus de force, ils ne prendront jamais la
met bepaalde perf.ginner d'eclairer.
ville.
aanduiding , (in de gemeene ftraattaal,)con- Doorbonken, o. w (He bonkte door , heb
tinuer de juror.
doorgebonkt) , aanhouden of voortgaan met
bonken , continuer de battre ; zie BonDoorbloeden , o. w. (ik bloedde door, heb
doorgebloed), aanhouden of voortgaan met
ken.
bloeden , continuer de saigner. De won- Doorbonzen, o. w. (ik bonsde door, heb
de bloedt door,,la plaie continue de sal'
doorg,ebonsd), aanhouden of voortgaan met
gner , saigne toujours.
boneen , continuer de heurter on de frap.
Doorbloeijen, o. w. (ik bloeide door, heb
per. —, b. w. door bonzen breken. Indien
doorgebloeid) aanhouden of voortgaan met
gij zoo voortg,aar zult gij de deur — si
voile heurtez de la sorte, vous casserez
bloeijen, continuer de fleurir.
blokce door, heb
Doorblokken , o. w.
la porte.
geblokt), aanhouden of voortgaan met blok. Doorboomen , o. w. (ik boornde door , heb
ken , (d. viijtig ftuderen ,) continuer d'ecloorgeboomd), aanhouden of voortqaan met
tudzer assidiiment.
oomen, continuer de pousser un bateau
Doorblouwen, o. w. (ik hlonwde door , heb
avec une perche. —, met fpoed boomen ,
se depécher, pousser avec vigueur.
aanhouden of voortgaan
doorgeblouwd)
met blouwen , braken, continuer de Tomdoor eene opening boomen , pousser 4
travers (au Pra yers de) quelque ouyertu.
pre, de macquer (le chanvre).
Doorblozen , o. w. (ik bloosde door, heb
re avec une perche. Eene boot onder de
faire passer an bateau sous un
doorgebloosd), aanhoudend blozen, contibrug
nuer de rougir.
pont au moyen d'une longue perche; zie
Doorbobbelen, o. w. (ik bobbelde door , heb
Boornen.
doorgebobbeld) , aanhouden of voortgaan Doorboorden , o.
(ik boorcicle door , beb
doorgeboord), aanhouden of voortgaan met
met bobbelen , continuer de bouillonner.
(ik bobijnde door, heb
Doorbobijnen o.
boorden , continuer de border. —, met
doorgebobijnd), zie Doorbabijnen.
fpoed boorden , border avec vitesse. Gij
Doorboeken , o. w. (he boekto door, heb
moet beter
fact border avec plus
doorgeboekt)., aanhouden of voortgaan met
de vitesse.
boeken, continuer de coucher dans un Doorborduren, o. w. (ik borduurde door,
heb doorgeborduurd), aanhouden of voort.
livre de compte.
gaan met borduren , broder vile. Gij moet
Doorboelen , o. W. (ik boelde door, heb
doorgeboeld), zie Doorboeleren.
beter , of gij krijgt van daag niet gedaan,
Doorboeleren , 0.
(ik boeleerde door, heb
it faut broiler plus vice, autrement vous
doorgeboeleerd) , aanhouden of voortgaan
ne finirez pas aujourd'hui.
Doorboren, o. w. (ik boorde door , heb door.
met boeleren , continuer de cotnmettre
dull ere ; zie Boeleren.
geboord), aanhouden of voortgaan met boDoorboenen, o. w. (ik boende door, heb
ren, continuer de percer, de forer, de
fpoed maken met bo.
doorgeboend), aanhouden of voortgaan met fairs des treas.
fpoed
boenen, continuer de frotter.
ren, se depecher (en parlant de q. q. qui
maken met boenen, se depecher en fro:. perce), forer avec vitesse. —, b. w. door
taut, frotter vice. Gij moet beter
nets heen boon, percer de part en part,
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d'outre en outre eta forant, Eene plank • Doorbraak, yr. doorbreking, rupture; inzond. van eenen dijk, rupture d'une Bi--, b. w. (ik doorboor.
-, percer un
gue. Ik was bij de — tegenwoordig, rede, heb doorboord,) doorfieken, met een
tois present d la rupture de la digue.—,
fcherp wapen , percer, enferrer. Met ee.
opening, welke door eene zoodanige doorenferrer ou percer d'un
nen deeen
breking van den dijk ontftaat, en waardoor
coup d'epee. Met den tweeden floot doorher water der rivier beentoopt ouverture
boorde hij hem, au second coup it Penou brhche d'une digue rompue. Ge —was
s'entrelercer. lemand
fila. Elkander trepaner
q. q. ; fig. Een
zeer groot, Pouverture de la digue itoit
de herfenpan
fort
grande.
Dat
cooler
4
fond
un
vaisseau.
,
fchip
doorboort mij het hart, cola me fend, me Doorbreeuwen, o. w. (ik braauwde door ,heb
doorgebraauwd), zie Doorbreeuwen.
perce le coeur. —, (in de kruidk. en ontleedk. ) perforer. Doorboorde bladeren , Doorbrabbelen, o. w. (ik brabbelde door , heb
doorgebrabbeld) , aanhouden of voortgaan
des feuilles per for ges. Doorborende fpier ,
met brabbelen, continuer de bredouiller;
muscle perforant.
zie Brabbelen.
Do°, borgen , o. w, (ik borgde door , heb
doorgeborgde , aanhouden of voortgaan met Doorbraden , o. w. (ik braadde of bried door,
heb doorgebraden) , aanhouden of voortgaan
borgen , continuer de (aan iemand) donmet braden, continuer de rear ou de se
nerd credit , (van iemand) de prendre a
rear.
Het vleesch braadt door, la viancredit. Indien hij op die wijze doorborgt,
fpoedig bra.
de continue de se rdtir.
kan hij nimmer zijne fchulden betalen , s'il
den, rear vito. —, b. w. door braden eecontinue de prendre a credit comme it
ne
opening
maken
als
:
Deze
pan is doorfait , it ne sera jamais en etat de payer
gebraden , costs lèchefrite est t r oude 4
ses dettes Indien deze koopman nog lanforce ds frire. —, b. w. (ik doorbraadde of
ger doolborgt , komt hij nooit aan zijn geld ,
doorbried, heb doorbraden), door en door
si ce marchand continue de lui donner d
braden, rear, etc. suifisamment; zie Bi acredit , it ne sera jamais etre pa-,e.
den. Dic vleesch is goed
cette viande
Doorboring yr. perforation, f. percement ,
est bien retie, est retie suffisamrnent.
m. De — der fpieren , la perforation des
Doorbraken , o. w. (ik braakte door, heb
muscles.
(ik borrelde door, heb • doorgebraakt), aanhouden of voortgaan met
Doorborrelen , o.
braken , (van vlas, enz.) continuer de romdoorgeborreld), aanhouden of voortgaan
pre ie lin, etc. (overgeven,) continuer de
drinken,) continuer
met borrelen , (d.
zie Braken.
vomir;
de boire; zie Borrelen.
borftelde door, heb Doorbranden, o. w. (ik hrandde door, heb
Doorborftelen, o. w.
doorgebrand), aanhouden of voortgaan met
doorgeborfleld) , aanhouden of voortgaan
branden , continuer de braler. Het vuur
met boritelen , continuer de vergeter,, etc,
brandt niet door, le feu ne continue pas
zie Bortlelen. —, met fpoed borftelen , se
de briller, ne bruit pas bien.
fnel of
qui ve t-.
depecher (en parlant de q.
ter deep braden, briller bien. Indien het
gette, etc.) —, b. w. borlIelende breken,
vuur
niet
beter
doorbrandt
,
zal
het
vleesch
casser 4 force de vergeter.
niet gear worden , si le feu ne brute pas
Doorbosfen , 0 . we (ik boste door, heb doormieux, la viande ne sera pas cuite. —,
gebost), aanhouden of voortgaan met boo.
w. door en door branden, briller. Turf
fen , continuer de mettre en bouts.
—, braler des charbons de tourbe. Doorfpoed maken met bosien , se depecher en
geerande kolen , des charbons de tourbe,
mettant en bosses.
Deze kool is niet doorgebrand , ce charDoorboteren , o. w. (ik boterde door , heb
bon n'est pas braid tout-a fait. —, door
doorgeboterd) , aanhouden of voortgaan met
branden eene opening in iets maken , perboteren continuer de beurrer. —, b. w.
cer avec en for chaud ou ardent. Het vuur
(ik doorboterde, heb doorboterd), door
heeft den vloer doorgebrand , le feu a peren door boteren, bent rer tout-a fait.
ce
oupenitre le plancher,—, vancen branDoorbocfen , o. w. (ik botfle door , heb doorden , als : lk zal den draad — je couperai
gebotst), aanhouden of voortgaan met botle fa au moyen du feu, de la chandelle,
fen, continuer de heurter. —, hard botetc. —, o. w. (met Zijn ,) door middel van
fen, heurter avec force. Gii moet beter
branden eene opening krijgen, als: Wan, indica gij de deur wilt los krijgen , it
neer men geglommen kolen lang op eene
faut heurter avec plus de force, si y ou; plank
hat liggen , brandt zip door, les charvouiez ouvrir la porte. ^ , b. w. door
bons
ardent: laisses long-temps sur use
botfen breken, Gasser ou rompre en hour.
planche , y feront un trou , la perceront
taut.
la braleront. —, door branden in ftukDoorbottelen o. w. (ik bottelde door, heb
ken breken, tember en pieces a force de
doorgebotteld) ,aanhouden of voortgaan met
wanneer gij hem
filer. De flok zal
br.
bottelen, (d. fchuimen ,) continuer d'e.
zoo digt bij het vuur houdt , quand vans
tumor.
approchez le baton si pros du feu ,
Doorbotten, o. w. (ik botte door, heb doorbralera, it se cassera.
gebot), aanhouden of voortgaan met botten , continuer de boutonner. Niettegen. Doorbrasfen ,o. w. (ik braste door, heb door.
gebrast), aanhouden met brasfen, continuer
flaande de koude hebben de boomen doorde faire bonne chart. —, b. w, zie Ver..
gebot, nonobstant le froid les arbres one
brasfen.
continue de boutonner.
Doorbouwen , o. w. (ik bouwde door , heb Doorbreeuwen , o. w. (ik breeuwde door ,
heb doorgebreeuwd), aanhouden of voortdoorgehouwd) , aanhouden of voortgaan
gaan met breeuwen , (fcheepsw.) continuer
met bouwen , continuer de (van huizen ,
de calfater ; zie Breeuwen. —, fpoed maenz.) bdtir, de construire, (van den
ken met breeuwen, calfater avec vicesgrond,) de labourer. —, b. w. (ik doorse, avec vigueur.
bouwde , heb doorbouwd) , zie Doortim.
Doorbreijen,
o. w. Cik bieide door, heb doormeren.
gee
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gebreid), aanhouden of voortgaann met
brillen, (d.
eenen bril dragen ,) continuer de porter des lunettes.
breijen , continuer de tricoter. —, met
fpoed breijen, tricoter vite. Brei beter Doorbroeden, o. w. broedde door, bell
door, tricotez avec plus de vitesse , plus
doorgebroed), aanhouden of voortgaan met
broeden, continuer de couver; zie Broe.
vite.
den.
Doorbreken, o. w. (ik brak door, heb door.
gebroken ) , aanhouden of voortgaan met Doorbrommen, o. w. (1k bromde door, heb
breken, (d. i. met het afbreken , enz. van
doorgebromd), aanhouden of voortgaan met
huizen en dergelijke ,) continuer de rem.
brommen , continuer de gronder ; zie
Brommen.
pre. —, b. w. in thicken breken , rompre,
Gasser. &lig den ftok niet zoo , gij zult Doorbrouwen, o. w. (ik brouwde door, heb
doorgebrouwen) , aanhouden of voortgaan
hem —, ne courbez tact le baton , vous
met brouwen, continuer de brasser. Hoele casserez.—, door breken eene opening
wel de gerst zeer dour is , brouwt hij toe!'
maken, percer, faire une ouverture. Hij
door, quoique forge soit tres•chere,
heeft uit zijn huis eene deur in het huis
van zijneni buurman laten — , i 1 a fait
continue cependant de brasser.
percer une porte de sa maison dans cel- Doorbruifen , o. w. (ik bruiste door, heb
doorgebruist.), aanhouden of voortgaan met
le de son voisin. , o. w. (met Zijn ,)
bruifen , continuer de mugir ; zie
brekende opengaan , of eene opening mafen. —, (mec Zijn ,) door eene opening
ken , rotnpre , clever, percer. Hier brak
bruifen, cooler par (une ouverture) en
tie dijk door, c'est ici que rompit la dimugissant.
kue. De tanden beginnen bij bet kind door
te breken , les dents commencent a per- Doorbrullen , o. w. (ik brulde door , heb door.
De
zweer
zal
welhaast
gebruld),
aanhouden of voortgaan met brulcer a cet enfant.
len , continuer de rugir.
l'abces crevera blends-. De pokken
zullen fpoedig la petite verole sorti- Doorbuigen , o. w. (ik boog door, heb doorgebogen) , aanhouden met buigen, conti.
ra, paroitra bientdt. De zon breekt
nuer de courber. —, (met Zijn,) buigen ,
door, (door de wolken,) le soleil paroit,
courber, se courber. De vloer buigt door,
le soleil perce les nuages. brekend
le plancher se courbe. b w. door eedoordringen, se faire jour, (etc. en romne opening buigen, faire passer par une
pant une muraille ,etc.) De dief is doorouverture en courbant. buigende bregebroken , ( door den muur) le voleur a
ken , Gasser en courbant ou a force de
rompu sa prison. Het Leger trachtte door
courber.
te breken, (zich door den vijand eenen weg
te banen ,) Parmie tacha de se faire jour Doorbuijen , o. w. met den onbep. 3. perf.
(het buide door , heeft doorgebuid), conau travers de l'ennemi ; fig. in zwang kotinuer de faire mauvais temps; z'e Buimen , venir a la mode, commencer a a•
jen. Indien het zoo doorbuit , kunnen wij
voir tours, s'int'oduire. —, in flukken
niet uttgaan, si le mauvais temps continue
breken , rompre ou se rompre en deux.
ainsi, nous ne pourrons pas sortir.
De ftok is doorgebroken , le baton est
Doorbuilen , o. w. (ik builde door , heb
rompu en deux, f.
doorgebuild), aanhouden of voortgaan met
Doorbreking, vr. action de rompre, etc.;
builen , continuer de bluter.
zie Doorbreken. , rupture
Doorbrengen , o. w. (ik bragt door, heb door- Doorbulderen, o. w. (ik bulderde door, heb
doorgebulderd), aanhouden of voortgaan met
gebragt), aanhouden of voortgaan met brew.
bulderen, continuer de grander, de tensgen , continuer de porter, d'apporter,
peter, etc.; zie Bulderen.
etc.; zie Brengen. —, b, w. door eene opening been brengen, mener, conduire, Doorbulken , o. w. (ik bulkte door , heb
dorgebulkt), aanhouden of voortgaan met
faire passer par (une ouverture). Men
buiken , continuer de beugler, de mugir;
heeft gevangenen de ftad doorgebragt, on
fig. continuer de chanter d'une maniere
a transports on mend des prisonniers par
desagrdable.
la ville; fig. flijten, als: Den tijd —,
passer le temps. Den tijd met beuzelingen Doorcijferen , o. w. (ik cijferde door , heb
doorgectjferd), aanhouden of voortgaan met
passer le temps el des bagatelles. Den
ctjferen, continuer de chi frer. —, b. w.
tijd met lanterfanten —, "Janet-. Htj brengt
van het begin tot bet einde cijferen, als:
zijnen tijd met fchrijven door , it passe son
Ik heb dit rekenboek tweemaal doorgecij.
temps a ecrire. verkwisten , verfpillen,
ferd , Pal fait deux fois tons les exemdepenser, dissiper, prodiguer. Hij heeft
ples contenus dans ce livre d'arithmeti.
zijn ganfche vermogen doorgebragt, it a
que ou de calcul.
depense, dissipi , tout son bien.
Doorbrenger, m. fig. verkwister, prodigue, Dodoerndkaecah. t, verl. t. en verl. deelw. zie Doordissipateur.
Doorbrenging , yr. action, de , etc. zie Doordammen, o. w. (ik damde door, heb
doorgedamd), aanhouden of voortgaan met
Doorbrengen ; fig. verkwiscing, prodigali.
dammen , continuer de jeuer aux dames.
td, dissipation.
—,
b. w. door het opwerpen van dammen
Doorbrengfter, yr. fig. dissipatrice, celle
ergens doen doorvloeijen, als Zij hebben
qui depense ou dissipe son argent inutihet water deze weide doorgedamd , ils
lement.
ont fait cooler l'eau a travers caste praiDoorbriefchen , 0 . w. (ik brieschte door, heb
rie au moyen des digues qu'ils tont fai.
doorgebriescbt) , aanhouden of voortgaan
US.
met briefchen , continuer de hennir,, de
Doordampen , o. w. (ik dampte door, heb
rugir; zie Briefchen.
doorgedampt), aanhouden of voortgaan met
Doorbrijen , o. w. (ik brijde door , heb doordampen , continuer de fumer, d'exhaler.
gebrijd), aanhouden of voortgaan met Brij.
Doordanken, o. w. (ik dankte door , heb
en , continuer de parlor gras.
doorgedankt), aanhouden of voortgaan met
Doorbrillen, o. w. (ik brilde door , heb
danken , continuer de dire graces.
doorgebrild), aanhouden of voortgaan. met
Door.
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gediefd), aanhouden of voortgaan met die
(ik danste door, heb doorDoordansfen, o.
gedanst), aanhouden of voortgaan met dan.
yen, continuer do dirober,, de velar;
fen , continuer de danser. —, met fpoed zie Dieven.
danfen, danser vita. —, (met Zij n ,) door Doordigten , o. w. (ik digtte door, bob
eene opening danfen, ale; Zij zijn de deur
doorgedigt), aanhouden met digten , con.
tinuer de former , etc.; zie Digten.
doorgedanst, ils ont passé par la porte en
dansant —, b. w. door danfen verflijten , Doordijken , o. w. (ik dijkte clo3r, heb dooruser, dechirer ou trouer en dansant. Hij
gedijkt), aanhouden of voortgaan met dij•
heeft zijne fchoenen doorgedanst , it a use
ken, continuer de faire des digues.
001 dechird ses souliers a force de danser, Doordobbelen, o. w. (ik dobbelde door ,heb
en dansant. De vloer is doorgedanst , le
doorgedobbeld) , aanhouden of voortgaan
met dobbelen , continuer de jouer aux
plancher est tout-a-fait use â force de
des ; zie Dobbelen.
danser dessus.
danfende doorbrengen ,
passer a danser. Wij hebben den gan- Doordoen , b. w. (ik deed door , heb door.
gedaan), voortgaan of aanhouden met lets
fchen nacht doorgedanst, nous avons paste doen, continuer de faire q. ch. 1k
se route la nuit el dancer
verzocht hem bij herhaling bet to laten,
Doordauwen, o. W. met den onbep. 3. perf
je le priai a diffde
(het dauwde door, heeft doorgedauwd),
maar hij bleef het
rentes reprises de le laisser,, vials it ne
aanhouden met dauwen, ale: Het dauwt nog
discontinua point. —, door eene opening
door, /a rosee continue.
doen, faire passer par (lane ouverture.
Doorda T eren , o. w. (ik daverde door , heb
net gat is te naauw, ik kan er het touw
doorgedaverd), aanhouden of voortgaan met
continuer
de
trembler,
niet —, le trou est trop etroit, je ne
zie Dadaveren ,
puis y faire passer la cords; van hiert
veren.
(ik deelde door, heb
fig. uitwtsfchen, effacer , rayer , buffer.
Doordeelen , o.
Eene rekening op zijn boek —, effacer,
doorgedeeld), aanhouden of voortgaan met
rayer ou buffer en comete sur son livre.
deelen, (in de rekenk.,) continuer de diDoe dit woord door, effacez ce mot.
riser. —, b. w. deelende vaneen fcheiden ,
Doordolen , o. w. (ik doolde door , heb door.
partager, divisor.
gedoold), aanhouden of voortgaan met doDoordekken, o. w. (1k dekte door , heb doorlen , continuer d'errer,, de se fourvoyer
gedekt), aanhouden of voortgaan met dek.
zie Dolen.
continuer de couvrir (tine nzaison,
ken
,
etc.). Ofschoon het regende dat het goot, Doordommeien , o. w. (ik dotntnelde door,
heb doorgedommeld), aanhouden of voort.
quoiqu'il plat a verde dekker bleef
gaan met dommelen, (van bijen ,) conti.
se, le couvreur continua son travail.
ricer de bourdonner,(van menfchen,) con.
Doordelven o. w. (ik dolt' door, heb doortinuer de sommeiller.
gedolven) , aanhouden of voortgaan met delDoordonderen, o. w. met den onbep. 3.
yen, continuer de creuser, de bicher.
pert. (het donderde door, heeft doorge'
Doordenken , o. w. (ik dacht door, heb door.
donderd), aanhouden of voortgaan met don.
gedacht), aanhouden of voortgaan met denderen, continuer de tanner.
ken , continuer de penser, de mediter;
van hier: —, b. w. (ik doordacht en dacht Doordoo ijen, o. w. met den onbep. 3. peril.
(het dooide door , heeft doorgedooid)
door, ik heb doordacht en doorgedacht),
continuer de dueler. Het zal niet —,
riipelijk overdenken , mediter, digerer,,
le degel ne continuera pas. —, met bep,
reflichir inurement sur q ch.; fig. 1k heb
perfoonsaanduiding , ( met Zijn ,) geheel
deze zaak nog net hehoorlijk doorgedacht of
dooijen, se degeler entihrement. Het ijs
doordacht, fe n'ai pas encore bien midiis te dik , het zal zoo fpoedig Diet —, la
te cette affaire. Een diep doordacht plan,
tin plan profondiment media. Er zijn glace est trap epaisse, olio ne so dige.
lera pas si ;et.
fchoone zaken in dat boek maar zij zijn
' belles cho- Doordoopen, o. w. (ik doopte 'door, heb
niet wel doordacht,
.y ade
doorgedoopt), aanhouden of voortgaan met
see duns ce livre, mats sties ne sont pas
doopen, continuer de baptiser.
bias digeries, elles sont mal digerees.
Doordeunen, o. w. (ik deunde door, iheb Doordoppen , o. w. (ik dopte door, heb
duorgedopt) , aanhouden of voortgaan mee
doorgedeund), aanhouden of voortgaan met
doppen, continuer d'ecosser (des fives,
deunen, continuer de chanter ; zie Dewetc.) sic Doppen. —, fpoed makes met dop..
nen.
pen , &met. vi te.
Doordichten , o. w. (ik dichtte door , heb
doorgedicht), aanhouden of voortgaan met Doordorfchen , o. w. (ik dorschte door, heb
doorgedorscht), aanhouden of voortgaan met
dichten , continuer de faire des vers. Hij
dorfchen, continuer de battre le ble. —,
ftoort zich aan geene recenfenten , hij dicht
met fpoed dorfchen, se depicher (en parmaar door, it no se soucie pas des critilant de q. q. qui bat le bid). Indien gij
gues , it continue toujours de faire des
niet beter doordorscht , krijgt gij van daag
vers.
niet gedaan, si von: no vous depichez pas,
Doordien, voegw„ naardien, dewijl , comma,
parce qua; zie Naardien.
VOUS n'aurez pas fini aujourd'hui.
b. w. dorfchende verfltjten, user a force
Doordienen, o. w. (ik diende door , heb
de battre du ble dessus. Do deel is doordoorgediend), aanhouden met dienen, congedorscht, l'aire est tout-a -fait aide. —,
tinuer de servir, rester en service, Hij
1k heb mijne ban.
dorfchende wonden ,
heeft nu eenen hoogeren rang data ik , dewijl
den doorgedorscht , je me suis icorche ou
hij doorgediend heeft , terwijl ik bij bet
bless, les mains a force de battre es
begin der omwenteling mijn ontflag heh
grange.
gevraagd ,
it est maintenant mon sup,douwde door, hob
rieur parce qu'il est rased en service , Doordouwen, o. w.
doorgedouwd), aanhouden of voortgaan met
tandis que j'ai domande ma dimission au
met
clouwen , continuer de pousser.
commencement de la revolution.
fpoed douvven, peruser avec vigueur, a•
Doordieven ,o.
(1k diefde door , heb door-
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vet vitesse, avec force. Gil moet beter
fact pousser avec plus de vlgueur,
— ,b. w. door eene opening douwen, poutser a travers (au travers de) quelque
ouvertu re. douwende breken , caner en
poussant ; zie Douwen.
noordraaijen, o. w. (ik draaide door, heb
doorgedraaid), aanhouden of voortgaan met
draaijen , continuer de tourner ; zie Draai
jen. —, b. w. draaijende breken, Gasser
en tournant , en tordant. Indien gij zoo
voortgaat , zult gij den ftok si vont
tournez de la sorte,vous casserez le bd.
ton. —, door eene opening draaijen , tourner par (une ouverture); fig. Hij zal er
it se tirera bien d'affaire.
zich wet
draatjende wonden , als: lk heb mijne
vingers doorgedraaid , je me suis ecorche
ore blesse les doigts a force de lounger,
de tordre.
Doordragen, b. en o. w. (ik droeg door,
heb doorgedragen) , aanhouden of voortgaan met dragen , continuer de porter. —,
dragende verfcheuren of verflijten , user ou
dichirer a force de porter. —, dragende
wonde-n , als Hij heeft zich den rug doorgedragen, feet icorchi le dos a force
de potter.
Doordralen, o. w. (ik draalde door, heb doorgedraald) , aanhouden voortgaan met era.
len , continuer de tarder, de lambiner.
Doordraven, o. w. (ik draafde door heb
doorgedraafd), aanhouden of voortgaan met
draven, continuer de trotter. —, fuel draven, trotter fort ; fig. met iets aanhouden
of voortgaan , els : Wanneer hij op zijn
paardje is , (aan den gang is ,) draafc hij
door , quand it est en train de parler,,
(quand it est stir son bien.dire,)
ne discontinue pas. Hij begint door to
draven, i/ pousse Pairaire. Hij draaft
maar door, (houdt niet op met fpreken ,)
ne deparle point. o. w. (met Zijn,)
door eene opening draven , trotter par (la
porte, etc.) — 7 b. w. dravende eene ope..
ning in lets maken of verflijten , user en
trottant. -Hij heeft de bru t, doorgedraafd,
it a use ors troue le pont par son trot,
en trottant dessus. — 7 door draven wonHij heeft zijn achterfie
den, gem. als :
s'est dcorche le cul en
doorgedraafd,
trottant ou a _Puree de trotter.
Doordreigen , o. w. (ik doeigde door, heb
doorgedreigd), aanhouden of voortgaan met
dreigen, continuer de menacer.
Doordrentelen,o. drentelde door, heb
Zoorgedrenteld), aanhouden of voortgaan
met drentelen, continuer de lambiner,
etc.; zie Drentelen. —, (met Zijn ,) door
jets been drentelen, als: Hij d.entelt den
ganfchen dag de fad door, ;I passe le
temps a courir par la ville.
Doordreunen , o. w. (1k dreunde door , heb
doorgedreund), aanhouden of voortgaan met
dreunen, continuer de s'ibranler, etc.;
zie Dreunen. —, b. w. door en door dreunen , : Het flaan van den fetid dreunt
her geheele huis door , let coups du forgo.
ron se font sentir par toute la maison, font dbranler toute la tnaison.
Doordribbelen , 0. w. (ik dribbelde door ,
heb doorgedribbeld), aanhouden of voortgaan wet dribbelen , continuer de sautilter ; zie Dribbelen —, (met Zljn ,) door
jets been dribbelen , , els: Zij drib ,ert bet
huis door, elle yes par la mason 4 pe,SitS pas.
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Doordrijven , (ik dreef door, heb doorgedreven), aanhouden of voortgaan met
drijven , continuer de ?tuner , de flotter;
zie Drijven. —, (met Zijn ,) door eene opening drijven, passer quelque part (en
flottant ,) als: Weleer plagt bet water
bier door to drijven, autrefois l'eau passa par ici. (zeew.) chasser sur les
ancres. —, b. w. door eene opening drijven, mener ou pousser par (quelque onverture). Het vee mag de flad net doorgedreven worden , ii nest pas permis,
est defendu de tnener le Mail par la
vine; ,fig. doorzet,en , pousser; pousser
bout. Hij laat niets onbeproefd , om de
zaak door to drijven, ii met en feu tout
les ressorts possible: pour faire reussir
cette affaire.
Doordrijver, in. fig. celui qui pousse q. ch.
a bout ,homme opinidtre ou entite.
Doordrillen ,o, w. (ik drdde door, heb doorgedrild), aanhouden of voortgaan met drillen, continuer de tourner en rend; zie
Drillers. —, b. w. een gat in iets drillen,
faire on trou avec vn foret.
Doordripgbaar, zie Doordringelijk.
Doordringnaarheid , zie Doorciringelijkheid.
Doordringelijz, b. n. hetgene men kan doordringen, penetrable, qu'on pent pinetrer, (in de natuurk.) permeable.
Doocdringelijkheid , vr. penetrabilite, (in de
natuurk.) permeabilite. De — van het glas
voor de lichtfiralen , la permeabilite du
verre aux rayons du soleil.
Doordringen , o. w. (ik drong door, heb doorgedrongen), aanhouden of voortgaan met
dringen , continuer de presser. —, fierk
dringen ,presser fort ou avec vigueur. —,
(met Zijn,) se faire jour au travers de,
percer, penitrer. Hij is door den vijaud
doorgedrongen, it s'est fait passage au
travers des ennemis. De flag is tot op
bet been doorgedrongen, le coup a pine.
Ire jusqu'a Pos. De regen is tot op de
huid doorgedrongen, la pluie a perce mon
habit. De menigte —, percer la foule;
fig. Zijne item is to zwak , zij kan niet —,
sa voix est trop foible , elle ne peut petcer ; fig. De waarheid sal eindelijk
, /a
vetite percera enfin. b. w. dringend
breken, presser jusqu'a faire casser,jusqu'll percer. Op die wijze zult gij de
dour , Si vous pressez de la torte, vows
casserez la pot te. Eene zaak —, zie
Doordrijven. —, b. w. doordrong hLb
doordrongen), door en door dringen, incest
enkel in de beide deelw., als : Van vreugde doordrongen ,penetre,e, de joie; zie
ook Doordringend.
Doordringend, (tegenw. deelw. zie Doordrin.
gen ,). —, b. n. dat door alles heendringt,
penetratif„ ive, penetrant, e. Er is
niers doordringender,, dan bet kwik , it n'y
a Tien de plus penetrant que le mercure.
Eene doordringende eigenfchap, une qualite penetrative; fig. fijn, fcherp, fchrander,, fcherpziende , fcherpzinnig ,perrant,e,
penetrant,e, subtil, e. Eene doordringende flem , une voix perrante. Een —
verftand, ten esprit penetrant, perfant,
subtil. Eene doordringende koude , an
froid penetrant, percant, dpre.
Doordringendheid , y r. doordringende kracht ,
penetration; fig. — van verfland , subtid'esprit , perspicacite , penetrao
i°rdrinken, o. w. (ik dronk door, heb
Dotn.
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doorgedronken) , aanhouden of voortgaan Doorebben , o. w. met den onbcp. 3. perf.
(het ebde door, beeft doorgeded), aankoumet drinken, continuer de boire.
den of voortgaan met ebben, als : Het ebt
Doordrong, yen. t. zie Doordringen.
Doordrongen , verl. deelw. van Doordringen.
nog door, la marde dure encore.
Doordroog, b. n. geheel droog, tout-a -fait Dooreen , bijw. het eene door het andere,
door elkander, In bet honderd, pile-mile,
he
sec ,esc.
confusement , en confusion, en ddsordre ;
Doordroomen , o. w. (ik droomde door , heb
doorgedrooind) , aanhouden of voortgaan
fie,. zonder eenige fchifting, sans aucun
choix.
ondereen , door malkander, en.
met droomen , continuer de river , de
semble. —, door malkander, het eene weer
songer. Ik fliep weder in en d,00mde door,
het andere minder, l'un portant l'autre.
je me rendormis et continual de river.
droppelde door, Dooreengeworpen verl. deelw. van DooreenDoordroppelen, 0. w.
werpen.
heb doorgeclroppeld), aanhouden of voort.
gooide dooreen
gaan met droppelen , continuer de degout. Dooreangooijen, b, w.
heb dooreengegooid), door elkander gooigoutte.
ter , de tomber goutte
jeter
ensemble,
brolliller.
jen
of
werpen,
(ik droop door, heb
Doordruipen , o.
Lij goot;en alles dooreen , lls jettent tout
doorgedropen) , aanhouden of voortgaan met
ensemble.
druipen , continuer de tomber goutte a
goutte. —, door eene opening later drui- Dooreenhaspelee , b. w. (ik haspelde dooreen,
heb clooreen2ehaspeld), fig. verward fpre..
pen , als : Het druipt hier door , it tombs
ken of vooi ciragen , confondre , traiter
der gouttes d'eau ici,- , (met Zi,n ,) desans aucun ordre.
goutter ou miler par quelque ouvertu•
re ; fig. flit heengaan, s'en alter a la sour- _Thoreenknelen, b. w. (ik kneedde dooreen,
he y dooreengeknced), door elkander knedine ou sans dire adieu, sans dire rien.
den , pdtrir ensemble.
Doordrukken , o. w. (ik drukte door , het,
doorgedrukt), aanhouden of voortgaan met Dooreenrnengen , b. w. (ik mengde dooreen,
heb dooreeng.2,mengd) , door elkanderen
drukken, continuer de presser, d'imprimerf,Ten , mdier ensemble.
fpoed maken met
toter ; zie Drukken.
drukken, se ddpecher (en iparlant de q. Dooreenwerken , b. w. ik warkte dooreen ,
heb dooreengewer ia), door elkanderen wer ■
q. qui presse , imprime, etc.) —, (met
ken , travatller ensemble.- , (bij pottebakZijn ,) van papier, dat , gedrukt wordende,
kers,) vaguer.
de letters aan de andere zijde vertoont ,
Dooreeewerpen,
h. w. (ik wierp of warp
als: Dat papier drukt door, ce papier daisdooreen, heb doorcengeworpen) zie Doorse voir l'impression a l'autre cite, pereengooilen.
ce en imprimant.-, b. w. door lets heen
Dooreggen, o. w. (ik egde door, heb doordrukken, faire passer en pressant.
geegd) , aanhouden of voortgaan met eggen,
exprimer
du
jus
de
citron.-,
troenfap
continuer de herser.
fpoed maken met
door drukken wonden, blesser,fouler (on
eggen , se apicher de herser , herser vicheval en le montant).
b.
w.
door
en
door
of behoorlijk
te.
-,
vr. action de continuer de
Doordrukk
eggen, herser bien ou stiffisantrnent.
presser , etc.; zie Doordrukken.
Doordruppel,n, o. w. (ik druppelde door , Doorenten a. w. (ik entte door, heb door.
gc.ent) , aanhouden of voortgaan met eaten,
heb doorgedruppcld) , zie Doordrutpen.
continuer d'enter,, de greffer.
Doorduike en, o. w. (it; duikelde door , heb
(ik at door, heb doorgege•
doorbeduikeld), aanhouden of voortgaan met Do )reten , o.
ten), aanhouden of voortgaan met eten,
duikelen , continuer de culbuter.
continuer
de
manger. , b. w. zie het in
dusrde door, heb door
Doorduren , o. w.
dezen zin weer gebruikeliike Doorvreten.
geduurd), duren, aanhouden„ durer.
(ik d.urfde of dorst door , Dooretteren, o. w. rik etterde door, heb
Doordurven , 0.
doorgedtterd), aanhouden of voortgaan met
heb doorgedurfd o = doorgedorst) , eigenetteren , continuer de suppurer -, b. w.
met uitlating van eon ander werkw.,
doordringen , van etter fprekende , als : De
als : 1k durf er met door (gaan , loopen ,
wonde hvefc het ver e and doorgLetterd ,
enz.) je n'ose pas passer.
pus de la plaie a pored le bandage.
Doo-detten , 0. w. (ik dutte door , heb doorgedut) , aanhouden of voortgaan met dot- Doorezelen , o. w. (ik ez&de door , heb doorgazeld), aanhouden of voortgaan met eze•
ten, continuer de sommeilier.
lea, d. hard wereen, continuer de tra=
duwde door,
Doordnwen, 0. en o. w.
vailler comme un drier,
he , doorgeduwd) , zie 1)oo,douwen,
Doordwalen , o. w. (ik dwaalde door, heb Doorf-ilen , 0. en b. w. (tic fei l de door , heb
doorgefeild), zie Dooidweilen:
aanhouden of voortgaan
doorgedwaa d)
met dwalen, continuer d'errer; zie Dwa- Doorfeppen , o. w. (ik fel:ice door, heb door.
gefept), aanhouden of voortgaan !met fep,
lea..-, (met Zion,) dwaleud door jets
pen, continuer de trinquer, etc.; zie
gaan, passer en errant.
Feppen.
dweilde door, heb
Doordweilen, o, w.
doorgedweild), aanhouden of voortgaan met Doorfleemen , o. w. (ik ileemde door, heb
doorgefleemd), aanhouden of voortgaan met
dweilen , continuer d'essuyer un planfleemen, continuer de flatter, etc.; ,zie
cher ; zie Dweiien. -, fpoed maken met
Fleemen.
Indien de meld niet beter
dweilen, als
doordweilt , zal zij niet gedaan krijgen , si Doorflikkeren , o. w. (ik flikkerde door , heb
doorgeflikkerd) , aanhouden of voortgaan
la servante ne se diplehe pas, elle nefini
met flikkeren , continuer d'itinceler , etc.;
ra pas (d'essuyer le plancher) -, b. w.
zie Fltkkeren.
dweilende verflijten, als : Een' vloer
'..)oorflonkeren„ o. NV. (ik flonkerde door , heb
user un plancher a force d'essuyer.
coorgeflonkerd) , aanhouden of voortgaan
Doorciwingen , o. w. (ik dwong door, heb
met fl Inkeren , continuer de briller,5etc.;
doorge ewongen) , aanhouden of voortgaan
zie Flonketen.
met dwthgen continuer de forcer , etc.;
Doorfluinlen , a. w. (ik fluaride door, heb
zie J wingers.
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doorgefluimd), aanhouden of voortgaan met
fluimen , continuer ds cracher de la pi.
suite.
Doorfluisteren , o. w. (ik fluisterde door, heb
doorgefluisterd), aanhouden of voortgaan
met fluisteren, continuer de chuchoter.
Doorfluiten , o. w. (ik Hoot door , heb door.
gefloten), aanhouden of voortgaan met fluiten, continuer de siffier, ou de jouer de
la flute. —, b. w. van het begin tot het
etude fluiten , (d. i. eene aria, enz. op de
fluit fpelen ,) als : 1k heb die aria doorge°
floten ,j'ai jouie tout cet air sur la flute.
Doorfniezen , o. w. (ik fniesde door, heb
doorgefniesd), aanhouden of voortgaan met
fniezen , continuer d'eternuer.
Doorfokken , o. w. (ik fokte door , heb door,
gefokt), aanhouden of voorrgaan met fokken , continuer d'elever,, etc.; zie Fokken.
Doorfonkelen , o. w. (ik fonkelde door, heb
doorgefonkeld), aanhouden of voortgaan met
fonkelen , continuer de briller, d'etinceler.
DooTaan , 0. w. (ik ging door , 'lel) door
gegaan) , aanhouden met gaan , continuer
de marcher, continuer sa marche. —,
flerk of wel gaan , als : Gij moet beter —,
il faut redoubler ou !idler vos pas , it
flint aller plus vite. —, zich van bet eene einde tot het andere uitfirekken , als:
Dit huis gaat door , (komt in de andere
ftraat nit,) cette maison perce dans deux
rues , perce d'une rue A l'autre. Een fluk
bout , dat van de eene tot de andere zijde
doorgaat , une piece de boil qui traverse
d'un cote el l'autre. Doorgaande zuilen,
des eolonnes passantes. Een doorgaande
fluitfleen , une clef passante. Deze rivier
heeft weleer doorgegaan tot Z., cette He
viére passa autrefois jusqu'a Z. De
fpleet gaat niet door, la fence ne passe
pas, n'est que superficieile; fig. Met
doorgaande regels, (zonder met nieuwe regels te beginnen ,) sans alinia. —, (met
Zijn,) door eene plaats gaan , passer par.
Wij kunnen daar niet —, nous ne pouvons
pas passer par la. Z j gingen de flad
door , ils passoient par la ville. De ri
vier is Diet diep, men kan er getnakkeliik
--, la rivi ere n'est pas prorrinde , on
pent la passer aisintent a gue. —, fttl
weggaan , s'esquiver, s'eclit ser. Zij is
met hem doorgegaan , (itil met hem weggegaan,) elle a quitte son marl ,(ses parents , etc.) pour suivre un adultere ,
(son amant, etc.) Hij is met die juffer
doorgegaan , it a enlevd cette demoiselle. —, van het eene tot het andere
elude gaan , percer, penetrer De ko•
gel is bij den fchouder doorgegaan , la
balle a perce pre.? de Pepaule. —, (van
paarden ,) op hol gaan, als: De paarden
werden fchichtig en gingen door, lee cite.
vaux s'effrayerent et prirent le mars
aux dents; fig. tot nand komen , passer,
prendre; avoir lieu. Dit voorftel is ter
naauwer nood doorgegaan, cette proposition a passé a fieur de corde. Deze mode zal niet— , cette mode ne prendra pas ,
ne sera pas de misc. —, algemeen van
kracht zijn , als: Die flelling gaat niet
door, Bette position n'est pas sans exception. —, voortduren , enkel in het tegenw.
deelw. , zie Doorgaand —, (in de ruimfle
beteekenis van gaan , zie Gaan), als: De
wagen ging feel door, le chariot passa
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Calla) bien vile. Dat fcbip gaat (er) fuel
door , ce vaisseau est bon voilier. Het gezwel is nog niet doorgegaan, l'abcis n'est
pas encore crew'. —, b. w. van het eene
einde tot bet andere gaan, (hoewel in dezen zin beter als o. w. met Ziin aangemerkt ,) passer par. Ilt heb de flad doorgegaan , j'ai passer la ville. Laat ons den
turn —, passons par le jardin. —, door
ale deelen gaan, ale : 1k heb de geheele
flad doorgegaan, j'ai parcouru tonic les
ville ; fig vlugtig doorlezen, parcourir.
1k heb dit bock een weinig doorgegaan,
j'ai parcouru ce liyre. —, nazien , under.
zoeken , examiner. Eene rekening —, examiner un compte. Een werk oplettend
—, eplucher en ouvrage. —, door gaan
eene opening in lets maken of verfloten ,
user en marchant. De brug is doorge.
gaan , le pont est use a force de marcher
dessus. I-11j heeft zijne fchoenen doorgegaan , it a use ses soulless a force de
marcher, it a dichire ses soullers , les
semclles de ses souliers en marchant. —,
door gaan kwetfen, als : fr-lij heeft zijne
voeten doorgegaan , it s'est blesse les
pieds a force de marcher , en marchant.
Doorgaand, (tegenw. deelw., zie Doorgaan.)
—, b. n. aanhoudend, voortdurend , assi•
du, e, continue!, le, continu, e. Eene
doorgaande koorts, une fievie continue.
De doorgaande bas, la basse continue. —,
gewoon, ordinaire. Dit is de doorgaande
prigs, c'est le prix ordinaire.
Doo r gaans, bijw. gewoonli k, gerneenlijk , over het algemeen, ordinairement, pour
nd
l' o rri
d naire , generalement , commune.
ai
meat. Het is — zoo, it est ainsi en g4
Doorgalmen, 0. w. (ik galmde door, hell,
doorgegaimd), aanhouden of voortgaan met
galmen , continuer de retentir. — , b, w.
met eenen galm doordringen , ook : —, b.
w. (ik doorgalmde, heb doorgalmd) , als :
Eene zaal met lofzangen doorgala en , fa:re retentir en rdsonner une sale d'hym.
nes.
Doorgalopperen, o. w. (ik galoppeerde door,
heb doorgegaloppeerd) , aanhouden ofvoort.
gaan met galopperen, continuer de galeper ou d'aller au galop. —, met fpoed
galopperen , gal oiler vite. —, (met Zijn ,)
door lets heen galopperen, passer au galop. Hij is de flad doorgegaloppeerd, it
est passe par la ville au galop.
Doorgagelen , Doorgaggelen, o. w. (ik gagelde of gaggelde door , heb doorgegageld
of doorgegaggeld), aanhouden of voortgaan
met gagelen of gaggelen , continuer de crier;
zie Gaggelen.
Doorgang , m. het gaan door eene plaats,
passage. De — door de roode zee, le
passage de la mer rouge. De — van Venus door de zon, le passage de Venus sur
la disque du soleil. Er is een flerke —
door deze clad, cette ville est d'un grand
passage. 1k heb den — (het regt om door
te gaan ,) door dezen turn bedongen , j'ai
stipule le passage par ce jardin. lk verbied u den —, j d vous defends le passage. —, plaats, door welke men gaat, passage. De doorgangen bezetten ,gander les
passages. —, wijde opening in een boscla
n
enz., trouee, f. —, gang of doorloop in
eeia huis van het eene vertrek in het andere, couloir.
Doorgapen , o. w. (ik gaapte door, heb doorge-
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negaapt), aanhouden of voortgaan met ga- Doorgelegeu, y eti. deelw. van Doorliggen.
pen,, continuer de bailler, etc.,m e Ga- Deo;geleid , verl. deelw. van Doorleiden en
Doorleggen.
pe n .
Doorgastereren, o. w. (ik gastereerde door , Doorgewogen, verl. deelw. van Doorliegen.
heb doorgegastereerd), aanhouden of voot t- Doorgenepen, verl. deelw. van Doornijpen.
gaan met `gastereren , continuer de fare Doorgeplozen , verl. deelw. van Doorpluizen,
Doorgereten, verl. deelw. van Doorrijten.
bonne chere.
Donrgeneden, verl. deelw. van DoorbicHen.
intorgereven, verl. deelw. van Doorrijven.
Doorgefchenen, verl, deelw. van Doorfchij.
Doorge g eten, vent. deelw. van Doorbijten.
nen.
Doorgebleven , verl. deelw. van Doorhltjven.
Doornenoden , verl. deelw. van Doorbieden. Doorgefcheten, verl. deelw. van Doorfchijten
Doorgebogen ,
deelw. van Doornuigen.
Doorgebonden, yeti. deelw. van Doorbinden. Doorgefchonken , y eti. deelw. van Door.
fchenken.
Doo, geboord , verl. deelw. van Dooreoren en
Doorboot den.
Doorgefchoren, verl. deelw. van Doorfche.
ren.
Doorgeborften , verl. deelw. van Doorberflen.
Doorgenragt, verl. deelw. van Doorbrengen. Doorgefchotee , verl. deelw. van DoorfchieDoorgebroken , yen/. deelw. van Doorbreken.
ten
Doorgedaan , verl. deelw. van Doordoen.
Doorgefchoven , veri. deelw. van Doorfcheiyen.
Doorgedacht, verl. deelw. van Doordenken.
Doorgedo y en, verl. deelw. van Doordelven. Doorgefchreven, verl. deelw. van Doorfchrij•
Doorgedorst, yen/. deelw. van Doordurven.
vett.
Doorgedrongen, verl. deelw. van Doordrin- Doorgeflagen , verl. deelw. van Doorllaan.
gen. Doorgeflepen , verl. deelw. vau Doorflijpen.
Dootgedropen, yea, deelw. van Doordruipen. Doorgefleten , vt.r1. deelw. van Doorflijten.
Dourgedwongen, verl. deelw. van Doordwin- Doorgeflopen verl. deelw. van Doorfluipen.
gen.
Doornefmeten , verl. deelw. van Doorfmijten.
D-aorg:efelen , 0. W. (ik geefelde door, heb Doorgefrnolten, verl. deelw. van Doorfmele
ten.
doorgegeefeld) , aanhouden of voortgaan
met geefelen , continuer de fustiger ; zie Dooreefneden, verl. deelw. van Doorfnijden.
Geel,len. Ofschoon de beul bevel ontving Doorgefnoven , verl. deelw. van Doorfhuiven.
op to houden , geefelde hij door, quoique Doorgefpleten , verl. deelw. van Doorfplijten.
le bourreau repilt ordre de censer, it con- Doorgefpogen , verl. deelw. van Doorfpugen.
nuoit de fustiger. —, b. w. geefelende Doorgelponnen , yeti. deelw. van Doorfpin.
nen.
wonden, dechirer ors dcorcher en fusti.
geant. De beul geefelde hem den rug door , Doorgefpoten, verl. deelw. van Doorfpuiten.
le bourreau lui ddchira le dos en le fus.. Doorgefproken, yea. deelw. van Doorfpreken.
tigeant.
Doorgefprongen, verl. deelw. van Doorfprine
gen.
Doorgeeuwen, o. w. (ik geeuwde door , heb
doorgegeeuwd), aanhouden of voortgaan met Doorgeftegen, verl. deelw. van Doorflijgen.
geeuwen , continuer de bailler.
Doorgefleven , verl. deelw. van Doorflijven.
Doorgefloten
deelw. van Doorfluiten.
Doorgieten, o, w. (ik gestte door, heb door.
Doorgegeten, verl. deelw. van Dooreten.
gegest), aanhouden of voortgaan met gese
ten , continuer de fermenter. auk gee.
Doorgegiummen , verl. deelw. van Doorglim.
ten, fermenter bien.
men.
Doorgeftnken, verl. deelw. van Doorileken.
Doorpegoten, verl. deelw. van Doorgieten.
Doorgegrenen, verl. deelw. van Doorgrijnen, Doorgeftolen, verl. deelw. van Doorftelen.
Doorgegrepen ,
deelw. van Doorgrijpen. Doorgeftonken, verl. deelw. van Doorftinken.
Doorgefloven , yeti. deelw. van Doorftuiven.
Doorgeheven, verl. deelw. van Doorheffen.
Doorgehefehen, verl. deelw. van Doorhij fehen. Doorgefireken, verl. deelw. van Doorftrijken.
Doorgegleden, verl. deelw. van Dooegenden Doorgetegen, vent. deelw. van Doortijgen.
Doorgeholpen, vet/. deelw. van Doorheleen. Doorgettokken, verb deelw. van Doortrek.
Doorgeijen , o.
(tk guide door , heb doorken.
gegeid) , (fcheepsw.) continuer de car. Doorgeven, o. w. (ik gaf door, heb doorge.
vier, (les voiles.)
geven) , aanhouden of voortgaan met geven,
Doorgekeken , verl. deelw. van Doorkijken.
(inzonderh. in het kaartfoel,) continuer de
Doorgekeven, verl. deelw. van Doorkijven.
faire ou de donner. Wanneer er gepast
wordt, moet gtj
Doorgekken,o. w. (ik gekte door, heb door
quand on passe ,
gegekt), aanhouden of voortgaan met gek.
fan: continuer de donner (de faire).
ken, continuer de railler.
iVloet ik —7 est-ce que fe dois continuer
Doorgeklommen, verl. deelw. van Doorklimde donner (de faire) ? —, b. w. door ee.
men.
ne opening geven , patter par (guelgue ouDoorgeklonken , verl. deelw. van Doorklinken.
verture). Wilt gij mij bet boek wel Bens
—? (door het venfter,) voulez vows bien
Doorgeknepen, verl. deelw, van Doorknttpen.
Doorgekocht, vent. deelw. van Doorkoopen.
avoir la complaisance de me passer es
Doorgekonnen , yen deelw. van Doorkunnen.
livre (par la fetÜlre)?
Doorgekorven,
deelw. van Doorkerven. Doorgevlsochten, verl. deelw. van Doorvlechten.
Doorgekregen , y eti. deelw. van Doorkrijgen.
Doorgeereten , verl. deelw. van Doorkrijten. Doorgevlogen, verl. deelw. van Doorvliegen.
Doorgekroden , verl. deelw. van Doorkruijen. Doorgevloten , verl. deelw. van Doorvlieten.
Doorgekrompen , verl. deelw. van Doorkran- Ooorgevroren en Doorgevrozen , verl. deelw.
pen.
van Doorvriezen.
Doorgekrooijen ,verl.deelw. van Doorkruijen. Doorgeweest , y eti. deelw. van Doorzijn.
Doorgekropen, verl. deelw. van Doorkruipen. Doorgeweken , verl. deelw. van Doorwijken.
Doorgeleerd, b. n. door en door geleerd, Doorgewezen , verl. deelw., van Doorwijzen.
fort savant, e, ttes-savant, e , consom- Doorgewogen,
deelw. van Doorwe.
gen.
e, de science.
Deer.
Q3
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Doorgewonden , veil. deelw. van Doorwinden. 1 b. w.) rougir,, (van Gloeijen 2 0. w.) d'eDoorgewonnen, veil. deelw. van Doorwinnen.1 tre rouge.
Doorgeworven , veil. deelw. van Doorwerven., Doorgoed , b. n. door en door goed , tres.
Doorgewreven ,
deelw. van Doorwrijven.1 bun , ne.
Doorgewrongen, veil. deelw. van Doorwrin. Doorgommen , o. w. (ik gomde door , heb
doorgegomd), anhouden of voortgaan met
gen.
gommen, continuer de gommer.
Doorgezegen , veil. deelw. van Doorzijgen.
Doorgonzen , o. w. (ik gonsde door, heb
Doorgezeten, vent. deelw van L oorzaten.
doorgegonsd) aanhouden of voortgaan met
Poorgezo, lit, verI de,1 A van Doorzoeken.
gonzen , continuer de bourdunner,, etc.;
D)orgezogen, veil. deelw. van Doorzuigen.
zie Gonzen.
D orgczonden, veil. deelw. van 13, orzenden.
Doorgezongen , van]. deelw. van Doorzingen. Doorgoochelen , o. w (ik goochelde door,
heb doorgegoocheid) , aanhouden of ‘oort.
d,e1w. van f)oorziuken.
Doorgezonken,
gaan met goochelen , continuer de jouer
Doorgezopen, veil de iw. van Dootzuipen.
des gobelets —, b. w. door iets gooche•
Doorgezwegen , veil. deelw. van Doorzwi j gen
faire passer OE passer par (quelque
len,
.
Doo gezwolgen , %erl. deelw. van Doorzwelgen.
ouverture) par des jeux de passe-passe.
Doorgezwollen, veil. deelw. van Doorzwel- Doorgooijen , o. w. (ik gooide door, heb
len.
doorgegooid), aanhouden of voortgaan met
met fpoed
Doo
i ril.ezwommen , Berl deelw. van Doorzwerngooijen, continuer de jeter.
ne
fgut
gooijen , als : Gij moet beter
n oorgezworen , verl, deelw. van DoornNeren. jeer plus vite. —, b. w. door eene ape.
au
travers
de
jeter
par,
niug
gooijen,
Diorgezworvea , veil. deelw. van Doorzwergooijende bre.
(quelque ouverture).
ken , casser en jetant. Op die wijze zuit
Doorgiegagen, o. w. (ik giegaagde door , heb
gij de glazen
doorgegte,,zaagd), zie Doorbaiken.
si vous jetez de la aorta
Doorgesten, o. w
vous casserez les vitres.
goot door, heb door
gegoten), aanhouden of voortgaan met gie. Doorgorgelen, o. w. (ik gorgelde door, heb
ten , continuer de verser, d'arroser ; zie
doorgegorgeld) , aanhouden of voortgaan
met gorgeten , continuer de gargariser.
Gieten. —, met fpoed g ; eten , verser ou
—, b. w. door gorgelen eene opening in
arroser vita ,se derrecher de verser, d'arroser, etc. —, b. w. door eene i pening,
als : Een gezwel
faire
jets maken
gitten verser , etc. par. Gij mote het
crever an abces en se gargarisant. —,
water het ventier
als : Hij
g-r.elende door jets brengen
, i l fact jeter Peau
par la fenetre, —,( door eere vergiettest ,
heeft bet di ankje doorgegorgeld , it a avale la potion en se gargarisant.
ens.) Laren loopen , passer , faire cooler
graauwcie door, heb
(par une passoire, etc.).
Doorgraauwen , o. w.
Doorgieting , yr. versement continuel , rts.
doorgegraauwd) , aanhouden of voortgaan
met graauwen, continuer de gronder,, de
—, action de faire passer par une pasrudoyer, etc.; zie Graauwen.
soire, etc.
Doorgijbelen, o. w. (ik gijbelde door, heb Doorgraven, o. w. (ik groef door, het doorgegraven) , aanhouden of voortgaan met gra.
doorgegijbeld), aanhouden of voortgaan met
vent, continuer de becher, de creaser,
gijbelen, continuer de ricaner.
(ik gilde door, heb doorde fouir.
fpoed maken met graven ,
Doorgillen , o.
gegild), aanhouden of voortgaan met gilbecher, etc. avec vitesse. —, b. w. door
lea, continuer de pousser des cris per .jets been graven, percer en creusant ,
cants.
creaser en fosse pour separer. Zi t heb.
ben den dija doorgegraven, ils ont fait un
Doorginniken , o. w. (ik ginnikte door, heb
to ou dans la digue , ils ont coupe la didoorgeginnikt), zie Doorgrinniken.
Doorgiscen , o. w. (ik gistte door, heb doorgee. Zil hadden den berg doorgegraven, ils
gegist), zie Doorgesten.
avoient percê la montagne; ils s'etoient
Doorglanzen , o. w. (ik glansde door, heb
fait un passage a travers la montagne,
doorgeglansd) , aanhouden of voorgaan met
—, b. w. (ik doorgroei , heb door graven),
glanzen , continuer de lustrer; zie Glatt.
door en door graven, becher de part en
zen. —, met fpoed glanzen, se depécher
part , becher par-tout.
(parlant de q. q. qui lustre, etc.).
Diiorgraving, vr. action de continuer de beDoorgliiden , o w. (ik gleed door, heb doorcher, etc. —, action de percer avec la
gegleden) , a nhouden of voortgaan met gltjbetche.
den , continuer de glisser. —, b. w. (met Doorgraveren, o. w. (ik graveerde door , heb
Zijn,) door jets gl,jden ,glisser par (queldoorgegraveerd), aanhouden of v000gaan
qua ouverture). — b. w. door glijden ecmet gravelen, continuer de graver. —,
ne opening in jets maken, of verflijten, als :
fpoed maken met graveren, als: Indien.de
Hij heeft zi4ne klompen doorgegleden, it
man niet beter doorgraveert, zal hij de
a use ses sabots a force de glisser.
plaat net op den bepaaiden tijd of hebben,
Doorgarumen, o. w. (ik gtom dour, heb
si le graveur ne travaille pas avec plus
doorgeglommen), aanhouden of voortgaan
de yitesse, it ne finira pas let planche
au temps Axe. —, b. w. door jets been gra.
met gunmen , continuer de reluire ; zie
Glinimen.
veren , als ; Deze plaat is veel to dun , zij
Doorgiirfteren, o. w. (ik glinflerde door ,
is doorgegraveerd , cette planche est trap
heb doorgeglipflerd), aanhouden of voolt.
mince, le graveur l'a percee.
gaan met glintleren, continuer de relui. Doorgrazen , o. w. (ik graarde door , heb
re ; zie Glinfleren.
doorgegraasd), aanhouden of voortgaan met
DoorgliFpen , o. w. (ik glipte door, heb
grazer), continuer de paitre. Eemge koeidoorgeg l ipt), door eene opening glippen ,
den verfchrikten , andel e graasden door,
glIsser par.

quelques vaches s'epouvanterent , let au.

Doorgloeijen , o. w. (ik gloeide door , heb
tres continuerent de pattre.
doorgegloeid), continuer de (van gloeijen, Doorgrieven , b. w. (ik doorgriefde, heb
door ^
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doorgriefd), door en door grieven , percer
le coeur a q. q. De dood zijner vrouw
doorgriefde hem , la mort de sa femme lui
perpa le coeur, le navra de douleur.
Doorgrijnen , b. w. (ik grijnde of green
door, heb doorgegrijnd of doorgegrenen) ,
aanhouden of voortgaan met gcijnen, continuer de crier.
Doorgrijpen , o. w. (ik greep door, heb
doorgegrepen), fig. zie Doortasten. —, b.
w. door grijpen (d. i. aangrijpen) verflijten , user a force de manier„
Doorgrinniken , o. w. (ik grinnikte door ,
heb doorgegrinnikt) , aanhouden of voort.•
gaan met griuniken, continuer de hennir,,
(fig.) de rire sous cape.
Doorgroeijen , o. w. (ik groeide door, heb
doorgegroeid) , aanhouden of voortgaan met
groeijen, continuer de croftre. —, fuel
groeijen , als: Hij moet beter —, zal
hij zoo groot worden, als zijn vader, it
dolt croirre mieux, s'il deviendra aussi
grand que son pers. —, (met Zijn,) door
eene opening groeijen , croitre on pousser
ses branches 4 travers (quelque ouverture). De kamperfoelie is het venaer doorgegroeid , la chevre-feuille a pousse ses
branches a travers la fenetre. —, (ik
doorgroeide , ben doorgroeid), zie Doorwas fen.
Doorgroeten , o. en b. w. (ik groette door,
heb doorgegroet), aanhouden of voortgaan
met groeten , continuer de saluer.
Doorgrommen. o. w. (ik gromde door, heb
dourgegromd) , aanhouden of voorrgaan met
grommen , continuer de gronder.
Doorgronden , b. w. (ik ctoorgrondde, heb
doorgrond), den grond van jets onderzoe.
ken , grondig leeren kennen , approfondit,
pinetrer. Men zal dit geheim nooit — , on
n'approfondira jamais ce mystere. Het
is niet ligt te —, it n'est pas aise a dimeler,, d'en saisir le setts ;fig. uitvorfchen,
sonder.
Doorgronder, m. scrutateur.
Doorgronding , yr. action d'approfondir,
de penetrer q. ch., penetration, f. approfondissement, tn.
Doorgudfen , o. w. (ik gudste door , heb
dootgegudst), aanhouden of voortgaan met
gudfen , continuer de travailler avec U.
ne gouge. —, (met Zijn,) door eene opening gudfen , (d. i. tappelings vloeijen,)
cooler a ,gyros bouillons par ou a travers
q. ouverture.
Doorhaalfler, yr. vrouw , die (linnen in
blaauwfelwater, eat.) doorhaalt, femme qui
passe du linge par l'empois.
Doorhagelen , 0. W. met den onbep. 3. peril
(het hagelde door, heeft doorgehageld),
aanhouden of voortgaan met hagelen, continuer de greler. —, door eene opening
hagelen, als: Het hagelt op zolder door ,
it totnbe de la gréle sur le grenier. Hec
venfter is open, het zal er — , la fend.
tre est ouverte , la grele tombera dans
la chambre.
Doorhakken , 0. w. (ik hakte door , heb doorgehakt), aanhouden of voortgaan met flak.
ken, continuer de hacker , de couper ,
etc.; zie Hakken. —, fpoed maken met hakken, couper, etc. avec vitesse. —, b. w.
door hakken van een fcheiden, couper ou
trancher en deux ; fig. Den knoop —,
trancher le noeud. —, door hakken eene
opening in lets maken, percer a coups de
hacks , faire uns ouverture ou us trots
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dans q. ch. —, door hakken verfititea,als:
le
hacheir
De plank is geheel doorgehakt,
est tout.afait use.
Doorhakking, y r. action de couper on de
trancher en deux ; zie Doorhakken.
Doorhalen, b.w. (ik haalde door, heb door.
gehaald), door eene opening halen of trek.
ken, faire passer a travers en tirant.
Het gat is to naauw,, ik kan er het touvr
niet —, le trou est Crop itroit, je ne
saurois y passer la corde; fig. De zieke
zal het er wel — , (wel herfleilen ,) le malade en echappera ; it y a apparence que
le malade pourra en reventr. Ik hoop
er the zaak door to halen , (haar te doer
gelukken ,) j'espare encore venir a bout
de cette affaire. —, bevochtigen, vochtig
maken , (bij drukk.) als : Papier —, passer le papier dans l'eau pour l'humecter,
tremper,, mouiller le papier. Linnen —,
(bij waschvr.!, in de :en zin ook dikwijks :
—,o. W. door itijfselwater halen,) passer
du linge par l'empois. — , uitwisfchen ,
doordoen, doorflaan, doorfchrappen , uitdoen , effacer, rayer , buffer, canceller ,
barrer. Ik heb dat op mija bock doorge.
haald, Pal rays cela de mon livre. AANNI.
Rayer worth gebruikt , wanneer men flechts
eene ftreep door een woord haalt, zoo dat
men het nog lezen kan, effacer, indien dit
zoodanig gefchiedc, dat men het niet lezen
kan, buffer en canceller behooren tot den
kancelarijaill , fig. bekijven , bearaffen, rdprimander,, reprendre, Lancer, draper,
(weinig gebr. redarguer), q. q. laver la tete a q. q. Men heeft hem daarover cinchtig doorgehaald, on l'a fort reprimands
sur ce sujet.
Doorhaling, vr. action de fairs passer,
etc. ; zie Doorhalen. —, (in de prakt.) radiation, rature. Eene — goedkeuren , ap,
prouver sine rature.
Doorhandelen , o. w. (ik handelde door, heb
doorgehandeld), voortgaan met handelen ,
(d. i. handel drijven,) als: Het bankeroet
heefc hem niet verhinderd, door to handelen, la banqueroute ne l'a pa: empechi
de continuer ses affairs:.
Doorhappen, 0. w. (ik hapte door, heb doors
gehapt), aanhouden of voortgaan met happen , continuer de happer,, etc. —, b. w.
happende in ftukken breken , coupes. en deux
en happant ou avec lee dents.
Doorharken , o. w. (ik harkte door , heb
do9rgeharkt), aanhouden of voortgaan met
harken , continuer de rateler. —, fpoed
maken met harken, rateler vice. —, b. w.
door eene opening harken, faire passer 4
Craver: avec le rateau. —, met eene hark
door en door los maken, als: Gij moet die
bed goed —, il fact bien remuer ce carreau avec le rateau.
Doorhaspelen, o. w. (tic haspelde door , heb
doorgehaspeld), aanhouden of voortgaan met
haspelen, continuer do divider, (rig.) de
brouiller. —, fpoed maken met haspelen,
divider avec vitesse. —, onder het has.
pelen breken, casser en devidant. l-set
garen is zoo flecht, dat men het elk oogenblik doorhaspelt, le flu est si mauvais
qu'on ne peut le divider sans le casser
a chaque moment.
Doorheelen , o w. (ik heelde door, heb, door.
geheeld), aanhouden of voortgaan met beelen, continuer de guirtr. De koudepowoars.
oorzaak , dat de wonde nice doorheelde, Is
freid ompichoit la biessure de gatirir.
Q4
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Dootheon, bijw. aan het eene einde in, en
hooijen, continuer de faire is fain, —0
met den onbep, 3. pert. , van her weder,
aan het andere einde uit, a travers, d'ou •
Ire en outte , de part en part, d'un bout
gefchikt blijven voor het droog maken van
a i'autre. 4-3,ANPIL Gewoonlijk komt dit
het hoof, als : Her zal van daag wel —,
woord , met ecn of meer daartusfchen ge. (het weer zal van daag wel goed blijven ,)
plaatile woorden gefcheiden voor, als : Hij, le temps restera propre a la finaison
ging door bet, hu g s been, :1 passa a tra-1 aujoura'hui.
vers la maison; zie verder Heen.
' Doorhoozen , o. w. (ik hoosde door , heb
Doorheerf,hen , o. w. (ik heerschte door , heb , doorgehoosd), aanhouden of voortgaan met
doorgeheerscht), aanhouden of voortgaan
hoozen , continuer de eider avec l'e.
met heerfchen , continuer de regner.
cope.
Doorheet, b, n. door en door heet , fort Doo rhouden , b. Iv. (ik hield door, heb door.
chard, e, toes—chard, e.
gehonden) , door eene opening houden , toDoorheiren , b. en o. w. (ik hief door, heb
fir a g ravers. Gij moet den Itok hier—,
doorgeheven), zie Doorbeuren
it fact tenir le baton au travers de ce
Doorhehen , 0. w. (at heide door, heb door.
trou, etc.
geheid),aanhouden of voortgaan me t heijen , Doorhouwen , o. en b. w. (ik hieuw door,
continuer de piloter, de hier. —, fpoed
heb doorgehouwen), zie Doorhakken.
maken met heijen , se depicher (parlant j Doorhuichelen , o. w. (ik huichelde door, heb
de q. q. qui pilote).
doorgehuicheld) , aanhouden of voortgaan
met huichelen , continuer de dissimuDoorhekelen , o. w. (1k hekelde door, heb
doorgehekeld), aanhouden of voortgaan met
ter.
hekelen, continuer de serancer. —, fpoed Doorhuilen , o, w. (ik htiilde door, heb door.
waken met hekelen , serancer vite.
gehuiid), aanhouden of voortgaan met huiDoorhelpen , b. w. (ik hielp door, heb doorlen , continuer de hurler, de crier, de
geholpen), door jets helpen , alder alias-, pleurer,, etc. ; z e Huilen.
ser par (quelque endroit). Er was eene Doorhuppelen , o. w. (ik huppelde door, heb
groote menigte yolks , maar mijn neef heeft
doorgehuppeld) , aanhouden of voortgaan
er mij doorgeholren , it y avoit une granmet huppelen , continuer de sautiller,
de foule, mais mon cousin m'a aide a
etc.; zie Huppelen. —, (met Zijn,) over.
patter; fig. uit moeijeltjkheden helpen,ti.
al huppelen , alt : Hij huppelt het huffs
ter q. q. d'un mauvais pas, de quelque
door, ii sautille par toute la ?liaison.
araire fachense, tirer q. q. d'affaire. Doorhutfeien , b. w. (ik hutfelde door, heb
H ij zal er zich wel —, it so tirera Bien
doorgehutfeld), aanhouden met hutfelen ,
continuer de secouer , etc.; zie Hutfelen.
d'afraire.
—,
b. w. door en door of het eene door
Dooshengelen, o. w. (ik hergelde door, heb
het andere hutfelen , secouer suffisamment
doorgehengeld), aanhouden of voortgaan met
ou comme it faut.
continuer de pecher a la ligne.
hengelen
,
Doorhijfchen , o. w. (ik hijschte of heesch Doorjagen , o. W. (ik jaagde of joeg door,
heb doorgejaagd), aanhoudeu of voortgaan
door, heb doorgehijscht of doorgehefchen) ,
met jagen , (de jagt voortzetten,)continuer
aanhouden of voortgaan met hijfchen, conla chasse, de chaster. —, (fterk rijden ,
tinuer de hisser , de guinder. —, b. w.
hisser
ou
continuer
d'aller a route bride, de galodoor eene opening hufchen ,
per,,etc.; zie Jagen. —, van eene jaagfchuit,
guinder par ou a travers tine ouverture.
doorvaren, niet ophouden of aanleggen ,pasHij moet de bawl bet ventter —, it faut
ser sans s'arriter. De fchuit jaagtdoor , le
hisser la /,alto par la feneire.
bateau ne s'arrete pas (en chemin). —,
Doorhikken 9 o. w. (ik hikte door , heb doorfnel jagen , (in alle hereekenisfen 9 ) zie Jagaikt), aanhouden of voortgaan met hikgen ,) abler avec vitesse. —, (met Zijn ,)
ken , continuer d'avoir le hoquet.
door eene opening jagen , passer (a traDoorhinken , o. w. (ik hinkte door, heb door
vers le, au travers de) au galop. Hij joeg
gt.htnkt) , aanhouden of voortgaan met htnde poort door, it passa par la ports au
ken, continuer de clocher, de sautiller
galop, it galopa par la porte. —, b. w.
sur un pied, etc.; zie Milken. —, (met
door eene opening jagen, chaster, faire
Zijn ,) van het eene einde tot het andere
hinken, alt: Kunt gij den ganfchen tutu
aller,,faire passer par une ouverture ore
pouvez-vous sauter sur un pied
par un lieu. —, jagende doorgaan, alt t
wel
—
?
d'un bout du jardin jusqu'a l'autre ?
Het ganfche bosch —, chaster dans toute
Doorhoepeien , o. w. (ik hoepelde door, heb
la foret, parcourir tine foret d'un bout
doorgehoepeld) , aanhouden of voortgaan
4 l'autre en chassant; fig. fam. Zijn goed
continuer
de
jouer
au
cer•
—,
(doorbrengen, verkwisten ,) depenser
met hoepelen ,
son Bien.
tie.
Doorhoesten , o. W. (ik hoestte door, heb Doorjammeren, o. w. (ik jammerde door,
doorgehoest), aanhouden of voortgaan met
heb doorgejammerd), aanhouden of voort.
gaan met jammeren, continuer de se lahoesten , continuer de tousser. —, b. w.
door hoesten eene opening maken, Oa: Hij
mentor.
heeft het, gezwel doorgeltoest , it a fait Doorijlen, o. w. (ik ijlcle door , heb door*
crevcr la tumeur a free de tousser.
geijld), aanhouden of voortgaan met ijlen ,
continuer d'extravaguer. —, (met Zijn ,)
Doorhollen, o. w. (ik holde door, heb door.
Behold), van paarden, aanhouden of voortdoor eene plaats, enz. ijlen, passer a la
hate. Hij ijlde de poort door , it passa
gaan met hollen, continuer sa course ins
par la porte a la hate.
petueuse; zie Hollen. —, (met Zijn ,) door
lets i hollen , alt : De paarden holden de Doorijzelen , o. w. met den onbep. 3. perC
poort door, zijn de poort doorgehold , les
(het ijzelde door, heeft doorgeilzeld) , aan.
chevaux passirent par la ports avec inshouden of voortgaan met ijzelen , ala : Het
ijzelde feeds door, le verglas continua
pituositi .
Doornooijen , o. w. (ik hooide door, heb
toujours.
doorgehooid), aanhouden of voortgaan met Doorjoeien,o.W. (ik joelde door , heb doorge•
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g:joeld), aanhouden of voortgaan met joe•
len, continuer de se rifouir.
Doorkaarden , o. w. (ik kaardde door, heb
cloorgekaard), aanhouden of voortgaan met
kaarden , continuer de carder (la laine).
ipoed waken met kaarden , carder avec
vitesse.
Doorkaarten , 0. W. (ik kaartte door, heb
doorgekaart), aanhouden of voortgaan met
kaarten, als : Zij kaarten door , ils continuent leur jeu (de cartes).
Doorkaatfen , o. (ik kaatfle door, heb
doorgekaatst), aanhouden of voortgaan met
kaatico continuer de fouer a la paume
Doorkaauwen, o. w. (ik kaauwne door, heb
doorgekaauwd), aanhouden of voortgaan met
kaauwen, continuer de nalcher.
Doorkammen , o. w. (ik kamde door , heb
doorgekamd), aanhouden of voortgaan met
kammen, continuer de peigner. —, b. w.
door en door of behoorilk kammen , als :
Het haar is niet doorgekamd, les cheveux
ne sent pas biers pelvic's.
(ik karnde door, heb doorDoorkarnen , o.
gekarnd), aanhouden of voortgaan met kar.
nen , continuer de battre le beurre. ,
b. ay. door en door karnen, battre sufisav'ment.
Doorkeffen, o. w. (ik kefte door, heb doorgekeft), aanhouden of voortgaan met keffen , continuer de japper.
Doorkegelen , o. w. (ik kegelde door, heb
doorv, ekegeld), aanhouden of voortgaan met
kegelen, continuer de foyer aux quilles.
Doorkeek , verl. t. zie Doorkijkeu.
Doorkeken, yen]. deelw. %an boorkijken.
Doorkerven, o. w. (1k korf door , heb doorgekorven), aanhouden of voortgaan met
kerven , continuer de hacker, de cooper.
—, b. w. in ltukken kerven , hacher ou
cooper en pieces.
Doorkermen , o. w. (ik kermde door, heb
doorgekermd), aanhouden of voortgaan met
kermen , continuer de gemir ; zte Kermen.
Doorkernen , o. en b. w. (ik kernde doo,
heb doorgekernd), zie Doorkarnen.
Doorkeuvelen , o. w. (ik kenvelde door, heb
doorgekeuveld) , aanhouden of voortgaan
met keuvelen, continuer de jaser, de
causer.
Doorkijken, o. w. (ik keek door , heb doorgekeken), aanhouden of voortgaan met ktj.
ken , continuer de regarder. —, door ee.
ne opening kijken, regarder a travers.
De gordijnen waren neergelaten, ik kon er
niet —, les rideaux dioient baisses , je
ne pouvois regarder a travers. —, b. w.
(ik clooraeek , heb doorkeken) , fig. van elle kanten befchouwen, examiner rde tons
cords. Ik heb de zaak doorkeken, j'ai
bien examine l'affaire.
Doorkinderen , o. w. (ik kinderde door, heb
doorgekinderd) , aanhouden of voortgaan
met kinderen, continuer de faire des enfants. Zijne vrouw kindert nog al door,
sa femme ne cesse pas de faire des en.
fants.
Doork l agen , o. w. (ik klaagde door, heb
doorgeklaagd), aanhouden of voortgaan met
klagen, continuer de se plaindre.
Doorkladden, o. (ik kladde door , heb
doorgeklad), aanhouden of voortgaan met
kladden, continuer de barbouiller; zie
Kladden. , van papier, doorflaan , boire.
Dit papier is niet goed gelijmd , het kladt
door, ce papier West pa: bier: cent,
belt.
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Doorklanteren, o. w. (ik klauterde door , heb
doorgeklauterd) , aanhouden of voortgaan
met klauteren , continuer de grinYper,,
zie Klauteren. ,(met Zijn ,) door gene
opening klauteren, grinsper a travers.
Doorkleinzen ,Doorklenzen, b. w. (ik kleinsde of klensde door, heb doorgekleinsd of
doorgeklensd), door icts kleinzen , fltrer.
Doo klemmen , b w. (ik klemde door , heb
doorgekiemd), klemmende wooden , a;s :
Hij heeft zijnen virger tuarchen de deur
doorgek`emd, it s'e4t ecorche le doigt
en le serrant dans la feuillure de la
ports.
Doorklieven , o. w. (ik kliefil e door , heb
doorgekliefd) , aanhouden of voortgaan met
klieven, continuer de fendre. —, b. w.
geheel klieven , fendre en deux, !entire
entierement. , b. w. (ik 000rkhefde,
heb doorkltefd), fig. (bij dichtets,., als :
De vogels — de iucht, les oiseaux fendent
Pair. Het fclup doorklieft de golven, le
vaisseau fend les ondes.
Doorklimmen ,o. w kdom door , heb door•
geklommen), aanhouden of voortgaan met
klimmen, continuer de monter, de grimper. —, (met Zip ,) door eerie opening
klimmen , passer, entrer ou 6sortsr par
(line ouverture). fie dief is het vaulter
doorgeklommen, le velour est entre par
la fen,étre.
Doorklisken o. (ik klonk door , heb doorgeklonken) , aanhouden of voortgaan met
klinken, continuer de Bonner, de risen.
ner; zie aatnken —, b. w. (ik doorklonk
heb doorklonken), overal ti linken , als;
Z .jn gezang doorklonk het geheele huts,
son chant rdsonnoit par toute la maison.
Doorklokken , o. W. (ik klokte door, heb
doorgeklokc), aanhouden of voortgaan met
klokken, continuer de glousser; zie Klokken.
Doorklonk, verl. t. z : e Doorklinken.
Doorklon“ en , verl. deelw, v n Doorklinken.
Doorkloppen, o. w. (ik klopte door, heb
doorgeklopt) , aanhouden of voortgaan met
kloppen, continuer de heurter, de frap, met fpoed kloppen heurter,
per.
rapper ou battre avec force , ou avec
fvitesse.
—, b. w. door iets heen kloppen,
faire passer par ... en battant dessus.
—, door en door kloppen, battre bien.
Doorkloven , ca. en b. w. (tic kloofde door,
heb doorgekloo/d) zie Doorklreven in de
eigenl. beteek.
Dooranaauwen, o. w. (ik knaauwde door,
heb doorgeknaauwd), aanhouden of voortgaan met knaauwen , continuer de ronger.
—, b. w. eene opening in sets knaauwen,
faire un trou dans q. q. en rongeant.
Doorknabbelen, o. w. (1k knabbelde door,
heb doorgeknabbeld) , aanhouden of voortgaan met knabbelen, continuer de ronger.
w. door en door knabbelen, ronger
—,
en deux, ronger tout alait. eene opening door lets knabbelen, se faire jour
ou passage a travers q. ch. an rongeant ,
percer en rongeant.
Doorknagen, o. en b. w. (ik knaagde door,
heb doorgeknaagd), zie Doorknabbelen. —,
b. w. (ik doorknaagde, heb doorknaagd),
fig. bevig folteren, als: Dat idoorknaagt
mij het hart, cela me rouge le coeur.
Doorknakken, b. w. (ik kuakte door , heb
doorgeknakt) , doorbreken , rompre (es
deux). —, o. w. (met Zijn,) doorbreken,
rompre (eta deux).
Dons.
Qs

tt

sso
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moues is te naauw,, ik kan er niet —, caste
Doorknappen , b. w. (ik knapte door heb
manche est trop dtroite, ma main ne
doorgeknapt) , en —, 0. W. (met Zijn , ) zie
peut y passer. De weg is zoo flecht , dat
Doorknakken. —, o. w. (met Hebben ,)
aanhouden of voortgaan met knappen , ( d. i.
er haast geen — aan is , le chemin est si
abimd , qu'on y peut passer a peine ; fig.
klappen met eene zweep ,) continuer de
Er
—, (tterfteld worden ,) se retablir,, se
claquer.
remettre, (zich er door redden ,) se tirer
Doorkneden , o. w. (ik kneedde door, heb
d'afraire , d'embarras, ichapper ou re.
doorgekneed) , aanhouden of voortgaan met
chapper d'un danger. De zieke tat er nie:
kneden , continuer de petrir. —, b. w
—, le malade ne s'en remettra pas,
door en door kneden , petrir blot:. Heht
n'en guerira pas. Hij belt , alsof er geen
gij het meel goed doorgekneed ? avez was
— (opkrijgen) aan was , ii depense son bien,
bien petri la farine? —, (Ill pottebakk.)
comme s'il n'en verroit lamais le bout.
zie Dooreenwerken —, (ik doorkneedde,
heb doorkneed), fig. bijna enkel gebruike - Doorkomst , vr. het doorkomen , passage,
m. —, uitkomst , issue, f., action de sure
lijk in het vent. deelw. Doorkneed , b. n.
monter les ob s tacles. Er is geen doorko
doorwrocht, Bien travailli, e. Een doormen aan dien weg, (hij is onbruikbaar ,) ce
kneed werk , um ouyrage bien travaille.
chemist ett impratic.ble.
—, kundig, de grandes ou de profondes
connoissances , verse, e, (da p s les scien- Doorkoopen , o. w. (ik kocht door, heb doorgekoch t ) , aanhouden of voortgaan met kooEon
man
,
doorkneed
in
de
wetences.)
pen , continuer d'acheter, de faire des
fchappen , un homme verse dans les scienemplettes.
ces. Hij is daarin doorkneed , it s'entend
Doorkopijeren , o. w. (ik kopijeerde door
parfaitement el vela..
heb doorgekopijeerd) , aanhouden of % °oftDoorknielen , o. w. (ik knielde door, heb
gaan met kopijeren , continuer de copier.
doorgeknield), aanhouden of voortgaan met
knielen, continuer d'être aux genoux. —, Doorkoten , o. w. (ik kootte door , heb doorgekoot) , aanhouden of voortgaan met kob. w. door knielen verkten , als : De kniel
ten , continuer de jouer aux osselets.
bank is geheel doorgeknield, Pagenouilloir
Doorkouten , o. w. (1k koucte door , heb door'
est tout-h-fait use.
gekout) , aanhouden of voortgaan met konDoorkniezen , o. w. (ik kniesde door, heb
ten , continuer de causer, de jaser.
doorgekntes d), zie Doorknijzen.
Doorknijpen , o. w. (ik kneep door , heb door- Doorkoud , b. n. door en door koud , ei tremement froid, e, transi, de froid. Het
geknepen), aanhouden of voortgaan met
is —, it fait e.vtremement froid. Ik ben
knijpen , continuer de pincer. —, b. w.
knijpende vaneen fcheiden , rompre ou cat .— , je suis transi de froid.
Doorkraaijen, o. w. (ik kraaide door,, heb
n
ser en pincant; zie hnijpen.
doorgekr4aid) , aanhouden of voortgaan met
Doorknijzen , o. w. (ik knijsde door, hob door•
kraaijen , continuer de crier (comme un
geknijsd), aanhouden of voortgaan met knijcoq, etc ); zie Kraaijen.
zen, continuer de ce chagriner.
Doorknikken , b. w. (ik knitte door , heb door- Doorkraauwen , o. w. (ik kraanwde door,
heb doorgekraauwd), aanhouden of voortt,
zie
Doorknakken.
gekn i k )
gaan met kraauwen, continuer de grafter,
Doorknikkeren , o. w. (ik knikkerde door ,
d'egratigner ; zie Kraauwen. —, b. w.
heb doorgeknikkerd), aanhouden of voortkraauwende openen , ouvrir en grattant.
continuer
de
jouer
gaan met knakkeren ,
aux chiques. —, b. w. (eenen knikker) Doorkrabbelen , Doorkrabben , o. w. (ik
krabde door, heb doorgebrabd), aanhondoor eene opening knikkeren , jouer ou
den of voortgaan met krabben, enz. Conti.
faire passer (une clique) a travers quelnuer de grafter. —, b. w. door krabben
qua ouverture.
enz. openen , ouvrir en grattant ; zie
Doorknippen, o. W. (ik knipte door , heb
Krabbelen en Krabben.
doorgeknipt), aanhouden of voortgaan met
Doorkrakeelen
, o. w. (ik krakeelde door,
knippen , continuer de couper (avec des
het) doorgekrakeeld), aanhouden of voortciseaux); zie Knippen. —, b. w. knippen
gaan met krakeelen, continuer de se quide vaneen fcheiden, couper (avec des cireller.
seaux). &nip den draad door, coupez le
Doorkramen
, o. w. (ik kraamde door , heb
P.
doorgekraamd), zie Doorkinderen.
Doorkoken, o w. (ik kookte door , heb doorgekookt) , aanhouden of voortgaan met ko Doorkrijgen , b. w. (ik kreeg door , heb
doorgekregen ), door eene opening krijgen ,
ken, continuer de bouillir , de cuire. —,
d. i. nemen , prendre par quelque ouverter dege koken , cuire, bouillir bien ou
Lure. Breng het hier door, prenez-le par
suffisamment. Het water heeft goed doorici. —, (met zekere moeite ,) door eene
gekookt , Peau a bien bouilli. --, door
opening brengen , faire passer par ou a
elkauder koken , crate on faire cuire en
travers. Ik kan den draad er niet —, je
semble.
ne puis passer le ll. —, doorflikken , a.
Doorkolven , 0 . w. (ik kolfde door , heb door.
Hij kon het vleesch niet —, it no
valer.
gekolfd), aanhouden of voortgaan met kol
pouvoit pas avaler la viands.
yen, continuer de jouer h la Crosse.
Doorkonaen , o w. (ik kwam door , ben door Doorkrijgen , o. w. (ik krijgde door, heb
doorgekrijgd) , aanhouden of voortgaan met
gekomen), door jets of door eene plaats kokrtjgen , d. i. oorlogen , continuer la
men, passer par on a travers. Zij n zij
guerre.
bier dooreekowen ?sont-ils passes par ici ?
Het gedrang was zoo groot , dac tic er ntet Doorkrijrchen , o w. (ik krijschte door, heb
doorgekrijscht) , aanhouden of voortgaan
la
presse
hot;
si
grande,
qua
je
kon —,
met krijfchen , continuer de crier; zie
lie pouvois, pas la fendre ; inzondern. met
Krirchen.
de nevenbeteekenis van het overwinnen van
zwarigheden, als : Lit hour is te hard , ik Doorkrijten , o. W. (ik kreet door , heb door.
gekreten),
aanhouden of voortgaan met krijce
bois
est
trop
dur,
je
kan er niet —,
ten, continuer de pleurer , de crier.
se puis le fendre, le percer,, passer. Die
Door-
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Doorkrimpen , o. w. (ik kromp door , heb
doorgekrompen), aanhouden of voortgaan
met krimpen , continuer de se retrecir ;
zie Kreepen.
Deorkrui j en, 0. w. (ik kruide, krooi en
krood door , heb (f ool gekruid, cloorgekrooi
jen en doorc.r,ekroden) , aanhouden of voortgaan met krui j en, continuer de brouetter;
(van eene rivier,) continuer de cha ier.
—, b. w. door ee e opening kruijen , transporter sur une brouette h travers quagee ouverture. —, kruijende x'erfliiren , user en brouettant. —, ki uijende wooden ,
als : De man beet zijne handen doorgekruid , Phornme s'est ecorche les mains
a farce de brouetter.
Duorkruipen, o. w. (ie kroop door , heb door:
gekropen), aanhouden of voortgaan met
kruipen, continuer de ramper. —, (met
Zijn,) door eene opening kruipen , ramper,
passer en rampant, se glisser ou se trainer au travers de. Zij ziin dit gat doorgekropen , ids se sent gusset par cet•
to ouverture. Dit gat is niet zoo groot,
dat er eene mu g s kan —, ce trou n'est pas
assez gland qu'une souris y puisse passer. —, b. w. .kruipende verilijten, els :
Het kind heeft zijne broek doorgekropeu,
Penfant a troue sa culotte 4 force de
ramper. —, (ik doorkroop, heb doorkro.
pen), in alle hoeken en gaten roud kruipen,
romper de bout en bout , ramper par-tout;
fig. langzaam doorreizen, als : Hij heeft
geheel Duitschland doorkropen, it a parcouru Souse l'illlemagne. —, doorfnuffelen , a's: Hij heefc alles doorkropen ,
(langzaam doorzockt ,) it a tout recherche, parcouru , furete; ii a mange de
plus d'un pain ; c'est un homme de beaucoup d'expdrience
Dooikruifen , b. w. (ik doorkruiste , heb door.
kruist en : kruiste door , heb doorgekruist),
door eene plaats heen en weer gaan , of
reizen, ale : 1k heb geheel Frankrijk doorkruist , j'ai parcouru souse la Fiance.
1-lij kruiste vier urea Arnfterdam door , it
a cruise quatre heures la ville d'Amsterdam.
Doorkugchen , o. w. (ik kuchte door , heb
doorgekui p t), aanhouden of voortgaan met
kugchen, continuer de tousser. Hij kucht
den ganichen dag door, it tousse du matin
jusqu'au soir.
Doorkuieeren e o. w. (ik kuijerde door , heb
cloorgekui;erd), aanhouden of voortgaan met
kuijeren , continuer sa promenade. continuer de se promener. —, (met Zijn ,) ergene door heen kuijeren, als: Zij zijn de
itad dooreekuijerd , ils se sent promends
far la ville.
Doorkuipen, o. w. (ik kuipte door, heb
doorgekuipt), aanhouden of voortgaan met
kuipen, continuer de travailler (en parlant d'un tonneller). —, fpoed waken met
kuipen , se depdcher (en parkins d'un ton.
nelier).
Doorkunnen , o. w. (ik kon of konde door,
heb doorgekonnen), eigenlijk met uitlating
van een ander wetkw., als : Het gat is to
klein , de fpijker kan er niet door (gaan),
le trou est trop etroit, le clou n'y pout
pas passer , ne peut pas passer on percer
la planche ; fig. Lat kan er niet door,
(dat gait Diet aan ,) cela ne va pas, n'est
pas permit, illicite, n'est pas comme it
fans.
Doorladen , o. W. (ik laadde door, heb door.
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geladen), aanhouden of voortgaan met laden, continuer de chargter. —, fpoed maken met laden, se depdcher (en parlant
de q. q. qui charge).
Dooriagehen , o. w. (ik lachte door, bell door.
gelagchen), aanhouden of voortgaan wet
lagchen , continuer de rive.
Doorlammeren , ce.w (ik lammerde door, heb
doorgelammord) , aanhouden of voortgaan
met lammeren , continuer d'agneler. —,
met fpoed lammeren of vele lammeren wet.•
pen, els: indien de fchapen met beter—,
zult gij er eenige moeten koopen , si les
brebis ne font plus d'agneaux, vows se.
rez oblige d'en acheter.
Doorlangen, b. w. (ik langde door , heb doorgelangd), zie Doorreiken.
Doorlappen , o. w (ilt lapse door, heb door"
gelapt) , aanhouden of voortgaan met lap.
pen, continuer de raccommoder; zie Lappen. —, fpoed maken met lappen, se dip d•
'
cher (en parlant d'un raccommodeur,
etc.). —, b. w. fig. doorbrengen , als : Al
bezat hij een millioen , hij zou bet er wel
—, s'il avoit un million d'or, it en bus
veroit bien le bout ; c'est un panier perce. flij zal er zijn boeltje wel —, zie
Boeltje.
Doorlarderen, b. w. (ik lardeerde door, heb
doorgelardeerd), door en door lareeren ,
larder bien. Het gebraad is niet doorge.
lardeerd, le rot n'est pas bien lards.
Doorlaten, b. w. (ik liet door, heb doorge.
laten), eigenlijk met uitlating van een ander werkwoord; door eene opening laten,
(gaan, loopen, vliegen , enz.) laisser pas.
ser. De deur was gefloten, en nienaand
nerd doorgela t en , la ports etoit fertnee,
et on ne laissoit passer personne. Deze
flof laat geen water door, (is waterdigt,)
cette itoffe est impenetrable a l'eau. Dit
glas last de lucht met door, (is luchtdigt ,)
ce verre est impenetrable a Pair
Doorlarten, o. w. (ik latte door, heb doorgelat) , aanhoudee of voortgaan met latter,
continuer de clatter des lattet.
Doorlaveren , o. w. (ik laveerde door, heb
doorgelaeeerd), aanhouden of voortgaan met
laveren, continuer de louvoyer.
Doorleenen , 0 w. (ik leende door, heb
doorgeleend), aanhouden of voortgaan met
leenen, continuer de pater ou d'emprunter.
Dooileeren , o. w. (ik leerde door, heb door.
geleerd), aanhouden of voortgaan met lee.
ren , continuer d'apprendre. —, met ijver
leeren , apprescide avec zele. —, b. w. van
het eene einde tot het andere leeren, op.
prendre d'un bout a Pautre. 1k heb dit
boek reeds tweemaal doorgeleerd , pal op.
pris ce livre Ma deux fois d'un bout a
Pautre. AANM. Alen verwarre het verled.
deelw. doorgeleerd niet met het bijvoegel.
woord Doorgeleerd ; zie dit woord.
Doorleggen , o. w. file legde of leide door,
heb doorgelegd of doorgeleid), aanhouden
of voortgaan met leggen , ( in het algem.)
continuer de mettre; (bij de papieem• 9)
continuer de lever. Jongen , leg door.
garcon continuez de lever. —, met liver
of fpoed leggen , (in bet algem.) se derecher de mettre; (bij de papierm.) lever
vite. jongen, leg beter door , of gij krijgt
niet in tijds gedaan , garcon, it faut lever
plus vite, si vous voulez finir a temps.
—, b. w. door eene opening leggen, mettre a travers quelque ouverture.
Door*
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Doorleiden , b. w. (ik leidde door, heb door, eonals r lemand eerie donkero plaats
geletd) , door eene opening leiden , conduire q. g. par un cndroit obscur en 1'1duire ou mener a travers, alder a pas.
clairant.
ser, Ds gevangenen werden de clad door Doorliegen, o. w. (ik loog door, heb doorgeleid, on menu les prisonniers par la
gelog,n), aanhouden of voortgaan met Ilie.
ville .
gen , continuer de mentir. —, b. w. a's:
(zich door leugeus Ott eentge
Doorleiding, yr. action de conduire ou de
Z c i) er
natter a travers ou par.
moeijelijkheid redden ,) se sauver on se
Doorlekken, o. w. (ik lekte door, heb doortirer d'affaite par des nsensonges.
gelekt), doorlikken,aanhouden of voortgaan Dowliggen, b w. (ik lag door, heb doorge.
met lekken , continuer de lecher. —,
lezen) , hggende wonder , als Den rug -kende wooden, blesser , ecorcher ors ,ele.
s'okorcuer ou se dechirer le dos d force
chirer en lichant.
d'être couche dessus.
Doorligten
, b. w.
Doorlekken , o.
ligtte door, heb door.
lel,re door, heb door.
geligr), zie Doorhefr.n
gelekr), aanhouden, of voortgaan met Lekltjmde door, heb door.
ken , continuer de corder, de eleylet. Doorlti men , 0. w,
geltjmd), aanhouden of voortgaan met W.,
ter, etc.; zie Lekkel. —, met den oobep.
men, continuer de eviler , etc. ; zie Ltj.
2. perf. als
Het lac bier door, le toit
men.
degoutte. Het lekt op den zolder door,
Dooriikken, b. en o. w. (ik likte door, heb
it y a uric gouttiere sur le grenier.
doorgehkt), zie Doorlekken.
—, (met Zijn , ) door eene opening lekken,
Doorloeijen, 0. w. (ik loeide cloor,he il door.
doorzopelen, suinter dezoutter.
ge'oetd) , aanhouden of voortgaan met lociDoorleppen , o. w. (ik lepte door, heb doorjen , continuer de beugler ; zie Loeilea.
gelept), aanhouden of voortgaan taet Jep.
Doorloop, m. passage.
pen , continuer de, zie Leppen.
Door!etteren, o. w. (ik le terde door, heb Doorloopen, 0. w. ( k liep door, heb door•
geloopen), aanhouden of voortgaan met loodoorgeletterd)
aanhouden of voortgaan
pen, continuer de couri, , de cou'er ; zie
met letteren , continuer de marquer (du
Loopen. —, met fpoed loopen, coutir 010
linge, etc.). —, b. w. let t ere,,de won.
cooler vite; zie Loopen.
(met Zijn,
den, ale: Het meisje moest uitfeheiden
wanneer de plants verandering , en met Heb.
zij had hare vingers doorge etre, d, la flu.
ben, wanneer de ,00rtdoringbedoeld wordt,)
le ne pouvait pus continue, (de mar.
door eene opening of door eene plaats loo.
quer le linge), elk l'etoit ecorche lei
pen , passer (en courant ou en coolant).
doigts.
Hij heeft zich niet opeehotiden hij is maar
(ik leuterde door , heb.
Doorleuteren , 0.
doorgeloopen , it ne s'est point arréte ,
doorgeleuterd), aanhouden met leuteren, d.
it n'a fait que passer (en courant). Het
i. dralen, continuer de lambiner.
water lo ,pc onder de brug door, l'eau
Doorleven, 0. w. (ik leefde door, heb doorpasse par-dessous le pont. Het dak is niet
geleefd), aanhouden of voortgaan met le.
digt, het water loopt (er) o.eral door, le
een, continuer de vivre, survivre. —,
toit ne joint pas Lien, la pluie perce
b. w. ( ik d000rleefde , heb doorleefd), van
par- tout. Het water heeft weleer onder de•
het begin tot het einde Leven, ale : Wij
ze brug doorgeloopen, l'eau a passé au.
hebben reeds zoo vele jaren doorleefd, nous
paravant par dessous ce pont. Hil liep
avons déjà accompli tant d'annies de no.
de flad door , it couroit par la vide, it
Ore vie. Wij hebben reeds het grootile
parcouroit la ville. Htj is de ganfche wegedeelte onder jaten doorleefd, nous avons
reld doorgeloopen , it a parcouru tout
déjà vdcu la plus grande partie de no.
l'univers.—, b. w. door loopen verflijten,
ere dge. Wtj hebben d!t jaar seer aange.
user ou dechirer en courant ou d force de
naam doorleefd, nous avons passé ces t e
courir. 1k heb mijne koufen en fcboenen
annee bien agreablement.
ufe ou dechire mes
doorgeloopen ,
leverde door, heb
Doorleveren 0. W.
bas et mes souliers a force de courir.—,
doorgeleverd), aanhouden of voortgaan met
door loopen woolen, blesser ou ecorcher
leveten, continuer de fournir.
el force de courir. lit heb mijne voeten
Doorlezen , o. w. (ik las door , heb doorgeje me suis ecorche les pied:
doorgeloo,en,
lezen), aanhouden of k oortgaan met lezen ,
a force de courir ou de marcher. —, b.
continuer de lire. —, van het begin tot
w. (ik doorltep en liep door, hub doorhet einde lezen, lire d'un bout el Passive,
loopen en doorgeloopen), van het eene ein•
Hij leest nooit een bock
lira
de tot het andere loopen, parcourir. De
livre
geheel door, it ne lit jamaiszon doorloopt de twaaif teekenen van den
tout cutler , d'un bout d l'antre. lien
dierenriens in een jaar, le soleil parcourt
parcourir un livre. Nabock viugtig
le zodiaqne en on an ; fig. vlugttg door.
dat hij den brief had doorgelezen, apres
zien , parcourir. Eene rekemng —, paretvoir la la lettre; avant acheve de lire
parcoucourir un compte. ten bock
la lettre. Op nieuw —, Nog eens
rir un livre ; l'examiner legerement en
refire ; lire de nouveau.
Een
doorloopend
verhaal,
le
feuilletant.
lecture.
Doorlezing, y r.
recit continue toujours. Lin dolend
Doorlezen, b. n. qui a lu beaucoup ; zie
oog doorliep den ganfehen hemel, ses rel3elezen.
garde
errants parcouroient tout le Biel.
Dourlichten , o. w. met den onbep. 3. perf.
Doorloopen vieesch , (bij (lagers, wanneer
(het ltchtte door, heeft doorgelieht), aan.
het vet door het mager loopt,) wands en*
houden of voortgaan met lichten, d i weer
trelardde. —, (ik liep door , heb doorgelichten of blikfemen, als: llet fchijnt, dat
loopen ,) als: L.en fchip dwars —,percer
ya
bet nog wel eenigen tijd zal
un navire de elite.
apparence que les éclairs continueront
encore guelfue temps. —, b. w. door ee. Doorloodfen , b. w. (ik loodite door, heb
doorgeloodst), door eene opening loodfen,
ne opening lichten, met behulp van een
conduire en vaisseau.
Licht door eene Opening of plaats geleiciett ,
Door-
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Doorlouteren, b. w. (ik louterde door, heb
doorgelouterd), door en door louteren ,
purifier entierement; zie Louteren,
Doorluchten , b.w. (tk luchtte door , heb doorgelucht) , in de gemeene volkscaal , voor :
Doorl u chten , zie dic woord,
Doorluchcig, b. n. door en door luchtig, de
lucht doorlatende , fait ,e, a four, clair,
e, perce, e. Een - dak , an toit (fait)
a four, perce. - fnijwerk , de la ciselure
percee , 41 jour. -, (in de wapenfchtldk.)
eat eene opening heeft van eene andere
'deur,, ajoure ,e.- , doorfchijnend, trans.
parent, e; fig. voornaam , aanreniijk ,
heerlijk, illustre, auguste. Van doorluchtige afkomsc, de race illustre, d'une maison illustre, auguste. Eene doorluchtige
vergadering, tine assemblee illustre. Een
man , die zich door zijnen verhevenen geest
- heeft gen.aakt, on homme qui s'est rendu illustre (qui s'est illustre) par son
genie, par son grand genie. -, zekere titel van eenen vorst, serenissime. Uwe
doorluchtige hoogiteid, votre altesse sere
nissime, votre altesse. — vorst en heed
monseigneur I souverain on prince serenissime; -, (in de gefchiedk.) als: De
doorLichtige repubhek Venetic, la serenissime republique Venise.
Doorluchtigheid, yr. de eigenfchap van doorluchtig to zijn, qualite de ce qui est per.
ce; zie Doorluchtig ; fig. lustre , tn. gloire, excellence , eminence, f. —, door•
fchijnendheid, transparence. —, als titel
of eernaam van fommige voriten , altesse.
Doorluijen , b. en o. w. (ik luide door, heb
doorgeluid), aanhouden of voortgaan met
luijen , continuer de sonnet-.
Doorinllen , o. w. (tk lulde door, heb doorgeleld). aanhouden of voortgaan met Mien , continuer de Noire avec tin biberon,
ors de bavarder; zie Luilen.
Doorlurken, o. w, (ik lurkte door , heb doorgeiurkt) , aanhouden of voortgaan met lurIte a , continuer de lifter.
Doormaaijen , o. w. (ik maaide door, heb
doorgemaaid), aanhouden of voortgaan met
maaijen, continuer de faucher. —, fpoed
waken met maaijen , se depicher (en parlant d'un faucheur). -, b. w. maaijende
van een fiheiden , couper avec une faux ou
une faucilie.
Doormaauwen , o. w. (1k maauwde door , heb
doorgemaauwd), aanhouden of voortgaan
met maauwen, continuer de miaulcr. De
kat heeft den ganfchen nacht doorgemaauwd,
le chat a miaule toute la unit,
Doormalen , o. w. (ik maalde door, heb door.
gemaald) , aanhouden of voortgaan met malen , continuer de moudre. De molen fraat
gedurig fill, hij maalt niet door, le insulin
s'arrire sou y ent, it ne continue pas de
moudre, it ne mood pas sans interruption. -, b. w. alles males, als : Is de
rogge doorgemaald ? est-ce quo tout le ble
est moulu?
Doorny ger,, b. n. door en door mager, tresmalgre, fort tnaigre.
Doormarcheren , o. w. (ik marcheerde door,
heb doorgemarcheerd) , aanhouden of voortgaan met marcheren, continuer sa mar
che. De troepen marcheerden den ganfchen
nacht door, les troupes continuoient la
marche toute la unit. — , (met Ziin .,)
door eene plaats marcheren, marcher par.
Doormarsch, m. doortrekken van krijgslieden,
passage. De veelvuldige Nijandelijke door-
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marithen hebben het land arm gemaakt , les
passages frequents de troupes ennemies
out appauvri le pays.
Doormelken , o. w. (ik molk door, heb doorgemolken), aanhouden of voortgaan met
mellien , continuer de traire (les vaches).
—, b. w. door melken wonden, blesser,
ecorcher ou percer en trayant.
Doormeogen, o. w. (ik mengde door , heb
doorgemcngd), aanhouden of voortgaan met
mengen, continuer d'entt emiler. -, fpoed
waken met mengen, se depicher de miler,
d'entremiler. -, b. w. door en door mengen , cute eméler bien , entremiler ensetnble. Meng deze kleui en goed door, me.
lez bien ensemble cos couleurs. -, (ik
doormengde, heb doormengd), fig. entre.
miler. Onze genoegens zon met veei bitterheden doormengd, nos plaisirs sons entremiles de beaucoup d'amertume.
Doormenging, yr. action d'entremilery de
miler ensemble.
Doormengelen, b. w. (ik doormengelde, heb
doormengeld), fig. doormengen, entremh
ler.
Doormennen, b. w. (ik n-cede door, heb
doorgemend), door eene plaats of opening
mennen , mener par ou a travers.
Doormesten , o. W. (ik mestte door , heb
doorgemest), aanhouden of voortgaan met
mesten , continuer de, etc.; zie Mesten.
— , b. w. (ik doormestte, heb doormest),
behoorlijk of door en door mesten , engraisser bien. De boer heeft dezen akker go,d doormest, le paysan a bien engraisse ce champ.
Doormeten, o. w. Car mat door, heb doorgemeLen), aanhouden of voortgaan met me.
ten , continuer de mesurer. -, b. w.
metende in deelen fcheiden , divisor on
partager (en mesurant ors avec une me.
sure).
Doormetielen , o. w. (ik metfelde door , heb
doorgernetfeld) , continuer de maconner.
—, met fpoed metfelen, maconner vite.
Doormijmeren , o. w. (ik mijmerde door, heb
doorgemijmerd) , aanhouden of voortgaan
met mijineren , continuer de river, de
radoter.
Doorminderen , o. w. (ik minderde door,
heb doorgeminderd), aanhouden of voortgaan met minderen , continuer de ditninuer.
Doormiston, o. w. met den onbep. 3. pee.
(het inistte door, heeft doorgemist ,) aanhouden of voortgaan met mitten, als : Daar
het doormistte, konden wij onzen weg niet
vervolgen , le brouillard continuant , non:
ne pouvions pas poursuivre notre che.
min.
Doormisten , zie Doormesten.
Doormoeten, o. w. (ik moest door, heb doorgemoeten), eigenlijk met uitlating van een
ander werkwoord , als: Ik moet hier door
(gaan) , je dais passer par id.
Doormogen , o. w. (ik mogt door, heb doorgemogt), eigenlijk met uitlating van een
ander werkw. , als : De foldatsn mogen
hier niet door (gaan), it est defendu aux
soldats de passer par ini.
Doormokken, o. w. (ik mokte door , heb
doorgemokt), zie Doorpruilen.
Doormompelen, 0. w. (ik mompelde door ,
heb doorgemompeld), aanhouden of voortgaan met mompelen , continuer de parlor
entre les dents, etc.; zie Mompelen.
Doormoorden , o- w. (ik moordde door , heb
door
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Doornboom me haagdoorn, aubepine , dpine blance, f.
Doornbosch, o. dpine f. buisson
nes , m.
Dooreemen, o. w. (ik nam door, heb door.
genomen), aanhouden met nemen, conti•
inner de prendre. —, b. w. door eene o.
petting nemen, prendre d Craver: q. on.
verture; fig. doorhalen, beri4p en , reprimander , tancer, savonner.
Doornen , b. n. van doornen, d'epines. iie
— kroon, la couronne d'epines.
Doorneuzen , b n. (ik ueusde door of doorneusde , heb doorgeneusd of doorneusd),
in den gerneenzamen fpreektr. , zie Doorfnuffelen.
Doornhaag, Doornheg, y r hale d'epines,
hale de roars; inzonJ. (gelijk in fommige
ftreken,)voor eene heg van den haagdoorn,
haie d'epine blanche.
Doornijpen, b. w.
neep door, heb doorgenepen) , zie Doorlinijpen.
Doorniezen o. w. ntesde door, heb doorgeniesd), aanhouden of voortgaan met nie.
zen , continuer d'eternuer.
Doornieken, o. w. (ik nikte door, heb door..
gniikt), aanhouden of voortgaan met nik.
ken, continuer de faire signe avec la
cette.
Doornomrneren, 0. w. (ik nommerde door,
heb doorgenomeaerd), aanhouden of voortgaan met nommeren, continuer de namerotor.
Doornoppen, o. (ik nopte door, heb door•
genopt), aanhouden of voortgaan met nop.
pen , continuer de noper. — 7 fpoed maaen
met noppen , aster vite.
Doorrettruik , vr. wine, ronce, f.
Doorntak, no. blanche d'epine, f.
Dooroefenen, (zich) b. w. (ik oefende mij
door, he') mij doorgeoefend), voortgaan
met zich te oefenen, als : Indien hij zich
maar wilde enz., s'il y ouloit seule.
vent continuer ses etudes, etc
Doorofferen , o. w. (ik offerde door , heb
doorgeofFerd),aanhouden of voortgaan met
offerers , continuer de saerifier.
Doorolidn, b w. (ik dooroliede, hub door
oiled), door en door oliEn , huller entlerement.
Dooroogften, o. (ik oogstte door, heb
cloorgeoogst), aanhouden of voortgaan met
oogiten , continuer la recolte , continuer
de moissonner.
Dooroorlogen, o. W. (ik ooiloogde door,
heb dourgeoorloogd) , den oorlog voortzetten , ais. De ituslen en Turken oorlogen nog door, les Russo: et les Turct
continuent encore la guerre.
Dooropperen , o w. (ik op erde door , lamb doorgeo j peril) , met opperen voortgaan,
(in den landb.,) continuer d'entasser le
foin
Doorpakken , o. w. (ik pakte door, heb door.
gepakt) , aanhouden of voortgaan met pale.
ken, continuer d'empaqueter d'emballer
Doorpaletten, 0. w. (He palette door, heb
doorgepalet) , aanhouden of voortgaan met
paletten , continuer de jouer au volant.
Doorpappen , o w. (ik papte door , heb doorgepaer), aanhouden of ,00rtgaan met pappen, continuer d'appliquer des cataplaseappel, m. (in de kruidk.) fleekappel,
Dii)Oartntn.
pomme epineuse , f: strarnuntum , m.
uses. — , b. w. door pappen eene opening
in (een gezwel) makers, als: (eij moet het
Doornatten , b. w. (ik doortiatte heb door.
Taut faire crever l'apostem
nat), door en door net waken, imbiber,,
gezwel
me par des cataplasmes.
tremper on mouiller entierenant.
Door-
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doorgetroord), aanhouden of voortgaan met
moorden, continuer le massacre.
Doormorren, o. w. (ik morde door, heb
doorgemord) , aanhouden of voortgaan met
tnorren , continuer de murmurer,
Doormorfen, o. w. (ik morste door, heb
doorgemorst), aanhouden of voortgaan met
morien, continuer de saloper.
Doorrnotten o. w. met den onbep. 3. pelf.,
(het moue door, neeft doorgemot), aan
houden of voortgaan met mutter] , d i.
motregenen, continuer de bruiner. Het
mot nog al door, la bruins continue encore.
Doorniuizen o. w. (ik muisde door , heb
doorgemuisd), aanhouden of voortg an met
muizen, continuer la chasse aux Souris.
Doorrnunten , o. w (ik muntie door, heb doorgemunt), aanhouden of voortgaan met trainten , continuer de monnover. —, b. w.
muntende of met den noniitempel eene opening in een flak geld ilaaa , als : Deze
gulden is doorgetnunt , on a pored ce florin avec le coin.
Doormur nelen , o. w. (ik murmelde door,
heb doorgemurmeld) , aanhouden of voortgaan met murmelen , continuer de murmurer.
Doorn , m. fpirs, ftekend deel van fommige
gewasfen , itekel , spine, f. Hrj heefc zich
eenen — in den voet getreden, mai est
entre une dpine dans le pied; fig. flej
heeft zich eenen — nit den voet getraken ,
(ult. eene groote verlegenheid get ed,)
s'est tire d'un mauvais pas, d'embarras;
it s'est tits une grande dpine du pied
Zijn weg is met doornen bezaaid , (hij lijdt
vele wederwaardigheden,) son chernin est
seine d'epines. Dat is hem een — in het
oog, (die zaak hindert hero, is hem onverdragelijk), c'est tine chose qu'il ne peat
pas supporter , qu'il volt avec depit ;
ne voit cela qu'avec depit ; fpreekw. Er
is geene roos zonder doornen, Er ztjn geene rozen zonder doornen , (alles heeft zijn
zuur en zoet ,) it n'y a point de rose
sans dpine: —, (in de vestingb.) fchuin.
te, berghelling, talus. —, (bij mestenmak.) dat gedeelte van een me:, degen,
enz. dat in het hecht, gevest gnat, sole. —,
(bij de artiller.,) als: — met zija voet,
doornachtig gewas,
broche et son bloc.
ronce f. (bil vei korting your :) haagdoorn, (in fommige ftreken der Nederlanden ,) aubepine, dpine blanche , f
Doornachtig, b. n. met dorens bezel, epigewas, ronce , f.
neux ease. -Eeri
Doornaaijen , o.w. (ik naaide door, heb door
genaaid), aanhouden of voortgaan met naaijen, continuer de coudre. fpoed waken met naaijen, coudre avec 7itesse. — ,
b. w. door en door naaijen, coudre bien,
contrepointer, piquer.
Doornagelen, o. w. ik nagelde door, heb
doorgenageld), aanhouden of voortgaan met
nagelen , continuer de clouer. b. w.
(ik doornagelde , heb doornageld) , met na•
gels doorboren , percer de clout.
Doornageling, yr. action de percer de clous.
Doornat , b. n door en door nat, tout-a
veri. deelw. van Uoor
fait mouille ,e.
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Doorpasfen, o. w. (ik paste door , heb door-' Doorplanten , o. w. (ik plantte door, heb
gepast), aanhouden of voortgaan met pasdoorgeplant), aanhouden of voortgaan met
fen , (in fommige kaartfpelen ,) continuer
planten , continuer de planter,
de passer, passer tout-a-fait ou entihre- Doorpleisteren , o. w. (ik pleisrerde door,
meet. -, b. w. door eene opening fteken,
heb doorgepleisterd), aanhouden of voort•
oar het te pasfen, passer par q. ouvertugaan met pleisteren , continuer de pldre afin de voir ell est comme it faut.
trer. -, fpoed maker' met pleisteren , se
Doorpasferen , 0., w. (ik pasfeerde doer, ben
depecker (en platrant).
doorgepasfeerd) , door eene plaats pasferen, Doorpleiten , o. w. (ik pleitte door , heb
zie Doortre.kken.
doorgeplett) , aanhouden of voortgaan met
Doorpaukert , o. w. (ik paukte door , heb
pleiten , continuer de plaider en justice ;
doorgepaukt), aanhouden of voortgaan met
zie Pleiten. —, b. w. fig. met pleiten ergens
pauken , continuer de battre les timbadoorredden , als : Deze advokaat heeft er
ler.
zijnen cheat doorgepleit , cet avocat a
Doorpeilen , o. w. (ik pende door , heb door- gagne le proces de son client.
gepeild) , aanhoudee of voortgaan met pei. Doorpletten , o. w. (ik pletre door , heb door.,
len, continuer de sonder ; zie Penal,
geplet), aanhouden of voortgaan met pletDoorpeinzen , o. w. (ik peinsde door, heb
ten, continuer de laminer,,etc.; zie Pletdoorgepeinsd), aanhouden of voortgaan met
ten. —, b. w. plettende eene opening in
peinzen , continuer de mediter,, etc.; zie
lets maken, trouer en laminant.
Peinzen. — , b. w. (ik doorpeinsde, heb Doorploegen , o. en b. w. (ik ploegcle door,
doorpeinsd) , door en door bepeinzen ,
heb doorgeploegd), zie Doorbouwen.
zie Overpeinzen en Bepeinzen i, -, peinzen- Doorplooijen , o. w. (tk plooide door , heb
de doorbrengen , als: ik heb menigen nacht
doorgeplooid) , aanhouden of voortgaan met
doorpeinsd, j'ai passé plusieurs units en
plooijen , continuer de plier. —, fpoed
meditations.
maken met ploolj en, plier vice. —, b. w.
Doorpekelen , te. w. (ik doorpekelde, ben
plooijende wonden, (bij waschvr.) icor•
doorpekeld), met pekel doortrokken worcher oil blesser en pliant. lk heb mijne
den, doe sale, e, bien.
vingers van daag doorgeplooid , je me suis
Doorpennen , o. w. (tk pende door, heb
eiorche les doigts aujourd'hui en pli.
doorgepend), aanhouden of voortgaan met
ant.
pennen, d. i. (in den beertend. fpreektr.,) Doorpluizen , o. w. (ik ploos door , heb door.
fchrijven , continuer d'ecrire. Gij gmgt
geplozen) , aanhouden of voortgaan met plujwandelen , terwill ik den ganfchen dag maar
zen , continuer d'eplucher,, etc. ; ziePlui.
doorpende, vous faisiez une promenade
zen.
pendant que mei je continuois 4 dcrire Doorplukken , o. w. (ik plukte door , heb
route la journde.
doorgeplukt), aanhouden of voortgaan met
Doorpeperen , b. w. (ik doorpeperde, heb
plukken , continuer de cueillir; zie Pinkdoorpe p erd), door en door peperen, poiken -, b. w. pluakende breken, casser
vrer bien ou suffisamment.
en cueillant.
Doorperfen, o. w. (tk perste door , heb door. Doorplunderen , o. w. (ik plunderde door,
geperst), aanhouden of voortgaan met perheb doorgeplunderd) , aanhouden of voortfen , continuer de p:esser. -, b. w. door
gaan met plunderen , continuer de piller
eene opening perfen , faire passer en pres.
ou le pillage; zie Plunderen.
sant. -, perfencle breken, casser en pres. Doorpoepen , o. w. (ik poepte door, heb
sane.
doorgepoept)', aanhouden of voortgaan met
Doorpeuteren, b. w. (ik peuterde door, heb
poepen , d. i. veesten , continuer de pe.
doorgepeuterd) , peuterende, d. i. met
ter ; zie Poepen.
moeite, door eene opening werken , aus : Het Doorpoeren , o. w. (ik poerde door , heb
gat is wel kiein , maar tk zal het touw er
doo)gepoerd) , aanhouden of voortgaan met
wel -, le trort est etroit , it est vrai ,
poeren , (zeker wijze van aal vangen ,) con.
mais je trouverai bien le moyen d'y faisinner de pdcher; zie Poeren.
re passer la corde.
Doorpoffen, o. w, ik pofte door , heb doorDoorpeuzelen , o. w. (ik peuzelde door , heb
gepoft), aanhouden of voortgaan met poi'.
coorgepeuzeld) , aanhouden of voortgaan
fen , continuer de battre ; zie Pollen --,
met peuzelen , d. i. eten , continuer de
b. w. door eene opening pollen, d. i. flaan ,
manger .
zie Doorflaan.
Doorpiepen, o. w. (ik piepte door, heb door Doorpogchen , o. w. (ik pochte door , heb
gepiept), aanhouden of voortgaan met piedoorgepocht), aanhouden of voortgaan met
pen, continuer de pdpier, etc.; zie Pie.pogchen, als: Laat hem maar -, bij zal
pen.
er niets re rijker orn warden , qu'il contiDoorpikken, o. w. (ik pikte door, heb doornue de se vanter, it n'en deviendra pas
gepikt), aanhouden of voortgaan met pikplus riche.
ken, continuer de becqueter, etc., zie Doorpolijsten, o. w. (ik polijste door, heb
Pikken. -, b. w. pikkende eene openingin
doorgepolijst), aanhouden of voortgaan met
lets maken, ouvrir a coups de bee, ou en
polijoten, continuer de polir ; zie Polijsbecquetant.
ten.
Doorpis ree , o. v. (ik piste door, heb door- Doorpompen, o. W. (ik pompte door, heb
gepist), aanhouden of voortgaan met pisdoorgepompt), aanhouden of voortgaan met
fen , continuer de pisser. -, b. w. ie s
pompen , continuer de pomper —, fpoed
door en door bepisfen' s pisser entiarement.
maken met pompen , pomper vice. -, b.
bet bed is g-heel doorgeeisc , le lit est
w. door Gene opening pompen ,porsperpar
tout-it fait passe.
on ee travers q. ouverture.
D >orp;akken , o. w. (ik plakte door, heb Doorpeoijen, o. w. (ik pootcle door, heb
doorgeplakt), aanhouden of voortgaan met
doorgepooid), aanhouden of voortgaan met
plakken continuer de caller, d'ufficher,
poonen, d. i. drinken , continuer de buetc.; zie Viakken.
voter , de boire ; zie Poo:jen.
Door.
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Doo, pregchen , 0. W. (ik prachte door , heb Doorredde , b. w. (1k redde door , heb
uit eene moeijelijkheid redden,
doorgepracht) , zie Doorpogchen.
Doorpraten , o. W. (ik praatte door , heb doortirer d'embarras ou d'un mauvuis pat.
gepran), aanhouden of voortgaan me t pra.
Hij zal er zich wel —, it se tirera bless
d'ajfaire.
ten , continuer de causer , etc.; zie Praten, — , b. w. pratende door lets helpen , Doorredeneren , o. w. (ik redeneerde door,
ae, : Hii heeft er zich doorgepraat , it s'est
heb doorgeredeneerd), aanhouden of voot t.
caquet.
get
gaan met redene , en , continuer de raison.
tire
t i r d 'afraire par son
Doorpratten, 0. W. ( ik pratte door , itch door.
Her on de discourir.
geprat) , a a-ihoudea of voortgaan met prat- Dootreeg , verl, t. zie Doorrijgen.
Door egee , yeti. deelw. van tioorrijgen.
ten
t e , co n tinuer de bonder.
Doorprechken , o, w. (ik predikte door, heb Doorregenen , o. w. a et den onbep 3. pert ,
doe,-gep i edikt ) , aanhouden of voortgaan
(het regende door, heeft doorgeregend),
en continuer de prdcher.
aanhouden of voortgaan met regenen, contimet
e pred; k,
m
nuer de pleuvoir. Het regende den ganfchen
Doorpreken , o. w. ( ik preek-e door, heb
dok0
eThorprediken.
dag door, ilpleuvoit toute la journdc. —,
e
orgep,t ezie
door eene opening regenen, ais : Het dak
Doorprenteie n , 0. W. (ik preutelde door , heb
doorgeprenteld) , aanhouden of voortgaan
is niet ctigt , het regent overal door , le
toit West pas Bien joint, la pluie perce
met preutelen , continuer de bouillonner,
par-tout. Het heefc dezen nac h t overal
e :c ;.zie Preutelen.
Doorprevelen , o. w. (1k prevelde door, heb
doorgeregend, /a pluie a perce par-tout
cette unit. —, met bepaalde perfoonsaan
doorgepreveld), aanhouden of voortgaan met
durding, (met Zijn,) van den regen doorprevelen , continuer de marmoter ; zie
drongen worden , als : Mijn rok is gehee!
Prevelen .
Doorpriemen , b. w. (ik priemde door of
doorgeregend, mon habit est tout perce
doorpriemde , heb doorgepriemd of doorde la pluie.
priemd) , door en door priemen , percer Doorregeren , o w. (ik regeerde door , heb
n
en
timent
ere
.
p
on
doorgeregeerd),
aanhouden of voortgaan
p
o
n
u
c
ve
avec
met regenen , continuer de regner.
Doorprikken , o. w. (ik prikte door , heb doorgeprikt), aanhouden of voortgaan met prik Doorreiken . b. w. (ik reikte door , heb door.
gereiict), door eene opening retken , pasken , continuer de ptquer. —, b w, ga.
ser par une ouverture. Retk het mij het
ten in jets prikken , piqueripercer en piveniter door , passcz-le mot par la fendquant. —, prikkeee openen , ouvrir ou perire.
cer (avec une epingle ou une anguille)
Doorpronken , o. w. ( ik pronkte door, heb Doorreis , yr. reis door eene plaats, passage,
m. 1k hoop u op m i jne — naar Leijden te
dooreeeronkr) , aanhouden of voortgaan met
fpreken , j'espere volts parle y A neon paspronken, continuer de se pavaner.
Doorprutlen , 0. w. (ik pruilde door, heb
sage pour Leyde.
doorgepruild) , aanhouden of voortgaan met Doorreizen , o. w. (ik reisde door, heb door.
gere,sd) , aanhouden of voortgaan met reizen,
pruilen, continuer de bonder.
Doorpruirnen , o. w. (ik pruimde door, heb
continuer de voyager ,'continuer on pour.
doorgepruimd) , aanhouden of voortgaan
suivre son voyage. —, (met Zijn) door
eeee plaats reizen, passer an lieu en ve•
met pru i men , co ntin uer de chiguer .
Doorpturcelen , o. w. (ik pruttelde door, heb
yageant. 1k heb mij te A miterdam niet opdoorgeprutteld), aanhouden of voortgaan
gehouden , ik ben maar doorgereisd , fe ne
me suis point arrete a Amsterdam, je
met pruttelen , continuer de Marmotter,
z P ruttele n .
n'ai fait qua passer. —, van het eerie einetc , ; zie
oorpetten
,
o.
W.
(ik
putte
door,
heb
doorde tot het andere reizen, traverser en
p
geput) , aanhouden of voortgaan met pat.
voyageant. g ene provincie —, traverser
ten, continuer de puiser. —, fpoed maune province. —, b. w. (tk doorreisde , heb
ken met putten , puiser vita.
doorreisd) , van het eene einde tot het anDoorrabbelen , 0. W. (ik rabbelde door , heb
dere reizen , parcourir ou traverser (en
doorgerabbeld) , aanhouden of voortgaan
veyageant). Hij heeft vele landen doorgesuet rabbelen , continuer de bredouiller.
retsd , it a parcouru beaucoup de pays.
Doorraken , 0, w. (ik raakte door , ben door Doorrekenen , o. en b. w. (ik rekende door,
geraakc) , door jets raken , d. i. komen ,
heb doorgerekend) , z 'e Joorcijferen. —,
passer a travers on par; fig. Hij weer
b. w. als : Eene rekening nog eens —, re17
B
niet, hoe hl er zal — ,
e sait pas se tipasser un compte , le calculer de nonrer d'affaire.
veau.
Doortaketten , o. W. (ik rake t te door, heb Doorrennen , o. w. (ik rende door, heb doordoorgeraket), aanhouden of voortgaan met
gerend), aanhouden of voortgaan met renraketten , con:inner de jouer on volant.
nen , continuer de galoper, etc. ; zie
Doorrammeijen , o, w. (ik rammeide door ,
Reenen. —, met fpoed rennen , galoper
heb doorgerammeid) , aanhouden of voorr.
vice. —, b. w. en 0. (met Zijn ,) door ee.
gaan met rammeijen , continuer de battre
ne plaats rennen, galoper par un lieu,
avec le biller; zie Rammeijen.
traverser un lieu en galoPant.
Doorraspen, o. w. (ik rasp t e door , heb door- Doorreutelen, o. w. (ik reutelde door , heb
geraspt), aanhouden of voo i tgaan met rasdoorgereuteld) , aanhouden of voortgaan
pen , continuer de rdper,, etc.; zie R asmet reutelen, d. i. babbelen , continuer do
pen.
babiller.
poorratelen , 0. w. (ik ratelde door , heb door- Doorrijden , o. w. (ik reed door , heb door.
gerateld), aanhouden of voortgaan met rae
gereden), aanhouden of voortgaan met rijtelen, continuer de, etc.; zie Ratelen.
den , continuer d'aller 4 cheval on de
Doorrazen , 0. w. (ik raasde door , heb doormener un carosse, etc.; zie Rejden. —, fuel
geraasd), aanhouden of voortgaan met rarijden, aller vice. —, (met Zijn ,) door
zen, continuer de faire du bruit ; zie
eene plaats rijden, passer ou traverser 4
Ram.
cheval. Wij hebben ons niet opgehouden,
wii

D00
wij zijn maar doorgereden , nous ne nous SOM.
ones pas arrétes, nous n'avons fait quepasser.
Hij is de rivier doorgereden , ii a passé la
riviere a cheval. —, b. w. rijdende verslijten , decliirer ou ttouer en allant a ekeval. Hij heeft zijne broek doorgereden ,
a treed sa culotte en allant a cheval. Zijn
achterfle —, se blesser en allant a cheval.
Ecn paard 5 (door het drukken van den
zadel ,) blesser ou fouler an cheval.
Doorriigen , o. w. (ik reeg door , heb doorgeregen) , aanhouden of voortgaan met rijgen , continuer d'enfiler, _etc. zie Rijgen.
— , b. w. (ik doorreeg , hub doorregen) ,
fig. doorfleken ,
enferrer q. q. 5
passer Pepee a travers le, au travers du,
corps, Pembrocher. Doorregen vleesch ,
(vreesch, waarin vet CD mager behoorlijk
gemengd zijn ,) de la viande entrelardde 5 bien
melee de gras et tie maigre.
Doorrijmdn , o. w. (ik rii mde door , heb doorgerij mcl) , aanhouden of voortgaan met rijmen , continuer de rimailler, de rimer.
Doorrekken , o. w. (ik rekte door , heb doorgerekt) aanhouden of voortgaan met (linnen) rekken , continuer d'ete_wlre (du lingo).
fpoed maken met (linnen) rekken , se
kicker (en parlant de q. q. qui etend
tinge .).
, b. w. rekkende breken , casset'
ou dechirer en etendant. rekkende wonden , als : Ik heb mine vingers d.00rgerekt ,
•ie me suis ecorche les doigts en etendant le live.
Doorrijp , b. n. door en door rijp, bien mur,
e tout-a -fait mar, e.
Doorrijpen, o. w. met den onbep. 3. perf.
Chet rijpte door, heeft doorgerijpt) , aanhouden of voortgaan met rijpen , als : Het
rijpt door , le frimas continue, la gelee blanche continue.
Doorrijten , b. w. (ik reet door , heb doorgereten) , doorfcheuren , dechirer.
Doorrijven , o. w. Cik reef door, heb doorgereven) , aanhouden -of voortgaan met rijven continuer de raper.
Doorroeijen , o. w. (ik roeide door , hob doorgeroeid) , aanhouden of voortgaan met roeijen , continuer de ramer.
fpoed maken
met roeijen , ramer vite. (met Zijn ,)
roeijende door eene plaats pasferen , passer
un lien a la rame. —, b. w. roeijende door
eene plaats brengen, ramer a travers. Wij
hebben de fchuit onder de brug doorgeroeid , nous aeons fait passer le bateau pardessous le pont a force de ramer.
Doorroeren, o. w. (ik roerde door, heb doorgeroerd) , aanhouden of voortgaan met roeren , continuer de remuer. fpoed maken
met roeren , remuer vite. —, b. w. door
en door roeren , remuer bien, tnéler bien
en remnant.
Doorroepen , 0. (ik riep door , hub doorgeroepen) aanhouden of voortgaan met
roepen , continuer d'appeler, de crier.
Doorroesten o. w. (ik roestte door , ben
doorgeroest) , door den roest vaneen gescheiden worden, tomber ou titre casse, e, par
la rouille.
Doorrogchelen o. (1k rogchelde door,
heb doorgerogcheld) , aanhouden of voortgaan met rogchelen , continuer de cracker.
Doorrollen , o. w. (ik rolde door , heb doorgerold) , continuer de rouler. —, met fpoed
rollen , rouler vite ou fort. —, b. en o.
w. (met Zijn ,) door eene opening rollen ,
rouler par on a travers. Hij rolde de ton
het huisj door , it roula le tonneau par la
maison. De ton ontglipte hem en rolde de
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poort door, le tonneau ltd echappa et roela par la Pporte; fig. (o. w.) Hij zal er
wel , (cae zwarigheid te haven komen )
it se tirera bien de l'embarras, d'affaire,
Doorrommelen , o. w. (ik rommelde door,
heb doorgerommeld), aanhouden of voortgaan met rommelen , continuer de gronder,
etc. zie Rommelen.
Doorrooijen , o. w. (ik rooide door , heb doorgerooid) aanhouden of voortgaan met r.00ijen , continuer de deraciner,, etc. zie Rooijen.
Doomoken , o. w. (ik rookte door , heb doorgerookt) , aanhouden of voortgaan met rooken , continuer de !timer, etc. zie Rooken.
Rook maar door, ik zal ook nog eene pijp
ftoppen continuez de fumer, le chargeral
aussi encore tine pipe. —, met fpoed rooken , fumes- "lite. Rook beter door , fumez
plus vite. —, b. w. (ik rookte door en
cloorrookte , heb cldorgerookt en doorrookt), Feheel en al met rook laten doordringen , , penetrer de fumes, fumer Deze
hammen zijn nog niet doorrookt , cos jambons ne sont pas encore bien fumes, penetres
de fumee. Eerie pijp
, faire penetrer ,ttne
pipe de fumee. Deze pijp is doorgerookt ,
cette pipe est toutpenetree de fumes.
Doorrotten , o. W. Cik rotte door , heb doorgerot) 5 aanhouden of voortgaan met rotten
continuer de pourrir. ,
(met Zijn ,) door
rotten vaneen gescheiden worden, tot bederf
overgaan , tomber en pieces par la pourriture.
Doorrouwen , o. w. (ik rouwde cloor, heb
doorgerouwd) , aanhouden of voortgaan met
rouwen, continuer de porter le devil.
Doorrukken, o. w. (ik rukte door , ben doorgerukt) , door eene plaats rukken , d. i. in
haast trekken , passer — 5 b. w. door eene
opening rukken, met geweld trekken , firer
rukavec force, rudement a travers.
kende breken, censor en tirant.
Doorrunnen , zie Doorrennen.
Doorfarren , o. w. (ik farde door, heb doorgefard), aanhouden of voortgaan met farren,
continuer de provoquer, d'agacer,5 zie Sarren.
Doorfaufen , b. w. (ik fauste door en doorfauste, heb doorgefaust en doorfaust) , door
en door faufen , saucer bien.
Doorfchaken , o. w. (ik fchaakte door , hub
doorgefchaakt) , aanhouden of voortgaan met
fchaken , continuer de loner aux echecs.
Doorfchallen , o. w. (ik fchalde door , heb
d.00rgefchald) , door eene plaats fchallen ,
retentir, resonner par. Zijne Item fchalde de
,kerk door , Peglise retentisioit de sa voix.
Doorfchaven, o. w. (ik fchaafde door , heb
doorgefchaafd) aanhouden of voortgaan met
fchaven , continuer de raboter , etc. zie
Schaven. —, fpoed maken met fchaven ,
raboter vite. —, b. w. fchavende eene opening in iets maken , percer en rabotant; als :
Indien gij niet uitfcheidt, zult gij de plank
sa veer ne cessez pas, vows percerez la planche, vous ferez un trou dans la
planche en rabotant. fchavende kwetfen 5 (d. i. met de fchaaf werkende ,) blesser en rabotant; (door over iets te wrijyen,
zie Schaven , ) blesser, scorcher.
Doorfcheen , verl. t. zie Doorfchijnen.
Doorfcheiden , o.
(ik fcheidde door , heb
doorgefcheiden ) , in twee of meet deelen
fcheiden , separer, diviser.
Doorfchellen , o. w. (ik fchelde door, heb
doorgefcheld) , aanhouden of voortgaan met
fchellen continuer de sonner. —, b. w.
fchellende breken, casser ou rompre en sonnant.
Doporfchemeren, o. w. Cik fchemerde door,
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heb doorgefchemerd), door lets fchemeren ,
entreluire au travers de q. ch. , ne donner
qu'une foible lumiére.
poorfchenen , veil. deelw. zie Doorfchijnen.
Doorfchenken , o. w. (ik fchonk door , heb
doorgefchonken) aanhouden of voortgaan
met fchenken , continuer de verser.
,
fpoedig fchenken , verser bien ou vite. Gij
moet beter —, de licden hebben niets
drinken , it faut verser , miens, les gees
n'ont rien ‘1 boire.
Doorfcheppen , o. w. (ik fchepte door , heb
doorgefchept) aanhouden of voortgaan met
fcheppen,continuer de puiser,etc. zie Scheppen.
Doorfcheren , o. w. (ik fchoor door , heb
doorgefchoren), aanhouden of voortgaan met
fcheren , continuer de tondre , de raser,, zie
Scheren. —, b. w. fcherende eene opening
in iets maken , trouer en tondant.
, door
cene ruimte fcheren , d. fpannen , tendi e
el travers. Scheer het touw den tuin door,
tendez la corde el travers le jardin.
Doorfchermen , o. w. (ik fchermde door , heb ,
d.00rgefcherind), aanhouden of voortgaan
met fchermen , continuer d'escrimer.
Doorfchertfen , o. w. (ik fchertfte door , heb
doorgefchertst) , aanhouden of voortgaan met
fchertfen , continuer de railler.
Doorfchetfen , o. w. (ik fchetfle door , heb
doorgefchetst), aanhouden of voortgaan met
fchetfen , continuer d'esquisser,, d'ebaucher.
Doorfcheuren , b. w. (ik fcheurde door, heb
doorgefcheurd), eigenlijk in twean fcheuren , dechirer en deux. —, door en door
fcheuren, verfcheuren,dechirer de part en pat t,
dechirer entierement , lacerer. —, o. w.
(met Hebben ,) aanhouden of voortgaan met
fcheuren , continuer de dechirer.
Doorfchieten, o. W. (ik fchoot door , heb
doorgefchoten), aanhouden of voortgaan
met fchieten , continuer de tirer , etc. zie
Schieten. , fnel fchieten , tirer vite ;
fig. van planten , pousser bien. —, (met
,) door eene opening fchieten , d. 1.
glippen , echapper. Het touw fchoot door,
a corde echappa. —, b. w. door iets heen
fchieten, tirer par ou au travers de ; ti enspercer,,percer d'un coup,de mousquet , de fusil ,
de canon , de pistolet, etc. Men kon de plank
niet dewij1 zij te dik was , la planche itoit
trop epaisse , autrement la belle l'auroit per(bij wecle. De weef- of fchietfpoel
vers ,) lancer la navette. —, (in het kaartfp.)
doorltooten , als : De kaarten , miler ou
battre lee cartes. —, b. w. (ik doorfchoot,
heb doorfchoten), met een fchot ter neder vellen, pei cer en tirant. Hij heeft zijnen vijand met eenen
, met eene pistool
doorfchoten, it a pence son ennemi d'une
fleche , d'un coup de pistolet. —, boekb.)
tusfchen elk gedrukt blad een blad , wit papier leggen , als : Een boek met wit papier
, tnettre du papier blanc entre les feuilles
d'un livre imprime , inter filler utl livre.
Doorfchijnbaarheid , yr. (in e.e natuurk.) transmisrion.
Doorfchijnen , o. (ik fcheen door , heb
doorgefchenen), aanhouden of voortgaan met
fchijnen , continuer de luire. Zou de zon ?
croyez-vows qui le soleil continue de luite?
De zon fchijnt niet door , le soleil ne fierce
pas. —, door eene opening fchijnen , luire
LI travers de q. ch. entreluire. De maan
fchijnt tusfchen de bladen der boomen door,
la lune entreluit a travers le feuillage des
arbres. ',Men ziet iets tusfchen deze boomen
— 2 on volt q. eh, qui onto eluit au travers de cos
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arbres. —, b. w. door eene plaats fchijnen,pinitrer de la lumiere ,remplir un lieu de clarte.
—, b. w. doorfcheen , heb doorfchenen),
zie de laatstvoorgaande beteekenis. —, o.
w. fchijnfel doorlaten ; doch enkel in het
tegenw. deelw. als bijvoegelijk gebruikt , zie
Doorfchijnend.
Doorfchijnend, (tegenw. deelw. zie Doorfchij nen.) —, b. n. licht doorlatend , doorzigtig , transparent, e diaphane. Het water is — Peau est transpat ente. —, (in de
delfitofk.), translucide. Slechts die fmaragden , welker kleur zeer donker is , zijn ,
ce ne sont ,que les emeraudes dont la couleur
est Bien foncee , qui sont translucides.
Doorfchijnendheid , vr. doorzigtigheid , transparence , diaphaneite. De — van het glas ,
la transparence du verre. Werktuig , om de
— van de lucht te bepalen , (in de natuurk.),
diaphanometre , —, (in de delfflofk.)
translucidite.
Doorfchijten , o. w. (ik fcheet door , heb doorgefcheten) , in de lage ftraatt. , aanhouden
of voortgaan met fchijten , continuer de cider.
—, b. w. fchijtende ontlasten , of door eene
opening fclujten , als : fig. Hij ziet er nit
als eene doorgefchetene erwt , (alsof hij
van de galg gedropen was ,) zie Druipen.
Doorfchikken , o. w. (ik fchikte door , heb
doorgefchikt) , van het eene einde tot het
andere fchikken , reculer jusqu'au bout.
Doorfchilderen , o. w. (ik fchilderde door, heb
doorgefchilderd), aanhouden of voortgaan
met fchilderen , continuer de peindre. —,
fpoed maken met fchilderen, peindre
Doorfchimmeren , zie Doorfchitteren.
Doorfchitteren, o. w. (ik fchitterde door, heb
doorgefchitterd) , aanhouden of voortgaan
—,
met fchitteren , continuer de
door eene opening fchitteren, briller a travers.
Doorfchoffelen , o. w. (ik fehoffelde door,
heb doorgefchoffeld) , aanhouden of voortgaan met fchoffelen , continuer de sarcler.
fpoed maken met fchoffelen, sarcler vice.
Doorfchoften , o. w. (ik fchoft.te door , heb
doorgefchoft) aanhouden of voortgaan met
fchoften , continuer de se o eposer, zie Schoften.
Doorfchokken , o. w. (ik fchokte door , heb
doorgefchokt) , aanhouden of voortgaan met
fchokken , d. guIzig eten , continuer de
manger goulliment , de ddvorer.
Doorfchommelen , b. w. (ik fchommelcle door,
heb doorgcfchommeld) , door en door fchoinelen , (d. zoeken , door alles van deszelfs
plaats te brengen , ) chercher partout. Ik
heb de geheele kamer doorgefchommeld ,Pai
cherche par toute la chambre. o. en b.
w. (op vele plaatfen , zoo veel als) Doorfchongelen , zie dit woord.
Doorfchongelen , o. w. (ik fchongelde door,
heb doorgefchongeld) , aanhouden of voortgaan met fchongelen , continuer de braider,
etc. zie Schongelen. , b. w. fchongelende broken , rompre ou casser en branlant ,
zie Schongelen.
Doorfchooijen , o. w. (ik fchooide door , heb
doorgefchooid) , aanhouden of voortgaan met
fchooijen , continuer de gueuser. , b. w.
fchooijende bezoeken of doortrekken , als :
Dezefr, bedelaar fchooit de geheele provincie
door , ce mendiant gueuse par toute la province.
Doorfchoppen 0. w. (ik fchopte door , heb
doorgefchopt) , aanhouden of voortgaan met
fchoppen , continuer de donner des coups de
pied, de rum —, b. w. door eene opening fchoppen , faire passer par tine ouverture d'un coup de pied.
Door.
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Doorfchoot %Teri. tijd , zie Doorfchieten.
Doorfchoten , veil. deelw. van Doorfchietett
Doorfchrabben , o. en b. w. (ik fchrabde door,
heb doorgefchrabd) , zie Doorfchrappen.
Doorfchrammen, b. w. (ik fchramde door, heb
doorgefchramd) , fchrammende wonden , blesser ou ecorcher en egtatignant.
Doorfchrapen , o. w. (ik fchraapte door , heb
doorgefchraapt) , aanhouden of voortgaan
met Ichrapen , continuer de rdcler, etc. zie
Schrapen. — , b. w, fchrapende eene opening- in lets maken, faire un trou en rdclant.
Doorichrappen , o. w. fchrapte door , heb
doorgefchrapt) , aanhouden of voortgaan met
fchrappen , continuer d'egratigner. —, b.
w. doordoen , doorhalen (hetgene gefchreven is,)zie Doorllaan,Doorhalen en Doordoen.
Doorfchreeuwen , o. w. (ik fchreeuwde door,
heb doorgefchreeuwd) , aanhouden of voortgaan met fchreeuwen , continuer de crier.
Doorfchreijen , o. w. fchreide door , heb
doorgefchreid) , aanhouden of voortgaan met
fchretjen , continuer de pleurer.
Doorfchrijven o. W. (ik fchreef door , heb
doorgefchreven) , aanhouden of voortgaan
met fchrijven 7 continuer d'ecrire.
fpoedig fchrtjven , ecrire vice. —, b. w.
van het eene einde tot. het andere fchrijven ,
ecrire d'un bout a l'autre.
fchrijvende
wonden , als : 1k heb mijne vingers doorgefchreven , je me suis ecorche les doigts
force d'ecrire.
Doorfchrobben , o. w. (ik fchrobde door , heb
doorgefchrobd) aanhouden of voortgaan met
fchrobben , continuer de frotter, etc. zie
Schrobben. fpoed maken met fchrobben,
se de'pdcher (en parlant de q. q. qui frotte
un plancher, etc.). —, b. w. fchrobbende
door eene opening doen loopen , als : Gij
moet het water hier —, quand vous lavez le
plancher, it faut faire passer Perm par ici. —,
fchrobbende eene opening in iets maken ,
user ou trouer en frottant. Deze planken
zijn niet doorgedanst , maar doorgefchrobd,
ces ais sent uses a for ce de les frotter et non
pas en dansant dessus.
Doorfchrokken , o. w.
fchrokte door , heb
doorgefchrokt) , zie Doorfchokken.
Doorfchudden , o. w. (ik fchudde door , heb
doorgefchud) , aanhouden of voortgaan met
fchudden , continuer de secouer, etc. zie
Schudden. —, b. w. door en door of door
elkander fchudden , remuer, secouer. Gij
moet het bed goed
faut bien secouer
le lit. De kaarten
, (in het kaartfpel ,)
battre ou miler les cartes.
Doorfchuiven , o. w. (ik fchoof door , heb
cloorgefchoven) , aanhouden of voortgaan met
fchuiven , continuer de pousser. —, b. w.
door eene opening fchuiven, pousser on passer a travers quelque ouverture.
Doorfchuijeren , o. w. (ik fchuijerde door, heb
doorgefchwjerd) , aanhouden of voortgaan
met fchuijeren , continuer de vergeter.
fpoed maken met fchuijeren , vergeter vite.
Doorfehuren , o. w. fchuurde door , heb
doorgefchuurd) , aanhouden of voortgaan
met fchuren , continuer d'ecurer. —, met
fpoed fchuren , ecurer vite. —, b. w. fchurende eene opening in jets maken , troller ou
user a force d'ecurer. Gij hebt den ketel
doorgefchuurd , vous avez troue ou use le
chaudron ei force de Picurer, on en Peenrant. —, fchurende wonden , als : De meid
heeft de hand doorgefchuurd , la servante
s'est ecorche la main 4 force d'ecurer.
Doorfchutten , b. w. (ik fchutte door, heb
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doorgefchut), door eene this fchutten., faire passer par une &lase. o. w. aanhouden of voortgaan met fchutten , d. i. beesten in het fchuthok zetten , continuer d'arriter des bestiaux.
Doorfjouwen , o. w. (ik fjouwde door , heb
cloorgefjouwd) aanhouden of voortgaan met
fjouwen , continuer de travailler. —, b. w.
door cent opening fjouwen , travailler par q.
ouverture.
Doorflaan , o. w.(ik floeg door , heb doorgeflagen) , aanhouden of voortgaan met than,
continuer de battre ou de frapper. —, met
fpoed of hard flaan , battre ou frappe,- vite
on fort. —, (met Zijn ,) flaande door eene
opening thingen , als : Het dak is niet digt ,
de regen flaat door , le toit n'est pas bien
joint , la pluie perce. De inkt flaat door, Pencre perce (le papier), le papier forage. Doorgeflagen fchrift , ecriture podiee. Doorgeflagene
erwtenfpijs,puree,f. potage ti la puree ,m. —,
(met Hebben) , blj zinverzetting , doorlaten,
als : Het papier flaat door , le papier bolt.
(bij harddravers ,) in galop geraken ,
als : het paard floeg door, le cheval se mit
au galop, prit le mars aux dents. De balans flaat door , la balance trebuche. —, b.
w. eerie opening in iets Chan faire une onverture ou un troll dans q. ch. en frappant
dessus, percer enfrappant.
frappant. Eenen muur
percer une murai le.
kamer , enfoncer l'entre-deux d'une chambre; fig. doorbrengen , verkwisten , depenser, dissiper.
fchiehi k afdoen , terrniner promptement;
re q. ch. en diligence, ei la hate; trancher
court. Sla er maar door , (maak er maar een
einde aan ,) terminez-le _promptement. Zich
, (in het krijgswezen ,) se faire four,
passage en combattant; percer les rangs de
l'ennemi. Linnen —, (door het water flaan,)
egayer du lingo. —, in flukken fiaan 5 briser ,
casser (en deux) en frappant ou d'un coup.
Hij floeg den (teen in eenen flag door , rl a
casse la pierre d'un coup. Zie ook Doorflaand.
Doorflaand , (tegenw. deelw. zie Doorflaan.)
—, b. n. handtastelijk, duidelijk , palpable,
convaincant, e, evident, e. Een bewijs,
une preuve convaincante.
Doorflag ,
zeker puntig werkt. (bij fchoenm.,
zadelmak. , enz.), om een gat in iets to flaan,
(bij flotem. en fmeden ,)
emporte-piece.
foort van
mandrin, perfoir, chasse-clott.
rooster , waarop men vaatwerk te droogen
vergiettest , passoire,
zet , egouttoir, m.
couloire, f: —, overwigt, (bij koopl.) trait.
(bij de apothek.) voor de
Doorflagdoek
firopen , blancher.
Doorflagten , o. w. (ik flagtte door , heb doorgeflagt) , aanhouden of voortgaan met flagten , continuer de tuer des bites.
Doorflapen o. w. (ik fliep door , hob doorgeflapen) , aanhouden of voortgaan met flapen, flapen zonder wakker te worden , continuer de dormir, dormir sans interruption
ou sans se reveiller. Hij heeft den ganfchen
nacht doorgeflapen , zonder wakker te worden , it a passe toute la nuit en tiormant
sans se reveiller.
Doorflempen , o. w. (ik flempte door , heb door-,
geflempt), aanhouden of voortgaan met flempen , continuer de faire bonne chere.
Doorflenderen , o. w. (ik flenderde door , heb
doorgeflendercl), aanhouden of voortgaan
met Ilenderen , continuer de marcher a petits
pas. —, (met Zijn), door eene plaats
cleren 9 se promener par (la ville, etc.).
Doorilenteren, ,zie Doorflenderen.
R2
Door-
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Doorflepen, o. w. (ik fleepte door , heb doorgefleept) , aanhouden of voortgaan met fiepen, continuer de trainer, zie Slepen. —,
b. w. door eene opening of plaats flepen ,
trainer par. Hij fleepte hem den madder
door , it le traina par la bone. Men heeft
dicn misdadiger op eene horde de ftraten
doorgeileept , on a trains ce criminel par les
ittes stir one claie; fig. fain. nit eenige moeijelijkheid redden , titer d'embarras, d'afiraire. Het is eene netelige zaak , loch ik zal
er hem wel - 2 c'est tine affitire eponeuse,
tnais je le feraz bien sortir d'embairas , je
tlicherai de le titer d'affaire.
Doorflepen (verl. deetw. van Doorfiijpen.)
, b. n. doortrapt , loos , ruse, e, fin, e,
matois , e, deniaise , e. Zij is doorilepener,
clan gij u verbeeldt , elle est plus matoise que
sous ne pensez. Het is een — gast , c'est no
ralTne , mad, e, finet marquois 4 ruse, tin
fin matois, tin deniaise, no fin renard, tine
fine bite, one fine mouche. Zij is —, c'est
sine dessalee. Een — bcdrieger,, tin trompeur
ruse; zie ook Geflepen.
Doorflepenheid, vr. doortraptheid,loosheid,ruse,
finesse ,politique ; fain. matoiserie,manigance.
Doorflieren , o. en b. w. (ik flierde door, heb
doorgeflierd), aanhouden met flieren flierende verflijten, enz. zie Doarglijden.
Doorflijpen , o. W. (ik fleep door , heb doorgefiepen) , aanhouden of voortgaan met
pen , continuer d'aiguiser. —, met fpoed
flijpen, aiguiser vite. —, b. w, flijpende
een gat in iets maken, trouer on peocer en
aiguisant, en imoulant.
Doorflijten, o. w. (ik fleet door , ben doorgefleten) 5 door flijten cen gat of eene opening kni gen , s'user ou se trotter (ti force de
s'en servir). Mijne rchoenen hier
force de
door , mes souliers se trouent^ ici,
tn'en sere fr. —, b. w, een gat in iets maken
door het gebruik , trouer ei force de s'en servir.
Doorflijting, yr. usure, action d'user, etc. zie
Doorilijten.
Doorllikken, b. w. (ik flikte door , heb doorgeflikt) , door eerie opening flikken , avaler.
Hij kan niets
, it tie pent den avaler.
Doorflingeren , o. w. (ik flingerde door , heb
doorgeflingerd), aanhoudcn of voortgaan met
ilingeren , continuer de lancer, de braider,
de secouer, etc. zie Slingeren. , b. w,
door eene opening flingeren , lancer a travers on par.
Doorflinken , o. (ik Honk door, hsb doorgeflonken) , aanhouden of voortgaan met Milken, continuer tie desenfier; zie Slinken.
Doorflippen , 0. W. (ik flipte door, ben doorgeflipt) door eene opening flippen , se glisser, se cooler on passer par q. olive, ture
êtroite; fig. s'echapper, Pechapper belle.
Hij was in gevaar,, maar hij is er nog doorgeflipt 7 il etoit en danger, mais l'a
ichappe belle.
Doorflobberen , o. w. (ik flobberde door , heb
doorgeflobberd), aanhouden of voortgaan met
Ilobberen , continuer tie lapper ; zie Slobberen.
Doorfloffen , o. w. (ik flofte door, heb doorgefloft) , aanhouden of voortgaan met floffen , continuer tie marcher pesamment, etc.
zie Sloffen. —, b. w. floffende verflijten of
een gat in iets maken, user on trouer en
trainant les pieds. Gij floft owe fchoenen
door, en tranant vos pieds de la maniere
que vous faites, vous les trouez.
Doorflokken , b. w. (ik flokte door , heb doorgeflokt) , zie Doorilikken.
(ik flommercie door,
Doorflommeren , o.
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heb doorgeflommerd) , aanhouden of voortgaan met flommeren , (gelijk dit woord in
dezen zin in Gelded. gebruikt worth) d.
floimeren ; zie Doorfloimeren.
Doorflooven , o. w. (ik iloofde door, hub doorgefloofd) aanhouden of voortgaan met flooven , conunuer de travriller fort; zie Slooven.
Doorflorpen , o.
(ik florpte door, heb
doorgellorpt), zie Doorflurpen.
Doorfluipen , 0. w. Hoop door , ben doorgeflopen) , door eene opening fluipen , se
Osseo „it la derobee, se retirer, s'en alley
1a sourdioe, passer secretement par..., s'evader furtivement. Eene muffs fluipt alle gaten
door, tine souris glisse par tons les t, ens.
Doorfloimeren , o. w. (ik fluimerde door , heb
doorgefluimerd) , aanhoudcn of voortgaan
met lloimeren continuer de sommeiller,som,
wilier sans s'eveiller.
Doorflurpen , o. w. (ik fiurpte door, heb
doorgeflurpt), aanhouden of voortgaan met
florpen , continuer de burner, zie Slurpen.
Doorfmakken , b. w. (ik fmakte door , heb
doorgefrnakt), door eene opening fmakken,
d, i. met geweld gooijen , jetet a travers.
Hij fmakte hem de glazen door , it le jeta
a travers les carreaux tie la croisee.
Doorfmeden , o. w. (ik fmeedde door , heb
doorgefmeed) , aanhouden of voortgaan met
fmeden , continuer de forger. — 5 met fpoed
fmeden , forger vite, se depecher (enpailant
d'un forgeron). —, b, w. fmedende vaneen
fcheiden , separer ou &tacker en forgeant.
Doorfinelten , o. W. (ik fmolt door, heb doorgefmolten) , aanhouden of voortgaan met
fmelten , continuer de fondre ou de se fondre.
Bet your is niet Clerk genoeg , het lood zal
niet —, le feu n'est pas assez fort , le plomb
tie continuera pas tie se fondre. fpoedig
fmelten,fondre ou se fondre vite. —,(met Zijn,)
door en door fmelten , se fondre entierement
tout-a fait on bien. Het lood most goed
goes
doorgefmolten zijm, wil men het gebruiken ,
le plomb dolt its e bien fondu , si Pon vent s'en
set vir. , b. w. door en door vloeibaar maken , faire fondre eg.alement ; par fondre. —,
fineltende eene opening in iets maken ,faire n
q, ch. en le fondant. —, fineltende
- breken of vaneen fcheiden , separer on rompre q. ch. en le fondant.
Doorfmeren , o. w. (ik fmeerde door, heb doorgefmeerd), aanhouden of voortgaan met fineren , continuer de graisser, etc. zie Smeren.
Doorfmeulen , 0. W.
(ik fineulde door , heb
doorgefineuld) , aanhouden of voortgaan met
fmeulen , continuer do' couver.
Doorfmijten , o. W. Cik fmeet door , heb doorgefmeten) , aanhouden of voortgaan met fmijten , continuer de jeter. —, b. w. door eene
opening fmijten , jeter par on a travers q.
ouvei ture. —, door fmijten een gat in iets
maken of breken , rompre ou casser en fetal's:
dessus on cam e.
Doorfmoken , o. w. (ik fmookte door , heb
doorgefmookt), aanhouden of voortgaan met
fmoken , d. tabak rooken , continuer de
fumer (du tabac).
fmokkelde door,
Doorfmokkelen , o. w.
heb doorgefmokkeld), aanhoudcn of voortgaan met fmokkelen continuer de faire
contrebande. —, b. w. door eene plaats
fmokkelen, als : Zij hebben honne goederen hier
doorgefmokkeld , ils ont tr anlot td lettrs marcliandises de contrebande par set , par ce lieu.
Doorfmullen , o. w. (ik fmulde door , heb
doorgefmuld) , aanhouden of voortgaan met
finullen , cent:nue,- de faire bonne chore.
Door-
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(ik fnapte door , heb doorDoorfnappen, o.
doorgefnorkt), aanhouden of voortgaan met
gefnapt) , aanhouden of voortgaan met fnapfnorken , continuer de ronfier, zie Snorken.
pen , continuer de babiller,, de laser, de ver- Doorfnuffelaar, m. fig. fureteur.
biager,, etc. ; zie Snappen.
Doorfnuffelaariter,, yr. fig. celle qqua fureto:
Doorfnateren , o. w. (ik fnaterde door , heb Doorfnuffelen, o. w. (ik fnuffclde door, heb
doorgefnaterd), zie Doorfnappen.
doorgefnuffeld) , aanhouden of voortgaan met
fnuffelen , continuer de fureter, etc. zie
Doorfnede , yr. doorfnii ding , section, etc. zie
Doorfnijding. —, atitand van bet uiterfle
Snuffelen. —, b. w. (ik doorfnuffelde en
punt tot het andere van iets dat doorgefnuffelde door , heb doorfnuffeld en doorgefneden is , middellijn , diametre ,
—, (bij
fnuffeld) , overal fnuffelen , flaire parrots:,
de artill.) profil , m.
"'ureter. De bond had zijnen meester verboDoorfneden , verb.
zie Doorfnijden.
ten, en kwam able hoeken —, le olden avoit
Doorfneed , verb. t. zie Doorfnijden.
perduson maitre , et vint flail e on fureter
Doorfneeuwen , o. iv. met den onbep. 3. perf.
partout , dans tons le coins ; fig. naatiwkeu(het fneeuwde door , heeft doorgefneeuwd),
rig doorzoeket , onderzoeken , fatfouiller ,
rechercher,, chercher, fait e des recherche.% Hij
aanhouden of voortgaan met fneeuwen,„ continuer de neiger. fchielijk fneeuwen
doorfnuffelt able hoeken,
va furetatit parals : Het fneeuwt ter deeg door 2 fl neige
tout. Hij doorfnuffelt able
boek
erijen,
va
bien fort. Door eene opening ineeuwen ,
fureter dans toutes les libraities.
neiger a travers. Het dak is mat digt , het Doorfnuffeler,, zie Doorfnuffelaar.
fneeuwt er door , le toit n'est pas bien joint, Doorthuffeling 7 yr. action de fureter partout
la neige pet ce. Het heeft op den zolder doorfig. recherche exacte.
gefneeuwd , it a neige stir le grenier.
Doorfnuiven , o. W. (ik fnoof door , heb doorDoorfnellen , o. w. (ik fnelde door, ben doorgefnoven), aanhouden of voortgaan met fnuigefneld) door eene plaats fnellen , courir
ven , continuer de prffndre du tabac. De
rapidement par. Hij is de flub doorgefneld,
doctor heeft hem den tabak verboden 5 dock
it a couru rapidement par la ville.
hij fnuift maar door , le medecin lui a defersDoorfnerken, o. w. (ik fnerkte door , heb
du le tabac , mais it continue d'en prendre.
doorgefnerkt) , aanhouden of voortgaan . met Doorfollen , o. w. (ik folde door , heb doorfnerken , continuer de faire.
gefold) aanhouden of voortgaan met follen,
Doorfnuden , o. w. (ik freed door, heb doorcontinuer tie berner. b. w. follende ongefneden) , aanhouden of voortgaan met fnijdereen mengen , miler Lien en agitant.
den , continuer de couper, de trancher,, de Doorfpaden , b. en o. w. (ik fpaadde door,
tallier,„etc. zie Snijden. —, met fpoed inijheb doorgefpaad), zie Doorfpitten.
den, couper , etc. vite. —, b. w. fnijdende Doorfpannen , b. w. (ik fpande door, heb doorvaneen fcheiden , couper en deux, couper
gefpannen) , door eene plaats fpannen , etenpar le milieu. Een brood —, couper tin pain
tire par. Span het touw den tuin door , eta,en deux. Snud het laken hier,
door , coupez le
dez la corde par le 'twilit.
drag id. lit zal het midden —, je le couperai Doorfparen , o. w. (ik fpaarde door , heb doorpar le milieu. —, (in de wisk.) als : Twee lijgefpaard) , aanhouden met- fparen , continuer
nen , die elkanderen —, deux ligues qui s'entred'epargner. Offchoon hij verbazend rijk is,
conpent,,e coupent se croisent. Het middelpunt
hij fpaart evenwel door , quoiqu'il soit puisvan eenen cirkel is daar, waar twee middellsjnen
sasnment riche, it continue d' yargner.
elkander —, le centre d'un cercie est dans Pin- Doorfpelden , b. w. (ik fpeldde door, heb doortersection de deux diametres ; fig. Laat ons
gefpeld) , door fpelden doorfhjten , als : Het
het verfchil
(deelen ,) partageons
ilroo van dezen hoed is geheel doorgefileld,
difference. —, ('ik doorfneed , heb doorfnela paille de ce chapeau est troude par les epingles.
den), met doorflujdingen afdeelen , entre- Doorfpelen , o. w. (ik fpeelde door , heb doorcouper. Dit land is met rivieren doorfneden,
gefpeeld) , aanhouden of voortgaan met fpelen , continuer de , etc. zie Spelen. Zij
ce pays est entrecoupe de rivieres ; it y a
quantite de rivieres qui coupent , qui trahebben den ganfchen nacht doorgefpeeld , ifs
versent ce pays ; fig. Dat doorfnijdt mij het
out passé route la nett a jouer. —, met
hart , cela me pet ce le Coeur.
fpoed fpelen , jouer vite: —, b. w. door
Doorfnijding, yr. action de couper en deux,
eene opening fpelen , faire passer par 9. onetc. zie Doorfnijden. —, coupe, , diviverture en jouant. , van het begin tot
sion , section. De gewone — van twee vlakken
het einde fpelen , jouer (une piece de musiis altoos eene regte , la commune section
que , etc.) d'un bout t's l'autre. Een muzijkfluk
de deux plans est touj ours une ligne droite.
met elkanderen —, conces ter, t dpeter enDoorfnijdingspunt , o. (in de wisk.) punt, waar
semble une piece de musique. —, (ik doortwee lunen . elkanderen doorfnijden , interfpeelde , heb doorfpeeld), fig. als : De wessection ,
iewindenbet loof, les ziphirs foltitrent
Doorfnikken , o. w. (ik fnikte door , heb doorpar le feuillage.
gefnikt) , aanhouden of voortgaan met fnik- Doorfpekken , b. w. (ik doorfpekte, heb doorken , continuer de sangloter.
fpekt) , door en door fpekken , entrelat der ;
Doorfnoeijen , o. w. fnoeide door , heb
fig. Line redevoering was met Griekfche en
doorgefnoeid) , aanhouden of voortgaan met
Latunfche brokken doorfpekt , son discours
fnoeuen , continuer de tallier, etc. zie Snoeijen.
etoir entrelarde de grec et de latiti;
Doorfnoepen , o. w. (ik fnoepte door , heb Doorfpellen , o. w. (ik fpelde door , heb doordoorgefnoept) , aanhouden of voortgaan met
gefpeld) , aanhouden of voortgaan met fpelfnoepen, continuer de ft iander.
len , continuer d'epeler. —, b. w. van het
Doorfnoeven , o. w. (ik fnoefde door , heb
begin tot het einde fpellen , epeler entiet edoorgefuoefd), aanhouden of voortgaan met
event. Ik heb bet geheele bock tweemaal
fnoeven , continuer tie habler,, etc. zie Snoeven.
doorgefpeld , fat* epele tout le livt e deux fois.
Doorfnoffelen, o. en b. w. (1k fnoffelde door Doorfpfjkeren , o. W. (ik fpijkcrde door , heb
en doorfnoffelde , heb doorgefrioffeld en doordoorgefpiikerd .) , aanhouden of voortgaan met
fnoffeld) , zie Doorfnuffelen.
fpiilteren, continuer de ciouer,zie Doornagelen.
Doorfnorken, o. w. (ik fnorkte door, heb Doorfpinnen o. w. (ik fpon d.2 or, hcb door geR
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gefponnen.), aanhouden of voortgaan met
ipinnen , continuer de filer. —, met fpoed
fpinnen , filer vite. —, b. w. fpinnende
wonden , blesses- ou ecorcher en filant. Zij
had hare wingers doorgefponnen , elle s'etoit
icorche les duigts a force de filer.
Doorfpitten , 0. w. (ik fpittc door , heb doorgefpit), aanhouden of voortgaan met fpitten , continuer de becher. fpoedig fpitten , becher vice. —, b. w. door en door
fpitfpitten , becher bien ou entierement.
tende wooden , blesser ou ecorcher en bdchant.
Doorfp1eet , verl. t. zie Doorfplijten.
Doorfpleten , verl. deelw. zie Doorfplijten.
Doorfplijten, o. w. (ik fpleet door, heb, ben
doorgefpleten) , vaneen fplijten , fendre on
se fendre eu deux , refolds e. —, b. w. (ik
fpleet door en doorfpleet, heb doorgefpleten en doorfpleten) , fendre en deux.
Doorfplijting , yr. action de fendre en deux.
Doorfplitfen , b. w. (ik fplitfte door , heb
doorgefplits0 fplitfen , divicer, separer.
Doorfpoeden , o. w. (ik fpoedde door , heb
doorgefpoed) , door eene plaats fpoeden
passer a la hate par. Hij fpoedde de ftad
door, it passa a l4 hate par la ville.
Doorfpoelen , o. w. (ik fpoelde door, heb doorgefpoeld) , aanhouden of voortgaan met fpoelen , continuer de rincer, etc. zie Spoelen.
, fpoed maken met fpoelen, rincer vite.
—, (met Zijn ,) door eene opening fpoelen,
a. i. vloeijjen , couler par. —, b. w. door
eenige vloeiftof, b. v. water , fpoelen, nettoyer
ou laver q. ch. en le passant par P eau ; zie Uitfpoelen. —, fchoon maken door er eenige
vloeiftof, b. v. water te doen doorloopen ,
nettoyer en faisant couler tie l'eau a traverc.
De pip —, faire couler de Peau par le tuyau ;
fig. Men moot het flof eens , it faut bole e
sin coup pour avaler la poussiere:
Doorfpoeling , yr. action de nettoyer, etc. zie
Doorfpoelen. doorvloeijing , ecoulement,
rigout, In.
Doorfpoken , o. (ik fpookte door , heb
doorgefpookt), aanhouden of voortgaan met
fpoken , continuer de revenir. Hij fpookt
nog door , son esprit revient encore. —,
met den onbep. 3. perf. , als : Spookt het in
dat huis nog altijd door ? est-ce qu'il revient
encore touj ours des esp y its dans cetto maison?
—, b. w. fig. door eene plaats fpoken , als :
Wanneer de anderen te bed zijn , fpookt zij
den ganfchen nacht het huis door, quand les
autres sent au lit, elle passe toute la nuit
cons* par la maison.
Doorfponfen , o. w. (ik fponfle door, heb doorgefponst)-, aanhouden of voortgaan met
fponfen , (d. i. met eene fpons wasfchen,) continuer d'eponger. aanhouden eene doorgeftokene teekening met fijn geflootene houte,
kool te wrijven , om haar op iets anders
over te brengen , continuer tie ponder. —, b.
w. fponfende breken , casser a force d'eponger.
Doorfpotten , o. w. (ik fpotte door , heb doorgefpot) , .aanhouden of voortgaan met fpotten, continuer de se moquer decq. q.
Doorfpouwen , o. w. (ik fpouw le door , ben
doorgefpouwd) , fpouwendc vaneen gaan ,
se fendre en deux. —, b. w. fpouwendc van
een fcheiden , fendre en deux.
Doorfpraak , yr. het geluid geven der orgelpiipen , eer men fpeelt , son que les tuyaux
des orgues resident quelquefois avant que
Pon en foue, avant que les contre-biseaux
soot baisses , premier son des orgues , m.
Doorfpreiden , b. w. (ik fpreidde door , heb
doorgefpreid), door eene opening of ruimtet,
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fpreiden , etendre par. Spreid het hooi den
toin door , etendez le foin par le fat din.
Doorfpreken , o. w. (ik fprak door , heb doorgefproken) , aanhouden of voortgaan met
fpreken, continuer de parler, parler sans
di,continuer ou sans interruption. —, van
een orgel, als : Het orgel fpreekt door , les
orgues ; cadent on son. —, met fpoed of
geestdrift fpreken , pas ler avec Ines jie on
avec force.
Doorfpringen o. w. (ik fprong door, heb
doorgefprongen) , aanhouden of voortgaan
met fpringen , continuer de saucer, etc. zie
Springen. (met Zijn ,) door eene opening fpringen , saucer par on a travel s ,passe's- en sautant. IIij fprong het vender door,
it sauta par la fendtre. —, met eenen fprong
breken , se rompre , rompre, casser. Die fpiegel fpronc. midden door , la glace se cassa
par le milieu. —, b. iv. fprmgende eene
opening in lets maken, faire on trots dans
q. ch. en sautant deous on contre.
fpringende verflijten, dechirer, user ou trouer
en sautant.
.Doorfprokkelen , o. w. (ik fprokkelde door,
heb doorgefprokkeld), aanhouden of voortgaan met fprokkelen , continuer de ramasser
des copeaux. —, in een bosch, enz. fprokkelen , als Hij fprokkelt het ganfche bosch
door , it va par toute la font ramassant des
copeaux.
Doorfpruiten , o. w. (ik fproot door , heb doorgefproten), aanhouden of voortgaan met fpruiten, continuer de pousser,, etc. zie Spruiten.
Doorfpugen , o. w. (ik fpoog door , heb doorgefpogen) , aanhouden of voortgaan met
ipugen , continuer de cracker. —, b. en o.
w. door eene opening fpugen, cracker par
ou a travers.
Dooripuiten , o. w. (ik fpoot door , heb doorgefpotcn) , aanhouden of voortgaan met
ipuiten , continuer de seringuer, de jaillir,
etc. zie Spuiten. —, (met Zijn ,) door
eene opening fpuiten , jaillir par. Het water fpoot het vender duor , Peau jaillit par
la fendtre. —, b. w. door eene opening
fpuiten , seringuer par ou a travers. —,
door en door fpuiten seringuer bien.
Doorftaan , o. w. (ik flood door, heb doorge(Ban), aanhouden met ftaan , continuer eretre debout, etc. zie Staan. Blijven de kramen de gcheele week —? est-ce que les boutiques restent toute la semaine?
(zeew.)
als : Het fchip laten laisser toutes les
voiles au vent; ne pas amener les voiles. —,
b. w. door fiaan eene opening in iets maken , faire nn trots dans q. ch. en etant debout. 1k heb mijne voeten doorgeflaan , je
me suis blesse les pieds en etant si longtemps
debout. —, van het begin tot het chide
endurer, supporfiaan , enkel fig. sour
ter, tolerer.
Dooritak , verl. deelw. zie Doorfieken.
Doorftamelen, Doorftameren , o. w. (ik darnelde en fiamerde door, heb doorgeftameld en
doorgeftamerd), aanhouden of voortgaan met
fiamelen , continuer de begayer.
Doorflampen o. w. (ik flampte door , heb
doorgeflampt), aanhouden of voortgaan met
dampen, continuer de piles-. —, met fpoed
dampen , piler vite. —, b. w. door eene
opening dampen , forces _par quelque savestare. —, door dampen eene opening maken, faire tine ouverture ou tin trou en pliant. —, het eene door het andere dampen, piler Pun parmi l'autre,mdler en pliant.
, door en door dampen, piler bien.
Door-
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Doorftappen , o. w. (ik ftapte door , heb doorgeftapt) aanhouden met Happen, continuer
de mat cher. — 5 fpoedig ftappen , marcher
vite. — 5 (met Zip ,) door eene plaats of
opening happen, passer par q. ouverture en
marchant 5 marcher par. Zij flappen de {tad
door , its marchent par la vile.
Doorftapelen , o. w. (ik ftapelde door , heb
doorgeftapeld) , aanhouden of voortgaan met
ftapelen , continuer d'empiler.
Dooriteigeren, o. w. (ik fteigerde door , heb
doorgeileigerd) , aanhouden of voortgaan
met iteigeren , d. iteigers maken , contitinuer de dresser un dchafaud,d'echafauder;
(van paarden) , continuer de se cabrer. —,
b. w. al fteigerende breken casser ou rompre en se cabrant.
Doorfleken , o. w. (ik flak door , heb doorgeftoken) , aanhouden of voortgaan met fteken , continuer de percer, etc. zie Steken.
, fnel fleken , percer, etc. vita. —, b.
w. door fteken eene opening maken , percer,
piquer, transpercer; faire Cl ever. Het bordpapier is te dik ik kan het niet —, le carton est trop epats, je ne puis le percer. Een
gezwel —, percer un apostbne. Eenen disk
—, (doorgraven 2) couper une digue, faire
une rupture dans nue &vie. —, met een
fcherp werktuig vaneen icheiden , als Gij
hebt den wortel van den boom doorgeftoken,
vous avez coupe la raciest de Parbre. —,
door eene opening oaken, passer par. Het
oog der naald is te klein , ik kan er den
draad niet- —, le trou de Paiguille est trop
etroit, je ne puis passer le fit. Gij moet het
hooi het venfter — 5 it fact passer le fain
par la fendtre. Een doorgeftoken (d. i.
cloorgeflagen) werk , vidure, f.; fig. bekonkelen , enkel in het verl. deelw. als bijv.
naamw. gebruikt , als : Ecne doorgeftokeae
( d. geimede , beraamde) zaak , werk , une
chose complotde on concertee. —, b. w. (ik
doorftak, heb doorflokea), door en door
{taken, fig. als : Iemand. —, enferrer ou enfiler q. q. d'un coup d'epie, passer 'Wee a
travers le corps de q. , q. doorftak hem
met zijn' eigen' degen , it Penferra de sa
propre epee, al l'embrocha. Hij doorftak hem
met zljnen
it le poignarda , dagua.
Doorfteking , yr. action de percer, etc. zie
Doorfteken. —, van eenen dijk , percement,
m. ouverture pour faciliter Pecoulement des
eaux, ou pour faire une inondation.
Doorftelen , o. w. (ik ital door , heb doorgeflolen) , aanhouden met Helen, continuer de
voler. overal Helen, als : Hij fteelt het
ganfche land door, ilvavolant pat taut le pays.
Doorftemmen, o. w. (ik flemde door , hcb
doorgeftemd) aanhouden of voortgaan met
ftemmen , continuer de voter , etc. zie Stemmen.
Doorftempelen , 0. w. (ik fiempelde door , heb
doorgeftempeld), aanhouden of voortgaan
met flempelen , continuer de timbrer. —,
b. w. flempelende eene opening in iets maken , dichirer ou trouer en timbiant.
Doorftenen Doorfteunen , o. w. (1k fteende
en iteunde door , heb doorgefteend en doorgefteund) , aanhouden of voortgaan met flewnen , continuer de gemir. Hij heeft den ganfchen nacht doorgefteund , al a genii toute
la nuit.
Doorftevenen , o. (ik devende door , heb
cloorgeftevend), aanhouden of voortgaan met
ftevenen , continuer de faire voile. —, (met
Zijn ,) door eene plaats ftevenen , passer a
la voile.
Doorftijgen , o.
(ik deeg door, heb door-
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geftegen) , aanhouden of voortgaan met
itijsen , continuer de mor.ter. (met
ZIA) , door eene opening ftijgen monter
par. De dieven zijn het vender doorgeftegen , les voleurs sont entres ou sortis par la
fendtre.
Doorftieren , o. en b. w. (ik ftierde door, heb
doorgeflierd), lie Doorildren.
Doorftiiven , o. w. (ik fteef door, heb doorgefteven) , aanhouden of voortgaan met
(lilmen) flij yen , continuer d'emposor. —,
fpoed maken met ftijven , empeser vita.
Dooritikken o. w. (ik ftikte door , heb doorgeflikt) , aanhouden of voortgaan met flikken , continuer de piquer, zie Stikken. —,
fpoed maken met ftikken , piquer vita.
b. w. door en door itikken, piquer d'outre
en outre.
Doorftinken , o. w. (ik Honk door , heb doorgeftonken) , aanhouden of voortgaan met
Itinken , continuer de puer ou de sentir manvais. —, b. w. door en door ftinken , met
flank vullen , als : Deze fpijs ftinkt het ganfche huis door , ce mets repand une mauvaise odeur par toute la maison.
Doorftoeijen , o. w. (ik ftoeide door, heb
doorgeftoeid) , aanhouden of voortgaan met
floeuen , continuer de foldtrer, etc. zie
Stoeijen.
DoorflofFen , o. w. (ik dofte door , heb doorgeftoft), aanhouden of voortgaan met itoffen , continuer de balayer. fpoed maken
met flofFen , balayer vita.
Doorftoken , vent. deelw. zie Dooracken.
Dooritoken , o. w. (ik flookte door , heb doorgeflookt) , aanhouden of voortgaan met doken, continuer de faire' ou d'avoir du feu.
—, met fpoed of hard {token, als : Gij moet
beter — it faut faire un plus rand feu.
—, b. w. door {token eene opening in iets
maken , als Wij hebben dezen winter onzen kagchel doorgeflookt , nous avons use
notre podle cat lziver.
Doorftollen , o. w. (ik ilolde door , heb doorgeflold) , aanhouden of voortgaan met flollen , continuer de se figer.
Dooritommelen , b. w. Cik dommelde door, heb
doorgeftommeld) overal flommelen , als :
Hij ftommelt het ganfche huis door, il fait
un grand bruit par toute la maison.
Dooritompen, o. w. (ik ftompte door, heb
doorgeitompt), aanhouden of voortgaan met
dompen , continuer de pousser. —, b. w.
ftompende breken of eene opening in iets
maken , als Gij zult de ruit vous poussez si fort contre le carreau, vous le casserez. —, door eene opening ftompen , pousser par ou a travers.
Dooritooten , o. w. (ik diet door, heb doorgeftooten) , aanhouden of voortgaan met
flooten , continuer de pousser. - 2 clerk of
)fnel flooten , pousser fort ou vita. —, b. W.
dootende eene opening maken, percer,
trouer, ou briser en poussant contra. FIii
diet het papier door , al poussoit si fort contre le papier, qu'il le troua. —, door eene
opening flooten , pousser par on a travers.
ftootende breken , als : Ik heb mijnen fchoen
tegen dezen Been doorgeftooten , j'ai dechie mon soulier en heurtant contre cettepierre.
—,b. w.(ik doordiet, heb doordooten),door en
door flooten , inzond. met eenen dolk , degen , enz. doorfteken en.ferrer, passer Pepee a travers le corps.
Doorftooting , vr. action de percer, de trouer,
etc. zie Doordooten.
Doordoppen , o. w, (ik ftopte door , heb doorR4
ge-
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gallop°, aanhouden of voortgaan met floppen , continuer de rentraire, etc. zie Stoppen. fpoed maken met ftoppen, rentraire vite. —, b. w. door en door floppen rentraire d'outre en outre, rentraire bien.
Doorflormen, o. w. met den onbep. 3. perf.,
(het flormde door, hceft doorgeflormd),
aanhouden of voortgaan met ftormen, als:
Het ftormde den ganfchen nacht door, forage continua toute la nuit. met bep.
perfoonsaanduid., voortgaan met form loopen, als : Hoewel men vreefelijk uit de fad
fchoot, flormden de belegeraars door, nonobstant le feu terrible que les assieges firent,
les assiegeans continuozent de molter a Pastaut.
Doorftorten, b. w. (ik florae door, heb doorgator°, door eene opening fiorten, laisser
tomber par q. ouverture. o. w. (met
Zijn,) tomber par q. ouverture.
Doorftoven, o. w. (ik floofde door, heb doorgefloofd), aanhouden of voortgaan met doyen, continuer de cuire a petit feu, d'etuver.
Doorftraffen, o. w. (ik ftrafte door, heb doorgeftraft), aanhouden of voortgaan met ftraffen , continuer de punir.
Dooritralen , o. w. (ik firaalde door , heb doorgeflraald), aanhouden of voortgaan met fira7
len, continuer de rayonner, de den der des
rayons. De zon flraalt niet door, le soleil
ne perce pas. —, (met Zijn,) door eene
opening firalen, d. flraalswijze doorloopen , couler avec violence, par on a travers.
—, b. w. (ik iloorltraalde , heb doorftraald),
met zijne ftralen doordringen, eclairer,
rayoniter sur. De zon doorftraalt de ruime
velden, le soleil rayonne sur, eclaire,repand
ses rayons sur les vastesplaines ; fig. Het
bloed, dat mijne aderen croorfiraalt, le sang
qui circule dans uses veines.
Doorftraling, vr. action de rayonner,, etc. zie
Doorftralen. De — van het bloed, la circulation du sang.
Doorftrepen , b. w. (ik ftreepte door, heb doorgeltreept), eene ftreep door iets halen, barred, zie Doorhalen.
Doorftrijken, o. w. (ik flreek door, heb doorgeftreken), aanhouden of voortgaan met ftrijken , continuer de repasser, etc. zie Stricken.
fpoed maken met ftrijken, repasser Vito.
o. w. (met Zijn,) zich wegpakken,
heengaan, fig. se sauver, s'esquiver, se retirer a la derobee. —, b. w. firijkencle eene
opening in iets maken, als : De ftrijkfter heeft
den doek doorgeftreken, la repasseuse a elechire le mouchoir en le repassant. eene ftreep
door iets halen, doorfchrappen, rayer, effacer, barter, canceller, raturer. Ik zal dit
, Pepe/era; ce mot; zie ook de AANM.
op Doorhalen ; fig. berispen, bekijven, reprimander ;'reprendre; laver la tote a" q. q.
Doorfirikken, o. w. (ik ftrikte door, heb doorgeftrikt), aanhoudcn of voortgaan met flrikken , continuer de nosier, etc. zie Strikken.
—, b. w. het eene door het andere firikken, entrelacer, miler en nouant.
flrikkende breken, als: Ik heb den dock
clOorgeftrikt, j'ai dechire le mouchoir en le
nouant.
Doorftrooijen, o. w. (ik firooide door, heb
d.00rgefirooid), aanhouden of voortgaan met
firooijen, continuer de repandre, zie Strooijell. fpoed maken met ftroofjen, tdpandre vite. —, b. w. door eene opening flrooien , repandre par q. ouvetture. ftrooijende vermengen, miler en tepandant ou co
semant.
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Doorilroomen, o. w. (ik ftroomde door, heb
doorgeftroomd) , aanhoudcn of voortgaan met
ftroomen, continuer de couler. — 5 met fpoed
ftroomen, couler vite on fort. —, door eeno
opening ftroomen , (met Zijn , wanneer do
plaatsverandering, en met Hebben , wanneer
de voortduring bedoeld worth ,) AN: Het
water is bet gat doorgefiroomd, l'eau a could
par le trou, Ilet water heeft voorheen onder
de brug doorgeftroomd, Peau a could auparavant. par-dersous le pont. —, b. w. door
tegen lets to ftroomen breken, als: Het water
heeft den disk doorgeftroomd, Peau a rompu
la digue.
Dooritroopen, o. w. (ik ftroopte door, heb
doorgeftroopt), aanhouden of voortgaan met
ftroopen, d. i. wild fielen, continuer de
braconner.
Doorftuderen, 0. w. (ik fludeerde door, heb
doorgeffudeerd), aanhouden of voortgaan met
ftuderen, continuer d'etudier, continuer ses
etudes. —, b. w. van het begin tot het erode ftuderen, studio, du commencement jusqu'4
la fin.
Doorftuiven, o. W. met den onbep. 3. perf.,
(het .hoof door, heeft doorgefloven), aanhouden of voortgaan met ftuiven, continuer
de faire de la poussiere. —, met bepaalde
perfoonsaanduiding , door ieta been fluiven,
als : Het meel ftuift door, of (bij zinverzetting,) De buil ftuift door, la farine perce par le bluteau.
Doorfluren , o. w. (ik ftuurde door , heb doorgefluurd), aanhouden of voortgaan met fturen, continuer de &tiger, de gouverner,
zie Sturen. —, b. w. door eene opening,
enz. fturen, gouverner, ditiger (sin vaisseem) par. Hij heeft de fchuit onder de brug
doorgeftuurd, it a gouverne le bateau pardessous le _pont. —, door eene plaata, enz.
fturen, d. zenden, envoys,- par. FIij ftuurde zijnen knecht de geheele dad door, it em
voya son domestique par touts la Ville.
verder fluren, envoyer plus loin.
Doorituwen, o. w. (ik ftuwde door, heb doorgeltuwd), aanhouden of voortgaan met fluwen, continuer d'entasser.
Doorfuffen, 0. w. (ik fufte door, heb doorgefuft), aanhouden of voortgaan met fuffen,
continuer de radoter.
Doorfuikeren, b. w. (ik fuikerde door, heb
doorgefuikerd); door en door fuikeren, sucrer bien.
Doorfukkelen, o.
(ik fukkelde door, heb
doorgefukkeld), aanhouden of voortgaan met
fukkelen, d. ziekelijk zijn, continuer de
langziir. —, (met Zijn,) in den dagelijk-,
fchen fpreektr. fukkelende, d. i. met moeite doortrekken, als: Na den flag bij Leipzig
is hij geheel Duitschland doorgefiikkeld,
' apres la bataille de Leipzig il- a traverse
avec peine touts l'Allernagne.
Doorfullen, o. w. (ik fulde door, heb doorgefuld), aanhouden of voortgaan met fuller,
d. glijden op het ijs, continuer de glister.
—, (met Zijn,) door eene opening fullers,
glister par q. ouverture. —, b. w. fullende
verflijten, dechirer,, user on troller en glissant.
Doortapped, o. (ik tapte door, heb doorgetapt), aanhouden of voortgaan met tappen , continuer de tirer (du vin, etc.), de
tap ir tin cabaret.
Doortasfen, o. w. (ik taste door, heb doorgetast), aanhouden of voortgaan met tasfen,
continuer d'entasser. —, met fpoed tasfen,
entasser Vito.
Doortasten, o. w. (ik tastte door, heb doorge-
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getast), aanhouden of voortgaan met tasten ,
getjilpt), aanhouden of voortgaan met tjilcont;nuer de tatonner. —, door jets been
pen, continuer de pepier.
tasten, tater on tatonner h travers q. ouver- Doortobben, o. w. (ik tobde door, heb doortore ; van hicr : fig. eene zaak met ijver
gctobd), aanhouden of voortgaan met tobdOorzetten, als : Het worth tijd , door te tasben , continuer de se peiner. —, b, w. tobten ,
est temps de p1 entire des mesvres
bends doorbrengen , passer avec peine.
decisives, de pousser Paffai.re avec vigueur. Doortoeren, o. w. (ik toerde door, heb door-, b. w. (ik doortasttc , hcb doortast) ,
getoerd), aanhouden of voortgaan met toevan alle zijden betasten, triter de tons cotes,
ren, continuer no tour en cartosse. —, door
fouiller. Ilsj doortastte al zijne zakkcn, it
eene plaats toeren, (met Hebben, wanneer
chercha dans toutes ses poches; fig. doorzoede voortduring , en met Zinn, wanneer de
ken , onderzoeken , sondes q. q. , liii tater le
plaatsverandering be.doeld wordt,) als : Li
pouls. Doortast uwen boezem, examinez
hebben of zip den ganfchen omtrek der flail
vous-meme.
doorgetoerd, al cot passé tons les environs
Doortaxeren , o. w. (ik taxeerde door , heb
de la ville en carrosse. Zij zsjn het dorp doorgedoorgetaxeerd), aanhouden of voortgaan met
toerd , ils sont passes par le village en cart osse.
taxeren, continuer de taxer.
Doortogt, m. het doortrekken , passage. Bij
Doorteekenen , o. w. ( ik teekende door, heb
den — der trocpen , au passage des troupes.
tloorgeteekend) , aanhouden of voortgaan met
Het water heeft hier geenen — Peau n'a
teekenen, continuer de signer, de dessiner,
point de passage ici.
etc. zie Teekenen. Hsi heeft tot an our Doortogtbricfje , o. om vrij te kunnen pasfedoorgeteekend , it a dessine jusqu'a une
ren , passe-avant, m.
re. —, b. w. teekenende eene opening in Doortollen, o. w. (ik tolde door, heb doorjets waken, als: lit papier is veel te dun,
getold), aanhouden of voortgaan met tolmen teekent het door, ce papier est beaulen, continuer de loner au sabot on a la toupie.
coup trop mince, on Ile pent pas dessiner
Doortonnen, o. w. (ik tonde door, heb doordessus sans quo les couleurs le percent.
getond), aanhouden of voortgaan met tonDoortellen , o. w. (ik tilde door, heb doornen, continuer d'entonner, etc. zie Tonnen.
geteld), aanhouden of voortgaan met tellen, Doortooveren, o. w. (ik tooverde door, heb
,continuer de compter. —, met fpoed tellen ,
doorgetooverd), aanhouden of voortgaan met
compter vite. —, b. w. tellende wondcn ,
toovcren , continuer (Pexe; cer la magie.
als : Ik heb mijne vingers doorgcteld, je same
—, b. w. door toovermiddelen vaneen fcheisuis Nesse les doigts, u for ce de comp:er de
den, separer on tietacher par des chat met.
Pargent.
—, door eene opening tooveren, faire pasDoorteren ,
W. (j1; teerde door, heb doorser par ou a travers par des choruses.
geteerd), aanhouden of voortgaan met te- Doortornen, o. w. (ik tornde door, heb doorren , continuer de goudronner. —, met fpoed
getoerd), aanhouden of voortgaan met torteren , goudronner vite.
nen, coatinuer de decoudt e.
, fpoedig
b. w. door en
door teren, goudronner d'outre en outs e.
tornen , &Touch e vite.
Doorteuten , o. w. (ik teutte door, heb door- Doortouwen , o. w. (ik touwde door, heb
geteut), , aanhouden of voortgaan met tendoorgetouwd), aanhouden of voortgaan met
ten , continuer de babiller, de causer.
touwen , continuer de corroyer, zie Touwen.
Doortiegen , o. en b. w. (ik toog door, heb en Doortrappen, o. w. (ik trapte door, heb doorben doorgetogen), enkel in den \Teri. t. en
getrapt), aanhouden of voortgaan met traphet verl. deelw. zie Doortrekken.
pen, continuer de fouler, etc. zie Trappen.
Doortieren , o.
(ik tierde door, hcb door—, met fpoed trappen , fouler trite. —, b.
getierd), aanhouden of voortgaan met tiew. een gat in jets trappen , fait e un to ou,
ren, continuer de criailler, de tapager.
casser q. ch. en marchant dessus. Het ijs is nog
Doortikken , o. w. (ik tikte door, heb doorniet clerk genoeg, men kan het —, la glagetikt), aanhouden of voortgaan met tikken,
ce West pas encore assez forte, on pout la
continuer de faire de petits coups , etc. zie
casser en mat chant dessus. —, door overaI
Tikken.
b. w. tikkende breken of eene
tc trappen ondereen mengen , als : Gij moot
opening nsaken , als : Iltj heeft de suit doorhet deeg wel
font Bien fouler la pdgetikt , it a casse le catreau d'un petit coup.
te, la petrir avec les pied;. —, b. w. (ik
Doortillen , o. w. (ik tilde door , heb doorgedoortrapte , heb doortrapt), door en door
aanhouden of voortgaan met tillen ,
trappen , enkel fig. in het verled. deelw.;
continuer de sonlever. —, b. w. door eene
Doortrapt, b. n. zie Loos, Doorflepen.
opening tillen, faire passer par ou a travers Doortrappelen, o. w. (ik trappeldc door, heb
en soulevant. Wij tildes hem het venfler doorgetrappeld), aanhouden of voortgaan
door, nous Pavons fait passer par la fenetre
met trappelen, continuer de trepigner.
en le soulcvant.
tillende wooden, als :
b. w. trappelende breken, cosset. en tiepin heb mijne hand door cretild, je me suis
plant dessus.
Nesse la main a souleverides fai deaux).
Doortraptheid,
Doorflepenheid.
Doortimmeren, o. w. (ik
merde door, heb Doortreden, o. w. (ik trad door, heb doordoorgetimmerd), aanhouden of voortgaan met
getrcden), aanhouden of voortgaan met tretimmeren , continuer de chatpenter, etc. zie
den , continuer de matcher, etc. zie TreTimmeren.
, b. w. (ik doortimmerde , heb
den. —, fnel treden, marcher, etc. vite.
doortimmerd), door en door timmeren oneest
(met Zijn ,) door eene opening , enz.
enkel in het verl. deelw. als bijvoegelijk getreden , passer par ou a travers. —, b. w.
bruikt, als: Een wel doortimmerd huis, une
eene opening in lets treden (of trappen ,)
maison bien batie.
zie Doortrappen.
Doortintelen, b. w. (ik doortintelde, hob Doortrekken, o. w. (ik trok door, heb doordoortinteld), door en door tintelen, als : de
getrokken), aanhouden of voortgaan met
koude doortintelt mijne vingers, Pal Pontrekken, continuer de titt er, de marcher,
glee aux doips ; fig. aandoen, toucher, affecetc. zie Trekken. —, met fpoed of clerk
ten, emouvotr.
trekken, firer vite ou for t. — (met Zijn,)
Doortjilpen, o, w. (ik tjilpte door, heb doordoor eene plaats trekken , d.
marcheren,
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als : IIier zijn vele troepen doorgetrokken ,
beaucoup de ti oupes ont marche par ici. De
troepcn , welke gisteren de flad zijn doorgetrokken , les troupes qui passérent hier par
la ville.—, door iets heen dringen , van
vloeiftoffen , als: De inkt trekt het papier
door , l'encre pence par le papier. —, b.
w. door eene opening trekken , passer ou
aire pester par q. ouverture en tirant.
ftrokken
den last het veuiter door , nous tirions le fardeau a travers la fenéto e. —,
door middel van trekpleisters doen opengaan ,
ouvrir au moyen d'ernpldtres vecicatoires.—,
b. w. (ik doortrok, heb doortrokken), doordringen , impregner, penetrer. Die pot is
nog doortrokken van het vocht , dat daarin
geweest is , ce pot est encore penetre de la
liqueur, qu'on y avoit versee. Dit water is
met zout doortrokken, cette eau est impreglide de sel.
Doortrekking, yr. het doortrekken , action,
de, etc. zie Doortrekken. inzond. van
krugsvolk , passage 5 in. on marche par un lien.
Doortreuren o. w. (ik treurde door-, heb doorgetreurd), aanhouden of voortgaan met
treuren, continuer de s'affliger.
Doortreuzelen , AV. (ik treuzelde door, heb
doorgetreuzeld), aanhouden of voortgaan
met treuzelen , continuer de lambiner.
Doortrillen , o. w. (ik trilde door, heb doorgetrild), aanhouden of voortgaan met trillen ,
continuer de trembler. —, b. w. (ik,o, doortrilde , heb doortrild), door en door doen
trillen , fair e trembler par tout le corps.
Doortroeven, o. w. (ik troeffle door, heb
doorgetroefd), aanhouden of voortgaan met
troeven, continuer de jouer a tout , ou de
jouer.
Doortrok , verl. t. zie Doortrekken.
Doortrokken , verl. deelw. zie Doortrekken.
Doortrommelen o. w. (ik trommelde door , heb
doorgetrommeld), aanhouden of voortgaan
met trommelen , continuer de battre le tambour. —, door eene plaats trommelen , als :
Zij trommelen de gansche stad door , ils battent le tambour par toute la Wile.
Doortrompetten, o. w. (ik trompette door,
heb doorgetrompet), aanhouden of voortgayn met trompetten, continuer de trompete'. —, door eene plaats trompetten, als :
Zij trompetten de geheele flad door, ils sonnent de la trompette par toute la ville.
b. w. met de trompet door eene plaats bekend smaken , publier au son de la trompette
par un lien.
Doortuimelen , o. w. (ik •uimelde door , heb
doorgetuimeld), aanhouden of voortgaan met
tuimelen , continuer de culbuter. — (met
Zijn ,) door eene opening tuimelen , culbuter
a travers .q. ouverture; faire la culbute au
travers de q. ouverture.
Doortuinen, o. (ik tuinde door, heb doorgetuind), aanhouden of voortgaan met tuinen , (d. met den tuinbouw) continuer de
jardiner, (d. i. met vlechten) continuer
d'entrelacer, zie Tuinen.
Doortwijnen, o. w. (ik twijnde door, heb
doorgetwijnd), aanhouden of voortgaan met
twijnen, continuer de tordre on de retordre.
—, met fpoed twijnen , tordre ou retordre vite.
Doortwisten , o. w. (ik twistte door , heb door•
getwist), aanhouden of voortgaan met twisten continuer de disputer, de quereller,.zie
Twisters.
Doorvaart, yr. het doorvaren der fchepen ,
doorgang van vaartuigen , passage, m. Er is
eene ilerke — op die pleats, sl y passe beaucoup

D00
de vaisseaux.
(zeew.) ftraat , passe,
Men kan in deze haven door twee doorvaarten (firaten) komen, on pent entrer dans ce
port par deux passes. — tusfchen twee eilanden, piou , no.
Doorvallen , 0. w. viel door, ben doorgevallen), door eene opening vallen, tomber
par , a travers ou au travers dc. —, b. w. in
Itukken vallen casser en tombant
vallende
kwetsen, blesser en tombant.
Doorvangen, o. vv.(ik ving door , heb doorgevangen), aanhouden of voortgaan met vangen , continuer de prendre, d'attraper.
Doorvaren , o. w. (ik voer door, heb doorgevaren), aanhouden of voortgaan met varen,
continuer de naviguer,d'aller
, en bateau, etc.
zie Varen , ook in den zin van : Rijden. —,
siiel varen, aller vite (en bateau). Indien
het fehip niet beter doorvaart, zullen wij
oni 6 tier niet te B. zijn, si le vaisseau ne
vapa,s. plus vite, nous n'arriverons pas a B. a
six heures. —, (met Zijn) door eene opening varen ,passer par quelque lieu en bateau. Geene fchuit kan de flad 5 point de barque pout passer par la ville. Onder eene
brug passer au-dessous d'un pont. — 5 b.
w. in flukken varen, briser ou user en naviguant.
Doorvasten, o. w. (ik vastte door, heb doorgevast), aanhouden of voortgaan met vasten ,
continuer de fano-.
Doorvechten , o. w. (ik vocht door, heb doorgevochten), aanhouden of voortgaan met
vechten, continuer de combattre. Offchoon
zij hunnen generaal verloren hadden , vochten zij evenwel nog door , quoiqu'ils eussent
perdu leer general, ils continuoient de cornbattre. —, met fpoed of kracht vechten ,
co-nbattre avec vigueur. Zij moeten beter
ils doivent combattre avec plus de vigueur. — (zich), b. w. zich vechtende
eenen weg banen se faire jour Pepee a la
main. Zij hebben er zich doorgevochten ,
ils se sont fait jour Tepee a la main.
Doorvegen , o. w. (ik veegde door , heb doorgeveegd), aanhouden of voortgaan met vegen , continuer de balayer.—, met fpoed vegen 5 balayer vite. —, b. w. door eene opening vegen , balayer par ou a travers. —,
vegende een gat in iets maken, faire en trou
ou user en balayant; fig. doorhalen , berispen,
reprendre, reprimander; laver la tete el q. q.
Doorvellen, o. w. (ik velde door, heb doorgeveld) aanhouden of voortgaan met het
vellen (van boomen), continuer de couper
on d'abattre des arbres.
Doorverwen , o. w. (ik verwde door, heb
doorgeverwd), aanhouden of voortgaan met
verwen , continuer de teindre, etc. zie Verwen. —, b. w. door en door verwen, teindie biers. Deze itoffen zijn niet doorgeverwd , ces etoffes ne sont pas biers teintes.
Doorvijlen , o. w. (ik vijlde door , heb doorgeviild), aanhouden of voortgaan met vijlen , continuer de limer.
spoedig vijlen ,
Ulmer vite. b. w. vijlende vaneen icheiden, couper avec la lime. —, eene opening
in iets glen, faire un trou avec la lime.
Doorvisfchen , 0. w. (ik vischte door, heb
doorgevischt), aanhouden of voortgaan met
visschen, continuer de pecker. — 5 b. w.
overal visfchen , als : Wij hebben de geheele
gracht doorgevischt , zonder iets te vangen,
nous aeons péche par tout le fosse sans roes
prendre.
Doorvinken, o. w. (ik vinkte door, heb doorgevinkt), aanhouden of voortgaan met vinken,
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ken , continuer de prendre des pinsons —, b.
w. overal vinken, als : Wij hcbben de geheele provincie doorgevinkt , nous aeons parcouru
toute la province pour prendre des pinsons.
Doorvlaggcn , o. w. (ik vlagde door , heb doorgevlagd) , aanhouden of voortgaan met vlaggen , continuer de faire pavilion.
Doorvlakken , o. w. (ik N 1 ak t e door , heb doorgevlakt) , zie Doorvlckkcn.
Doorvlammen o. w. (ik vlamde door, heb
dogrgevlamd), aanhouden of voortgaan met
vlammen , continuer de jeter des Hammes, de
fiamber. —, fuel viammen , bo user fort. Laat
het hoot —, dan hinders de rook niet , faites
quo le bois brine fort, ou quo le bois Bette
mieux la fiamme 5 alot s la fumee no genera pas.
Doorvlechten , o. w. (ik vlocht door, heb
doorgevlochten), aanhouden of voortgaan
met vlechten , continuer de tresser, de natter, d'entrelacer, etc. zie Vlechten. —, b.
w. (ik doorvlocht , heb doorvlochten) ,
het eene door het andere vlechten , entrelacer. Haar Naar was met paarlen en rozen
doorvlochten , elle avoit les cheveux entrelaces de poles et de roses. Doorvlochten
werk , tntrelacs,
Doorvlechting, yr. entrelacement, enlacement, m.
—, van bloedvaten in het menfchelijk ligchaam , (in de ontlk.) lads, m.
Doorvleijen , o. w. (ik vleide door , heb doorgevleid) aanhouden of voortgaan met vleijen, continuer de flatter.
Doorvlekken, o. w. (ik vlekte door, heb doorgevlekt) , vlekken doorlaten , ass: Het papier vlekt door , le papier bolt.
Doorvlieden , o. w. (ik vlood door , heb doorgevloden), aanhouden of voortgaan met vlieden 5 continuer de fuir. —, (met Zijn ,) door
eene plaats of opening vlieden , fair par ou
travers. Hij is de poort doorgevloden
s'est enfui par la poste.
Doorvliegen , o. w. (ik vloog door, heb doorgevlogen) , aanhouden of voortgaan met vliegen , continuer de voler. De duiven hebben
den ganschen dag doorgevlogen , les pigeons
out vole, out continue de voler toute M fournée. —, fnel vliegen , voler vite. —, (met
Zijn ,) door eene opening of plaats vliegen ,
voler par j. lieu, par une ouverture; fig.
passer rap:dement. —, van het eene chicle
tot het andere vliegen , voler d'un bout a P autre. —, b. w. vliegende breken , briser on rompre en volant contre. De duif heeft het glas
doorgevlogen, le pigeon a vole contre le carroan et l'a casse.
Docrvlieten , o. w. (ik vloot door , heb doorgevloten) , aanhouden of voortgaan met vlieten , continuer de confer —, (met Zijn ,)
door eene plaats of opening vlieten , couler
par on a travers. flier is het water doorgevloten , ici Pears a passé.
Doorvlijen , o. w. (ik vlijde door, heb doorgevlijd), aanhouden of voortgaan met vlijen , continuer de ranger. —, b. w. door
eene plaats heen vlijen , ranger par q.
Doorvlijmen , b. w. (ik vlijmde door, heb
doorgevlijmd), met een vlijm openen , onvtir,, cooper on percer avec une lancette.
Doorvlijming , yr. action d'ouvrir,, etc. avec une
lancette.
Doorvloeijen , o. w. (ik vloeide door, heb
doorgevneid), aanhouden of voortgaan met
vlocijen , continuer de cooler. (bij zinverzetting ,) eenig vocht doorlaten, ass: Dit
papier vloeit door , ce papier boit. —, door
eene opening vloeijen , (met Zijn , wanneer
de plaatsverandering, en met Hebben , wan-
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neer de voortduring der wcrking bcdoeld
worth ,) collier ou passer par ou a travers.
Het water is de sluis doorgevloeid Pear: a
passé par Pecluse. Het water heeft weleer
onder de brag doorgevloeid , Peau a passé
aupa avant par-dessous le pont; fig. nit het
geheugen raken , als : Zijn naam is mij doorgevloeid , son nom isn'a echappe (niet : West
ichapee ; dit wil , zeggen : is mij onbedachtelijk nit den mond geN alien.)
Doorvloeijing, yr. action de corder par.
Doorvloeken , o. w. (ik vloekte door, heb
doorgevloekt) , aanhouden of voortgaan met
vlocken , continuer de juror.
Doorvloeren, o. w. (ik vloerde door, heb
doorgevloerd), aanhouden of voortgaan met
vloeren, continuer de paver, de call o'er.
Doorvlotten , o. w. (ik vlotte door , heb doorgevlot) , door eene plaats of opening vlot=
ten, faire fiotter par. Het hout bluft niet
in de ftad , het wordt doorgevlot , le bois ne
reste pas dans la ville , on le pit flotter outre.
Doorvlugten , o. w. (ik vlugtte door , heb
doorgevlugt) , aanhouden of voortgaan met
vlugten , continuer de fuir. —, (met Zijn ,)
door eene plaats of opening vlugten , s'enfuir par ou a travers.
Doorvochten , b. w. (ik doorvochtte , heb doorvocht) , door en door vochtig maker, humecter ou mouffler entierement, imbiber. De
regen heeft de aarde genoeg doorvocht ,
pluie a imbibe la terre suffisamment.
Doorvoeden , b. w. (ik doorvoedde heb doorvoed) , door en door voeden , nourrir bicn ;
bijna enkel in het verl. deelw. Doorvoed ,
b. n. biennourri, e, bien engraisse , e.
Doorvoegen , o. w. (ik voegde door, heb
doorgevoegd) , aanhouden of voortgaan met
voegen (bij metsel.), continuer de remplir
les joints d'une muraille.
fiioedig voegen,
se de Becher (en parlant d'un macon qui remplit les joints d'une muraille).
Doorvoederen, o. w. (ik voederde door, heb
doorgevoederd), aanhouden of voortgaan met
voederen , continuer de nourrir (des bites),
de donner de la nourriture (aux bites).
Doorvoer,, in. het vervoeren van koopmanfchappen , enz. door eene plaats, passage. —, belasting op den doorvoer van koopmanfchappen , passage. Den — betalen, payer le
passage.
Doorvoeren , b. w. (ik voerde door, heb doorgevoerd) mener, conduire, voiturer, fairs
passer par ou a travers q. ends-sit.
Doorvoeteren, o. w. (ik voeteerde door , heb
doorn-evoeteerd) , aanhouden ofvoortgaan met
voeteren , continuer de marcher. —, met
fpoed voetdren , marcher vite. —, (met
Zijn ,) door eene plaats voetèren , marcher,
ou alter a pied" par q. lieu.
Doorvogelen , o. w. (ik vogelde door, heb
doorgevogeld) , aanhouden of voortgaan met
vogelen , continues- la chasse aux oiseaux,
continuer de prendre des oiseaux. —, b. w.
overal vogelen , als : Zij hebben de geheele
provincie doorgevogeld , ifs out pat count
toute la province pour prendre des oiseaux.
Doorvollen , o. w. (ik volde door , heb doorgevold) , aanhouden of voortgaan met vollen
continuer de fouler.
Doorvolgen, b. w. (ik volgde door , heb doorgevolgd) , overal volgen , als : De hond hecft
hem het gansche land doorgevolgd , le chi=
Pa suivi par tout le _pays.
Doorvouwen , o. w. (ik vouwde door , heb
doorgevauwen), aanhouden of voortgaan met
vouwen , continuer de plier. — 2 b. w. vonwen-
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wende een gat in iets maken of breken , dichirer en pliant.
Doorvragen, o. w. (ik vroeg of vraagde door, heb
doorgevraagd) , aanhouden of voortgaan met
vragen , continuer de demander, de questionner.
Doorvfagmg , yr. action de continuer de demander.
Doorvreezen , o. w. (ik vreesde door, heb
doorgevreesd) , aanhouden of voortgaan met
vreezen , continuer de craindre.
Doorvreten , o. w. (ik vrat door, heb doorgevreten) , van theren , en (in de lage ftraatt.)
ook wel van menfchen , aanhouden of voortgaan met vreten , continuer de manger. —,
fuel vreten , manger vite. —, b. w. door
icts hecn vreten , percer en mangeant , en
rongeant , rouges-, corroder. De wormen
hebben dit hoot doorgevreten , les vers out
ronge ce bois. De roest vreet bet ijzer door,
la ronille mange le fer. Het vergift heeft
zijne ingewanden doorgevreten , le poison
a corrode lee intestins. Een bock , dat van
de wormen doorgevreten is , un Uwe piqué
des vers.
Doorvriezen, o. w. met den onbep. 3. perf. ,
( het vroor door , heeft doorgevroren en doorgevrozen) continuer de geler. —, met bepaalde perfoonsaanduid. , (met Zijn ,) door
den vorst gebroken worden , als : De &sell is
doorgevrorcn , la gelie a casse la bouteille.
Doorvrijen , o. w. (ik vrijde door, heb doorgevrijd) , aanhouden of voortgaan met vrijen , continuer de faire Pamour.
Doorvuren , o. w. (ik vuurde door , heb door' gevuard) aanhouden of voortgaan met vuren , (in het knigsw.) , continuer le feu ,continue,- tie fare feu , de th er. —, met fpoed
vuren , tirer vote.
Doorwaadbaar,, b. n. waar men doorwaden kan,
gueable. Dc rivier is flechts op twee plaatfen —, la riviere n'est gueable qu'en deux
endroits.
Doorwatojen , o. w. met den onbep. 3. perf.
(het woei en waaide door, heeft doorgewaaid) , aanhouden of voortgaan met waaijen , continuer de venter, de fare du vent.
—, met bepaalde perfoonsaanduid. , door eene
opening waaijen , souffler par q. ouverture on
lieu. Deze vensters sluiten niet wel , de wind
waait overal door , ces fenétres ne joignent
pas bien, le vent souffle partout. —, (met
Zijn ,) van den wind door eene opening of
plaats gedreven worden , etrefete, e, par q. lieu
ou ouvelture. Uw hoed is bier doorgewaaid ,
le vent a fete votre chapeau par ici; fig. Ilk
het geheugen raken , zie Doorvloeij en . — b.
w. (ik doorwoei en doorwaaide , heb doorwaanl) , door en door waaijen , als : De wind
heeft ons ter dege doorwaaid , le vent nous a
bien battus, nous a trawls, penetres.
Doorwachten , 0. w. (ik . wachtte door , heb
doorgewacht), aanhouden met wachten , continuer d'attendre.
Doorwaden , o. w.(ik waadde door , heb doorgewaad), aanhouden of voortgaan met waden , continuer de fpoedig waden ,
vier vite. —, (met Zijn ,) door eene plaats
waden , passer au gtid. Wij kunnen bier wel
, nous pouvors bien passer ici au gue.
b. w. doorwaaddc , heb doorwaad) , door
eene plaats waden , passer au grid. Wij hebben den Rijn op verfcheidene plaatfen doorwaad , nous avons passe le Rhin en plusieurs
endroits au gue.
Doorwaken , o. w. (ik waakte door, heb doorgewaakt), aanhouden of voortgaan met waken, continuer de veiller.— 2 b. w. (ik waak-
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te door en doorwaakte, heb doorgewaakt en
doorwaakt), wakende doorbrengen, passer
en veillant on a veiller. 1k heb drie nachten
doorgewaakt of doorwaakt , j'ai veihe trois
nuits, j'ai passé tools units en veillant, a
veiller.
Doorwandelen , o. w. (ik wandelde door , heb
doorgewandeld) , aanhouden of voortgaan met
wandelen , continuer de se promener, continuer la p, omenade. Zullen wij — ? est-ce
quit nous continuerons notre promenade? —,
sterk wandelen , se promener vite. Indien
wij niet beter —, zffllen wij voor den regen
met te huts zijn, si nous ne nous promenons pas
plus vice, nous ne scions pas a la maison
avant que la pluie commence. — door eene
plazas heen wandelen , (met Lin, wanneer
de plaatsverandering , en met hebben, wanneer de voortduring der werking bedoeld
wordt) , se promener par, traverser a pied,
parcourir. Wij hebben geheel Duitschland
doorgewandeld , nous avons parcouru,--toute
PAllemagne. Wij hebben den ganfchen ruin
doorgewandeld , nous nous sommes promenes
par tout le jai Wij zijn het bosch doorgewandeld , nous avons traverse le bobs
pied. —, b. w. wandelende wooden , dechirer on ecorcher en se promenant. Ik heb mijne voeten doorgewandeld, je me suis ecorchd
les pieds en me promenant. , (ik doorwandelde 9 heb doorwandeld), overal wandelen ,
parcourir en sepromenant, traverser a pied;
fig. Met zijnen guest het heelal —, parcourir Punivers dans ses pewees; promener son
esprit par tout Punivers.
Doorwandeling , yr. tour, m. promenade.
Doorwarm , b. n. door en door warm , tout-afait chaud, e, bien chaud, e, tres-chaud,e.
Doorwarmen , b. w. (ik warmde door , heb
doorgewarmd) , door en door warm maken,
chatiFer bien.
Doom.afernen , o. w. (ik wafemde door , heb
doorgewilfemd) , aanhouden of voortgaan met
wafemen , continuer d'exhaler. —, b. w. (ik
doorwafemde , heb doorwafemd), door en
door met wafem vullen , r emflir tie vapeur.
Doorwasfchen , o. w. (ik wiesch door , hib
doorgewasfchen), aanhouden of voortgaan
met wasfchen, continuer de laver. —, filet
wasfchen, laver vite. —, b. w. doorflaan ,
als Wasch deze koufen ecns even door ,
yes un peiti ces bus. — , door wasfchen verfhjten
of wonden , dechirer, bles,er, ecorcher en
lavant. De waschvrouw had hare handen
doorgewasfchen , la laveuse s'etoit ecorche
les mains.
Doorwasfen , o. w. (ik wies door, heb doorge.
wasfen) , aanhouden of voortgaan met wasfen, continuer de croitre. fuel wasfen ,
croitre vite, croitt e bien.—, door eene opening , enz. wasfen , croitre a travers ou par;
pousser ses branches el travers ou par q. ony e; tare en croissant. De kamperfoelie is het
venster doorgewasfen , la chevre-feuille a pousse sec branches a travers la fenetre. o.
w. (ik doorwies , ben doorwassen) , van eenig
ligcbaam groeijende doordrongen worden ;
bijna enkel in het veil. deelw. , als : vleesch ,
tie la viande entrelacee on melee de gras et
de maigre.
Doorwateren , o. w. (ik waterde door , heb
doorgewaterd) , aanhouden of voortgaan met
wateren , continuer d'uriner, etc. zie Wateren. —, w. door en door wateren , (d. i.
pfsfen ,) als : Het kind heeft het bed doorgewaterd , le lit est tout-u -fait mouille de 1'ub. w. (ik doorwaterde,
Hue de Penfant.
hub
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heb doonvaterd), geheel en al met Water Doorwetten, a. w. (ik wette door, heb doorgewet) , aanhouden of voortgaan met weten
5 mouiller
doordringcn , imbiber 5. abretiver ,
ten , continuer d'aiguiser. foci wetten ,
sorte clue cc qui est mouille foit tout pinitri
aiguiser vite. —, b. w. wettende breken
d'eau. Doorwaterd hout , bons pinette d'eau
verflijten , trouer, use? , cassei en aiguisant.
( in tegenflell. van verwaterd lout, dat door
Doorweven , o. w. (ik weefde door , heb doorhet water bedorven is).
geweven) , aanhouden of voortgaan met weDoorwedden , o. w. (ik wcddc door , heb doorvan , continuer de tisser. —, met fpoed wegewed) , aanhouden of voortgaan met wedvan
, tisser vite —, b. w. (ik doorweefde ,
continuer
de
gager.
den,
heb doorweven en doorweefd), wevend onDoorweeken , o. (ik weekte door , heb
dereen mengen , ants elacer en tissant. Eene
doorgeweekt), aanhouden of voortgaan met
met gouden bloemen doorweven zijden flof,
weeken , continuer de tremper, etc. zie Weenose itoffe de soie, tissue de flours d'or ; fig.
ken. Laat het lumen nog twee dagen —, laisHare dagen zijn met komincr en wederwaarsez le hinge emper encore deux fours. — , (met
digheden doorweefd , ses fours soot tissus de
Zijn ,) door en door week worden
chagrin et d'adversitis.
entierement, Itte imbibe, e. De kalk aan de
moor is geheel doorgeweekt , la chaux a la Doorwezen , zie Doorzijn.
muraille est imbibie on amollie entierement. Doorwieden . o. w. (ik wiedde door , heb doorgewied), aanhouden of voortgaan met wie—, b. w. (ik doorweekte , heb doorweekt),
den , continuer de sarcler, zie Wieden. —
door en door week maken , anaollir tout-d-fait ,
fnel wieden , sarcler vita. —, b. w. overal
tremper, imbiber. Met wiin —, aviner. De rewieden , als : Zij hebben den geheelen tuin
gen heeft het aardrijk genoeg doorweekt, la
doorgewied , ils out sarcle tout le jardin.
pluie a imbibe , trevi , la terre suffisamment.
Doorweeking , vr. action d'imbiber,de tremper, Doorwiegen , o. w. (ik wiegde door , heb doorgcwiegd) , aanhouden of, voortgaan met wied'amollir, etc. impregnation; zie Doorweeken.
gen , continuer de bercer. feel of Clerk
Doorwegen , o. w. (ik woo; door, heb doorwiegen , bercer vite ou fort. —, b. w. wiegewogen) , aanhouden of voortgaan met wegende breken, als : Het kind heeft den band
gen , continuer de peser. snel wegen ,
doorgewiegd , l'enfant a rompu la bande
peser vite. —, b. w. wegende vaneen fcheiden , divider en pesant on an poids,
force de bercer.
Doorweiden, o. w. (ik weidde door heb door- Doorwies , veil. t. zie Doorwassen.
geweid), aanhouden of voortgaan met wei- Doorwuken o. w. (ik week door , ben doorgeweken) , wijkendd door eene plaats gam
den 5 (van vetweiders ,) continuer d'engraisser
als : Zij zijn deze clad doorgeweken , ils song
des bestiaux , (van vee ,) continuer de paitre.
b.
w.
overal
weiden
,
metier
paitre
parpasses
par cette villa en fuyant; ils se soot
—,
enfiis par cette ville.
tout; paitre partout. De koeijen weiden bet
geheele dorp door , les vaclies paissent par tout Doorwijzen , b. w. (ik wees door, heb door
gewezen), door eene plaats den wog wijle village.
zen, als : Wijs dezen man cans het bosch
Doorwelken , o. w. (ik welkte door , heb door-.
door, mew; ez a cot homme le chemist a
gewelkt) , aanhouden of voortgaan met weltravers la foil..
ken , als : Offchoon ik de rozen begoten heb,
welken zij echter door, quoique Pale mouilli les Doorwillen , o. (ik wilde door , heb doorgewild) , cigenlij k met uitlating van eon anroses , tiles continuent de se fleti ir ,--de se fairer,
der werkw. , als : Ik wil bier door (gain),
Doorwenken o. w. (ik wenkte door , heb doorje veux pas er ici. Het wil er niet door , je
gewenkt), aanhouden of voortgaan met wentie pole le faire passer.
ken, continuer de faire signe.
Doorwenfchen , o. w. (ik wenschte door , heb Doorwinden , o. w. (ik, wond door , heb doorgewonden) , aanhouden of voortgaan met
doorgewenscht), aanhouden of voortgaan met
winden , continuer de divider, etc. zie Winwenfchen , continuer de sonhaiter.
den. —, fuel winden , divider, etc. vite. —,
Doorwentelen , o. w. (ik wentelde door , heb
b. w. door acne opening winden , faire pasdoorgewenteld), aanhouden of voortgaan met
ser par q. ouverture en s iiindant , etc. , en torwentelen , continuer de rouler, etc. zie Wen, etc. —, al windende kwetsen , als :
telen. —, b. w. door eene openin0Yfplaats
Ik heb mijne vingers doorgewonden , je me
wentelen , rouler par ou a travers.
suns Nesse on icorche les doigts en dividant,
Doorwerkcn o. w. (ik werkte door, ,heb
doorgewerkt), aanhouden of voortgaan met
etc. zie Winden.
werken , continuer de travailler. Clerk of Doorwinnen , o. w. (ik won door , heb doortravailler
fort
on
vite.
gewonnen) , aanhouden of voortgaan met
met fpoed werken ,
winnen , continuer de gagner.
b. w. door en door werken , travailler
bien ; bien petrir la pate, Pargile ; (bij Doorwippen , o. w. (ik wipte door , ben doorgewipt) , door eene opening wippen , echappasteib.) framer la pate; bien raboter le
per,, s'echapper par. Hij wipte het venster
mottier. —, b. w. (ik doorwerkte , heb
door , it s'echappa par la fendtre ; it est saudoorwerkt), werkende ondereen mengen ,
te pat' la fenitre.
als : Eene flof met good en zilver brocher tine itoffe d'or et d'argent. Met good Doorwisfchen w. (ik wischte door , heb
doorgewischt) , aanhouden of voortgaan met
en zijde doorwerkt tissu d'or et de soie.
wisfchen , continuer de torcher, d'essuyer.
Doorwerven , w. (ik wierf of worf b, door,,
—, b. w. doordoen , effacer, zie Uitwisheb doorgeworven) , aanhouden of voortgaan
fehen.
met werven , continuer de faire des recrues.
Doorwerpen , o. w. (ik wierp en worp door, Doorwitten , o. w. (ik witte door, heb doorgewit), aanhouden of voortgaan met witten
heb doorgeworpen) , aanhouden of voortgaan
met werpen , continuer de jeter. —, fnel
continuer de blanchir. —, b. w. door en
werpen , ,,Voter vita. —, b. w. door eene
door mitten, blanchir Hen.
opening werpen , jeter par on a travers q. Doorwoeden, o. w. (ik woedde door, heb
ouverture. —, door werpen breken Of cone
doorgewoed), aanhouden of voortgaan met
woeden, continuer d'itre en fureur, zie
opening in iets werpen, caster en jetalit sone on dessus.
Wo Wen.
Door-

D00
270
Doorwoekeren , o. w. (ik woekerde door , heb
doorgewoekerd), aanhouden of voortgaan
met woekeren , continuer d'exercer Pusure , zie
Woekeren. Hij heeft zijn ganfche leven
doorgewoekerd, it a fait l'usurier toute sa vie.
Doorwoei, veil. t. zie Doorwaaijen.
Doorwoelen , o. (ik woelde door, heb
doorgewoeld) , aanhouden of voortgaan met
woelen , continuer de se remuer, zie Woelen. — , b. w. (ik woelde door en doorwoelde , heb doorgewoeld en doorwoeld),
overal woelen , door en door woolen ,fouiIler.
De wilde zwijnen —, de aarde , om wormen te
zoeken , les sangliers vet millent.
Doorwonden 7 b. w. (ik doorwondde , heb
doorwond), door en door wonden , blesser
grievement, percer de part en part, d'outre
en outre ; fig. aandoen , treffen , als : Dat
doorwondt mid het hart , cela Me perce, me
dechire, me fait fendre le codur ; le
coeur navre.
Doorwonen , o. w. (ik woonde door , heb
doorgewoond) , aanhouden of voortgaan met
wonen ; meest enkel in de onbep. wi j ze , als :
Hij blij ft —, it continue d'habiter cette maison.
Iemand laten laisser q. q. demeurer dans
une maison.
Doorwormen , o. w. (ik wormde door , heb
doorgewormd), aanhouden of voortgaan met
wormen, continuer de se peiner, zie Wormen. —, b. w. door erne opening wormen,
faire passer avec peine par. q. ouverture.
trou—(zich),alsHjerw
vera moyen de se tirer d'affaire , quoiqu'il
lui co g te beaucoup de fieine.
Doorworstele n , o. (ik worstelde door , heb
doorgeworsteld), aanhouden of voortgaan
met worstelen , continuer de lutter, etc. zie
Worstelen. , (met Zijn ,) en b. w. fig.
met moeite te boven komen , se tirer d'un
embarras par de grands efforts , le surmonter,, se depétrer,, se tirer d'affaire. Wat al
rampen heb (ben) ik niet doorgeworsteld ,
combien d'adversites n'ai-je pas en a surmonter,, a vaincre.
Doorworsteling , yr. action de surmonter,, de
vaincre etc., zie Doorworstelen.
Poorworsten , o. w. (ik worstte door , heb
cloorgeworst), aanhouden of voortgaan met
worsten , continuer de faire des andouilles,
etc. zie Worsten. fpoed waken met worsten , se depecher (en parlant de q. q. qui
fait des andouilles , etc.).
Doorwortelen , o. w. (ik wortelde door , heb
tdoorgeworteld), aanhouden of voortgaan met
wortelen , continuer d'enraciner. 7 (met
Zijn ,) zijne wortels door iets heen verfpreiden , repandre ses racines. Deze boom is den
geheelen toin doorgeworteld , cet arbre a
repandu ses racines par tout le jardin.
Doorwrijven , o. (ik wreef door , heb doorgewreven) aanhouden of voortgaan met
wrijven , continuer de frotter, de broyer,
etc. Zie wrijven. —, fuel wrijven, frotter,
broyer, etc. Vito. —, b. w. (met Zijn ,)
wrijvende breken , casser ou rompre en se
rottant. —, b. w. door wrijven erne opefning
maken , user ou troaer q. ch. a force de
le frotter. —, door wrijven wonden, blesser,
ecorcher ou dechirer a force de frotter,
de broyer, etc.
Doorwnjving , yr. action de blesser, etc. en
frottant.
Doorwrikken , o. w. (ik wrikte door, heb
doorgewrikt), aanhouden of voortgaan met
wrikken , continuer de branler ou de are
branler; continuer de rawer, etc. zie
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ken. —, b. w. wrikkende doorbreken, rompre on casser en secouant.
Doorwringen , o. w. (ik wrong door , heb
doorgewrongen) , aanhouden of voortgaan
met wringen , continuer de tordre , de serrer,
etc. zie Wringen. —, b. w. wringende bre-,
ken of fcheuren , casser , rompre ou dechirer
en tordant. Gij hebt den doek doorgewron- gen , vous avez tordu le mouchoir si fort,
wringende wonden,
qu'il s'est dechire.
blesser, dechirer ou ecorcher en tordant.
Doorwrocht , (\Teri. deelw. van het ONGEBR.
Doorwrochten). , b. n. door en door bewerkt , (van voortbrengselen van den geest,)
bien acheve , e, film,e , travazlle , e; soli di.
Erne doorwroehte verhaudeling , une dissertation bien travaillee,finie. Een werk , un
ouvrage bien fait.
Doorwroeten, o. w. (ik wroette door , heb
doorgewroet), aanhonden of voortgaan met
wroeten , (van eenen mol , enz.), continuer
de fouiller,, (fig. van eenen mensch ,) de se
peiner. (met Zijn ,) door iets heen wroeten , wroetende door lets clringen , passer en
ouillant.—, b. w. wroette door en doorfwroette
, heb doorgewroet en doorwroet),
overal wroeten , door en door wroeten ,fouiller , labourer. De mollen hebben mijnen
tuin geheel doorgewroet of doorwroet , les
taupes ont laboore tout mon jardin. (ten.
Doorwroeting , vr. action de, etc. zie DoorwroeDoorwrokken , o. w. (ik wrokte door , heb doorgewrokt), aanhouden of voortgaan met wrokken , continuer de nourt 'rune ancienne haine,
Doorwurmen , o. (ik wurmde door , heb doorgewurmd), zie Doorwormen in de eerfte
beteekenis.
Doorzaaijen , o. (ik zaaide door, heb doorgezaaid), aanhonden of voortgaan met zaaijen, continuer de semer. —, spoedig zaaijen,
semer vite. —, b. w. (ik doorzaaide , heb
doorzaaid), fig. iets onder iets anders mengen ,
itrowjen zaaijen, enz. miler, entremdler,
parsemer. Het blaauwe veld, doorzaaid met
Herren, la vate azuree, parsemee d'etoiles.
Doorzag , verl. t. zie Doorzien.
Doorzagen , o. w. (ik zaagde door, heb doorgezaagd), aanhonden of voortgaan met zagen , continuer de scier, (op de viool), de
racier du violon. fuel zagen , scier vite.
— b. w. zagende vaneen fcheiden , scier,
couper avec la scie. Een hout dwars —, traverser un bois en sciant. —, zagende wonden,
blesser on ecorcher en sciant.
Doorzakken , o. w. (ik zakte door, heb doorgezakt) , aanhouden of voortgaan met zakken , d. i. in zakken doen , continuer de sacher,, d'ensacher. —, (met Zijn,) inzakken ,
verzakken, s'affaisser, s'ecrouler, s'enfoncer.
De vloer is bier doorgezakt , le plancher s'est
affaissi en cet endroit.
Doorzakking, yr. inzakking , ecroulement, affaissement , m.
Doorzalven, o. W. (ik zalfde door , heb door-,
gezalfd), aanhoucten of voortgaan met zalven , continuer d'oindre, etc. zie Zalven. —,
b. w. door en door zalven, oindre bien;
frotter bien d'onguetzt.
Doorzeepen o. w. (ik zeepte door , heb doorgezeept) , aanhouden of voortgaan met zeepen , continuer de savonner. —, door en
door zeepen , savonner bien.
Doorzeeveren , o. w. (ik zeeverde door , heb
doorgezeeverd), continuer de baver. —, b.
w. door en door met zeever nat maken,, mouil.
ler de have.
Doorzegelen, o. w. (ik zegelde door , heb
dobr-
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doorgezegeld), aanhouden of voortgaan met
zegelen, continuer de sceller,, de timbrer.
Doorzeilen , o. w. (ik zeilde door , heb doorgezeild), aanhouden of voortgaan met zeilen,
continuer de naviguer, de faire voile,de voguet
— 5 foci zeilen , naviguer ou courir vite. ,
door eene plaats zeilen , passer a la voile. De
fchepen zUn de flad doorgezeild, les vaisseaux ont passé a la voile par la ville. —,
b. w. zeilende breken , briser ou rompre en
faisant voile, en naviguant. —, door cane
zee , enz. zeilen , als Wij hebben reeds
vele zeecin doorgezeild , nous avons déjà parcouru plusieurs mers.
Doorzenden o. w. (ik zond door, heb doorgezonden) , aanhouden ofvoortgaan met zenden , continuer.
d'envoyer. —, b. w. door eene
plaats heen zenden , envoyer par q. lieu. Ik heb
mijnen knecht de geheele fladdoorgezonden ,
j'ai envoye mon domestique par toute la ville.
Doorzetten, b. w. (ik zette door , heb doorgezet) , door eene opening zetten , mettre
travers q. ouverture; fig. ijverig met eene
zaak voortgaan en dezelvé , ongeacht alle
hinderpalen , trachten tot hand te brengen ,
pousser une affaite ; venir a bout d'une chose; faire reussir une affaire. Hij heeft het
met geweld doorgezet , it Pa emponte de
haute lutte. o. w., (bij de boekdr.) continuer de composer, composer vite; fig. moedig
voortgaan , continuer avec ardeur, doubler
le pas; avancer fort.
voortgang maken
se depécher.
Doorzien , o. w. (ik zag door, heb cloorgezien.) , door eene opening of door can doorfchijnend ligchaam zien , voir on regarder
par ou a travers q. ouverture ou us; corps
transparent. Tusfchen de tralidn of fpijlen —,
regarder a travers lie barreaux d'une grille.
, b. w. 'door en door zien , percer des
yeux. Hij zag mij zoo fcherp aan , alsof
mij wilde —, it me fixa, it fixa ses regaras
sur moi, comme s'il vouloit me percer des
yeux.—, Itukswijze bezien , parcourir, examiner. Eene rekening —, examiner un compte ;
faire la revision d'un compte. Wij hebben
alles doorgezien , maar niets gevonden , nous
avons tout examine, mans nous n'avons lien
trouve. Een bock nog Bens —, om de fouten te verbeteren , revoir an livre pour le
corriger. (ik doorzag , heb doorzien) ,
fig. door iets zien en daardoor bevatten ,
concevoir. Ik doorzic die zaak niet, je ne
concois pas cette affaire. (m.
Doorziening, vr. revue , examination, f. examen,
Doorziften , o. w. (ik ziftte door, heb doorgezift), aanhouden of voortgaan met ziften,
continuer de tamiser, de cribler. fpoedig
ziften , tamiser vite. —, b. w. door eene zeef
later loopen , tamiser, passer par tin tamis ,
eon crible.
Doorzigt, o. het zien door eene opening of
plaats, vue, f. Iemand het — betimmeren ,
Boucher la y es a q. q. par q. batiment. —,
bezigtiging, inspection, f examen, m. revision, f. Iemand can bock ten — geven , donseer a y. q. un livre pour le parcourir, pour
Pexaminer; fig. bevattiffg , als : Ik heb geen
— in die zaak , je ne concois rien a cette
chose.—, bevattingsvennogen , fchranderheid,
petspicacite, penetration d'esprit, f. Een
man van veal un homme de beaucoup de
penetration, de lumib-es , etc,
Doorzigtbaar,, zie Doorzigtig.
Doorzigtbaarheid, zie Doorzigtigheid.
Doorzigtig , b. u. doorfchijnend , transparent,
e. diaphane.
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Doorzigtigheid, yr. doorfchijnendheid , transparence, diaphaneite.
Doorzigtkunde , yr. (in de natuurk.) zekere
wetenfchap , diopti ique , anaclastique ,
Doorzijgen , b. w. (ik zeeg., door, heb doorgezegen) , door eenen dock , enz. laten loopen, filtrer ; faire passer (des liquides) par
:in hinge, etc. Besfenfap
files er du .fus
de groseilles.
Doorzijging , yr. infiltration.
Doorzijn , o. w. (ik was door, ben door geweest) , eigeniuk met uitlating van cen ander we:kw. , als : Ik ben er door (gekomen),
je suis passé; fig. je me suis tire d'affaire.
Mijne koufen zijn door (gegaan), noes bas
rant tootles ou dechires; zie Door.
Doorg ijpelen„, o. w. (ik zijpelde door,ben
doorgezijpeld) zie Doprzupen.
Doorzijpeling, yr. distillation.
Doorzijpen, o. W. (ik zijpte door, ben doorgezijpt) , door jets heen zijpelen , langzaam
doorzakken, degoutter,, timber goutte a goutte, suinter.
Doorzi.jperen , o. w. (zijperde door , ben doorgezij perd) , zie Doorzijpen.
Doorzijping , yr. action de suinter.
Doorzingen, o. w. (ik zong door , heb doorgezongen) aanhouden of voortgaan met zingen , continuer de chanter. —, fuel zingen
chanter vite. —, b. w. van het begin tot het
einde zingen , chanter d'un bout a l'autre.
Doorzinken , o. w. (ik zonk door , heb door-.
gezonken), aanhouden of voortgaan met zinken 5 continuer d'aller au fond, zie Zinken. —, (met Zijn ,) door acne opening
zinken, tomber par q. ouverture en s'affaissant , en s'ecroulant.
Doorzitten o. w. (ik zat door , heb doorgezeten) , aanhouden met ziften, rester. Zit
nog wat door , restez encore queliue temps.
, b. w. door op jets te ziteen eene opening
in lets maken user,, crosier ou dechirer q. ch.
etc. a force d'être assis dessus. Zich
, se
blesser a force d'etre assis. (zoeken.
Doorzocht , verl. t. en \Teri. deelw. zie DoorDoorzoeken , o. w. (ik zocht door , heb doorgezocht) , aanhouden of voortgaan met zoeken, continuer de chercher. fnel zoeken,
chercher vite. —, b. w. overal zoeken, chercher partout. Ik heb het geheele huis doorgezocht, j'ai cherche par toute la maison.
(ik doorzocht , heb doorzocht) , door en door
zoeken , fouiller , visiter, fureter. Een bosch
fouiller dans un bois. Iemands zakken
fouiller q. q., fouiller dans les pod:es de
q. q. Hij doorzoekt alles , it va fbrOant
partout. Een huis , visiter une nears n,
faire la visite dans tine maison. Hij heft
het ganfche huis doorzocht , it a visite par
toute la maison. Nog 'eens —, op nieuw
refouiller, revisiter.
Doorzoeking , yr. action de chercher, de fouiller, de visiter, visite, f. examen, m.
Doorzoeker,m.cehti qui fouille ou visite, visiteur.
Doorzondigen , o. W. (ik zondigde door , heb
doorgezondigd), aanhouden ofvoortgaan met
zondigen , continuer de pecker.
Doorzogen , o. W. (ik zoogde door , heb doorgezoogd), aanhouden of voortgaan met zogen,
continuer d'allaiter.
Doorzorgen, o. w. (ik zorgcle door, heb doorgezorgd) , aanhouden of voortgaan met zorgen , continuer de soigner, de veiller.
Doorzouten , b. w. (ik zoutte door , heb doorgezouten), door en door zouten , saler hien.
Het vleesch is goed doorgezouten , la viande
est biers sales.
Door-
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Doorzuchten , o. w. (ik zuchtte door, heb
doorgezucht) , aanhouden of voortgaan met
zuchten , continuer de soupirer.
Doorzingen , o. w. (ik zoog door, heb doorgezogen) , aanhouden of voortgaan met zuigen , continuer de sneer, de toter. eenig
vocht doorlaten , als : Het papier zuigt door,
le papier boit. —, van inkt, enz. doortrekken , als : Deze inkt zuigt door , cette encre
perce le papier. —, b. w. zuigende wooden,
blesser en sucant. Het kind heeft de tepels
der moeder doorgezogen , Penfant a blesse
les tetons de sa mere hfforce de succ...
Doorzuipen , o. w. (ik zoop dOor , hub doorgezopen) , aanhouden of voortgaan met zuipen , continuer de boire, zie Zuipen.
Doorzullen , o. w. (ik zoude door , zonder
veil. deelw.), gemeenlijk met uitlating van
een ander werkw. , ads : Het zal bier door ,
je veux que cela passe par ici.
Doorzulten , o. w. (ik zultte door , heb doorgezult) , aanhouden of voortgaan met zulten, continuer de mariner, de saupoudrer
de sel, de Baler. —, b. w. (ik doorzultte , heb doorzult), door en door zulten , mariner hien; meest enkel fig. voor
doormengen , entrelas dei ; en dan nog flechts
in het verl. deelw. , als : L i ne redevocring
was met geleerde aanhalingen doorzult , son
discours etoit entrelarde de citations savantes.
Doorzwabberen , o. w. (ik zwabberde door,
heb doorgezwabberd) aanhouden of voortgaan met zwabberen , continues- de frubetter,
etc. zie Zwabberen.
Doorzwachtelen , o. w. (ik zwachtelde door,
heb doorgezwachteld), aanhouden of voortgaan met zwachtelen , continuer de bander, etc.
b.w. zwachtelende broken,
zie Zwachtelen.
rompre en bandant. zwachtelende wonden , blesser en bandant on h force de bander.
Doorzwavelen , o. w. (ik zwavelde door , heb
doorgezwaveld) , aanhouden of voortgaan met
, door en
zwavelen , continuer de soup
door zwavelen , soufrer Bien.
Doorzweepen , o, w. (ik zweepte door , heb
doorgezweept) , aanhouden of voortgaan met
zweepen , continuer tie fouetter. —, b. w.
door eene pleats of opening zweepen , chasser on faire passer q. q. par on a travers q.
lieu, etc. en le foucttant. zweepende
wonden , blesser on dcorcher d force de fouetter.
Doorzweeten , o. w. (ik zweette door , heb
doorgezweet), aanhouden of voortgaan met
zweeten , continuer de suer. —, b. w. (ik
zweette door en doorzweette , heb doorgezweet en doorzweet) , met zweet doen doordringen , mouiller de sueur. Ik heb mijne
beide hemden doorzweet of doorgezweet,
voila Ines deux chemises toutes mouillies de
suenr. uitzweeten , transsuder. De hars,
die nit de pijnboomen doorzweet , la resine
qui ti anssude des pins.
Doorzweeting, vr. trancsudation,
Doorzwelgen , o. w. (ik zwolg door , heb
doorgezwolgen), aanhouden of voortgaan
fnet zwelgen , continuer de goinfter. —, b.
w. door eene opening (bier : door de keel)
zwelgen , eviler, engloutir. Het ituk was
te grout, hij kon het niet —, le morceau
etoit trop grand, it sae pouvoit Pavaler. Men
met de flukken niet —, zonder ze te kaauwen , it sae faut pas engloutir les morceaux,
sans les avoir madly.
Doorzwelging, yr. action d'avaler,, d'engloutir,, (in de geneesk.), deglutition.
Doorzwemmen , o. w. (ik zwom door , heb
doorgezwommen), aanhouden of voortgaan
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met zwemmen, continuer de nager , zie Zwemmen. —, fnel zwemmen, nager vite.
(met Zijn ,) door eene opening zwemmen,
passer par a la nage. Onder eene brag —,
passer par-dessous un pont a la nage. —,
overal zwemmen , nager partout.
Doorzwellen , o. w. (1k zwol door, heb doorgezwollen) , aanhouden of voortgaan met
zwellen , continuer de s'enfier, d'enfler.
Doorzweren o. w. (ik zwoer door , heb doorgezworen) , aanhouden of voortgaan islet
zweren, d.
vloeken , continuer de fares-.
Doorzweren, o. w. (ik zwoer door, heb doorgezwoien) , aanhouden of voortgaan met
zweren , (van een gezwel), continuer d'ulcdrer. —, (met Zip ,) zwerende open gaan ,
aboutir,, crever par ulceration. Eene bloedyin , Welke doorzweert , sin furoncle qui
aboutit. Dc vinger is mij doorgezworen,
j'ai eu un nicest au doigt.
Doorzwermen , o. w. (ik zwermde door , heb
doorgezwennd) , aanhouden of voortgaan
met zwermen , continuer d'essaimer.
Doorzwerven , o. W. Cik zwierfen zworfdoor,
heb doorgezwoi'ven), aanhouden of voortgaan met zwerven , continuer d'eri er cti et
lit, de vagabonder, zie Zwerven.
, b. w.
door een land zwerven , 2.1s : Hij zwerft bet
ganfche land door , it erre par tout le pays.
Doorzwetfen , o. w. (ik zwetfte door , heb
doorgezwetst) aanhouden of voortgaan met
zwetfen , continuer de se vanter, etc. zie
Zwetfen.
Doorzweven, o. w. (ik zweefde door , heb
doorgezweefd), aanhouden of voortgaan met
zweven , continuer de planer ou de flotter.
Doorzwieren , o. w. (ik zwierde door , heb
doorgezwierd), aanhouden of voortgaan met
zwieren , continuer de faire la debauche,
etc. zie Zwieren.
Doorzwijgen , o. w. (i1( zweeg door , heb doorgezwegen) , aanhouden
voortgaan met
zwijgen , continuer de se taire, observer
silence.
Doorzwoegen , o. w. (ik zwoegde door , heb
doorgezwoegd) , aanhouden of voortgaan met
zwocgen, continuer de faire un travail penible.
Doos, vr. (oo) foort van vat met een dekfel ,
boite, Eene gouden une boite
d'or. Eene blikken —, une bate de ferblanc. Eene bordpapieren une boite de
cal ton , (om papieren , kanten , linter , enz.
in te doen ,) an carton. Spauen —, bolte
de bois , zie verder Snuifdoos , Tabaksduos , enz. — met mathematifche inftrumenten , (bij de art.) itui de mathematiques.
Blikken — (met onregelmatige ftukken ijzer
gevuld), boite a mitraille ;fig. Hij heeft wat
in zijne
(hij heeft veel verfland), it a
beaucoup d'esprit, de sagacite. Het is eene
regte
c'est nue innocents, niaise.
Doosje , o. verkl. w. petite boite; zie Doos.
must. - 5 yr. muette.
Doove,
Dooven , b. w. (ik doofde , heb gedoofd),
zie Uitdooven ; fig. den glans benemen ,
fairetrdre Peclat, ternir. —, V. n. (met
Lin , zie Uitdooven ; fig. se passer.
Doovig eid , zie Doofheid.
Dooving , zie Uitdooving.
Doozenkraam , Yr. boutique de bates, f.
Doozenkramer,, m. vendeur on marchand de
boites.
Doozenmaker,, m. faiseur de bones, layetier, tn.
Doozenmaakfter,, vr. faiseuse de boites.
Doozenfchilder,,
peintre de boites.
Dop, yr. fchaal van noten, eijeren , coque,
d'oeuf, de noise,
Eljeren nit den
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(weeke eijeren) eten,manger des oeufs a
la coque. De kiekens, de jonge patrijzen,
loopen , zoo dra zij uit den — komen, les
poulets , les perdreaux, courent au sot tir
de la coque ; fig. gem. Hij komt pas nit den
(hij is nog zeer jong) en hij wil al mede praten, it tie fait que tie sorter de la coque; ce n'est encore qu'un enfant et it fait
dela Pentendu; fpr. w. Heeft hij noten,
zij zal wel doppen maken, (heeft hij geld,
zip zal het wel doorbrengen,) s'il a des
ecus, elle saura Bien les faire router; s'il
a de Pargent, elle le depensera bier. Een
half ei is beter dan een leége —, pays mine
vaut mieux que pays perdu. —, van verfcheidene vruchten, zie Schil, Schaal, Bast.
kastje vii een kompas, (zeew.)
d'aiguille de compas, f. —, guds ,
(holle beitel,) op fchepen, grande gouge.
(fcheepsw.) als : Ronde doppen (klampen), toquets roads.
Dopjes, o. mcerv. bril voor kinderen , die
fcheer zien, besides, f. pl.
Dopjesfpel, o. jeu de passe passe, no.
Doppen, b. w. (ik dopte , heb gedopt), pellen , fchillen, ecosser. Erwten , boonen
ecosser des pois „des fives. —, (zeew.) meten , een fchip, jauger tin navire.
Dopper, m. (zeew.) die een fchip meet, jaugear,, m.
Dor, b. n. van de noodige vochtigheid beroofd, aride, sec, seche. De proud is door
de hitte — geworden, la chaleur a rendu
la terre aride. Een — (fchraalj land, tin
terroir sec, tine terre aride, sterile, maigre. Een dorre (verdorde) boom, un arbre
sec. Dorre blaeleren , des feuilles seches ,
fletries. Een dorre (onvruchtbare) zomer,
• un - ea aride. — (dood) hoot,
bois snort.
— (Hecht) bout , mort boil; fig. mager,
fchraal, maigre , sec , seche. — vleesch,
de la viaCde tres-maigre, seche. —, van
fmaak beroofd, onaangenaam van woorden ,
uitdrukkingen enz.: Eene dorre redevoering, nn discours sec. Een — onderwerp
un sujet aride, froid, desagreable. Een dorre vrijer, tin arrant froid. Een
(mager)
mensch, tin homme sec et decharne.
bijw. droog, sechement.
Dorachtig, b. n. un peu sec,seche,etc. zie Dor.
Doren, in. zie Doorn.
Dorheid., yr. droogte , secheresse, aridite.
fchraalheid, onvruchtbaarheici, stet
;
fig, magerheid, fchraalheid, maigreur.
Dorisch, b. n. Dorique, Dotien. Dorifche orde , (in de bolowk.) ordre dorique, m.
De dorifche toon , (in de muzijk) zeer diep
en ernflig, le mode dorpen.
Dorp , o. - village, m. In een — woven, dement er dans un village.
Derpachtig, b. n. naar eon dorp gelijkend,
pyant an air de village, qui sent le village.
Dorpbewoner, m. habitant de
zie
Dorpeling.
Dorpbruiloft, yr. note de village.
Dorpel, m. onderfte dwarsfink van een deurkozijn , ook drempel genoemd, seuil (d'une
Porte), zie Drempel; fig. Hij mag niet meer
over mijnen — (in mijn huis) komen, it est
consigne a ma pot te ; fig. beginfer,principe,
fondement, m.
Dorpeling, ,m. en yr. ook dorper, villageois,
m. villageoise, f. —, (in de prakt.) manant..
(oud woord) v/lain. Zie verder
Boer.
Dorpgeestelijke , in. geestelijke, pastoor, priester van eene parochie , cure de village.
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Doi-pherberg, yr. cabaret de village, tn.
Dorphuis, o. huis in een dorp, maison de.village, f.
Dorpje, 0. verkl. w. van Dorp, petit village.
Dorpkerk , y r. eglise de village.
Dorpkennis , vr. faire, kat messe ou kermesse de
village.
Dorpkiok, vr. cloche de village.
Dorpland, o. pays de village, terre que appattient au village.
Dorplieden , Dorpluiden , m. meerv. gene de village, villageois.
boeren, paysans.
Dorpmeisje, o. jeune villageoise, f.
-Dorppredikant, Dorpprediker, m. ministre de
village, tn.
Dorppnester, m. cure de village, m.
Dorpregt, o. droit de village, m. coutume
d'un village, f.
Dorpsch, b. n. zie Dorpachtig.
boersch,
rustique, villageois, e.
Dorpfchool, yr. ecole de village, f.
Dorpfchoolmeester, no. magister tie village, m,
Dorpfchout, m. bailli, fuge, maire de village.
,Dorpfchuit, yr. barque qui vient d'un village,
ou qui y va, barque tie village.
Dorpsheer, m. beer van een dorp, seigneur
de village.
Dorpshuis, huis , dat aan de inwoners van
eon of meer dorpen gemeen is, maison communale d'un village, f.
Dorpfpeelman, m. muzijkant, winetrier de
village, m.
Dorpswijze, bijw. op de wijze van een dorp,
a la maniere villageoise, bij dorpen,
par villages.
Dorren , o. w. (ik dorde , ben gedord), dor
worden , verwelken, devonir sec, seche, aride, se faner, se fietrir, etc. zie Verdorren.
Die boomen — (worden dor) aan de toppen , ces arbres se couronnent.
Dorring, yr. fletrissure,f.
Dorsch, m. zie Dorfching.
Dorfchen , b. w. (ik dorschte , heb gedorscht),
battre le bl , battle en grange. Dit koren
is Hecht gedorscht 5 er zip nog veel korrels
in het firoo , ce bled est mal battu , it y a
encore 'ken du grain dans la paille; fig
Hooi —, (over eene beuzeling twisten,)dir
pater sur la poi,ite d'une aiguille, sur des
chases de mien, des vetilles.„
Do4cher, no, korendorfcher, batteur de bled,
en grange.
Dorfching , yr. action de battre le bled, f.
battage, m.
Dorschfchuur, -vr. grange, f.
Dorschtijd, in. temps, tn. saison otdinairepour
battre le bled, f.
Dorschvlegel, m. werktuig om to dorfchen,
.fleau a battre.le bled, in.
Dorschvloer, m. deel, aire d'une grange, f.
Dorschwagen , in. machine a battre le ble , f,
Dorst, m. soil, alteration, f. Een hevige —,
une grande soif. Ik fierf van — 5 je meurs
de soil; Zijnen — lesfchen, dtancher,
eteindre sa soif; se desaltdrer. Wijn, met
water gemengd , zal uwen — beter lesfchen , dan enkel water, le vin mile avec
de l'eau vows desaltet era mieux que de Peau
totite pure. —verwekkend, alterant
tique,. Die fans heeft mij grooten — ver.
oorzaakt , cette sauce m'a fort altere. Dat
geeft nog meer
cela ne fait qu' irriter
la soif. De thee heeft mijnen
niet yen.
flagen, le the n'a pas etanche , appal, ma soif. Buitengemeene, fierke polydipsie; fig. een flerk verlangen, onmatige begeerte naar lets , als ; — naar
S
roem,
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bout. — , vezeltje , wegens de gelijkheid
roem , eer,, rijkdommen , soif de gloire,d'honvan eenen draad , van vleesch , van planneur, de richesses.
ten, enz. filament, fibre de chair, de planDorsten o. w. (ik dorstte , heb gedorst ,)
tes. De zenuwen zijn vol draden , (vezelBorst Iebben dorstig zijn , avoir soif: Die
tjes ,) les nef fs sont pleins de filaments. De
hongeren en —, qui ont farm et soif; fig.
draden van die planten zijn fijn, les _fibres de
Naar iets (clerk verlangen) , avoir self
ces plantes sont fines. Dunne , filet; fig.
Cu un desir ardent de q. ch. Naar bloed
Zinn levee hangt aan eenen-- sa vie
dorflende , etre altere, e, de sang; ook (en
ne tient qu'a un filet. De zaak liangt aan
in den niet fig. zin gemeenlijk) met den
eenen zijden —, l'affaire se trouve dans une
onbep. 3. perf. , als Mij dorst , j'ai soif.
situation critique. —, van Laken, doek ,
Dorftig , b. n. dorst hebbende , altere , e ,
corde , f. Dit laken heeft eenen groven —,
fig.
een
flerk
verlangen
hebbenayant soif;
ce drap a la corde bien grosse , Oaisse, fornaar eer,, it etoit
de, als : Hij was al te
te; fpr. w. Wanneer het laken is verfleten ,
droog, naar vochtrop altere d'honneur.
komt de — to voorfchijn , (bij het fcheiden
tigheid verlangend , zie Droog.
van de markt leert men de kooplieden kenDoritigheid , yr. zie Dorst.
nen ,) quand le drop ect use , it montre la
Dorstverflaand , b. n. desaltdrant, e, rafrafcorde. Draden in het fpiegelglas , • (als een
chissant , e.
gebrek ,) filandres. — van een mes , morDos , m. kleedink , habillement, vetement, m.
fil , m. Dit fcheermes fnijdt niet goed , de
, opfchik , pat ore , f. Wel in den —
— is er nog niet af, ce rasoir ne vet pas
zijn , etre bien habille , e, vetu, e.
bien, le tnotfil n'en est pas encore tombe ;
Dosfen , b. w. (ik doste , heb gedost), kleefig. het beloop , de zamenhang, fil. Den
den , lzabiller,, year; zie Uitdosfen.
— van een gefprek weder opvatten, reprenDolls, yr. (ond. w.) eene op eenmaal in te nedre le fil , la liaison, la suite d'un discourc ;
men hoeve.elheid geneesmiddelen , dose , f.
fain. of in den gcmeenz. tr. Voor den — koDot , yr. een verwarde bos garen , enz. du fil
men , (zich vertoonen, zijn gevoelen often,)
entortille.
se
montrer,, decouvtir ses sentiments , s'exfoot , fchok , drukking , coup,heurt,
Douw,,
pliquer, ne plus se deguiser. — van eene
choc; gem. horion. Hij gaf hem eenen —
fchroef, (bij de art.) filet de vis. Zie verop de borst , it le poussa a la poitrine,
der Herfstdraden , Zomerdraden.
o. dun
lui donna nn coup sur lapoitrine.
uitgetrokken
metaal 5 fil (de laiton, d'argent,
Douwen , b. w. (ik douwde , heb gedouwd) ,
d'or,, d'archal ou de fer),
—5 op eenen
flooten drukken , pousser. Iemand tegen den
papiervorm , vergeure , f.
muur —, pousser q. q. contre la mutaille ;
fig. Remand iets in de hand —, (bedekt geven,) Draadbank , m. (bij de goudtrekkers), zie
Draadtrekkerij.
donner q. ch. en cachette a q. q.,fourrer q. ch.
q. q. Zich iets in de hand laten —, (druk- Draadbus , yr. trekijzer,, waardoor good-,
zilver-, koperdraad , enz. getrokken wordt
ken 5 ) se contenter de q. ch., echeter de manfiliere , f.
vaises marchardises sans y prendre garde;
etre la dupe. Men kan van hem gedaan krij- Draadhouder,m. aan eenen zijdehaspel,arquet,m.
gen , wat men wil , als men hem maar wat Draachjzer,, o. zie Draadbus.
in de hand douwt , on pent lui faire faire Draadkogel , m. (in de krijgsk.) bane ramee,
boulet rime.
tout ce quo Pen veut , quand on lui donne
Draadnagel m. (bij. de art.) clou d'epfngle,m.
des pieces.
Draadsch
, b. n. in zamenftell.
zie DrieDozijn , o. twaalftal, douzaine, f: AANM. Een
draadsch , enz.
telwoord voor zich hebbende , blijft het in het
Neclerd. in het meerv. onverbogen , als : Draaclfchuijer m. (der graveerders) grattebosse , f.
Drie tafelborden , trois douzaines d'assiettes. Bij het —, bij dozijnen verkoopen, Draadtrekken , o. het trekken van good- ofzilverdraad. of flangen door de gaten van het
v.endre a la douzaine, par douzaine. —, in
trekijzer,, trefilerie, tirefiliare,
zamenft. gemeenheid van foort aanduidende ,
als Dozijnwerk , Dozijngoed , o. des marchan- Draadtrekker,, m. tir-eur de fil d'archal; treflleur, affineur, werktuig om draden of
dises de bane, a la douzaine. Dat horologie
lijuen, op metalen te trekken , tire-filet, m.
is maar dozijnwerk , c'est une montre de
balle, a la douzaine, de moindre valour, Draadtrekkerij , yr. plaats , waar draad getrokken wordt , draadtnolen , trekbank , trefilerie
faite a la late; ook van perfonen , als :
on tirefiliet e , argue, f
flechte dichter ? poete
13ozijndichter,,
la douzaine, mauvais _vete. Dozidnfchilder, Draadtrekkerswerkplaats , zie het voorgaande
woord.
m. peintre 4 la douzaine, mauvais peintre,
barbouilleur. Dozijnwerker,, m. ouvrier qui Draadvormig , b. n. filiforme.
Draadwerk, o. (bij de goudf.) fijn gouddraad ,
travaitle a la douzaine.
tralidn van ijzerdraad ,
Dra , bijw. ras , fchielijk , weldra, bienat,
filigrane,
treillis de fil d'archal.
d'abord. Ik zal komen , je viendrai bienat. Zoo — , zoo — als , voegw. desque, Draadwerker,, m. zie Draaltrekker. —, in fijn
gouddraadwerk , ouvrier en filigrane.
aussiat quo. Zoo — mogelijk , au plutot.
Draad , m. dun ineen gedraaid garen , vlas , Draadwinkel , in. boutique de fil d'archal,
zijde, boomwol , eifz. fil. Eenen — door Draagbaar,, yr. baar , civiere, litiere, f zie
Berrie , Baar.
het (mg van eene naald fteken , enfiler
one aigizille. De draden van dit vlas zijn Draagbaar,, b. n. dat edragen kan worden,
portable, portatif, ;y e. Het leger heeft
zeer dun , les fils de ce lin sent tresdraagbare brug-gen l'armee a der pouts pot-Linnen lungs den ' — doorfnij
tatifs. —, van kleederen , mettakle. Dit
den , cooper de la toile de droit fil; aller de
kleed is niet meer —, (is te ilecht om te
droit fil en coupant la toile; fpr. w. Als ii?
kunnen gedragen worden,) cet habit n'est
den — heb, zal ik het kluwen wel vinden ,
quand quelque chose denouie sur Pa./Miplus mettable.
re, je découvrirai bien le rester je (Ulnae- Draagbak , m. een bak , gefchikt om iets in te
(bij de metf.) kalkbak,
rai bien la fusee, pourvu pee je tienne k
dragen , baguet, m.
bas-
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bassin, tn. auge, f. oiseau, tn. —, (bij de
u regts, tournez-vous a droite. Een tout
art.) tine, tinette, f. waarin gates zijn,
tordre une corde. Een gedraaide boomtak,
in plaats van hand yatfels, tine d'enfoncage.
une branche d'arbre tot-due, tortillee. De
Draagbalk, m. (bij de timmerl.) fchoor- of
aarde draait zich alle 24 uren eenmaal om
rustbalk, sommier, travois,
onder de ribhare as, la terre se- tourne une fois dans
ben van een dak ,
, 117.
vingt-quatre heutes our son axe. Een rad
Draagband,
degenriem, bandriem, ceintutourner tine roue; fig. Het rad —, (het
ron d'e'pee, baudrier,,
—, bandelier der
voornaamfte beftuur hebben,) etre a la Cite,
foldaten, bandoulief e ,
—, fjerp, echargouverner. Hij draait het rad in den raad,
pe , f.
broekengalg, lederen draagzeel,
'c'est le coq du conseil. Hij draait de zaken,
bretelle , f:
(bij de timmerl.) aisselier ou
zoo hij wil, it tourne les nooses a son gre.
esselier,, m.
Iemand een rad, voor d e oogen —, (hem beDraagbandmaker,
ceinturonnier.
driegen , verbijsteren ,) tramper q. q. ; .faire acDraagboom, m. baton de litiere, titter.
croire. Hij zoekt mij te
11 vent m'erx
Draaghemel, m. vierkante hemel, om te worfaire accroire; it vent m'en donner a garden gedragen boven het hoofd van hec hoogder. Zich — en wenden , (nit- of oinwegett
waardige bij eene procesfie , enz. baldaquin,
zoeken, om nit eene verlegenheid te kodais, pale on poile.
men , tacker de se tirer d'embarras par tonDraagkorf, mande, mars, hotte, benne, f.
tes sortes de moyens; n'aller pas droit a la
mannequin, m. Dennen — der zoutzieders,
conclusion d'une affaire; biaiser des detours;
tandehn, m.
tergiverser, tournoyer. Hoe gij u ook draait
Draagloon, o. port , salaire pour porter q. ch., m.
en wendt , gij moet er aan gelooven, (tat
Draagriem,
aan het tuig der trekpaarden,
gij ook voor uitwegen zoekt, gij moet er u
disfelboomriem dossiere,
hangriem
toe fchikken,) vous avez beau tournoyer, vous
van eene koets, enz. soupente, f.
tournez et virez Cant qu'il vous plaira,
Draagfpaak, m. levier portent-.
en faut venir la. —, op de draaibank verDraagfleen,
(bij de metf.) fleenen voet of
vaardigen , tourner,faconner
, au tour. —, lijnvloer, waarop iets rust, sommier.
draaijen, touwflaan , corder. —, (bij potteb.)
Draagiter, yr. celle qui Porte.
als : Aardewerk glad —, tournasser.
Draagftoel, m. chaise a porteurs, litiêre, f.
w. (met Zijn ,) tourner. De wind is gein ,Indict palanquin.
draaid, le vent a tourne, change ; fpr. w.
Draagzadel, m. voor een lastdier, bait, nt.
Hij draait met alle winden, it tourne a tour
Draagzeel, zie Helpzeel.
vents; fig. (met Hebben) mijn hoofd draait
Draagzetel, zie Draagftoel.
mij (ik word duizelig ,) wanneer ik vast
Draai, m. draaijing, tour, tournant, m. De —
eene hoogte om laag zie, la tete me tourist,
(kromte) van eene ftraat ? le tournant d'une
quand fe regarde en bas d'un lieu fort eleve.
rue. De koetfier heeft zijnen — te kort ge—, zich gediirig bewegen, been en wear
nomen , le cocher a mal pris son tournant,
drerfeelen, tournoyer. Heen en war—, om
a tourne a court, Crop court. De van een
iets been tournailler. talmen,
wiel, le tour dune roue; fig. keer, loop,
lambiner. Haast u wat , en draai (talm)
tournure , f: Het welflagen van uwe zaak
zoo niet, hattez-vous un pen, et ne lamhangt of van cled
dien men er aan zal
binez, ne lanternez pas. —, (zeew.) viler
geven , le succes de votre affaire depend
le bard, zie Wenden.
de la tournure qu'on y donnera. listige Draaijer,,
iemand 7 die draait, tourneur; gem.
toeing, verberging van zijn oogmerk, flrebedrieger, trompeur.
talmer, iambus,
ken, als : Ik ken al zijne draaijen (loosheden),
lanternier. —, die uitvlugten zoekt, terglje connois toutes ses finesses, fuses, brineversateur. (zeew.) om het ftengewant
lee. Ik zal het wel met eenen — (op eene
aan te zetten , :Hs-Won; fig. die den
listige wijze) nit hem krijgen, je saura lien
nutel naar den wind hangt, zijne partij verle tournerpour le lui faire avower;
sauhat, celui qui change de partie, qui tourna
rai lien lui tirer des vets du nez; fain.
casaque.
Icmand eenen
geven, donner un coup, Draaijerij , yr. nitylugt, omweg, tergiversatitine tape, a q. q.
on, f. faux-fayant, m.; fig. bedrog, tromDraaibalk, m. wip , (bij de water'. en timperie; f: biaisement,
merl.) brise, f.
Draaijing, vr, bet draaijen, faction de tourDraaibank, yr. bane de tourneur, tour ,
nor, tournure, f. — 7 duizeling in het
Op de — werken, travailler au tour. Op
hoofd, tournoiement de tete, vertige, no.
de — gemaakte werken, des ouvrages faits
omwenteling der aarde om hare as, roau tour. —, met ijzeren punten, waartustation de la terre autour de son axe. —,
fehen iets gefpannen wordt om te draaijen,
van den wind, changement de vent, m. —, wentour ti palates. De bout eener waar
ding van eenen volzin, tour; m. tournure
tusfchen het gedraaide gezet wordt , la poud'une periode, f. —, (der planters) naar den
pee d'un tour.
zonneloop of links, intorsion ou spirale
Draaibas, yr. (zeew.) pierrier,
berche, f.
solaire a gauche. Zie verder Draai, OmDraaibeitel, m. biseau, an. Halle —, gouge, f.
draaijing.
Draaiboom,
kruisrad op een gangpad, tour- Draaikolk,
maalftroom, gouffre, tournant,
niquet, m.
om zwarc lasten mede op te
tournoiement de Peau, m. f: De
ligten, moulinet,m.
zwengel, manivelle,
draaikolken zijn gevaarlijk voor de fehepen,
Draaibord, o. (op kermisfen), roue de forles tottrnants , les gottffres sont dangereux pour
tune, f.
les vaisseaux. — op de kust van Sicili6,carybde.
Draaibrug, yr, pent tournant, on.
Draaikonst, yr. action de tourner, de faconDraaihout, o. Bois propre rt tourner , m.
ner au tour.
Draaihoutje, o. kindermolentje 7 pirouette, f: Draaikooi, vr. van een eekhoorntje, cage tourDraaijen, b. w. (ik draaide, heb gedraaid),
nante, tournette, draaifiel , waarop het
in eenen kring of om zijn middelpunt, kringsporfelein gezet wordt, dat befchilderd zalwijze bewegen, omdraaijen, tourner, torw9rden, tournette.
drilhuisje ,
dre. Een fpit
tourner nose broehe. Draai Draaikunst , zie Draaikonst.
Sa
Draai-
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Draaiorgel , o. orgeltje om vogels (kanariewarden , supportable , tolerable. Eene dragevogels) te leeren zingen , serinette , merlilijke fmart, une douleur supportable.
ne, f. Groot —, orgue portati f manivelle. Dragen , b. w. (ik droeg , heb gedragen) , torDraairacl, 0. der lijndraaij ers of touwflagers ,
fchen , porter. Op het hoofd , op den rug,
retorsoir,,
op de fchouders —, porter sat- la tete ,sur le
Draairecp ,
(zeew.) itague , etagne , f.
dos , sur les epaules. heeft nicer bezigheDraaifchijf, yr. van eenen pottebakker,, tour
den, dan hij kan —, rl a plus de travail, a'af:
de potier , in.
faires ,
ne sauroit porter. De boomen
Draaillijpfteen 5 in. mettle ronde a dinottdre, f,— veel vruchten , les arbres portent bien des
-metfling
mettle montee , f.
fruits ; fpr. w. Elk draagt kruis in deze
Draaifpil , yr. lange ijzeren flaaf, om een
wereld , tl n'y a personae qui n'ait ses afflicwerktuig te doen draaijen , gambler , m.
tions en ce monde; chacun porte sa croix en
Drasifpit o. tourne-broche , m.
ce monde ; fig. lemand op de hander —, (heat
Draaiftel , o. waarop het porselcin worth geontzien) , potter 1. q. stir les bras , (le
zet , dat befchilderd zal worden , tournette, f.
choyer). Kleederen
, porter des habits.
Draaiftok , m. der pottebakkers, tournoir, m.
Hij draagt eenen geborduurden rok , eene
der fehoenm. 5 manuelle, f.
pruik , eenen degen, een fnocr paarlen ,
DraaiftrOom , zie Draaikolk.
porte an habit brode , tine perruque , one
Draaitol ,
Draaitollctje o. zeker kinderfpel
epee, un collier de jerks. Dit kleed is nooit
met vijf zijden, toton, (en met twaalf zijden,)
gedragen geworden , cet habit n'a etc famais
cochonnet
(ou fait au tout ,
porte. Een bock in zijden zak , porter
DraaiWerk , o. gedraaid werk , ouvrage tourne
un livre dans sa poche. Gij kunt dat Diet
Draaiwind , m. wervelwind , tourbillon ,
met eene hand —, vows ne saut iez porter
Draaizaag, yr. scie tournante.
tout cola d'une main. Dit fchip draagt eenen
Draak , zeker ingebeeld vreefelijk monfterlast van honderd twintig ton , ce bateau
clier ; gehorende Hang; fig. Een geflernte
porte cent vingt tonneaux, est duport de
van 32 fterren , digt bij de noorapool ; gem.
cent vingt tonneaux. Dit land draagt (brengt
Ilaursch , toornig mensch 5 bijzonder vrouwsop) het een jaar door het andere zoo veel, cette
perfoon ; in al deze beteekenisfcn, dragon.
terre vaut (rapporte) taut allude commune.
De oude —, (de duivel ,) le dragon inferEen kind
5 (zwanger zijn ,) porter un ennal, le malin , le vieux serpent , le diable ;
gewoonfont, etre grosse. De vrouwen
fpr.' w. Den — met iemand fleken , (met ielijk negen maanden (een kind) , les femmes
mand fpotten , hem voor den gek houden) ,
ortent ordinairement neuf mois (tin enfant).
se moquer de q. q. , se railler,, se loner -3e q. q.
et kind , dat zij order Naar hart draagt,
, in fommige Itreken, zeker kinderfpeel(waarvan zij zwanger is ,) P enfant qu'elle per, zie Vlieger.
te. Getuigenis , (getuigen ,) pot ter temoiDrab, Drabbe , yr. drocfem , zeer dik grondgnage , temoigner. lemands belangen op zijn
fop, ook van drunken en vioeifloffen lie,
hart — , (behartigen ,) prendre a coeur les in1. mare, — van wijn, (moer,, ) lie de via.
tenets de q. q. Haat —, (voeden 5 ) hair.
— van koffij , (koffijdik ,) mat c de cafe.
Deze fnaphaan draagt ver, , ce fusil porte
van druiven ,
, enz. marc de rahins
loin. Zorg — (zorgen ,) avoir,,prendre soin,
— (grondfop of zetfel) in het
soigner. Zi)ne jaren wel —, (naar gelang
pisglas, sediment de Purine , depot , ; zie
van zijne wren een goed voorkomen hebBezinkfel , Droefem, Grondfop , Hef en Aker.
ben ,) avoir encore bonne mine, ne pas
Drabbig, b. n. onklaar, troebel , trouble,
paroitre son age. De onkosten
5 (betalen,
qui West pas Clair, e. De inkt is —, Penvoldoen),faire les frals. Den naam , de fchuld
cre est trouble, West pas claire. —, (in de
van iets
, (hebben ,) etre repute , e, etre acgeneesk.), feculent, e. Drabbige pis, des urineicuse, e, de q. ch. Zich
, kwalijk —,
feculentes. Drabbige wijn, du vingras, louche.
( gedragen ,) se comporter bien 5 duiDrabbigheid , yr. qtalite tie ce qui est trouble ,
den, verdragen , zie deze woordeii. , bequi n'est pas claw.
7 van pis, feculence.
paaldelij k , ergens henen brengen , porter.
Dradig , b. n. vol dragen , vezelig , fibreux ,
Hij nam de fchilderijen , die in mijne kamer
se, filamenteux
, filandreux., se, corde.,
waren , en droeg ze in de zijne, zl prit les
e. Dit vleesch —, cette viande est fitableaux qui etoient dans ma chambre et les
breuse. Dit zijn dradige (ftokkige) radijzen ,
porta dans la sienne. Iemand ter aarde
ce sont des raves cordees.
porter q. q. en terre. , onderfteunen ,
Drachma, o. (ond. woord) zeker apoth. gew. 5
fchragen , supporter. Die zuilen — het gevierde ged. van een oud mood ; ook : zekere
welf, ces colonizes supportent la volute. —,
oude zilveren count, drachme, ou dragme, f.
0. w. (met Hebben ,) in fommige der vorige
Draf, m. zekere gang van een paard, trot
bet. , met weglating van de biz. zinsaand.
d'un clzeval. Een paard in den — brenals : (voor vrucht dragen) Die boom draagt
gen , mettre un cheval au trot ; fig. Op een
wel dit jaar, cet arbre porte bien cette
drafje loopen , courir vite , aller a grands
De merrie draagt elf maanden , la cavale porte
as, trotter.
5 grondfop van een
onze mois. Die vrouw draagt hoog, cette
pas , of hetgeen, in de brouwerij , van
femme porte haat. —, etteren, als : De wonde
het afgetrokken graan overblijft , en tot fpijs
draagt , la blescure fete du pus , suppure.
der varkens dient ; ook (bij de fcheik.) hetEene zaak dragende (d. flepende) houden,
geen nog overblijft van eene zelfflandigheid,
trainer une affaire,la tit et:en longueur. —, in
wanneer zij eenige fcheikundige werking
evenwigt liggen of zijn, als : Die balk draagt,
heeft ondergaan, bezinkfel, r esidu de la
cette poutre est en equilibre.
, (zeew.)
biére ce qui reste du bled apt es la caisson
De zeilen
, les voiles portent. Dragende
de la blare, ou aprês is distillation de P eau
houden, gouverner is obeli-.
de vie , etc. ; ook wel marc, genoemd. Zie Dragen , o. pottage, port, m. Dat kost vijf en
ook Varkensdraf en Spoeling.
twintig cent voor het 5 it faut vingt cinq
Dragant , yr. (in de kruidk.) boksdoorn , tracents pour le portage. Het — eener plant,
gacante, adragante 5 rn.
le- port d'une plante.
(gagne-denier.
Dragelijk , b. n. dat geleden of verdragen kan Drage'. ,
porteur.
, lastdrager,7 porte-faix,
Dra-
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Dragon, y r. zeker toekruid , estragon, m.
, degenkwast , dragonne,
ligte rimer, dragon.
Dragonder,,
Dragt , yr. zoo veel men te gelijk draagt
of kan dragen , last , vracht , charge, voce.
Eene hout , zand , une charge,
vole, de bois , de sable. Hij zal er eene —
aan hebben, it aura biers la autant qu'il
pourra porter; fig. Eene — flag-en une baskleederdtagt , mode, manib-e de
tonnade.
s'habiller, costume, Son. De — der geestelijken , le costume des prdtres. Line — was
als die van eenen faletjonker,, it itoit en costume de petit maitre. Dat is ieders — niet,
ce n'est pas tin costume qui convient a tout
le monde. —, zwangerheid van vrouwen ,
grossesse. Zij is in de zesde maand van hare —, elle est dans* sixieme mois de sa
grossesse. —, van dieren , portie, ventrie. De tijd der —, gestation. Deze teef
heeft in ethic acht jongen geworpen , cette chienne a fait huit chiens en
une poi tee. Deze zog of zeug heeft twaalf
jongen in eene — geworpen , cette truie
fait, a cochonni douze petits d'une ventrie.
Men moet eene merrie gedurende hare —
niet vermoeijen , it ne faut pas fatiguer tine
foment dans le temps de sa gestation. —,
vruchtdraging , als : Die boom is in zijne eerfte
c'est la premiere fois qui cot aebre
te des fruits. —, ettering , (bij de wondh.)
pus , m. suppuration, matiere, f. De
eener wonde le pus , etc. d'une
d'un
abces.
5 (bij de art.) portie. Groote ,
kleine
der mortieren , grande, petite portee des mortiets. — der oogen , (oogetter ,)
chassie,
Zich de — (het vuil) nit de oogen
yegen , se digluer les yens.
Dragtig , b. n. zwanger, , enceinte, grosse.
—, van dieren , portant des petits, pleine.
Deze merrie is — geworden , cette it.ment
a retenu. —,, van de oogen , leepoogig, chasSioux , se. —,.van eene wonde, suppurant ,e.
Dragtigheid , yr. 'hat d'une femelle plane, m.
Dragthjn , yr. (zeew.) ligne de flottaison.
Drakenbloed , o. (in de artfenijk.) zekere donkerroode gom , nit de fpleten des drakenbooms voortkomende , sang de dragon , m.
Drakenboom , m. (in de natuurk.) dragon vegetal.
Drakenkop , m, tile de dragon, f.
zekere plant , di acociphale.
Drakenkruid , o. (in de nat. gef.) plant, dragonier,, m.
Drakenfleen , m. fleen in het hoofd eens draaks
of eener flang , dragoniste, m.
Drakenflang , yr. Afrikaanfctie hoornflang , ciraste ,
Draven, o. w. (ik draalde, heb gedraald) ,
talmen , wachten , lambiner, tarder, temporiser, trainer.
Draler,, m, talmer, talmkons ,
Draling , yr. talmerij ,
f.Drang , dringen , gedrang , presse, foule,f.
Ik zal nit den — gaan , fe me tirerai de
la fouls ; fig, dringende nood , urgence,
— 5 lust , envie, f: disir,,
Drangreden , yr. flerke beweegreden , motif
pressant, us.
Drank ,
hetgeen men drinkt , boisson,
voor het yee , breuvage. Spijs en —, le
manger et le boire. Sterke —, de la boisson
forte, spiritueuse, de- Peau de vie, ligueur
forte, Aan den — zijn , titre adonne, e,
la boisson.
Drankhoofd , o. fig. buveur,
Drankhuis , o. cabaret, us.
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Drankje, o. geneesmiddel , dat men drinkt ,
potion medic:nth, mideeine, Een — innemen , prend: e (une) midecine.
Drankkelder,, m, cave oa Pon vend des liqueurs
fo: tes.
Draukmeester,, m. keldermeester,, sommelier.
Drankoffer,, o. libation, f.
Drankverkooper,, m. herbergier,, celui qui vend
des liqueurs fortes , aubeigi,te, cabaretier.
Drankwinkel , m. herberg , kroeg 5 cabaret,
in. auberge 5 gargote , guinguette,
Dras , b. n. doorweekt , modderig , drasfig ,
maricageux , euse, limoneux, euse, bourbeux, euse.
Dras , yr. weeke aarde , terrain maricageux,
terre ditrempie de
limoneux, marais,
beaucoup d'eau , qui n'a point d'icoulement
maricage, m.
Drasland , o. zie Dras , yr.
Drasfig, zie Dras, b. n.
Draven o. w. (ik draafde heb en ben gedraafd) , trotter, aller le trot. —, hard loopen , (van menfchen) , covrir vise; fain.
trotter, trottiner. Hsj draaft den geheelen
dag rond , it is Otte toute la journie.
trotteur.
Dra yer,,
Dravig yr. (in de kruidk.) zeker onkruid,
hondskruid , caquiole,
Drecht , ook Trecht , overtogt of overvaart , (enkel gebr. als uitgang van fommige
eigen naamw. van plaatfen , als : Dordrecht,
Utrecht , enz.) passage, m.
Dreef, yr. laan , dubbele rij boomen , allele
'arbres. Er zijn hier fchoone dreven, it y
a oct de belles allies.
menigte van vee ,
kudde , drift , troupeau ,
Eene — fchapen,
un troupeau de brebis.
(oulings) ploegvote , sillon, in.; van hier de fpreckwijze
Niet op zijne zijn , (onpasfelijk zijn ,)
titre indispose, e taut soft pen malade. Op
zijne — komen , se meets e en train. —,
kinnebakflag , soufflet, coup de
m. —,
verl. t. van Drijven.
Dreet , yr. buikontlasting , dechargement
ventre,
verl. t. van Drsjten.
Dreg , Dregge , yr. een klein anker met drie
of vier haken of klaauwen , dienende om iets
uit het water te halen , sorts d'ancre a trois
ou quatre pattes , chrochets, risson, erisson , (zeew.) grappin , —, vierkante fchop , (bii de mijnw.) drague.
Dreggen , b. w. (ik dregde , heb gedregd) ,
(zeew.) een touw met een anker vast maken , accrochert, grappiner. Een verloten
anker —, (hetzelve met de dregge opzoeken ,) dragoon apres cone ancre perdue.
Dregnet , o. fieepnet , oin in zee te visfchen ,
dr4e , f:
Dregtouw , o. corde a laquelle on attache
la drage, drague, —, van eene boot,
cablot,
Dregtonwtjes , o. meerv, aan eenen aalreep ,
(bij de yisfehers) , bresseaux, m. pl.
Dreigement , o. zie Bedreiging.
Dreigen , b. w, (ik dreigde, hel gedreigd),
bedreigen , met woorden of gebaren te kennen geven , dat men iemand nadeel wil toebrengen , menace:. Iiii heeft hem met den
dood gedreigd , it Pa menace de la mort.
De vijand dreigde de find in brand te ftek.en,
Pennemi menacoit
mettre feu ti la yule.
ook van levenlooze dingen, als: De gefleldheid der lucht dreigt ons met een zwaar onweder,, la disposition de Pair nous menace
d'un grand orage. o. w. als : Dit gebonw
dreigt in te florten , ce bailment menace ruins. Die muur dreigt te vallen, cette muS3
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raille menace, est pr'ete, a Comber. —, beclreigen , (in (le prakt.) comminer. —, fain.
onzeker zijn , wat men doen zal, balancer,
hesiter,, etre en suspens ; ne savoir quel parti prendre; nager entre deux eaux. 1k heb
reeds lang gedreigd, bij n te komen ,
y a longtetnps que Pal pease de venir chez
eons.
Dreigend , b. n. bedreigend , inenac ant, e,imminent 2 0. Eon gevaar, nn danger, peril
imminent. —, bedreigend, (in de prakt.)
comminatoire.
celni qui menace, menaceur.
Dreiger,,
Dreiging, vr. menace, f. —, bedreigende fpraakwending van eenen redenaar,, commination;
zie Bedreiging.
Drek , uitgeworpen overfchot der vertaerde
fpijs , zoo van menfchen als van beesten,
firont, nzerde , gadoue, f. excrements , no.
_pl. ,(van beesten ook) fiente, f. Eerfte —
een pas geboren kind , meconiuni, m. —,
van vliegên , muggen , wormen, vloolcheet,
chiasse, , f. zie ook Mest. —, allerhande vuiligheid , flijk , modder, ordure,
bone, fange, boulbe f: margouillis, marais. Zijne kamer is yol sa chambre
ect pleine d'ordures. Hij is in den — gevallen , it est tombe dans la fange , bone, bouibe.
wanneer het geregend heeft, (op ftraat),
als : De firaten zijn vol y a bien
de la crotte dans les rues. —, mist van
ivolven , vosfen en ander rood wild , laissies,
f. pl. crotte, f. (bij de jagers) repaire, on.
zie vender Koedrek , Duivenmist, Paardenvijgen , enz. ; fpr. w. lemand uit den — helpen , tires q. q. tie la bone, de la mis0re.
Hij heeft geld als , it est tout cousu d'or ;
it mesure l'argent a la pelle. Er is — aau
den knikker,, (lbj is niet zuiver, niet onfchulclig ,) it y a de l'ordure a ses
Drekbak , zie Vuilnisbak.
Drekgoot , yr. riool , ego g t , m. cloaque,
Drekhoop , m. tas on amas d'ordure, etc.
Drekkar, yr. tombereau de boueur, m. charette pour enlever les ordures.
Drekkig , b. n. vuil , flijkerig, sale, plein, e,
de fange , d'ordure , de bone , stercoraire.
Drekpoecler,, o. (bij de tuinl.) drooge , korte
mist , poudrette , f.
odeur de fiente, f.
Drekreuk ,
zie Drekkar.
Drekwagen ,
Drempel , m. dorpel , seuil, m. — van eene finis,
seuil d'une ecluse; zie Dorpel. — van eene
poort , ( t eew.) seuillet de sabord; fig. beginfel der wetenfchappen , premiers elements
des sciences; fpr. w. Hij filet zijnen voet aan
, it entra en grondant.
den
Drempelbefchutter
Drempelbewaarder
portico.
Drenkbak, drenktrog, waaruit de beesten
drinken, auge dans laquelle les animaux boivent , f. abreuvoir,,
Drenkeling, ni. en yr. iemand , die verdronleen
of in het water gevallen is , tone personne
ou tone bete qui s'est noy.ie, on noyi , une
tioyee. Eenen — weder in het leven brengen , rappeler ion nove a la vie.
Drenken , b. w. (ik drenkte , heb gedrenkt),
te drinken geven , alio euver , metier â Pabreuvoir, faire bore.
Drenkplaats, y r. drinkplaats, clrenkwed,abreuvoir,
Drenktrog , zie Drenkbak.
Drenkwe d , o. zie Drenkplaats.
calmer , lambin; gem. flaapkop,
Drentelaar ,
luiaard , lendore.
Drentelaarfter, yr. larnbine.
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Drentelachtig , b. n. taimachtig, larnbin, e,
lent, e.
Drentelen o. w. (ik drenteld.e , heb gedrenteld) , langzaam op en neer gaan , zonder
lets nit te voeren , lambiner, marcher a pas
comptes, knterner. Hij heeft den tijd met
lanterfanten) doorgebragt , it s'est amuse
a l nteo tier.
Drenteler,, zie Drentelaar.
Drenteling , yr. action de lanterner, de lambluer, etc.
Drasland, zie Drasland.
Dreum , Dreumel , in. (bij de kleederm. en
wevers) tie draden , die van den ketting
overblijven, nadat het flak is afgeweven ,
meestal ineery. Dreumels , bout de chaine ,
in. penises, pesnes, peines , peinnes , f. p1.
(zeew.) Grove"—, penises guipon,lambeaux de do ap, de lame, d'etamine pour faire des peones.
Dreumes , klein mismaakt mannetje, crapoussin, bout d'homme, chou, petit thou,
marmot.
Dreun , m. beving , fchudding, met zeker geluid gepaard, ibranlement , tremblement causecousse, f. De
se par un grand bruit ,
— was zoo hevig , dat hij daardoor werd
la
sec9usse
fat si violente
omvergeworpen ,
qu'il en fist a enverse ; fig. action de pnblier
avec bruit, f. bruit, in.
Dreunen , o. w. (ik dreunde, heb gedreund),
fchud.d.en daveren , trembler , branler, s'ebi anler, retentir. De aarde dreunde van de
uitbaraing, l'explosion fit trembler la terre.
Dreunen , o. zie Dreuning. Het — van eon
fchip in de hooge zee , rebranlement d'un
vaisseau, m.
Dreuning , yr. ebranlement , choc M.
hoopje drek , keutel , itron,
Dreutel ,
crotte , f:; fig. gem. dreumes , klein mannetje,
bout d'isonime, mirmidon, nabot, crapoussin.
Dreutelaar, zie Drentelaar.
Drentelen, zie Drentelen.
Dreutelijzer,, zie Drevel.
drijfijzer,, puntig ijzer waarmede
Drevel ,
men iets indnjft , chasse-clou, repoussoir,
rebourse, f..
drcutelijier,, op fchepen , epitoir. (bij timmerl.) ijzeren bout
zonder kop ; (bij de wagenni.) fiukje hoot,
dat twee andere zamenvoegt , fpeek , tusfchen de vellingen van een wiel , enz. , goujon.
Driakel , zie Theriakel.
sautilleur, celtsi qui sautille.
Dribbelaar,
Dribbelaarlter,, yr. sautilleuse , celle qui sautille.
Dribbelen , o. w. (ik dribbelde , heb gedribbeld), fpriagende op en neer loopen , sactiller, sauter a pieds joints.
Dribbeler zie Dribbelaar.
Dribbelgat , rn. en yr. celui on celle qui tourne
le derriere en marcliant, tn. et f.
Dribbeling , yr. santillement, m.
Drie , telw. trois. Hij heeft — zusters , it a
trois soeurs. — dagen, trois fours. Zij waren alle daar, ils y etoient tons (les)
trois. Wij waren met ons drieen, nous Itoons trois. Het is kwartier voor drie , it est
trois heures moms on quart. Voor, na —,
avant, apses trois heures. Tijd van — maanden , (een vierde jaars ,) trimestre, rn. Jets
in drieen fnijden , couper q. ch. en trois ;
fpr. w. Alle Bingen beflaan in — , toutes
gelijke
clzoses soot au nombre de trois.
yr. in het kaartfpel ,
kaarten ,
— drieen
op de clobbellhenen , trois ,
drieen,
gooijen , faire raffle. Ik heb
j'ai fait raffle de trois.
Driebeenig ; b. n. a troic jambes, a trois pieds.
Drie-
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Driebladig , b. n. (in de kruidk.) triphylle. Driekoppig , zie Driehoofdig.
Driebloemig, n. met 'drie bloemen , triflore. Drielettergrepig , b. n. trissyllabe ou trissyllaDriedeelen , b. w. (ik driedeelde , heb gedricbique. Een woord , un mot trissyliabe
deeld) , nieuw woord in het financiewezen ,
de trois syllabes.
de fchuld op een derde afzetten , tiercer.
Drieling , m. en vr. un des trois enfants d'une
Driedeelig , b. n. trichotome.
seule concise , to igemeau. foort van platDnedekker,, m. fchip van drie dekken 9 vaisseait
boOmde fchuit nit drie planken , accon , m.
a trois pints. —, in den gemeenz. fpreektr.,
— une petite espece de canard; eipdce de clou ;
groote vrouw, virago, f
(tes, especes.
boos de chene fendu pour Jcie en trois.
Driederhande , Driederlei, b. n. de trois S01.• Driemaal , bij w. driewerf, trois fois. — geDriedik , b. n. triple.
huwd , (die zijne derde vrouw heeft,) ook
Driedraad ,
eto.tre a trois fils,
die drie vrouwen te gelijk heeft , trigame.
Driedraadsch , b. n. a trois fils.
— heilig , o. lofzang „waarin de naam heilig,
DriedubDel , b. n. en o. triple , qui contient
dricmaal herhaald is, trisagium ou trisagion,m.
trois fois. Men moot het — betalen , it Taut Driemalig , b. n. zie Drievoudig.
payer le triple. Paufelij ke driedubbele kroon, Drieman , m. (in de Rom. gefch.) triumvir.
trio egne , tiare. —, bijw. op eene driedub- Driemanfchap , o. triumvirat , m.
bele wij ze , tripiement , an toiple. Hij is Driemast , Driemaster„
fchip met drie masfchuldig , it est triplement coupable.
ten , vaisseau a trois mats.
Drieclubbelheid ,
drievoudigheict, triplicitd. Drieoogig , b. n. triocle.
Driedenheid , zie Driedenigheid.
Drieponder,, m. baplet de canon de trois
Driedenig , b. n. trois en en, en seul en trois.
vies , on. tine piece de trois.
Een — God , un soul Dieu en trois personnes. Driepuntig , b. n. qui a trois pointes , trigloDrieecnigheid , yr. triniti.
chide , tricuspidal, e. Driepuntige warhaak ,
Driegdraad , m. draad , waarmede men lets
(in de kruidk.) croche triglochide.
opdriegt of njgt , faufil.
Dnefchalig , b. n. (in de kruidk.), met drie
Driegen , b. w. (ik driegde , heb gedriegd),
doppen, tricoque.
met wijde fleken vasthechten , rijgen,faufiler. Driefchen , zie Dreigen.
Drichoek , m. (in de wisk.) figure qui a Driellag , m. (in de njfchool), geleerde flap ,
trois angles et trois cites , triangle. Een
telgang eons paards , amble , traquenard. —,
fcherphoekige —, triangle acutangle. Stomp(in het damipel) , prise de trois pions tenhoekige
, triangle obtusangle. Regthoet:ends , f.
kige —, triangle rectangle. Kromme , Driefpleet , vr. (in de bouwk.) driedubbeler
Regtlijnige —, triangle curviligne , recgroef op het fries , triglyphe , m.
tiligne. Gelijkbeenige , gelijkzijdige , onge- Driefpletig , b. n. met drie fpleten , (in de
lijkzijdige —, triangle isocele , equilatere on
kruidk.) trifide. Bie g met een' drieipletiequilateral , scalene.
gen ftengel , jonc
, a tige trifide.
Driehoekig , b. n. triangulaire, triangule. — Driefprong ,
drieweg , carrefour ou troit
blad , feuille triangulaire. bijw. trianchemins on rues se croisent , aboutissent.
gulairement.
Driest , b. n. koen , flout , moedig , hardi , e,
Driehoekfchelp, yr. (in de oat. gefch.) hoofandacieus , ease. — , bijw. zie Driestelijk.
deloos wormdier,, trigone , m.
Drieftal , m. driebeenige zetel, siege d trolt
Driehoeksmeting , yr. trigonometric. Regtlijpleds , ttepied.
nige
, trigonometrie rectiligne. Klootfche Driestelijk, bijw. floutelijk , hardiment , auda, ttigonometrie spherique.
meetkuncieusement. (hardiesse.
de , (in de bouwk.) , triangulation.
Driestheid , Driestte , yr. ftoutheid, audace
Driehocksmeetkundig , b. n. trigonomItrique. Drietakkig , zie Drietandig.
—, (Dnehocksmeetkundiglijk ,) bijw. trigo- Drietal , o. nombre de trots.
nometriquemont.
Drietand , m. (in de fabelk.) trident. NeptuDriehoofdig , b. n. a troir totes, tricephale.
nus met zijnen —,.Neptun avec son trident.
Driehoofdige armfpier,, (in de ontleedk.), Drietandig , b. n. quo a trois dent, ou pointes.
triceps. Driehoofdige fchenkelfpier, trigino—, (in de kruidk.), als : Drietandig blad ,
ro-rotulien.
feuille tridentee.
Drichoevig , b. n. trisulce. Het neushoorn- Drievoet , treeft ; ook drieflal van het Deldier is een dier , le rhinoceros est un
fisch orakel , (in de oude gefch.) trepied.
animal trisulce.
— drieflal , waarop men eene rugmande,
Driejarig , b. n. de trois aces , eke, e, de trois ans,
marskorf zet , om die op den rug te semen,
triennal , e. Driejarige regenng , gonverne(gelijk bij de turfdragers, enz.) chageoir.
meat triennal. Driejarige during van een Drievoudig, b. n. triple. —, bijw. troplement.
ambt, (ambt, dat men voor drie jaren bezit,) Drievoudigheid, vr. qualite d'être triple.
triennalite , beltuur,, bewind , trien- Drievuldig , zie Drievoudig en Drieeenig.
nat , m. Driejarige tijd , (der oudheid ,) Drievuldigheid , zie Drievoudigheid en Uric-trieteride 5 f.
eenigheid.
Driekant , Drickantig , b. n. driezijdrg , qui a Drieweg , zie Driesprong.
trois cotes, trilateral, e, trigone.
Dricwerf, zie Driemaal.
Drieklaauwig , b. n. drie klaauwen hebbende ; Driewijvig , b. n. (in de kruidk.) trigyne.
tridactyle. Drieklaauwige dieren , des aniDriewiivige plant (d. i. plant met drie flammaux tridactyles.
pertjes), plante ttigyne , Orde der drieDrieklank , in. (in de fpr. triphtongue , f.
wijyige planten , trogynie ,
(in de muz.) triade , f. triton. Welluiden- Driezijdig , b. n. drienoekig , trigone , triladc , triade harmonire.
teral, e.
Driekleurig , b. n. trico ore. Driekleurige vlag, Drift, vr. een aantal vee , kudde , dreef, tronpavilion to icolore.
peat.1 tn. — osfen , ganzen , troupeau de
Drieklesoor,, o. (in de bouwk.) trois quarts
boeufs, d'oies ;
, dnivend zwerk , motivede briquet.
meat, conrs des noses
, ftroom van het
Driekoningen-feest, o. op den 6. januarij, /our
water , courant de l'eart.
voortgang van
des rois ,
epiphanie , f.
eon fchip, cours d'un navite , m. — hebben ,
S4
(ruim-
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(mime hebben om te drijven,)(zeew.) avoir
tie faire, de l'espace pour deriver. —, opvliegendheid , toorn , oploopendheid , passion, colere, emportement, mouvement,
m. In — geraken , entrer en colere, se mettre
en colere. Hij gaf hem in de eerfle — eenen
klap om de ooren , al lui donna an soufflet
dans le premier emportement. Zijne driften beteugelen , reprimer, dompter,, ses passions.
Men is geen meester van zijne eerffe driften,
on n'est pas maitre de ses premiers motivements. Van dear : Ingefchapene —, (natuurdrift 5 ) instinct. —, overhaasting , precipitation, hate, empressement, m. Glj fchrijft
met te veel —, vows dcrivez avec trop de precipitation. Jets met — aanvatten , se mettre
tine chose avec empressement.

Driftig , b. n. dat niet ilil ligt , dat drijft ,
vlot , flottant, e. — zijn (zeew.) chaster sur
fchielijk, haastig , precipite ,
les ancres.
c, empresse , e. oploopend , bits , ligt
verIloord colere, brusque. Maak u zoo —
niet , ne vous fachez pas a ce point. Hij
is een — man, c'est un homme colere, it
la tete pies du bonnet. Iemand — maken ,
bijw. zie
afouger q. q.
Driftighei&, yr. haastigheid , precipitation,
hate ,

op grand' empressement , m.

Driftiglijk , bipv. brusquement,precipitamment,
avec precipitation.

Driftregt , o. regt om eene kudde beesten ergens te mogen laten weiden , droit de peterage , pacage , m.

Drijfanker,, o. ancre flottant.
(zeew.) ijzeren pen, om pinDrfjfbout 5
nen uit te llaan re6 . use , f.
DrOleuren , yr. meerv. portes flottantes, zie
Sluisdeur.
Drijfhamer,, m. martian de boil, maillet.
drijDrijfhout , o. (bij kuipers) chassoir.
vend hoot , hots flottant.
couran;
Driifijs , o. &cons emportes par le
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gel , la poudre chasse let balle. Den vijand op de
vlugt , (jagen ,) chasser, melts e Pennemi en
fuite 9 le poursuivre. Iets te sterk , (doorzetten ,) pousser q. ch. trop loin, outrer q.
ch. Guj drijft de scherts te ver,, vows poussez, la raillerie trop , loin. Huj dreef die zaak
slit al zijne magt ,
mit tout en oeuvre pour
faire reu,sir fette afraire. Den spot met iemand 5 se moquer de q. q. doen, verrigten , als : Koopmanschap , handel —, faire commerce, negoce, trafiquer. Hij drijft
handel op Spanje , it ttafique en Espagne.
Zeehandel
trafiquer par mer. Handel—
in het groot , in het klein , trafiquer engros ,
en Een handwerk , beroep— (doen„
uitoefenen ,) faire , exercer an metier, une
pt ofession. —, staande houden , beweren ,
quelquesuns soutiennent;
als : Sommigen
— beeldwerk op goud , zilver waken, uitkloppen, gedrevên werk maken, ciseler,, bosseler,, relever en bosse, emboutir. Gedreven
zilverwerk, de la vaisselle ciselee, emboutie.—,
o. w. (met Zijn en Hebben ,) op de oppervla3kte van eene vloeiflofdrijven , zonder naar
den grond, te gaan , boven drf j yen , dotter
( sui Peau),surnager. Men zag de stukken van
het wrak —, on voyoit flatter stir Peau les
debris du navire. IIct kurk drijft op het
water , le liege surnage sur /'eau; fig. Op
het laatst , met der di d, verdwijnen de dwalingen , en de waarheid drijft boven , (blijft
flaande ,) h la longue les erreurs disparoissent , et la verite surnage. De vogelen —,
op hunne vleugelen 1 door de lucht , les oiseaux planent en Pair; fig. Hij kan wel op
zijne eigene wieken —, it est en etat de se
passer du secours d'autrui ; it peat voter de
see propres Eene zaak laten —, Oaten
varen , er niet naar omzien ,) negliger une
a faire, n'en prendre aucun soa p. In eenen
hock, engte acculer. — , voor clobbering

of om eene twijfeling aan te duiden , als : Tusfchen hoop en vrees —, flatter entre Pespdranee et la crainte. onder water liggen ,
Drijfijzer,, o. doorslager (bij den timm.), reHaan, als : De landen —, les terres , les
poussoir,, (bij de gouds.) godronnoir , m.
pays,
sont submerges. —, (zeew.) deriver,
terre
flottante
,
pays
flottant,
Drijfland , o.
alter a la derive. Wij konden geenen koers
(in de werktuigk.)
Drijfrad , o. tlrijfwerk
houden , maar lieten het schip —, nous nous
pignon , in. roue princhpale d'une machine qui
laissames tiller a la derive. Op Gods genamet les autres roues en mouvement; fig. Hij
de , flutter a la marci des vaguer et deswas het — (of de hoofdbewerker) van al die
vents. Voor den wind laten —, (met weinig
beweging , c'est lui qui a etc la cheville
of geen zeil ,) mettre cu/ en vent. Op zijne
vriere de toute cette besogne.
ankers , chasser sur ses a ye; es. In Itonn
Drijffler, yr. celle qui, etc. zie Drijven en
zonder zeilen —, se laisser alter sates deriDrijver.
ve , a mats et a cordes.
Drij fsteen , m. zie Puimsteen.
Drijvend 5 b. n. flottant, e.
fpeeltuig der kinderen , sabot.
Drfiftol ,
om eene ondiepte of anker aan te Drij ver , m. qui chasse, mine decant sot; ciseDrfifton ,
leer' , qui releve en bocce. beweerder,,
wijzen , ankerboei, balise bouee,
voorstander,, celui qui defend obstinement
Drijfveer,, vr. fpringende veer , ressort ; fig.
quelque opinion. —, osfenhoeder,, bouvier,,
motif, in.
varkenshocder,, porcher.
vacher.
Drijfzand , 0. sable mouvant.
Dri j ten , b. w. (1k dreet , heb gedreten ,) gem. Drijving' , vr. het drijven , uitfnijden van metaal , cüelare.
den buik ontlasten, cuter, decharger le venDril , m. (bij fmeden , ileenh.) om gaten in
tie.
ijzer en {teen te Boren , foret. koud geDrijter,, m. chienr.
worden en geflold kalfsnat , gelie de veau.
Drijtfler,5 yr. chieuse.
beweging, als : fprw.fam. Op den — gaan,
Drij ven, b.w. (ik dreef, heb gedreven) 9 voort(omzwerven ,) courir pretantaine, alter
drijven , doen voortgaan 5 aanzetten , chasd'une eau qui chatrie , glace mouvante.

ser, fa:re avancer ou pousset , conduire.. De koeijen in het veld —, chasser les
vaches a la prairie , miner paitre les vaches.
Drijf de paarden wat aan , faites avancer les
chevaux. Eene kudde , conduire en troupeau. Eenen fpijker in den muur , chasser
an clo gs dans la muraille. De wind drijft
deze wolken naar het westen , le vent chasse
ces hues vets Pones{. Het ktuid drijft den ko-

faire des courses.

Drilboog , m. archet , outil pour faire tourner 'le force.

Drilboor, yr. (bij de horologiem.)
fleekboor,, drilijzer,, tariere, zie verder Dril.
Drilgat , o. loopster,, couretise.
Drilhuisje o. pilori ,
Drilkunst , yr. oefening in den wapenhandel ,
esercice ou maniement des armes , artbidme
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Men mavier les armes, m. evolution ou manoeuvre militaire.
Drillen , b. w. (ik drilde , heb gedrild) ronddraaijen , tourney en road, f brander. Hij
drilde zijne pick, it brandissoit sa pique, —,
een gat boren , als Een gat met eenen dril
in het ijzer faire on trou dans le fer
avec tin foret ; fig. den wapenhandel onderwijzen , dresser, exec car les soldats a manic,
les armes ; fprw. Men zal hem wel , on
lui apprendra Bien son devoir,, on le Vsettra
Men a la raison. —, o. w. JY,cdraaid worden ,
fchudden , beven , trillen , trembler. Het
huis drilde van den slag , la maison trembla du coup. —, op en neer loopen , als :
Hid drilt denzanschen dag door het huis, it ne
fait quo courtr toute la join-nee p`ar la maison.—, (bij krijgsl.) zich in den wapenhandel
oefenen, faire Pexercice, s'exercer au maniement des armes.
De rekruten moeten
morgen ? lee recrues doivent demain s'exercer au mansement des armes , ou faire P exercice.
Driller ,
celui qui exerce les soldats , maitre
d'exercice. — , schermmeester,, maitre d'armes.
Drilling , zie Trilling.
Drilmeester,, zie Driller.
Drilpinats yr. lieu d'exercice.
Dringen , b. w. (ik drong , heb gedrongen),
drukken , fLootende pousser. Iemand
tegen den moor — pousser q. q. contie la
muraille. Men drong ons van den eenen kant
naar den anderen, on noun poussa d'un cite
ei Pautre; fig. door zedelijke beweeggronden tot lets aanzetten , als : De flood heeft
muj daartoe gedrongen (genoodzaakt),
cessite m'y a force, _pt esse. Iemand — om lets
te does, presser, porter , .pousser q. q. a faire
q. ch. —, o. w. Op lets —, insister sur q. ch.
—, (met Zijn) door drukken eene ruimte
trachten te waken, en die in te nemen ,
presser. De viand is met gewcld in de stall
gedrongen , l'ennemi est entre par force dans
la vale. Zie vender Indringen.
Dringend , b. n. pressant, e., urgent, e. Eene
dringende zoak, one affaire pressante. Dringende nood , necessite urgente.
Dringer,, iemand, die eenen anderen dringt
celui qui presse, pousse en autre; fig. aanzetter,, voortzetter van eene zaak , zaakverzorger,,
Dringmg , yr. action de presser, de pousser, de
porter.
Dringiter,, yr. celle qui pousse, prsse; fig. solliciteuse.
Drinkbaar,, b. n. dat gedronken kan worden,
potable, fem. buvable. Dit bier is niet —,
het is te verschaald , cette biere n'est pas
potable, elle est trop eventee. jonge wijn ,
die reeds — is , du yin en boire.
Drinkbak , zie Drenkbak.
Drinkbeker,, m. kelk , coupe
kroes , gobelet, m.
nachtmaalsbeker,, miskelk , ca, m.
Drinkebtfoeder Drinkebro6r,, m. biberoje „grand
buveur, ivrogne.
Drinken , b. w. (ik drottk, heb gedronken),
boire. Bier , win
, boire de la biere,
yin. Op de gezondheid van iemand
boire
a la sante de q. q.; toster (toaster). De gezondheid op den vrede
tester la paix.
Men bragt den nacht door met gezondheden
te on passe la nuit a toster. Wie heeft
nit mien glas gedronken ? qui a bu dans mon
verre? AANM. Wanneer men van warme
dranken fpreekt, zegt men prendre, als :
Wilt gij bij mid een kopje thee driniien ?
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Youlez-vows prendre (niet boire) avec molting
tasse de the ; gem. Een boordevolletje —,
boire sin rouge bord, one rasade. Met lange
teugen 5 boire a longs traits, a tire-larigot , commeun templier, comme one eponge,
tira trou. Den rouwkoop boire le yin de
mar0e. Iemand van de bank —, vaincre
q. q.' en buvant, le sus passer a boire. Men
zegt , dat hij drinkt , (aan den drank is ,) on dit
qu'il boit, qu'il est sujet a boire. Dikwijls en
root kleine teugen buvotter ;fig. inzuigen,
als : Onze oevers dronken het booed der vreemde dwingelanden , nos rivages oat bu le sang
des usutpateurs; fprw. Eerst 5 en dan
praten , on verre de yin avise bietrunhomme.
Drinken , o. de daad van drinken, le boire.
Het fterke — heeft hem den dood gedaan ,
it s'est tue a force de boire , la boisson Pa
conduit au tombeau. Het eten en —, le manger et le boire.
Drinker , m. die drinkt , buveur.
Drinkers, , yr. zie Drinking.
Drinkgeiag , o. ecot dans sin cabaret, m.
gezelschap van drinkers , compagnie de buveurs.
Drinkgeld o. argent pour boire. — boven den
koop , yin de morale.
compagnon, camarade de deDrinkgezel ,
bauche, de bouteille.
Drinkgezelschap , o. compagnie de buveurs , j:
Drinkglas , o. verre a boire, (zonder voet ,
of met eenen gebroken' voet ,) boi-tout.
Drinkhoorn Drinkhoren , in. cornet a boire.
taverne,
Drinkhuis , o. kroeg , cabaret ,
Drinking , yr. action de boire,
boire, m.
chambre
de
cabaret.
Drinkkamer,, yr.
Drinkkan, vr. pot'a boir e, fn.
Drinkkop ,
zie Drinkschaal.
Drinklied , o. chanson a boire,
Drinklust , in. envie de boire,
Drinkpartijen , yr. meerv. zuippartijen , bacchusfeesten 5 orgies, f. pl. In dit huis gedurige
—, dans cette maison sent des orgies continuelles.
Drinkpenning ,
zie Drinkgeld.
Drinkplaats , zie Drenkploats.
Drinkschaal , yr. coupe a biere, tasse a boire.
Dtinkfter,, yr. buveuse.
Drinkvat , o. vase dans lequel on boit, f.
Drinkwinkel , m. zie Drinkhuis.
Droef, zie Droevig.
Droefenis , zie Droefheid.
, e,
Droefgeestig , b. n. treurig , triste, a
abattu, e, de chagrin, de deplaisir,
calque , morne, morose, assombri, e, sombre, chagrin, e. — over zijne zonden , (in
de godg.) contrit, e. — worden , * s'assombrir.

Droefgeestigheid , yr. melancolie, tristesse, f.
chagrin,
berouw
Droefheid , yr. tlistesse, affliction.
over zijne zonden (in de godgel.),
, dyscontrition. —, treurigheid der
thimie.
Droelen , b. -vv. (ik droelde , heb gedroeld),
tramper, duper.
'
Droeler,,
trompeur.
Droeling , yr. tromperie.
Droellter,, yr. trompeuse.
Droeg, verl. t. van Dragen.
Droes , m. zekere ziekte der paarden , gourme,
—, gem. booze geest, duivel, liable,
fdiantre.
zie Droefem.
mare, m.
Droefem,
hef, grondfop , lie,
feces f. — van wijn , lie de vin. — van
olijven , druiven , enz. mare d'olives , de raisins ,etc. — maken ficer (weinig gebr.) zie
verS 5
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verder Grondfop , Hef, Bezinksel.
Droefemig , b. n. plain, e, de lie.
Droevig , b.n. bedroefd , treurig , triste, afflige,
e. zie Droefgeestig. Een gelaat hebben,
avoir le visage tr iste. Een — geval , un triste
accident. Zij was zeer —, elle etoit fort
triste, affligee. 4"—, op droefheid gegrond,
als : Droevige gedachten , des pensees tristes. lecht , ongeschikt , als : Een droevige troost, une consolation oriste, pitoyable, miserable. — weer, temps sombre et
triste. — bijw. zie Droeviglijk.
Droeviglijk , bijw. treuriglijk , tristement, pitoyablement , miser ablement.
Droezig, b. n. qui a la gourme. Een — paard,
un clieval quo a la goes me.
Drag, o. (veroud.) zie Bedrog.
Droget , o. zekere stof, half van wol en half
van lmnen , droplet, m.
Drogge , vr. zie Droogerij.
Droggrond , m. zie Drogrede.
Droglicht , o. zie Dwaallicht.
Drogrede , yr. (in de redek.) valsche, bedriegelij ke grond , redenering , raison fausse ,sentiment faux , sophisme,
Drogredenaar,, m. die door valsche redenen bedriegt , sophiste.
Drok , b. n. druk , met veel bezigheden bezet,
ajfaire , e. Het zeer hebben , etre fort
affaire, e, occupe , e. Een drokke dag , coo jour
de beaucoup d'occupations. — werk hebben,
avoir de l'ouvrage presse, avoir beaucoup de
pratique , de besogne pressante; fprw. Het
met elkander — hebben , (veel met elkander
fpreken,) parlor beaucoup ensemble. Het is
daar heel — 5 voila beaucoup de monde rasbijw. avec empo essement.
semble.
Drokte , vr. bezigheid , occupation, f. temps do
Pon est fort occupe.
petite quantite tortillee de quelque
Drol ,
maiiere,f. menfchendrek, matiere peak, f.;
gem. etron , no. zie verder Keutel ; fig. Een
dikke —, (een kort , dikluvig mensch 5 cour(outings)) pottaud , m. courtaude,
fenmaker,, farceur.
Drollig, b. n. grappig , koddig , kluchtig ,
drOle, comique, bouffon, ne, facetieux, se.
bijw. comiquement, drillement.
'aerie , bou onnerie , (aceDrolligheid , vr.
tic, plaisanterie.
bijw.
Drolliglijk , zie
Drolsuiker,, yr. alphoenzx , m.
Drom , m. zamengedrongene menigte , foul e,
presse, multitude de personnes qui s'entre—, (bij wevers) inslag, trams,,
poussent ,
Dromedaris , m. loom van kameel met twee
bulten , dromadaire , m. fig. lomp mensch ,
lourdaud , butor.
Dromgaren, o. zie Drom in de 2de beteekenis.,
Drommel, in. menigte , zie Drom • fig. Zie daar
den —, voila le taut ensemble ; (gem.) kwade
geest, duivel , diantre, liable; als tusschenwerpsel , mal poste ! male peste! De — ! wat
is dat heet , male pests ! qua cola est chaud..
Drommelsch, b. n. duivelsch , diabolique, du
diable. Zij maken daar een leven , its
font 14 un tapage diabolique.
Prong , verl. t. van Dringen.
Dronk , m. teug , coup, trait. Ik heb eenen
goeden — ged.aan , fat bu un bon coup on
trait. —, beschonkenheid , dronkenschap. Hij
heeft eenen kwaden —, il est mechant quand
il a boo; il a le yin manvais. lets in zijnen
doen , commettre q. ch. dans Pivresse. Hij
heeft eenen vrolijken —, i7 a le via gat.
Dronk , verl. t. van Drinken.
zuiper , biberon , gs and beDronkaard
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veur, ivrogne, (gem). riboteur; fig. Ziln
broeder is een
son frere est un sac hvon.
Dronken , b. n. door den drank bevangen, befchonken , ivre, enivt , , , e. Half —, gris ,
e.; fig. Van hoogmoed 5 vreugde —, ivre d'orgueil , de joie. Zich — drinken , s'enivrer,
se soiller. Hij drinkt zich alle dagen
s'enivre tons les fours. Half — worden , (zich
eenen roes drinken ,) se griser. Al drinkt hij
nog zoo weinig , hid worth half —, pour peu
qu'il boire, il se grise, il est entre deux
vins ; fprw. Hij is zoo—als een tol , il est
ivre comma nue coupe.
Dronkenachtig , b. n. half dronken , un pen go-is ,
e, entre deux vies, zie het voorgaande woord.
Dronkenschap , 'vr. beschonkenheid , ivresse,
ivrognerie, crapule, f. enivrement ,m. In —
leven , crapuler.
Droog, b. n. (oo)sec, seche. —, dor, arride.
— hout , du bois sec. — brood (zonder
boter) , du pain sec. Een drooge (niets
uitspuwende) hoest, une toux seche. Eene
drooge min, une nouro ice qui n'allaite
pas, garde-enfant. Drooge vnier 5 die Pcil.
en ongevallig is , amant froid, amoureux transi. Drooge weide , (hoog weiland
dat alleen door den regen moet bevochtigd
worden ,) sech&on, Iemand, jets, met
drooge oogen (niet weenend) aanzien , regarder q. q. ch. d'un oeil sec. Jets op eene
drooge wijze , (onbewimpeld) zeggen, dire q.
ch. sechement; la donner bien seche ; (zeew.)
Hoog en — zitten, echoue haut et â sec. Op
droog zitten , etre echoue, amorti. vallen, worden , tomber a sec , assecher. Het
droog vallen van eene bank , Passechement
d'un bane, m.
bijw. sechement.
Droogachtig , b. n. un peu sec, seche.
Droogbad, o. (in de geneesk.) flooving in het
zand , bain sec.
Droogdoek , m. wrijfdoek , lingo sec pour essuyer m. vaatdoek , torchon 5 m.—, waarmede men de vuursteenen afveegt , essuiepierre no.
Drooge , o. eene drooge plaats , en endroit
sec, m. fprw. Hij heeft zijne schaasjes op
het —, (hij is bezorgd , kan goed leven ,)
a son pain cult; it pond sur ses oeuls.
aarde , terre. Van hier het verkl. w. Droogje , o, in de gem. fprw. Op een — zitten , (niet
te drinken hebben ,) n'avoir rien a boire,
faire une visite seche.
Droogen , b. w. (ik droogde , heb gedroogd,)
droog maken, afdroogen , secher, faire seeker, essuyer. Linnen in de zon —, faire
secher du lingo au soleil. De wasch op stokken in de lucht ophangen , om ze te , mettre du lingo sur des perches pour l'essorer.
De handen (afvegen, ) essuyer les mains. De
zon , de wind droogt de bevochtigde aarde , le
soleil , le vent seche la terre. Haring —, saurer
des harengs. —, o. w. (met Zijn), droog worden , devenir sec 5 ache ,secher. Indten de regen
aanhoudt , zal het hooi niet kunnen —,
(droog worden ,) si la pluie continue „le foin
ne pourra pas secher. — 7 roosten , (bij de
chem.) torrefier.
Droogerij , vr. gedroogde kruiden , planten,
enz. drogues, f. pl. —, specerijwaren , droguerie.
Droogheid , yr. secheresse. —, op de tong (in
de gen. k.) prunella. — 5 dorheid , aridite.
droogte (in de leerk.) siccite.
Drooghouden , o. (in de bouwk.) bij het leggen van fondamenten , Ouisernent, tn.
Droogje , o. zie Droog.
(bij de
Drooging , yr. action de sillier.
fcheik.)
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Hij hoort n niet , hij ftaat te
no vous
scheik.) torrefaction. Men fcheidt den zwaecoute pas, il ne fait que river.
vel en het rottekruid van de ertsen of door
—, on separe le soufre de l'arsevic des mines Droomer,, m. riveur, songeur. Daar is onze
broeder Jozef de —, voici notre frere Joseph,
par la torrefaction.
le songeur; fig. mijmeraar,, songeur, songeDroogist ,
koopman in droogerijen en verwcreux. —, (gem.) druiloor, slaperig mensch,
waren , droguiste.
Droogkas , vr. droogrek , sechoir, m. —, der
lendore.
Droomerij , vr. mijmerij
zeepzieders , cyziagan , m.
Drooglijst , vr. (voor vuurw.) cadre a secher,,m. Droomgespuis, o. zie Droomerij.
Droogmakenj yr. het droogmaken van eenen Droomgezigt , o. vision en sop, f.
grooten waterplas , een meer,, enz. , desseche- Droomig , b. n. lusteloos , met levendig van
geest , reveur, euse, appesanti, e, lourd, e,
meat, epuisement, m.
ayant Pesprit pesant, lent.
Droogmonds , bijw. a jean, sans avoir mis q.
Droomster,, yr. riveuse, songeuse.
ch. a la bouche.
Droogplaats , vr. essui,
voor buskruid , Droomuitlegger, m. interpréte des songes ,onirocritique ou oneiroct itique.
etuve.
Droogfcheerder,, m. lakenbereider, tondeur de Droomuitlegging, vr., uitleggiig der droomen
interpretation des songes, (in de oude gesch.)
drag.
onirocritie, onirocratie bu onarocritie. In
Droogfcheren , vr. action de tondre le drap, f.
de — beteekende de flang eene ziekte dans
Droogte , vr. sechetesse.
zandplaat , bane
Poneirocritie un serpent sly/I:Pit une maladie.
de sable, bas, fond, m.
Droogzolder, m. grenier pour faire secher le Tin- Droomverklaarder,, zie Droomuitlegger.
ge, etc. , (bij de bierbr. voor het koren), tote- Droomverklaring , zie Droomuitleggin
raffle, f.
Droop , verl. t. van Druipen. arroser,
Droom, m. (oo) songe , rive. Eenen — uitleggen , Droopen b. w. (ik droopte , heb ge roopt) ,
expliquer, interpreter un songe. Aan droo- Drooping , vr. action d'ai rotor.
men geloof slaan, ajouter foi aux songes. Drop , alle vochtigheid, die afdruipt , afloop , van het water , huividite qui degoutte,
Een zamenhangende —, tin songs suivi. Droof: degouttement, egcut, ecoulement des eaux
men zijn bedrog , songes sort trompeurs, sort
d'un toit , etc. In den — staan , titre sons la
mensonges. Een engel verscheen hem in den
un ange lii apparut en songe. Het leven is
gouttiere. een gebrek in de borsten der
vrouw,, verharding , certaine indisposition aux
flechts een — 7 la vie n'est qu'un songe. Hij
mamelles des femmes, poil des mamelles ; fig.
heeft den ganschen nacht benaauwde droomen gehad, il a ete toute la nuit dans de
drank, als : Hij houdt veel van den —, it aime
la boison.
ollens ou hideux rives. Ontuchtige —,
afkooksel van zoethout , jut
de reglisse.
(in de gencesk.) oneirogyne, on.
ke
(slaap), oneirodynze, f ; fig. Dit ont- Dropbad , o.Cbij de wondh.) , embrocation, f.
werp is slechts een schoone —, ce ,ps-ojet Dropje , o. (verk. w. van drop) fig. Hij
houdt veel van een soime a prendte
n'est qu'un beau rive, n'est que chimertaue.
tine goutte.
heeft flechts eenen fchoonen — gehad,
(z9ne hoop was maar van korte dour,) il s'est Droppel, m.druppel, goutte, f Zij gelijken elkander
als twee droppels. water, it se ressemblent
ew
tin
beau
rive.
Rdve
AANMERK.
wordt
f
in den eigenlijken zin gebezigd van eenen oncomme deux gouttes d'eau, comme deux oeufi ;
zamenhangenden, na het ontwaken , weinig of
qui a fait Pun a fait Pautre. Hij drank
wijn, maar hij gaf mij geenen —, it buvoit
geenen indruk nalatenden droom. S'onge wordt
gezegd van eenen droom, die het herinneringsdu yin, mail il no use donna goutte. De travermogen treft, dien men bij het ontwaken nog
nen liepen hem in groote droppels Tangs het
weet , en vertellen kan. In den fig. zin betecaangezigt , les Mrmes lui tomboient el groskent rive iets ongegronds, herfchenfchimses gouttes. aan den neus, roupie Hi)
migs, en songe, iets onbestendigs, dat.geene
heeft eenen — aan de punt van den neus ,
duurzaamheid heeft. — fig. verwarring , ona tone roupie an bout du nez. Droppels (in de
zekerheid, als : Iemand nit den — helpen ,
bouwk.) , die cinder de triglyphen der Dorische
orde worden aatgebragt , gouttes , cloches,
firer q. q. de Pincertitude, le desabuser, le
detromper.
ou campanes en lames.
Droomachtig, b.n. zie Droomig.
Droppelen, o. w. (ik droppelde , heb gedroppeld), met druppels nedervallen, tomber
Droombeduider, m. zie Droomuitlegger.
Droomboek , o. livre qui traite de Pinterpregoutte a goutte, degoutter.
Droppeling, vr. degouttement , on.
Cation des songes, de Ponirocritie , m.
Droomen , b. en o. w. (ik droomde, heb ge- Droppehngs, bijw. bij druppels, goutte
goutte.
drooind), songer, river, faire, avoir, des
songes. Ik droomde dezen nacht , u hier te Droppelpis , vr. koudepis, opftopping van het
zien , je songeois cette twit de vous voir ici;
water , retention d'urine,, strangurte.
fig. Wie zou dat —? qui s'aviseroit de cola? Droppeltje , o. gouttelettef. (ongebr.)
qui fimagineroit cola? qui pourroit penser Droppen , o. w. (ik dropte , heb gedropt),
cola? Hij droomt van niets dan van feesten ,
zie Druipen.
it ne songe que fetes. Ik beb dezen nacht Dropsteen,
versteende waterdroppels, stalactite. Ondoorzigtige , — stalagmite.
zwaar (veel en verfcheiden) gedroomd , j'ai
passé, cette nuit dans de pcheux , hideux ri- Dropsteenachtig , b. n. stalacttforme.
ves; je n'ai fait que rivasser toute la nuit; Dropwijn 7
lekwijn, baquetures, f. pl.
fig. iets onderftellen waar te zijn , als Gij Drossaard , m. drost , landvoogd , fchout , baildrossall, senechal.
droomt , wanneer gij dat zegt , vous rivez,
quand vous dites cola.
iets in het geheim Drossaardschap , o. dignite de drossart bailliavernemen , apprendre q. ch. secretement , sous
ge, tn. sinichaussee,
main; gem. -Gij droomt (gij hebt mis) wan- Drosfel , m. grive, f.
neer gij dit zegt , vous rivez, vous ites dans Drost , zie Drosfaard en Landdrost.
l'erreur, vous vans trompez, quand vous elites Drostambt, o. zie Drosfaardfchap.
regtsgebied
cola. —, onwerkzaam , niet levendig zijn , als :
van eenen drost , juri diction d'un di ossart, f:
Dros-
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Drostendiensten , yr. meerv. heerendiensten
corvees , f.
spouse d'un drossart.
Drostin , yr.
Druiden , m meerv. priesters , leeraars , artsen ,
regters en toovenaars der oude Celten en Galhers, druides, tn. pl.
m. Een tros druiven —,
Druif, yr.
une grappe de raisins. Onrijpe , du verjus. Druiven lezen , vendanger, faire la yendange; fpr. w. Hij doet als de vos met de
druiven , (hij veracht het , omdat hij het
niet kan hebben ,) it fait comme le tenard
des mares. Met druiven beladen , vol druiknop aan het
y en , (veroud.) groin!, e.
einde van de bootshaken , van het kanon ,
fchot, mitraille fine.
enz. ; bouton, on.
Druifgezwel, o. zekere oogziekte, staphyldme,m.
Druifkruid , o. piment , no. millegrairae, f,
Druifvlies , o. druivenhuid , derde oogvlies ,
jives, f.
Druifvormig , b. n. en forme de grappe.
Drffil, yr. op eene floep , zeil (zecw.) tapecu ou
tapecul, m.
Drufien , 0. W. (ik druilde , heb gedruild), talmen , langzaam te werk gaan , lambiner. —,
fluimercn, commeiller.
celui qui sommeille.
Druiler , m. lambin.
Druiling , yr. action de lambiner. —, action
de sommeiller.
lendore.
Druiloor, m. talmer,
Druilooren , o. w. (ik druiloorde , heb gedruiloord ,) zie Druilen.
Druiloorig , b. n. langzaam handelend , lustee.
loos , lent, e,
Druiloorigheid yr. lenteur.
Druipen , o. W. (ik droop , heb en ben gedropen ,) afdrmpen , met droppen of droppels nedervallen , degoutter, confer, tombet goutte a goutte ; distiller. Het zweet
droop van zijn voorhoofd , la sueur lui degouttoit. De goat druipt , la gouttiere degoutte ; fig. of spr. w. Door de mand —,
(zijn gezegde met kunnen waarmaken , tot
bekentenis komen ,) se cooper, se contredire,
ne pouvoir verifier q. cit.; se laisser tit er les
vers du nez. Het zal hem in de oogen —,
it ne le poi cora pas loin ; je le trouverai en
mon chemin; je ne lui prornets pas poire molle
pour cela. Door zijne kleederen —, (mager
worden , vcrkwijnen ,) devenir maigre , amaigrir. Hij druipt , waar hij gaat , ri seche our
pied. —, wegdruipen , fiilletjes henen gaan,
s'en alle y furtivement , a la derobee, doucement ; gem. Hij ziet er uit , aloof hij van de
galg gedropen IN as , it a la mine patibulait e;
it a l'encolure d'un gibier de potence, d'un
homme qui file sa cords. Hij is gedropen,
(wordt gezegd , von iemand, die bij het onderzoek naar zijne bekwaamheden te kort gefchoten is ,) ii n'a pas passé a l'examen;
n'a pu-soutenir un examen de ses talents. —,
afloopen, zijpelen , minter. De wonde druipt
nog, la plate svinte encore.
Druiper,, Druiperd , m. zekere venusziekte ,
zaadlooper,, chaude-pisse , f. (in de geneesk.)
gonorrhee, f.
Druiping , yr. ecoulement, m. —, van den neus ,
roupie.
Druipnens , m. en yr. roupieux , morveux, m.
Eene oude —,
rimpieuse, morveuse,
une vieille roupieuse.
Druipoog, m. en yr. leepoog , chassieux ,m.
chassieuse, f
Druipstaart , m. een hood of eenig flier, dat
den staart tusschen de beenen laat hang-en,
tin animal pi laisse pendre la queue entre
lee jambes ; fig. die van schaamte over zijn
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misdrijf stil wegfluipt , ?dui qui s'en vet tout
honteux‘ou confits, qui a la queue entre les
jambes , personae penaude
Druipflaarten , o. (ik druipilaartte , heb gedruipilaart), fill wegfluipen , s'en aller tout
houteun, ou confus ; se retirer a la derobee.
Druipfleen , m. ander cone goot , culiere,
Druischen , o. w. (ik druischte , heb gedruischt),
zich met getter tegen iets verzetten , s'opposer obstinement a q. ch.
Druifching , zie Aandruifching.
Drusvenbloed , o. fig. zie Druivenfap.
(op St. Domingo) raisinier.
Druivenboom ,
Druivenconfituur,, vr. raisins, m.
Druivendrager,, m. celui qui pot te des raisins.
Druivenkorf, m. hotte a vendangeur, dans
laquelle it pot te des raisins,
Druivenkorrel , m. grain de raisin, m.
Druivenkskird , zie Druifkruid.
Drui-y enlezen , o. Druivenlezing , yr. zie 1,Vijnoogst.
Druivenmand , yr. mand , waarin de druiven gedaan worden , vendangeoir, m., zie ook
Druivenkorf.
Druivenmoer,, yr. mare de raisins, m.
Druivennalezer,, m. nalezer op de wijnbergen , grappilleur.
Druivennalezing , yr. nalezing op de wijnbergen , om te zien, of er nog druiventrosfen
zijn-blijven zitten , grappillage , m.
Drmvennat, o. zie Druivensap; fig. wijn, via ,m.
Druivenoogst , zie \Vijnoogst.
Druivenpers , yr. wippers , pressoir,, no.
Druivenperser,, m. wijnperser,, pressureur.
Druiy enpersing , yr. pressurage m.
Druivenpit , yr. Lie Druivenkorrel.
Druivenplukker,, m. wijnoogster,, vendangeur.
Druivenrank , vr. wijngaardrank , pampre, sarment ,
Druivensap, o. jus de raisins , on. (blj de
dicht.) jus de tretlle, m. Onrijp —, versus, m.
Druivenschil , yr. pan du raisin, f. zie Druivenvlies.
Druivenfteel , m. queue de la grappe,
celui qui foule le raisin
Druiventreder,,
dans la cuve , fouleur.
Druiventros m. grappe de raisin, f Afgelezene —, (riot ,) rifle,
Druivenvocht , o. zie Druivensap.
Druk , drukking met de hand , serrement,
m. Hij betuigde mij zijne vriendschap door
den — met zijne hand, (door eene handtemoigna son amitie par un
di-ukking ,)
serrement de main; fig. nood , ellende, miTemand uit den
sere , peine , ad; ersite ,
helpen , tirer I. q. de la misere. Hij zit
in grooten —, 51 est en grand' peine. —,
van een bock uitgave van een work, impression , edition f. Een naauwkeurige , fchoone ,
gebrekkige , leelijke une impression correcte, belle, fautive 9 vilaine. De eerste —
van dit werk is geheel uitverkocht, on a
vendu toute la premiere edition de cet euvrage. Jets in — geven , faire imprimer
q. ch.
Druk , b. n. zfe Drok.
Drukballen 9 m. meerv. balks d'imprimeur,
Drukdoek , tn. compres , compresse,
Drukfeil Drukfout , yr. faute d'impression.
Lijst der drukfouten, errata,
Drukgewigt , o. op eenen hefboom , (bij de
fpeldenm.) pesee , f
Drukinkt , m. entre d'imprimeur,, f.
Drukken , b. w. (ik drukte , bob gedrukt), de
deelen van eenig ding in eene naauwere plaats
brengen , presser. Boter in eenen pot —,
presser du beurre dans un pot. lemand de
hand
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hand — , server la main a q. q.; fig, door
ken , alsof zij gegraveerd waren ,) Part tydrukken smart veroorzaken , blesser. Dc fchoepometrique , rn.
nen — mil , les smilers me blessent , me ser- Drukletter,, yr. caractere d'imprimerie , caracrent. Dit paard is gedrukt , (doorgedrukt ,)
tere typographique ,
Kleine —, minuscu/a selle a blesse ce chew,/ , ce cheval est foule
le ,m. Vastc
, cat actere stereotype, m.-- ,
par la selle fpr. w. Hij weet niet , waar de ' in het ichrUven , lettre moulee. Met drukfchoen
Cirukt , it ne salt pas oa le souletters fehruven , dcrit e en lett! es moulees.
Her me blesse. —, door drukken bevestigen , Drukloon , in, en o. salais e erimprimeur,,
als : Het zegel op iets —, imprimer,,
rage ,
mettre le sceau a q. ch. , kommer en be- Drukpapier,, o. papier a imprimer,, papier
zwaren veroorzaken , bedroeven , a tiger , acsans colle , m.
cabler,, chagriner. Dat verlies drukt hem zeer, Drukpers , yr, presse a imptimer. De vrijcette perte Pafilige beaucoup. Het yolk met
heid der —, la liberte de la presser(m.
fchattiugen , belastingen (bezwaren ,) 3'z/1-- Drukplaat,vr. van cenen vasten lettervorm,dichd,
charger le people d'impOts ; fig. zwaar lig- Drukpomp , vr, pompe qui refoule /'eau.
gen , poser. Dat Hecht onthaal drukt mij , Druliprocf, vr. proefblad epreuve.
(ligt imj zwaar op het hart ,) cette mauvaise Drukfchrift , o. caracteres imprimis, pl.
reception me _the sur le Coeur. Het geheim
gedrukt fink , imprime , m.
drukt hem , le secret lui peso. Op de pen Drukfel , o. zie Afdrukfel.
peser sur la plume. —, door drukken letters Drukte , zie Drokte.
en beelden op papier , enz. brengen , als t Een -Drukwerk , o. ouvrage imprime ,
bock —, imprimer tin livre , le mem e sous Drup , zie Drop.
la pt esse. Slecht , niet net —, bavocher. Op Druppel , zie Droppel.
katoen —, impr imer sur de la toile de co- Druppen , o. w. (ik drupte , heb en ben geton. Eene figuur in was —, empreindre one
drupt ,) zie Druipen.
figut:e sur la cire. Een merk op iets em- Dualis, o. in de Griek. fpr.k. , het tweetal ,
preindre one marque sur q. ch. AANMERtweevoud , wanneer van twee gelijke dinged
KING. In de volgende fpreekwijzen wordt het
gefproken wordt , duel, m.
boekdrukken door MOULER gegeven, als : Zijn Dubbel , b. n. tweevoudig , tweemaal genofchrift is zoo leesbaar,, alsof het gedrukt
men , double. Eene dul4ele deur,, one poste
ware , sa lettre est aussi lisible , quo si elle etoit
double (a deux battants). Een dubbele
moisle; (boertend) , als Dit moot wel waar
kaat , un double ducat. Een dubbele arend ,
zijn , omdat het gedrukt is , it fast bien quo
(een arend , met twee koppen afgebeeld ,)
cela soft vrai , puisque cela est mould ; fpr.
rsrie aigle a deux totes. Een dubbele tand ,
w. Hid gelooft al , wat gedrukt is , it croit
(een- tand , die boven eenen anderen is nittout ce qui est mould. In pleister
gegroeid ,) one surdent. —, (in de wapenk.)
(afgicten , vormen ,) mouler en pMtre. , bevolte , e. —, bijw. doublement , au dounaauwen (in de gekeesk.), oppressor. Hij
ble. , o. double , — vergclden , rsnvoelt iets, dat hem drukt , (benaauwt ,) en dat
dre au double. Hij wilde het — (nog ..ens
hem bet ademhalen beneemt , it sent q, ch.
zoo veel) van mij hebben , it m'en demanqui Poppresse , et qui lui Ote la respiration ;
doit le double. —, een woord enz. dat
ipr. w. Iemands voethappen (2,une hantweemaal gedrukt is (bij de boekdr.) , dondelingen navolgen ,) marcher sur les pas, les
blon ,m.—, Zuplicaat van een gefchrift, doutraces de q. q.
ble, m. copie , ampliation ,
Drukkend , b, n. pesant , e, oppressif,, ive , vexa- Dubbelen , b. w. (ik dubbelde , hcb gedubbeld),
toia Ecn drukkende last , une 'chat ge pesance.
doubler , zie- Verdubbelen. Een fchip —,
Drukkende belasting , impost , * int:1dt vexa( hetzelve een dubbel beklccdfel geven ,) doutoil e , m.
bler un vaisseau.
(bid schoenm. gebr.) met
Drukker,,
icmand , die drukt , pressier,, ceeenen dubbelen pikdraad naaiien , coisdre a
lisi presse. —, van - boeken , typog; adouble ligneul.
phe , imprimeur de livres. —, van platen, Dubbelhaak ,
(bij de art.) arquebuse a croc,
katoen, enz. imprimeur. Een bekwaam —,
fusil de rempart.
un habile imprimeur. Een vermaarde druk- Dubbelhartig , b. n. valsch , geveinsd , double,
ker, , un celebre typographo. —,p van eene
dissimull , e, faux , sse. , bijw. zie Dubklink , waarop men den ctuim legt , om eene
belhartiglsjk.
deur te opener , poucier. , trekker aan Dubbelhartigheid , vr: alschheid , onopreg-tde veer van het Plot aan een fchietgeweer,,
held , duplicite de coons , dissimulation , manook in een flaguurwerk , detente ,
vaise foi , faussete.
Drukkerij , yr. drukkerswerkplaats , imprimerie. Dubbelhartiglijk a bijw. avec (Vida , avec
Drukkerskas , yr. casse 'd'imprimeur.
dissimulation.
Drul&ersgast ,
garcon-imprimeur,
Dubbelheid , yr. tweevondigheid , duplicite.
Drukkersklopper,, m. cognozr.
Dubbeling , yr. action de doubler. —, van een
Drukkersknecht ,
garcon - imprimeur,, plessier.
fchip, doublage , us.
—,-die weinig uitvoert , arang.
Dubbelfchaduwigen ,
meerv. in de aardrijksk.,
Drukkersraam , vr, en o. tympan , m.
amphisciens.
Drukking, yr. action de presser , etc. — , perfing Dubbeltje , o. geldfluk van io cent , piece de
der lueht , pression , compression de fair ,
deux sous , double sou , m.
pressement , m. — van een gewelf op de mu- Dubbeltongig ,
n. qui a la ?apple double , qui
ren ook : opwaartfche — van het water op
ne park pas sincerement. , buw.faussement.
het ligchaam van een fchip, (zeew.) poussee. Dubbeltongigheid , zie Dubbelhartigheid.
Drukkogel , m. (bij de an.). globe de compression. Dubbelzinnig , b. n. a double sens , equivoque,
Drukkosten ,
meerv, frays ,d'impression.
ambigu , e , amphibologique , a double entente,
Drukkunst y r. kunst am boeken te drukken,
a deux entente, ; fig. louche ; zie Dubbelzinboekdrukkers kunst , imprimerie , f Part
nigheid. —, bijw. zie Dubbelzinniglijk.
d'imprimer tn. typographie , Part typo- Dubbelzinnigheid , vr. equivoque , ambiguiti ,
ffraphique tn.. (de kunst om geographitche
double seas,
cmphzbologie , AANM, Een
Jcaarten met gegotene letters zoo te drukgezegde , dat, behave den natuurlijken zin ,
wel-
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welken ook 'de fpreker bedoelt , eene bedekte
beteekenis heeft , heet equivoque ; dat voor onderfcheidene uitlegging vatbaar , wordt ambiguite genoemd. Eene uitdrukking van tweederlei natuurlijken zin , waarvan de eene letterlijk dadelijk voor den 'eest komt , de and.ere als eene fijne zinfpeling om verflaan
te worden eene ,zekere fcherpzinnigheid vereischt , noemt men un double sees. Wanneer men eene dubbelzinnigheid opzettelijk gebruikt , bezigt men het eerfte, om te verfchalken , het tweede om zich niet duidelijk te verklaren , en het derde om met behoedzaamheid
te onderrigten.
Dubbelzinniglij1( bijw. d'une maniere iquivoque , ambigument , ' amphibologiquement. —
Ipreken 5 user d'iquivoque , equivoquer,, parks- par equivoques.
Dubben , 0.
(ik dirbde , help gedubd), (veroud..) twijfelen, wankelen, douter , balancer.
Dubber , m. celui qui doute , qui balance.
Dubbing , vr. doute ,
Dnbblet , vr. twee gelijken in het dobbelfpel , doublet , m. Hij heeft eene" — (twee
gelijke oogen met twee dobbelfteenen) gegooid , it a amend un doublet.
Dubloen , m. Spaanfche pistool, pistole d'Espagne , f. doublan.
Duchten , b. w. (ik duchtte , heb geducht),
apprehender,, craindre, redouter,, zie Vreezen.
,
Ducktig , b. n. redoutable , zie Geducht.
clerk, fort , e, gros , se. —, Een
bewijs
line forte preuve. Hij wend — afgerost , on
d'une belle maniere. —, bijw. fort,
extrimement , comme it faut , bellement.
Duchting, yr. vrees , crainte , apprehension,
peur.
Duel, o. (oud w.) tweegevecht , duel, m.
Dunleren , o. w. (oud. w.) (ik duelleerde
heb geduelleerd) , se battre en duel.
Duellist,
(oud. w.), duelliste.
pof, b. n. naar vochtigheid riekende , muf,
sentant le moisi, le relent. Het meet riekt
—, la farine sent le moisi. Het brood fmaakt
, le pain a un tgoilt de moisi, de relent ;
zie verder Muf.
Duffel , O. grove trijp , peluche f.
Dufheid , vr. mufheid, fchimmel moisissure ,
chancissure ,
relent,
Duffig , gie Duf.
Duffleen, m. tuffteen , tuf, m. Pierre ollaire ,
Duidelijk , b. n. ligt ofklaar te verflaan , ver-ftaanbaar clair,, e, intelligible, evident, e,
explicite. , bijw. clair,, clairement , intelligiblement , evidemment, distinctement.
Duidelijkheid , vr. klaarheid , verflaanbaarheid ,
clarte , , evidence , erspicuite.
Duiden , b. w. (ik duidde , heb genuid), wijzen met den vinger op iemand , montrer
du doigt a q. q. —, verklaren , nitleggen ,
expliquer. Ten kwade— tourney en mal.
Duid dat niet ten kwade , (neem dat niet kwalijk op ,) ne pr enez pas cela en mauvaise part.
Duif, vr. pigeon, m. (dichterlijk en bijbelsch ,)
cdombe , Jonge , pigeonneau , colombeau,
tn. Wilde —, mansard , pigeon rainier, m.
Ruigvoeti&e —, pigeon patt y,, m. ; fig. onnoozel meisje , innocente ; agnes ; fpr. w. Hij
verwacht , dat hem de gebradene duiven in
den mond zullen vliegen , it attend que lee
tombent rtities.
alouettes
Duifhuis, o. zie Duivenhok , Duivenilag, Duiventil.
Duifje , o. zie jonge duif; fig. zie Duif, fig.
Duiffieen zie Duffleen.

DUI
Duig ,
van een vat , douve , f Kleine
douvelle ,f(zeew.)douvain , tn. Dit vat
is in duigen (d. uiteen) gevallen , (bij
de kuipers,) ce baril , tonneau , est tornbe en javelles ; fig. In duigen vallen , echouer,, ne pas t eussir. Zane onderneming is
in duigen gevallen (mislukt) , son entt eprise a manque , a echoue. Jets in duigen fmijten, gooijen , faire echouer quelque projet.
Duighout , o. douvain , on.
Duikelaaz , m. duiker,, iemand die duikelt, ook
onder water zwemt , celui qui fait la culbute , qui plonge dans l'eau ,plongeur. zekere
watervogel , plongeon , plongeur. Kleine —,
castagneux , poucet. —, (zeew.) petit clou
sans tete.
Duikelen o. w. (ik duikelde , heb geduikeld),
dyer het hoofd tuimelen , culbuter.
Duiken , o. w. (ik dook, hub gedoken), voorover bukken, se courber,, se baisser. Hij
duikt in het gaan , it se cout be en marchant.
onder water zwemmen , eager sous
1 'eau , plonger ; fig. onderdoen , toegeven
zwichten , ceder.
Duiker,, m. iemand, die in het water duikt , en
eenigen tijd onder blijft , plongeur, (zeew.)
urinateur,, mourgon plongeur. —, duikergans , piette, zekere vogel 5 zie Duikelaar. —, fluiscleur,, verlaat , bonde , vanne
d'une ecluse. Klep van eenen — can eenen vijver,, empellement , m. — 5 gem. liable, diantie male-peste. —, (bij de art. en het zeew.)
zie Duikelaar in de laatfte beteekenis. —,
zekere fpijker, clan a menue tete , ho oquette,
—, goot, conduit.
Duikerklok, vr. cloche de plongeur.
Duiking , yr. action de plonger. — van de kim,
(zeew.) abaissement de Phorizon , in.
Duim , m. ponce. Eenen zeeren — hebben,
avoir mal au ponce. Ik heb de vijt aan den
gehad, fat' eu le panaris au ponce ; gem. fpr.
w. Onder 4en —, (in flilte , in het geheim ,)
en secret , a la derobee , en cachette ; fam. en
tapinois. Iemand onder den — houden , (tort
houden ,) tenir q. q. de court ; tenir la bride haute a q. q. , server le bouton a q. q.,
ne pas laisser a q. q. la liberte de care cc
qu'il vouch oit. lets op zijn' — (duimpje)
weten , etre parfaitement au fait de q. ch.
zekere moat , ponce. Hij heeft geenen
— gronds , it n' a pas un ponce de terre.
, ijzeren kram van een hengfel , gond (de
fer). Eene deur nit hare duimen ligten,
air e sortir tine poi te hors de ses gonds. —,
fde
hack van eene ijzeren deur , mamelon
d'un gond. —, waarop de gordiproeden van
een ledekant rusten , tourniquet.
Duimelen , b. w. (ik duimelde heb geduimeld) zie Beduimelen ; fig. naar zich halen ,
trekken , ale : Gij zult daarvan niet veel — ,
vows n'en mettt ez pas beaucoup en poche.
Duimeling, duim van eenen handfchoen ,
ponce d'un gant. —, afzonderlijk bekleedfel
voor den duim , van leder,, boron , blik of
andere ftoffen NJ werklieden 5 duimring , potscier,, doigtier,, de cuir,, etc. —, lederen
geriing , wanneer dezelve om eenen bezeerden vinger gebonden is; en bij de art. voor
het znndgat , doigtier,, garde-ponce Duimelingen, meerv. ringed waarin de roerhaken
hanger , (fcheepsw.) femelles
Duimhandfchoen , in. grove handfchoen , want
met eenen duim, mitaine , f.
Duimijzer 0. duim, gond de porte ou de finitre ,
zie verder Duimfchroef.
Duimkleppers, m. meerv. klaphoutjes (kindercastagnettes f. pl.
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Duimkruid , o. fig. font gelds , plcune. f. Ge
tin mechant diable. Een — van een wijf,
brek aan
, disette de pecune.
sine diablesse; (gemeen) Loop naar den —,
Duimpje , o. petit police, m.
klein ventje. , allez au diable, va-t'en au diable. De —
embryos, m.; fpr. w. Hij heeft dat uit zip
hale mij , indien het niet is , zoo als ik zeg,
— gezogen , it a pris cela sous son bonnet
je me donnerai au diable, le diable m'emDuimring , ponder. Lederen —, manicle ,f.
porte, si ce n'est pas comme je dis. \Vat —
Duimfchroeven , vr. meerv. duimijzers , die men
hebt gib gedaan ? quo diable avez-vous fait?
eertijds den gevangenen aan de duimen deed,
De — is los , le diable est aux vaches ; les
om hen te doen bekennen ,grillons , m.
vaches soot enchainees. Hij heeft hem naar
Duimfpier,, vr. (in de ontl. k.) antithenar,, m.
den — geholpen , id l'a ruine de fond en
Duimfpijker,, m. sorte de don, (fcheepsw.)
comble. Hij is een gevleeschde —, c'est
don de pads et de fiches.
vrai demon, un diable incarne. Hij is zoo
Duimilok ,
maatflok in duimen verdeeld,
leelijk als een
, it est diabolique ; fpr.w.
mesure de boss ou les ponces sent marques,
Hij te gek, om voor den — to dansen , on
echelle, mesure ifuvante , ponces.
maat
ne pout tirer aucun parti de lui ; it n'est
van 12 duim (bij de
, pied de roe.
bon a bouillir ni a Hu y. Het geloof aan
Duin , vr. zandheuvel aan het Brand der zee,
de werking der duivelen , le demonisme. Den
dune, colline de sable au bord de la mer.
— banners, exorciser.
Duinaardappel , m. pomme de terra qui croft Duivelarij , yr. diablerie.
bcdrog , valschdans les dunes , f.
heid , faussete.
Duinachtrg , b. n. qui ressemble a une dune.
Duivelbanner,, no. exorcists.
Duingezigt , o. vue de dune, dune ,
Duivelbanning , yr. exorcisme, tn.
Duingras , o. herbe qui croft dans les dunes , f. Duivelbezweerder,, zie Duivelbrnner.
Duinhelm , m. genet des dunes, m.
Duivelbezwering , zie Duivelbanning.
Duinkant , m. cote des dunes.
Duivelin , yr. boos irouwsperfoon , diablesse,
Duinkonijn , o. lapin des dunes , m.
tres-meclzante femme.
Duinmaaijer,, m. die de jagt op de duinen be- Duiveljaagiler? vr4 tooveres sorciere, magilet , garde-chasse dans les- dunes.
cienne , f.
Duinroos, vr. petite rose qui croft dans les dunes. DniNreljp.gen , o. w. (ik duiveljaagde , heb geDuinftrand o. rivage oh it y a des dunes,
duiveljaagd.) , een verdrag met den duivel
qui est convert de dunes, m.
maken , faire pacte avec le diable ; fig. geDuinzand , o. sable des dunes , m.
raas maken , (gem.) faire le diable a quaDuist , o. fluifineel , folle farine, f —, bast
Ore, faire du tzntamarre, du-vacarme.
van boekweit , peau ou pellicule qui couvi e le Duiveljager,, m. tooveraar, sorcier ., magi.
ble sarrasin , f:
cite.
Duister,, b. n. donker,, obscur, e, sombre , tend- Dnivelsbeet , en. eene plant , mors-du-diable,m.
breux , se. Een duistere nacht, une nuit obscure. Duivelsbrood , o. champignon, m.
Een licht , une lumiere sombre ; fig. moei- Duivelsch , b. n. diabolique, ce qui est du dijelijk om te verflaan, verward , amp.higouriable , satanique ; fig. fam. dol , razend , enque ou amfigourique , obscur , e, pen intelligidiable, e., enrage, e. Zij is een — wijf,
ble , embrouille , e, confess ,e,mysterieux , se.
c'est une endiablee ; fig. verfoeijeliik , verEen zeer
boek , un liw e fort obscur.
fchrikkelijk , abominable, detestable , horriDuistere (verwarde) denkbeelden , des irides
ble. bijw. diaboliquement , horribleembrouilldes , confuses. Een duistere
,
ment.
un style amphigourique.
bijw. obscurement. Duivelsdienaar, m. deitonoldtre, suppdt de saDuister,, o. obscurite,
Duisternis.
tan.
Duisterachtig , b. n. un pen obscur, e, sombre. Duivelsdrek , m. assafoetida,m. inercle du diaDuisterheid, vr. zie Duisternis ; fig. onverble, f.
flaanbaarheid , obscurite.
Duivelschkind , o. enfant die diable , m. meDuisterlijk , bijw. verwardelijk, amfigouriquecliante personne, f.
ment , on amphigouriquement , obscurement , Duivelskonstenaar,, m. duiveljager,, tooveraar,
confusement.
sorcier,, magicien ;do omancier.
Duisterling , m. een onbekend perfoon , homme Duivelskonstenares , vr. tooveres , soreiere, ma.
obscur. bij zekere orde , ongewijde ,
gicienne, necromancienne.
profane.—, vijand der verlichting , obscurant. Duivelskonstenarij, yr. hekserij , tooverij, zwarte
Duisternis , yr. obscurite, f: tenebres , f. pl.
kunst , magie, sorcelleeie, necromancie.
Daft,
dute, f.; fig. penning , eene kleinigheid, Duivelskop , m. tete de diable, f:; fig. tete de
denier, sou, fetu. Ik heb geenen rooden
diable, mdchante tete, f.
je n'ai pas un, le, sou, je n'ai ni sou Duivelsmelk, vr. eene plant , reveille-matin
ni double. Hij heeft geenen — in de wedes vignes , m., esule.
reld , it n'a pets un denier vaillant. Hij is Duivelsnaaigaren , o. zeker onkruid , sorte d'imij geenen — fchuldig , it ne me dolt pas
vraietres-dilcile elarracher, lierre , m.
un denier, pas un obole. Hij zal mij tot Duivelsfireek , m. diablerie. f.
den laatften betalen , it me paiera jusqu'au Duivelstoejager,, m. gemeen w. galopin.
derider son; je le ferai payer Dat Duiveltje , o. diablotin, petit diable, m.
is goon' — (ftroohalm) waard , cola no vaut Dtivenboon , vr. vesce , feverolle.
pas un fetu.
Duivendrek , m. duivenmest, fiente de pigeon,
Duitschheid , yr. Duitfche fpreekwijs , germacolombine, f. filmier de pigeon.
nisme , m.
Duivenei , o. oeuf de pigaon, ne.
Duivekervel , vr. (zekere plant), fumeterre.
Duivenhok, o. cluivenkot , pigeonnier, —,
Duivel , m. booze geest , gevallen engel , diduiventil, waarin men wilie duiverj houdt,
able , demon , satan , esprit malin,
zoo als men hier en daar wel op eendn paal,
writ. Eene verzoeking des duivels (in de
op het veld of elders vindt flaan , colon. Schr.), une tentation du diable. De
bier, m. fide, f.
— (booze geest) heeft hem dat ingege- Duivenkot , zie Duivenhok.
yen , le demon lui a inspire cola; fig. een Duivenlat , yr. latte três-menue.
flecht , boos ineusch, une michante personne, Duivenmarkt , vr. marche aux pigeons, m.
Dui-
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celui qui nourrit 01.1 eleve
Duivenmelker,,
beaucoup de pigeons (pour les vendre).
Duivenmest , Duivenmist , zie Duivendrek.
Duivennest , o, nid de pigeon, boulin, m.
Duivenflag , o. zie Duivenhok. Knip aan een —5
trebtichet du pigeonnier, du colombier.
Duivenvlugt , yr. de vlugt eener duif, volde
de pigeon. —, zie Duivenflag.
eene plant , pied de pigeon.
Duivenvoet ,
Duizelen , o. w. (ik duizelde , heb geduizeld),
aijingen in het hoo
hoofd hebben avoir des
draaijingen
vestiges , des tournoiements de ate.
Duizelig , b. n. aan duizelingen , draaijingen ,
in het hoofd onderhevig , sujet, te, aux
vet tiges ; vertigineux , se , pris 5 e, d'un v ertige. Ik word —, it me 1)1 end un vertige,
la ate me tourne. — maken , etourdir. Het
ilingeren van het vaartuig heeft mij — gemaakt , le bonnie du bateau m'a itourdi.
Duizeligheid , vr. vertigo, etourdissement, m.
Duizeling , yr. draaijing in het hoofd , vertige , tournoiement de tote, etourdissement ,
m. (bij de hoeffm.) der paarden , vertigo, m.
Duizend , telw.. 5 nail, AANMERK. Mil
wordt gezegd , wanneer men het jaargetal bedoelt , en mille (altijd zonder s) wanneer
men telt , als : In het jaar duizend acht honderd vier en dertig , mil huit cent trentequatre. Drie — gulden , trois mille florins.
131j duizenden 5 par milliers ; fig. groote
menigte , als Ik heb nog — of duizenden dingen te doen , j'ai encore mille choses
faire.
Duizendbeen m, zeker insect , pisfebed , doporte , scolopendt e , porcelet.,— , (in de nat.
gefch.) veelvoet , araignee de mer, f. millepiods, Jule on Jules, m.
Duizendblad , o. (in de kr. k.) , millefeuille, f,
Duizendbloempjeswater, o. rossoli de milkfleurs.
Duizenderlei , Duizenderhande , b, n. de mille
sortes, de milk facons.
Duizendguldenkruid , o. (in de kr. k.) centaufiel de terre , m.
rie ,
chillogone ou kiliogone, m.
Duizendhoek ,
Duizendja:ig , b. n. de milk ans ,
Duizendknoop , m, renoude, centinode ,
Duizendkruid , o. zie Duizendguldenkruid.
Dazendmaal , bijw. duizendwerf, mine fois. —
zoo groot als de grondeenheid kilo.
Duizendpondig , b. n. tnille livre1 pesant.
Dnizendpoot , zie Duizendbeen.
passe-yeDuizendfchoon , yr. amaranthe ,
lours, tricolor, in.
o. (geDuizendfle , b. n. le, la
deelte ,) la millieme pantie, le millieme.
nombre niillenaire, nt..
Duizendtal , o.
van deze fpijkers ? comHoe veel kost een
bien coute en millier do ces cloys?
Duizendvoud , o. mine fois autant.
Duizendvoudig , b. n. mille fois repite , e.
Duizendwerf, zie Duizendmaal.
Dukaat ,
ducat.
Dukatengoud , o. or ducat. , m.
Dukaton , m. 63 fiuivers , ducaton, m. piece
de trois florins et trois sous.
Dukdalf, m, men felt gewoonlijk zoo getiaamde
dukdalven voor den ingang van fluizen of
voor iteenen beeren en dcrgelijke , langs
bevaarbare kanalen of havens , , om voor te koMen , dat de fchepen tegen deze voorwerpen aanflooten , en dezelve befchadigen ,
terwijl zij tevens dienen , om de fchepen
aan dezelve vast te leggen of vport te trekken , poteaux d'amarrage; assemblage de
pieux 5 onfonces dans le fond de l'eau pour y
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amarrer les vaisseaux ; ducdalbe , auray, tn.
estacade ,f.
Dul , zie Dol.
Duldelijk , b. n. dat geduld of verdragen kan
worden , supportable, tolerable, qu'on pent
souffrir ou endurer. bijw. d'une maniere
supportable, supportabletnent , tolerablement.
Duldeloos, b, n. onverdragelijk , insupportable, intolerable. Dat is eene duldelooze
(onlijdelijke) pijn , c'est une douleur insuppot table.
Dulden , w. (ik cluldde heb geduld), met
gelatenheid lij den en verdragen , sour ,
endurer, tolerer,5 supporter. Hod heeft veel
te —, it a beaucoup a soufftir; fpr. w. Het
papier duldt alles , le papier souirte tout.
—, toelaten , souffrir, tolerer. Waarom
duldt gij dat ? pourquol souffrez-vous cela?
Allerhande godsdiensten worden in dat land
geduld , on tolere toutes sortes de religions en
co pays.
Dulder,, m. celui . qui souffi-e patiemment.
Dulding , vr. action de soufftir.
Dun , b, n. het tegengeflelde van dik , of dat
eene geringe dikte heeft, (van voorwerpen ,
fioffen , die niet rond zijn ,) mince. Geef moj
eene zeer dunne suede brood , donnez-moz
une tranche depain bien mince. Dit papier is
zeer 5 ce papier est bien mince. —, van ronde
voorwerpen , menu, e. Die flok is te dun,
ce baton est trop menu. Zij heeft dunne beenen
en annen , elle ales jambes etles bras menus.
mager, dun van ligchaam, van W, elance, e,
ayant
taille maigre, deliee, fine. —, lang
en dun ,
, e. Eels zeer dunne d.raad ,
un fil delie ou fin)
mager , fchraal , grdle,
efflle , e. Een dunne hals , un con grdle. De
donne darmen , les intestins greles. tit
weinig en ver van elkander verwijderde
deelen beflaande , clair, e. Die droop is
te dun , ce sitop est drop clair.
lijnwaad ,
Het geld is — bij
de la toile clatre ;
hem , /'argent est clair chez dui. , van
vloeiftoffen , als : — bier , de la petite-Nerve.
— bloed , du sang subtil. Eene dunne (fijne)
lucht , un air,subtil. Verdunde lucht , air
vare'fie. Dunne melk , (melk die met water
vermengd is ,) Tait coupe. —, vloeibaar,,
guide ,fluide. Dunne zalf, onguent fluide ou
hquide. Dunne (d. weeke) eijeren , des
oeufi a la coque. —, afgedragen, use, e.
—, fijn (in de natuurk.) rate. Hoe dunner
de ligchamen zijn , des te ligter zijn ze ,
plus les corps sont rares , plus sont legers.
— maken , rendre mince ,menu, e, etc. , zie
Verdunnen. — worden , devenir mince. —,
o. la pantie la plus mince, etc, de q. ch.
Het — van het el, le blanc de l'oeuf. Het
— van het been , le bas de la jambe. Door
dik en i — loopen , (langs vuile , mofirge wegen ,) courir par la bone, a travers les plus
mauvais chemtns. bijw. legerement. —
gekleed zijn , dtre habile , e, veto, e, legerement. — gezaaid, clair seme , e. De wortelen (peenen) fiaan bier , les carottes sont
claires ici ; fig. De goeden zijn gezaaid ,
les bons sont rates. — afgaan , (aan den afgang zijn ,) foirer, avoir le tours de ventre.
Dunachtig, b, n, un pen mince, etc. zie Dun.
Dunbeen , m, en vr. perfoon , die dunne beenen heeft, personne qui a les jambes menues
on greles , f.
Dunbeenig, b.n. qui a les jambes menues ou greles.
Dunbladeng , b. n. menuieuilk.
Dunbuik , m. en vr. die eenen dunnen buik
heeft, lang en mager is, qui a le ventte
ejfile , qui n'a point de ventre, un efflanque.
Dun-
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Dunbuikig, b. n. qui a pea dc ventre, efflangaande , lafhattige , patron , 111. pule mouilque , e.
lee ,f.
Dunharig , b. n. dun van haar , qui a pen de During, vr. duree.
cheveux on de poil , ayant les cneveux clairs Durk ,
(fcheepw.) , plaats , waar zich het
on leoil clam
voil in een fchip vergadert , hoosgat , sentiDunheicr, vr. qualite d'une chose mince , mene ,
hoosgat in eene floep, ossec.
121! e, dale ,e , gréle. fijnheid , tenuite ,
Durven , o. w. (ik durfde of dorst , heb gedurfd
of gedorst), zich verflouten , zich ondersubtilite , finesse. De — (fijnheid) van doek,
laken , la finesse d'une toile, d'un Brae. De —
ftaan , °set , avoir la hardiesse , le courage.
van het blued (in de geneesk.), la ray esHij zoude het zeker gedaan hebben , indicn
cence du sang.
hij gedurfd of gedorst had , it Pauroit fait
assurement , Peat oil. AANM. Voor de
Dunk , m. =ening , gevoelen , opinion, f Ik
onbep. wijze eons anderen werkw. verandert
ben van eenen anderen
suis d'une anITC opinion.
het veil. dw. gedurfd, gedorst , in durven ,
als : Hij heeft het met — zeggen, it n'a
Dunken , o. w. (ik dacht , heb gedacht) , denpas ore le dire , pas en la hardiesse, le coeur,
ken , (w. gebrmk.) pencer. —, met den onbep. 3. perf. , als : Msj dunkt , it me semble,
le courage de le dice.
it me paroit. 'Vat dunks u daarvan ? qu'en Duo , bijw. op deze wijs , ainsi , de cette fizron ,
pensez - vows? que vine en semble? Hem dunkt,.
manie; e. — fprak de redenaar,, Porateur pardat hij haar daar in het verschiet ziet , Jut
voegw. par consequent , done.
la
semble de la voir dans le lohztain. —, met Dusdanig , b. n. zoodanig , tel, te7e. Dusdahet werkw. laten , als : Zich iets laten —,
nige lieden, de telles goats on personnes. —,
(zich nit verkeerde eigenhefde , of waan , tabijw. dos, tellement , ainsi, de cette maniere.
ken toeëigenen , ale verfland , fchoonheid,
Men heeft hem — den mantel uitgeveegd ,
enz. , die men in het geheel niet bezit) s'atooren gewasfchen , it fut sauce qu'il n'y
1.1 ibuer des qualites quo Pon n'a pas;
manqna rich.
tier de savoir beaucoop , d'etre tres-beau, Dot ,
ligte of kort durende fla.ap , petit Sombelle; s'en faire accrozre.
o. dunk , opime, sommeil leger. Eenen — of een dutje
nion ,
Mijns dunkens , naar mijn
does, faire 1.112 petit somme. Eenen na
selon
mon opinion , scion moi, a mon avis.
den eten does, faire la meridiennt. In den
Dunhjvig , b. n. lang en sehraal , effianque , e.
— zitten , (fluimeren ,) sommeilltr. —, twijfeloshjvig , foireux , se.
ling , onzekerheid , incertitude f. doute,
Dunhjvigheid , vr. magerheid , maigreur.
Iemand nit den — (uit den droom) helfaire.
pelt , tiger q. q. de l'incertitude , le detromDunmaking , vr. zie Verdunning.
per,, ddsabuser. Iemand in den — laten ,
Dunnen , b. w. (ik dunde , heb gedund), meer
laisser q. q. dans Pincertitude , en suspons.
vloeibaar maken zie Verdunnen. Het hoot Dutfter, yr. cello qui sommeille.
—, (bij timmerl.) demaigrir le bois. Eenen Dutten , o. w. (ik duttede , heb gedut), los
boom —, (meer lucht geven , takken uitflapen , dormir d'un petit somm4r , sommeiller ;
nemen ,) elaguer no arbre. Een woud —,
am. roupiller.
imjmeren , stiffen, radofter,
iclairczr une foret. Het kanon dunt de geriver.
lederen , le canon eclaircit les rangs. Men Dutter,,
caul qui dirt (Pun tiger somme,
moet deze planten —, it fact eclazrcir cos
qui sommeille.
plantes. — affchaven (bij de boekb.), als: Duur,, in. het voortduren , duree Ons leven
Eene huid —, parer on cuir. —, o. w. (met
is van korten —, nctre vie est de pen
zijn ,) dun worden , s'attenuer, amaigrir,
de coutte duree. Van langen —, de longue
fig. diminuer.
duree. Op den —, (bij voortdurm& ,) a la
Dunnetjes , bijw. legàrement ; fig. en petit nomduree,, a la continue. Op den —, (eindelijk ,
bre , rarement.
op het laatst), d la longue. —, van een regtsDunning , (bij de tuinl.) het uithouwen der
geding , (in de prakt) litispendance , f.
boomen , elagage, m, zie verder Verdunning, Dour , b. n. , hoog van prigs, cher, e, qui
Dunsel , o. de eerfte pla.nties van latuw,, les precotzte beaucoup. Alles is —, tout est cher.
mieres feuilles de laitue , f: pl. jeune laitue ,
Dure tijd , cherte de vivres , gaande dinette,
Dunfelbak , m, concise pour la salade,
. Deze koopwaar is zeer
Bette
fchandise
Dunte , zie Dunheid.
est poivree. Duurder worden 5 (opDupliek , o."(bij de regtsg.) een beantwoordingsflaan ,) fencaerir.
Jets met eenen duress
of verweerfchrift des aangeklaagden in een
(plegtigen) eed bevestigen , warmer q. ch.
pleidooi , duplique, f:
par un cement solennel. bijw. cher,
Duren , o. w. (ik duurde , heb 'eduurd ), in
cherement. Men moet het ten duurfle beden zelfden toestand blijven , darer. Er is
talen , it facto le payer au plus pant prix ;
bier beneden niets , dat eetrwig duurt ,
fig.- Zijn leven — verkoopen (zich nice lign'y a non ici bas qui dure eternellement.
telijk overgeven), vendre cherement sa vie , sa
Het duurt lang , eer ik antwobrd krijg ,
betalen , porter la folio enchere.
peau. Jets
dure longtemps que je ,reste sans teponse.
Duurbaar,, zie Dierbaar.
op eene plaats
, rector. Hij kan Duurkoop , b. n., cher, e, grand marche ;
nergens lang —, it ne sant oit rester 1 qngzie Dour.
temps dans le gnome endroit ; fpr.w. Ilij kan Duurte ,
cherte.
rusten noch —, it n'a point de ropes , it rye Duurzaam , b. n. dat duree kan , durable, qui
pent darer, ester , en place. —, ongefcnonden ,
pent darer, stable. Een leven leiden ,
buiten bederf blijven , darer. Dit is eene flof,
metier urge vie qui dure. Een vaste en duurdie — kan , voila fine etoffe a dot er. Deze
zame vrede , one paix forme et stable.
appelen kunnen lang —, cos pommes se gar- Duurzaamheid , yr. beflendigheid ,
,
dent , se conse quent long - temps.
duree, permanence, perpetuate. Gelofte vats
Durfal , m. (in het gem. leven,) iemand , die
doer, om beflendig ergens (bij v. in een
alley durft ondernemen , temet aire , qui ose
klooster) to blijven , faire voeu de stabilite.
tout outs eprendre.
Er is geene (filets is beflendig in deze
Durfniet
het tegenoverg. van hot voorwcreld, it n'y a point de stabilite dans les
T
oils.
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DWA
choses du monde.
Dwangnagel , m. p ijdn p gel , envie, f.
Duw,, zie Douw.
Dwangregt , o. banalite , puissance coactive f.
Duwen , b. w. (ik duwde , heb geduwd) , zie Dwarl , m. zie Dwarling.
Douwen.
Dwarlen , o. w. (ik dwarlde, heb gedwarld),
Dwaal , yr. (veroud. woord), tafellaken , handonidraaijen , tourbillonner. —, omflingeren
dock, nappe 5 f. essuie-main , m.— 5 zie Lijktortiller, tournoyer.
kleed.
Dwarling , yr. tortillement , tournoiement ,
Dwaalleer,, yr. valfche leer , fausse doctrine, Dwarlftroom , m. zie Draaikolk , Maalftroom.
doctrine erronee. onregtzinnigheid , he- Dwarlwind ,
tourbillon.—, (zeew.) toufan.
terodoxie.
Dwars , b. n. fchuins , fchecf gaande , transversal, e oblique ; zie Schuinsch. — doorDwaallicht , o. flalkaars , ardent, in. zeker vurig luchtverfchij nfel , door het bijgeloopende , dat tot cene hoeklijn behoort ,
loof eertijds aan eenc tegennatuurhjke oor( in de meetk.) diagonal , e. Eene dwarsgaande (doorfnijdende) b i n une ligne transzaak toegeschreven , feu fillet, m. , flainmevetsale. Eene dwarsgaande Ipier (in de ontrolle,
Dwaalhchten (ont ylamde zeedampen ,) furolles 3 f
lk.) muscle transversal; fig. eigenzinnig ,
korzelig, bourru, e, bizarre. —, bij w. teDwaalpad , o. detour, faux chemin, m. ; zie
Dwaalweg.
gen de breedte van iets in , travers , transversalement. — door , over , an travers,
Dwaalrede , yr. flusse raison. —, drogrede ,
a travers. De planken overfpijkeren ,
sophisme, in.
clouer les - ais en travers. — over het veld,
Dwaalredenaar,, in. faux raisonneur,, qui avance
over de beploegde linden gaan , passer a
des es rears. —, drogredenaar,5 sophiste.
travers le champ , n travers les terres laborsDwaalfpoor,, o. zie Dwaalweg.
tees. Hij gaf hem eenen fleck met den deDwaalfter,, Dwaalitar,, yr. planete, etolle ergen — door het lijf, it lrai donna un coup
rante. De Band der dwaalfterren (in de Herd'epie an travers airy corps. De tafel is zeer
ren.), configuration.
lang , men moet twee latten over — flaan ,
Dwaaltuin, doolhof, labyrinthe. De paden
om ze in hand te houdeu , la table est fort
van eenen dwaaltuin , les tours et retours
lorogue,il fact mettre deux lattes en travers pour
d'un labyrinthe.
la tenit en etat. Het fchip — halen , traverDwaalweg, m. faux chemin, chemin trompeur,
ser le vaisseau. Tegen dun wind , den ftroom
,ou qui fait egarer. Op den — geraken , (ver—leggen , (zeew.) embosser. De fpanten —
dwalen ,) s'egarer. Iemand op den — brenover de kiel leggen , cur men ze oprigt ,
gen 5 deguider ; fig. (van het pad der deugd
traverser les couples. — door eene linie hem
afbrengen , verleiden , ) seduire q. q. , le gdzeilen , traverser une ligne. — over den boeg,
ter , le corrompre ; debaucher q. q.
pas le travers de laprove. Een — waaijende
Dwaalzinnig 7 b. n. qui est dans Pero eur,, faux,
wind , no; vent traversier.— doorgaan, als : Een
sse, errone, e.
doorgaan , overfteken ,
bosch , eene firaat
Dwaas ; b. n. buitenfporig , zot , onverfiandig,
traverser no bois , lone rue. Eene rivicr
on,
fol,
folk,
sot
,
te.
Eene
dwaze
liefde,
f
overzwemnien , traverser une riviere a la
un fol amour. Dat is een dwaze rival,
nage; fig. Iemand (over) — aanzien , remensch ,
y oaltl une Ude bien folle. Een
garder q. q, de travers. Den voet — zetvn homme fou. Men moet zeer zijn , om
ten , zie Dwarsboomen.
Bit te gelooven , it _Put titre bien sot pour
croire eels.
bijw., follement, sottement, Dwarsbalk , m. dwarsfiuk (in de bouwk.), traverse, poutre en travers, f. (fcheepsw.) bardt ,
sans f figment.
ban. Stdrke dwarsbalken , meerv. (bij timDwaas , m. gek , zot ;Yu, sot.
merl.), doublecus. fchuinfchc ilia, poiDwaasheid, yr. folic, son:ye.
trail; zie verder Dwarshout.
Dwalen , o. w. (ik dwaalde , heb gedwaald) ,
dolen , error , s'ecarter du chemin, s'egas er, Dwarsboom , in. over dw ars gezette fluit-, flagof draaiboom , barriere , barricade, f.
caller errant ; fig. mistasten , nict wel begrijpen , se tramper en q. ch., its e dans l'erreur. Dwarsboomen , b. w. (ik dwdrsboomde , heb
gedwarsboomd) zich tegen iets verzetten ,
fotrvoyer.
Deze wegwijzer heeft
Doen —,
traverser , contsarier, contrecarter. Iemand
, ce guide nous a fourvoyes.
ons doen
in zijn voornemen —, traverser , q. q. dans
Dwalend, n. errant , e, vagabond, e; fig.
son dessein, le taquiner.
valsch , ersone , e. Eene dwalende (verkeerDwarsdoor,, zie Dwars , bijw.
de) (telling, unc proposition ersonee.
Dwaling, yr. egarement , fourvoyement, m., Dw;arsdraad , m. (in de zijdefabr.
drand) , embas be 5 f
erreur,, fausse opinion, illusion. Laat hem in
deze —, laissez - le dans tette —, Dwarsdraads , bijw. ra travers fil.
Dwarsdrijffier,, yr. die houdt van tegen te fpreraisvatting , misverfland , mal-entendu,
ken , te dwarsboomen, Celle qui contrasie,
meprise. Er is eene
bij deze zaale, it y
traverse.
4 ton mal-entendu dans cette affaire. De —
DwarscL ij yen , o. w. (ik dwarsdrijfde , heb gebenemen , (beter onderrigten ,) desabuser.
dwarsdrijfd ,) contraries. , zie' Dwarsboomen.
Dwang , m. geweldige noodzaking , contrainte,
wargeweld ,
orce,
coact:on f Uit —, Dwarsdrijver,, m. qui contrarie,
f
geest, esprit de contradiction; zie Bediller.
par contrainte. bedwang , bedwingende
magt 2 (bij het geregtsh.) cods-cot-ion, puissance Dwarsdriiverij , yr. tegenfpraak , cents adiction.
Dwarsiluat , yr. fidte ttavessiete.
coin:ave.
Dwarsgaande , b. n. transversal ,e. zie op Dwars.
Dwangarbeid , pl. travaux forces , m. ,p1.
ser- Dwarshout, o. bindbalk van een paalwerk , traDwangdienst, yr. heerendienst , corvee,
versine, f —, van een kruis , van een kruisvice force ,
koppelbalk , (bij
raam , croisillon ,
Dwanggezog , o. onbepaalde magt , despotistimmerl.) entretoise , aan een' weefme ,
floel dienende tot eene yoetbank , truand ,
Dwangmiddel , 0. moyen de contrainte, moyen
on. — waarmedc men een geflagt beest openviolent, no.
71 1
houdt (bij de 11 agers) , tt aversin
Dwangmolen , m. gemeentemolen, moulin
—, de boom, waaaaan een geflagt beest
worth
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siastc, visionnaire;
Dweeperij , yr. geestdrijverij , fanatisme, enthousiasme , bigotisme , m.
Dweepfler,, yr. femme fanatique.
Dweepzucht , zie Dweeperij.
Dweil , vr. tot chop (de pave), m. fcheepsdweil , zwabber,5 vadrouille, faubert,m.
fig. Ecne regte —, (morfig mensch,) salope , femme maitssade.
Dweilen , b. w. (ik. dweilde , heb gedweild),
met eene dweil fchoon moken nettoyer, essuyer la pave on le plancher avec un torchon,
(op fchepen) fanberter.
Dweilftok ,
Ctok aan eene fcheepsdweil 5 manche de frubert,
Dwerg,
mensch van eene zeer kleine geflake , nain, naine, pygmee, tn. et f:
fam. nabot, godeaot, no. De gevechten der
dwergen tegen do reuzen , les combats des
pygmees co,itt c les OanTs.
Main.
Dwergachtig, b. n. vain, e.
Dwarsfloot , vr, canal de travers,
Dwergboom ,
, arbre nain.
Dwarsiliede , yr. coupure en travers.
Dwergklein , b. n. *zeer klein , tout ou extraordiDwarsfpaan , in. (van eene bait) , barrure, f:
nairement petit ,petit main.
Dwarsfparren , yr. meer y. blocnels, m.
(bij Dwergpaard , o. hitj e 5 petit cheval, bidet, in.
de timmerl.) amoises.
Dwingbaar,, b. n. dat in eene zekere ruimte kan
Dwarsfpier , yr. (in de ontlk.) De groote —
opgefloten worden (in de nat. k.), coercible.
van den halo , le graad tz aasi , ersait e du cou. Dwijnen , zie Vcrdwijnen.
Dwarsftreep , yr. ligne transver,ale.
Dwingeland
tiran tyran. Kleine —, tyDwarsitraat , yr. rue de traverse, on traversiere.
ranneatt.
overweldiger,, onregtmatige beDwarsftuk , o. hetwelk de zijden van eenen wazitter,, nsurpateur.
gen enz. zamenhoudt , (bij de timmerl.) hou- Dwingelandii yr. tyrannie. — uitoefenen , tyranten fpanhjst , tresaille on treseille, f. —, (in
dwang, violence.
niser.
de wapenk.), chargeure,
Dwingelandsch b. n. gewelddadig, tyrannique.
Dwarsitroom , m. (zecw.) courant qui varie et Dwingelijk , b. n. gewelddadig , tyrannique,
forme des ras , qui vient se joindre.
par force.
Dwarsweg,
chemin de traverse.
Dwingen , b. w. (ik dwong , heb gedwongen),
Dwarswmd ,
(zeew.) in acne haven , tranoodzaken, door dwang zun oogmerk trachten
versier de pot t.
te bereiken , forcer, contraindre, * astreinDwarszalingen , yr. (fcheepsw.) barres traveldre. De nood heeft hem gedwongen ndsib es.
cessite Pa force, Pa contraint. Hij laat
Dwarszees, bijw. (zeew.), solo : —zeilen, croiser,
zich niet ne swipe point de contralticouper, anchir 1 s lame, naviguer debout
te. Dat laat zich niet —, on ne sauroit forh la lame.
cer cola. Met geweld —, violenter. Men
Dwafelijk , zie Dwaas , bijw.
veil hem met geen geweld , on ne vent point
Dween ,
t. van Dwijnea.
le violenter. o. w. fleck en op eene lasDweepachtig , b. n. geestdrijvend , fanatique.
tige wilze om jets aanhouden , (van kinderen
— maken , fanather.
die kn.] ten , fchreeuwen, om jets to hebDweepen , o. w. (ik dweepte , heb gedweept),
ben), pallier.
bijgeloovige invallen , overdrevene verbeel- Dwingend , b. n. bedwingend , coercittf, ire,
dingen hebben , et; e fanatique, enthousiaste,
coactif, ire. Eene dwingende magi. une
fanatiser. Met iets (met iets bsjgeloovig
puissance coercitive.
ingenomen zijn ,) etre hobs, e, de quelque Dwmger ,
celui qui contraint, qui force, zie
superstition.
Bedwinger.
Dweeper,, m. geestdrijver,, fanatique, enthou- Dwingfter,, yr. celle qui contraint, qui force.
DWA
won't opgehangen , tinet. wavraan de
rcepen der paarden , die cen fchip trekken ,
vast gebonden zip, bills, f.
Dwarskoers ,
(zeew.) fch-umsche aching van
een fchip , losodromie, course, route oblique.
Dwarslaag , yr. (van fteenen) , (bij de me,f.)
assise de pas pin.
Dwarstijn , zie Dwarsflreep.
Dwarshist , yr. van fnij work aan deuren of yenfters , traverse d'un chambranle, /: in
kasten om de planken op te leggen , tasseau , In.
Dwarspaal , m. pontre qui va en travers, f: pieu
traversier, transversal, no.; fig. zie Dwarsdrijver.
Dwarspad , o. sentier de traverse,
— op
den gemeenen weg uitIoopende , radresse,f.
Dwarsfchatten , o. meerv.. (fcheepsw.) cloisons
en travers, f.
Dwarsilag, in. revers, coup du revers de la
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E.
E , vr. de vijfde letter der letterlijst , e, m.
Eene groote E, ungrand E,
E majuscule.
Eene kleine , (ii onderkast , bij letterz.)
un petit e. Twee e's , deux e. E-bake, o.
cassetin de Pe. —, (in 'de toonk.) zekere
toon, mi , e-si-mi , m. Deze aria gaat uit e,
cot air est en e-si-mi.
Eb , yr. het aaoopen der zee , reflux, usant , in.
ebe, basse maree, f — en yloed , fist et Josant , flux et reflux, in. ; fpr.w. Werelds good
is — en vloed , tout n'est quo vanite dans ce
monde; les chests du monde soot sujettes a
des changements, a des vicissitudes, a un flux
et reflux continue'; le biers de la fortune est
010 bien perissable, quand on bdtit our elle,
on Mat cur le sable.

Ebanker,, o. ancre dejusant, f:
Ebbe , zie Eb.
Ebben , o. w. (het ebde , heeft geebd), van de
zee , afioopen , terug loopen , descendre, refouler, refiner, baisser. Het ebt , la mares
refoule, desc000d. Het water ebt , la mares
baisse.
Ebbenboom ,
ebenier.
Ebbenhout , 0. ebene, f. bois &aerie, in. De
kleur van — aan iets geven , ebener. Werk
van —, ebenisterie, f.
Ebbenhoutwerker,, m. ibeniste. Beroep van
, ook het werk zelf, ebenisterie, f.
Echel , m. bloedzuiger, sangsue, f.
Echo , vr. weèrkaatting , wedrklank , echo, set;
refiechi et redouble, m.
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EEN
Echt ,
echte ftaat, wettige zamenleving van
man en vrouw, huwelijk, mariage, m. union ou vie conjugale (dichterlijk) hymen ou
hymenee, m. In den — treden, se marier.
De hemel heeft onzen — gezegend, le ciel
a beni notre union conjugale. Tweede
bigamie 5 f: Derde
trigamie, f:
Echt „„b. n. wettig ,
Echte kinderen, des
enfants legitimes. geloofwaardig, bewijsbaar,, authentique. Echte befcheiden , oorkonden,titres authentiques, m.pl.=, onvervaischt,
zuiver, pur,, e, loyal , e. zuiver, sans melange , vet itable. Goede, echte koopwaren,
marchandises bonnes et loyales. Echte (getrouwe) vriendfchap , amitie loyale. Dat is
de echte (zuivere) waarheid, c'est la pure
Tel ltd. Echte wijn , vinpur et sans melange.
goud, de veritable or.
Echtbreekfter, vr. (femme) adultere.
Echtbreken, o.
(enkel in de onbep. wijs,)
overfpelen, commettre un adultere, adulterer.
Echtbreker,
overfpeler, (epoux) adultere.
Echtbreuk, yr. adultere, in.
Echteband, m. huwelijksband, lien du mariage
on conjugal.
Echtebed, o. huwelijksbed, couche conjugale
ou nuptiale, f. lit nuptial, m.
Echtelieden, m. meerv. getrouwde lieden, des
gens manes, le marl et la femme, les epoux,
(in de prakt.) conjoints.
Echtelijk, b. n. hawelijksch, conjugal, e, matrimonial ,e.—, bijw. legitimement, conjugalement, zie Echt.
Echteling, in. en vr. enfant legitime.
Echteloos, b. n. onecht, onwettig,
hdtard, e, naturel, le. —, die , huwbaar
zijnde, niet trouwt, celibataire. Een —leven , (ongehuwde, maagdeIijke ftaat,) cellbat, m.
Echten, b. w. (ik echtte, heb gacht), (cen
kind) wettig verklaren, legitimer (ul; enepouser sine concufant). Eerie vrouw
bine.
Echter, voegw. niettemin, evenwel, newtwins ,cependant , pourtant 5 'nonobstant, tontefois.
Echteftaat, m. mariage, etat du mariage.
Echtetrouw,
ou fidelite conjugale.
epoux.
-Echtgemaal,
Echtgenoot, m. en vr. epoux, m. epouse, f.
marl ,m. femme , compagne Overgebleven
—, (in de prakt.) conjoint survivant.
Echtheid, yr. wettigheid, deugdelijkheid, authenticite ,
Echting, vr. echtverklaring van een onecht
kind, legitimation. Een onecht kind wordt
door de — bevoegd verklaard, urn ambten,
voorregten to bezitten, un bdturd est habilite par la legitimation a posseder des benefices.
Echtkoets , yr. (in den dicht. flip) echte bed,
bruidsbed, concise nuptiale, f. lit nuptial,
m.
Echtfcheiden, o. w. (enkel in de onbep. wijs)
pine divorce, divorcer.
Echtfcheiding, yr. divorce, m.
Echtfchender, m. adultere.
Echtfchending, vr. adultere.
Eclips, vr. (ond w.) verduistering van een gefternte , eclipse.
Ecliptica , vr. (ond. w.) zonneweg , dierenriem,
ecliptique.
Economist, in. die een goed beftuur over het
huishouden heeft , huishoudkundige , iconome.
Eifel, b. n. voortreffelijk , uitmuntend ,, noble,
excellent, e. Eene cdele ziel, een — hart,

ECH
une ante, un coeur noble. Hij heeft edele
gevoelens, it a des sentiments nobles.
Edele geiteenten , pierces pi ecieuses , pierrecies , f:
Edele vruchten, des ft nitsexquis , in.
Edele metalen, metauxpataits,
m.
—,
van afkomst, adelfijk,
f
geadeld, doorluchtig, noble, illustre. Uit
een — geflacht geiproten, noble _par sa
naissance, d'extraction , de sang, de race.
Een — (doorluchtig) geflacht, une famille
illustre. De -edelen (adel), les nobles, la
noblesse. —, puik, heerLj k , lekker van
fmaak, delicat , e, exquis , e. Hij houdt
veel van die edele fpij zen, it aime beaucoup
des wets delicats. —, bijw. noblement. Hij
denkt — 7 ilpence noblement.
Edeldom, zie Adeldom.
Edelen, meerv. nobles, m. pl. noblesse, f.
Edelgeboren, b. n. van adellijke afkomst, noble, de race, de famille noble. Hong—, tiesnoble,
Wel — Heer, seigneur,
votre seigneurie.
Edelgefteente, o. pierre preciense, f
Edelheid, vr. uitmuntendheid, excellence. —,
heerlijkheid, seigneurie. — van hart, noblesse
rte coeur. —, ais titel : Uwe — (Uwe , UEd.)
votre seigneurie, vous.
Edelknaap, in. ter bediening van eenen vorst,
page. —, der oude ridders, vat-let.
Edellieden,
meerv. van Edelman.
Edelmaking, vr. anoblissement, m. action d'anoblir.
Edelman, m. gentilhomme, noble. Hij is een
nieuwbakken it est noble de nouvelle creation. Geringe — 5 gentilhommeau. Jong
(faletjonker 5 ) damoiseau, damoisel.
Voor — fpelen, gentilhommer. Klein landhuis van eenen geringen —, gentil-hommiere, f.
Edelmoedig, b. n. grootmoedig, genet.= , se,
magnanime. Eene edelmog dige vrouw, une
femme 4-enereuse. Eene edelmoedige daad,
une action magnanime. —7 bijw. zie Edelmoediglijk.
Edelmoedigheid, yr. gs!herosite , magnanimite,
noblesse ou grandeur d'ame.
Edehnoediglij k, bij w. genereusement , noblemend magnanimement.
Edelmogend , b. n. noble et puissant. Edelmogende heeren , nobles et puissants seigneurs.
Edict, 0. (ond w.) openbaar vorstelijk bevelfchrift, edit.
Editie, yr. (ond. w.) uitgave van een bock,
edition.
Edik , zie Azijn.
Edoch, voegw. zie Doch.
Eed , serment, m. Met eenen — bevestigen,
doen , afiegmen par serment. Eenen
gen , preter serment, s'assermenter. Het doen
la prestation d'un sentient.
van eenen
Zijnen breken, (meineedig worden,) violer on rompre son sentient, commettre unparjure , se parjurer. In den — nemen, eenen
— laten doen, assermenter, faire préter serment. Iemand in — en pligt nemen, prenfoi eta serment.
dre q.
Eedbreekfter, yr. meineedige, parjure, celle
qui se parjure, qui fausse sa ,foi, qui viole
son serment.meineedige, parjure,. celui qui
Eedbreker,
qui viole son
se parjure, qui fausse sa
se; meat.
Eedbreuk, yr. parjure, m. violation de serment.
Eedgenoot, m. bondgenoot bij cede, confidere , (inzonderheid in eenen kwaden zin, zansedi-
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te; fours worth het in het geheel itiet overmengezworene ,) conjure, liguenr, (zamenzweerder tegen den fiaat,)conspirateur.
gezet , inzonderh. wanneer de landaard wordt
Eedgenootfchap, o. bondgenootfchap bij cede,
aangeduid; bij v. : Hij is een Fransehman ,
Het
Zwitferiche
—,
il
est francais. Hij leeft als — worst, it vit
confederation, ligue, f.
en prince. Welk — ongeluk, qua malheur.
la confederation Suisse, le corps helvetique.
(inzonderheid
Wat voor eene vrouw is dat ? quells femme
Eat —maken, se con federer.
est-ce là ? vr. un ,m. (op dobbelfteenen ,)
in eenen kwaden zin ,) zamenzwering , conas, m.
juration, conspiration.
Eedgefpan , o. de gezamenlijke zamengezwore- Eenbladig, b. n. (in de kruidk.) monopetale.
De bloem der maluwe is —, la fleur de la
nen , les consirateurs, tons les coajures.
mauve est monopetale.
Eedverwant, zie Eedgenoot.
Eenbloemig, b. n. (in de kruidk.) uniflore.
Eedverwantichap , zie Ecdgenootfchap.
Eend, yr. eendvogel, canard, m. (het manneEek , zie Edik, Azijn.
tje ,) de waard, canard, m. het wijfje, (de
Eck, zie Eik.
eend,) cane, f Jonge caneton, m. caEekel, zie Eikel.
Eekelaar, m. (bij dichters ,) zie Eik.
nette, f. Wilde —, canard sauvage, m. Het
zeker viervoetig Bier, ecureuil.
mannetje der wilde eenden , malat t , m. JonEekhoren,
ge wilde — 5 (het mannetje ,) caneton, alEen vliegend eekhorentje , an sapan, polatouche.
bran, halbran, m. (het wijfje,) canette, f.
Op jonge wilde eenden Hagen, albrener.
Eel, zie Edel.
Eel, in. aal, zeker bier, ale, aile, f
Kleine —, (zeedend, duiker, kwakereend,)
garrot, tn. Rosse, graauwe of bruine —,
Eelt, o. hardigheid aan handers of voeten, cal,
on.
roodhals,
m.
Eendenbout,
Eeltachtig , b. n. calleux , se.
cuisse de canard, f zie Bout.
Eeltachtigheid, vs. vereeltheid, callosite.
Eendenei, o. oeuf de cane, m.
Eeltverwekkend, b. n. porotique.
Eendengroen, o. lentilles d'eau ou de marais,f.pl.
Eeltz weer , vs. ulcers qui se forme sous le cal, m. Eendcnkooi, yr. canardiere.
Een , telw. an , e. voor —, Pun aprês P autre, Eendenjagt, yr. chasse de canards sauvages.
un is un. Een en twintig , een en dertig , enz.
Op de — gaan, chasser aux canards.
vingt-et-un, trente-et-un, etc. — en twintig- Eendenkroos, zie Eendengroen.
fie , vingt-et-unieme.— en zeventig, soixante Eendenroer, o. canardi et e , f.
et onze. — en tachtig, quatre-vingt-un.
Eenderhande, Eenderlei, zie Eenerhande,
oat, e-vingt-onze. Honderd en
Eenerlei.
—engti,
miner zonen , un de mes Eendje, o. verkl. w. van Eend, jonge eend,
een, cent un.
Tegen
zie
Eend.
il
est
sine
heure.
ils.
Het
is
—tour,
f
— uur , vers une heure, vers les une heure. Eendragt, yr. eenftemmigheid, concorde, una— half pond, une demi-livre; fig. Te eenen
nimite, intelligence, union. — maakt magt ,
male, ten eenen maal, tout-d-fait, entierePunion affermit la puissance; la concord:
meat. —, de zelfde, ook : — en de zelfrend les plus petites choses grandes; union
fait force. Er heerscht — under hen, il y a
de, le mime. Zij zip van een' en den zelf
den ouderdom, ils sont de mime cgs. Zij
de Pintelligence entr'eux. oyereenftemzijn op eenen dag aangekomen , ale .sont arming, harmonic.
rives le mime jour. Zij zijn nit — en het Eendragtig, b. n. unanime , qui se fait d'un
zelfde land , als sent du meme pays. Eenen
common accord. —, zie Eendragtigmisilag twcemaal begaan, fait e deux pis la
lijk.
mime faute. Gib , of ow broeder, is dat Eendragtiglijk , bijw. unanimement, d'un mime
niet — ? vous on votre frere,n'est-ce la pas le
accord, de bon accord.
méme? —, in tegenflelling- met ANDER, als: Eendragtigheid, yr. unanimite.
De eene of tie andere, het e'ene of het an- Ecnduidig, zie Eensluidend.
dere , Pun on Pautre , l'une on Pautre. Het Eenerhande , Eenerlei, b. n. in het nederd.
eene of (het) andere, quelque chose. Zult
onverb. de la mime sorte, pareil, le, tout
gij dan nict het eene of (het) andere neun, one, le niime , la mime, les mimes. Zij
men? ne prendrez-vous done rien? Mien eene
hebben beiden onderwerp behandeld , ils ont
broeder, een van mijne brocders , Pun de mes
toes deux traits le mime sujet. onverfieres , on de mes freres. —, in den gemeenz.
fchillig , indifferent, e. Het is eenerlei,
fpreektr., als : Met eenen, met een, (te gewelk van beide lakens gij neemt, il est inhiker tijd,) en mime temps. AANM. Om bij
dtfferent , lequel de ces deux drape vous prehet lezen de verwarring van het tclwoord
nez. Het is mid eenerlei , cela West indifferent ,
met het volgende niet bep. lidwoord voor te
cela West tout on.
komen, fchrijft men gewoonlijk het eerite Eenhandig, b. n. met tine hand, manchot , e,
met een accent den, eerie, den, wanneer
qui n'a qu'une main.
niet voorafgegsan door een lidwoord, Eenheerfcher, m. alleenheerfcher, monarque.
bczitt. of aanw. voornaamw. , Amiddellijk Eenheerfching , yr. alleenheerfching-, monarchic.
gevolgd wordt door het zelf11. naamw. (of Eenheid, yr. (in de wick.) enkelvoudige groothet daarvoor flaande -bijvoegelijke); b. v.
heid , unite. Veffchcidene eenheden (van de
Een man, eerie vrouw, On kind; een en
zelfde foort) maken eengetal , _plusieurs unites
en dertig; eene dozer yrouwen; inijn eerie
font on nombre. Het getal beitaat uit eenpaard ; dat eene huis. niet bep. lidw.
heden, le nombre est compose d'unites.
m. en 0., voor het yr. eene, on , m. sine f.
eenig en onverdeeld beitaan , unite. De —
Een man, on homme. Eerie vrouw, one
der kerk , van het geloof, Punite de Peglise,
femme. Een kind, on enfant. (AANM. In de la foi. —, alleenheid, afgezonderdheid
fommige gevallen worth het niet-bep. (een,
van daaen unicite; fig. eensgezindheid, hareene) overgezet door het bcp. (de , het),
monic , unanimite.
inzonderh. wanneer van ligchaamsdeclen ge- Eenhoofdig , 13. n. din hoofd hebbende, ayant
fproken worts; b. v. Hij heeft eenen fpitien
one tote, a 'me tete; fig. ayant un seal chef,
il a le nez pointu, le nez en Pointe.
monarchique.
eenhoofdige regering ,
Zij heeft een kort gezigt , elle a la vat conegouvernement tr. ,rchigne, uric monarchic.
T3
Een-

EEN
Eenhoorn, Eenhoren, m. viervoetig der met
een' hoorn op het voorhoofd, f.—,
(in de flerrek.) monoceros.
Eenjarig, b. n. d'un an. Eenjarige omloop der
aarde, (in de fterrek.) annee anomalistique.
Dat maar een jaar duurt , annal, e.
Eenig, b. n. (van den, telw.) flechts eenmaal
voorkomende, alleen, unique, seal, e. Hij
is eetiv — kind, ecn eenige zoon, c'est un
enfant unique, it est fits unique. Zijn brooder is de eenige erfgenaam, son frere est Phiri tier unique ])at is mijne eenigfie hoop,
c'est mon .unique esperance. Men zegt , dat de
feniks — in zijne foort is, on dit que pilenix est unique en son espece; van daar: voor
iemand of iets, dat zeer mtmunt, als : Dat is
— in zijne foort, c'est unique en son espece.
Er was met een mensch , it n'y avoit pas UPC
settle personae. — 5 eenzaam, solitaire. Het
is bier eene zeer eenige plaats , c'est un endroit fort
ici. —, (van een lidw.)
eene onbepaalde hoeveelhcid aanduidende,
quelque.
mensch, (iemand ,) quelqu'un.
Geei mij (wat) geld, donnez-mot quelque argent. Het is eenige jaren of cenigen
tijd geleden, it y a quelques amides, pelvic
temps. Hij heeft eenige reden om zich te
beldagen, it a quelque sujet de se plaindre.
Eenigen zeggen, quelques-tins disent. Eenige
malen, reizen, quelques fois. Islet geen —
-wooed antwoorden, ne dire snot. Te eenigcn
(lags ? (den eenen dag of den anderen,)quelque Jour, l'un jour on Paittre. bijw. /enkel, niet alleen, als : Dat is — en alleen de
oorzaak, voici la settle raison.
Eenigerhande, Eenigerlei, b. n. quelque, qui
grte ce salt.

Eenigermate , bijw. eenigzins , en, de, quelque
maniere, en quelque facon. weimg, tint
soft pen.

Eenigerwijze, zie Eenigermate.
Eenigheid, yr. overeenftemming . van meenilig,
accord, m. concorde, union,
eenzaamheid, solitude. Hij wandelt in zijne —,
se promene tout seal, sans compagnie.

leeft in zijne

(als een ambteloos man ,)

it vii -en son pas ticulier.

EEN
Eenoogig, b. n. borgne.
wijf, (in den gefn.
fpr. tr.) bognes-ce ,
— maken , eborgner.
Ecnoorig, b. n. monaut , e. Een eenoorige
hood, un drier monaut.
Eenparig, b. n. cenftemmig van gevoelen, una?UM C. Met ecnparige toettemming, d'un consentement unanime.
gelijkyormig, uniforms. Een — gevoelen, un sentiment unialgemeen, common, e.
bijw.
forme.
zie Eenpariglijk.
Eenparigheid, yr. eenflemmigheid van gevoelen , unaniin:te. p at is met — van flemmen
doorgcgaan, cola a passé a Punanimite des
vet's; fpr. w. cola apasse au bonnet de bonnet,
a la voles de bonnet.
gelijkyormigheid,
uniformite , conformitd de sentiments.

Eenpariglijk, bijw. unavimement , d'un common
accord, d' une commune voix, d'un conseniement genet al.

Eens, bijw. (van east, telwoord,) eenmaal,
line reis, une (settle) fobs. Ik ben flechts
— daar geweest, le n'y ai ete au'une fois.
Voor — kan het doorgaan , une fois cela pease
passer. Ik zcg het u voor al, une fois
pour tortes, je volts en avertis; je vons le
des !our tine bonne fois. In (in eene rein,
op eenmaal,) tout d'un coup. Op laze wijze maakte hij z ■jn fortuin in —, de cettemaniet e itfit so fortune tout d'un coup. Op —,
(plotfeling,) tout a coup. Op — was hij
verdwenen, tout a earth it avoit dispel it.
Nog cent, encore tine fois
overeenficmmend van gevoelen, als: Het zijn, its
d'accord, d'intelligence, s'ente:sdre. Zij zijn
het reeds —, ils sont deja d'accord. Zij zijn
het op ling na nog niet ils soot encore
bien eloignes du compte. Het — worden,
tomber d'accord, s'accoder, convenir. —,

(bij verteilingen) een onbepaald tijdflip aanduidende, eertijds, op eenen tijd, un four,
une fois-. Er was — een man, it y avoit
four un bossism; it (molt autrefois tin hamme. Ik zal hem —ybezoeken j'hai le voir
BB ou pelvic four. —, nog meer onbepaald,

en als ware het cane overtollige invulling,
con weinig, urn pen. zclfs, als : Niet—,
pas seulement, pas meme. Hij is niet — ziek
gcweest , it n'a pas settlement ete smilade. Ik
mog er niet — aan denken, je ne veux pas

Eeniglijk, bijw. uniquement, settlement. Hij legt zich — toe op de dichtkunmew y penser.
de , it s'applique uniquement a la poesie.
Eenigfle, b. n. (overtr. tr. van eemg,) uni- Eenfehalig , b. n. (in de nat. gefch. en kruidk.)
univalve.
que, zie Eenig.
Eenigzins, bijw. en quelque sorte, zie Eeni- Eensdeels,bijw. d'une past ; premierement.
Eensgezind, b. n. d'accord, dtt meme sentigermate.
etoient
ment, de concert. Zij waren
Eenkennig, b. n. van kinderen, niet gemeenzaam met yreemden, ongezellig-, se dit de
de concert ensemble. Daze twee menfehen
(fiemmen met elkander overeen ,) ces
petits enfants qui ne soot contents qu'autant
zijn
veils se trouvent avec les personnes auxquelles ils sont accoutumes , d'une hurneur pat tichliere , insociable, pen accessible.
Eenkennigheid, vr. bumeur insociable.
Eenlettergrepig, b. n. (in de fpr. k.) monssyllobe monosyllabique. Een — wooed, un
(mot) monosyllable, un mot monosyllabique.

deux hommes sont a Punisson.

Eensgezindheid, yr. accord , m. harmonie
son ; zie Eenparig heid, Ecndragt.
Eensklaps, bijw. plotfeling, tout-el-coup, soudainement, soudain, subitement.

Eensluidend, b. n. gelijkluidend, consonnant ,
e, accordant, e., untvoque—, van den zelfden inhoud , du mime accord, consonnant, e,
Ecnloopend, Eenloopig, b. n. niet gehuwd,
de la meme leneur. Voor affehrift, pour
qui n'est pas mat id
Een — man , vn garcen.
copie corfotme. Eensluidende woorden, des mots
Eenmaal , bij w. ore lois; fprw. — is geen mail,
univoques.
une fois n'est pas coutume. Ten eenemaal,
Eensluidendheid, yr. eenzinnigheid (in de retout-a-fait , entierement.
dek.), univocation.
Eenmiddelpuntig, b. n. (in de wisk.) te zamen een en het zelfde middelpunt hebbende , Eenfpan, o. rijtuig met een paard, voiture
tin seta cheval,
conce p ts ique.
Eenflemmig, b. n. eendragtig , eenparig, unaEenmoedig, zie Eenparig.
vime. Een — befluit, une tesolution, conEenoog, no. en yr. die flechts emu cog heeft,
clusion unaniyie. —, van den zelfden inhoud ,
boigne, cyclope; fprw. In het land tier blinde la meme tenenr. —, (in de toonk.) met
den is — koning , au a oyaume des (pal Jul
les) a3 et:gles Its borgnes sent-sob.

gelijke Qf overeenflemmende flemmen ,

consonpant ,
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nit eene enkele flem beftaande,
dans on pendant sa rettaite.
gezang, un chant a voix seule. Eenzelvig, b. n. een en het zelfde zijnde , onals: Een
bijw. zie Eenitemmiglijk.
der een en het zelfde denkbeeld begrepen,
als: Twee en twee zijn — (gelijkwaardig)
Eenftemmigheid, yr. eenparigneid, unanimite ,f.
met vier, deux et deux sont identiques avec
zie Eensgezindheid, Eenparigheid, —(in de
consonnance;
fig.
quatre; fig. vervelend, monotone, ennuyeux,
toonk.) gelij kluidendheid,
ease. —, bijw. identiquement.
— van gevoelens, concert &opinion, in.
Eenflemmighjk, zie Eenparig, bijw.
Eetzelvigheid, vr. identite,f. Tusfchen deze
twee denkbeelden heeft geene — (gelijkheid)
Eental, o. eenheid, unite , f.
plaats, it n'y a point d'identite entre ces
Eentoomg, b. n. altoos den zelfden toon hebdeux idees; fig. monotonie, f ennui, m.
bende , qv' a le mdme son, monotone , eelsEene eentoonige voorlezing, sine Eenzijdig, b. n. dat flechts line zijde heeft,
son ,
lectut e monotone. Eene eentoonige letterqui n'a qu'un cite , (in de kruidk.)
e; fig. partijdig, partial, e. Een—
greep , tine syllable unisonne; fig. vervelend,
bijw. ennuygetuigenis, un temoignage partial. —, bijw.
ennuyint, ennuyeux, ease.
partialement, avec partialite. Hij heeft deeminent.
ze 'zaak flechts — beoordeeld, en jugeant de
Eentoonigheid, yr. monotonie. Deze prediltant
heeft geene bulging van flem, het is eene
cette affaire it ne Pa considerie que sous un
gedurige ce predicateur n'a point &inseal rapport., aspect, point de vise, it ne Pa

Want, e.

,

flexion de voix, c'est une monotonic perpetuelle; fig. longueur ennuyeuse.
Eenverwig, b. n. de la indine couleur,, du meme teint, uni, e.
Eenvoetig, b. n. monopede. Eene eenvoetige
tafel, eene tafel met eenen voet of poot,

monopode,

Eenvormig, b. n. gelijkvormig, uniArine.
Eenvormigheid, vr. gerikvormigheid, unifor-

mite , f.
de fpraakk.) singelier,, nombi e singulier,,
Eenvoudig, b. n. (in de fpraakk.) enkel, niet
zamengelteld, simple, qui n'est point C 0711, 9 0se , e. Een cenvoudige naam, en nom simile.
- zonder fieraad , simple , qui est sans parui e,
sans ornement , uni, e. Zij heeft eenen eenvoudigen hoed, elle a le chapeau tout simple.
ioldaat, it n'est qu'un simple
Hij is een
soldat. niet zamengefteld, incomplexe.
Eenvoud 5 o. enkelvoud ,

Eenvoudige grootheid , (in de rekemik. en alg.)

grandeur intomplexe. — interval (tusichen-

ruimte, afdaling of opklinikining in de toonen)
(in de muzijk), intetvalle incompose.— (ondeelbaar) wezen , (in de wijsb.) monade ,
', ongevei^isd, openhartig, opregt, simple,

ingenu , e, sincere, qui est Jens deguisemeni,
sans malice. Het is de eenvoudigfte (opreigtfie) mensch van de wereld, c'est Phomme le
plus ingenu du monde. —, onnoozel,
nice, benasse, n4ais, e. Een —mensch, un
home simple. HA is zoo —, dat een
kind hem kan bedotten, it est si simple,qu'un
enkelvoud, sinenfant pent le ti ompei.
gulier. bijw., simplement, nicement.
Zlj is zeer — gekleed, elle est vêtue bien
simplement; fig. sans deguisement, ingenudit tout ingdnumeet. Hij zcgt alles
ment.
Eenvoudigheid, vr.simplicite , ingenuite
ongevemsdheid, gulhartigherd, simplesse ,
candeur, naivete.
Eenvoudiglijk, zie Eenvoudig, bijw.
Eenwerf, bijw. eenmaal, sine foil.
Eenzaam, b. n. van menfchen, gezelfchappen
vermijdende, zich gaarne alleen hevindende ,
e, qui aime a e' tre seed , e. Een —levet]
leiden, messes- une vie solitaire, real ee, is*olee.
—, van plaatfen, onbezocht, solitaii e , ecatte , e. Eene zeer eenzame plaats , un endroit bien ou fort solitaire. Hij bemint de eenzame plaatfen, it alma les Helix ecartes ,
Eene eenzame ftraat (achterflraat),
tine rue ecartee.
bliw.solitairement.
Eenzaamheid, yr. solitude, retraite. In de
De bepein—Levn,irdaslotue.
gezingen, die hij in of gedurende zijne
maakt heeft, les meditations qu'il a faites

envisagee que d'un scut cite.

Eenzijdigheid, yr. parojdigheid,partialite,f De
eenzijdigheden zijn zeer nadeelig voor het
algemeen welzijn , les partialites nuisent beau-

coup au bien

Eenzijdiglijk, zie Eenzijdig, bijw.
Eenzmnig, zie Eigenzinmg.
Eenzmnigheid, zie Etgenzmnigheid.
Eenziimighjk, zie Eigenzinnighjk.
Eer,, bijw. plutdt , tie meilleure heure. Ik Wilde — (liever) fterven, dan dit dulden, j'ai-

merois mieux mourit que de le souffrir,
tit mouth que tie le soufrir. Ik zou dit
dan dat verkiezen, je choisirei plutit celui-ci
que
Hij was — dan ik aangekomen,
al etoit at rive petit que moi. Hoe — hoe
lievcr, le plutot possible. voegw. avant
que, avant de, avant que de. Kom bij mij,
— bij vertrekt, venez chez moi, avant vie
vows partiez , avant de partir.
Eer, vr. bewijs van achting, waardoor men
iemand den voorrang toekent, banister m.
Men moet aan eenen ieder de — bewijzen,
die hem toekomt, faut rendre honneur a
qui it est, appartient, a qui it est die. Alen
heeft hem buitengewone — bewezen, on lui

a fait des honneurs eltraot dinaires, de grands
honneurs. Augustus duldde, dat hem godde.
Like — werd bewezen , Auguste souffrit qu'on
lui tendit les honneurs divins.
bij wijze
van beleefdheid, als: Doe (geef of fchenk)
nuj de — (zoo veel als, geef mij het bewijs
van achting), mij te antwoorden, te bezoeken , faites-moi Phonneur de me repondre,
venir me voir. Ter — van iemandiets doen,
faire q. ch. a ou en Phonneur de q. q. Een findbecid ter sere van iemand oprigten, dresser
vise statue en Phonneur de q. q. Iemand de
laatfie — (brj de begrafenis) bewijzen, ten-

dre lee derniers devoi; s, homages, lee lionneurs funebres a q. q. (In den gem. fpreektr. , als:) Eenen maaitijd — aandoen, (bij
eenen maaltijd duchtig eten,) faire bonnets,un tepas ; van daar, met betrekking tot

den perfOon, die een bewijs van achting geniet, de voorregten nit die achting ontitaande (en wel bij wijze van beleefdheid gebr.)
als: Toen ik de — (het voorregt) had, met
den koning te fpreken, lorsque fees Plzenneer (Pavantage) tie pai ler au rot. 1k beb
de —, uw gehoorzame dienaar te zijn, j'ai

Phonneur d'étre votre Tres-humble serviteur.
Ik reken het mij tot eene

u te dienen ,

tiens a Phonneur, je me fais un honneur,
de vo'ee servir. —, in het algemeen , als : Hij
zal daar — mede fnleggen, cela lei ferahonneer. Iemands aantasten, attaquer Phonherflellen,
neer de q. q. Iemand in zijne
las%
T4

je

.1:96

EE

E E R.

faire reparation d'honneur. Zijne hangt
er van af, it y va de son honneur; son lionnew- y est interesse, y est engage. Hij is er
met — afgekomen, al en est sorti avec honneur, a son honneur; it s'eoi est tire avec
honneur. Iemands good in eere houden,
bien menage,- on conserver q. ch., en avoir
grand solos ; van hier: de hoedanighcden , die

triomphal.

Eerderheid, yr. vroegerheid, anterior:a.
Eerder,, bijw. plutdt , anted ieurement , zie Eer,
bijw.
Eerdicht, zie Lofdicht.
Eerdief, zie Eerroovcr.
Eerdienst, vr. goddelijke cerbewijzing, kerkelijke dienst, culte, — aan houten afgoden , xylolati ie.
aanfpraak geven op algemecne achting , deugd,
braafheid, als: Hij is een man van —, c'est Eereboog, zie Eerboog.
sin homme d'honneur. Hij is kiesch op het Eefekrans, m. couronne, guirlande honoryique, triomphale,
punt van — , it est delicat sur ce qui regal de
('honneur, stir le point d'honneur; fpr. w. Eeren, b. w. (ik eerde, heb geeerd)., achting
of eer bewijzen, eerbiedigen, honorer , seEere wien eere loekomt, (faro.) a touts seiverer, rendre honneur , venerer, respecter.
gneurs tons honneurs. Dat is alle — waardig ,
Men moet zijne ouders en meesters
(kan men niet weigeren,) cela est acceptaut honorer, respecter, venerer ses parentsble; cela West /as de refus. —, bij wirte van
p
et ses maltres ; fpr. w. \Vaar men made ververzekering, aIs: Op imp woord van —, ik
keen, wordt men merle geeerd, dis-nioi qui
zal het doen, parole d'honneur, sur ma parole d'honneur, foi d'homme d'honneur, je le

tu hantes, je to dirai qui tu es.

Eerepost,
banners; , poste d'honneur.
Eereprijs, m. (in de kruidk.) veronique; fame& , velvote, elantine, prijs van
als : Eenen wisfelbrief — aandoen, (denzeleer, prix d'honneui M. Den — behalen,
ven honoreren ,) faire honneur a une lettre

Behoudens owe —, sauf y ou e ironferal. Uit
par honneur.—, (bij koopl.)
neer.

de change (Phonorer de payement , la payer).

de p perheid (bij krijgsl.), als: blij Med
op het bed van — (op het ilagveld), it est
snort sur le lit , le champ d'honneur. Hij heeft
gcene — in het lijf, it n'a ni coeur ni hon.
neer. —, (van vrouwen), vrouwelijke onfchuld, kuischheid, als : Eene vrouw zonder —, eve femme sans honneur. Aan een
meisje hare — benemen, deshonorer une fills,
lui ravir Phonneur. Zij heeft hare — verloren , elle a forfait son honneur; fain. elle
a fait faux bord a son honneur. roem,
gloire. Eere zij God, gloire (soft) a Dieu.
emploi hoEerambt, o. eerepost, dignite ,
norable, m. charge honorable,
poste d'honneur, m.

honneur,

remporter le prix.

Eereregten, o. me;rv. droits honorifiques,m.pl.
Eerefchot, o. salve , salut , m. Van een
fchip met een — begroet worden, recevoir
le saint d'rsss vaisseau.

Eereteeken, o. marque d'honneur, f honneur,
sn., decoration, f. De ecreteckenen werden
door den heraut gedragen, les honneurs furent portds par le heraut.

Eeretempel, m. pantheon.
Eerewacht, yr. garde d'honneur.
Eerewijn, m. vin d'honneur.
Eergenoot, m. en
celui ou cells qui.partage
les honneurs.

Eergierig, b. n. begeerignaar lof, avide d'honveer, penetre , e, d'une ambition honnete on

louable, ambitieux , ease. bijw. zie EerEerbaar, b. n. onfchuldig, kuisch, honnete,
gieriglijk.
meisje, une
pudique, chaste. Een
honnete. De eerbare jozef, le pediqueJoseph. Eergierigheid, yr. begeerte naar lof, aviditd
des honneurs, ambition honnete on louable ;
bijw. zie
Eerbare fchaamte, pudeur,,
zie Eerzucht.
Eerbaarlijk.
Eerbaarheia, yr. braafheid, kuischheid, pa- Eergieriglijk, bijw. ambitieusement.
Eergisteren,
avant-/tier.
deur,, chastete , f.
Eerbaarlijk, bijw. pudiquement, chastement, Eergraf, o. pronkgraf, monument funebre , manhonnetement.

Ecrbeeld, o. pronkbeeld, praalgraf, statue
eri gee en rhonneur de q. q. , , monument, M.
Eerbewijs, o. eerbewijzing, yr. honneur, esculte,
. Goddelijk
pect , homage,
Eerbewijzing, yr. zie Eerbewijs.
reverence,
Eerbied, m. respect , hommage ,
veneration, Zijn aandenken zal in — blijyen , sa memoire restera en veneration. De
heilige dingen met — hehandelen, traiter les
chases saintes avec reverence. — inboezemen , imposer du respect. Spreek hem met
— aan, parlez lui avec respect. Met diepen —, avec un pi (ifond respect. — verwekkend, imposant, e.
Eerbiedenis, vr. (in den briefftij1), eerbiedige
groet, respects , Mijne — aan mijn'
heer, Owen broeder, mes respects a monsieur
votre frsire.
Eerbiedig, b. n. respectueux,euse.—, bijw. zie
Eerbiediglijk.
Eerbiedigen, b. w. (ik eerbiedigde, heb gearbiedigd), eer bewijzen, vereeren, respecter, honorer, venerer, zie Eeren.
Eerbiedigheid, yr. zie Eerbied.
Eerbiediglijk, bijw. respectueusement, avec respect , reverencieusement.

Eerbiedshalve, bijw. avec , par, respect.
Eerboog, m. zegeboog, arc de triomphe, arc

solee , tn.

Eerkrans, zie Eerekrans.
Eerkroon, zie Eerekroon.
Eerlang, bijw. dans pen, bientdt.
Eerlijk, b. n. beitaanbaar met de openbare achting,eerbaar,braaf, deugdzaam, honnite,loyal,e.
Een — man, un honnete homme ,(un homme
honnete, is eel] welgemanierd, fatfoenlijk
man.) Eene eerlijke begrafenis, un enterremerit honnete. Uit eerlij ke (ter gocdcr naam
en faam ftaande, fatfoenlijke) ouders gefproten , sae, e, de parents honnetes ; fpr. Een
— man houdt zijn woord, en homme a'honnear n'a que sa parole. Een eerlijke naam is
meer waard dan good, la bonne renommee,
la reputation vaut mieux que ceinture doree.
— doom het langst, la probite est la meilleure p4litique. — makcn, retablirrhonneur.
Eenen foldaat — maken, faire passer un
dat sous le drapeau; fam. Hij heeft een
inkomen, it a de quoi vivre honnitement.
uit, it tient son bien. —,
Hij ziet er
regtfchapen, vroom, probe. —, bijw. hennetement , honorablement ,loyalement , de bonne foi, avec probite.
Eerlijkheid, vr. braafheid, honnetetd , probite,
loyaute. Aan de pligten der getrouw zijn,
etre fidêle airs devoirs tie la probite.
EcrIoon, in. en o. honoraires, m. pl.

Eer-

EER
Ecrloos , b. n van eer (openbarc achting)
beroofd , infame , says honneur ;fig. venal , e.
Eene eerlooze ziel hebben , avoir fame venale.
Ecn — gedrag , une conduite infame. Een —
man , un homme sans honneur. Er is naar de wet
gees — handwerk , it n'y a point de _profession
infame de d; sit. Spreek mij niet vIn hem , het
is een ecrlooze , ne me parlez pas de lui ,
c'est un infame. Zlj , die door de wet voor
— woiden gehoudcn , kunnen nice als getuigen toegelaten worden , ceux qui soot reputes infames par la loi, ne peuvent etie admis
en temoignage. — verklaren , noter d'infamie.
, bijw. d'une maniere , cans honneut
Eerloosheid , yr. fchanddaad, infaL;ie. Hij vreest
den flood minder dan —, (oneer 5 ) it ctaint
moins la mort que l'infamie,
Eermetaal , o. zie Eerpenning.
Eernaam,
eertitc1 nom de qualite, titre
d'honneur, be lions; aire.
Eerpenning , m. gedenkpenning, medaille frappee en P honneur ou _pour recompense de q. q.,
Die eenen — behaasd heeft , emmddaille.
Eerpoort , vr.Yzic Eereboog.
Eerpost , in. poste d'honneur, zie Eerambt.
Eerroofller, yr. cells qui
,
'amatrice.
lasteraartier,, calomniati ice.
Eerroovend , b. n. onteerend , di amant, e.—,
(bij gefchrift) diFamatoire. Een (onteerepd) fmaadfchrift , un lihelje diffamatoire.
Eerroover,,
diPmateur,
lasteraar,,
kwaadfpreker,, calomniateur, medisant.
Eerrooving , yr. di amation.
laster, ealoinnie , medisance.
Eerfchot , zie Eerefchot.
Eershalve , bijw. par honneur. Iemand
geleide doen accompagner q. q. par honneur.
Eerst , b. n. premier, ere. De eerfte mensch , le
premier homme. Het eerfte, dat ons te doen
that, la premiere chose que nous aeons a faire.
De eerfle gedachten zijn niet altoos de beste,
les premieres pensees ne sont pas toujours les
meilleures.
ive.,
oorfpronkelijk ,
prs imoreial , e. De eerfte kerk , Nesse przwaive , on la pi imitive. Ten eerite , premierement, en premier lieu; fig. aanttonds ,
d'abord, tout a Pheure, sur-le-champ, incessamment ; ook : immediatement‘ fig. Hij wil
gaarne overal de cerfle zijn , sl aime a primer. Eerfle wacht , (fcheepsw.) premier quart
de 8 a minuit. Eerile officier,, oFcier chargé
des details. Vrouw,, die voor den eerften keen
in het kraambed komt , femme primipare. —,
bijw. eerflelijk , premierement , en premier
lieu. — zal ik a zeggcn , premierement je vous
dirai ; fpr.w. Die — komt, maalt —, les premiers venus sont les premiers servis. tanvankelijk , in het begin , d'abord. — was het
mijn oogmerk niet , te komen , d'abord, au
commencement it n'etoit .pas mon intention de
venir.
niet eer ; niet vroeger dan , pas
plus*, pas avant, ne...que. Hij heeft —
begonnen , hij begirt
, it ne fait que commencer. Morgen — zal hij komen , sl ne
viendra pas avant demain.
merk ik,
nu merk ik waarop bet zal uitdraaijen ,
a present seulement je m'appercois cis cela
tend, oa Pon en vent. Dat zal — aanflaande
jaar kunnen gefchieden , cela ne pourra avoir
lieu que Pannee prochaine. Zoo even hebben
wij hem — vetiaten , nous ne faisons que le
quitter. —, flechts , niet meer dan , ne...que.
Mijne zuster is — veertien jaar oud , ma
soeur n'a que quatorze ans. Het is — zeven
nor , blijf nog vat , it n'est .que Sept heures ,
restez encore tin pen. Zijt gij — zoo ver met
nw werk gekomen ? vous n'en étes que-lh de
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votre travail ? —lang (barna , longtemps (ores.
Eerstdaags , bijw. an premier jour, un de ces
premiers fours.
Eerfle zie Eerst , b. n.
Eerdelijk , bijw. eerst , preinierement, en premier lien.
Eerfleling , m. eerfle vrucht , premier fruit.
Eeritelingen , meerv. premices, p/. Abel offerde aan God de eerflelingen zijner kudde ,
Abel ofrit h Dieu les premices de ses troupeaux ; fig. Ik wijd u de cerflelingen van mijne oeteningen , je vous consacre les premices
de mes etudes.
Eerstgeboorte , b. n. primogeniture, alnesse.
Rest van —, zie Eerstgeboorteregt.
Eerstgeboorteregt, o. droit d'ainesse, in., primogeniture,
majorat, vs.
Eerstgeboren , b. n. premier-ne, premiere-nee,
acne , e.
Eerstgeborene , m. en yr. nine, premier-ne,
us. premiere-nee, wince, f.
Eerstkomend , b. n.prochain , e,„ premier,,ere ,
qui vient. De eerstkomonde week , la semaine
vient,
semaine ,rockaine.
Eertuds , bi j w. voorheen , autrefos, jadis ,anciennemeh , ci-deviant.
Eertitel , zie Eernaam.
Eertrap , m. grade, degre d'honneur. Van den
eenen — tot den anderen opklimnien , moister, s'elever d'un degrd d'honneur, de gloire,
d'un grade a Pant; e. Hoogfte —, faite des
honneurs.
Eervergcten , b. n. die zijne eer vergeet , zonder eer , sans honneur.
eerloos , fchaamteloos, onbefchaamd, dehonte ,e, devergonde, e.
Eervol , b. n. met eer vergezeld , honorable.
bijw. honorablement.
Eerwaard , b. n. (titel van eenen geestelijke ,)
revel end, e. Eerwaarde wader, pater , reverend
pers. De eerwaarde moeder abdis , la reverends
mere abbesse. De allerhoogeerwaardigfle ,
verendissime. De bisfchoppen hebben den
titel van hoogeerwaard, les eveques out le
titre de I evetendissime.
Eerwaardig , b. n. waardig om geeerd te worden , espectueux , se , respectable , venerable, honorable , digne de respect, d'être honone, e.
bijw. zie Eerwaardiglijk.
Eerwaardigheid , yr. titel van geestelijken ,
reverence. —, waardigheid', dignite,
Eerwaardigluk , bijw. eerbiediglijk, respectueusement , avec revel ence.
Eerzaam , b. n. deugdzaam , honnete, honorable. Eene eerzame jonge dochter,, une file
honnete. Aan den seer eerzamen burger N.N. ,
au tres-honorable bourgeois , citoyen, N. N.
Ecrzucht , vr. ambition f: delir immodere
d'honneur, de gloire, d'elevation, de distinction. Hij offert alles op van zijne onmatige
sacrifie tout a son ambition demesuree.
Eerzuchtig , n. eene onmatige begeerte hebbende naar aanzien , rang , ambitieux, se.
Eerzuchtiglijk , bijw. ambitieusement.
Eerzuil , yr. gedenkzuil , cidorine erigee ,f. ou
monument eleve en i'honneur de q. q., m. —,
pronknaald , obilisque ,
pyramide.
Eest , m. droogplaats voor het graan , den tabak , enz. , touraille J. four a sicker la driche,
on le grain, le tabac, etc., in.
Ecsten , b. w. (ik eestte , heb geeest), sicher
a la touraille, au finr.
Eetbaar,, b. n. marvable , maiiducable , que Pon
pout manger, qui est bon a manger, comestible. Dit vleesch is niet meet —, cette viande
n'est plus mangeable. Eetbare waren , zie
Eetwaren.
T5
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Eetbaarheid , vr. qualite d'une chose qui la rend
bonne 4 manger.
(voor diercn) , creche, f.
Eetbak
Eetgrocn, zie Etgrocn.
Eethuis , o. zie Ordinaris.
Eetkamer, yr. zie Eetzaal.
cuiller de table, f:
Ectlepel,
graagheid , appdtit , m. envie de
Eetlust ,
, dysorexie,
manger, f Slechte
Eetmaal , o. (op fcliepen) ration de vines , f.
zie Etmaal.
Eetmaat, vr. (in de gencesk.) eetregel , moathouding in het eten en drinken , diete ,
gime de vivre, m.
Eetregel , zie Eetmaat.
Eetpiaats , zie Ectzaal.
Eetfter,, yr. mangeuse,
Eettafel , yr. table a manger.
Eetwaren vr. meerv. comestibles , m. pl. denpl. —, levensrees ,provisions de bouclie,
vivres, no. pl.
middelen , victuailles, f.
salle
a
manger.—, in
eetkamer,
yr.
Eetzaal ,
een klooster, refectoire, m. — der oude Romeinen , tricline f.— 5 waar de H. J. met zijne jongeren het h. avondmaal geho mien heeft,
cenacle,m. Eetkamer der dienstboden , oNce,f:
Eeuw,, vr. tijd van handerd jarcn , m.
Wij zijn in de negentiende — der christclijke
tijdrekening , nous sommes dans le dix-neuvieme siecle de Pere cbretienne. ook eenige tijd , bcroemd door de regering van eon
groot vorst , door de bedrij yen of werken
van een uitftekend man , of door eenig-e andere merkwaardige omflandigheid , siecle,
age, m. De — van Augustus , van Hendrik
Iv. , van Homerus , enz. , le siecle d' A figuste,
quatre, d'Homere, etc. De Ichoo
no eeuwen van Gliekenland , van Rome , les
beaux siecles de la Grece , de R , me, een
vaa die vier groote tijd yakken , waarin de
dichters de wereldfche afwisiclingen verdeeld
hebben , siecle, age, m. De goaden —, he siecle, Page d'or.
Ecuwfeest , o. honderdjarige feestdag , fete seculaire , fete que Pon celebre tons les cent ass, f.
Ecuwig , b. 0. dat begin noch erode heeft,
eternel , le, qui n'a ni commencement ni fin.
God alleen ,is Dieu seul est etei net. —,
zonder erode, eternel, le. De eeuwige gelukzaligheid , la beatitude , felicite eternelle;
fig. voor eenen eindigen , dock onbepaalden ,
zeer langen tijd, of waarvan men het erode
niet weet , als : Eon eeuwige oorlog , fine
voor den tijd van 's menguerre eternelle.
fchen leven , gedurig , perpetuel , Eene
eeuwige ballingfchap , fin bannissement perpetuel. Tot eene eeuwige gevangenis vetoordeeld zijn, etre condamne a one prison
perpituelle. Zich eenen eeuwigen (onfterfelijken) naam maken , s'acquerir one gloire
immortelle. bijw. eternellement, perpituellement continuellement , fort longtemps.Vaar
— wel , adieu pour tonjours. Voor — affcheid
varrelkander nemen, se di; e adieu pour toujours.
Eeuwigdurcnd , b. n. treternelle duree. —, beItendig , altijddurend , duurzaam , stable ,peipetuel , le, permanent, e. Niets is — in deze wereld , rich n'est stable en ce monde.
Ecuwigheid vr. eterrite, f Van — tot —,
aux. sleeks des scieLle,. fiat zal in — niet
gefchieden , cela ne se fera jamais.
Eeuwiglijk , zie • Eeuwig , bijw.
Eeuwfpel , o. feu seculaire, m.
Eeuwzang , in. chant on poeme fait a l'occasion
du commencement d'unsiecle, chant seculaite.
aktie , nieestEffect , 0. (ond. w.)eifet , m.
, meerv. goederen , landsobligaal

EFF
tien , actions, f pl. Koopman of makelaar
in effecters, agioteur. Handel in effecten ,
agio, agiotage,
Effectenhandel ,
agio, agiotage.
Effen ,
n. gelijk , glad , niet hobbelig , egal,
e, uni, e, aplani, e ,ras , e, lisse, plain ,e.
Eon
— linnen,
wee, un cheminegal,
du lingo Eerie effene flof(zonder ruigto van wol), itoffe rase; (zonder fieraad ,
bloemen , good, enz.) itoffe Buie. Eon —
kleed , (zonder fieraad ,) no habit uni. —
maken , zie Effencn ; fig. Op effenen bodem
zijn, (van wederzu den elkander niets fcliuldig
zip , ) etre quitte a quitte; n'avoir poiat
dettes ; etre an niveau de its of fires. —,
geareken , deftig- van gelaat , als : Zie eens dse
effene tronie , voyez firs pen cette mine froide ,
cet air serieur et tranquille; fpr. w. Effene
rekcning maakt de beste vriendfchap , les bons
comptes footles bon amis. —, bijw. zie Even,
Effenen , b. w. (ik eflende , heb geeffend) , effen
of glad maken, apianir, rendre uni, e, egaliser,
niveler,, poli Deze loan is ongelijk, men moet
dezelve —, (gelijk maken , ) cette allee est
inegale , it put la niveler ; fig. Eenc rekening
(vereffenen ,) liquider,, solder fin compte.
Effenheid , y r. egalite , zie Gelijkheid.
Effcning , yr. gelijkmaking , effenmaking , nivereffening
vellement aplanissement, m.
—5 beflisfing,
(van rekening) ,
action de terminer fin di ei end, decision.
Effens , zie Teffens.
Eftentjes , zie Eventjes.
Ega, Egade , zie Ga , Gade.
Egaal b. n. zie Effen, Gelijk.
Egaliferen , b. w. (ik egalifeerde , heb geegalileerd), gelijk maken, vereffenen , egaliser.
(zie Zeeegel.
Egdis, zie Haagdis.
Egel,
foort van ftekelvarken , nerisson. —,
Egelantier , in. (in de kr. k.) wilde rozeiaar,
eglantier,, noIier sauvage , m. egalancee , f.
Egelantierbezie 5 yr. zie Egelantierknop.
Egelantierbloem , yr. wilde coos , flour de Peglantier,, eglantine.
Egelantierboom, zie Egelantier.
Egeiantierknop ,
bouton d'eglantine.
egelantierbezie , gratte - cu,
Egge , y r. zcker landbouwers werktuig , herse.
—, kant , zie Zelfegge. —, in fommige ftreken , icherp van een mes , enz. , tranchant ,m.
Eggen , b. w. (ik egde , heb ge6gd), herser ;
fpr. w. (in den gem. fpr. tr.) 11Ie , kan met
hem — noch ploegen , on ne pent race faire
de lui.
o. her sage, hersement, us.
Egger , m. herseur.
Eggerig , b. n. wrang , zuur,, fcheip , acre,
(aigreur.
argr e , sur e, acerbe.
Eggerigheid , yr. zuurheid , wrangheid , facto,
Eggig , b. n. van de tanden , door wrangheid,
itomp geworden , agate , e. — maken agacer. Het onrijpe druivenfap maakt de tanden
(meat,
—, le verjus agate les dents.
Eggigheid, yr. Itompheid (der tanden), agaceEgging , yr. action do /terser f: hersement , m.
Egoist, in. (ond. w.) eigenbelangzoeker, egoiste.
Egfmid , m. fmid, die grof ijzer maakt , taillandier. Het werk of de kunst van zulk eenen
, taillanderie, f.
Eheman,m. (bij fommige regtsgel., ) mari,epou.v.
meerv. (bij fommige regtsgel.)
Ehelieden ,
le marl et la femme, epoux m. pl.
Ehevrouw,, yr. (bij fommige regtsgel. ,)femme,
epouse.
Ei , tusfchenw, he! ha! de gi ace! Ei lieve ! de
grace, je vous ppr ie!
Ei , o. oeuf, m. De eijeren der ftruisvogels , flangen , fchilcipaddeu , mieren, les oeufs des autruches

E1j
dies, des serpents, des tortues, des. fourmis.
Eij ercn leggen , ponds e des oeufs. Een

hoen of ben op de — zetten (om te broeden) ,
fists; e une poule a couvcr. Een veil —,
vii oeuf couvi. Eijeren nit den dap of weeke
eijeren eten, manger des oeufs a la coque,
des - oeufs moilets. Bruin in de boter gebakken, of gefnerkte eijeren, des oerfi poches.
Ve,-brocide eijeren, des oeuf; brouilles. Geroerde eij eren om in de pan te bakken, oeuf,
frits. Een hard —, un oeuf dur. Eijeren
met mosterdfaus (kamperilear) eten, manger des oeufs a la moutarde , a la s p lice; fig.
tlij gaat ass op eijeren, (hij gedraagt zich
met de niterite omzigtighei'd, zeer langzaam ,) marche sur des oeuf, ; it marche
fort lentement et avec precaution; fig. of fpr.
w. Ilij flaat er naar, als de blinde naar het
(hij denkt het te gisfen, maar is het fpoor
bijiter ; hij heeft de klok hooren luidcn,
mar weet niet waar de klepel hangt,) it de-
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gefchreven, it Pa des* de sa propre main.
Ik heb het hem in zijne eigene handen gegeyen , fe le lui aj donne en propre main. Zijne
eigene vrienden v,Taren tegen heir, ses proprey ands etoient contre lui. Alija — brooder, mon propre frere. zelfde, props e,
memo. Ik veiheal u de eigene woorden,
waarvan hij zich heeft bediend, je vous rap:po; te les proprcs paroles dint it s'est servo.

natuerlijk, en als eene onderfcheidende
hoedanigheid tot icts behoorende, eigendommeliJk, als : Het is den vogels — te vliegen ,
c'est le psoiire des oiseaux de voler. Nab ootfen is Lit asp —, le propre du singe est
de contrefais e. De zucht, om zicll zelven te
behouden, is aan elk Bier it est naturel a tout animal tie vouloir se conserver.

In zijnen eigenen en afaonderlijken naam
voor sets verantwoordelijk zijn, etre responsable d'une chose en son propre etprive nom,
—, door gewoonte als natuerlijk gewor-

den, als : Ifij is leer reeds — (te huis),
est defa habitué , accoutume , ici; van daar:
zich (d. gemecnzaam) maken , se familiatiser (avec) une chose. Zich eene yreemde
taal — maken, (die als zijne moedertaal
fprekcn,) se fmniliariser (avec) uric langtse
zoo vol ondeugd, als ten vol zuivel,
etsangere. Zich eenen fchrijver — maken,
est fort mechant; it est foul re de malice.
( dien yerflaan,) se familiariser (avec) un
auteur. bijzonder, particulier, e. Dit
Hij kreeg de kip met het —, (eene vrouw
en een kind ,) it eut la vache et le veau.
is dat land —, cela est pat ticulier a ce paysVoor eenen appel of een
Dat is hem —, cela lui est particulier.
zie Appel.
Eigenaar, iii. prop detail e.—,bezitter, possesseur.
faune d'un oeuf, zie Dojer.
Eijerdojer,
Eijerfaus.
Eigenaard,
nattier, wezen , essence, f.
E ij erdoop,
aal, coque ,
Gebrokene Eigenaardig, b. n. pasfend, natuurlijk, overE ij erdop, m. eijerfch
___., coquille d'oes,f,
eenkomstig, qui est props e u q. Ch. Hij gaf
Eijerdopje , o. verkl. zie Eijerdop. eijerons eene _igeraardige befchrijving van dien
toefland, it nous a ddpeint cette situation
fchaaltje , waarin men gckookte eijenn op de
dans ses veritalles conleurs. Eigenaardige
tafel zet, coquctier,,
Eijerkanaal, o. oviduc,
fpreekwijze eener taal, (d.
bijzondere
fpreekwijze eener taal tegen den regel,)
Eijerkoek, m. gateau aux oeufs et au heurre.
poffertje, beignet aux oeufs, poupelin;
idiotisme, Os: mon amie, son epee, is een
idiotisme, omdat dit, volgens den regel, yr.
zie Eljerflruif.
zijnde, non amie, sa epee, zijn moest. —,
coquetier.
Ejerkooper,
Eijerkrans, zie Eijeritok.
ongekunsteld, natuurlij k, nay', ive.
Eijerleggend, b. n. ovi are. De vogels zijn
bijzonder,, particulier, eu e. —, bijw. particueijerleggendedieren, es oireaux sont ovspares .
liarement.—,naivement,d'une mantàre propre.
Eijerlegfter,, v. eene hen die eijer legt , pondeuse. Eigenaardigheid, yr. qualite props e a q. ch. ou
a q. q. natuurlijkheid, naivete. —, parEijerlijst, yr. civormig fieraad (in de bouwk.)
vine sans fondement , sans reflexion ; ne
sait pas toutes les foss es de champagne. Het
wijzer zijn darn de hen, c'est gros fern
qui vent s emonter a son cut é. Zij gelijken
elkander als het eene — het andere, ids se
ressemblent comme deux go q ttes (2'eau. IIij is

ove, ethane, f godson, m.

Eijerpruiin, yr. espace de prune.
Eijerfaus, yr. sauce aux oeufs.
Eijerfchaal, yr. zie Eijerdop.
ovaire.
Eij er : lok,
&J eri-fruit, yr. omelette.
Enervrouw, yr. emme aux oeufs.
Eig en , b. n. uit uitend toebehoorende , propre.
Hij had het huis gehuurd , nu is het zijn
avoit cette maison a foyer, it Pa maintenant
en propre. Een — huis hebben, avoir,,posseder sure maison en propre. Hij heeft er zijn
goed bij ingebrokt , son _pope biers y est
demeure. Een vrij en — goed, (tegenfl.
van leengoed,) tin bien , ,une terse;
fpr. w. — haard is goud waard, it n'y a rien
ted que d'avoir en chez-soi; fig. Ziin — beer
en meester zijn, 'etre a soi , independent ,e ,
ne dependre de personne. — lof, louange qu'on
se donne a soi-mime; fpr. w.
lof

zie Esgeniof. Op zijne eigene wieken drijyen , faire ses afraires sans ancune_assistance,
sans secours de persoune. (AANM. met een
bezittelijk voorw. gebruikt, is EIGEN nattier-

ticularite.

Eigenaardiglijk zie Eigenaardig, bijw.
Eigendrster,, Eigenares, yr. props idtaire.
Eigenbaat zie Eigenbelang.
Eigenbatig, b. n. baatzuchtig, interesse, e,
personnel, le.

Eigenbatig gezegde, gezegde door eigenbelang
ingegeven, egologie, f.
Eigenbehagelijk, b. n. qui plait a soi- méme,
qui se complait en soi - meme.
Eigenbelang, o, eigenbtat, de zucht om eigen
voordeel te bejagen, ook ten koste van onderen , intent, personnel, egotsme, tn. De
meeste menfchen handelen enkel nit
pltlpart des gems ne se conduisent, ne se gotsy es rent que par inter et. Het — beheerscht
alles, c'est Pinteret qui gouverne tout.
Eigenbelangzoeker, tn. egozste.
Eigendom,
bezitting, pt optiZtd , possession,
bien pope. Van een — affland does, se
desaproprzer de q. ch.

EigendOmmelijk , b. n. als eene onderfcheidende
hoedanigheid tot sets behoorende, specifique,
propre. Eigendommelijke (foortelijke) zwaarliiker wijze eene overtolligheid; dock eene
te van het good, pesanteur specifique de l'or.
zeer gebruikelijke , als :) Ik heb het met mijne
Het eigendommelijke zijner fehrijfwijze, la
eigene oogen gezien , fe Paivu de mespropres
propriete ou le caractcristique de son style.
yeux. Hij hceft het met zijne eigene hand
bijw. en props e.
EL.
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Eigendommelijkheid, vr. propriete.
Eigendunkelijk b. n. willekeurig , arbitraire,
selon ses propres caprices. —, verwaand, presomptueux , J e.
bijw. arbitrairement, presons,itneusement.
(zie Toeeigenen.
Eigenen , b. w. (ik eigende, heb geigend),
Eigenerfde , Eigengerfde , zie Ingeerfde.
Eigengereed b. n. (zameng. van cigen en van
het verl. deelw. van reeden ,) als : — linnen ,
de la toile de ménage , f ; fig.frm. grossier, ere.
Eigenhandig, , b. n. en 'oljw, de main propre,
autographs. Hij heeft hem eenen eigenhandigen brief gefchreven , il lui a dcrit de main
propre, de sa propre main. Jets overgeven, remettre q. ch. en mains propres, en
person,se. Naar eigenhandige aanteekeningen
van den fchrij ver , d'apres des notes autograplies de Panteur. Een — testament, un testament olographe.
Eigening, zie Toedigening.
Eigenliefde , m. amour propre, igasme.
Elgenhidend , b. n. dat alleen en op zich zelve
lijdt idictathique.
, b. n. in tegenoverft. van oneigedlijk,
overdragtelijk, propre. Dat woord beteekent
in den eigenluken zin , ce mot dans sa propre
signification, dans la sens propre, vent dire.
bijw. proprement, specifiquement. Het
- genoemde Griekeniand, la Grece props emeat dite. Om— to fprcken, d proprement dire.
Eigenlof, m. louange de sot-mime; fpreekw.
it est malsdant de se loner soi-mdme ;
(gemeen,) qui se lone s'emboue.
Eigenmagtig, b. n. willekeurig, arbitraire,
absolts, e.
bijw. arbitrairement.
Eigennaam, m. (in de fpraakk.) tegenfl. van
gemeenen naam, nom propre.
Eigenfchap , f..propridti , qualitd , vertu partictliere. Dit is eene Welke alle dieren gemeen hebben, c'estune propridti commune
tons les aniivaux. Goddelijke
attribut
di y in, perfection divine. betamelijkheid,
oils: dat heeft Beene — ,(dat past niet ,) cola
ne convient pas.
Eigenste b. n. le , la mime.
Eigenwijs b. n. verwaand, qui s'en rap/mite
son propre frgement , qui a trop bonne opinion
de soi-mime, suffisant, e, pedant, presomptueux , se. Zijn brooder is een mensch,
son fi-ere est un pedant, un homme vain; it
abonde en son sens. (vaniti , presomption.
Eigenwijsheid, yr. verwaandheid, suffisance,
Eigenwillig, b. n. qui se fait tie propre volonte , de propre mouvement, volontaire. —,
bijw. de son propre mouvement.
Eigenwilligheid, yr. propre volonte ,
propre
mouvement,
Eigenzinnig, b. n. hoofdig, halsflarrig , capricieux , se, tits, e, opinidtre, enati , e,
obstind , e, bizarre.
Eigenzinnigheid, yr. caprice, entitement,
opiniatrete , obstination, bizarrerie.
Eigenzinniglijk, bijw. capricieusement,
in. chine. (trement.
Eikel, in. gland. — van den beiiken boom,
beukeikel, Pine fonesne 7 faineau, m. Die
van eikels leeft, glandivore, m.
avelanede , f.
Eikelbast,
Eikeldop , m. hoedje van eenen eikel, bassinet.
Eikeloogst, m. giand e e ,
Eikeltijd, m. tijd, binnen welken men eikels
kan inzamelen, vive-pature, f:
Eikelfpek, o. lard d'un cochon qu'on a mis
gland, in.
Eikelvarken , o. cochon engraisse de glands , tn.
Eiken, b. n. de chine.
Eikenbast, yr. icorce de chine. Gemalen

EIK
(run ,) tan, m. tone, f Gele -- of fchors
van den Amerikaanfchen eik, quercitron , m.
Eikenblad, o. feuille de chine , f.
Eikenboom, zie Eik.
Eikeuboompje , o. zie Eikentelg.
Eikenbosch, o. chenaie, f.
Eikenhout, o. chine, bois de chine, in.
Eikenhouten , b. n. de chine.
Eikenkrans ,
couronne de fenilles de chine,
Eikenmos, o. brion,
Eikenkrans, m. couronne de feuilles de chine,
couronne civique de chine.
couronne civique de chine, f:
Eikenloof, o. feuilles de chine, f.
feuilloge de chine, in.
Eikenplant, yr. ais
planche de chine. Zware
(plaat,) madrier, m. (chine, in.
Eikenplant , yr. bijgewas aan eikenboomen, guide
Eikenfchors, yr. zie Eikenbast.
souche,
on tronc de chine.
Eikenflam,
Eikentafel, yr. table de bois de chine.
branche de chine, f.
Eikentak,
Eikentelg, m. jonge eikenboom, chineau, chineteau , m.
Eizenvaren, yr. polypode, tn. fougere,
loon van vaartuig, sorte de vaisseau,
Eiker,
de navire on de barque.
Eilaas ! tusfchenw. hilas!
Eekhoren, zie Eekhoren.
Eiland, o. ile, Eilanden boven den wind
Czeew.) iles du vent. Eilanden onder den
wind, isles dessoas le vent. Tusschen de eilanden doorvaren , (eene zeeengte inzeilen ,)
embossquer.
insulaire.
Eilander, in. habitant d'une
Eilandje, o. klein eiland, petite ile,
Eilieve, tusschenw. de grace. — 5 doe het, de
grdce faites-le.
Eiloof, o. klimop , lierre,
Eind, zie Einde.
Einde , o. fin, extremiti, f terme, bout, in.
AANMERKING. Pin is bijzonder de tegenoverft. van begin , als Van, het begin tot het
—, do commencement jusqu'is la fin. Het —
van het leven , van de wereld, van den dag,
la fin de la vie, du monde, du four. Allis
in deze wereld neemt een —, tout prend fin
dans ce monde. God alleen heeft noch begin
n'y a que Dieu qui n'ait ni
noch
commencement ni fin. Een aan iets maken , 3nettre fin a une chose. Er is Been —
aan , cola ne finit point. Onze voorraad loopt
ten —, notre provision tire a sa fin , s'ipuise ;
ij overdrijving: Eene redevoering zonder
un discours sans fin; fpr.w. Het — kroont
het were, goed, alles goed, la fin couronne Poeuvre. Terme, m, einde, grenspaal.
De ziekte loopt naar haar —, la maladie
touche a son terme. Het — van de zwangerfchap eener vrouw, le terme d'une femme.
Het — der grootheid, le terme de la pantiti. De punt is het — eener lijn , le point
est le terme d'une Extrimitd ziet op
einde , als uiterlle befchouwd , het virile van
het midden af. De vreugde verfpreidde zich
van de hoofdflad tot aan de einden van het
rijk , Pallegresse se ripandit de la capitals
fusqu'aux extrimites de Pempire. Bout,
wordt gezegd voor het eene einde, in tegenoverft. van het andere ; ook niterite einde
van een ligchaam, van eene uitgeilrektheid,
dus het einde van eene zckere lengte , als:
De clad van het eene — tot het andere doorloopen , courir la ville d'un bout a Pantre.
Net de einden tegen elkander, de bout a
Pautre. Het — van eenen flok , van eenen
tuin, enz. le bout d'un baton, d'un fardin.
Het
b

EIN
Het hooge — der tafel , het lage —, le haus`
bout de la table, le bas bout. Hij woont aan
het andere — der {tad, it loge a l'autre bout
de la ville. lets ten — brengen , venir a boost
de q. ch. —, bij overdrijving als : Hij woont aan
het — van de wefeld , (zeer ver van bier ,)
it est loge , it demeure , au bout du monde. Laat
ons hem ten — toe hooren , it font Pententh e jusqu'au bout; fpr. w. Het einde zal
den last dragen , (onder in den zak vindt men
de rekening ,) au bout de l'aune faut le drop;
a la queue gat le venin, on le venin est a la
queue; fig. Eene zaak bij het regte — vatten , prendre q. ch. par le bout, se bienprendre a nose chose. Bid het verkeerde — vatten,
s'y mil pt endre , par le tissu ors it bo
—, bepaald : van levenseinde. Een ongelukkig — nemen , fable une malheureuse fin. Zsj
heeft het op haar — -berouwd , elle s'en est
repentie au moment de sa snort. doeleinde , oogmerk , fin, f: but, no. Tot wat —
hebt gij dit gedaan ? a quelle fin evez-vous
waarbij men eene fireng zijde
fait cela?
begirt op te winden , sentine, afloop,
uitkomst , issue, f. 131j het — van het middagmaal , a Pissue dos diner. Ten — voegw.
met, oogmerk , opdat , afin que , afin de,
pour que, el Pefret que. Ik zeg , ten —
gij u daarnaar kunt rigten , fe vous le dis , afin
tae vous puissiez vow- prend; e en consequence.
Ben — ik bekome, wat ik verlang , afin d' obtenir ce que le doses e. Tot dat —, h cos
fins, a, pour cot effet. Ten — raad zijn ,
( niet meet weten wat tc doen ,)ne savoir quel
moyen prendre, ice savoi; ois donner la tete.
Eindelijk , b. n. final, e. Eene eindelijke
issing , une decision finale. —, bijw. enfin,
is la fin, finalement, bref, en un mot.
la fin it a tout con—heftijalsbknd
, fesse. — (ten flotte) merk ik nog aan,
finalement ,'observe encore.
Eindeloos , b. n. oneindig , innombrable, infini, e, immense; fig. sans fin. Een eindelooze
twist heerscht in dat
, une dispute sans fin
regne dans cettemaison. bijw. infiniment.

Einden , b. n. en o. (ik einde , heb en ben ge&ind ,) zie Eindigen.
Eindje o. verk. woord van Bind , bet uiterfte
itukje , bout, m. Ecn — kaars , sin bout de
chandelle. Een — touw, sin bout de corde;
fig. \Vij hebben een — wogs afgelegd , icons
owns fait nn Lout de chemin. Zijn — vasthouden, defendre so cause ,soutenir ,on opinion.
Eindig , b. n. dat een einde heeft , hetzij in
e, qui a une fin.
dour of hoedanig-heid,
bepaald , borne, e,
e, termini,
e.
bijw. d'une maniere finse on bornee.
Eindigen , b. w. eindigde , heb geeindigd) ,
‘een einde maken , ten einde brengen, finor.
Hij heeft zljn opstel geeindigd , it a _gut son
theme.
vole:ndigen nitgaan, achever,
tetminer. Zijn Leven —, (ten einde brengen ,) terminer sa vie. Eene zaak
tetminer une o. w, (met Zijn) een einde nemen , finir, prendre fin, expiler. Op
deze wereld eindigt alles, (neemt alles een
einde ,) tout finit en ce monde. Zijne hour,
pacht , eindigt met het einde van deze maand,
son bail expire a la fin de ce mois. —, (met
Hebben ,) met het uiterfle einde ergens tegen flooten , op uitloopen , aboutir. Mijn
Loin eindigt aan den grooten weg, loopt op
den gemeenen weg tut, mon fat disc aboutit
au grand chemin. De woorden , die op eene
flomme e
(nitgaan , ) Les mots qui se
terminent par stn e muet.
Eindi-gheid , yr. itat de cenni est borne, tn.
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Eindiging , yr. einde , befluit , flot , fin, conclusion ,,zie Uitgang. —, waarop cen work volbragt is, achevement m.
Eindletter,, yr. laatfie letter van een woord,
lettre finale, derniere lettre.

Eindletterg-reep , yr. derniet e syllabe , la finale.
Eene lange —, sine finale longue.
Eindoogmerlt, o. fin, f. but, tn. intention, f.
des,in, no.

Eindoorzaak , yr. laatfle oorzaak , die oorzaak,
welke men bij opkhniming eindelijk ontdekt ,
cause finale.

grens ,
Eindpaal ,
5 borne, f. Eindpalen , confins, no.
extremites 5 f. pl. — van
een regtsgebied 5 finale,
Eincirijm , o. rime finale, f: Opgegevene eindrijmen , bouts rinses, m.pl.
Eindyonnis , in. sentence definitive, f arrât
final, no.

Eirond , b. n. langwerpig rond , ovaal , ovale,
(in de ontleedk.) evalait e. Eene Gironde
tafel , une table ovalc. Eene eironde figuur,
une figure ovalaire. o. ovale , - (in
de kr. k.) obove , e, oboval , e.
Eisch , m. vordering , (bijzonder in regten ,)
demande, requisition, — tot herftel van
ecr,, demande en reparation d'honneur. Tegen iemand ecnen — doen , intenter line action contre q. q. Zijn — is hem ontzep,d ,
it a ete eeboute de sa demande. —, (in de
prakt.) van partijen, het oordeel van den
regter,, conclusion, f. De — van den hoofdichout is , la conclusion du grand-baillof est.
— , geregtelij ke vordering , riquisitoire.
Die zijnen — yerkrijgt , (in regten) 'mope trant. aanfpraak , pretention, Zijn
— is regtmatig , sa pretcntion est legitime.
—, (in den handel ,) prijsbepaling ; als :
\Vat is uw — voor die flofle ? combien faites-vous cette etoffe\! —, (in het aigem.)
vereischte. Naar den — der zalen , der OM flandigheden ,

selon l'exigence du cas, des al:

fi, ites. Naar —, (zoo als het behoort 5)
comme it

fans, d'une mantere suffisante.

Eifchen , b.
(ik eischte heb geeischt) , vorderen , yereifchen , requet or,, exiger,, pretendre. Die zaak eischt uwe tegenwoordigheid , (-cite affaire iequieit votre presence.
Uwe der eischt dit , y eti 8 lionneur exige cola
de voils. Hij eischte de heift van deze fom,
it pretendoit la moitie de cette somme. —,
inzond. in regten , demander. Gchoor —,
demander audience. Hij eischte mededeeling
der ftukken , el demanda communication des
_pieces. De notaris eischte de minute te teekenen, lc notaire inlerpella de signer la minute. Eifchcnde (aanvallende) en verwerende partij , partie offensive et defensive. —,

zie Dagvaarden. —, bevelen , belastcn , zie
deze woorden , —, uitdagen , als : Iemand
voor den degen —, appeler q. q. en duel, le
ps ovoqzier a un combat a Tepee; envoyer tin
(left a q. q. (fcheepsw.), als : Het touw
eischt , le cable est a la demande.
Eifcher, m. celui qui 1 equien 5 esige.— 5 voor
het gercgt , demandeur.

Eifcheres , Eifcherfche, yr. voor bet geregt,
demanderesse.

Eifching, y r. action de requerir, zie Eifchen.
Eischfter,, vr. demandeuse. zie Eifcheres.
Eivormig , b. n. zie Eirond. —, (in de kruidk.)
eve , e, ovoide. Eivormige bladeren , des
feudles ovees. — fieraad (in de bouwk. 5)
ove,

Eiwit, o. blanc d'oeuf,
bet wit van
een ongekookt ei , (bij de boekb.)
Eiwitten , b. w. (ik eiwitte, heb gaiwit ,

glai-
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glai; cr.

Eiwitflof, yr. (bij natuurkund.,) albumins,
—bevattend, albumineux, euse.
of keer,, aversion,
degodt. Eenen
Ekel ,
aan lets hebben, avoir une aversion pons
q. ch. Eenen — aan lets krijgen, prendre q.
ch. en aversion.

especes.

Elflettergrepig, b. n. vers van elf lettergrepen , hentiecasyllabe, ou endecaullabe.
Elft, yr. zekece naar zalm gelijkende visch,
alose.

Elftnet, o. &osier,,
Elftal, o. onze, n)mbre de once, in.
Eiger, zie Aalgeer.
Zie Eclips.
aakfler„ pie, agace , m. Zij kiapt Elk, b. n. chagne , tout, e. — jaar, chaque
Ekfter,
annee, tons les ans. Elke dag heeft genoeg
als eon
elle lase comae une pie borgne.
aan zijn eigen kwaad, a chaque jour su
Jong- van eencn
plat. Kleine, bonte —,
la peLe ; fpr. w. — het zijne, it fast r enpiq,,rieche. Wilde
ecorclzeur.
tire a chacun cc qui less est des ; ffeast
Ekfteroog, o. likdoorn, cons au pied, agacin.
rendre a Cesar ce_qui apartient a Cesar. —
Ekfleroogfnijder, m. (chi; urg ;en) pedicure.
Ekitersnest, o. raid de pie, in.
your zich en God- voor ons alien (elk een
zoeke zich zelven, zoo gaat er niemand
El, yr. aune,
(Nederlandfche ,) metre,
verloren) , chacun pent col , et Dieu pour nous
Eene — breed, une acne de large, de
tons ; tyutes les choses scat bien; eglees , quand
largeur. l3Jj of met de — meten, mesurer
chacun fait son devoir, les vacices soot biers
a ramie, auner. Ik west, wat er de — van
gardees , zie Ieder.
kost, je sais ce qu'en vaut Patine; fpr. w.:
Elkander,
voornaamw. se, Pun Pautre , Tune
(Ik heb er tot mijn nadeel de proef van gePautre, les uns les autres, les ones les
nomen,) fen ai fait experience a mes deautres , mutuellement, reciproquement.
pens ; fpr. w. Hij meet anderen naar zijne
kennen
as se connoissent Pun Paatre on
(hij oordeelt over anderen naar zich zelles ens les antics, elks se connoissent Pune
ven,) al most!, e les unties a son aune,
Pantie on les sines les mitres. Zij (d. i. die
jugs d'antrui par soi-mdme. Men meet de
twee gelieven) zijn voor — geboren, ifs
deugd niet bij de —, on ne mesui e pas la
sow: nes Pun pow Pantie. Zij beminnen —,
veltu a Patine.
ils s'aiment mutuellement on reciproquement,
Electriciteit , yr. Cond. w.) electricite, f. leers'entr'aimcut. De menfchen moeten
ftelfel der —, electricisine,
bijflaan , les hommes se doivent secourir muElectriek, b. n. (ond w.) electrique. Electrituellement, doivent s'entre-secourir. — antfeermachine, vr. (ond w.) machine electriwoorden , .s'entre-repondre, se tepondte Pun
que.
Pautre.— onderrigten, s'entr'avertir. Zij
Electriferen, b. w. (cod w.), (ik electrifeerbewijzen — goede diensten, ils se rendent
de , heb gedlectrifeerd,) elect; her.
rdciptoquement de bons offices. aanklagen
Electrifeerbaar, b. n. electrisable.
of befchuldigen , s'entr'accssser. — helpen ,
Electrifering, yr. (ond. w.), electrisation.
s'enteaider. kusfen, s'entre-baiser. —
Eland, in. zeker wild viervoetig dier, élan.
opvreten , s'entre-manger. — doorfteken,
Elders, bijw. ergens antlers, op tens andere
s'entre-percer. — flaan, s'entre-batty e, s'enplaats,
tre-frapper. — roepen, s'en'teappeler.
Elefant , zie Olifant.
nadeel doen, s'entre-nurse. — bewonderea,
Elefantstand, zie Olifantstand.
s'entr'admirer. beicedigen, s'entre-choElement , m. (ond. w.) hoofdllof, element ,m.;
quer. — verfeheuren, s'entre-dechirer. —
fig. plaats, waar men wel aardt ; als : Indien
verwoesten , of vernielen, s'entre-deti wire.
hij niet to Amilerdam is, is hij niet in zijn
geven, s'entre-donner. verworgen,
—, it West pas a Amsterdam, it
s'entr'egorger. — vervolgen, s'entre-perse:Pest pas dans son element. —, ook gewone
cuter. — flooten, s'entre-pousser. — volen geliefkoosde bezigheid; als: Dc jagt is
gen , s'entre-suivre. —, met onderfcheidene
zijn —, la chasse et son element. —, enkel
voorzetfels, als I.) Aan, als: Aan
meerv. Mementen, (in de bovennatuurk.),
Putt
f. elements, atomes , M. pl.
a Pautre, Pune a Pautre, les uns aux auto
es
,
les
sines
aux
autres,
ensemble.
onze.
—
Zij
Aan
gulden,
florins.
077Z0
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binden, leer on attacher ensemble, joindre.
waren alle — daar, ils y etoient tons
Aan — brengen, joindre ensemble,
onze. Wij waren met ons elven, nous etions
assembler. Aan—doen, joindre, joindre essemonze. Het is kwartier voor elven , it est
ble. Aan — flanfen, fa yfiler, attacher a la
once heures mains us; qua; t. Omftreeks —
hate; fig. joindre ei la hate. Aan ' — groeinor was hij hier, 1,ers lei onze lieu; es , sur
croitre ensemble. Aan — hangen, (o.
les onze heures, it etoit ice; fig. Hij moot
w. met Hebben ,) dtre attaché, e, on lie,
alles op zijn — en dertigfle hebben, al dolt
e, ensemble ; fig. Alles, wat hij zegt, hangt
tout avoir dans le meilleur orsli e. —, yr.
aan — als droop zand, it n'y a ni rime ni
onze, m.
raison en tout ce dit; (b. w.)penare
Elfdaagfche, b. n. de onze fours.
ensemble. Aan — hechten, attacher, joinElfde , b. n. onzieme. Ten —, onziemement.—,
dre on conk e ensemble. Aan ketenen,
o. onziemepartie, onzieme ,m. A ANINIE R
enchainer. Aan — knoopen, nouer thsemDe o in onze en onzieme heeft in het geble boutonner ensentble. A an — lasfchen ,
bruik meestal de kracht van eenen medeklinattacher, joindre on coudre ensemble. Aan
ker, zoo dat e en a zelden anders, clan in
lijmen, coller ensemble. Aan — naaijen,
de omgangstaal daarvoor wordt afgekapt,
condi e ensemble. Aan
rijgen, faufiler,
als : Le onze
batir. Aan fchakelen, fig. enchainer;
Elfdhalf, teiw. dix et demi, e.
leer on joindre ensemble. Aan — fpijkeren,
elfhoekig, b. n. hendecagone ou
Elfhoek ,
joindre avec des clo ps, dozier ensemble. Aan
endecagone.
voegen, joindre, conjoindre, assembler,
Elfjarig, b. n. elf jaar oud , de' onze ans ,
unir, mettre ensemble; II.) Achter, als:
age, e, de once ans. —, elf jaar durende ,
Achter —, Pun apt-4 l'autre, l'une apres
de onze ans.
P.autre, les uns apres les mitres, les uses
Elfmaal, bijw. onze foil.
apres lee autres; fig. de suite. Hij werkte
Elfderhande, elfderlei, b. n. de onze sortes on
vier

ELK
vier nur achter , it travailloit quatre heures de suite; III.) Bij , als Bij —, ensemble, Pun mopes de Pautre, Tune auptes de
Pautre, les uns aupres des autres, les unes
blijven , rester enanpres des autres. Bij
semble. Bij doen , elerensemble ,entremeler. Bij — dragen , potter on mettre ensemble. Bij — drijven , chasser ensemble. Bij
— p-,00ljen jeter ensemble. Bij — grocijcn,
cratie ensemble. Bij - haken , decrothet
ensemble. Bij haten , amasser , rassembler. — hangen , pendre ensemble. Bij —
houden , tenir ensemble; fig. epargner. Bij
jagen , chasser ensemble. Bij — komen ,
s'assembler, venir ensemble, se sassembler,
se ren,ois , se sencontrer. Bij — leggen ,
mettre ensemble. Bij liggen , itre ensemble, (te bed ,) toucher ensemble. Boj — lokplanten , planken , appeler ensemble. Bij
ter essemble. Bij — rapen , ramasses. Bij —
rekenen , compter ensemble. Bij roepen ,
appeler ensemble, convoquer. Bij — fchrapen,
greeter ensemble; fig. fa4n. amasser. Bij —
fmijten , jeter ensemble. Bij — fiaan , its e
ensemble, se trouver ensemble. Bij trekken , (b. w.) do er ensemble ; (in het krijgsw. )
assembler, rassembler; (o. w. met Zip), se
rassembler. Bij — voegen, joinds e essemble,
unir, reunir, combiner, joindse ensemble,
mettle ensemble. Bij — werpen , jeter ensemble. Bij zamelen , amasser, rassembler. Bij — zetten, mettle ou placer ensemble. Bij — zitten , eta e (assis) ensemble. Bij
zijn , itre ensemble, se trouver ensemble.
Bij — zoeken , riser cher ensemble; IV.) Boven., als : Boven —, Pun au-dessus de Pautre, Tune au-dessus de Pantie, les uns
dessus des ants es , les us/es au-dessus des auto es ; V.) Buiten , als Zij kunnen niet buiten —, ils ne peuvent pas se passer Pun de
Pautre on les sons des auto es , elks no penvent de passer Pune de l'autre on les unes
des autres; VI.) Door, als : Door —, pilevoile , confusement, en ddsordre. Alles door
— gooijen , mettre tout pile-mile. Alles door
lezen , Hie tout sans ancon clioix. Door
roeren , miler ou brouiller ensemble en le
remnant avec zone ,etc.; Door —, (het
eene meer het andere minder,) Pun portant
Pautre; VII.) In, als : In —, Pun dans Pautre,
l'usoe dans Pautre, les uses dans les autres, les
noes dans les nuts es. In — zetten , assembler.
Weder in — zetten , rassembler; VIII.) Met,

als : Met —, iisemble. Met — overeenfiemmen,
s'entr'accorder. Met — twisten , s'entre-queTeller ; a , als : Na — , Pun ores Paue, Pune apses Pautre, les CM apses les autres, les sires apses les autres, tie suite. Zij
vertrokkeh na —, ils particent Pun apses
Pautre ou les uns auras les autres, elks partirent Pune apres Pautre on les noes apses
les autres; X.) Naar , als : Zij vragen niets
naar —, fig. tls ne se soucient pas Pun de
Pautre on les ens des autres, elles ne se soudent pas Paine de Pautre ou les cones des autres; XI.) Naast , als : No ast , Pun a cite
de Pautre, Pune a cite de Panto e, les sons
cite des mates, lee unes a cite des acts es,
ensemble; XII.) Om, als : Om —, Pun autour de Pautre, rune contour de Pautre, les
sons autos's- des autres, les unes autour des
autres ; fig. Zij bekreunen zich niet om —,
ils ne se soucient pas Pun de Pautre on les
uns des autres, elles tie se soucient pas Pune
de Pautre, ou les sines des autres; XIII.)
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toe, on les sins pour les auto es, elles soot indijerentes Pune pour P entre , on les unes pour
les cuts es ; XIV.) Onder , als Onder ,
ensemble. Onder — mengen , miler e y semble 7 ents emdler ; XV.) Op, als : Op —, Pun
sur Pautre, Pune sur Pautre, les coos stifles autres, les zones sus- les autres; fig. Op —
volgen , se suivre, s'entre-suivre; XVI.)

Over , als : Over —, zie Tegenover —. De
armen of beenen over — flan, croiser les
bras on les jambes ; Tegenover , als :
Tegenover —, Pun vis-a-vis de Pautre, Pune
vis-a-vis de Pautre, les uns vis-a-vis des autres, les sines vis-a-vis des autres ; XVIII. )
Als : Uit nemen , deconstruis e , desascembler. Uit — leggen , separer; XIX.)
Van, als : De beenen van — fperren, ecasqailler les jambes ; XX.) Voor , als : Voor
—, Pun pour Pautre, Pune pots Pautre, les
uns pour les auto es, les unes pour les mitres;

Uit ,

XXI.) Zonder,, als : Zij kunnen niet zonder
Leven, ils ne penvent pas vivre Pun sahs
Pautre, ou 7es uns sans les autres, elks no
peuvent pas vivre Tune sans Pants e, ou les
unes sans les autres.

El le , zie El.
coude. Punt van den , ancon,
Elleboog ,
Een foot met den —, un coup de cos'de. Op den — liggen , leunen , s'accouder.
Met den — flooten , coudoyer ; fig. Tot de
ellebogen in het geld tasten , avoir beaucoup d'argent. zekere lengtemaat , condee f.

Elleboogbeen , o. (in de ontlk.) cubituc, on.
Elleboogsknokkel, f in de ontlk.) olecrdne.
Elleboogslengte , vr. coudde.
Elleboogsmouw,, yr. manche qui va jusqu'au
coude.

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

EllAoogfpier,, vr. muscle cubital, atone, no.
Ellemaat , vr. meting met de el, mesure a
Payne, f. mirage
—, el, aune.
Ellende , yr. misere, f: malheurs, m. Hij
is van honger en — geflorven , it est moot
de fizz'sn et de misere.

Ellendeling ,
miserable,
Ellendig , b. n. miserable, tnalheureux, euse,
infortune , e. Hij lcidt ten lever ,it
e
traine zone vie miserable. Ellendige uitylugt n, excuses miserables. Becht, chest!,
ive, pitoyable, piette; fig. Er — uitzien ,
avoir chetive mine, avoir zone mine pietre,

bijw. miserablement, malheureusement,
piedlement.
Ellendigheid , yr. misere.
Ellendiglijk , zie Ellendig, bijw.
Ellenijker,, m. auneur.
Ellewaren , vr. meerv. marchandises qui se vendent a Panne.

Ellewinkel , m. boutique oil Pon vend a ,'aune,

f.

Elpenbeen , o. ivoor,,
Gebrand —,
spode ou tube ,
Die zulks verkoopt ,
stir, no.

Elpenbeenen , b. n.
een boom , aune, no.
Els 7
Els , yr. zekere priem ,
Elzen , b. n. d'ahne.
Elzenblad , 0. feuille d'aune,
Elzenboom , zie Els , m.
Elskooper,, Elsmaker,,
alenier.
Elsvormig , b. n. aline , e.
Elzenbosch , o. aunaie, f., bois d'aunes, en.
Jong —, annette, f.
Omtrent , ,als : fig. Zij zijn onverfchillig om- Elzenhout , o. bois d'aune ,
erents Pun pour Pau- Elzenfliet , y r. poutre d'aune.
trent —, ils sort
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Elzenflaak ,
petche (de bois) (Panne, f.
Elzenflam ,
souche,
ou tsonc d'aune.
Elzentak ,
branche d'anne , f.
Emailleren , (ond. w.) zie Brandfchildcren.
Emmer,,
f011n. Een — vol water , Een —
water , un seam cl'ean; fig. Het regent als of
het met emmers van den hemel ordt gegoten , it pent a seaux. Zeepziedershou , en
cornude, - emmertje , o. cornudet , m.
En , voegw. (oudtijds Ende) et. Gij en hij ,
vous el lui. — te water — te land, par eau
ct par men. — zoo verder , — zoo voort ,
(bij verkort) enz. , et le reste, et les autres 5 etc. (d. i. et caetera).
End , Ende , zie Einde. Ende zie En.
Endeldarm , m. grootile regte darns, intestin
droit, (in de ontl. k.) rectum, boyau entier,
( aatsdarm ,)
Endosferen , b. W. ond. w. (ik endosfeerde ,
hcb gedndosfeerd), wisfels ovcrdragen , overteekenen , o yerfchrijvcn , (op den rug of de
achterzside ,) endosser. Ik heb den wisfel
aan den heer N. gebndosfeerd , Pal endosse
la lettre de change el Pordo e de monsieur

N.

Endosfant , m. endossant.
Endosfement , o. endosscment, no.
Eng , b. n. naauw,, etroit , e, etrangle , e,
serte , e. De doorgang is te —, le passage
est trap etroit. De fchoenen zijn te —, lee
souliers soi,t trop erroots. Een enge pas , (sn
het krijgsw.) on defile. Len enge kam , on
peigne A petites dent:. Enger maken , eta ecir,, retrecir, esserrer. Hoe langer hoe
ginger worden , alle y coo s'etrecissant, en se
retrecissant ; fig. De gcheele wereld is hem
te —, it est a Petroit par-tout. —, b:jw.
etroitement.— belnusd zijn , etre loge ,e,
retroit, fort a Petroit on etroitement.

ENT
Enke' , b. n. niet dubbel ,
seal, e. Een
cnkele zolen , des souliers a simples semeThs.
, zonder wedrgade , depareille, e. Een
— deel van eels boekwerk , un volume ttepareille ouvrage. niet zamengefteld ,
simple. Enkele bloemen , des fleurs simples.
—, met sneer clan, ne ...rien que,
ne...
auto e chose gut. Hij hceft maar eenen
enkelen knecht , ii n'a qu'un simple valet.
I-Lj gaf mij enkel goud , it ne me donna Tien
qt,e de Por; fig. Enkele malen , de fois ci
aLtre, de temps en temps.
bijw.
ment , seulement, uniqucment. —., nu en
clan, zelden , de temps en temps, rarement.
Hij komt er —, al y va rarement.
Enkelvond , o. (in de fpraakk.) Hombre
sh,gulier,, in.

Enkelvounig , b. n. (in de fpraakk.) singul;er.
Eakelvoudige grootheid , mondme ,
ERklaauw , zie Enkel.
Ent , yr. tak of Ipruit van eenen boom om in
eenen anderen te eaten, glop, (wanneer
z;j reeds geent is ,) elite,
Ent , yr. in fommige fEceken , zie Eend.
Enten , b. w. (ik elate , heb geZMt) , grefer,
enter, ectessonner. Stain op flans —, enter fo one
sur f7 anc. Tam op wild — , enter franc sus"
sauvage. In de fplcet of kloof —, grefet011 elites• en fence, en pied de chevre. Zonder
fpleet of kloof —, enter en scion. —, o.
greffe ,

Enter, m. gre enr.
Enterbiil , y r. Noche d'abordage.
Enterdreg , yr. grappin d'abordage, harpeau,
corheau,

Enteren , b. w. (ik enterde , heb geEnterd),
aan boord klampen , (zeew.) aborder,, arambee , acerocher (on vaissean) par le moycn

Engborstig , b. n. , poitrinaire. — , kortademig,
des go-aphis, aller ou grimier a Paboo dage,,
asthmatique —, van paarden , poussif, ive.
grappiner.
Engborstigheid , yr. asthine , in., oppression de Enterij ,' yr. boonikweeker;j pepiniere.
polo': one, apnee, dyspnee.
Entering , yr. (zeew.) aboo aage d'un vaisseat;,
Engel , ange. — des lichts , ange de loaccrochement, no. action d'accrocher on d'amiete. De val der engelen, la chine des
ramber. Een fchip bij — nemen , prendre
anges. De — des verbonds (Christus) , ranvaissean a Pabordrge:.
ge de Palliance (Jesus-Christ); fig. Hij , zij Enterluik , o. sabood d'abordage, m.
zingt als eels —, , elle chante come on Enthof,
zie Enterij.
627,ge. Alijn —, (woord van teederheid ,) Eating, yr. inenting, het griffelen , entement,
emplostration , entut e , greffe
ecusson ,
anon ange. Aanbidden der engelen , angelite.
Dienst tier engelen, angeloldto ie ,
Entmes , 0. entoor, greffoir, eco3sonnoir,5 m.
bijw. triode Entrijs , o. zie Ent.
Engelachtig , b. n. angelique.
maniere angelique, angeliquement.
Entwas, o. empldtre d'ente,
muntend , excellent, e.
Eppe , °Yr. (zeker kruid) ache."
Engelenkoor , o. choeur des anges, tn.
Equipage , yr. (ond. woord) fcheepsvolk , equipage d'un vaissean, m.
Engelenfchaar,, yr. anode celeste.
Equipagemeester,, in. maitre d'equipage, diEngelin , yr. van liefkozing , ange,
recteur des equipements, chefdes monvements
Engelkoor,, zie Engelenkoor.
d'un port.
Engelfchaar,, zic Engelenfchaar. (terling ,m.
Engels , o. (bij de gond- en zilverfineden), es- Er , bijw. op de plants , y. Hij is er , it y
Engelwortel , m. angelique,
est. 1k kom er van daan , fen viens, je
Engelzoet , o. (een kruid ,) polypode,
—,
viens de la. Ik ga heels, fy,vais. AANfort
sage.
b. n. van een kind ,
MERK. Hoewel men er gewoonlijk als eene
Engen , b. w. (ik engde , heb geengd), naauwer
verkorting van daar aanintrkt (vroeger was
maken (bij nanifters enz.) etrecir, retrecir.
men hiervan zoo zeer overtuigd , dat men
fteeds 'er fchreef,) meenen wij echter op
Engheid, yr. etat de ce quo est etro;t , 7n.
gocde gronden te mogen ftellen , dat het tot
Engte, yr. naauwte , le pen a"evpace en largeur.
enge doorgang ter zee of te land , dots oit,
daar {hat, als het bep. lidw. (de, het) tot
het annwijzende yoornaamwoord (die , dat,
naauwe doorvaart in eene rivier,, tusfchen droogten , pertuis , In de engten tusof ook deze, dit). —, in plants van een
pert. voornaamw. , van zaken gebruikt , in
fchen de gebergten , dans les detroits des monverband met een voorzetf. , als : Hebt gij —
tagnes , les gorges. — , enge , naauwe weg ,
zonvan gefproefd ? En avez-vous goolte? Denkt
defile , no. — (in de ontlk.) arctitude.
gij — aan ? y pensez-vous? plaats van :
der opening , accul,m.—, verlegenheid , emvan dczelve , als : gij hebt zoo vele boeken ,
barras , mauvais pas , in. In de — zijn , etre
en gij koopt er nog sneer ? vans avez tant
dans Pembarras. In de — drijvcn embarrastie livres et vous en achetez davantage?
ser,, pousser a bout. zie Pas , in.
overtollig , of de plaats van ecn uitgeEnkel , m. cheville du pied , 7.
la-
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misbezitter,, fideicommissaire. Zich als flanlaten zelfiland. naamw. bekleedende , als:
geven, als — optreden, se porter heritier ott
Daar zijn —, of: daar is —, (welk laatite
voor eene fierlijkheid wordt gehouden !) die
pour heritier. De naaste — van de kroon,
Pheritier pi esomptif de la couronne. —, (in
meenen , it y a des gene. qui croient, tl est
des personnes qui pensent.
de praktijk,) hozr. Hij is zonder erfgenamen
geflorven, it est snort sans hoirs. Die — is ,
Erachten, o. (veroud. w.), nog gebr. in :
zonder gehouden te zijn, om het overfchot
Mijns erachtens , a mon Avis, selon moi,
der fchulden to betalen, heritier beneficiaire.
suivant mon opinion.
Erbarmelijk , b. n. gefchikt , om erbarmen te Erfgenoot, m. en vr, medeerfgenaam, colzeritier,, ere.
verwekken, deerlijk , beklagelijk , ellendig ,
pitoyable , miserable, lamentable, qui est Ergift, zie Erfgaaf.
digne de pitie et de compassion. Hijk was in Erfgoed, o. hien hereditaire ,m., biens heritis ,
in. pl., heritage, patrimoine, m. Hij heeft
eenen erbarmelijken toefland, itoit dans
zijn — verkocht, it a vendu son heritage ,
un etat pitoyable. Een — fchrijver, tin ecrizie
Erfdeel. —, (in de prakt.) erfregt, hevain pitoyable.
bijw. pitoyablement,
reditd , f. —, (in den regtsgel. ftij1) papoaserablement , lamentablement.
ge , m. Erfgoederen en fondfen betreffend,
Erbarmelijkheid, yr. ellende, misere, f., etat
predial,
pitoyable , rn.
Erbarmen (zich), wederk. w. (ik erbarmde Erfgraf, o. erfelijk graf, tombs hereditaire, f:,
tombeau de famille , m.
mij, heb mij erbarmd), medelijden hebben ,
avow pitie ou compassion, compdtir,, s'api- Erfgrond., m, fonds hereditaire, tie succession.
toyer sur. Hij erbarmde zich zljner moeder, Erfgrondregt , 0. droit foncier,, de succession, in.
Erfhuis, m. hiiis, waar een inboedel worth vertl eut pitie de sa mere.
Erbarming, yr. medelijden , pitil , compassion.
kocht, maison oil se vend le mobilier d'une
succession, f. —, het verkoopen zelf, encan,
Erentfeste, b. n. (veroud. w.) grootachtbare ,
venerable , magnifique.
tn. Ik heb het op het — gekocht , je Paz
Erf, o. erve , cigen grond met zijn toebehooren,
achetd el l'encan. — houden, vendre a Pencan, au plus oft-ant et degnier encherisseur.
ter, itoire , fonds qu'on possade en propre, m.
Men mag niet op zijns buurmans — bouwen, Erfhuisboilt, o. invenoire de ce qui se vend a
ii n'est pas permis de btitir sur le fond, sur
Pelican, in.
la propriete de son voisin. Ik hub dit huis Erfhuisgeld , o. argent quiprovient d'une vente
met zijn — gekocht, j'ai achete cette maipublique de biens, m.
son avec toutes ses appartenances et de en- Erfhuismeester, m. crieur, ou maitre des vendances. erfgoed , -heritage, m. zie Erftes publiques, huissier priseur.
goed , Erfdeel. —, van led6r, zie Nerf.
verkoopen, vendre
Erfhueiswijze , bijw. ans:
Erfbezit , o. erfelijke bezitting, possession hea Pelican.
reditaire, f.
Erfkoning, m. roi hereditaire.
Erfbezitter, m. possesseur hereditaire.
Erfkoningrijk, o. rvyaume hereditaire,
Erfbezitting , yr. erfenis, heritage, tn. —, Erfland ., o. pays , m. ou terre hereditaire, f.',
zie Erf.
domain hereditaire, m.
Erfcijns , m. cent , m., rente hereditaire, f.
Erfieen, o. Vrij —, franc alien, in.
Erfdeel, o. erfportie, portion ou part d'une Erfleengoed„ 0. feage, on.
succession , d'un heritage , f Vaderlijk, moe-` Erfmaakfter,, vr. testatrice.
derlijk , patrimoine, no. Zijn vader,, zijne Erfmaker, m. testateur.
moeder heeft hem een grout — nagelaten , Erfmaking, yr. legs, waarbij het hoofdgoed met den tied op eenen anderen komt te
son pare, sa mere lui a laisse un grand patrimeine.
vervallen, fidei-commisgoed, fideicommis.
Erfelijk , b.\ n. hereditaire, qui vient par droit Erfpacht , vr. erfleen, (dat van ro tot 99 jaren
de succession. —, bijw. hereditairement. — ,
kin Buren,) emphyteose, acense , bail emphytiotique, m.
d.uurzaam , enkel in : fam. Eeuwig en —,
touts perpetuite.
Erfpachter, m. enzphytiote.
Erfenis, yr. hetgene men van eenen overlede- Erfprins , m. prince hereditaire.
ne erft, heritage, m. succession. Eene groo- Erfprinfes, vr. princesse hereditaire.
te doen , verkrijgen, hither tine grande Erfregt, o. droit de succession, de naissance,
succession. Eene — van de hand wizen, red'heridite, tn.
izoncer a une succession. Eene — in bezit Erfrente, vr. route hereditaire, perpitueile.
nemen, aanvaarden, recueillir, prendre en Erfrijk, o. empire hereditaire, m.
possession en heritage, une succession, ac- Erffchuld., f. dette,hereditaire.
cepter la succession. —, (in de prakt.) hoirie. Erfitadhouder, m, stadhouder ou gouverneur hereditaire.
Dat is hem door — toegevallen, cela lui est
acquis par droit d'hoirie. Op de toekomstige Erfitadhouderfchap, o. stadhouderat Oil gouver— vooruit geven , donner en avancement
nement hereditaire, m.
Bevoegdheid tot eene
(in den regt. Erffier, vr. heritiere.
* successibilite.
Erftogt, zie Lijftogt.
Erfgaaf, vr. gave bij uiterften wil, legs testa- Erfvi.j. and , in. do odvijarul ennemi mortel ou jure.
mentaire.
Erfv.uandin, vr. ennemie juree ou mortelle.
Erfgeld, o, argent qu'on herite, acquit par he- Erfv9andfchap, o. inimttie mortelle, herediritage, m.
taire.
Erfgemaakte , in. ligataire.
Erfvolk, 0. (in de heilige fchr.) peuple elu,
Erfgenaam, m, en yr. heritier, in. hiritiare ,
peuple juif, m.
f. Zijdelingfche erfgenamen 5 heritiers colla- Erfvorst, m. prince hereditaire.
teraux, de ligne collaterale. Natuurlijke — Erfvorftendom, o. erfelijk vorftendom, principaute hereditaire , f.
zonder uiterften wil, ab intestato, heritier
du sang, ab in,testat. Wettige heritier Erfziekte, vr. maladie hereditaire.
ligitime. — met last van ,overgifte , — over Erfzonde , vr. (in de godgel.) aangeborene vetd.orvenheid , _Oche originel,
de hand, wrens erfgoed na zijnen dood op
eenen anderen komt te vervallen, fideicom- Erg, zie Arg.
ErgU
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Ergdenkend, zie Argderiken&
Ergdenkendheid , zie Argdenkendheid.
Ergeloos , b. n. sans malice, qui y e soupponne
pas de vial.
Ergens 5 bijw. in eenige onbepaalde plaats , quelque part, en quelque lieu on endroit. Ik hob
hem — gezien , je l'ai vu quelque pat t.
Erger,, b. n. en bij. w. pire, plus michant, e,
plus mauvais , e,plut mal ,
— worden ,
maken , empii cr. Des to —, tant pis. Zie
Arg.
Ergeren, b. w. (ik ergerde , heb &argerd),
door ergernis beleedigen , ergernis of aanitoot
geven, scandaliser, dinner du scandale ; chagriner, ddpiter. vertoornen, ikdigner.
Zich —,se scandaliser, se chagriner, se depiter,, s'estomaquer. Hij heeft zich geergerd
over hetgeen gij hem gezegd hebt , it s'esi
&pia de ce que vous Jul avez dit.
Ergering , yr. scandale, in.
Ergerlijk , b. n. met de goede zeden ftrijdig ,
mauvais , e, mekwaad , scandaleux,
claant e. Dat zijn ergerlijke gefprekken , ce
leven
sent des discours scandaleux. Een
bijw. scanleiden , vivre scandaleusement.
daleusement.
Ergerlijkheid , vr. qualite de ce qui est scandaleux.
Ergernis yr. de verontwaardiging , die veroorzaakt wordt door iets , dat met de goede zeden itrijdt , scandale, achoppement,
in. — vermijden , eviter Te scandale. In de
heilige fchrift leest men , dat de prediking
van het krnis eene — geweest is voor de joden , it est dit dans Pecriture sainte, que
predication de la croix a its un scandale
pour les juifs, Wee hem , door wien — gegeven wordt, malheur a celui par lequel le
scandale arrive.
Ergst , b. n. le plus mechant, la plus mechante , le pire de tons, la pire tie toutes. Het —,
le pis. bijw. op het ergfle , ten ergfte ,
au pis aller,, leis qu'il en puisse arriver.
Erinneren , b. w. (ik erinnerde , heb erinnerd),
zie Herinneren.
Erinnering, zie Herinnering.
Erkaauwen , b. w. (ik erkaauwde , heb erkaauwd), zie Herkaauwen.
Erkennen , b. w. (ik erkende heb erkend) ,
de onderfcheidene kenteekenen van eenig
ding genoegzaam onderfcheiden, om eon
klaar denkbeeld van hetzelve to vormen ,
discerner, connoitre. Ik zag een zeil in
zee , maar ik kon nict —, welke vlag het
voerde , fai,vu un vaisseau en mei-, macs je
n'ai pu distinguer le pavilion. dankbaarheld erkentenis betoonen, reconnoitre, temoigner sa reconnoissance. Ik zal altoos die
reconnoitrai toujours ce bienweldaad
ait , cette faveur. houden , iets verklafren
voor hetgeen het , als : Men heeft zijne
onfchuld erkend , on a reconnu son innocence.
Ik zal u altoos voor een eerlijk man —, je
vous reconnoitrai toujours pour honndie homme. Hij heeft hem voor zijnen zoon erkend , it Pa reconnu pour son fils. belijden , toeflemmen , avower,reconnoitre.
Hij heeft zijne misdaad crkend , it a avoid
son delit, son crime. —, vergelden , reconnoitre. Bewijs mij doze dienst, ik zal haar
bij de eerfle gelegenheid — rendez-moi ce
service , je le reconnoitrai par on 4 la pr envie e occasion.
Erkenning , yr. verklaring der wezenlijkheid
van lets, reconnoissance, action de reconnoitre.
Erkentelijk, b. n. dankbaar,, reconnoissant, e.
—, bijw. avec reconnoissance.
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Erkentelijkheid , yr. dankbaarheid , reconnoissance, gratitude. Deze dienst verdient eenige ce service vierite quelque reconnoissance.
Erkentenis , yr. vermogen, om to erkennen ,
conception. —, gevoel, ressentiment,m. —,
zie Erkentelijkheid.
Erlangen, b. w. (ik erlangde , heb erlangd),
bekomen , verknigen , obtentr, acquerir.
door verzoek of imeekfchrift , impetrer.
Erianging yr. action d'obtenir, acquisition,
obtention, impetration. De — van een nitftel, l'obtention d'un
Erneren 5 b. w. (ik erneerde , heb erneerd),
zie Generen.
5 gravite
deftigheid ; serieux,
Ernst ,
f: —, ware meening , in tegenoverft. van
jokkernij , als Is dat ow —? parlez-vous serieusement , tout de bon, sans badinage?
Uit fcherts is — geworden , le badinage est
devenu se; ieux. Ik heb het nit fcherts gezegd, en gij vat bet -voor — op , je Pai dit
en Padinant, et vous le prenez dans le serienv (au mot). —, nadruk , geftrengheid ,
vigueur, severite, f: Indicn hij zijn gedrag
niet verandert , zal ik — moeten gebrinken 5. quand it ne change pas de conduite ,
ijver,,
sera; oblige d'user de severite.
nadruk , inerferveur,
zele ,
gie , f.
Ernstehjk , bijw. serieusement, tout de bon,
gravement, sans raffles ie.
Ernsthaftig 5 b. n. deftig , ftatig , serieux, se,
grave. —, bijw. zie Ernsthaftiglijk.
Ernsthaftigheid , yr. deftigheid , gravite , mine
grave et sitieuse.
Ernsthaftiglijk bijw. gravement, d'un air
grave.
Ernstig , b. n. serieux, se. De zaak is — ,
Paffaire est serieuse. —, bijw. se; ieusement,
avec zele.
gravite , f.
Ernstigheid , yr. serieux,
Ernstiglijk, zie Ernstig , bijw.
Eriistzaak , yr. matiere serieni.e.
onder de voetzool van
Ert, vr. zie Erwet.
een pAard , oignon, m.
Erts , m. metaal met aarde bevattende bergflof, mine , f., mineral, in.
Ertsasch, yr. spode, in., tutie, f'.
Ertsbloem , Ertsmoeder,, yr. spath, tn.
Ertsrijk , b. n. \Teel ens bevattende, riche,
abondant, e, en mines, en mineral.
Ervaren, b. w. (ik ervoer,, heb ervaren) , ondervinClen eprouver, faire Pexperience de,
connoitt e par experience , experimenter. Hij
heeft voor- en tegenfpoed , it a eprouve
Pune et P autre fos tune.
Brvaren , b. n. expert , e, verse , e, experiments, e, eprouve , e, entendu ,e. Zijn broeder is zeer — in de bouwkunde 5 son frere
est fort expert en as chitecture. Men moet
daarover — lieden raadplegen , it Put consulter 14-dessus des personnes experimentees.
Hij is niet — in de Franfche taal , it n'est
pas verse dans la langne francaise.
Ervarenheid 9 vr. ondervinding , experience,
longue pratique de q. ch.
Ervaring , yr. experience. —, (in den kanfelarijibil) als : In — gekomen zijnde, eta?*
informs, e.
Erve , zie Erf.
Erveloos , b. n. sans heritier.
Erven , m. meerv. heritiers.
Erven , b. w. (ik erfde , heb geerfd), door
erfenis verkrijgen , heriter, acqadrir, obtenir, par succession. Hsj heeft groote goederen geerfd , it a berate de grands biens ;
fig.
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fig. De deugd is het eenige goed , hetwelk
of na het — , (in de dagelijkfche taal
hid van zunen vader geerfd heeft , la vertu
veelal : voor of na_den eten) avant ou aprês
est le seul bien qu'il act herite de son pare.
le re_pas. Onder het —, pendant le repas ;
—, o. w. , erfgenaam zijn , her iter. —,
fpr. w. Dat komt a l s mosterd na het — c'est
erfde van zijnen oom , rl herita de son
de la moutarde apres diner. Het — van het
oracle.—, (met Zii n ,) door erfenis toevallen ,
ligchaam van Christus in het heilige nachticheoir par succession. Dat goed kan op hem
maal , (bij de R. Cath.,) /a manducation, f.
niet — sl ne petit he; iter de ce bien; fig. Etensbak ,
(in de kloosters),portoir.—, voor
etre transmis, e.
het vee, mangeoire, f.
Erver,, no. heritier.
, depense , f:
EtensKas , yr. gas de-manger ,
Erving , yr. heredite, f; fig. itat de ce qui Etenstij d , m. heure du repas, , (du diner, souest ttansm4, m.
pe,), (in kloosters ,) refection, f
Ervoer,, verb. t. , van Ervaren.
Eter,, m. mangeur.
Erwet , zie Erwt.
Etgroen , o. nagras, naweide , regain, nt.
Erwt , vr.pois m. Graauwe erwten pois gris. Etmaal , o. tij d. van 24 wen, jour naturel,
Groene erwten , pois verts.
espace de 24 heures ,m. (op fchepen) journie
Erwtenbed , o. carreau de pois, m.
de 24 heures, f.
Erwtennat , 0. fnert , bouillon aux pois,
Etfen , b. w. (ik ethe , hob geetst), (bij
potage a la puree, m. Doorgeflagene erwplaatfn.) met clerk water in metaal lawn intenfoep. , puree, f.
bijten , graver ei Peau forte.
Erwtenrus , o. rames aupres des pois, branches Etfer ,
graveur a Peau forte.
que Pon met aupres des pois , f: pl. Zulk rijs Etsijzer,, o. buries, m.
bij de erwten zetten , ramer des pois.
Etfing , yr. action de graver,,gravure a Penn
Erwtenfchil , yr. gousse.
forte.
Erwtenfoep , yr. soupe aux pois, zie Erwten- Etskunst , yr. art de graver a Penn forte, on.
nat.
Etsnaald , yr. burin, m., ichoppe.
Erwtenfteen , m. (in de delfitofkunde , enz.), Ettelijke , b. n. (enkel in het meerv.) fommipisolithe , (thans bij de chim.) chaux carge , quelques, quelques-tins, ones, plusieurs.
bonnate globuliforme, f
Er verliepen dagen , it se passa quelques
Erwtenvormig , b. n. (in de ontlk.) pisiforme.
fours.
Erwtenworm , m. cossol:
Etter, m. dikke flof, die zich in eene wonde
Escadron,o. (ond.w.) bilde ruiterij, escadron,m.
verzamelt, pus, m., matiere, f. Uit daze
Esch ,
zekere boom , frene, Wilde —,
wonde is veel gekomen , it est sorti beaune, °ruler.'
coup de pus , de matiere , de cette place. De
Eskader o. (ond. w.) bij het krijgsw. ter
waterachtige , die nit eene wonde loopt ,
zee, fmaldeel , escadre, f.
sanie, f , pus sereux, sanieux, m. Befmetzekere populier,, tremble.
Esp ,
telijke —, virus.
Espen , b. n. de tremble.
Etterachtig ,
n. purulent, e., ichoreux, se.
Espenblad , o. feuille de tremble, f.
Etterachtigheid , yr. virulence, purulence.
Espenboom , zie Esp.
Etterblaasje , o. puistje , pustule, f.
Espenhout , o. hors de tremble, m.
Etterborst , yr. borstgezwel , empyame, m.
Espenloof, o. feuilles de to emble, f
Etterbuil , yr. ettergezwel , abces, ulcire puEsfayeur,,
(bij het muntw.) , essayeur.
rulent, apostume, aposteme, m.
Esfchen , b. n. de frene.
zie Esfchenhouten. Etterdragt , zie Dragt.
Esfchenboom , zie Esch.
Etteren , o. w. (ik etterde , heb geetterd),
Esfchenhout, o. bois de frills., fiene 5 in.
supputer,, feter du pus. De wonde begint to
Esfchenhouten , b. n. de bois de frene, de
—, la place commence a suppurer. Doen —,
pine.
empusser.
Esfchenloof, O. feuilles de frene, f: pl.
Ettergat o. naauwe en diepe etterwonde, fit.
Esfchentak, m. branche de frene, f
tube, f.
Estrik , m. gebakken vioeriteen , carreau de Ettergevend , b. n. rijpmakend , suppurate' f, ive.
terre cuite ti paver ou a carreler les maisons , Ettergezwel , o. zie Etterbuil.
les eglises, etc. Een vloer van roode en Etterig 4 b. n. purulent, e, sanieux, se, virublaauwe estrikken , use plancher carrele de
lent , e, suppurant, e.
carreaux rouges et bleus.
Ettering , yr. verettering , suppuration.
Eten , b. w. (ik at, heb gegeten), manger. Etterpropje, o. uit een gezwel , bourbillon ,m.
Vleesch —, manger de la viande. Hij eet Etterfpuit of -pomp , vr. pyulque , f, tiro pus, us.
weinig , it mange pen. Men moot niet uit Etterflijm, 0. pituite melee do pes , on pureden fchotel
, it ne fans` pas manger dans
lento , f.
le plat. Des middags
, diner. Des avonds Etterwond, yr. place qui suppure.
souper; fig. Hij kan meer dan brood —, Etterzak , m. ( in de geneesk.), peripyeme,
on diroit qu'il est sorcier. Het genadebrood
zie Etterbuil.
bij iemand
, recevoir sa nourriture de q. Eunjer,, b. n. (bijna veroud.) duivelsch , diper grace. Iemands brood —, titre au
abolique. m. (veroud.) fpook , spectre,
service de q. q.; fpr. w. Wiens brood men
ne., apparition, f., revenant.
eet , wrens woord men fpreekt , on .parle Eunjerheid , yr. (veroud.) boert , fcherts ,plaitowers en favour de celui qui nous donne
santerie.
notre pain. Zijn woord —, se retractor. Euvel , o. kwaal , ongefteldheid , mal, (meer
—, b. manger, m. Iemand ten — vragene,
in zamenft. gebr. , zie Handeuvel , Voeteuinviter q. q. a diner on a souper. —, in een
vel) ; fpr. w. Aan hot zelfde — mank gaan,
klooster,, refection, f. fpijs , manger,
atm het zelfde — ziek zijn, etre su jet , te ,
mots ,m., vtande, f: Elk bragt zijn — mefaire la memo fante.
de, chacun apporta son manger.
Zijne Euvel , b. n. kwaad , kwaliik , mauvais, e,
waardin bezorgt zij n
, son hdtesselui acmechant , e. —, kwaadaardig , als : In euve.
commode a manger. Zalm is geen
voor
len moede , avec malice. —, bijw. mal. lets
eenen zieke , le salmon n'est pas zone vianopnemen, prendre q. ch. en mauvaise part ,
de
malade.
maaltijd , repas, on. Voor
en mal.
LT 2
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Euveldaad , yr. fnoode daad, meclzante action,
f., forfait, crime, m.
balddadigheid , onbefchaamdEuvelinoed ,
heid , insolence, f.
Evangelie , o. evangile, tn. Den heidenen het
verkondigen , evangeliser les gentils ; fpr.
w. Wat hij zegt , is juist geen—, (men kan
niet alles gelooven , wat hij zegt), tout ce
qu'il dit, n'est pas mot d'evangile.
Evangeliedienaar m. predikant , ministre du
saint evangile.
Evangeliedienst , yr. ministere de Pevangile
Evangelieleer,, vr. doctrine de Pevangzle.
Evangelieprediker,, m.predicateur evangelique,
zie Evangeliedienaar.
Evangelisch , b. n. evangelique.
evangeliste.
Evangelist ,
Evangelieitof, yr. sujet de sermon pris dans
Pdvangile, m.
Evel, zie Euvel.
Even , bijw. juist zoo , aussi. Zij is —(zoo)
oud , als mijne zuster,, elle est dos mime age
que, ma soeur. Ik heb — (zoo) veel als hij,
autant que lui. Wij hebben — veel,
nous avons des parties egales. — (zoo) wijs,
als deugdzaam , aussi sage que vertueux ; fig.
Het is mij eens (of om het —) , cela
,n'est egal ou indifferent.—, (eventje4 ,) ligtelijk , legerement. — aanraken , toucher /égereme4t, friser, raser, un peu, effleurer,
freller, kort geleden , als : Hij is (zoo)
— aangekomen , sl vient d'arriver. —, een
weinig , un pen, taut soit pen. Wacht —,
attendez un peu. — voor vieren , un pen
avant quatre heures. —, b. n. en bijw. pair.
— of oneven ? pair ou non?
Evenaar,, m. de naald of- het tongetje eener
• weegfchaal, languette (d'une balance), f.
volee (balance), f. —, (in
—enrkots,
de aardrijksk.) evennachtslijn equateur,
zie ook Linie.
noxiale,
ligne equi
Evenaardig , n. overeenkomend 9 van den zelfden aard , homogene,analogue , conforme.—,
bijw. de la mime maniere.
Evenaardigheid , vr. overeenkomst, gelijkheid,
analogie, connexite, ressemblance, homogenate.
Evenaren , b. w. (ik evenaarde , heb geevenaard) , egaler, atteindre. Gij evenaart uwen
brooder in dapperheid , moed , vous egalez
votre frere en valeur.
Evenaring, vr. gelijkmaking, vereffening , action d'egaler, egalisation.
Evenbeeld , o. image, f., portrait,m.—, geliikenis , ressemblance, f. FIij is het — van
zijnen vader,, it est tout le portrait de son
pore.
Eveneens, bijw. tie la mememaniere , tout comals , aussi bien que, zie Even.
me,
Eveneeuwig , b. n. (in de godgel.) medeeeuwig 9 coeternel, le.
Evengelijk , b. n. egal, e, en tout. —, gelijk
bijw. egalement.
in magt , coegal, - e.
Evenen , b. w. (ik evende , heb geevend), zie
Effenen.
Evening, yr. action de rendre egal, e, zie
Effening.- Dag- en nachtevening , équinoxe , on.
Evenmatig , zie Gelijkmatig.
Evennaaste, zie Evenmensch en Naaste.
Evenmensch, m. natuurgenoot , prochain.
Evenmiddelpuntig , b. n. concentrique.
Evennachtslijn , yr. ligne, ligne equinoxiale.
Evennachtswij zer , m. der ouden , antiborie, f.
Evenredig, b. n. proportionnel, le, —, van
gelijke waarde , equipollent, e. Het verlies
is — aan het voordeel , la perte est equipollente au profit. —, (in de meetk.) over-
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meetbaar,, commensurable. — zijn, (in waarde gelijk zijn,) equipoller. Eventedige voldoening (geevenredigd aan de misdaad ,)
satisfaction condigne; bijw. proportionnellement.
Evenredigheid, yr. proportion. Naar — 9 en
proportion. — overeenkomst , symeftrie. —,
aan de
( in de meetk.) commensui abilite.
misdaad , aan de verdienste , condignite.
Evenrediglijk , zie Evenredig, bijw.
Eventjes, zie Even.
Evenwel , bijw. echter,, cependant, pourtant,
toutefois , neanmoins. wil ik u zeggen ,
toutefois je veux vous dire.
Evenveeltje , o. sorte de petit gateau, fn.
Evenveel , bijw. autant, tout autant, tout un,
egalement. leder — Pun autant que l'autre.
Het is mij —, ce m'est tout un.
Evenverafgelegen , b. n. equidistant, e.
Evenwaardig , b. n. equivalent, e.
Evenwaardigheid , yr. equivalent, m. (lente.
Evenwaardiglijk , bijw. d'une maniere equivaEvenwigt , o. gelijkheid van gewigt , equilibre ,
der ligchamen (in de fchilderk.),
m. Juist
_ponderation. In — (fcheepsw.) , en balancement. Het
houden , balancer, contrebalancer. In — houden , ponderer.
Evenwigtig , b. n. qui est en equilibre. —,
qui peso autant.
Evenwigtigheid , yr. zie Evenwigt.
Evenwijdig , b. n. (in de meetk.) parallele,
Evenwijdige lijnen ,paralleles 9 f. pl. De zonnekringen en de evennachtslijn zijn evenwijdige lijnen , les toopiques et Pequateur
sontparalleles. Evenwijdige hand, (in de
fierrelc.) , parallelisme, m. De evenwijdige
Rand van de as met de aarde , le parallaisme
de l'axe de la terse. bijw. parallelement.
Evenwijdigheid , vr. parallelisme, m.
Evenzinnig , b. n. van gelijke beteekenis ,, gelijkbeduidend , synonyme, synonymique.
Evenzinnigheid , yr. synonymic..
Everwortel, m. foort van wilden distel , espece
de chardon, carline , f.
Everzwijn , o. wild zwijn , sanglier, m.
Ezel, m. bekend viervoetig dier,, dne. Ezels
werpen , dnonner. Kleine — , bautlet, m.
Wilde , gefireepte — tine sauvage, ,onagre. Domme , martin lane; fig. weetniet, domkbp, lourdaud, baudet,bourrique,m.,
bite f Als een — balken , braire comme un
tine; fp.w. Een — hoot zich, geen tweemaal
aan eenen fleen , chat echaude craint Peau
froide; Pexperience instruit. Van den os
( eigenlijk': ors, dat oul. paard beteekende,)
op den — fpringen, faire des cogs-a-Pane.,
— bij fchilders , enz. , chevalet. Half —
half mensch , (in de gefch.) onocentaure.
Ezelachtig ,. b. n. dat overeenkomst 'heeft
, met eenen ezel, tenant de lane; fig.
dom onnoozel nigaud, e niais , e, lourdau,e.
bijw. stupidement.
Ezeldistel , yr. onoporde.
Ezelachtigheid , yr. tinerie, Mast.
Ezeldrijffier, yr. ezelhoedfler,, dniere.
Stok van eenen —, marEzeldrijver,9 m.
tin baton.
Ezelen o. w. (ik ezelde heb geezeld),fam.
travailler comme un dose.
Ezelin , vr. het wijfje van den ezel, anesse,
bourrique. AANMERKING. Met het woord
linesse ziet men bijzonder op het geflacht ;
Bourrique geeft het denkbeeld van het beest,
zonder bepaalde geflachtsaanduiding , maar
tot lastdragen gebruikt.
Ezelinnenmelk , yr. lait d'dnesse, m. —, (14
de kruidk.), apoun, apocin,
Ezel-
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Ezelplank vr. planche
chevalet.
foort van osfetong (in de kruidk.), or.
Ezelsbrug, yr. fig. pont aux lines, m.
canette, f.
Ezelsdragt , o. tied, gedurende welken eene Ezelsoor,, o. oreille d'ane , f.—, (in de kruidezelin draagt, gestation de l'dnesse. —, last
k.) , ook fmeerwortel genoemd, of eille d'dne,
van eenen ezel, dnee , f.
consoude, f:
Ezelshoofd, o. zie Ezelskop. (zeew.), Ezelsveulen, o. dnon,
zeker fcheepsblok , chouquet, tn., téte de Ezelsvleesch ,;-o. chair d'ane 5 f.
more f.
Ezelswerk 2 o: fig. ouvrage fort fatiguant traEzelskop , m. rite d'un tine, f Met eenen
vail pensble,
—, onoce'phal , e; fig. zie Ezel in de fig. Ezeltje , o. verkl. w. vaq Ezel, anon, bourn%
beteek.
pet , baudet,
Ezelslippen, vr. meerv. levres d'ane, f.
Ezelveulen, zie Ezelsveulen.

F.
F, vr. de zesde letter der letterlijst ,
Fachinen , yr. meerv. (ond. w.)saucissons,m.pl.
—, (in de toonk.) de 4de toon der Fac-simile , o. (ond. w.) fac-simile,
toonlij st , fa, in. *—, als getal iii oude Factie, yr. (ond. w.) flaatkundige aanhang of
Rom. opfchriften beteekent 4o, XL.
partij , muiterij , faction. De fchildwacht
Fa , yr. (in de toonk.), fa, m.
van zulk eene
factionnaire.
Faal , zie Feil.
Factiedrijver, m. opftoker eener flaatkundige
Faalgreep , yr. zie Misflag.
partij , fiactieux.
Faam , yr. renommee. De — met honderd mon- Factoor,, (bij koopl.), opziener, zaakgeden la renommee aux cent benches ou voix;
lastigde , facteur, commissionnaire. Bezolfig. De — bazuint zijne overwinningen nit,
diging van eenen —, factorage, m.
la renommee publie ses victoires. goede Factorij yr. handelkantoor,, factorerie , f, bunaam, renommee, reputation , f., renom, m.
t eau, comptoir ou magasin des facteurs.
len-lands — verdonkeren, ternir la renom- Factuur,, yr. lijst, rekening, van verkochte of
mee, la reputation de q. q. —, (in de
verzonden koopwaren , facture.
prakt.), fame. Iemand zijne — en zijnen Faculteit , vr. aan de hoogefchool, faculti.
eerlijken naam wedergeven, retablir q. q. en
Dc theologifche (de gezamenlijke prosa bonne 121me et renommee.
fesforen der godgeleerclheid,) la faculte de
Faamloos , b. n. sans renommee, obscur, e,
theologie.
zie Eerloos.
Fagot, yr. zeker blaasinflrument , fagot, m.
Faamroovend, b. n. eerroovend, 'onteerend, Fagottist s m. fagot.
diffamant, e, diffamatoire.
Failleren , o.
(ik failleerde , heb gefailFaamroover, Faamfchender m. eerroover,,
leerd.), kin den kooph. ,) ophouden to bedifonateur.
talen, bankroet maken , faire banqueroute,
Fabel, yr. fable. De fabelen van Efopus ,
faillite; faillir.
lee fables d'Esope; fig. verhaal, conte, m. Faillisfement, o. (in den kooph.,) bankroet,
zedelijk en leerzaam verdichtfel, apofaillite , banqueroute, f.
logue, tn.; fpr. w. Dat was de wolf in de Faizant, zie Fazant.
— 5 quand on parle du loup, on en voit la Fakkel, -yr. toorts, flambeau, tn. Concise, f.;
queue.
fig. De — van de zon, de maan, den dag,
Fabelachtig, b. n. fabuleux, se. Eene fabelenz., le flambeau du soleil, de la lune, du
achtige gefchiedenis, one histoire fabuleuse.
four, etc. —, uitflekend geleerde , lumiere,
— verhaal uit de heldeneenwen, mythe, m.
homme d'une tras-grande erudition, m.
Pabeldichter, m. fabuliste; fam. fablier.
Fakkeldans ,
danse ou chacun des danseurs
Fabelkunde , 9. de kennis van de godenleer
Porte une lumiere on tone boogie, f.
der oude Grieken en Romeinen, godenleer, Fakkeldrager,, m. porte-flambeau, torclter.
mythologie, fable. De fabelkunde verklaren of
bij de offerfeesten en fpelen der Grieken,
uitleggen , mythologiser.
lampadophore.
Fabelkundig, b. n, tot de godenleer behoo- Fakkeljagt, yr. fouled
rende mythologiqUe.
Fakkellicht, o. ?mike on ‘clarte de flamFabelkundige, m. mythologiste, mythologue ou
beaux, f.
mythologien.
Fakkellooper, m. bij de Grieken, lampadiste.
Fabelleer, zie Fabelkunde.
Fakkeltje , o. petit flambeau, m.
Fabelfchriiver, zie Fabeldichter.
Falbala , vr. breede lange ftrook van onderen
Fabelwerk , o. verzameling van fabelen , reaan de japonnen der vrouwen oplegfel aan
cueil de fables, m.
gordijnen, falbala, m.
Fabriceren, b. w. (ik fabriceerde , heb ge- Falen, o. w. (ik faalde, heb gefaald), misfabriceerd), (ond. w.) bewerken, vervaarfen , manquer. Die zaak kan niet cette
digen , fabriquer,, manufacturer.
ajfaire ne pent manquer; zie Feilen.
Fabrijk , yr. werkplaats tot het bearbeiden van Falie, yr. vrouwenregenkleed, espece de ,v1koopwaren in het groot, fabrique, manutement dont les femmes des classes inferieures se' servent pour se garantir de la pluie,
facture; fig. Dat zijn verzen van nujne —,
ce sent des vers de ma faron. m. opecharpe, mante, faille.
ziener over {tads , gebouwen , inspecteur des Faliekant , b. n. en bijw. niet in den haak,
beitiments publics.
verkeerd,'faux, sse, erronne, e; fig. misFabrijkgoed, 0. marcliandise de fabrique, f:
lukt', avorte, e. Dat kwam
nit , ce desFabrijkineester, in. maitre d'une fabrtque.
sein est avorte. (sea f:
Fabrikant, zie Fabrikeur.
Falievouwen,, o. flatterie, tromperie , fansFabrikeur, m. fabricant, fabriqueur, mann- Falievouwer,, m. trompeur, flatteur, homme
faeturier.
faux, hypocrite.
FaLi 3
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Falievonwfter, yr. trompeuso, flatteuse.
Falkonet , o. (klein veldftuk 7) fauconheate,m.
Falkonctkogel, m. boule- de fauconneau, f.
Falfaris, m. valsch mensch, bedrieger, traitre.
—, die akten ver yalscht, of valfche handfchriften maakt , faussaire.
Falfiteit, yr. (in regten ,) bedriegerij , door
middel van nagemaakte papieren , de
faux, in., falsification, fau,sete.
Falfificatie, yr. (nd. w.) yervalfching-, falsification.
bloedyerwanten ,paFamilie , yr.
rents , rn. pl.
Familiebetrekking, yr. parente.
Familienaam, in. nom sire famille.
Familieraad, m. conseil de famille.
Familieftuk, o. piece de famille ,f,tableau qui
represente toute tine famille, M.
Familieverdrag, o. pacte de famille, vs.
Fmniliewapen , o. armes de famille f. pl.
Familieziekte , yr. maladie hereditaire.
Farizeer, m: (meerv. Farizeën en Farize&s,)
pharisten; fig. huichelaar, hypocrite.
Farizeesch, b. n. pharisaique; fig. hypocritique.
Fasce , yr. (ond. w.) fascia , vs.
Fascine , zie ,Fachine.
Fatfen, yr. meerv. (zeew.) kleine zeilen , die
men onder aan groote zeilen vastmaakt, om
meer haast te maken , bonnettes.
Fatfoen, o. uiterlijke vorm van eenig werk ,
(inzonderh. bij good- ofzilyerfmeden Ofacon
orme, f. Het — van die gespen kost meer
fdan
het zilyer, la facon de ces boucles cotite
plus que Pargent. Het — van een kleed,
la facon d'un habit, d'une robe. —, uiterlijke vertooning van aanzien in de zamenh y ing , als: Hij weet altoos zijn — te houden , sl salt toujours se conduire comme
Dat zijn menfchen van ce sent des
gens de distinction, d'honnetes gens, des-gens
qui seven; vivi e.
Fatfoeneerder, m. celui qui faconne.
Fatfoeneerijzer, o. (bij de glasbl.), feret, m.
Fatfoeneren , b. w. (ik fatfoeneerde, heb ge•
fatfoeneerd), eenen uiterlijken vorm of gedaante aan iets geven , faconner. Eenen hoed
(den behoorlijken vorm of de vereischte
gedaante geven,) faconner un chapeau.
Fatfoenering , yr. vorming, gedaantegeving,
formation, action de faconner.
Fatfoenlijk , b. n. welgemanierd, betamelijk ,
welvoegehjk, poll , e, honnéte, convenable,
bienseant, e. Het is niet —, zoo te handelen, it n'est pas bienseant d'agir ainsi.
overeenkomflig met, of behoorende tot
den aanzienlijken burgerftand, de ,la bonne
societe. —, bijw. convenablement ,poliment.
Fatfoenlijkheid , y r. welyoegelijkheict, welgemanierdheid , bienseance, politesse, bonne'tete f , savoir-vivre, vs.
faiFazant, m. faisan. Zilverlakenfche
faisan dore.
san blanc. Goudlakenfche
faisandeau.
Jonge
coq faisan.
Fazanthaan ,
Fazanthen 9 yr. poule faisane, faisande.
Fazanthok, o. faisanderie ,
chien pour la chasse die faiFazanthohd,
san.
die fazanten op yoedt , kweekt
Fazanthouder,
en • verkoopt , faisandier.
chasse aux faisans.
Fazantjagt,
Fazantwachter, zie Fazanthouder.
Februarij , m. Sprokkelmaand, fey, ier.
Peeks, yr. Hecht, bedriegelijk vrouwsperfoon,
doorilepen wijf, dessalee, diniaisde, fine
matoise.

Feest , ( yr. en) o. fête, f., four consacre an

service de Diets, m. De bewegelijke feesten,
(die niet altoos op den zelfden dag vallen,)
les fetes mobiles. Een vieren, solennise,,
chimer celebrer , une fete. Plegtigheid v an
een solennitd tl'une fete. Het — van
driekoningen, (op den 6. januarij,) Pepipliavie 9 f. — 5 vreugdeviering , fete, f:, regal,
m. IIij zal ons morgen een grout — geven,
it nous donnera demain tine grande fete. —,
gastmaal, festin, regal,
Feestdag,
four de fete.
Feesteluk , b. n. plegtig, solennel, le, pompeux , se, splendidc. Bij den feestelijken intoit des konings, d Pentrie solennelle
lot.
bijw. solennellement , splendidement ,
pompeusement d'une maniete stlendide. lemand
onthalen, faire fête a q. q.
Feesteling, m. en yr. celui, celle, qui est de
la fête.
Feestgebaar o. handgeklap dat bij cene feestviering plaats heeft, acclamations qui ont lieu
une fete, f. pl.
Feestgenoot ,
en yr. convive, vs.
Feestgewaad, o. habit de fête, de gala, de
ceremonie, de parade, in.
Feestlied, o. hymns , f:, cantique de fête, in.
Feestoen , zie Festoen.
Feestoffer, o. sacrifice solennel qui se fait a
l'occasion d'une fete,
,
Feestvierinr, , vr. celebration dune
fete.
Feestzang, m. zie Feestlied.
Fell,. yr. misfiag, font, faute, erreur, meprzse. —, gebrek , onvolkomenheid, deut , letter mensch heeft zijne feilen,
cheque bemuse a ses defauts. taalfout,
incongruite. Zie verder Font.
Fell, zie Dweil.
Feilbaar, b. n. dat feilen kan,
Feilbaarheid,- yr. mogelijkheid tot dwaling,
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Feilen, 0. w. (ik feilde, heb gefeild), het
voorgeftelde doel misfen, manquer, faillir.
dwalen, crier. Hebt gij nooit gefeild ?
n'avez-vous jamais manque dans niotre devoir?
Feilen, zie Dweilen.
Feiling, zie Feil.
Feit, o. daad, (incest in een' kwaden zin,)
fait, deli:,
Feitel, yr. bovendoek , (vooral voor kleine
kinderen ,) sorte de mouchoir de cote d'un enfant (dans les maillots).
Feitelijk, b. n. vijandelijk, hostile, ennemi,
0. bijw. hostilement, en ennemi, par
vole et fait.
Feitelijkheid, yr. acte de violence, m., hostilite.
Fel, b. n. flerk, fireng, hevig, violent, e,
rude, impetueux , se, vehement, e. Een
felle wind., tin vent violent, rude, impetueux. bijtend, als: Eene felle koude,
un froid cuisant, percent ,. penetrant. Een
felle winter', sin rude haver.
yernielend , verterend, als: Een felle brand, un
feu devorant , consumant. verwoed,
als: Ecn felle tijger, ten tigre feroce. —,
bijw. violemment 5 rudement, impefueuse-sment.
Felheid, yr. hevigheid, violence, vehemence,
impetuosite , vigueur.
Fellijk, zie Fel, bijw.
Feloek, yr. klein roeifchip of fchuit, bijzon.
der in de Middellandfche zee , felouque.
Felp , zie Fulp.
Felpen, zie Fulpen.
Feluuk, zie Feloek.
Fe-

FEM
Femelaar, zie Fijmelaar.
Femelen, zie Fijmelen.
Fenegriek, o. (in de kruidk.), bokshoorn
fenugrec , m.
een fabelachtige vogel, phenix ;
Feniks ,
fig. Hij is de — der redenaars, il est le phezeker flerrenbeeld,
nix des orateurs.
phenix.
Feniksdichter,, m. poete snperieur a tons les
autres ou unique en son genre, phenix des
poetes.
Feniksmaagd, yr. falls incomparable.
Fenikspennen, yr. meerv. plumes excellentes.
Fep , yr. fam. ivrognerie. Aan de — zijn,
etre adonne, e, a la boisson,
Fepp.en , o. w. (ik fepte, heb gefept), gem.
zuipen , met groote voile glazen drinken ,
lamper,, boire a tie e-larigot r trinqu,r ,si er
la linotte, pincer.
Fepper,, m. drinkebroer, zuiplap, gem. bibsvon, ivrogne, buveur.
Fepfler, yr. gem. drinkfter,, zuipiter, buveuse,
ivrognesse.
fcheepstimmermans beitel, ferFeemoor,
ebauchoir, m.
moir. Een groote , breede
Fernambukhout, o. vernimbok, m.
Festoen, yr. (in de bouwk.,) lofwerk, feston, m.
Fezant, enz. zie Fazant, enz.
Fezikken, o. w. (ik fezikte , heb gefezikt),
flit praten, parler doucement, chuchoter.
Fezikker, m. celui qui pitrle doucement, chitchoteur.
Fiat, o. Cond. w.) fiat, m.
fchelm , deugniet, coquin, Mitre,
Fielt,
fripon.
Fieltachtig, fi. n. de fi ipon, d'un fripon.
Fieltenfluk , o. fielterij, yr. guitenituk ,filponneilouterie, f., tour de fripon, m., coquiz.
ir e ,f
f.
Fieltje , o. pat coquin, fripon.
Fiemelaar, zie Fijmelaar.
Fiemelen, zie Fijmelen.
Fier, b. n. trotsch, fier, e, arrogant, e,
orgueilleux , se , &wain, e. —, bijw. fiere-ment , arrogamment.
Fierheid, yr. trotschheid, fierte, arrogance,
, o;-guctil , m.
Fierte , zie Fierheid.
Figunr, yr. gedaante, uiterlijke vorm, in alle
beteekenisfen. , figure. Welk ecne wonderlijke — van eene plant , voila une plante de
bizarre figure; fig. Hij maakt eene zotte ,
il fait une sotto, strange,
wonderlij ke
figure. —, (in de wisk.) elite door lijnen
ingeflotene vlakte , figure. Eene regtlijnige
kan niet minder dan Brie zijden hebben ,
une figure rectiligne ne pent avoir moms que
trois cites. —, (in de taalk., redek.) oneigenlijke nitdrukking of wijze van fpreken ,
figure.
Figuurlijk , b. n. overdragtelijk , 'figure, e,
fig uratif, ive. Dit woord wordt in eenen
figuurlij ken zin gebrnikt , ce mot s'emploie
au sem figure. —, (in de redek.) typique,
Eene figuurlijke uitdrukking of fpreekwij:
ze , un trope. —, hijv. figurement.
s'exprime figurement.
drnkt zich —
Figuurlijkheid, yr. sens figure, m.
Fij , tusfchenw. fi ; fpr. w. 'Het is met hem
altijd van de hei in de , il passe toujours
d'un extreme a Pautre.
Fij melaar, wolkaarder, cardeur de lame;
fig. fchijnheilige , hypocrite, cagot, cafard,
tartufe.
Fi melaarflcr, yr. wolkaardfter, cardeuse; fig.
ichunheilige, hypocrite, devote, bigote.
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Fijmelachtig, b. n. bi 4.ot e, hypocrite.
, zie Schijnheiligheid.
i melard , yr. hypoci
Fijmelen, b. w. (ik fijmelde heb gefijmeld) ,
wol kaarden, carder. — , o. w. fig. faire
devotion la devote, faire PhNocrite.
Fi j n , b. n. tegenfl. van grof,fin,e. —Laken, du
drag fin. —, dun, menu, e, e,subtil, e.
Fijne Ito Eregen, pluie menne. Zeer— fchrift,
de Pecriture fort menus. Een fijne draad,
un fit MM. zuiver,, fin, e, pur, e.
— good , de Por fin. —, uitmuntend in zijne foort, als : Fijne waren, des mat chandises precieuses. zacht, teeder. Een —
Cqardig) gezigtje, un (jots) minois. —,
digt ineen, als: Een fijne kam, tin peine
el petites dents. —, fchrander, loos, fin,
e,
e. Eene fijne vraag, sine question
kiesch, delicat , e. Een
fine, subtile.
— gevoel van eer, tin sentiment delicat
d'honneur. naauwgezet in de godsdienst, devot, e, pieux, se, bigot, e. Zij
is een — zusje, c'est une bigote. —, fcherp,
doordringend, als : Eene fijne koude , un
froid percant.
fchijnheilig, zie dit
woord.
bijw. finement.
Fijnaard, Fijnbaard, in. hypocrite.
Flinheid, yr. finesse, devotion, purete ; zie
Fijn in alle beteekenisfen.
Fijnigheid, zie Fijnheid.
Fijnman, zie Fijnaard.
Flinfchilder, m. (tegenfl. van kladfchilder),
peintre-artiste, peintre en miniature.
Fijutjes, bijw. finement.
Fijt, zie Vijt.
Fikfakken, o. w. (ik fikfakte , heb gefikfakt),
treuzelen, beuzelen, op en neer drentelen ,
talmen , lambiner, niaiser.
Fikfakker, m. tahner,
Fikfakkerij. , yr. beuzeling, draaijerij , bagatelle, maiserie.
Fikfakfter, yr. lambine.
Fiksch, b. n. \dug, vaardig, alerts, adroit,
e, habits. `Een jong, man, an jeune
homme alerte. Zij is niet ,al te —, elle est
tout soit pen indisposee; elle ne se porte pas
parfaitement Bien.
bijw. adroitement,
habilement.
parfaitement bien.
Fikschheid , yr. behendigheid , habilete, adresse.
Filomeel, yr. (ee) nachtegaal, rossignol, m.,
(bij dicht.) philomele,
Filozel, yr. grove zijde , filoselle; zie Floretzijde.
Filozellen, b. n. de filoselle.
Filozoof, zie Wijsgeer.
Filozofin, yr. femme philosophe.
Filtreren , b. w. (ik filtreercre , heb gefiltreertil
doorzijgen, filtrer.
Filtreerpapier, o. vloeipapier, om door te zijgen , papier eimporetique.
Einancie , yr. (ond. w.) gereed geld, 's lands
fchatkist , flaatsinkomflen , finance, tresor
public, m.
Financiekamer, yr. (ond. w.) bureau deS finances, m.
Financier, m. (ond. w.) beftnurdcr van geldmiddelen , iemand, 'die zijn geld met yourdeel weet te gebruiken, financier.
Financiewezen , 0. finances , f pl.
Fineerder, m. raffineur, affiaeur.
Fincren, b. w. (ik fineerde , heb gefineerd),
(ond. w.) raffiner , qffi'ner.
Fiool, yr. gene flesch met cenen langen hats
en ronderi buik; ook klein glazen fleschje,
(bij de apoth. en chem.) fide. bekend
fpeeltuig, zie Viool.
Firmament, o. (ond, w.) zie Uitfpanfel.
Fiskaal, m, een geregtelijk perfoon , die de
wet-U4
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wetten en reglementen der hooge overheid
doet nakomen, invorderaar van 's lands regt ,
procureur fiscal, procureur d'office.
naauwe en diepe etterwonde ,fistule.
Fistel ,
Fistelachtig, b. n. fistuleux , se.
Fistelmes, o. (bij de wondh.) syringotome, f.
Fistelfnijding, yr. syriugotomie.
Fits, vr. zie Bunfing.
Flaauw, b. n. magteloos, zwak, foible,
debile, epuisó , e, de fatigues. Dit zijn
flaauwe redenen , ce sont des arguments
oibles. — warden, (in onmagt vallen,)
ftomber
en defaillance, en foiblesse , se paws. ; fig. koel, onverfchillig. Ben flaauwe
laf, krachteloos,
vriend, un amt froid.
ade. Eene flaauwe fpijs, une viande fade.
f
Eerie flaauwe (laffe) redevoering, un discours fade. —, bleek, pale , Herne. —,
ligt, eventjes , als:
bijw. foiblement. ,
aanroeren, toucher une chose
Eene zaak
legerement.
Flaauwelijk, bilw.foiblement 9 legerement
dement.
Flaauwhartig, b. n. en bijw. moedeloos, sans
courage, ddcourage , e, foible de coeur.
blood , timide, /ache. Iemand — waken, decourager q. q., l'intimider.
Flaauwhartigheid , zie Magteloosheid, Blooheid.
Flaauwheid, yr. fmakeloosheid, lafheid, fadeur.
Flaauwbe , yr. zwakheid, evanouissement, M.
onmagt , foiblesse , defaillance ,syncope;
(in de geneesk.) _pdmoison. Hij is van zijne —
weder tot zich gekOmen, it est sorti de sa
pamoison, defaillance.
Flaanwigheid, zie Flaauwheid.
Flaauwtjes, zie Flaauwelijk.
Flab, Flabbe, zie Flep.
Flabberen, o. w. (ik flabberde, heb geflabberd), van den wind, souifier doucement,
faire un bruissement.
Fladderen o. w. (ik fladderde , heb gefladclercl) , heen en weer vliegen, voltiger, voleter, tremousset , papillonner. De vaan fladdert, le pavilion voltige. Eene honigbij,
die fladdert, une abeille qui voltige, volete. De fladderende korenaren, les opts ondoyants. De vogels fladderden met de vlerken , les oiseaux tremousserent de Palle. De
y okel fchreeuwde en 'fladderde (vloog)
random het nest, l'oiseau crioit et voletoit
autour du nid.
Flageolet, y r. klein of octaafiluitje, flageolet, m.
Flageoletfpeler, m. flageoleur.
Flakkeren, 0. W. (ik flakkerde , heb geflakkerd) , zie Flikkeren.
Flambouw, vr. fakkel, flambeau, M., torche.
Flambouwdrager, zie Lakkeldrager.
Floanel, y r. flenel, likte Engelfche baai,
nelle.
Flanellen, b. n. de flanelle.
Flank, vr. (bij het krijgsw.) flanc, cite, m.
Den vijand in de — vallen , (van ter zijde
aanvallen,) attaquer Pennemz, le prendre,
en flanc.
Flankeren, b. w. (ik fiankeerde , heb geflaftkeerd), (in de krijgsk.), van ter zijde bevechten , beflrijken , dekken , verfterken ,
fianquer, prendre en flanc. Eene vesting —,
(zoodanig bouwen, dat hare werken elkander beftrijken of dekken kunnen ,) flanquer
sine place. Het voetvolk was door het paardenvolk geflankeerd, l'infanterie etoit flan:
vide par la cavalerie.
FlAnkering, yr. (in de krijgsk.) de flrijkhoek
van een bolwerk , flans d'un bastion, nt.
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Flanfen, b. w. (ik flanste, heb geflanst), kits
haastig en flordig doen, faire q. ch. 4 la
hate et negligemment, bousiller.
Flap ,
fleer, flag, klap , coup, soufflet. —
op het hoofd of de fchouders , horion; fain.
tape,
zie Vliegenklap.
zie
Flapkan.
Flapbanden ,
meerv. (fcheepsw.) platebandes d'affilt, .f:
Flapkan, yr. groote bierkan , grand pot avec
tin couvercle, m. houten kan of vat op
fchepen voor zeven perfonen ; ook veldflesch
van blik , bidon,
pul, (op fchepen),
frison, m.
Flappen, o.
flapte, heb geflapt), zie
Klappen.
Flapper, m, zie Flapkan.
Flapuit , m. en vr. babillard, m.,babillarde ,
Flarden, yr. meerv. afgefcheurde flukkeu,flenters, lambeaux, ,tr.
loques , f. Zijn rok
is aan —, son habit est en lambeaux, en Toques.
lappen , vodden , guenilles , f,
Fleemen, b. w. (ik fleemde, heb gefleemd),
cajoler , flatter, amadouer.
Fleemer,
vleijer, fiatteur, cajoleur,, adttlateur. Bedriegelij ke
(pluimflrijker,)
patelineur.
Ffeemerij, vr. vleijerij, _patelinage, na.
Fleeinfler, vr. vleifter, fiatteuse, cafoleuse.
Bedriegelijke
patelineuse.
Fleemtong, zie Fleemer en Fleemfter.
Fleer, yr. (ee) putain.
Fleere, Fleerij , zie Fleer.
Fleers, zie Flap.
Flegma, o. Cond. w.) phiegme , m.
Flenel, zie Flapel.
Flenellen, zie Flanellen.
Flep, yr. driepuntig kinderhoofddoekje , bandeau qui sect is couvrir le front ,m.,têtiere,
f.; fig. Aan de — zijn, titre adonne'h la
boisson.
Flerecijn, o. (bijna geheel veroud. w.) jicht,
goutte, f.
Flesch, yr. bouteille. Geef mij eerie — wijn,
donnez-moi une bouteille de y in ; fig. fam. Veel
van de — houden , aimer a flitter. Leidfche —,
(in de phyf.) bouteille de Leyde , jarre. —van
wit glas of kristal met eenen langen halo,
carafe. —, flop- of fchroefliesch, flacon, m.
Groote
carafon,
Halo eener
gottlot, — met mandewerk omvlochten ,
jagtflesch, dame Jeanne, bouteille eclissee.
Eene — open trekken, decolffer une bouteille.
Fleschje, o. (der apoth.) fide, f. Aan zulk
een — een briefje hangen, etiqueter une
fiole. Klein —, waarin eertijds de heilige
olie waarmede de koningen van Frankrijk
gezalfd werden, to Rheims bewaard werd,
la sainte-ampoule.
Flesfchenbak , m. Flesfchenbakje, o. cabaret
olt Pon met une bouteille , m.
glasblazer, verrier.
Flesfchenblazer,
Flesfaienblazerij , zie Glasblazerij.
Flesfchenborstel, m. goupillon.
Fleschkelder, m. Fleschkeldertje , o. canting,
cave portative, f.
Flesfchenkooper, m. tnarchand de bouteilles.
Flesfchenmaker, zie Flesfchenblazer.
Flesfcheumand, yr. panier a bouteilles ,
Flets, b. n. verdoofd, bezwalkt , terni, e,
qui a perdu sa couleur.
Fletsheid, yr. bezwalking, verdooving, ternissure.
Fleur, m. bloei, flour, f In — zijn, titre fibrissant , e. In den — zijuer jaren , dans la
vrolijkheid, gaiete. Er
flour de son age.
bij hem, it West point flu tout gai.
Is Beene
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om fnoek, enz. te vangen, ligne, Floot , veil. t. van Fluiten.
f:, appelet, m.
Floret, yr. fchermclegen, fleuret, tn.
Fleuren, o. w. (ik fleurde , heb gefleurd), Floret , o. halfzijde, fleuret, m. filoselle, f.
met de fleur visfchen, pecker 4 la ligne.
Floretgaren, o. jl de fleuret.
Fleurig, b. n. Florissant, e.
Floretlint, o. fleuret, m.
Fleurigheid, yr. etat prospere, etat Florissant. Floretzijde , yr. fleuret ,
Flibustier, m. vrijbuiter,, fiebustier.
Floretz,jden, b. n. de filoselle.
Flikfloofjen, b. w. (ik tlikflooide, heb ge- Floretten, b. n. de fleuret.
flikfooid), aduler, zie Fleemen, Vleijen.
Flous, yr. zachter woord voor logen, fatn,
Flikflooijer,
cajoleur, flatteur,, patelinit kortswijl, bale.
neur, patelin.
Flouw, yr. fuippennet, pArijsnet , filet a
Flikflooij erij yr. cajolerie, flattens ,f: pateprendre des becasses , des peidrix , allier,9 m.
linage, m. (neuse. Finim yr. taai fpeekfel, fli j m, flegme, m. (in
Flikflooifter, yr. cajoleuse, flatteuse, patelide geneesk.) pituite. h'Iijne vrouw heeft
Flikken, b. w. Cik flikte , heb geflikt), raveel bloedige fluimen uitgeworpen, ma
piecer, ou rapieceter, raccommoder, rapetasme a fete beaucoup de flegmes sanglants. De
ser, ravauder. Een geflikt kleed, an habit
fluimen oplosfen, resoudre la pituite ; zie
raplece ou rapiecete. o. w. als : Hij
Slijm.
flikt er gefladig aan, it ne fait que le ra- Fluimachtig, b. ii. flijmachtig, flegmatique,
piecer. Zie vender Oplappen.
pituiteux , se.
Flikker,
ravaudeur,, zie Lapper.
Fluimen, o. w. (ik fluinide , heb gefluimd),
Flikker, m. in het danfen, entrezhat. Een'
cracker des flegmes , de la pituite.
ilaan, battre un entrechat.
Fluisteraar, in. die heimelijk in het oor fluisFlikkeren , o. w. (ik flikkerde , heb gefliktert, chuchoteur ou chucheteur.
kerd), glinfleren, fchitteren, briller, etin- Fluisteren, o. w. (ik fluisterde , theb gefluisether, scintiller,, reluire, eclater ;papilloter.
turd), chuchoter ou chuchetei. —, b. w.
De oogen — mij gedurig', les yeux me p ftparlor a Poreille. Hij fluisterde hem eenige
pillotent continuellement. Alles flikkert in
woorden in het oor, it lui thuchota quelde kamer, tout reluit dans la chambre.
ques mots a Poreille.
Flikkerend, b. n. etincelant, e.
Fluistering, yr. chuchoterie.
Flikkerij , yr. raccommodage z ravaudgge , on.
Fluit, yr. zeker blaasfpeeltuig, flute. Op de
Flikkering, yr. fchittering, glinftering,
— fpelen, jouer de la flute; fpr. w. Naar
f:, etincellement ,resplendissement ,
iemands — (pijpen) danfen, zie Danfen. —,
éclat, m.; fig. ressemblance. —, (in denain een orgel, zie Fluitregister. De flukken
tuurk.) coruscation.
eener —, les noix d'une —, zeker
Flikkervuur, o. feu qui jette des etincelles , M.
vaartuig, zie Fluitfchip.
Flikfler, yr. ravaudeuse, raccommodeuse.
Fluiten , b. en o. w. (ik foot , heb gefloFlink, b. n. vlug, vrolijk , alerte, prompt,
ten), fluter. Nog eens, op nieuw
suffer
e, eveille, e, dispos, e. Eene flinke vrouw,
de nouveau. Eenen marsch siger tine
eine femme alet-te. Dat is een flinke vent,
rnarche.' Deze goudvink fluit drie airtjes,
keret, c'est tin homme hien tourne. —,
cette pivoine side trois airs. —, met den
bijw. adroitement, promptement, coulammond, suffer. Fluit eens , om hem te
went. Gij hebt uwe les — opgezegd, vous
roepen, sifflez un pen pour Pappeler ; fig.
avez dit votre lecon Bien coulamment.
on fam. Iemand laten, (niet weer naar
Flits, m. zie Pijl , Schicht.
hem luisteren ,) ne pas
pas ecouter q. q.
Flitsboog, m. zie Pijlboog Boog.
Het is reeds lang, dat
daarop fluit , it y
Flitfeboog, zie Flitsboog.
a delta long-temps qu'il lorgne cela, qu'il asFlitfekoker, Flitskoker, zie Pijlkoker.
pire a cela. Hij moet op- zijnen duim id
Flodder, m. bone, f.
n'a rien pu faire- de ce qu'il s'etoit proFlocldeien, o. w. (ik flodderde , heb geflodpose ; al faut se tirer d'afraire cornme on
derd.), hangende heen en weer gewaaid worpent ; fpr. w. Het is te vergeefs gefloten,
den , flingeren , wapperen, ondoyer,flotter au
als het paard niet wil pisfen, on ne sauroit
gre du vent , pendiller, zie Fladderen.
faire boire un ?id n'a pas soif; a laver
gem. door dik en dun loopen, patanger
la tete d'un dne on perd la dessive. —, van
marcher par, dans , la bone, patrouiller.
de vogelsf, chanter, gazouiller, siger ; fig.
Flodderkleed, o. habit trop large, m.
Hoor hem eens
t
voyez. comme ii
Flodderkous, yr. bas trop large, m. *— , m.
me dit des chases doucereuses. 1k zal hem
en vi. cclui, cello qui court les bas rabattus
laten
je Penverrai promener.
zijn
sur les jambes. —, vr. morfig wijf, salope.
water afflaan, miner.
Floddermijn, yr. (in de krijgsk.) kleine mijn Fluitenmaker, me faiseur de flutes.
onder eenen, muur,, fougasse, fougade.
Fluiter, m. sifileur, fig teur.
pijper
Floddermar, zie Flodderkous in de laatfie bet.
fifre.
Floddermuts, yr. espece de grand bonnet de Fluitglas, o. verre a boire long et etrolt, m.
femme, battant l'oeil (bonheur, m.)
Fluiting, vre sigement, m.
Floddervos, m. homme malpropre.
Fluitje, o. verkleinw. zie Fluit,
m.
Floers, o. zekere flof, vooral in den rouw
— met drie gaten, galoube ou galoubet,
gebr. , crepe, m.
—, flageolet, m. Klein —, octaaffluitje,
Flonkeren, 0. w. (ik flonkerde, heb geflonlokfluitje , pipeau, appeau, m.; fpr. w. zie
kerd), glinfteren, flikkeren, fchitteren,
Riet.
briller, etinceler,, reluire, resplendir.
Fluiting, vr. action de jouer de la flute,{
Flonkering, yr. flikkering, glinftering, itinsifflement , m.
cellement, éclat ,
Fluitmeester, in. maitre de flute.
Flonkgrlicht, o. flikkerlicht, lumiere dela- Fluitregister, o. in een orgel, feu du harttanie, f.
got, m.
Flonkerftar, Flonkerfter, vr. etoile brillante, Fluitfchip, o. zeker vraehtfchip, flute, f.
etincellante, f. , astre eclatant , tn.; fig. lu- Fluitfpeler, m. joueur de flute.
miere.
Fluitfpel, 0. feu de flute, m.
U5
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Fluitwerk , zie Fluitregister.
Fluks , bijw. dadelij k , gezwind , vite 5 sur-lechamp 5 d'abord, tantdt, a Pinstapt.
Fluksch , b. n. vaardog , flink , gezwind , alerte , leger, ire
dispos, e.
Flus; Flusjes , bij w. zoo even , tout a Plzene , it y a pen de moments , d'instants , tanat. Tot flusjes , a tantdt.
Fluweel , o. (ec) felp , fulp , velours, m.
Fluweelachtig , b. n. veloute , e; fig. doux,ce,
emmielle , e.
Fluweelachtigheid , yr. veloute, tn.
Fluweeibloem , vr. amaranthe, f., passe-velours,
m. flour velautie.
Fluweelen , b. n, qui est de velours, de velours.
Fluweelwerker,,
ouvrier,, tisset and en velours.
zie
Fluwijn, o. foort van bunfing , fouine,
Wezel.
Fniezen , zie Niezen.
Fnuiken , b. w. (ik fnuikte , heb gefnuikt),
korten , kortwieken (de vlerken van eenen
vogel , enz.) rogues ou raccourcir (les wiles d'un oiseau, etc.); fig. Iemands magt —,
(die yerminderen , kortwieken ,) diminuer lc
pouvoir on Pautorite de q. q.
Fnuiking , yr. action de rogues les wiles; fig.
action de diminuer le pouvoir, etc. de q. q,
Foci, tnsfchenw. fi!
Foeileelijk 5 b. n. gem. fort laid, e.
Foelie, yr. inwendig vlies van de muskaatnoot , macis, verfoeliefel van eenen
fpiegel , Lain, no., fenille d'etain on de vifargent qu'on met derriere un miroir, une
glace. —, (bij juw.) paillon, onder
een edelgefleente (om den glans to verhoogen) , feuille de metal colord.
Fok , vr. (fcheepsw.) misaine, voile de misaine , ftque; fig. bril , lunettes , (veroud.)
besides , f. pl.
vat de misaine.
Fokkemast ,
Fokken 5 b. w. (ik fokte , heb gefokt) , vee
opyoeden elver du betail, le nourrir;
fig. Eenen geleerde van iemand —, rendre
q. q. savant. —, o. w. (met Zijn ,)
Hugs 5 wegzeilen ; thans enkel fig. voor :
weggaan s'esquiver, s'evader. —, (met
Hebben ,) porter des lunettes.
Fokker , m. celui qui eleve on nourrit le betail , nourrisseur de bestiaux ; fig. fain. Een
rijke —, homme . qui a des dens, richard.
Fokkerij yr. action de nourrir on d'elever.
—, menage: ie, f: lieu oa Pon olive du betail, de la volaille, nourrissage, nourris, m.
Fokkera, vr. (fcheepsw.) vergue de misaine.
Fokkerust , yr. poste-haubans , m.
Fokkezeil, vr. voile de misaine.
Fokking , yr. zie Fokkerij in de i. beteek.
Foliant, m. in den boekhandel , in folio ,
vie in folio.
Folterbank , vr. chevalet ,m., torture, f., gene,
zie Pijnbank.
Folteren , b. w. (ik folterde , heb gefolterd) ,
pijnigen , tot-tut er , donner la question a,
bourreler. Hij werd gruwelijk gefolterd,
it fist cruellement torture; zie Pijnigen.
Foltering , yr. torture, question, gine; zie
Pijniging.
Foltertuig , o. instruments de la torture5m.pl.
Fommelen, w. (ik fommelde , heb gefommeld) , rommelen , havenen , kreukelen, chif
fennel-, farfouiller , bouchonner.
Fommeling , yr. action de farfouiller, etc.
Fondament , o. (ond., w.) grondvest, fondameat
; fig. de aars , anus , fondament,
ciii, m.
Fondatie, yr. (ond. w.) zie Fundatie.
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Fonderen, b. w. (ik fondeerde, heb gefondeerd.), (ond. w.) zie Grondy esten, Stichten.
Fonds, o. liggend geld , voorrlad , om dearmede eenige uitgaveh te beftrijden 5 fond, m.
Heeft hid ? est-il en fond on finds? —,
al de werken , die een uitgever van boeken
bezit 5 fonds , ni. enkel in het meerv.
De fondfen (openbare geldmiddelen ) fonds,
m. pl., actions , f.
Fondsartitel , o. (bij boekhand.) article de
fonds, m.
Fondslijst , yr. catalogue des livres de fends, m.
Fonkelen , o. w. (ik fonkelde, heb gefonkeld) , zie Flikkeren.
Fonkeling , yr. action de briller.
Fonkelnieuw, b. n. geheel nieuw,, fpikfpeldernieuw,, tout neuf, ve.
Fontanel , zie Fontenel.
Fontanje , yr. ftrik of lint op een vrouwenkapfel , fontange.
Fontein, yr. fontaine, source d'ean vive.
inzond. fpringbron , fontaine artificielle , f.,
jet &eau, m.
waterbak met eenen
kraan fontaine â laver les mains , cuvette.
Fonteinader,, yr. source dune fontaine.
Fonteinbak, m. Bassin, reservoir d'une fontaine.
Fonteinbuis , yr. conduit, tuyau de fontaine, m.
Fonteinmeester,, m. fontainier.
Fonteinp. ijp zie Fonteinbuis.
Fonteintj e , o. verkl. w. zie Fontein in de
laatfte beteek.
Fonteinwater,, 0. eau de fontaine, f.
Fonteinwerk , o. jet d'eau,m., (waterwerken,)
jets d'eau, m. pl. eaux , f.
Fontenel , yr. kunstzweer,, fonticule, vs.
Fooi , yr. affcheidsmaal , adieu, regal qu'on
donne en partant , repas &adieu, m.; fig.
Iemand de — geven , donne:- a q. q. son
conge. Op de goede —, op de bonne —,
drinkgeld, pour-boire,m.
a tout hasard.
Foolen,
w. (ik foolde , heb gefoold),
tourmenter, Miter.
zie Fopping.
Fop ,
Foppen, b. w. ( ik fopte , heb gefopt) , verfchalken , voor den gek houden , se gausser,
se moquer, se railler de q. q.,mystsfier.—,
bedriegen 5 duper, tramper.
moque:- , mystificateur.
Fopper, m.
Fopperij , Fopping, yr. gausserze, raillerie,
plaisanterie, mystification.
Fopfler, vr. railleuse.
Forceren , b. w. 0k forceerde, heb geforceerd) , (ond. w) zie Noodzaken , Dwingen.
Foreest , o. woud , fot et , f.
Forel Forelle , vr. zekere riviervisch , truite.
Form , zie Vorm.
Formaat , o. hoogte en breedte van een boek,
format, m. In welk — zal uw boek uitkomen of verfchijnen ? en quel format votre-livre paroitra-t-il?
Formaathout , o. bole a faire la forme, in.
Formaatzegel , o. feuille timbres pour actes , f.
Formaliteit, yr. wijze van regtspleging ,
terlijke omitandigheid , gewoonte, gebruik ,
waarmede eene daadzaak vergezeld gaat ,
formalite. Men moet de fonnaliteiten , in
regten gebruikelijk , in acht- nemen , it facet
toujours obset yen les formalites de justice.
Formed , b. n. (ond. w. ) uit- of nadrukkelijk,
o.
duidelij k , formel, le, expres , se.
(in de bouwk.) czntre, tn.
Formeerder,, m. gedaantegever, vormer,, ceni
qui forme. —, fchepper,, createur.
Formeren , b. w. (ik formeerde, heb gefor#meerd),
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meerd,) (ond. w. eene gedaante geven , vormen, beelden , ° rider,, faconner. Het kind
wordt in den fchoot ziJner moeder geformord , l'enfant est forme dans le sein de sa
mere. Geformeerd worden , se former. Het
kieken wordt in het ei geformeerd , le poulet se forme dans Poevf. Hij zal zich met
der tijd wel
, it se formera avec le temps.
fcheppen , ct der.
Formering , vr. vorming , action de former,
fornication.
Formidabel , b. n. (ond. w.) vreefelijk , geduck , formidable. ,
Fonnule , vr. (in de flelk.) algemeene uitkomst
eener berekening (alle bijzondere gevallen
bevattende) , waste regel , regelmaat , voorfchrift , formule.
Formulier, o. bepaald voorfchrift van de algemeene en in alle gevallen toepasfelijke
bewoordingen van eenige akte, enz. , formulaice, on.
Formulierboek , o. bock, waarin de voorfchriften van allerhande oefeningen opgeteekend
zijn , livre de formulaire, m.
Forum, o. vuuroven , fourneau, tn.
Fornuisgaten , o. aspiraux , m.
Fornuisplaat , vr. plaque de fourneau.
Forsch , b. n. clerk, hard , fort, e, robuste,
vigoureux , se , net veux , se. Zij heeft eene
forfche item, elle a la vois forte. Hij is
een forfche kerel, it est ramasse. —,
norsch , brusque, violent , e. bijw. robustement, vtgoureusement, avec force, brusquement.
(humour bt risque.
Forschheid , vr. fterkte , force, vigueur. —,
Fort , o. (in den vestingb.,)kleine verflerking,
fchans , fort , m. Klein — , for tin, m.
Forteres , yr. (ond. w.) verfterkte plaats , forteresse ; zie Vesting.
Fortuit , vr. (in de fabelleer ,) fortune. —,
o. njkdom , fortune. Lin — zoeken ,
chercher sa fortune, f Heeft zij —`1
a-t-elle de la fortune? — maken , Zijn
maken, ,faire (sa) fortune,
se pousser,, s'avancer. Een man van —, un homme de fortune, un parvenu. Soldaat van —, soldat
de fortune.
Fortuinzoeker,, gelukzoeker, aventurier.
Fourage , vr. (ond. w. iA het krijgsw.) voeder,, fourrage, m. De ruiterij is op — (op
het fourageren) nit , la cavallerie est allee
au , en , fourage.
Fourageren , b. w. (ik fourageerde , heb gefourageerd) , (ond. w.) voeder „ halen ,
fourrager. De vijand was genoodzaakt, zeer
verre te —, l'ennemi itoit contraint d'aller
fourrager bien loin.
Fourageerder,, m. voederhaler,, fourrageur.
Fourier , m. (in het krijgsw.) fourrier.
Fourneren, b. w. (ik fourneerde , heb gefourneerd) , (ond. w.) verfchaffeA , bezorgen,
het ontbrekende daarbij doen , voltallig waken, fournir.
Font , vr. feil , misflag , gebrek , dealing,
faute , et reur,, bevue,f. , defaut, m. onvolmaaktheid , imperfection. Er zijn veel foeten (drukfeilen) in dit bock, it y a beaucoup de fautes d'impression dans ce livre,
dans cet ouvrage. Ieder heeft zijne fc3uten ,
chacun a ses defauts. Zonder
sans faute , certainement , itnmanquabletnent.
Fraai , b. n. fchoon , mooi , joil , e, beau,
bel, belle, mignon, ne, gentil, le. Een
fchrift, une jolie ecriture. Een
meisje ,
une belle fille.
zie Fraaijelijk.
Fraaiheid, vr. fchoonheid, netheid, beaute,
setteti, propretd.
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Fraaijelijk , bijw. joliment , gentiment.
Fraaij igheid, vr. zie Fraaiheid. —, fieraad ,
ornement ,
Fraaitje.s , bijw. zie Fraai , bijw. fam. Ilc heb
het hem — gezegd , je le lui ai dit tout
net, de la belle maniere.
Framboos , yr. framboise.
Frambozenazijn, en. vinaigre de framboise.
framboisier.
Frambozenboom,
Fr,pmbozenkoekje , o. tablette (faire de sucre
et de jus) de framboise, f.
FrambozenitruilZ, zie Frambozenboom.
Franciskaner monnik , m. franciscain, cordelie, , recollet.
Franco , bijw. vrachtvrij , postvrij , franc° ,
franc de pot t, de toes frais.
Frame, vr. zeker boordfel , frange. Kleine
frangeon, mollet, m. Met franjes bezetten , ft anger. Rouwlaken met franjes
e , m. Lange — aan een behangfel ,
oorwerkte —, crepine; fam. beuzeling ,
als : Dot zijn maar franjes , ce ne sent que
des vetilles, des bagatelles.
franger.
Franjemaker,,
Franjemaakiler,, yr. angere.
Franjeverkooper,, m. franger.
Frank , m. Franfthe zilveren munt , franc. Vier
franken , quatre francs. — en vrij , bijw.
en toute et pleine liberte.
Frankeren , b. w. ( ik frankeerde , heb gefrankeerd) , vrachtvrij, postvrij maken , affranchir. Eenen brief —, affranchir une lettre.
Franfijn , o. parkement , parchemin , m.
Fratfen , vr. meerv. grilien , , kuren , praatjes
zot , ijdel geklap , sornettes, balivernes,
sottises , f: pl.
Fratfenmaakfter, , celle qui fait des sornettes.
Fratfenmaker,, m. celui qui fait des sornettes.
Fregat , 0. fregate, f.
Fret, o. viervoetig dier,, om konijnen mede
te vangen , furor, m. kleine boor , vrille , f, for et, m. (der wijnproeyers,)gibelet,
tn. (op fchepen ,) degorgeoir - ti vrille, en.
Fretten , o. w. (ik frette , heb gefret) fureter. Gaan —; alter fureter.
Freule , yr. demoiselle noble. —, als toefpraak , mademoiselle.
Fries , o. platte lijst op eenen pilaar, (in de
bouwk.) .frise, f., colarin, m.
Frijnen , b. w. (ik frijnde , heb gefrijnd) ,
zilveren of andere metalen uitfniiden ,
ven , ciseler.
Frijten , zie Fruiten.
Erikkadellen , yr. meerv. balletjes van gehakt
kalfsvleesch , andouillettes. Eene groote
Trikkadel , godiveau,
Frisch , b. n. gezond , versch , jeugdig , frais,
fralch &
. , vigour eux , se , sate, e. — en gezond , Bain et sarsf, frais et dispos, sash
et gaillard , en pleine sante. Niet — (niet
wel) zijn , etre indispose, e, ne pas se porter bien. Frisfche koelte , (op fchepen
vent frais. Met., frisfchen moed moet men
beginnen, it faut commencer avec tin nouveau courage.
Frischheid, vr. verschheicl , fraicheur. De —
van het water, la fraicheur de l'eau. De
frisfche jeligd , la fraicheur de la jeunesse,
la verdeur.
Frisket , 0. eener drukpers , (bij boekdr.) ft
queue, f.
Friferen , b. w. (ik frifeerde , heb qefrifeerd),
(ond. w.) krullen , kappen , friser.
Frifeur,, m. (ond. w.) friseur.
Frit , 0. (N
glasbl.) gefmoiten glas,
fri,
tte
:f
From-

FUU
Fruitfchilder,, in. peintre en fruit.
Fruitfchotel , m. plat a servir le fruit.
Fruitfluk , o. tableau sur lequel sent representes des fruits, m.
Fruitvrouw,, vr. fruitiere.
Fruitverkooper,, zie Fruitkooper.
Fruitverkoopfter,, zie Fruitkoopfter.
Fruitwinkel, m. boutique de _fruitier, f.
Fuik , vr. vischfuik , nasse , bourgne, f ,
bourgnon, m. Lange —, brougnee. Kleine
nassette. Deze — was vol visch, cette
nasse etoit pleine de poissons ; fig. Hij is al
in de —, (men heeft hem gevat ,) it est
déjà attrape, pris.
Fulp zie Felp.
Fulpen, zie Felpen.
Fun ,
zie Fielt.
Foot, o. alle foorten van vaatwerk, futaille, f# Op —, en cercles. Wijn op —
hebben , avoir du yin dans des bards. Wijn
van het — tappen , timer du yin en boa-
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Frommel , m. zie Kreuk.
Frommelen , b. w. (ik frommelde, heb gefrommeld)., kreuken, chifronner.
, ride; zie Fronfel.
Frons , yr.
Fronfel , yr. plooi , vouw in papier,, timpel in
froncis, m., froncure,
een kleed , fronce,
, ride.
f., pli,
Fronfelen , b. w. zie Fronfen.
Fronfen , b. w. (ik fronste , heb ge, rimpels trekkcn,
fronst), zie Frommelen.
froncer. IIet gelaat , rider le visage,
le front, froncer le sourcil, se froncer. Het
voorhoofe , fluursch uitzien , se refrog.
per.
Fronfing, yr. zie Frommeling. — 5 action de
froncer ou de rider,. froncement,
Front, o. (ond. w.) front, m.
Frontieren , vr. meerv. grenzen, frontihres ,
homes.
Frontierplaats , Frontierftad, yr. grensplaats
of fad , place, Wile fruitiere.
Frontifpies , o. (ond. w.) frontispice, tn.
Fronton, o. (ond. w.) fronton, in.
Fruit, yr. en o. vrucht, ooft, fruit, fruitage, m.
Fruitben, yr. punier, m., corbeille, f a fruit,
noguet, m. Eene large —, cuider,
7rmtboom , m. vruchtboom , arbre fruitier,
arbre a fruit.
?ruiten, b. w. (ik fruitte , heb gefruit), item, fricassee.
fruiting, yr. action de friters.
4'ruitkelder, m. cave, ou Pon garde les fruits,
fruiterie, f.
■ruitkooper,, in. fruitier.
■ruitkoopfter,, yr. fruitiere.
ruitmand , zie Fruitben.
rruidmandje , o. eventaire , m.
4-uitmarkt , vr. marche aux fruits, m.
'ruitfehaal, vr. assiette a mettre du fruit.

Fustaadje , yr. zie Fust,
Fustein , Fustijn, o. veroud. futaine, f:
Fut, bijw. niets , mien.
Futfelaar,, m. talmer, fukkelaar, lambin,
ternier.
Futfelaarfter,, yr. lambine.
Futfelarij yr. talmerij latnbinerie, f
binage , no.
Futfelboek , o. fig. als : Het — zoeken , tourner autot,\r du pot , user de detours.
Futfelen 0. w. (ik futfelde, heb gefutfeld),
talmen, lambiner.
Futfeling , zie Futfelarij.
Futfelwerk, o. geringheid , bagatelle, f. ouvrage ennuyant,
Fuum, m. (ond. w.) vanztó, f.

G.
vr. de zevende letter der letterlijst , g,
m. —, (in de toonk.) sol, m.
a, zie Gade.
aaf, b. n. geheel ongefchonden , stoic , e,
entier, ire, bien conserve , e. Ik verkoop
u het paard voor — en gezond , je vous garantis le cheval sain et net. Deze appelen
zijn nog zeer voor den tijd , ces pommel
sont encore fort saines pour la saison. De
fondamenten van dit gebouw, fchijnen nog —
en toed te zijn , les fondaments de cet edifice paroissent encore sains et entiers.
bout, du bois sain. Her timmerhout is nog
— en goed , la charpente est encore saine et
entiere. bijw. entierement. — (van alles) rekening doen , tendre un compte net
on exact:
oaf, yr. hetgene gegeven wordt , gift , gefchenk , don,present,cadeau, Voor giften
en gaven kan men alles krijgen,pour des dons et
des presents on obtient tout ; fig. Om gunsten
en gaven , avec des vues interessees. —, inzond. hetgene door de Godheid wordt gefchonken , don, in. Het brood is eene —
van God , M pain est un don de Dieu. De
kinderen zijn eene — Gods , les enfants sont
un don de Dieu. — begaafdheid , goede eigenfchap , don, talent, m. Hij is met fchoone gaven verfierd , e'est tin homme de grands
talents; it a de beaux talents ,d'excellentes
lualites. Die predikant heeft uitnemende gaven,

ce ministre est bien eloquent. , gefcjilktheid
tot iets, don, tn., aptitude, f. Hijheeft de — vac
wel te fpreken, iI a le don de bien parle y , le
don de la parole , le don de Peloquence. De
— der voorzegging, le don de prophetic.
, (in den bijbelft.) offer , dat aan God
wordt opgedragen, offrande, f.
Gaafheid , yr. qualite de ce qui est salts oft.
entier. Let vooral op de — van het hoot,
faites bien attention que le bois soft sain.
Gaai , zie Gade.
Gaaijen , b. w. (ik gaaide, heb gegaaid), vereenigen , a_pparier. o. w. s'apparier,
s'accou_pler.
Gaaijing, vr. accouplement, m.
Gaal, yr. kale fireep in Laken, enz. , raie qui
montre la corde (d'unepiice de drap).
Gaan,
w. (ik ging', ben en heb gegaan ,)
zich te voet voortbewegen 9 (met Hebben ,
wanneer de voortduring van het bedrijf bedoeld wordt ,) marcher, (met Zijn , wanneer
de plaatsverandering bedoeld wordt,) aller.
Wij hebben lang genoeg gegaan , nous avons
marche assez long-temps. Nadat wij twee uren
gegaan hadden , kregen wij den kerktoren van
het dorp in het gezigt, apris avoir chemine
deux fieures , (lieues 9 ) nous apercumes le clocker du village. Ik ben naar boven gegaan,
je suis alle en haut. Een kind leeren
prendre un enfant a marcher. Op. de ttenen — , marcher sur les bouts des pteds. Op
ttel-
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ftelten —, marcher avec des ichasses, titre
7nonte,e5 sur des echasses, titre sur des echasses. Iemand te gemoet alter au devant
de q. q. , a la rencontre de q. q. AANM. diner
ei la rencontre de q. q. wordt eigenlijk gezegd
met oogmerk , om zich fpoediger tot iemand
te begeven , ten chide hem een gedeelte van
den wcg te doen uitwinnen ; dus , wanneer men
iemand terug roept , om hem nog jets te zeg:
gen , en hem dan te gemoet gaat , opdat hij
niet noodig hebbe , den zelfden weg tweemaal te gaan. Enter au devant de q. q. gebruikt men om iemand hierdoor eenige eer
te bewijzen , en vooronderfielt dus eene
foort van achting , eerbiedigheid.. Het is hier
te glad om te ne fait pas bon marcher
ici , il fait trop glissant. Langzaam —, marcher(aller)lentement , doucement , posement,
ti petits pas. Met rasfche fchreden marcher (alter) a grands pas. Met overhaaste
fchreden —, marcher d'un pas piecipite.
alter chez sof. Naar de flad
Naar huis
alter a la ville. zich ergens heen
begeven, reizen, als: Te land, te water,
met de fchuit , met den postwagen , te paard.
alter (voyager) par terre, par eau, par
la barque, par la diligence , a cheval. Naar
het land , naar buiten alter a la campagne. Uit het huis —, sortir de la maison.
De fchool gaat nit , on sort de Pecole. Van zijne
plaats sortir de sa place. Naar het leger —, alter a Parmee. —, in beweging
zijn , bewogen worden, alter. Mijn horologic gaat niet , ma montre ne va pas. Uw
horologic gaat te gaauw , votre montre avance.
Deze klok gaat te langzaam , cette pendule
retarde. De wagen gaat fuel, la voiture va
vite. Dit fchip gaat 20 voet diep , ce vaisseau tire vingt pieds Onder zeil —,
mettre a la voile. Zich gereed maken om onder zeil te
appareiller. Op en neder —,
van een fchip fprekende , tanguer. zich
uititrekken , als : Kan het bijgeloof verder
—? la superstition pent-elle alter plus loin?
Die weg gaat naar Brusfel , ce chemin va,
conduit a Bruxelles; fig. Dat gaat te ver,
(wordt buitenfporig,) cela va trop loin, excede les bornes. Dat zou te ver kunnen
cela pourroit alter trop loin. Te boven
surpasser. Dat gaat mijn begrip te hover, cela surpasse ma portee. Dat gaat
alle verbeelding te boven , cela passe Pima
Zich te buiten commettredes
exces. Het water ging mij tot aan de middel,
j'avois de Peau jusqu'h la ceinture. Pit
Bosch gnat tot aan de bergen, ce bois s'etend
jusqu'aux montagnes. jets zullen doen,
jets ondernemen, beginnen, als: Ik ga fchrijven, flapen, werken, loopen, enz. je vats
dormir,, travailler,, courir etc.(— loopen , beteekent ook: De vlugt nemen , als:
De heeft ging loopen , la moitie grit
fuite). — zitten, s'asseoir. liggen, se concher,, se mettre. — flaan, se mettre debout.
AANM. f Aldus voor de onbep. wijze van een
antler werkw. geplaatst.„ verandert het verl.
deelw. gegaan in gaan, als: Ik ben het ook
— zien, J'ai aussi etc le voir. Aan het werk
—, se mettre h Pon y:we. Aan het fchrijven
—,se mettre a ecrire. gangbaar zijn als:
Pit geld gaat hier niet, cette monnoie n'a pas
tours ici, n'est pas mettable, zie Gangbaar. ergens in bevat zijn , of bevat
kunnen zijn, als: Er — twintig boek papier
op eon riem, vingt mains font une rams de
papier, tine came de papier est de vingt
mains. Er gaat cone geheele flesch in dat
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glass ce verre contient (pout contenir) touts
une bouteille. Er — drie el laken aan lien
rok, il entre trois aunes de drap dans cet habit.
(bij de muzijk,)als : Uit welken toon gaat
dit fink? sur quel ton est cette piece ? Het gaat
uit re , elle est en re: pasfen, als: Doze
fleutel gaat niet op het Clot, cette clef ne va
as a serrure. Doze hoed gaat niet op m ijn
h oofd, ma tete n'entre pas dans ce chapeau ; ce
chapeau n'entrepas , ne pent pas entrer dans ma
tote. —, den fchijn van jets hebben, gehouden
Hij gaat voor eenen Enworden voor,
zijn,
gelschman , il passe pour anglais.
zich in zekeren toeiland bevinden, als : Zwanger 'etre enceinte; fig. zie Zwanger. Dat
gaat nu in twang, cela est en vogue h ps esent, cela est a Pordre du four. —, in zekei
ren toefland geraken, als : Open —, s'ouvrir.
Te gronde —, (van een vaartuig,) couler
(van iemands geldzafond , couler bas; fig. Ter
harte aan het
ken ,) couler a fond.
hart —, affecter,, toucher. —, gelukken,
cela va, cela ira. Dat
als: Dat gaat,
n'y a pas moyen, cela n'est pas
gaat'niet,
possible. —, met het, als : Hoe gaat het ?
comment va-t-il? Het spat vrij wel met hem,
het gaat hem vrij wel, ses affaires vont biers.
Gaat het? (bij fpelers ,) va-t-il? Het gait
uw leven, sl y va de votre vie; fpreekw.
Het gaat om eenen gouden ketting of om
eenen ijzeren, on vent tout on rien; on risque le tout pour le tout; on joue de son reste.
—, b. w. als : Ik heb nog flechts eenen gang te
je n'ai plus tl'une commission a faire;
fig. Watmen horn ook zegge , hij gaat zijnen
gang, quoi qu'en lui disc, it va toujours son
chemin. Men moot hem maar zijnen gang
later (zie ook Laten,) on n'a qu'h le laisser faire. Zich moede —, se fatiguer en
marchant. Ik heb mij geheel moede gegaan,
je suis tout lasso du chemin. 1k hob mijne
voeten fink gegaan, je me suis blesse les pieds
en marchant ;' zie ook Gaande en Gaan met
de onderfcheidene voorzetfels.
Gaan , o. de daad van gaan, marche, action
d' aller f(aller , enkel in: Het — en komen,
faller et le venir).
wijze van gaan, als :
Ik ken hem aan zijn
je le connois
son marcher. Eon uur gaans, un male, une
Bone, de chemin.
Gaande, (tegenw. deelw. zie Gaan ,) inzond. in
beweging, als: Wie heeft dat work (dien twist)
— gemaakt ? qui est-ce qui a commence cette
se? Het fchip raakt —, le vaisseau chasse sur ses
ancres. lemand — (toornig) maken, mettre
q. q. en colere. — houden, tenis- en haleine,
tenir occupe ,e, faire alle y. Hij houdt den
winkel nog —, tl continue tonfours la boutique. De ballast raakte
(aan het rollen 5)
to lest corn:me:Ica a router. Wat is er —?
qu'y a-t-il? de quois'agit-il? lemands nienwsgierikheid — maken, exciter la curiosite de
q. q. Hij is op — beenen, hij is — en flaande , il est indispose, sans tenir le lit. Het
work, (van ten uurwerk, molen, enz.)
nonage, m. De — en komende man, les allants et lee venants. Hij fpralc Met den gaanden en komenden man, ilparloit aux allants
et venants.
Gaanderij , zie Galerij.
Gaapfier, yr. bailleuse; fig. cello qui bale aux
corneilles.
Gaar, b. n. behoorlijk gekookt of gebraden,
cult, e, assez curt, e, assez rdti, e. Half
—, a demi curt, e. Door en door —, pourri, e, de cuire. koken, cuire suffisammeet. Een fchip — maken, (fcheepsw. zengen ,
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gen, braden,) donner le fen a un vaisseau.
Gaarboorden, o. meerv. zie Kielgangen.
Gaard i m. lusthof, pare.
Gaarde, yr. enkel gebr. in zamenfl. zie Diergaarde.
Gaardenaar, Gaardenier, m. jardinier.
Gaarder, m. zeker ambtenaar ter inza.meling van
de eene of andere belasting, recevea; , percepteur.
Gaarheid, yr. qualite de ce qui est asset cult.
De te groote — was oorzaak, dat ik het
vleesch met lustte, la viand,: etant trop
cuite, je tae pouvois en manger.
Gaarkeuken, yr. herberg, waar portiewijze.gegeten wordt, inaison de restaurateur, gatgate, rotisserie. In eenen eten, manger
chez tin restaurateur.
die eene gaarkeuken houdt, ,resGaarkok,
taurateur, gargoteur, rOtisseur.
Gaa:rkookfter, yr. gargotiere.
metlust, volontiers,
Gaarne, bijw.
le
de bon coeur. Hij doet het zeer
visch
eten, aimer le
ait
tres-volontiers,
f
het drukt eenp gehechtheid aan
oisson,
lets nit, en wordt dan meestal overgezet door:
laat naar bed, it
aither a, als: Hij gaat
aime a se coucher turd. Zij fpeelt —, elle
cet homaimea jouer. Die man wandelt
aime
one aime a sepromener. Hij praat
(bas de fil.
a, j aser.
Gaarnen, b. n. van garen, als: koufen, des
Gaas, o. zeker dun doorfchijnend weeffel, gaze, f Linnen —, gaze de fil. Zijclen —,
gaze de sole. Grof gegomd. — 5 manly , marli ,
Een — over iets werpen, leggen, gazer.
Gaasmaker, gaaswerker, gaaswever, m. gazier.
Gaauw, b. n. en bijw. fcluelijk, vite, pteste;
vite.
fam. ingambe. Kom Hij is venez
— in het fprinvlug , alerte.
gen , it saute avec agilite. Een verftand ,
une grande pepetration d'esprit.
Gaanwdief, m. fchurk, coquin , ft ipon , filou,
boertend, als Hij is een
zie Bedrieger.
c'est un fin matois, line fine mouflimme
degene, die fleck, voleur.
che.
Gaauwdieverij, vr, fchurkerij, friponnerie, filouterie.
Gaauwerd, m. iemand, die vlug is in het doen
van iets, quelqu'un qui est prompt et adroit
faire q. ch. —, goochelaar, joueur de
gobelets,
Gaauwheid, gaauwigheid, yr. behendigheid ,
agilite, adresse, dexterite, prestesse. De
zijner antwoorden heeft mid verwonderd,
la prestesse de ses reponses m'a etonne.
Cabaar, yr. (ond. w.)zeker vaartuig, foort van
pram gabare.
Gabel, vr. zie Tol.
epouGade , in. en yr. echtgenoot , epottx
se, f. (Gaaiken,) wederpaar van vogelen , male, m. on femelle, f. des oiseaux
qui volent en couple.
Gadelijk , b. n, facile; weinig gebr, dan in:
Ongadelijk.
Gadeloos, b. n. zonder gade , sans epoux on
epouse; fig. zonder weergft, sans pareil,
incomparable.
Gader, bijw. gebr. in: Te —, al te —, ensemble, tons ensemble, le tout ensemble.
Gaderen, b. w. (ik waderde, heb gegaderd), te
zamen brengen, zie Vergaderen.
Gadering, yr. het gaderen , zie Vergadering.
Gadergeld, o. collecte,
, receveur.
gaarder,percepteur
,
Gadermeester,
Gadeflaan , b. w. (ik floeg gade , heb gadegeilagen), op iemand of iets een wakend oog
houcltn , surveiller, avoir l'oeil sur.

GAF
Gading, vr. zin , genegenheid oin lets te koopen, envie d'acheter q. ch. Hebt gij — in
dat huis ? avez-vous envie d'acheter cette maison? Dat is mijne
niet , cela-ne m'accommode pas. Alles is zijne s'accommode
de tout. Die — heeft , celui qui a envie
d'acheter.
Gaf, veil. t. zie Geven.
Gaffe', yr. twectandige vork , fburche. —, (op
fchepen ,) corne de vergue.
Hij
Gaffelkruis, o. (in de wapenk.) pairle,
voert een zilveren — in een zwart veld ,
Porte de sable an p. airle d'argent.
Gage', ,
zekere mlandfche fterk riekende
heester, myrte sauvage, bruice.
Gagel, o. (in Gelder'. en elders ,) gehemelte
van den mond , palais,m.—, (in Groningen ,)
tandvleesch , gencive , f.
Gagelen, Gaggelen , o. w. (ik gagelde , heb
gegageld,) van ganzen , crier.
Gal, yr. zekere in eene blaas beflotene bittere
geelachtige groene vochtigheid in clierlijke
ligchamen , (bij menschen en dieren), bile,
f. fiel,m.—, (bij visichen en fommige dieren ,)
amer, m. Een overloop van —, debordemeet, degorgement de bile, m. Zoo bitter als
— 5 amer comme du feel; fig. voor: toorn ,
boosheid, als : Zijne uitbraken , dicharger sa bile , repandt e son feel, vomir son
fuel. De loopt hem over, zijne — is ontfloken, sa bile s'echauire , it se met en colere.
Een duifje zonder tine petite doucette,
une jeunp, personne toute innocente, sine personne sans fuel. Zijne pen in — doopen ,
tremper sa plume dans le feel. Geene — hebben, n'avoir point de feel, n'avoir point de
ressentiment. Zwarte
atrabile.
Gal, vr. (meerv. Gallen ,) zeker ongemak der
paarden , zunde een knobbel of gezwel aan,
de beenen 5 molette f., javart ,
Gal , yr. (in fommige ftreken ,) zie Gaal.
Galachtig, b. n. bilieux, se; ,fig, oploopend,
emporte 9 e, fougueux , se.
Galaffcheiding, vr. secretion de la bile.
Galanterien , yr. meerv. allerlei kleine waren
tot tooifel, petits bijoux ,m.pl., bijouteries,
galanteries.
Galanteriehandelaar, , bUoutier.
Galanteriewaren , zie Galanterien.
Galanteriewinkél, m. boutique de bijoutier, f.
zie Galnoot.
Galappel,
Galblaas, yr. vesicule du fuel ou biliaire, (in
de ontlk.) bourse.
Galblaasje , o. follicule du feel, on.
Galbuizen, vr. meerv. (in de ontleedk.) conloirs de la bile, m. pl. Eenp ontfteking in
de —, cystitie on cystite.
Galjas, yr. groot Venetiaansch roeifchip met
z8 of 32 roeibanken en 3 masten , de grootfle foort van galeijen , van 28 tot 3 2 roeiriemen 9 met 6 a 7 man aan elken riem , galeasse.
Galei, yr. zeker vaartuig, met twee masten,
en 25 a 3o roeiriemen , bij welke gemeenlijk
Haven en veroordeelde misdadigers tot roeijers worden gebruikt, galere. Eene eigene
( op eigene kosten uitgeruste) — hebben, tenor galere. De — ligt ten anker , voor anker , la galere est a l'ancre , demeure sur le
ligtten het anker, les galefer. De galeijen
res serphrent. Tot de galeijen veroordeeld
zijn , etre condamni, e, aux galeres. De bottebarillard. Een roeiriem eener
lier eener
une rame de galere. Al de roeiriemen
eener galei zamen genomen , lapalamente Ott
palmente. Zeker zeil eener waarvan men
zich enkel bij eene ftormachtige zee bedient,
marabaut,m.—, (bij de letterz.) zetplankje ,
wan-
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waarop de zetter de letters rangfchike,galie.
Galeibank , yr. chioutme.
Galeiboef, m. een tot de galeiftraf veroordeeld
misdadiger,, forrat, galdrien. Al de galeiboeven , la chiou,me.
Galeiroeijer,, m. forcat qui s ame sur une galore.
Galeiiloep , yr. caie, f., caic ou calque, m.
Galeitakel , m. angirolle, J.
Galeiflaaf, zie Galeiboef.
Galeiflraf, yr. in fommige flaten , de veroordeeling , om als rocijer op eene ,galei te dienen , of om, bij gebreke van din, tot zwaren arbeid daar gehouden te worden, in eene
pleats It bagne geheeten , les galeres , A pl.,
travaux forces,
m. pl.
Galeiwachter,, m. argousin.
Galerij , yr. gedeelte van eerl gebouw,, overdate wandelplaats of dreef, enz. , galerie ,
, cortidor, m. Overdekte — , van ter zijde
fopen
, portique, m. Bedekte
, peristyle,
— eener kaatsbaan , dedans, m. zie Gang.
Galg , yr. houtwerk , waaraan in vele staten
misdadigers worden opgehangen ,potence ,
gibet, Wij zagen van verre eene —,
nous vimes de loin une potence. Tot de —
veroordeeld zijn , etre C damne , e, a la potence, au gibet. Eene oprigten , dresser un
gibet. Eene misdaad, waarop de — flaat, die
de — verdient , nn cas pendable. Daar flaat
— en rad op , ii y va de la corde , du gibet,
it n'y va pas de moins que de se fail e pendre. Hid dingt naar de , zie Dingen ; fain.
Aan de — komen , etre pendu, e. Hij ziet er
nit, alsof hij van de — gedropen is , zie
Druipen ; in den gemeenen fpreektr. Loop
naar de —, va te faire pendre; fpreekw.
De — behoudt haar regt , les ctiminels sent
penis tdt on tard; le gibet ne perd point ses
droits. Dat is boter aan de — gefmeerd ,
laver la tete d'un more, (d'un dne,) on y
peed la lessive. Help eenen fchurk van de
, hij zal er a aan helpen , zie Helpen.
—, hoot of ijzerwerk baven een' katrolput,
poteau de la bascule d'un puits, m. Tot de
behoorend, patibulaie e. De flijlen der —,
les fourehes patibutaires. broekdrager,,
bretelles,f. p1. — 5 eener drukpers , tablette.
Galgebrok , galgefchelm , een die de galg verdiend heeft , maar haar ontloopen is , rests
de gibet,
Galgen , o. w. (het galgde , heeft gegalgd), tot
de galg brengen , enkel gebr. in : Het galgt
beter,, dan het burgemeestert , it y a plus de
danger que de profit; cette entreprise ofro
moins de pi ofit que de danger.
Galgenaas , o. galgenbrok , galgenlapper,,
pendard, gibier de potence, bemuse de sac et
de corde, reste de potence, reste de gibet.
Galgenftuk , o. rouerie , f:
Galgenveld , o. lieu de supplice, m., plaine ob
it y a une potence, f., endroit oa Pon expose
les hommes supplicies ,
Galgladder,, yr. echelle de gibet.
Galgpaal , m. poteau d'un gibet.
Galig, b. n. vol galen, (ftrepen)p/ein, e, de raies.
, zie Gadelijk.
Galijkheid, y r. facilite.
Galjoen , o. fruit van een zeefchip , poulaine ,f.,
bec, eperon, Spaanfche Westindievaarder,, galion, no.
Galjoenborden , o. merv. tambours, M. p1.
Galjoot , yr. foort van kleine galeijen , met
eenen mast en 16 tot 20 roeiriemen , galiote.
om te boglbarderen 2 zie Bombardeergaljoot.
Galkoorts , yr. fievre belieuse.
Galleiders , m. meerv. (in de ontleedk.) conduits biliaires , no. pl.
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Gallen, b. w. (ik galde , heb gegald ,) de gal
nit (visch) haler, titer Tamer.
, euse.
Gallig , b. n.
Gallig , b. n. in fommige flreken , zie Galig.
Gallikaansch , b. n. De gallikaanfche kerk , katholijke kerk in Frankrijk , eglise gallicane.
Galan, m. voortdurend geluid, retentissement,
resonnement.
Galmen , o. w. (ik galmde , hub gegalmd ,) eenen
galm geven , jeter sun cri , resonner.
Galmgat , o. een der gaten in eenen klokkentoren , waardoor het geluid te beter gehoord
wordt, ouverture d'un clocher, par ole sort
le son des cloches,
(cement, m.
Galming , yr. action de jeter ton cri, f., resonGalnoot, yr. zaer uitwas aan de bladen en takken
der eiken en andere boomen , veroorzaakt
door den fleck van een infect , inzonderheid
gebruikt wordende tot het maker van inkt ,
noix de gale, casse-dole.
Galnotenzuur,, o. acide gallique, m.
Galon , o. (ond. w.) boordfel , galon,m.
Galonneren , b. w. (ik galonneerde , heb gegalonneerd), ond. w. koorden , galonner.
Galop , m. het rennen, fnoXle loop van een
paard , galop. In eenen vollen
rijden,
aller au grand galop.
Galoppen, o. w. (ik galopte , heb en ben gegalopt) , zie Galopperen.
Galopperen , o. w. (ik galoppeerde , heb en ben
gegaloppeerd ) , met Hebben , wanneer de
voortduring , ,en met Zijn , wanneer de plaatsverandering bedoeld wordt , in galop rijden,
galoper. Een paard laten —, galoper un cheval.
Galpen , o. w. (ik galpte , heb gegalpt), in
Groningen gebr. voor : fchreeuwen , crier. Galping , vr. action de crier.
Galvaatje , o. conduit biliaire, m.
Galziek , b. n. eene galziekte hebbende , bilieux, euse ; fig.' hypocOnder,, atrabilaire,
bilieux, ense, melancolique , chagrin, e.
Galziekte , yr. maladie
polycholie.
Gang , m. bewegmg van iemand, die gaat , marclue, f Zijnen — verhaasten , presser sa marthe , 'eater le pas. Zijnen — ergens heen rigten , diriger ses pas vers quelque endroit ;
fig. Zijnen
gaan , aller son train. Iemand
zijnen laten aan , laisser q. q. aller son
train; le laisser faire. Aan den — komen ,
se mettre en train. Iemand aan den — helpen , mettre q. q. en train. Een werktuig
aan den — brengen , maken , mettre une machine en mouvement; donner le mouvement
a une machine. Dix rad wordt in zijnen
gehinderd , i1 y a q. ch. qui empeche cette
roue d'aller. Doze man is traag in het werken , doch als hij tens aan den — is (als
hij eenmaal begonnen heeft ,) doet hij moor,
dan een ander, cot homme est hiche au travail, mail quand il est une fois en branle,
il en fait plus qu'un autre:
wijze van
gaan , marcher, m. demarche
—, van een
paard ,
f. 1k ken hem aan zijnen
je le connois a son marcher, a sa demarclze.
Zij heeft eenen deftigen —, elle a la de•
marche noble. —, boodfchap enz. in iemands
dienst_ gedaan , voyage. 13, e kruijer heeft zes
gangen voor ,mij gedaan , le crocheteur a fait
six voyages pour vaart , loop van een
fchip , erre, f —, wending, van cep fchip
in het laveren , revirement.
ruimte tusfchen twee muren in een huis, waardoor men
gaat, Een lange , finalle en donkere —,
une longue allee, etroite et obscure. Een
lange — in een gebouw langs eene rij kamers, corridor, m., galerie, f: De bodekte gangen in vestingwerken , galeries. Een geheime
-
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om van het eene vertrck in het andere
te komen , couloir. Een bedekte tusfchen
zuilen , peristyle. — tusfchen de zuilen en
den muur,, aan een gebouw met eenen zuilengang omgeven , póridrome. Een onderaardfche —, conduit souterrain. Een onderaardfche gewelfde , cryptoportique. De
— in eenen ilal achter de paarden , &happee , f. —, enge ftraat , allee , f., passage,
zie ook Gangje. —, {in de ontl.k.)
meat, m.
Gangbaar,, b. n. in omloop zijnde , courant , e.
Gangbare munt , de la monnoie courante ,mettable , monnoie ,de raise, de debit , ayant cours.
Gangbare waar , (die wel aan den man wil ,)
une marchandise de debit , de defaite , de belle
4efaite. —, begaanbaar,, praticable. Een gangbare weg , un -chbmin praticable. —, veel
begaan wordende , frequents, e, passant , e.
Eene gangbare firaat , one rue passante.'
Gangboord, o. (fcheepsw.) passage , m.
incest in zamenft. zie Voetganger,,
Ganger ,
enz.
Gangetje , Gangje , o. verklein w. van Gang,
in den zin van : het gaan , als : 1k heb nog maar
een klein gangetje te doen , j e n'ai plus qu'une
petite tournee a faire; fig. Dat gaat een
gangetje, (dat fchikt uitnemend ,) cola va
aux oiseaux. —, klein itraatje , petit passage , m. , ruelle , f,
Gangpad , zie Voetpad.
Gangfpil , vr. zie Spil.
Gangiter,, vr. incest in zamenflell. zie Voetgangfier, enz.
(bij de mijnw.) gangue , f.
Gangfieen
Gans , y r. zekere bekende zwemvogel , oie.
oie domestique. Wilde —, oie sauTamme
yage. Jonge , oison , m.; fpreekw. Maak
dat de ganzen wijs, a d' autres ! chansons. De —
trekken , (in het ganzenfpel ,) tirer foie.
Brandgans , foort van zeegans , barnache ,
Lepelgans , spatule. Duikergans , piette.
Gansch , b. n. gcheel, entier,, ere, tout , e.
De ganfche wereld , tout le monde, le monde
entier,, l'univers. De ganfche dag , taut le
four, tout le long du jour. Een — j aar,, une
annee complete, ou entiere. Van ganfcher
haste, de tout 11201Z coeur. De ganfche fom
bedroeg zoo veel , la somme totale , le total
tnontoit 4 tants Men het ons een — our
wachten , on nous fit attendre one heure toute
entiere ; in den gemeenz. fpreektr. als : Hij
is een ganfche kerel , c'est un maitre-bemuse,
un homme , un brave homme. —, bijw. ganfchelijk , entierement , totalement. — niet,
point do tout.
Ganfchelijk , zie Gansch , bijw.
Ganzedistel , vr. (in de kruidk.) , palais de lievre , laiteron , m.
Ganzenbloem , vr.paguerette, petite marguerite.
Ganzenbord , o. carton pour jouer le feu de
foie, le feu de l'vie. op het — fpelen ,
jouer le feu de foie.
cuisse d' oie , f.
Ganzenbout ,
Ganzendrek , m. merde d'oie , f.
Ganzenhok , o. om ganzen te mesten , epinette ,
noose, f. — plaats, waar men ganzen opfluit,
liable aux oies , f.
Ganzenkieken , zie Ganzenkoiken.
Ganzenkroos , zie Eendenkroos.
Ganzenkruid , o. (in de kruidk.) naam van onderfcheidene bloemen , paguerette ,f., commaquinze feuilles rouges. —, zilverret ,
kruid , argentine , potentille , herbe aux ores,
Ganzenkuiken , o. eison ,
Ganzenmarkt , vr. marche aux oies , m.
Ganzenlepel, in. zeker werktuig der heelmees32o
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ters, om het graveel nit de blaas te haler,
tenette , f.
Ganzenpen , yr. plume d'oie.
GanZenpeper,, vr. bij koks , la petite oie.
Ganzenpoel , marais, m. ou fosse oh Pon trouve
beaucoup d'oies , f.
Ganzenpoot ,
patte , f. ou pied , m. d'oie.
Ganzenichacht , yr. plume d'oie.
Ganzenfmout, o. graisse d'oie , f.
Ganzenfpel, o. jets de foie, no.
Ganzenveder,, yr. plume d'oie,
Ganzenvel, o. peau d'oie , f.
Ganzenveld , o. champ oh Pon fait paitre les
Dies , M.
Ganzenvet , zie Ganzenfmout.
Ganzenvoet ,
_pied d'oie , m. —, zekere
plant , patte dote, f.
Ganzerik , yr. zeker kruid , argentine.
Gapen , o. W. (ik gaapte , heb gegaapt ,) den
mond opfperren , ouvrir la bouche ; fig.
Hij gaapt wijd , it demande beaucoup ; fig.
niet wel fluiten , titre entr' °overt , e. Een
gapend gebrek, un grand de'faut on defaut
visible. Eene gapende wonde , one grande
plaie. Dat gaapt als .een oven , (dat is eene
gapende , tastbare leugen ,) cela est evidemtalent faux ; fpreekw. Tegen eenen oven than
te —, faire son ouvrage , aboyer a la
lune. —, (in den gemeenz. fpreektr.) met
eenen opener mond en opgefperde oogen
toezien, bayer. Het is een luiaard , hij ftaat
, c'est urs paresseux qui ne fait
maar te
, geeuwen , bailquo bayer aux corneilles.
ler.
bailleur ; fig. badaud , celui qui bale
Gaper ,
aux corneilles.
—,
Gaping , yr. het gapen , bafflement,
opening, °overture f. ; fig. gebrek, defaut ,
manque , lacune. Er is eene — in dat
werk , rl manque q. ch. , it y a une lacune,
a cot ouvrage.
Gaps , yr. eene dubbele handvol , jointee.
Garde , yr. roedc , baguette, verge, houssine.
Eenen foldaat door de garden later loopen,
(eertijds eene krijgsitraf,) passer un soldat
par les baguettes. —, roede voor kinderen ,
verges , f. pl.; fig. Hij moet de — nog hebben , it se conduit en enfant.
Garde, yr. ond. w. (in de krijgsdienst ,) wacht,
garde.
Gardiaan , m. van een klooster, , gardien.
(bij krijgsl.) een die bij de garde client,
()Pier ou soldat de la gargle.
Gareel , o. (ee) getouw , waarin de paarden
voor een rijtuig worden gefpannen , harnois
de chevaux de trait, m.; fig. Die twee loopen in
het zelfde —, ce sont des Bens de mime fa, haam , zie Greel.
rine.
Gareeltuigmaker,, m. bourrelier.
Garen , o. gefponnen Braden van vlas , wol of
fpinnen , filer du fil.
, tn.
boomwol
haspelen , afwinden , afwikkelen , divider
du fil. — twijnen , retordre du —, inzond. linnen garen , fil de lin. —, net, filet, m. , rots , tn. pl.(bijzond. voor hazen of
konijnen , panneau, tn.) Het —` fpannen 2
tendre , jeter le filet , les filets , les rots ;
fpreekw. Hij is menigmaal voor het — geweest , (op het punt geweest om gevangen
worden ,) it a souvent courts risque d'être rts.
Garenklopper,, m. maillet pour battre le 1.
Garenkooper,, m. marchand de fil.
Garentwijnder, m. retordeur.
Garentwijnfter,, yr. retordeuse.
Garenverl ooper , m. vendeur de
Garenverkoopfter,, yr. vendeuse de fil.
Garenwiel, o. rouet 3 filer, fn.
Ga-
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Garenklos , m. bobine, f:
Garenwinkel , m. magasin de fil.
Garenzak , m. sac a fil.
Garf, yr. fchoof, een armvol afgefneden en
zamengebonden , ongedorschte graanhalmen ,
gerbe. De garven binden, faire, lier les
gerbes. Het graan in garven binden, ger.
ber, engerber le bl , le mettre, le, lier,en
gerbes. Een hoop garven , un quintau. Een
tiental garven , un dizeau. De tiende der
(visch , chevrette.
garven , le champart.
Garnaal , yr. zekere , bekende , kleine zeeGarnaalmarkt , yr. marche aux chevrettes , m.
Garnaalwijf, o. femme qui vend des chevrettes , f. (nison, f.
Garnizoen , o. cond. w.) krijgsbezetting , garGarst, zie Gerst.
Garstig , b. n. eenen bedorven', of flerken fmaak
hebbende , inzond. van fpek , ranee. Dit
fpek is —, ce lard est ranee. Garstige boter du beurre rance.
Garstigheid, yr. rancissure.
Carvell, o. w. (ik garfde , heb gegarfd), het
koren in garven binden, gerber, engerber.
—, de garven van het land voeren , transporter les gerbes.
Garver, m. celui qui transporte les gerbes. Die
de koornfchoven in de fchuur optast, calvan4r.
Garving , vr. action de transporter les gerbes.
Gas, yr. firaat , rue. —, kunstlucht , gaz, tn.
Azijnzuur , gaz acide aceteux. Zwavelzuur , gaz acide sulfureux. Wat in—kan
worden veranderd ? of he tzelve kan voortbrengen , (bij de fcheik.) gazeifiable.
Gasaardig, gasfoortig, b. n. (in de natuurk.)
gazer forme , gazeux , se.
Gast, m. iemand , die door eenen gastheer onthaald wordt, convid, convive; fpr. w. Als een
gierigaard gasten heeft, gedraagt hij zich'
n'est chere que de vilain. Hij is niet
mild ,
n'est pas des convies,
van de_ gasten ,
n'est 'pas du nombre des convids. Mijn vriend
heeft zijne gasten wel onthaald ? mon ami a
bien recu, bien traitd ses convies. Wij zullen heden gasten hebben , nous' aurons aujourd'hui du monde a souper, a diner; nous donnons a diner, a souper aujourd'hui. Wilt
gij dezen middag mijn
zijn , voulez-vous
diner avec moi aujourd'hui? 1k za u eens
op eenen middag te vragen , je viendrai
vous demander a diner un jour. Te — pan,
diner ou souper en vile; fig. Hij kwam daar
Hecht te
, it sortit bredouille. Aan dien
fchotel zal ik te aan , je me regalerai de
ce plat. —, vreemdeling, die in eene herberg
komt huizen of fpijzen , bete. Die kok beclient zijne gasten wel , ce restaurateur traite
bien ses hdtes. Gasten zetten , tenir ordinaire, tenir table d'hete. In dat logement
zijn altoos vele gasten , it y a toujours beaucoup d'etrangers dans cet hdiel, dans cette
hOtellerie. —, in eenen uitgebreideren zin,
vreemdeling , als : (in de bijbelvertal.) ,Gasten en vreemdelingen op der aarde,, etrangers et forains. —, in eenen nog uitgebreider' zin , perfoon , als : Een rijke —,
un richard, un gros richard, Phomme aux
etas; inzond. een vlug , fchrander,, bekwaam
perfoon, als : Hij is een —, (flimme vos ,)
c'est un matois , une fine piece, un fin renard. .Hij is een lustige —, c'est un C 0771-\
pagnon, un beau compagnon; (ook met in, wacht
zigt op loosheid :) Het is een
voor hem , c'est un compagnon, defiez-vous de
lui. Een rare — , un drdle de corps, un
plaisant corps. Een gastje , (moedige jongen ,) on petit drille. —, jets dat grout is,

GAS
32!
als : Dat is een — van een" visch , gaol prodigieux poisson ! quel grandissime possson! —,
in zamenftell. gezel , knecht , als : Een drukkersgast , uri garcon imprimeur, compagnonimprimeur. (in Gelderl.) hoop fchoven,
die tegen elkander gezet worden om te droogen , quintau.
Gastereren , o. w. (ond. w.)(ik gastereerde ,
heb gegastereerd), gastmaal houden , banqueter. (m. chere.
Gasterij , vr. gastmaal , regal, festin,banquet,
Gastheer,, m. die vrienden te gast heeft , Note.
Gasthouder,
herbergier,, hate, aubergiste.
Gasthuis , o. huis , waar aan oude lieden kost
en inwoning gegeven wordt , hospice, m. Het
oude-mannen , l'hospice des weillards.
huis, waar voor de heraelling van behoeftige zieken gezorgd worth , hdpital, m.;
fig. Zij liggen daar alien in het —, het is daar
geheel in het — , ils sont tons malades dans
cettc maison. Ik heb ook in dat ziek gelegen , fen ai tate ; je connois cela par experience; j'ai fait la mime faute; fpreekw.
Dat is de weg naar het , c'est le chemirt
de Phdpital; c'est le moyen de se ruiner. —,
huis, waar men , tegen zekeren uitkoop , zijn
leven lang kost en inwoning geniet , comtnunaute , f.
Gasthuiskerk , yr. iglise de Phdpital, dans un
hdpital, dans une communautd.
Gastimislieden , m. meerv. personnes entretenues dans un hospice, f.
Gasthuismeester,, m. iconome d'un hospice, directeur ou administrateur de Phdpital ou de
Phospice.
Gasthuismoeder y r. econome d'un hospice, directrice ou ad'ministratrice de Phdpital ou
Phospice.
Gasthuisvader,, m. hdpitalier, pere ou administrateur de Phdpitat ou de Phospice.
Gastmaal, o. festtn, regal, m. Groot —, banquet,
m. chere, f. Prachtig —, chere entiére.
Gastregt , o. wederzijdsche gastvrijheid in onde tijden , bij gebreke van openbare herbergen noodzakelijk, droit d'hospitalite,
Gastvrij, b. n. herbergzaam, bereld .om bekenden
en vreemden te onthalen , hospitalier, ihre.
Een zeer — man , un homme fort hospitalier.
Gastvrijheid , yr. herbergzaamheid , hospitalitl.
Gat , o. eene opening , trou, m. ouverture, f.
( AANM. Ouverture is, even als opening , het
algemeene Woord , dat de fcheiding der deelen van iets aanduidt ; trou, even als gat,
beteekent in het bijzonder eene meestal ronde of rondachtige opening , in onderfcheiding van de langwerpige opening, spleet,
(fente.) Een — in den muur, in den vloer,,
in den grond , in de koufen , un trou a la
muraille, au plancher, aux bas. —in eenen
muur voor de fteigerpalen , ook balkgat, (in
de bouwk.) ope, tn. — of holte aan den
oever onder de wortels der boomen (bij de
visfchers), sourive, Een waken, faire
un trou. Een — ftoppen , boucher un trou;
fig. Die fom komt goed , om een — te floppen , (eene fchuld te betalen ,) cette somme
servira a boucher un trim. Het eene — maken , om het andere te ftoppen , (de eene
fchuld maken , om de andere te betalen ,)
faire de la terre le fosse. Ik zie er geen —
in , (weet er geene uit4omst voor,) Jo m'y
perds Pesprit s'y perd; fpreekwp. Hij weet
voor iederen fpijker een — (weet voor alles eene uitvlugt ,) it a une cheville pour
chaque trot, ; autant de trous, autant de chevilles. Hij ziet door eene plank zonder (his
is een negenoog ,) it trouve a redire d tout.
V
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opens wand, als : Een — in het hoofd , in
het been hebben , avoir un trou a la tete , la
jambe. Zich een gat in den arm laten fteken , (zich doen aderlaten ,) se faire saigner. — 7 hol van eenig dier , tron , tn. De
konijnen kwamen nit hunne gated, les lapins
sortirent de leurs trous. Een — van eenen
mol , tin trou de taupe; fig. Het is een —
van een huis , ce n'est pas une maison 5 ce n'est
qu'un trou; fp,reekw. Hij is voor Oen — niet
te vangen , (men kan hem niet ligt overflaag
zetten ,) it s'echappe comme sine anguille.
flu
—, hok in eene gevangenis , cachet,
werd in een donker gezet , on le mit dans
tin cachot noir.—, voor de gevangenis zelve ,
als : Hij zit in het —, it est en prison. —,
mond van eene haven , embouchure, entree
d'un port, f. —, in het hont om er een ander
fink met de punt in te fteken , mortaise, f.
—, in het roer, waarin de helinftok geftoken
words, mortaise du gouvernail. (fclujfgat)
van eene katrol , mortaise de penile. De form
noodzaakte ons , om bet -- in te loopen , la
tempéte nous force: d'entrer le port. Binnen
gaats , dans le port. Buiten gaats , devant
le port. —, engte tusfchen een eiland en het
van St. Maarvaste land , pertuis, m. Het
ten bij Rochelle , le pertuis d'ilntioche pies
de la Rochelle. vermindering van voor-'
raad als : Die koude heeft een groot — in
onze kolen gemaakt, ce froid nous a fait
be tiler une grande quantite de nos charbons.
Een — in den dag flapen , dormir la grasse
matinee. —, het vierkante —, de deur,
als Iemand het vierkante — (het gat van
de deur) wijzen , chasser q. q. de chez soi ;
fpreekw. Het is met -hem nit mijn , in
mi)n —, (uit mijne deur en in mijne deur,
hii is altoos over mijnen vloer ,) je suss toufours °bade de liti , it est toujours -.hendu
ma ceinture , attache a ma ceinture , je Pal
continuellement sur le nez. (Amim. zoo het
laatfle fpreekw. iets laags fchijnt te beteekenen , is het alleen om de fchijnbare dubbelzinnigheid met de volgende beteek.)
Die zijn Brandt, moet op de blaren kitten,
qui fait la folie, la boit. —, in de taal van
het lage gemeen zeker bekend ligchaamsdeel, cu , m.; fig. Iemand in het — kruipen,
het — likken, flatter 9. q. , tacker de le gagnerpar des soumissions basses et rampantes ; faire le chien couclzant, faire le pied de
'years. De nering zit op haar —, le debit se
diminue. (in iets maken , percer.
Gaten , b. w. (ik gaatte , heb gegaat ,) een gat
Gatenplatteel , o. zeker keukengereedfchap,.
vol gaten , doorflag, vergiettest , passoire,f.
Gatepetiel , zie Gatenplatteel.
Gatig , b. n. plein, e, de trous.
Gatlikken, b. w. (ik gatlikte heb gegatlikt),
gem. woord , flikflooijen , flatter lticgment ,
faire le pied de veau. (adulateur.
Gatlikker, m. flatteur servile, leiche flatteur,
Gatlikkerij , yr. ldche flatterie , adulation.
Gatlikking , zie Gatlikkerij.
Gatlikfter,, yr. cello qui Platte hichement.
Gave, zie Gaaf, yr.
Geaard , verl. deelw. zie Aarden. , b. n. van
eene zekere natuurlijke gefieldheid als : Wel
of Hecht geaarde lieden , des gens d'un bon
ou d'un mauvais nature/.
Geaardheid, vr. natuurlijke gefieldheid naturel ,
Gearmd , b. n. armen hebbende , ayant des bras.
—, arm in arm gaande , se donnant le bras.
Gebaar,, 0. (meerv. gebaren ,) beweging van
het ligchaam of van enkele deelen , om eene
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gemoedsaandoening te kennen to geven , geste,
tn. Deze redenaar maakt te veel gebaren,
belagchelijke gebaren , cot orateur fait strop
de gestes , gesticule trop, a une gesticulation
ridicule. 1)e gebaren van Bien tooneelfpeler
hebben veel uitdrukking , hebben iets edels ,
cot acteur 'a le geste express:* f, noble. Zijne
gebaren zijn niet natuurlijk , son geste n'est
pas naturel. levee, gedruisch, vacarme,
bruit, in.
Gebaard, b. n. met ecnen baud- voorzien , barhis, e.
veer. deelw. zie Baren.
Gebaarmaking , yr. gesticulation.
Gebabbael , o. het aanhoudend babbelen , habil, m.
Gebaf, o. het aanhoudend baffen , aboiement
m. Men hoorde het — der honden , een
langdurig , on entendit Paboietnent des
chiens, de longs aboiements.
Gcbak , Q. het bakken , action de cuire au four,
ou de frire ,f. 7 zoo veel brood als op eenmaul gebakken worth , fournie, f. 7 in het
algemeen, hetgene van meel met eijeren,
melk, boter,, enz. gebakken wordt , patisserie, f. Houdt gij van —? aimez-vous la pdtisserie ?

Gebalder,, o. het aanhoudend balderen , bruit
retentissant, en.
Gebarenkunst , yr. de kunst , om met gebaren
gemoedsaandoeningen uit te drukken, mindque.
Gebarenmaker, m. die in het fpreluen te yea
gebaren maakt, gesticulateur.
Gebarenfpel , o. gesticulation, f.
Gebarenfpraak , vr. het te kennen geven van gei
moedsaandoeningen door gebaren , pantomime.
Gebas , zie Gebaf.
Gebbe, vr. zeker vischnet , trouillote, chaudiere.
Gebed, o. het bidden tot het Opperwezen gerigt,
priere,oralson,f. Het — geeft veel troost ,
priere_donne beaucoup de consolation. Hij is in
het —, it est en oraison. voor de biecht, confite or, m. Zijn d.oen,faire sa priere , s es pt
res , Aire oraison. De gebeden der regtvaardigen , les prieres dot justes. voorfchrift
van zoodanige belle , priere 5 formule de priare , oraison , f. Gebeden voor zieken voor
fiervenden , voor reizigers , formuks de prieres pour des malades, pour des (mourants)
des
agonissants , pour des voyageurs. Bet
Heeren , l'oraison dominicale. Innerlijk of
, oraison mentale. Overlaid —, priers
ftil
vocale.
Gebedel , o. het aanhoudend bedelen , gueuserie , f. Het — is ongemeen in deze fad, it y
a bien de la gueuserie dans cette
Gebeden , veil. deelw. zie Bidden.
Gebedenboek , o. livre d'oraisons , de priares ,
tn.
, der roomschezinden les heures , f
Gebedenhuisje , o. prie-Dieu , m.
Gebe' ef, o. het aanhoudend haven, trembletnent
cantina, tn.
Gebeend , b. n. beenen hebbende 9 ayant des jambes. —, beenderen hebbende , ayant des os.
Gebeente , o. al de beenderen van een dierlijk
ligchaam , systeme osseux, m. les os , m. p1.
Fijn van — zijn , avoir les os delicats; fig,
De ondeugd zit hem tot in het , it est trestnichant. —, van een lijk , les ossements,
pl.; inzond. van menfchen , les ossements,
(in den verb. ft.) la de'pouille tnortelle. Hier
rusten de gebeenten zijner voorouders , ici
re'posent les ossements de ses ancetres. Het
graf, dat zijn omvat, le tombeau qui renferme sa depouille tnortelle ; fig. Men befchreit
, (zijnen flood,) on pleure ennog zijn
co-
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core sa mort; in den gemeenz. fpreektr. Wij
haciden lien haas fehielijk in het — gclegd,
nous cumes bienat expedid ce
Gebeft , b. n. zic Bet.
Gebekt , b. n. met cenen bek voorzien, ayant
un. bec ; fig. Stijf —, opini litre. Spits ,
mordant, e.
Gebergte , o. eerie reeks van bergen, chaine de
moniagnes, f:
Gebeten , verl. deelw. zic Bijten. — 7, b. n. fig.
e.
vergramd , en colerc , irrtte , c,
Gebeuk , 61. het aanhoudend beuken , battement
continu , m.
Gebeuren, o. w. Chet gebeurde , is gebeurd) ,
gefehieden , arriver. Het gebeurde , dat, enz.
al arriva que, etc. Dat is nsij gebeurd Bela
m'est arrive.
Gebeurlijk , b. n. dat gebeuren trans possible,
ce gut pent (strive:
Gebeurliikheid , yr. possibiltte.
Gcbeurtenis , yr. evinement , tn. aventure, fs.
Gebied , o. heerfchappij , domination, f. Onder het — van eenen hertog, Sous la domifirekt zich over al
nation d'un due. Zijn
deze gewesten sa domination, sa puissance, son empire s'etcnd sur routes ces provinces. —, de nitgeflrektheid lands , waarover
gebied gevoerd words, territoire, m. Dit
goed, ligt buiten het , (ook buiten de
vrijheid ,) der 1141 , cctte ten e n'est plus
flans lc ten Italie, darts la banneue, West
Het Turkfche ,
plus du ressort de la
, le territait e Wan, Russo. Een
Ruslifche
un
tertitoire
neutre
; zie ook
onzijdigRegtsgebied ; fig. Het — der welfprekendheid en der dichtkunst ftrekt zich verder uit,
dan dat van allc overige kunsten , le cham
de Peloquence et de la poesie est plus etendup
que celui des autres arts. Dat behoort tot
het — der wijsbegeerte , cola est du tessort
de la philosophic.
Gcbieden , b. w. (ik gebood, hob geboden),
bcvelen , zijncn wil als magthebbende bekend
sunken , commander,,ordanner. Hij deed hetgehe hem geboden was , it fit ce qu'on lui avoir
ordonni, commando. lemand ftilzwijgen —,
imposer silence 4 q. q. —, (in de ipraakk.)
De gebiedende wijze , (eon vorm des werkw.,
door welken de fpreker zijnen wil te kennen
geeft, jegens minderen als gebod , jegens gelijken als vermaning , jegens meerderen als
verzoek ,) le mode imperaii f, l'imperatif.
Gebiedenderwijze bijw. me; magthebbing
iMperativement.
Gebiedenis , vr. bijna veroud. voorheen gebr.
voor Groctenis , groct , compliments, m. pl.
baisemains , pl., saint , m. Mijne — aan uwe
vrouw,, faire ones baisemains a vatic spouse.
Gebieder, in. commandant , chef:
Gcbieding vr. action de commander.
Gebiedfter,, yr. celle qui commande , maltrecse.
Gebiedzuchtig , b.- n beerschzuchtig , imperieux , euse, ambitieux , se. (fessu, e.
Gebild, b. n. dik van billen, qui a de grasses fesses,
Gebind, gebindte, o. meerv. gebindten ;zie Bind.
Debit, o. de tanden , les dents, f. pl. denture, f fam. rdteller,, m. Een goeti
hebben , avoir une belle denture, un beats
teller. Een — van valfche tanden , un ratelier de pusses dents. —, bit , niondfluk van
eon paard , mors, frein,
embouchure , f:
Eel/ paard, dat met zijn
fpeelt , op zijn
bijt , un cheval" qui se jouc de son mors ,
de son frein, qui bodice avec son morn, qui
rouge le mars ,
frein. Die fporcnmaker
verkoopt
foort van gebitten , verfiaat
het goed , eon
naar den mond van bet
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paard te makcn , cot eperonnier vend touter
sortes d'engtouchutes, s'entend bien a embouCher un cheval.
Geblaard (verl. deelw. zie B.laren.) , b. n.
met Gene viak voor den kop , bij dieren , gefpikkeld , morquete ,e, tavele , e.
Geblaas, o. het aanhoudend blazen , action de
snuffler, zie Blazer.
Gcblaat , o. het aanhoudend blaten bilement
Ilet fehaap en het lain herkennen elkander aan bun , /a brebis et Pagneau se teconnoissent a leur belement.
Gebladerd , b. n. (in de kruidk.) lamelleux ,se.
Geblaf, zie Gebaf.
Gebleken , verl. deelw. zie Blijken.
Gcbleven , verl. deelw. lie Blij yen.
Geblik , o. het aanhoudend blikken met de
oogen , clignotement, cillement, m.
Gebloemd , b. n. met bloemen verfierd , figure,
e, a flours, faconne,e. Gebloemde, (gevlamde) itoffen ,
eselflours, 4 ratnage , faconvees. Gebloemde tafellakens , des /sapper ondees.
Gebloemte , o. allerlei bloemen te zamen , des
flours, f. pl.
Geblonken ,
deelw. zie Blinken.
Gebod , o. bevel, commandement, ordre, precepte , injonction, fi (in de godgel.) De
ties geboden , les dix commandements, le decologne. hnwelijksafkondiging , ban , us.
annonce , f. Onder de geboden zijn of Haan,
avoir des annonces. De geboden fluiten
arreter on retenir les bans , les annonces.
Geboden , yeti. deelw, zie Bieden en Gebieden.
Geboefte , o. fchuim van yolk , racaille, lie
dts peuple, canaille , gueusaille , f:
Geboeg&, verl. deelw. zie Boegen. —, b. n,
qui a une prone.
Geboert ; o. raillerie, f
Geboert , Gebocrte , o. bij diehtcrs , de hocren , les paysans.
Gebogen , veil. deelw. zie Buigen.
Gebogcheld, b. n. eenen bogehel hebbende ,
bossu, e.
boogswijze gebogen (als de
kiel van eon fchip) , arque , e.
Gebom , o. bet aanhoudend bommen , resonnement comme d'un tonneau vide, m.
Gebombam , o. het aanhoudend bombammen ,
tintement continuel, vs.
Gebonden , verl. deelw. zic Binden. , b. n.
inzond. bij koks en keukenmeiden , als Eene
wel gebondene fans, une sauce bien Bee. De
fans moet geroerd worden, tot zij. — is ,
put remuer la sauce jusqu'a ce qu elle se lie.
Gebons, o. het aanhoudend bonzen , bruit continu qu'on fait en heurtant, m.
Gebood , verl. deelw. zic Gebieden.
Geboomte , o. vele boomen te zamen, des arp1.
bres ,
Geboord , verl. zie Boren en Boorden.
Geboorte , vr. het ter wereld komen , naissance,
extraction. Van zijne— af, depuis sa naissance,
des sa naissance. De -- -des Heilands , la
naissance, la nativite de Jesus-Christ. —,
afflamming , afkomst , naissance. Hij is con
Franschman van —, it est Francais de naissance. Van hooge , van lags —, de haute,
de basso naissance. —, inzond. aanzienlijke afkomst , als : Een man van — un homme de
naissance, qui a de la naissance. Een man
zonder —, van geene —, un homme sans
naissance; fig. Een oproer in .zijne — dem.
pen , etoufrer une sedition dans sa naissance.
Geboortedag, m. dag waarop men geboden is,
jour de naissance, anniversaire.
Geboortedicht, o. "oeme sur la naissance de
q. q., vi. pousie genithliaque , f:
Vz
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Geboortegroet, m. felicitation, congratulation
qu'on fait 4 une personne le four de sanaissance, f.
(qGeboortejaar , o. annee de la naissance de q.
Geboortelied , o. chanson sur la naissance de
q. q. , f
Geboorteplaats, yr. lieu de naissance, lieu natal, m.
Geboortepunt , o. of -fond , point de naissance,
horoskoop , horoscope, m.
Geboorteflad , yr. ville natale.
Geboortefter yr. bij planeetlezers , far , onder welke iemand geboren is , hale sous laquelle une personne est née.
Geboorteuur, o. heure de la naissance, f.
Geboortewensch , zie Geboortegroet.
Geboortig , b. n. ne, e, natif, lye. — van
Arnfierdam ne a Amsterdam, natif d'Amsterdam.
Geboren , b. n. ne, e. Een kind , dat na zijns
vaders dood — is , un enfant posthume. —
worden, nuitre.
Geborgen , verl. deelw. zie Bergen.
Geborrekik , zie Gerikkerik.
Geborst, b. n. met borsten voorzien , ayant des
mamelles. zwaar,, groot van borsten,
mamelu, e.
Geborsten , yeti. deelw. zie Gersten.
Gebouw,, o. een ;mar de regels der bouwkunst
opgetrokken geftkht , tot woning of zekere
verrigtingen gefchikt , bath:tent, (wanneer
het eenige merkelijke grootte heeft ,) edifice,
tn. Dit huis is een fchoon —, cette maison
est un beau bdtiment. Die kerk is een prach, cette eglise est un magnifique edifice.
tig
architectonograpke.
Befchrijver van een
architectonographse.
Befchrijving van een
Gebraad, o. gebraden vleesch , rb.ti ,
Gebrabbel , o. het brabbelen of hetgene gebrabbeld is , zie Brabbelen , embroutllement, tn.
Cebragt , verl. deelw. zie Brengen.
Gebrak verl. deelw. zie Gebreken.
Gebrandmerkt, b. n. stigmatise, e, zie verder
(re , f.
Brandmerken.
Gebras , o. het aanhoudend brasfen , bonne chiGebrek , o. (meerv. gebreken ,) behoefte,
fchaarschheitl, mangel , manque ,tn.,faute f.
Het — aan geld is er oorzaak van , le manque d'argent en est la cause. Hij heeft het
niet kunnen verkrijgen bij — vanvrienmanque d'amis. Er
den, it lea
aan Engelfche waren , les
is :haus Been
marchandtses anglaises tie sont pas .cares
, j'ai besoin de
present. Ilt heb pennen
de geneesk.) defaut
plumes. — aan zog ,
penurie
, f. Er is een
Groot
—,
de lait ,
aan vrtychten., ii y a une pinurie de
groot
ruits; fpreekw. Bij — van brood eet men korstf
jes van pasteijen-, crotite de yid vane bien
pain. —, inzonderh. behoefte aan de voornaamste levensbenoodigclheden , besoin ,
— lijden , etre dans le besoin, manquer du
necessaire. zedelijke onvolkomenheid ,
defaut , tn. Alle menfasen hebben bonne gebreken, tout homme a ses defauts, it n'y a
personne sans defaut. elke andere onvolkornenheid. als : Dit huis heeft een —, cette
maison a un defaut. In gebreke blijven ,
manquer al sa parole, a ses engagements.
ligchanielijk ongemak , als: Een geheim
une indisposition secrete. De ouderdom
komt met vele gebreken , la vieillesse ,est
accompagnie de beaucoup d'infirmites. Bij
— van , faute de, par, afaute Hi.]
is bij — van hulp gefforven , it est snort
inzond. de vallende
faute de secours.
ziekte , le haut mal , le mal caduc. Hij heeft
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het , it tombe du haut mal , du mal caduc.
Gebrekeloos , zie Gebrekkeloos.
(het gebrak , heeft gebroken),
Gebreken , o.
zie Ontbreken.
Gebrekkelijk , b. n. met gebreken , onvolmaakt,
imparfatt ,e defectueux , euse. Een — werk,
un ouvrage tmparfait, mal fait. Gebrekkeij ke waren , des marchandises defectueuses.
inzond. met ligchamelijke gebreken , eszijn,
tropie , e. Hij zal al zJjn leven
bijw. tmparsera estropid toute sa vie.
faitement.
Gebrekkelijkheid, yr. imperfection, defectuositi.
Gebrekkeloos , b. n. zonder gebreken, sans
defaut.
Gebrekkig , b. n. waaraan gebrek is , fchaarsch,
rare. Vleesch was in die plaats overvloedig
voorhanden , maar het brood was —, it y
avoit abondance de viande dans eet endroit,
mail le pain y itoit rare. Een — werkwoord,
un verbe defectif: —, met gebreken , zie Gebrekkelijk.
Gebriesch , o. het briefchen (van paarden),
hennissement , (van leeuwen ,) rugissement, m.
Gebroed , o. de uitgebroeide kiekens van een
nest, couvie , f: afftamming van fommige
huisdieren en vogels , engeance, f. Eendvogels
van een fchoon —, des canards dune belle
engeance; fig. in eenen kwaden zin , van
menfchen , als : bat vervloekte gebroed, cette
maudite engeance. (sins.
Gebroederlingen , m. pl. enfants de pres , coltGebroeders , m. meerv. broeders , freres,
Zij zijn —, ils Pont freres. inzond. in
den koophandel , twee of meer in handelgemeenfchap vereenigde broeders , freres. De
van Cleeff 2boekhandelaars , les freres van
Cleef, libratres.
Gebroederfchap , yr. broederfchap , cot:Pith,
corporation. De — der H. Blaagd , la confrerie de la St. Merge.
Gebroedfel , zie Gebroed.
Gebroekt , b. n. eene broek aanhebbende
portant une culotte.
Gebroken , verl. deelw. zie Breken en Gebreken. — , b. n. gebrekkig , als : — Fransch
eene breuk
fpreken , ecorcher le francois.
zijn, avoir une hernie.,
hebbende , als
o. (in de rekenk.) fraction , f. De regel van drieen in het —, la regle de trois
en fractions.
Gebrom , o. het aanhoudend brommen , bruit
sourd , grondement , tn. — van bij.en , bout-donnement , —, van klokken , untement, tn.
zie Brommen.
Gebrui , o. het bruijen , vacarme, bruit, m.
Gebruik , 0. het gebruiken, de aanwending of befteding van iets , usage, emploi , m. —, van iets
maken , faire usage de q. ch.; (ongebr.) utiUser. Een goed of een flecht — van lets
maken , user bien, user mal de q. ch. ; van
daar : gewoonte , usage, tn., coutume , T. Het
— is de dwingeland der levende talen , 1'usage est le .tyran des langues vivantes. Dit
woord is rnet sneer in —, ce mot n'esqlus en
usage, inusite. Terwijl men dat eenmaal in hem
toegelaten heeft , wil hij er een — van maken , parce qu'on lui a souffert cela une fois,
it vent en faire une coutume. Een oud —,
une vieille coututne. —; lets , dat door kracht
van gewoonte als tot eene wet geworden is,
herkomst , usage ,m., cotaume, prati.que, f.
Het — williet zoo, l'usage le vent ainsi. Zoo is
het—firer to lande, telle est la pratique, la mode
dans ce pays-ci. De gebruiken en gewoonten
van een land (in de praktijk), les us et les
coututnes d'un pays. Naar 's lands —, selon la
conl
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eoutume, les coutumes, les usages du pays.
Dc gebruiken (gewoonten , plegtiglieden) der
kerk , les ceremonies, les rites de- Piglise.
—, het vermogen om te gebruiken , lacultd.
Hij heeft het der fpraak verloren , it a
perdu la facultd de parler.
Gebruikelijk , b. n. in algemeen gebruik , usiti
e, usuel , le. Dat is bij ons zeer , cela
est fort usiti chez nous. Men moet zich van
gebruikelijke bewoordingen bedienen , it faut
se servir de termes usuels. Het is hier niet
nieuwjaar te wenfchen , it n'est pas d'usage ici de souhaiter la bonne annie.
Gebruiken , b. w. (ik gebruikte , heb gebruikt) ,
aanwenden beiteden , employer , user de, faire
usage, se servir de q. cit. Men moet den
tijd tot lets —, it faut employer le temps
q. ch. Zekere fpreekwijzen —, user de certaines facons de parlor. Ik heb dat geld niet
gebruikt , je n'ai pas fait usage de cet ar, se .servir de lunettes.
gent. Eenen bril
—, bijzond. (fpljs .of drank) innemen , user de,
prendre. Artienijen —, user de remedes.
Gebrnik het met mate , usez-en sobrement.
Ik gebruik geene fnuif, je n'use point de tabac. Wilt gij niets —? vous ne voulez riot;
prendre? W at wilt gij —? que prendrezvous? beflapen , als : Eene vrouw —,
avoir un commerce charnel avec tine femme.
Zich laten—, (van een oneerlijk vrouwmensch,
dat eenen man te wille is ,) se prostituer.
Gebruiker,, zie Bruiker.
Gebruis , o. het aanhoudend bruifen , bruissemeat, mugissement (des vagues , des vents), m.
Gebrul , o. het brullen van den leeuw,, rugissement, m.
Gebulder,, zie Gebalder.
Gebulk, o. het billken van runcleren mugissement, meu.glement, beuglement, m.
Gebuur, m. zie Buur.
Gebuurfchap , o. voisinage, m. , voisins ,m. pl.
Gedaagde, m. en vr. ajournd , e, assigni , e,
difendear, difenderesse. —, die, met verfchijnt , de'faillant, m. difaillante, f.
Gedaan , very . deelw. zie Doen en Gedoen. —,
verrigt, fini, e, fait, e, ache yd , e. termini, e.
Het werk is —, l'ouvrage est fini ; fig. geEindigd , als : Het fpel — la partie est
finie. Het is met hem —, it est a l'extrimite ; ook Il est ruind ; fpreekw. Gedane dingen hebben geen' keer , zie Ding. Zij ziet er
vrij wel — uit , elle a tine assezjolie tournure.
Gedaante , yr. uiterlijk voorkomen , figure,
Een kogel heeft eene ronde , een teerforme.
ling eene vierkante - , la sphere ent d'une
igure
,
d'une
forme, ronde ; le cube est d'une
f
In
figure, dune forme, quadranelaire.
verfcheiden gedaanten , dans di ifirentes forvies; fig. toedragt van zaken , als : De zaken zip van — veranderd , les affaires ont
change de face.
Gedaanteverandering, Gedaanteverwisfeling, yr.
het aannemen van eene andere gedaante ,
metamorphose, transfiguration.
, verl. t.
Gcdacht, verl. deelw. zie Denken.
en verl. deelw. zie Gedenken.
Gedachte, (zonder meerv.) de werking der
denkende zelfilandigheid,pensee 5 f., penser,
In. (het laatfte bijna enkel bij dicht.) De
ziel kan niet zonder — zijn , l'ame ne peut
etre sans pens*. Het is mil in de gekomen , it m'est venu en pensee, it m'est venu
dans Pesprit. In — zijn , als : Spreek nu Met
met hem, hij is in ne lui parkz pas it
present , it est 'dans des riflextons , it s'entretient avec scs pensies. Ik zeide het in —;
, (door het
tOen ik het zeide , was ik in
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denken aan jets enders afgetrokken , en daardoor niet denkencle aan hetgene ik zeide,)
fitois distrait lorsque
dit cela. —,
( met een meerv.) een door het denkvermogen gevormd beiluit pensie, idie, notion.
Eene levendige , fdritterende fijne , itoute —, une pensdevive, brillante, fine, hardie. Eene onrijpe , onbekookte —, une pensee , une idde, mal digerie. Ik weet niet, of
gij mijne wel begrijpt , je ne sais si vous
comprenez bien ma pensee. —, de voorftelling eener gewaarwording aan het verfland,
idde, conception.
1k heb daarvan eene
gansch andere —, fen ai une tout autre
pensee. Zie daar eene vreemde
, voila une
plaisante conception. —, meening , gevoelen , pensee, opinion. Zeg mij uwe
dites-moi -. votre pensee. Het zoude mij zeer
bedroeven , indien gij van mij eene — had ,
zoo firijdig met de vriendfchap , die tusfchen
ons beitaat , je serois Oche que vous' eussiez
de moi unepensie si contraire Pamitii qui
est entre nOus. Ik ben Met van die —, je
fee suis jag de cette opinion. —, beraad , consideration. Ik zal die zaak in — nemen ,
je prendrai cette affaire en consideration.
, overleg 5 voornemen , pensee ,f., dessein,
projet, m. Hij heeft de — om to trouwen
opgegeven , it a perdu la pensee de se mailer. Ik zeide het met geene andere —,
je fie Pai pas dit a autre intention. Van —
zijn om, enz., avoir Pintention de, etc.
Van — yeranderen , changer de dessein. Al
mijne gedachten zijn verijdeld , tons mes projets se sont dvanouis.
5 herinnering , memoire. Dat is mij nit de — gegaan , cela
m'est ichappd de la mimoire.
Gedachteloos, b. n. onoplettend, inattentif,
ive. bijw. sans attention. (tance.
Gedaehteloosheid yr. inattention, inadverGedachtenbeeld , o. pensee, idde,
Gedachtenis , yr. herinnering , mdmoire. Men
zal eene kolom oprigten ter — van ... , on
dressera tine colonne en mimoire .de...
commimoraison, commemoration, zie doze
beide woorden in het Franfche deel. Zaliger
d'heureuse mimoire. Prins Willem I.,
glorierijker
? le Prince Guillaume I., de
glorieuse mimoire.
gefchenk ter gedachtenis , souvenir, on.
Gedachtig , zie Indachtig.
Gedans , 0. het danfen, action de danier, f.
Gedarmte , o. de darmen , intestins, boyaux ,
m. pl. (bij dieren ,) tripaille, f:
Gedartel, o. het aanhoudend dartelen , foldtre, f.
°tient continu , m.
Gedaver,, o. het aanhoudend daveren , trembleGedeed , verl. t. zie Gedoen. (Hon, f.
Gedeelte , o. deel , partie, f. part, m. , porGedeeltelijk , b. ii. en bijw. en partie, partiel , le , partiellement. Oat behoort mij flechts
ik heb daaraan flechts — eigendom , cela
ne m'appartient qu'en partie.
Gedenkblad , o. mimoire, tn.
Gedenkboek o. rigistre, mimoire, tn. De gedenkboeken, les memoriaux, m. pl.
Gedenkceel, yr. memoire, m. — der Joden ,
waarop de tien geboden gefchreven waren ,
phylactere, m.
Gedenken, b. w. (ik gedacht , heb gedacht), aan
eene verledene of afwezige zaak denken , se
souvenir. Men gedenkt zijne heldendaden
nog, on se souvient encore de ses exploits.
Gedenk mijner, (aan mij ,) souvenez-vous de
moi. Gedenk den amen, souvenez-vous des
pauvres. —, melding maken , faire mention
De gefchiedenis gedenkt zijner groote daden
V3
niet
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to zeggen , on no pout pouver Hen a redire
niet, Phissoire ne fait pas mention tie ses exploits. De gedachte hoer, le monsieur , dont
sa conduite. Gij moet voor zijn
initaan,
Pest a vous a repondre de sa conduite. Die
il a ese parle,—, aan eene toekomende zaak
denIcen , voornemen, als : Ik gedenk dat niet
vrouw is altoos van een goed
5eweest,
te doen , ce ti'est pas mon intention de faire
la conduite tie cette femme a tontours eta
cela. verwachten , als : Ik gedenk nog
sage. Hij 4s altijd van •cen verflandig geaan die erfehis te komen , je pense taufouts
-weest , it a tou.fours eu de la conduite. Een
que cette succeSsion m'echetra.
man van een Hecht —, tin homme qui n'a
Gedenkpenning , midaille,f. Befchrijving der
point de conduite , qui n'a Halle conduite, qui
oucle gedenkpenningen, numismatographie.
manque de conduite, un homme sans conduite.
Kenner van gedenkpenningeo, midailliste.
Gedragen (zich), b. w. (ik gcdroeg mij , heb
Cedenkrol, yr. memoire, tn.
mij gedragen) zijnen leyenswandel inrigten,
se conduit e, 3e comporter. Hij gedraagt zich
Gedenkfchrift, yr. memoire, m.
Gedenkfprenk, yr. apo_pthegme tn.
wel, kwalijk it , se conduit, se comporte,
fpreuk 5 devise. —, (in
de
redek.)
op
het
bien, mal. Die vrouw heeft zich altijd wel
(in
cette femme s'est tort] ours hien conduite.
erode eener rede, epiphoneme, in.
Cedenkteeken , yr. monument,
Het is te hopen, dat hij zich voortaan beter
zal est a espd,tr WU se compile
Gedenkzuil, yr. monument, obelisque ,m.,comieux a Pavenir.
bonne , pyramide , colonne, tnemoriale.
Gedraging, yr. gedrag, conduite , voie, demarche.
Gedenkwaardi&,, b. n. memorable.
Gedicht yr. clichtftuk, poeme, tn. De gedich- Gedrang, O. het aanhoudend dringen, presse,
. Er was een buitengemeen — 5 sl y avoit
ten van Delille, les poemes de Delille. Onftine
presse extraordinaire, groote toekuisch
priaple, f.
vloed van menfchen, presse; foule, f. Laat
Gedichtfel, zie Verdichtfcl.
terviable
,
ons
wachten,
tot het— voorbij is, laissens
Gedienstig, b. n. dienstyaardig,.
passer , ecouler,, la foulc.
obligeant,e 5 officieux ,sre ,complaisant ,e 5 zie
Behulpzaam. Eeh gedienstige geest , domes- Gedreig, 0. het dreigen, action de menacer,
ague m. et f
bijw. avec complaisance. Gedreten, vet!. deelw. zie Drijten.
Gedienstigheid , yr. dienstvaardigheicl , complai- Gedroeg, yerl, t. zie Gedragen.
sance, plevenance 5 f. caractere serviable, Gedreven, verl. deelw. zie Drijven.
Gedrogt, o. wanfchepfel, monstre, m. --i,
tn. — 7 dienstbetoon, service, tn.
eenig groot fchrikverwekkend dier, monsti e.
Gedienstiglijk, bijw. avec complaisance, o
Gedrogtelijk , b. n. wanfchapen monstrueux.
cieusement , obligeamment.
bijw. monstrucusentent.
euse;
Gedicrte , o. de dieren, les animaux , tn. pl.,
Gedrogtelijkheid , yr. wanfchapenheid , mans.
les hetes , les brutes , fail.
truositd.
Gedijen , o. w. (ik gedtjde , ben gedijd) ,
voorfpoedig voortkomen, groeijen , profiter. Gedrongen, verl. deelw. zie Dringen.
Het vee gedijt hier wel, le Mail profite Gedronken, verl. deelw. zie Drinken.
declw. zie Druipen.
hien De peper gedijt bij ons niet, le Gedropen ,
poivre ne croit, ne went pas chez nous. Al, Gedruisch, o. geraas, bruit , vacartne ,tracas,
tintamarre , Bij het geringfte wordt hij
wat hij onderneemt, gedijt wel, tout ce qu'il
wakker, it s'eveille au moindre bruit.
enti eprend , reussit ; fpreekw. Onregt goed
yer- Geduld, o. lijdzaamheid , patience 5 1: hebben,
gedijt (bedijt) niet, zie Bedijen.
cela
avoir patience, patienter. Zijn hjden met —
ltrekken , als: Dat zal u tot eer
dragen , proud; e son mal avec patience. Men
tournera a votre honneur.
pleit,
moet ongemeen veel hebben , om dit to lijGeding, o. regtszaak, proces, tn.
den , te verdragen , te dulden-, itfaut avoir une
tegen eenen regter, prise a
plaidoyer,, tn.
(avoue..
merveilleuse patience pour soupir cola. Zijn
parti, f.
verliezen 5 perdre patience. Eindelijk was
Gedingbezorger, m. procureur, procureur ,
mijn — ten chide, enfin ma patience fat
griffier, gt effier , secreGedingfchrijver,
(taire.
bout ,enfin la patience m'echap_pa *, on a pousGedingituk, o. piece de proces , f.
se a bout ma patience; fpreekw. Daartoe beCedingzaal, zie Plcitzaal.
hoort een Job's fact avoir une patien.
Gedoe , gedoen , o. getier , leven , als : Wat
ce de Job, pour soufrir cela; it y auroit de
een daar? qu'est ce que c'est que tout
bezitting,
als
:
Die
boer
quoi lasser la patience d'un capucin. — 5 het
cemouvement la ? —,
tevreden zijn om te wachten, patience, f.
te zijn, it paroit que ce
lijkt in een goed
Fleb hij zal oogenblikkelijk komen, ii
paysan est fort a son aise.
(ik gedeed mij, heb
viendra dans nn moment, prenez patience,
Gedoen (zich—) ., b.
mij gedaan), zich behelpen , als : Ik kan mij
ayez patience, tionnez-vous patience. Gij zult
moeten hebben, in'dien gij betaald wilt
jepuis m'y passer.
d.aarmede wel
zijn , it fact que vous ayez patience, si vans
Gedoente, zie Gedoe.
voulez etre paye. Heb een weinig gij
Gedoken, verl. deelw. zie
zult betaald worden, patience un pen , vans
Gedommel, o. het dommelen der bijen, bout-serez page; in den gemeenz. fpreektr. Een
donnetnent , M. -, het zacht vfpreken , chuoogenblikje als het u belieft , (val mil
chotement ; zie Dommelen.
niet in de rede,) patience, patience , s'il
Cedolven, veil. deelw. zie Delven.
vous plait , un moment tie patience, s'il vous
Gedonder, o. het aanhoudend donderen ,gronplait; (bij wijze van bedreiging :) Heb ,
dement du tonnerre , m.
bet zal ook mijne beurt worden, patience,
Gcdoogen , b. w. (ik gedoogd.e , heb gecloogd),
j'aurai mon tour; fpreekw. — o yerwint algehengen, dulden, souffrir , pet mettre , tole(rer.
les, avec de la patience on vient a bout de
Gedoogzaam , zie Verdraagzaam.
tout ; tout vient a point pour qui sait attenGedoogzaamheid, zie Verdraagzaamheid.
dre. tocgefelijkheid, indulgence, f. Heb
Gedorst, verl. deelw. zie Durven en Dorstes.
— met een bong onervaren meisje , usez d'inhanGedrag, 0. leefwijze , conduite, f.
dulgence , ayez de Pindulgence pour tote feline
tn.
allure,
/.
Een
goed,
delwijs, procide ,
tine bonne, mauvaise,
per3onne sans experience. Iemaiids
misfleck, vertlandig
bruiken , abuser de Pindulgence de q. q.
sage, conduite. Men weet niets op zijn —
De.
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Geduldig , b. n. geduld , lijdzaamheid hebbend
bijw. pattemment.
patient, 0.
Geduldiglijk, zie Geduldig, bijw.
Geduren , o. W. (ik geduurde , heb geduurd) ,
zie Duren.
Gedurende , voorz. durant , pendant.
Gedurig , b. n. aanhoudende of telkens weder
gefchiedende , continue?, le, perpetuel, le.
bijw. continuellement , perpetuellement.
Geduriglijk , zie Gedurig, bijw.
Geduurd , veil. deelw. zie Duren en Geduren.
Geduurzaam , b. n. durable, continuel, le.
Gecluurzaamheid yr. durde.
Gedwee , b. n. zacht, buigzaam , souple, mania-'
ble , flexible. Dat leder is zeer , ce cuir est
zeer — zijn , om die kunsfort souple. Hij moet
ten te doen , it faut qu'il soit bien souple pour
faire tons les tours qu'il fait; fig. infchikkelijk,
biligzaam , volgzaam , souple. Men moet —
zijn , om aan het hof zijn fortuin te maken ,
aut etre souple pour reussir a la mit.;
f
fpreekw. Hij is zoo — als een juffershandfchoen , it est souple comme un gant; c'est
un home qui n'a ni boucle ni dperon.
Gedweeheid , yr. eig. en fig. buigzaamheid ,
souplesse,flexibllia.
Gedweil , o. het dweilen , action de nettoyer
avec un torchon.
Gedwongen , ver1.-deelw. zie Dwingen.
Gedwongenheid, vr. contrainte, zie Dwang.
GeEerd , b. n. honore , e respecte , e ,venet e , e.
Geef, in : Te geef, (voor niet of bijua om niet,)
als : Hij heeft dat huis te
it a eu cette
maison pour en morceau de pain. Men krijgt
, on le jette a la ate. Het is te
het te
c'est un marche donne.
, (milddadig ,) donnant, e.
Geefs 2 in : Goed.
Zij is niet goed —, elle n'est pas donnante.
Geeffter,, yr. donneuse.
worden,
Geel , b. n. zekere kleur , jaune.
verwen, jaunir. De
makes,
jaunir.
gele wortel, carotte, f: De gele zucht ,
o. le jaune, la couleur
zie Geelzucht.
jaune. Donker , bruin — saure. Hoog —,
jaune fonce. Bleek jaune pale. Zie vender de met — zamengeit. woorden : Citroengeel , Goudgeel enz.
Geelachtig , b. n. jaundtre,
GeelaChtigheid , yr. couleur fauneitre.
Geelborstje , o. (in de nat. gefch.) fauvette
des roseaux , f.
Geelgieter,, m. londeur en cuivre ,bossetier.
Geelhoofdige bijeater, tn. (in de nat. gefch.) icarocephale , m.
Geelheid, yr. faune,,,m. couleur jaune, f.
Geelvink, m. pinson jaune.
zekere ongefteldheid, bij welke
Geelzucht ,
de lijda eene gele kleur krijgt , Jaunisse, f.
emede icarique.
ictere m. Middel tegen
Geelzuchtig , b. n. qui a la Jaunisse.
aucun,
e nul , le,
niet
een
,
(ee)
Geen , b. n.
pas un, pas une. — van ons heeft het gezien , aucun de nous ne Pa vu. —medelijden
hebben , n'avoir nulle compassion. Op geene
plaats , nulle part, en aucun lieu on endroit.
1k heb — geld en geenen bediende , je n' ai
point d'argent et point de valet. — mensch
weet hct , personine Ise le suit. Hij is —
edelman , it n'est pas gentilhomme. Zij heeft
geenen man en geene kinderen ? elle n'a ni
maxi ni enfants. Hij is — kind meer,,
n'est plus enfant. Hij is — van de ilerkfte ,
il n'est pas des plus rObustes. Ik heb daar geene fchuld aan , fen suis innocent, ce n'est pets
ma [ante,. n'y ai point de part. — van
beiden ni Pun, ni Pautfe, aucun des deux.
Geen , gene , voorn. w. autre,
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ce (cet)... la J cette ... M. Aan gene zijde , de Pautre cote. Aan gene zijde des bergs,
au-dela de la montagne. Aan gene zijde van
het graf, dans l'autre monde. Dcze en gene,
celui-ci et celui-14, celle-ci et celle-M. Deze
vrouw en gene man, cette femme-ci et cet homtneDezen en genen zeggen , _plusieuts disent.
Geenerhande geenerlei , b. n. onverbuigb. ,
aucun, e, d'aucune espece.—, bijw.op — wijze ,
en aucune maniere, aucunement, nullement.
Geenszins , bijw. nullement , d'aucune manidre,
point du tout.
Geep , yr. (ee) zekere visch , e_pinoche.
Geer, yr. (ee) (bij naaisters ,) fchuin gefneden
Itrookje , om de wijdte in een hemd , enz. te
krijgen , pointe. (bij zeilm.) fchuin gefneden link dock , om de zeilen aan het eene
einde breeder te krijgen , langue , f.
(bij
kleerm. 2 ) in eenen mantel, chanteau, m.
Geeren,o.w.(ik geerde, heb gegeerd), etre de beais.—,(zeemansw.) voor: afhouden, emborder.
roede ofzweep , fouet,tp.,verges,
Geefel ,
f. pl. — van lederen riemen , escourgde ,f. ; fig.
De oorlog is een fcherpe — la guerre est un
rude Rau, Zie Geefeling.
Geefelaar,, m. fouetteur.
Geefelbroeder,, m. zekere dweeper flagellant.
Geefelbrok , iemand, die dikwijls gegeefeld
wordt , deugniet , celui on celle qui est foueta , , chaque jour.
Geefelen , b. w. (ik geefelde heb gegeefeld),
fustiger,fottetter, Bonner le fouet, flageller.
AANM. Flageller wordt ailcen gebezigd van de
geefeling bij_de oude Romeinen in gebruik. jezus Christps is gegeefeld ? voor dat hij gekruifigd werd,jesus-Christ a ea flagelle avant d'itre crucifli. Binnen's kamers fouetter sous la
custode. Zich zelven —,prendre la discipline.
Geefeling , yr. action de - fouelter , flagellation,
fustigation, zie Geefelen. Hij heeft eene —
(eenen geefel) en een' brandmerk gehad ,
a etc foueta et marque.
Geefelpaal , pieu auquel on attache les criminals condamnes 4 etre fouetas. Aan den
— komen , etre fouette.
Geefelmonnik , zie Geefelbroeder.
Geefelroede vr. verge, f.
Geest , m. onligchamelijk wezen , esprit. God
is de ongefchapene , Dieu est ?'esprit incree. De hemelfche geesten les esprits celestes. De booze — Pesprit malin. De heilige —, le saint esprit. —, de menfchelijke
ziel, esprit, m., ame,.f. Het is de —, die
in den mensch denkt , c'est ?'esprit qui pense
dans ?'homme. De mensch bezit eenen onfterfelijken ?'homme es, done d'un esprit
immortel. Tcgenwoordigheid van —, presence d'esprit. Dat zweeft mij altijd voor
den —, cela m'est toujours present a ?'esprit.
Die naam wil mij thans niet voor den — komen , .ce nom ne se presence pas maintenant
mon esprit, a ma memoire; fig. voor : het
leven , als : Den genen , uitblazen , rendre
Pesprit , rendre l'ame,, rendre les derniers
soupirs ,(mourir.) zielsgefteldheid als :
Hij is vrolijk van —, it a ?'esprit Jovial.
zielsvermogens , als Een levendige , een
vindingrijke —, un esprit vif, inventif; inzond. verinift , esprit , genie. Hij heeft veel
—, it a beaucoup &esprit , ook de perfoon
zeif, die de geestVermogens bezit , als : Een
un homme d'une intelligence exgroote
traordinaire , un genie. Een fraaije
, un
Een
fterke (een vrijdenker ,bel esprit.
vrijgeest ,) un esprit fort. —, afgefcheiden
ziel van afgeflorvenen , fchim , writ. De
zalige geesten , lee esprit bien-hettreux.
fpook
V4

GEE
E28
fpook , esprit, revenant, fant8me. Booze —,
cacodemon. Hij zegt : dat hij eenen gezien
heeft , it die avoir vu un esprit, un revenant.
Kwade geesten , antithies. —, het vlugtige getleelte, dat van vele dingen, door gisting of
overhaling worth uitgetrokken, esprit, m. quintessence , f. —van wain, esprit de vin. — van
zwavel , esprit de soufre. — van zout , esprit
de sel. — van vitriool , esprit de vitriol. Volgens fommige wijsgeeren is er een algemeene
—, die door al de deelen der ftof verfpre id is,
selon quelques philosophes , it y a tin esprit uniyersel ripandu dans toutes les parties de la matiare ; fig. Den — (de ware meening) en niet
de letter der wet volgen , suivre Pesprat, et non
la lettre de la loi. Zoodanig was de — (heerfchende meening) der vergadering , tel droit
Pesprit de Passemblee. De — (de voornaamile
inhoud of zin)van een boek, l'esprit d'un livre.
-Geest , yr. zandige itrook lands , als : De —
van St. Pancras in Noordholland , la lande
de St. Pancras dans la Nordhollande.
Geestachtig, b. n. , waatin veel van dat geestachtige is , hetwelk bij vochten geest genoemd
wordt, spiritueux , ease. Een vocht ,
une liqueur spiritueuse.
Geestachtigheid , vr. qualite spiritneuse.
Geestdrift yr. fterke , blakende ijver , your ,
Cnatique.
enthousiasme , tn. verve.
Geestdrijffter,, vr. dweepfter,, enthoustaste , faGeestdrij ver , m. dweeper, enthousiaste , fanatique. (thousiasme , m.
Geestdrijverij , yr. clweeperij , fanatisme , enGeestelijk , b. n. onligchamelijk , spirituel, le,
immateriel , le, incorporei , le. God is een
wezen , .Dieu est un etre spirituel; fig.
godvruchtig, naar den geest en niet naar
den vleefche levende 2 pieux , ewe , saint, e,
religieux , euse , spawned, le, (in tegenft.
van sensuel , charnel, zinnelijk ;) van daar :
— , tdt de kerk of godsdienst behoorende,
(tegenft. van temporel, wereldlijk,)spirituel,le.
De keurvorst van Keulen was een — en wereldlijk beer , Pelecteur de Cologne itoit tan
seigneur spirituel et temporel; (tegenft. van
seculier,, wereldlijk ,) ecclesiastique. De geestelijke en wereldlijke vorflen van het voorMalige Duitsche rijk , les princes ecclesiastiques
et seculiers du ci-devant empire d'Allemagne.
Een ambt , une charge ecclisiastique.
Geestelijke goederen , des biens ecclesiastiques. In — gewaad gekleed. zijn , étre
yetis, e, ecelesiastiquement , clericalement. In
eene geestelijke orde treden, prendre Phabit
de religieux ; entrer dans un ordre religieux.
Eene geestelijke doehter,, une religieuse. Het
geestelijke regt , le droit canon.
Geestelijke, m. kerkleeraar, ecclesiastique , clerc.
Geestelijkheid , vr. al de geestelijken , clerge , m.
Gezamenlijke , hierarques ,m. pl.
Geestenbezweerder, m. necromancaen.
Geestenbezwering , yr. necromance ou nicromancie , psychomancie.
Geestendom , o. monde intellectuel, m.
Geestenleer,, yr. pneumatologie.
Geesteloos, b. n. sans esprit.
Geestenrijk , zie Schimmenrijk.
Geestenwereld, yr. zie Geestendom.
Geestenziener, m. dweeper, iemand die geesten meent to kunnen zien , visionnaire.
Geestig , b. n. geestachtig zie Geestachtig. —,
dat vernuft vertoont , sparituel , le, ingenieux,
antwoord, une
euse, intellectuel , le, -Een
Dat boek is zeer
repartee, reponse ,
ce livre est ecrit avec beaucoup d'esprit.
—, bijw. spirituellement ingenieusement.
Geestigheid, vr. vernuftigheid, esprit , m.
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Geestiglijk , zie Geestig.
Geestkracht , yr. kracht van den geese , factila
de fame, force d'esprit.
Geestkunde , zie Geestleer.
Geestmaking, yr. (bij de fcheik.), overhaling van
een vast ligchaam tot geest, spiritualisation.
Geestrijk , b. n. vol geest , spirituel, le, ingeieux , Buse. —, van vochten , spiritueux , Buse.
Geestvermogen , o. vermogen van den geest,
geestkracht,faculte de Pame , intellectuelle ,f.
Geeuwaard, zie Geeuwer.
Geeuwen 5 o. w. (ik geeuwde , heb gegeenwc9,
nit flaapzucht of verveling den mond ouwillekeurig opfperren, bailler.
ceeuwer,, m. bailleur.
Geeuwerd , zie Geeuwer.
(de battler,f.
Geeuwhonger,5 m. malerage.
Geeuwing , yr. baillement, m., oscitation, actson
Geeuwfler, yr.- bailleuse. (nage , m.
Gefemel, o. het aanhoudend femelen , iambiGefleem, o. het aanhoudend fleemen, ca'olerie, f.
Geflikker o. het aanhoudend flikkeren , action
de jeter des etincelles , de briller,, f. eclat,
itincellement , nil. (Geflikker.
Geflonker,, o. hit aanhoudend flonkeren, zie
Gefloten, verl. deelw. zie Fluiten.
Gefluit, o. het aanhoudend fluiten , sigement 1 tn.
Gegadigde 5 m. de.gene , die gading (lust) in lets
heeft, celui qua a envie d'acheter ou d'entreprendre q. ch. , amateur , celui qui desire de
(dement,
se rendre adjudicataire.
Gegeeuw ; o. het aanhoudend geeuwen , bailGegeten , vett deelw. zie Eten.
Gegil , o. het aanhouclend. gillen , action de
crier , de jeter des cris aigus ,
Gegijbel , o. het aanhoudend gijbelen , action
de ricaner,,f. zie Gijbelen.
Gegleden , verl. deelw. zie Glijden.
Geglommen, verl. deelw. zie Glimmen.
Gegluur,, o. het aanhoudend gluren , action de
lorgner,,
Gegoed , b. n. in een goed gedoente, e, qui d
du bleu ou des biens, opulent , e, riche, solvable.
Gegoedheid , yr. opulence , richesse, solvabilite.
Gegolden , verl. deelw. zie Gelden.
Gegolf, o. bet aanhoudend golven , agitation
continuelle des vagues , ondulation , f.
Gegons , 0. het aanhoudend gonzen , bruissement , bourdonnetnent, tn. zie Gonzen,
Gegooi, o. het aanhoudend gooijen , action de
jeter, f.
Gegrenen , verl. deelw, zie Grijnen.
Gegrepeh, verl. deelw. zie Gruen.
Gehad , verl. deelw. zie Hebben.
Gehakkel o. het aanhoudend hakkelen , begaiewent , balbutiement , bredonillement ,
o. gehakt
Gehakt , verl. deelw. zie Hakken ,
vleesch , hachis , m.
Gehalte , o. innerlfjke waarde van metalen , aloe-,
titre ,m. , qualia d'un metal ou d'un minor as ,
. Het bij de wet voorgeschrevene — van
fgemunt
of bewerkt zilver,, le denier de fin
on de loi ; fig. your de waarde van andere
dingen. valour intrinseque.
Geharnast , b. n. met een harnas bedekt , convert , e, d'une cuirasse , d'une cotte de maille arme e, de pied en cap, on de routes
pieces, en:rasa , e.
Geheel,b.n.en bijw.( ee)gansch,ongefchonden,a1le deelen bijeen hebbende, entier, ere. Aan het
vender is geene geheele ruit meer overig , geene ruit — gebleven , it n'y a plus un soul carreau entier a cette fenitre. Hoewel het glas
van de tafel gevallen is , is het evenwel nog —,
quoique le verre soft tombe de dessus la table,
21 est cependant encore entier, it n'est pourcant pas casse. Het geheele jaar l'annee entie-
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tiere. De geheele wereld zal daarover verwonderd zijn, tout le monde , le monde entier,
Punivers, s'en itonnera. AANM. fomtijds
words nog in het Fransch tout overtollig ,
doch tot meerdere klemgeving , er bijgevoegd ,
Its : Ik heb een — uur gewacht , j'ai attendu
une hetire route entiere. — bijw. ook : en al,
tout 4 fait. —, o. tout , total , m. totalite , f.
Het — is grooter,, dan zijn deel , le tout est
plus grand que sa partie. Een — in onderfcheidene deelen deelen, diviser un tout en differentes parties. Het — van deze fommen maakt
Brie honderd zestig golden, le total de ces
sommes fait trois cent soixante florins. Het
gebouw is nog in zijn —, le bdtiment\ est
encore dans son eviller. De zaak is nog in
haar — gebleven, la chose, Paffaire est encore dans son entier; zie oak Heel. Over
het — genomen , het 'is eene goede zaak,
au total c'est une bonne affaire. Over het
— (met een woord) het is een goed werk,
en total c'est un bon ouvrage. Zie verder
Geheellijk.
Geheelal , zie Heelal.
Geheellijk , bijw. ettierement, totalement.
Geheim , b. 4. flechts aan eenen of weinigen
bekend, secret, ite. Eene geheime zamenkomst , un rendez-vows secret. Een geheime
omgang , un commerce secret. Aan iemand
zijne geheimfie gedachten mededeelen , communiquer a q. q. ses plus secretes pensees.
De geheime artikelen van een vredestractaat,
les articles secrets d'un traite de paix. Hij
houdt die zaak — , ook : Hij is — (geheimhoudend) met die zaak , il ttent cette afraire
secrete. De geheime raad , le conseil secret.
Eene geheime trap , un escalier derobe ou
secret. De . geheime plaats , het geheime gemak , le rive. De geheime deelen (van het
menfchelijke ligchaam), les parties honteuses ,
les parties. 'De geheime zin van iets, le
sens mystique de q. ch. —, bijw. secretement.
Geheim , o. iets dat flechts aan eenen of aan
weinigen bekend is , secret, mystere, m. Hij
is in het '— , (hi - draagt kennis van het geheime oogmerk , il est dans le secret, il
est du secret. en — ontdekken , raden ,
verr2den , bekend maken , ilecouvrir,9 dewper, trahir, publier un secret. Hij maakt
van alles een —, il fait mystere de tout.
Hij maakt er geen — van , il n'en fait pas
mystere. Weinige menfchen kunnen een —
bewaren , il y a pen de personnes qui savent
garder un secret. In het —, en secret. Iemands — weten , avoir le secret de q. q. Er
fieekt een — achter,, il y a quelque mysteie
cache la-dessous. De geheimen der godsdienst,
les mysteres de la religion, on.
Geheimbewaarder,, m. confident.
Geheimbewaarfter yr. confidente.
Geheimenis , yr. verborgenheid , mystere, m.—,
De geheimenisfen der liefde , les mysteres de
l'amour.
Geheimhoudend , b. n. cache, e.
Geheimhouding , yr. het houden van een geheim , als : Ik zeg het u onder beding van —,
je vous dis cela dans le secret, en grand secret, dans le dernier secret.
Geheimkamer,, vr.esecretairerie, m.
Geheimraad , m. lid van den geheimen raad ,
conseiller prive.
Geheimfchrift , o. geheime wijze van fchrbven ,
chiffre, m. —, beeldfchrift , hieroglyphe, tn.
Geheimfchrijver, m. fchrijver van eenen vorst,
of van eenig ftaatsligchaam , secretaire.
Geheimfchriperfchap , o. secretariat.
Geheimzinnig, b. n. mystitieux, ease. fig. apo-
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bijw. mysterieusement.
calyptique.
Gehekel 0. het aanhoudeittl hekelen (berisper0 , censure continuelle, f. zie Hekelen.
Gehelmd , b. n. casquó , e.
Gehemelte , o. bovenfte gedeelte binnen den
mond , palais, m. bovenite gedeelte van
een ledekant, hemel, *cid (d'un lit), m.
— letter, lettre palatale.
Gehengen , b. w. (ik gehengde heb gehengd),
zie Gedoogen.
Gehefchen, verl. deelw. zie Hijfchen.
Geheugen , o. herinneringsvermogen , memoire,
Een goed , gelukkig, iterk — une bonne, heureuse, grande, memoire. Een zwak
une memoire foible, peu fidele. Hij
heeft geen —, it n'a point de memoire.
herinnering , memoire, f., souvenir , ressouvenir, m. Ik heb daar geen
van , je n'en
ai aucun souvenir, je n'ai point de memoire
de cola, it ne m'en reste point de ressouvenir. Bij menfchen — had men zoo iets niet
gezien , de memoire d'homme on n'avoit vu
une telle chose. Het — betreffende, memorial, e.
Geheugen , b. w. (ik geheugde , heb geheugd),
doch meest met den onbep.3.perf. (het &eheugde , heeft geheugd), heugen , souvenir, ressouvenir. Nu geheugt het mij , a present it
m'en ressouvient. Wanneer gJj het vergeet,
zal ik- het u helpen —? si vous Poubliez, je
vous en feral ressouvenir; fig. bij wijze van
bedreiging , als : Het zal u nog —, vous vous
en ressouviendrez un f our, vous en serez puni.
Geheugenis , yr. memoire.
Geheugenkunst , yr. de kunst, om door zekere
regelen het herinneringsvermogen op eene buitengewone wijze op te .wekken , mnemonique.
Geheveld ; b. n. met deefem voorzien , als :
Gehevelde en ongehevelde brooden , des
pains belles et non loves.
Geheven, verl. deelw. zie Heffen.
Gehinnik , o. het hinniken van paarden ,
nissement , m.
Gehoekt , b, n. eenen of meer hoeken hebbende , angulaire. hoekig , vele hoeken hebbende, anguleux, Buse.
Gehoetel , o. het hoetelen , Yousillage, m.
Geholpen , vent. deelw. zie Helpen.
Gehommel , zie Gedommel.
Gehoor, o. (zonder meerv.) een der zoogenoemde vijf zinnen, ouie, f Scherp van —
zijn , een fcherp — hebben, avoir l'ouie
fine, bonne, subtile, delicate, avoir bonne
oreille. Hard van — zijn , avoir Pouie dare
mauvaise. Het — verliezen , perdre l'ouie,
, het fijner gehoor voor de toonkunst , het
vermogen om de toonen wel te onderfcheiden , gig : Een toonkunstenaar moet — hebben , un musicien doit avoir de Poreille.
Wanneer men geen — heeft , kan men niet
op de viool leeren fpelen , quand on n'apoint
d'oreille, on ne pent pas apprendre ti jotter
du violon. -het aanhooren van hetgene
iemand voordraagt, audience, f Geef mij
een oogenblik donnez-moi un moment d'audience. Geefmij een gunstig —, donnez-moi
une audience favorable. Hij wilde mij geen —
geven , it ne voulut pas m'ecouter, pas me priter
'oreille; fig. Hij wilde mij geen geVen , hetgeen ik zeide vond bij hem geen —, (geen'
ingang,)' it ne voulut pas consentir a maproposition,i1 ne voulut pas m'ecouter,pas hunter
ma proposition. Aan de redo , aan de item der
natuur — geven , &outer la raison, la voix
de la nature. Enkel aan zijne driften , aan
zijnen toorn — geven , n'ecouter que ses passipns ,sa coThre.—, inzond. gehoorgeving van
eenen vorst, of voornamen itaatsdienaar,, toe-.
V5
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larin-g aan minderen , om hunne belangen te
hooren , of hunne pligtplegingen te ontvangen , audience, f.
verleenen , donner audience. Openbaar , audience publique.
Geheim of. bijzonder —, audience secrete on
p‘atticuliare. Bij het — verfchijnen , assister
a Paudience. De gezant heeft zijn eerfte —
bij den koning gehad , Pambassadeur a en sa
premiere audience du roi. -7 , hoorende gemecum , auditoire, en. Die predikant heeft altijd een,fchoon —, ce predicateur a toujours
un bel auditoire.
Gehoorbuis , yr. (in de ontleedk.) canal
auditif, conduit de Poreille, m.
Gehoorgang ,
meat auditif.
Gehoorig , b,
waar men ligt hooren kan,
als : Een
vertrek un appartement oit Pon
entend facilement ce qui se dit aupres.
Gehoorkunde, yr. kennis van de eigenfchappen
der geluiden 5 acoustique, f.
Gehoornd , b. n, Met horens voorzien , corna, e.
—, (in de wapenk.), accorne, e.
Gehoorplaats , yr. auditoire, tn.
Gehoorvlies, o. membrane de l'ouie, tympan, m.
Gehoorza.al yr. audientiezaal, salle d'audience.
aan eene hoogefchool , zie Hoorzaal.
Gehoorzaani, b, n. gezeggelijk , volgzaam, obeissant, , e. Hij is altijd
aan zijnen \fader,,
est toujours obeissant a son pare.
bij wijze van beleefdh. Uw gehoorzame dienaar,,
votre trey-humble seryiteur.
bijw. avec
obeissance.
Gehoorzaamheid , yr. gezeggelijkheid , volgzaainheid obeissance, f. De zoon is den vader — fchuldig , le fils doit obeissance a son
pare. —, gebied , als : Hij heeft dat ganfche land in een jaar tijds onder zijne gebragt , it a reduit tout- ce pays sous son obeissance dans Pespace d'une annee.
Gehoorzaamlijle, bijw. avec obeissance.
Gehoorzamen , o. w. (ik gehoorzaamde, heb
gehoorzaamd) , gehoorzaamhcid bewijzen ,
obeir. Iemand niet
5 desobeir a q. q.
Gehoorzaming , yr. action d'obeir.
Gehoorzenuw,, yr. nerf acoustique on auditif,
Gehouden (verl. deelw. zie Houden.) — b.
n. yerpligt , oblige, e, tenu, e. Ben ik
daartoe —? suis-je tents a cela ? Niemand kan
zijn, het onmogelijke to doen , A l'impossible nul est tenu.
Gehucht,o. drom huilen, buurtfchap, dorpje zon,
der kerk of bijzondere regering , hameau;
Gehuil, o. het aanhoudend huilen, hurlement,m.,
action de larmoyer,, piaillerie,
zie Huilen.
, b. n,
Gehuisd , (verl, declw. zie Huizen.)
met een huis voorzien , als : Naauw — zijn,
zijn , loêtre loge, e, a Petroit. Ruim
ge, e, au large.
, e.
Gehuisvest , b. n.
Gehunker,, o. het aanhondend hunkeren, desir
ardent, m., demangeaison , f:
Gehuppel , o. het aanhoudend huppelen , bondissement , sautillement , m.
Gei , yr. fcheepsw. , als : Een zeil op de —,
une voile troussee.
Gejaag, o. het aanhoudend jagen , action de
chasser,, f: zie Jagen.
Gejammer,, o. het aanhondend jammeren , lamentations, f: pl. Zie Geween.
Gejagt , o. het aanhoudend jagten , diligence,
hate,
Gejank , o, het janken van honden , enz. , clabandage 5 m. Zie Jankcn.
Geiblok , o. (Icheepsw.), blok tot het opgeijen,
moufle de palan , 1.
Geijen , b. w. (ik geide , heb gegeid), trekken , carrier on trousser (les voiles).
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Geil , b. n. van fpijs , walgend van vetheid ,
degoi2tant , e. —, van den grond, overvloedig gemest , vet , abondatnment gras, se.
—, van planten , door overtollig voedfeI te
welig in lot en blad opfchietend , poussant ,
e,trop.—, van het vleesch in wonden , te welig wasfend — vleesch chairs baveuses , f. pl.
—, van menfchen en dieren , clerk geprikkeld
tot vermenging , en van daar : onkuisch , lascif, ive, lubrique.
Geilbier,, zie Gijlbier.
Geilheid, yr. overtollige vetheid , abondance
de graisse , etc. zie Geil. —, onkuischheid ,
lascivete „lubricite.
Geilkuip, zie Gijlkuip.
Geinfler,, m. eene glimmende vonk , etincelled:
Gejok , o. het aanhoudend jokken , jokkernij ,
plaisanterie, f.
Geit , yr. o. het wijfje van den bok , chavre.
chevreau , biquct ou cabri , m.
Jonge
Geitenbaard , m. barbe de chbvre, refine despHs, f:
Geitenblad , o. drieblad , citise,
—, kamperfoelie , chavre-feuille, f.
Geitenhaar, o. poll ,de chevre, m.
Geitenhoeder,, chevrier.
Bereid cheGeitenlar, o.peau de chavre ,
vrotin, m. Jong —, kabretleer,, cakron,tn.
Geitenmelk , yr. lait de chavre, en.
Geitenmelker,, m. zekere nachtvogel , tite-chawe, engoulevent , tn.
Geitenoog , o. (oog met eene Witte vlak), oeil
de chavre, tn.
Geitenregt, Q. chevrotage.
Geitouw o. (fcheepsw.) cargue
Geitenftal , m. &able a chevre , f.
Gejuich , o. het aanhoudend juichen , accianta.
pl. eri de joie, m.
tiotis ,
Qejuweeld , b. n. met juweelen voorzien ? adorne , e ,pare , e, de diamants. \%Tat is zij gejuweeld , comme elle est chargde de diamants.
Gek , b. n. en bijw. dwaas , mal , onverfiandig 5 fon, (voor eenen klinker :) fol, folio,
sot, te, insense, e. Dat vrouwsperfoon is
cette femme est folk/. Ik ben niet
genoeg, om het te gelooven , je ne suis
pas assez sot que de le croire.. Hij is vol, it est fou a courir les rues ,nil
flagen
maken, affoler.
est fou a Tier.
in den gemeenz. fpreektr.: Hi) zou mij — gemaakt hebben , al m'a pence faire devenir
on, (il m'a fait prendre patience par les
fchoses
qu'il m'a dites , qu'il- a fates mad
, met onverfiand gefchiedende ,
propos).
of nit onverfiand voortfpruitende , als : Eene
gekke ftijfhoofdigheid , un fol entdtement.
verzot , onEen — bock, un sot 'lyre.
Hij is
matig beminnende , fon, (fol ,)
— op dat meisje, it est fou tie cette fille.
is — op het landleven , it est fou de la
vie champétre.
Gels, m. iemand die onverflandig of gek is , fou,
extravaguant , insense ;farn. Het is een — in
folio , c est un extravaguant on nn fou acheve
un fou pomme ; it est fon a vingt quatre carats, —, een geheel zinnelooze Jou. Er zijil
thans weinig gekken in het gekkenhuis , al y
a pen de fouspresent a , kluchrst , foe, bonfron. Hij
tenvertooner,, hanswo
fpeelt voor — op den fchouwburg , al fait
le fou , on le booffon an theatre; fam. Met
iemandiden fleken, den --fclieren , (met
iemand gekfcheren , hem foppen , verlakken ,
voor het lapje houden,) se moquer,, se jolter, se
divertir de q. q..,en faire on objet derisee,le
railler,, le perstflier. Het is niet om den — te

fcheren , (het is geen gekfcheren ,) e'est tout
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tiv bon, c'est tont serieux. Zie oak Gekfche ten. — verwaand perfoon , die zich , inzonderheid op eene ingebeelde uiterlijke bevalligheid , laat voorflaan , fat. Zic Bens dien
eigenbehagelijken —, voyez un peu ce fat,
comme it est plein de complaisance pour lutmdme,
hue of mik van eene pomp , potence de brimbale,
draaikap op een'
ichoorileen , tournant d'une cheminee , tabount , f.
, tn.— , fcheepsw. ,girouette d'attion
Gekakel , o, het aanhoudend kakelcn , gloussezie Kakelcn.
went ,
- babil,
Gekal, o. het aanhoudend kallen, causerie,
Gekamd, (verl. deelw. zie Kammen.) —, b. n.
met eenen kam (hanekam) yoorzien , crite ,
e, fpreekw. Hij ziet zoo rood als een gekamde haan , it est rouge comme du feu,
corvine du chetubin, comme une ecrevisse.
Gekamerd, zic Kamcren.
Gekast , zie Kasfen. (glapissement , m.
Gekef , o. het aanhoudend keen , jappement ,
Gekeken , yerl, deelw. zie Kijken.
Gekerm , o. het aanhoudend kermen , gemisse.
went, sanglot , m.
Gekeven , verl. dcelw. zie Kijven.
Gekheid , yr. dwaasheid , onveraand , folio,
zinneloosheia, demence.
sottise,
Gekje , o. verkl. w. van Gek, zie Gek.
inzonderheid een modcjonkertje , fat, m.
Gekijf, o. het aanhoudend kijven , action de
gronder,, contestation, noise,querelle,f. gram.
buge m
(regarder,,
Gekijk , o, het aanhoudend kijken , action de
Gekir,, o. het aanhoudendkirren, gemissement,
tn. -7- der doffers , roucoukment, m. — der tortelduiven , gemissement , m. Clement, m.
Gekittel 0. het aanhoudend kittelcn , chatouilGekken , o. w. (ik &ckte , hob gegckt), fchertfen , fpdtten , ratller, badiner,plaisanter.
Zander —, serieu,s;ement, tout di bon. Al
gekkende , en raillant , par moquerie. Met
remand —, se moquer de q. q.
Gekkelijk , b, n. sot , te, bizarre. —, bijw.
iottcmcnt, , follement.
(des fous ,
Gekkenhuis , o. petites-maisons, f. p.1., hdpital
Cekker,,
boerter,, moqueur,,.platsant.
Gekkernij , yr. boerterij , moquerie, plais ant erie.
Gekkin , vr. vrouw , die gek is , folk.
Geklag o. het aanhoudend klagen, plaintess
continuelles, f. pl.
Geklank, o. geluid , son, in. Het — der trompetten , le son des trompettes.
Geknap, o. bet aanhoudend klappen , caquet ,
habil ; fhtts. verbiage, m.
claquement,
battement, m. Zot
, cailletage, m. zie
Klappen.
(quement , m.
Geklapper,, o. het aanhoudend kiapperen ,
Gcklater,, o. het aanhoutlend klateren , bruit,
tintamarre, fracas , m.
Geklcp , o. het aanhoudend kleppen eener kleine klok , son d'une petite cloche, m. —, het
geluid der ooijevaars , claquement , en; des
cicognes, m.
Geklets , o. het aanhoudend kletfen , (met eene
zweep ,) claquement ,
zie Kletfen.
Gekletter,, o. het aanhoudend kletteren , zie
Geklater.
Geklikklak o. het aanhoudend klikklakken ,
( het geluid van tegen elkander flaande wapcnen ,) cliquctis,
Ceklink o. het aanhoudend klinken, tintement
(des petites cloches), choc (des verres), m. —
van eene bel , fchel , drelin , m.
Geklok , o. het aanhoudend klokken van eene
hen , gloussement ,
zic Klokken.
Geklop , o. het aanhoudend kloppeu , action de
(rapper ,
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Geklommen , vent. deelw. zie Klimmen.
Geklongen , yen', deelw. zie Klingen.
Geklonken, verl, deelw. zle Klinken.
Geklots , o, het aanhoudend klotfen , battement
des vagues contre un vaisseau ou un s-ocher, 7n.
Gekloven , verl. deelw. zie Kluiven.
Geknap , 0. van 6ene hevige vlam , cripitation,f:
Geknars, o, het aanhoudend knarfen , grince,
went , — van gebrokene beenderen., erepitatIon , f,
Gekners , zie Geknars.
Geknibbel , o. het aanhoudend knibbelen , action de roynger, etc. f:, zie Knibbelen.
Geknijs , o. het aanhoudend knijzen , bouderie,f.
Geknik, o. het aanhoudend knikken, zie
Geknoei , o. het knoeij en , bousillage , tn.
Geknor,, o. het aanhoudend knorren , grognewent , tn. zie Knorren.
Gekocht , verl, dcelw. zie Koopen.
Gekonnen , verl, deelw. zie Kunnen.
Gekook , o. het kokcn , action de bouillir,,
coction, f. kookfel , tout ce qui est
bouilli, tn.
Gekorven , verl. deelw. zie Ker yen. — , inzond, b. n. (in de natuurlijke gefchied.) keryen. hebbende , als : Een — diertje , tin in,ecte.
Gekor,, zie Gekir. (causer, causerie, f.
Gekout 0. het aanhoudend kouten , action de
Gekraai, c. het aanhoudend kraaijen , chant
(du- coq), coquerico ,m.
(ment ,
Gekraak , o. het aanhoudend kraken , craqueGekrab , o. het ,aanhoudend krabben,, action
de gratter, f.
Gekrabbel , o. het aanhoudend krabbelen , action de gratigner.
Hecht fchrift ,
nage , m,
Gekras, o. het aanhoudend krasfen, van eene raaf,
le croassement d'un corbeau , , m. zie Krasfcn.
Gekregen , verl. deelw. zie Krijgen.
Gekreten , verl. deelw. zie Krijten.
Gekriel , o. gewemel , zie Gewemel.
Gekrijsch , o. het, aanhoudend krijfchen, zie
Krii.fchen.
(tie, clabauderte,
Gekrij t , o. bet aanhoudend krijten, criailieGekrikkrak, o. bet aanhoudend krikkraken , eraquement , (wemel.
Gekrioel , o. het aanhoudend gekriel , zie GeGekristend , b. n. gedoopt , baptise, e, -veritablement chretien, ne. (millement , m,
Gekriewel , o. het aanhoudend kriewelen ,fourGekroden , verl. deelw. zie Kruijen.
Gekrompvn , verl. deelw. zie Krimpen.
Gekrooijen , verl, deelw. zie Kruijen.
Gekropen, verl. deelw. zie Kruipen.
Gekfcheren , o. w. (Hi gekfcheerde , heb gegekfcheerd) , met remand den gek fcheren
hem foppen, voor het lapje houden , platsanter,, perstffiier, q, q., se moquer, se jotter
de q. q. Het is geen
c'est taut de bon,
c'est tout serieux. Dat is geen —, (geene
zaak van weinig belting ,) cela n'est pas acne
bagatelle. Zonder —, sans raillerie,raillerie
it part , plaisantetie a patt. Hij heeft het
nit — gezegd , it l'a dil par gausserie, par
Gekfcheerder , m. plaisant.
(raillet ie.
Gekskap , zie Zotskap. (continuelle f.
Gekuch , o. het aanhoudend kugchen , roux
Gekuifd ,-b. n, eene kuif hebbende , crete, e,
huppe, e.
Gekuischt ,
n. gezniverd , als : Een geknischte Ilij1 stn style chdtie.
Gekus , o. het aanhoudend kusfen , action de
baiser souvent , f.
Gekwaak , o, het geluid der kikvorfchen ,
la gt enouille , coassement, tn. —, der eendvogels , cri des canards. us; fig. gefnap , babil, claquement ,
Ge-

GE
33 2
Gekwak , o. het aanhoudend kwakken , bruit
que fait quelque chose en tombant , m.
Gekweel , o. het aanhoudend kwelen , zie Gekwaak.
0. het aanhoudend kwelen , gezang
der kleine vogelen, gazouillement , ramage, no.
Gekweest, o. het aanhoudend kweesten , zie
Kweesten.
Gekwel , o. het aanhoudend kwellen , action
de tourmenter,,
Gekweten , verl. deelw. , zie Kwijten.
Gekwiln , o. het aanhoudend kwijnen , kwijning,
langueur,, f.
Gekwojl, o. kwijling , salivation, f:
Gelaarsd , b. n. laarzen aanhebbende , botte , e.
Gelaat , o. aangezigt , figure , f., visage , m.
physionomie , f ; fig. Van — verancieren ,
changer de couleur,, rougir ou pair, changer de visage. Een vrolijk aannemen ,
defroncer les sourcils.
Gelaatkenner,, m. die in de gelaatkunde ervaren
is, physionotniste. (m.
Gelaatskleur,, yr. kleur van het aangezigt , teint ,
Gelaatkunde , yr. ervarenheid , om uit iemands
gelaat zijn beftaan op te maken, physionomie.
Gelaatkundig , b. n. op de gelaatkunde betrekking hebbende , de la physionomie. —, in de
gelaatkunde ervaren , verse, e, dans la physionomie.
Gelaatstrek, m. trait de visage.
Gelach , o. het aanhoudend lagchen, ris, Tire, m.
ricanement , m.
Spottend
Geladen , (verl. deelw. zie laden.) inzond.
Het op iemand — hebben , en vouloir n q.
9. ; Het niet op iemand — hebbende , ne pas
rimer q. q.
Gelag, o. verteerde kosten in eene herberg ,
'cot, m. Laat elk van ons zijn — betalen ,
payons chacun de nous notre scot; fpreekw.
Bet — betalen , (er voor opdraaijen , voor
anderen boeten,) payer les' pots cassis. Dat
zal een hard — voor hem wezen , (hij zal
moeite hebben , om zich daaruit te redden',)
it aura de la peine a se tirer d'affaire. —,
drinkgezelfchap , scot, m. Er waren drie gelagen in den tuin , it y avoit trois ecots au
jardin. Gelagen zetten , tenir cabaret ; fprw.
Spreek in ow eigen (bemoei u met owe
eigene zaken ,) man a votre /Tot.
Gelang , o. als : Naar — der omftandigheden ,
sedan (suivoint) les circonstances.
Gelast , verl. deelw. zie Lasten en Gelasten.
Gelasten , b. w. (ik gelastte , heb gelast) , be,
velen , belasten 5 ordonner,, enjoindre. *
magtigen , charger , subdeleguer.
gemagtigde , chargé d'afraires,
Gelastigde
commossalre subdelegue.
Gelaten , (zich) b. w. (ik geliet mij , heb
mij gelaten), een gelaat vertoonen , dat niet
met de inwendige gemoedsgefteldheicl overeenkomt , veinzen , feindre , faire semblant.
1k geliet nkij , als of ik zeer te vreden was,
je feignis 5 je fis semblant d'etre fort content, e.
Gelaten , b. n. zich zelven genoegzaam meester zijn om , in tegenfpoed , geene fmart te
laten blijken , resigns, e, calme , modere , e.
Gelaten, verl. deelw. zie Laten.
Gelatenheid , yr. onwankelbaarheid in tegenfpoed , resignation ,f , calme , m. moderation.
Geld , o. gemutit metaal, argent ,m., monnoie,
. (gemeen) quibus , m. Baar —, gereed— , de
fPargent
comptant, du numeraire. Hij heeft
met gereed — betaald, it a pays en argent
comptant, en espaces sonnantes, en deniers comptants ; it a payer argent sec , argent bas, argent
sous corde. Gangbaar , argent courant,
argent de cours , argent de miss, especes
ayant cours. Coed, wigtig — de bon ar-
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gent, de bonnes esphces, de la monnoie
poids. Slecht
Spaar- 6f
, gem. mazille ,
potgeld, argent mignon , f: dat te ligt is,
monnoie foible ou legére. Grof —, (de groote
muntfoorten ?) de la monnoie forte. Klein
—, (de kleine muntfoorten ,) de la menue
monnoie, mitraille , f. Valsch —, de la fausse monnoie. Papieren —, du papier-monnoie ,
mandat ,* assignat , m. Afgezet , de la monnoie rabaissee , de Pargent decrid. Gereed ,
saint crepin. Eigen gewonnen
(bij regtsg.),
pecule , m. — op hand geven , archer.
opnemen , (leenen ,) emprunter de Pargent.
— voorfchieten , (fchieten , uitleenen ,) avancer de Pargent. Ztjn uitzetten , kbeleggen ,
Cop interest zetten ,) placer son argent. —
ontvangen , toucher de Pargent. Vurig op het
zijn , etre Ore a _Pargent. Hij heeft zijne
kleederen te — moeten maken , (moeten verkoopen om aan te komen ,) it a du vendre ses hardes pour battre monnoie. Dat is
met geen — te betalen , cela n'a point de
prix. Van zijn — leven , vivre de ses rentes. Er is geen — onder de menfchen , Pargent ne route pas , ne circule pas. — en
goed hebben , avoir du bien , de la fortune,
avoir de quoi. Het — is bij hem dun gezaaid , P argent est clair semd chez dui. Hij
is niet bij —, it est tiger d'argent, court
d'argent. Ik zie daarbij op geen — relativement a cet objet , je ne regarde pas a Pargent. Goed naar kwaad — gooljen, (misichien vruchtelooze kosten maken , om kwade
fchulden te innen ,) mettre de bon argent contre de mauvais. Hij zit tot de ooren of tot
de ellebogen toe in het — it est tout count,
d'argent, it remue Pargent la petle ; fpreekw.
— is de ziel van de negotie , argent ,compCant porte midecine. Geen — geen Zwitfers,
point d'argent, point de Suisses. Ligt
, ligte waar,, koperen , koperen zielmisfen,
de pen d'argent courte shape, telles gens, tel
argent , a gens de village trompette de Bois.
Met — km= men overal te regt, voor -7
koopt men de ilokvischvellen , het — is de
leus , qui a de Tangent,, a des pirouettes. —,
dat ilom is , maakt regt , dat krom is , /'argent
fait tout. Zijn — is naar de maan , son argent est flambe; fig. rJjkdom , als : Het is
fomtijds niet goed, de kinderen te laten weten , dat de ouders — hebben „ tl n'est pas
bon quelquefois de faire savoir aux enfants que
leurs parents ont de la fortune ; fpreekw. Waar
— is, wil wezen , le bien cherche le bien.
Geldafperfer,, m. malatier.
Geldafperfing , vr, matte te.
Geldbank, yr. banque.
Geldbefnoeiier, nr. rogneur d'especes.
Geldbeurs , yr. bourse.
Geldbezorger,, in. courtier de change.
Geldboete, yr. amende , peine picuniaire.
Geldeloos , b. n, zonder geld , sans argent,
impecunieux , se. Het zijn geldelooze tijden ,
l'argent est rare.
Geldeloosheid , vr. impecuniosite.
Gelden , o. w. (ik gold, heb gegolden) waard
zijn, kosten, valoir,, cotter. Een louis d'or
geldt vier en twintig franken, use louis d'or vaut
vingt quatre francs. Wat heeft de wijn vodrleden Saar gegolden ? qu'a valu te yin ,
que/ a ete le prix du vin , Pannee derniére?
Dat geldt zijn le yen , cela pent dui cotter la
vie. —, van daar: van waarde , van kracht
zijn , als : Dat ,kan niet voor Fen bewijs —,
cela ne pent pas servir de preuve, cela ne
petit passer pour tine preuve , cela ne peat
être admis comme preuve. Hij geldt veel bij
den
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den minister, it a du credit, beaucoup de
credit aupris du ministre. De meeste itemmen —, la pluralite des voix Pemporte; (bij
fpelers :) Het gel& , va. Voor iets (voor
lets gehouden worden 5 ) als : Hij geldt voor
den bekwaamften arts van het land , tl passe
pour le plus habile inedecin dupays. De wil
geldt fomtijds voor de daad , la volonte est
reputee quelquefoispour le fait. — 5 (enkel in
den 3 perf.) betreffen , raken • als : Ik zie wel,
dat het mij geldt, je vois bien que c'est a mot
qu'on en vent.
Geldbezorger,, m. courtier de change.
manque d'argent, m. rarete
Geldgebrek ,
d'argent ,
Geldgeven , o. als : Het — heeft geen einde,
les depenses ne finissent pas.
Geldgierig, b. n. zeer begeerig naar geld,
avide d'argent.
Geldgierigheid, vr. &sir immodere d'argent ,m.
avtdite pour Pargent, cupiditi , ardente soif
Geldhandelaar,, m. banquier. (de P or.
Geldig , b. n. met betrekking tot de waarde
of den gewoneu prijs, veel kostende , cher,
ere. Van daag was de boter — , aujourd'hui
le beurre a ete cher. —, deugdelijk , valable, valide.
Geldkas , yr. cabinet pour serrer Pargent, m.
Geldkist, yr. coirre-fort 2 tn.
Geldlast , m. charge gut se paie en argent , f.
Geldmakelaar,, m. courtier de change.
Geldmandje , o. corbeille aux deniers , f.
Geldmiddel , 'o. moyen pecuniaire , m. De geldmiddelen van een' that, les finances d'un etat ,
faPL
Gel plakkaat , o. edit bursal,
Geldrijk , b. n. riche en argent. Het is een
vruchtbaar land , maar niet , c'est un pays
fertile, mats it n'est pas riche en argent.
Een — man, un homme pecunieux.
Geldfchialtje o. ajustoir, m.
Geldfoort , geldfpecie, yr. espêce.
Gldftraf, yr. zie Geldboete.
O'eldverkwister , m. bourreau d'argent.
Geldswaarde , yr. ce qui vaut de Pargent, ns.
valeur numeraire.
Geldzaak , yr. affaire pecuniaire.
Geldzak,m.sac a argent;fig.homme riche et avare.
Geldzucht, zie Geldgierigheid.
Geldzuchtig , zie Geldgierig.
Geldzuchtigheid , zie Geldgierigheid.
, b. n.
Geleden 1 verl. deelw. zie Lijden.
voorbij gegaan in tijd , passé, e. Dat is zeer
, tl y a bien long-temps de cela. Het
lang
y a tine heure. Het is
is eei our
, i/ y a deux fours.
twee dagen
Gelederen , o. meerv. zie Gelid.
Geleding , yr. articulation.
Geleerd, (verl. deelw. zie Leeren.) —, b. n.
veel kundigheden in de wetenfchappen opgezameld hebbende, savant, e, docte, drudit ,
e, instruit, e, lettre , e, litteraire. Hij is
een — man , c'est un savant homme, un eraveel geleerdheid bevattende , savant,
dit.
e. Een
boek , un livre savant. Eene
geleerde verhandeling , tone dissertation sabijw. zie Geleerdelijk.
vante.
Geleerd.e , m. en yr. die veel geleerdheid bezit , savant, m. f savante, f. un homme de
'ewes, litterateur.
Gele-erdelijk, bijw. savamment, scientifiquement.
Geleerdheid, yr. bedrevenheid en kunde in de
wetenfchappen , savoir,, tn., erudition, litt irature.
Gelegen, verl. deelw. zie Liggen. —, door
het gebruik in den zin van het tegenw. deelwoord Liggende gebezigd, als: 's Gravenhage
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is niet ver van de zee — , la Haye est situde
la proximite de la user ; (van gcbouwen :
itaande en —, sis, e. Een huis flaande en
in de St. Antonieftraat , tine maison sise
rue St. Antoine.) Naast elkander —, cutenant ,e ; fig. Zoo is het met de zaken (gefield ,) telle est la situation des affaires. —,
voor : aangenaam , wel of behoorlijk liggende ,
als : Dat huis is zeer , cette maison est fort
convenablement situde. Zij kozen tot bereiking van hun oogmerk eene gelegene plaats,
ils choisirent un endroit convenable , propre,
commode, pour leurs desseins • van daar in
het algemeen : gefchikt , als : kom op eenen
gelegener' tijd wear, revenez dans un temps
plus opportun. Gij komt joist ter gelegener
tijd , vous venez point. Komt htt u nu
—? vous convient-il el present? Noem mij
den dag , het uur, wanneer het u best —
komt , donnez-moi votre jour, votre heure.
—, aangelegen, belangrijk , gewigtig , als :
Mij is daaraan veel —, (daarvan hangt voor
mij veel af,) cela m'importe beaucoup, m'interesse beaucoup, la chose est ti es-interessante
pour ma. Wil hij , of wil hij niet , er is
mij niet aan —, qu'il veuille ou non , peu m'importe , je m'inquiete pen qu'il veuille ou non.
Gelegenheid , y r. (meerv. Gelegenheden ,) Jigging, situation. De — der plaatfen kennen,
connoitre la situation des lieux ; fig. V91gens de — der zaak , d'apres Petat de l'ap.
faire. Naar mate de zich zal voordoen 5 suivant les circonstances. gefchikte woning
of verblijf,, als : Hij heeft buiten eene fchoone — , t a une jolie maison a la campagne.
, bekwaam middel om te reizen , of iets
te verzenden , commodite. Ik zal mij van de
— van den bode bedienen , je prendrai la
commodite du messager. Hebt gij eene —,
om daarheen te gaau avez-vous tine commodite pour aller //1 ? Ik zal het met den postwagen zenden , dat is eene zekere —, je
Penverrai par la diligence, c'est une vole
bekwame zamentreffing van tijd en
omitandigheden tot het bewerkftelligen van
iets , occasion. Eene goede , fchoone —,
une occasion favorable. De — zich opdoende , dans /'occasion, viand /'occasion se pre-.
sente. Bij deze —, a cette occasion. Verfchaf mij eene om u te dienen procurezmoi, faites-moi naitre /'occasion de vous set,
vir. Hij heeft hem — tot klagten gegeven,
lui a donne des sujets de plainte; fpreekw.
De — maakt den chef, /'occasion fait le larron. Men moet de — bij het haar grijpen 2
faut prendre /'occasion aux cheveux.
Gelegenheidsdicht,o. gedicht, bij gelegenheid ter
viering van eenig bijzonder voorvaigemaakt ,
pante cyclique, m.
Gelegenheidsdichter,, m. die gelegenheidsgedichten maakt , poete cyclique.
Gelegenheidsgedicht , zie Gelegenheidsdicht.
Gelegenheidsleerrede, gelegenheid.spreek , yr.
leerrede ter viering van cenig bijzonder voorval , sermon de circonstance, m.
Gelegenheidsvers , o. poeme cyclique, tn.
Gelei , o. geflold nat , gelee, gelatine, f.
Gelei , zie Geleide.
Geleiachtig , b. n. gelatineux , se.
Geleibrief, in. brief van vrijgeleide , passe-port,
m. billet d'acquitosautonduit.
Gelei , verl. deelw. zie Leiden, Geleiden en
Leggen.
Geleide , o. vergezelling (eershalve), accompagnement, tn. conduite, f. De monarch zoode naar het graf zijner voorouders gedragen
worden , en verfcheideu prinfen waren tot
bet
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het — van het lijk beftemd , on alloit porter
le monarque au tombeau de ses ancetres, et
plusieurs pt inces furent destines pour Paccompagnement du corps. Gelast , om eepen
gezant het —. te geven, (hetzij om hem van
de grenzen naar vorstelijke verblijfplaats,
of van daar naar de grenzen to vergezellen ,
en voor zijne benoodigdhcden op den wet;
to zorgen ,) etre chargé de M conduite d'un
ambassadeur. bepaaldelijk vergezelling
bij iemands vertrek , reconduite , f. Het —
op zich nemen , se charger de la reconduite.
—, (tot veiligheid ,) escot te f. Waag het
niet, zonder goed — door dat land te reizen,
ne vous hasardez pas a passer par ce pays-la
sans bonne escorte. Een — van honderd man,
cent hommes d' escorte ; zie ook Vrijgeleide.
, bepaaldelijk ter zee, convoi, m. Men
had aan die koopvaardijfchepen een fregat
tot — beloofd , on avoit promis a ces vaisseaux marchands one fregate flour leer servir
de convoi. lciding , conduite, Onder
het — van eenen kundigen leermcester,, sous
la conduite d'-un habil° preceptedr.
Geleidelijk , b. n. naar orde , methodique,avec
Joordragt , un
inithode. Eene
expose methodique. bijw. methodiquement.
— van het eene onderwerp tot het and.ere
overgaan , passer insensiblement d'un propos
4 Pautre, alter de fit en aiguille.
Geleiden , b. w. (ik geleidde , heb -geleid) ,
vergezellen , conduire , accompagner; eseotter,, convoyer. Eene dame naar huis ,
accompagner une dame chez elle.
conducteur,, guide.
Geleider,,
Geleiding , vr. conduite, action de conduire.
Geleidsman , zie Leidsman.
conductrice.
Geleidfter ,
Geleidsvrouw,, zie Geleidfler.
Geleigelden o. meerv. droit d'escorte on de
(-genie, ange tutelaire.
convoi, m. _
befchermgeest , befchermengel,
Geleigeest ,
Geleken , veil. declw. zie Gelijken en Lijken.
Gelel , o. veel en luid praten , babil, m.
Gelen, o. w. (ik geelde , ben gegeeld) , geel
worden , jaunir,, deviser jaune. —, b. w.
geel maken , jaunir,, rendre jaune.
, b. n.
Geletterd , (veil. deelw. zie Letteren.)
letterkundig , lettre , e. Een — man , un homme
Imre, un homme de /ewes.
Geletterdheid, vr. bedrevenheid in de letteren ,
erudition.
Gelid , o. (meerv. Gelederen ,) zamenvoeging
der beenderen in het menfchelijke en dierlijke
ligchaam , article , noeud , joint , m. , articulation, jointure , emboiture ,f. Hij was aan een
der gelederen van den kleinen vinger gcwond ,
it etoit Nesse a Pun des articles , des noeuds,
du petit doigt. Hij heeft den arm boven het
— gebroken , it sect casse le bras au-dessus
du joint. Het menfchelijke ligchaam heeft
verfcheidene foorten van gelederen , it y a
plusieurs sortes tPatticulations dans le corps
humain. Hij beefs pijnen in de gelederen,
it a des doukurs dans les jointures. Uit het
—, deboite, e, dicloque , e. IIij heeft zijnen arm nit het —, (in de uitfpraak incestal : nit het lid) gevallen , it west Bemis,
disloque le bras. —, (in het krijgsw.)
foldaten in llagorde , file f., rang ,m. De
les files. De
'
gelederen verdubbelen , doubler
gelederen doen opfluiten , serrer les files, les
rangs. Het eerfte —, het tweede —,
premier , le second rang. Uit het — treden,
sortir des rangs , hors des rangs, quitter son
ang. Blijft in het tenet, dez, vos rangs.
De vijandelijke gelederen ovcrhoop werpen,
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enfoncer ,rompre,percer les rangs des ennetnis.
'Gelidknoop , m. beendervcrhevcnhcid aau ecn
gelid , condyle.
Gelidfluiter, m. (in het krijgsw.) de uiterfle
van een gelid , wanneer nit de flank gemarcheerd. words, serre-file.
Gelidwervel , m. vertebre.
Geliefd , veil. declw. zie Lieven en Gelieven.
Gelieven , m. meerv. twee perfonen van onderfcheiden geflacht , die elkanderen beminnen ,
eanants.

Gelieven, o. w. (ik geliefde , heb geliefd),
bchagen ,
Het zal hem niet gelukken , haar te
, it ne parviendra pas a lui
willen , als : Zij — het niet te
doen, ils ne veulent pas le faire, it ne leur
plait pas de le faire. UEd. Believe te betalen aan toonder,, it vous plaira payer au pot,
teur. —, (met den 3 perf.) Als het u gelieft ; s'il vous plait.
Gclijk , b. n. van eenerlei aanwczen , in eenerlci , name, pareil, le, egal,
e, semblable. Te gelijkcr tijd acts doen,
faire q. ch. en meme temps, dans le meme
temps. Zij zijn bijna van gelijken ouderdom,
van gelijke inborst , ils ont a pen pies le
mdme age, le meme temperament. Zij zijn
elkander in Hand, jaren en verftand —, ils
sont pareils , egaux en qualite , en dge, en
sagesse. Met zich zelven —, consequent,
e. Er zijn weinig volkomen gelijke gevallen , it y a peu de cas absolument semblaNes. Perfonen van gelijke verdiensten , des
personnes d'un merite egal. Zij zijn van gelijke fterkte , ils sont d'egale force. De dood
maakt alle menfchen —, la mort egale les,
homilies ; fpreekw. Gelijke monniken , gelijke
kappen , tel maitre, tel valet. —, (in de
wiskunde ,) egal, e, h. De drie hoeken van
eenew driehoek zijn — aans twee regthoeken , les trois angles d'un triangle sont igaux
a deux angles droits. 2 plus 2 is — aan 4,
4. — , op gelijken voet
a+2
de pair. Het gond ftaat — met het zflvergeld , l'or et Pargent sont au pair.7 Hij that
met de voornaamfte lieden , op gelijken
voet , it va de pair avec les plus grands seigneurs. Zijus jgelijke , son pareil. Ilaars gelijke, sa pareille. Huns gelijke, leur pareil. Men vindt zijns gelijke niet , on no
trouve pas son pareil,c'est un homme comma
it n'y en a point , comme ii y en a peu. Vorst
Kaunitz ging met den pans als met zijns gelijke om , le prince Kaunits traita le Pape
comme son 1gal, de pair a compagnon. Hij
blijft zich altoos —, il est toujours le mime,
—, effen , even , egal, e, uni, e. Jets —
maken , (maken dat de enkele deelen eener,
lei rigting hebben, en de oppervlakte zonder verhevenheid zij ,) dresser, egaler,, applanir, rendre egal, e, uni, e. Weder maken,
redresser. Een gelijke vloer,, un plancher
uni. Men heeft de vestingwerken , dit kasteel met den bodem gemaakt , on a rase
les fortifications, on a abattu ce chdtean rezpied , rez-terre. — 7 van de zelfde hoogte,
als : Eene gelijke fchaal , une balance juste.
—, bijw. zie Gelijkelijk. —, o. hetgeen gelijk is , als : fprcekw. — met — vergelden ,
rendre la pareille a q. q. (lui fait e un traiCement semblable a celui qu'on en a rep.)
(het is
—, regt , raison, f. Gij he bt
gelijk gij gezegd hebt ,) vous avez raison. Zoo
gij ongelijk hebt , heb ik si vous avez tort,
j'ai raison. —, voegw. als, comme. Zij is
fchoon — de godin der liefde, elle est belle cornme M deesse de Tumour. Het is gebeurci , — ik
ge-

GEL
gedacht heb , it en est arrive , comma Pal pense.
Gelijkaardig, b. n. gelijkflachtig, van den zelfden aard,. homogene, similaire. Het water
beflaat uit geNkaardige deelen, Peau est
composes de parties homogenes. Een klomp
good is cen — geheel, one masse d'or est un
tout similaire.
Gelijkaardigheid, yr. gelijkflachtigheid, homogenate.
Gelijkbeduidend, b. n. (in `de fpraakk.) van
ecnerlei beteekenis, synonyme. Geene taal
heeft volkomen gelijkbeduidende woorden ,
n'y a dans aucune langi.ze des synonymes parfaits.
Gelijkbeenig, b. n. (in de meetk.) bocele ,
equicrural, e. Een gelijkbeenige driehoek,
ma triangle isoale.
Gelijkbedmdendheid, yr. synonymie.
Gelijkbeteekenend, zie Gelijkbeduidend.
Gelij kbeteekenenclheid, zie Gehjkbeduidendheid.
Gelijkelijk, bijw. egalOment.
Gelijken, o. w. (ik geleek heb geleken), gelijk, van overeenkomflige gefleldheid zijn,
ressetnbler,, etre ressemblant , e, ousemblable
q. ch. De kinderen — hunnen ouders fomtijds weinig , '(ook: — fomtijds weinig op
hunne ouders,) souvent les enfants ressemblent pee a leers parents. Dit portret gelijkt
zeer, ce portrait ressemble beaucoup, est
eene geringe overeenort ressemblant.
fkomst
in vorm hebben, zie Lijken.
Gelijkenis, yr. het gelijken, ressetnblance. Dit
portret is zeer wel geteekend, mar de — is
er niet in, ce portrait est fort bien peint,
ressemblance n'y est pas. —, beeldteenais
nis, afbeeldfel, evenbeeld, image. Dit is
c'est Pimage de son pare.
z ij ns vaders
vergelijking, comparaison. Ik zal het u
door een.e . — verklaren, je vous l'expliquerai
par une comparaison. —, (in de redek.)parite. Ik zal u dat door eene — bewijzen,
Ye vous le prouverai par une parite. De —
is niet volkomen, met joist, la parite, n'est
pas exacts. —, (in de letterk.) vergelijking,
beeldeliike voordragt, comparaison,
parabole, similitude. Hij heeft zijne — van
de bijen genomen, it a pris sa comparaison
des abeiller. Christus fprak gemeenlijk in geliikenisfen, Jesus-Christ parloit ordinairement
en parables. De profeet Nathan gaf den koning David zijn misdrijf door eene te kennen , le pro fete Nathan designa , fit connoitre ,
au roi David son peche par une similitude.
Gelijkerhande , bijw. alien te gelijk , tons ensemble,, tons a la fois. (de mime que.
Gelijkerwijs, voegw. als, comme, attisi que,
Gelljkheid, yr. overeenflemming van twee of
weer dingen ip derzelver aard en eigenfchappen, egalite, parite, conformite. — 7 evenredigheid van waarde (in de leerk.), equipollence. —van maten en gewig.ten, egalite'de
poids et.de mesures. Bunt pi de volkomene
— van die twee gevallen ontkennen? pouvezVOUS niet la parfrite parite de ces deux cas?
De — van hunne neigmgen, la conformite de
leurs inclinations. —, effenheid, egalite.
De — van den grond, regalia do teroein.
Gelijkhoekig, b. n. (in de meetk.) gelijke ,hoeken hebbende, equiangle , isogone. — kristal,
ct istal isogone.
Gehjkjarig , b. n. van gelijke jaren , du mime iige.
Gehjkluidend, b. n. de la mime teneur, conforme , homonyme , univoque; als: sain, spin ;
cent, sang, etc. zie Eensluidend. Een —
woord, tin homonyme.
Gelijkluiding . vr. overeenftemming , consonnan,
ce, conformite. — of gelijkluidendlieid van
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twee octaven (in de muzijk), equisonnance.
— (van woorclen , homonymic. Onvolmaakte
— (der woorden , assonnance.
Gelijkmakent, zie ffenen.
Gelijkmaker,, m. wuerpasfer, nlveleur. —,
(in de bouwk.) die de aarde eerier plaats gelijk maakt , regaleur.
Gelijkmaking, yr. egalisation, f., aplanissement, m. —, effenmaking, nivellement , m.
egalement , m. — eens erfdeels,
—(bijregts.)I
soute. —, bereiding van hoot , fleen , metaal,
degauchissement , m.
Gelijkmatig, b. n.eigenl. de mime mesure; fig.
overeenkomflig, convenable, sortable ,egal,e.
Gelijkmatigheicl, vr, fig. cbnformite , symetrie.
Gelijkmoedig, b. n..t,l'une humeur egale.
Gelijkmoedigheid, yr. egalite d'humeur.
Gelijknamig, b. n. du mime nom; (in de fpraakk.)
van gelijke uitfpraak en fpelling, komonyme.
—, (in de meetk.) evenredig, homologue.
Gelijknamige zijden, cites homologues.
Gelijknamigheid, yr. homonymic.
Gelijkflachtig, b. n. homogene. —, in de
fpraakk. epicene. Een — zelfflandig naamwoord, un, nom epicene, un epicene. (un
et une enfdnt)Gelijkflachtigheid , yr. gelijkaardigheid; homogenate.
Gelijkftaltig, b. n. de la mime taille, de la
mime forme.
Gelijkliandig, b. n. de la mime situation.
Gelijkflatig, b. n. de la mime mafreste.
Gelijkftemmig, b. n. (in dextoonk.) consonnant , e.
Gelijktijdig, b. n, op den zelfden tijd beflaande ,
contempot aan , e, simultand , e, synchrone. De
gelijktijdige fchrijvers melden erniets van , lee
auteurs contemporains n'en font pas mention.
—, bijw. simultanement , a mime temps. De
beide geweren gingen — af, les deux coups
partirent simultandment. —, (in de werkt.
k.) isochrone. Gelijktijdige beweging , mouvement isochrone ou simultand. Gelijktijdige
val, chute synchrone.
Gelijktijdigheid, yr. contemporaneite , simultanate , f: isochronisme, cynchronistne, m.
Gelijkvloers , bijw. de pleas pied.
Gelijkvormig, b. n. unifolme , con forme. —,
overeenilemmend, compatible. — ,bijw. uniformement. — maken, unifbt miser.
Gelijk-vormigheid, yr. uniformitd , compatibilite.
Gelijkwaardig , b. n. equivalent ,e.—, gelijk in
magt, in kracht, in heerlijkheid eiaz. van de
drie perfonen in 4e H. Drie&enheid. 9 coegal.
Gelijkwijdig, zie Evenwijdig.
Gelijkwij cligheid, zie Evenwijdigheid.
Gelijkzij dig, b: n. equilateral , e.
Gelijkzinnig, b. n. (in de fpraakk.) gelijkbeduidend, synottyme, zie Gelijkbeduidend.
GeJijkzinnigheid, yr. zie Gelijkbeduidendheid.
Gelinieerde o. getrokkene lijnen, reglure , f. In
de tusfchenruimte van het — fchrijven , ecrire
dans les intervalles de la reglure.
Gelletje, o. gekkernij, als: remand tot een —
maken,faire un objet de risee de q. q. , se moquer de q.q.,leplaisanter,persz: er, railler.
Gellig, b. n. gallig, bilteux, ease.
Gelligheid, vr. humeur bilieuse.
Gelling, vr. hennep zonder zaad, du chanvre
qui ne potte pas de semence;
Geloei, 0. het geluid der runderen, beuglement , meuglement , mugissement , in t ; fig. geluid der golven, winden, mugissement, in.
Gelofte , yr. belofte aan het Opperwezen , voeu,
on. — aan God, aan de FI.maagd, enz., voett
_ti Dieu, a la Ste. Vierge. —, (bij de regtsg.)
pollicitation.
Geloftegift, vr. (in de R. kerk), ex-voto, m.
Ge-
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Geloken, verl. deelw. zie Luiken.
Gelol, o. het geluid van katers en katten , miaulement; fig. chant desagreable, m.
Geloof, o. vertrouwen o de waarheid van
jets ,' foi, croyance, f. AANM. Het onderfcheid der beide Franfc e °woorden beftaat
daarin , dat het eerfte, ook op zich self ftaande, bepaaldelijk de beteekenis heeft van vertrouwen op hetgene in de christelijke godsdienst geleerd wordt ; in dien zin genomen heet
het geloof aan de openbaring : het geloof,
la croyance dans les clsoses revelies constitue
.la foi. Anders worden beide meestal onverfchillig gebruikt.) Dit verdient —, cela merite
oi, croyance. In iemand — ftellen , avoir
oi a, croyance en q. q. Deen — geven of
fhechten
aan iets ,geen — geven aan iemand,
n'ajouter aucune foi a une chose, a une personne , lui refuser sa croyance. Waren op
goed — (vertrouwen) verkoopen, vendre des
marchandises a credit. —, bepaaldelijk het
vertrouwen op de waarheid der christelijke
openbaring, foi , f. Een artikel van het — ,
tin article de foi. Het — verlaten verzaicen , renoncer a la foi, renier la foi. —,
itelfel van godsdienstige of geloofsbegrippen,
croyance. Het — der Christenen , der Joden ,
la croyance des chritiens, des juifs. —, ge=
loofsleus der apostelen, symbole de foi , symbole des apetres ,m; (bij oath.) le credo. Het
— bidden, reciter, dire le credo.
Celoofbaar , b. n. geloof verdienende , croyable. Dat is niet —, cela n'est pas croyable.
Een — man, un homme croyable.
Celoofbaarheid. yr. credibilitd.
Geloofd , verl. deelw. zie Loven en Gelooven.
GeloofelJjk , b. n. dat te gelooven is , croyable.
Geloofelijkheid, yr. credibilite.
Geloofsartikel , o. article de foi , m.
Geloofsbelijdenis, yr. profession de foi.
Geloofsbekentenis, yr. confession de foi.
,Geloofsbrief, m. lettre de credit, f.
Geloofsdwang , m. persecution de la foi, f:
.Geloofsgenoot, m. qui professe la mime foi, frhre
en Jesus'-Christ.
Geloofsgeschil, o. controverse, f
Geloofsleus , vr. der apostelen , zie op Geloof.
Geloofsleer,, yr. zie Leerfluk.
Geloofsonderwijzer,, in. catechiste.
Geloofsonderzoeker,, m. inquisiteur.
GglQofspunt, o. question de foi, f., article de
foi, m.
Geloofsftuk, o. article de foi, m.
Geloofsteeken, o. signe de foi , in.
Geloofsverwant, in. (in de christ. godsd.) een
medechristen van eene andere geloofsbelijde,nis, als : Tot eene toenadering der onderfcheiklene geloofsverwanten bijdragen , contrihoer a un approchement entre les diffdrentes
sectes parmt les chretiens.
•G.eloofsvrijheid, yr. liberte de conscience.
Geloofwaardig , b. n. dat geloof verdient , digne
de foi, qui merite d'être ern.
Geloofwaardigheid, yr. qualiti de ce qui est
digne de foi, verafite.
Geloogd, b. n. lixiviel, le. Loogzout, sel
lixiviel ou alcali.
Geloop , o. het aanhoudend loopen , action de
courir, zie Loopen.
Gelooven, b. w. (ik geloofde, heb geloofd), voor
waar houden , zonder eigenlijk te weten , croire,ajouterfoi. Het is een wantrouwend mensch,
hij gelooft niet, wat hij voor zijne oogen ziet,
c'est un homme defiant, it ne croit pas ce qu'il
volt. Gij zult er van — wat u belieft , vous
en croirez ce qu'il voss plaira. Jets vastelijk
—, croire q. ch. certainement, fermement.
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Hij gelooft dat als een evangelic, it croft
cats comme Pevangile, comme un article de
foi. Dat is wel te cela est facile a croire.
Ik geloof dat ter goeder trouw, je le crois
bonnement. vertrouwen. Gelooft gib dien'
man? croyez-vous cet homme-la? Hij is een
aartsleugenaar, men gelooft hem niet meer,
c'est un menteur avere, on ne le croft plus.
Ik zal u op ow woord
je vous en croirai sur votre parole. o. w. zich van het
bellaan van iets overtuigd houden , croire a
q. ch. Hij gelooft aan tooveraars, aan fpoken, aan wonderwerken , it croit aux sorciers, aux revenants, aux miracles. Hij zal
er aan moeten — 5 II sera force d'y croire;
(fig.) it faudra qu'il passe par —, inzond. wat de godsdienst betreft , croire en.
Aan , in God , Christus , den Heiligen Geest ,
aan het evangelie croire en Dieu, en jesus-Christ, au Saint-Esprit, croire Pevangile. Zalig zijn zij , die — en niet zien , Menheureux ceux qui croient et qui ne valeta
pas. Niet
mecroire.
Geloovig , b. n. godsdienstig geloof hebbende,
croyant, e, fidele. De geioovigen , les croyants , les fidiles.
Geloovigheid, yr. weinig gebr. dan in zamenft. : Ligtgeloovigheid, zie dit woord.
Gelt , b. n. van fnoeken, mannelijk , als Een
gelte fnoek, un brochet male. —, (op fommige plaatfen ,) van koeijen, niet dragtig,
onvruchtbaar, gust , als: Eene gelte koe , une
vache qui n'est pas pleine , qui est brehaigne.
—, (in Noord-Holl.) van de zaadhuisjes der
bloemen , onvruchtbaar, sterile.
Geltefnoek, zie op Gelt.
Geltvarken , o. een ongefneden manneges var.
ken, pourceati entier, verrat, tn.
Gelubde , m. eunuque. — zanger,, castrat.
Gelui, o. het aanhoudend luijen, son des clo— van de doodklok , clas, m.
ches,
Geluid, o. hetgene hoorbaar is , son, bruit,
tn. Een fcherp , doordringend , helder,, dof
un son aigu, percant, clair, itouffe.
Het — der item, le son de la vois. Het
van den wind, le bruit quo fait le vent. Lie.
felijke geluiden 5 des sons harmonieux ; fig.
Ik kan geen
geven van verkouclheid, je no
puis parle y , tant jo suis enrhume.
Geluidbreker, m. een klein werktuigje , waarmede men het geluid van fommige filaar- en
blaasfpeeltuigen dempt, sourdine, f.
Geluidkunde , zie Gehoorkunde.
Geluk, o. toeftand van iemand, die enkel redelijke begeerten heeft, en deze alle voldaan
vindt , f:, itat heureux, m. Ons
geluk hangt vooral of van de wijze , hoe wij
de zaken befchouwen, notre felicite depend
principalement de la manare dont nous envisageons les .chases. Er zijn wijsgeeren geweest, die ,het — in de ledigheid deden beitaan , it . y a en des philosophes qui ont fait
consister la felicite dam Pindolence. —, toedragt van zaken , nit welke welvaart en tevredenheid ontftaat , bonheur, itat heureux,m.
bijdragen, contribuer bonTot iemands
heur de q. q. Iemands benijden, envier
le bonheur de q. q. In iemands — deel nemen , belang ftellen , prendre part, s'interesser au bonheur de q. q. Het — des levens
genieten , jouir du bonheur de la vie. Een
un bonheur veritable, solide.
wezenlijk
un bonheur apparent. leEen fchijnbaar
mand toewenfchen, souhaiter du bonheur
q. q.—, (bij wijze van beleefdheid,) Het
— hebben, avoir le bonheur. Sedert ik het
— niet heb gehad , u te zien depnis qui je
n'ai
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reux presage. Eene gelukkige ,tijding, une
n'ai pas eu le bonheur de you: voir. zaheureuse nouvelle. Hij heeft iets gelukkigs
mentreffing van aangename of voordeelige ,
in zijn voorkomen, II a q. ch. d'heureux
van ons zelven onafhankelijke, omflandigheden, bonheur, iveneinent heureux, m. Een
dans son exterieur. bijw. heureusement.
Een gevaar — outkomen, echapper heureusebonheur inattendu,
onverwacht
espire ; fpreekw. Meer — dan wijsheid,
ment d'un peril.
plus de bonheur que de merite, que de Gelukkiglijk, zie Gelukkig, bijw.
science. —, inzond. met betrekking tot eer Geluksbode, on. die eene gelukkige tijding
brengt , messager de bonne fortune.
of aanzien in de wereld, fortune, f. Zijn
--maker, faire sa fortune. —, eene voordee- Geluksgodin , yr. (in de fabell.) deesse de la
lige of aangename toevalligheid, bonheur.
fortune, la fortune.
, fortune, bonne chance, f. Het was het Gelukskind, o. iemand, wien alles medeloopt,
un homme entierement heureux, le file de la
grootfte — van de wereld, dat hij er zich
uitredde, it Pen est tire par le plus grand
poule blanche, parvenu, m.
meerv. biens, de la fortune,
bonheur du monde. Tot zijn gebeurde Geluksgoederen,
ns. pl.
het, dat , enz., it arriva par bonheur pour
lui, etc. Zoo het — wil , en cas de fortune. Geluksrad, o. roue de fortune.
Tot miju — was ik daar, je me rencontrai Gelukskans , vr. goede of kwade toevalligheid,
chance, f. De — is verkeerd, la - chance a
la par bonne fortune pour , moi. Dat heeft
mij
tourne.
aangebragt, cola m'a porte chance.
—, in het algemeen, toevalligheid, fortune, Geluksiter, yr. (bij flerrewigchel.) het geflerute
, dat iemands voor- of tegenfpoed bef:, hasatd, cas fortuit, no. Men nioet iets
Iterat , &ale. Eene goede une etoile faaan her — overlaten, it faut laisser q. ch.
au hasard, 4 la fortune. Het zal een groot
vorable, bienfaisante, heureuse, benigne.
Eene kwade , noodlottige
wezen, zoo hij herflelt, c'est un grand
une etoile mahasard, s'il eta echappe. —, de fortuin, bij
ligne, funeste. Hij is dat niet aan zijne Iferdienflen, hij is het aan zijne
de oude heidenen , eene godheid , die de menverfchuldigd,
fehen met voor- of tegenfpoed bedeelde,
ce n'est pas a son merite, c'est a ton etoilb
fortune, f: De tempel van het —, le temqu'il en est redevable. Tegen zijne kan
men niet aangaan, on ne pent aller centre
ple de la fortune ; fig. voor: de Wisfelvallig'son etoile.
IedenAler menfchelijk-e zaken, als: Het —
lacht hem toe , (loopt hem mede ,) la forfu- Geluksvogel, m. ,zie Gelukskind.
ne lui nit. De 'onbeitendigheid, de luimen, Gelukwensch, m. pligtpleging bij eene voor
de eigenzinnigheid.; de dwaasheid van het
iemand aangename gelegenheid, felicitation,
rinconstance, les caprices, la bizarrecongratulation, f. (AANM. Felicitation is thans
rie , les revers de la fortune. Het heeft
het meest in gebruik, zie Gelukwenfchen.)
hem den rug toegekeerd, la fortune lid a Gelukwenfchen , o. w. (ik wensch geluk,-heb geluk gewenscht) , eenen gelukwensch afleggen,
tou'rne le dos. Een troetelkind van het —,
feliciter, congratuler. (Het eerfte Franfche
un enfant OW de la fortune. Een fpeelbal
van het —; un Joliet de la fortune.
woord is thans het meest in gebruik. Overigens
Geluk"ken , 0. w. (het gelukte, is gelukt),
is eene felicitatie een bloot compliment, de
wel uitvallen, reussir,, prosperer. \Vat den
congratulatie een, blijk van deelneming. Men
eenen gelukt , gelukt den anderen niet , ce qui
feliciteert nit beleefdheid; men congratureussit a Pun, ne reussit pas ti l'autre. Zijn
leert nit vriendfchap. Zoo zeggen de Franvoornemen is hem gelukt, son dessein lui a
fchen ook, voor het eerite: faire compliment a q. q. Ik wensch geluk met den
reussi, it a reussi dans son dessein. Alles , wat
hij onderneemt, gelukt hem, tout ce qu'il ennieuwen post , dien men u gegeven heeft,
je volts felicite , je vous fais compliment, de
treprend , lui prospere, lui succede. —, inzond.
la nouvelle charge qu'on vous a donnee.
tegen den gewonen regel aan , wel uitvallen,
reussir. Dat is voor ditmaal gelukt, maar
ook: Zich (zich verblijden,) als: , Ik
wensch mij geluk met de goede keuze , welke
vertrotrw er niet op , beproef het niet war ,
het zou niet war zoo —, cela a reussi pour
ik gedaan heb, je me felicite du bon choi*
re coup-14, ?Bah ne vous y fiez pas, n'y reque Pal fait.
venez plus, cela ne reussiroit pas de mime. Gelukwenfching, yr. het afleggen van eenen
Gelukkig, b. n. volkomen vergenoegd, heugelukwensch, felicitation. Een brief van
reux, euse. Wie is er voor zijnen dood?
une lettre de felicitation.
quel est Phomme qui snit heureux avant sa Gelukzalig, b. n. zalig, bien-heureux, euse,
snort? Hij is niet rijk, maar dat neemt niet
zie Zalig. , (in den gemeenzamen fpreektr.)
weg, dat hij zich rekent, it n'est pas
voorfpoeclig, als : Iemand een — nieuwjaar
riche, mais sl ne ,laisse pas de se croire lieuwenfchen, souhaiter la bonne anneeq.
reux , de vivre heureux; (bij wijze van be- Gelukzaligheid,vr. zaligheid, beatitude,felicite.
leefdh.) Ik zal onij Reeds — achten, wan- Gelukzaligmakend, b. n. beatifique.
neer ik de gelegenheid heb , u van dienst te Gelukzegger, m. die iemands geluk voorzegt,
zijn, je me croirai toujours heureux d'avoir
diseur de bonne aventure, bohemien.
l'occasion de vous titre utile. —, door het Gelukzegfter, yr. die iemands geluk voorzegt,
geluk begunstigd, heureux euse , fortune, e.
diseuse de bonne fortune, bohemienne.
Hij is — in alles , it est heureux en tout. Gelukzoeker, m. avonturier, die zonder vast
beflaan van de voorkomende s gelegenheid zijn
Gelukkige eectw, die hem zag geboren worden , siècle fortune, qui le vit naitre. In
voordeel zoekt, chevalier , d'ilidustrie, aventurier.
het fpel (gewoonlijk) — zijn, 'etre heureux au 'eu; (vdor dit oogenblik) jou- Gelukzon, yr. (bij dichters) als : Zijne — is
opgegaan, son bonheur a commence.
er heureusement, jouer de bonheur, titre
en fortune, en' chance. —, wel uitgevallen , Gelust, verl. deelw. zie Lusten en Belusten.
,als: Dat is eene gelukkige wending, c'est Gelusten, o. w. (het gelustte, heeft gelust),
behagen , plaire, avoir envie; als: Wanneer
un tour heureux, une expression heureuse,
cela est heureusement exprime.
het u — zal te gaan, quand it vous plaira de
geluk
partir.
aanduiclend, als : an — voorteeken, un lieuGeIV
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deelw. zie -Mahn.) —, b. n.
inzond. door kunst vervaarciigd , le.
Gemaakte bloemen, des fleets artifi'cielles ;
fig. gedwongen, onnatuurlijk , alecte , e,
area, e, maniere, e. Gcmaakte gebaren,
des gestes affectes. Zij zoude niet onbevallig zijn , indien zij minder — ware , elle tie
seroit pas desagreable, si elle etoit moins
voorkomen , un air apprete.
affetde. Een
, un style maniere, (dote.
Een gemaakte
Gemaaktheid, yr. fig. affectation , affg. ter le ,
minauderie.
Gemaal ,
echtgenoot , inzond. van aanzienlijke lieden , epoux, m.
Gemaal, o. het malen , action de moudre, f.
hetgene gemaald worth, als Belasting
op het —, la taxe sur les grains qai soot
envoy& au moulin. —, die belasting zelve ,
als : Een gaarder van het —, un receveur
percepteur de cette taxe.
Gemaal , o. het malen , onaangename aandrang,
Moeijelijkheid , -importunitds, instances ennuyeuses , f. pl. zie Malen.
(lement,
Gemaauw,, o. het maauwen der katten , miauGemacht , o. de teeldeelen , les pat ties qui servent h la •eiteration; vooral der mannen ,
pat ties genitaires, f:
Gemaeli-tbeen , o. (in de ontleedk.) fchaambeen,
os pubis, m.
Gemagtigde , m. zaakgelastigde van eencn bijzonderen perfoon , charge de pouvoir,, m.
Gemak , o. geruste toefland zonder ftoornis of
overhaasting, aise, commodite, f. Op zijn
gaan zitten , se mettre el son aise, sa
commddite. Op zijn — werken, travailler
son
aise. Veel van zijn — houden, Het
e
beminnen , aimer ses aises. Zijn nemen,
prendre ses aises, ses commodites. Neem uw
(ga zitten,)asseyez-vous. Houd uw —,
(blijf zitten,) restezassis. Betaal mij op uw
payez-mot a votre commodite. Al met —,
( zoetjes aan,) doucement. iets, dat het
— bevordert , commodite, f. Eene koets is
een groot carrosse est une grande
commodite, d'une grande commodite. -Er zijn
vele gemakken (er is veel —) in dat huis,
it y a beaucoup de commodites dans cette maibepaald vertrek , chambre, f.
son-la
appartement, m. Geheim —, (fekreet ,)
prive , m. commodites, aisances, latrines ,f.
pi. cabinet d'aisances , m.
Gemakkelijk, b. n. die veel van gemak houdt ,
niet gaarne werkt , als : Hij is een — beer,
it aime a prendre ses aises. toegevend ,
vrientlebjk , als : Hij is — van omgang
est d'une humeur facile, d'un agreable commerce. —, dat gemak verfchaft , commode,
aise, e. Dat is een — rijtui , c'est tine voiture commode, aisee. Dat is de gemakkelijkfte weg, c'est le chemin le plus aise. Een
zeer — huis, tine maison fort logeable. Een
leven leiden , vivre d son aim. dat
met gemak, ligtelijk kan gedaan worden ,
aise, e, facile. Dat is — te zeggen , cela
est aise h dire. Dat is niet te vinden,
cela n'est pas ait-e a trouver. Het is — uwe
zwarigheid op te heffen , it est facile a resoudre voti e diffictifte. —, bijw. commodewent. wonen, etre loge , e, comtnodement,
aisiment, facilement. Gij ktint het — doen,
VOWS ponvez le faire facilement , commodement.
Gemakkelijkheid, yr. facilite, commodite, f.
zie Gemakkelijk.
Gemal, o. het mallen , action de badiner, f. ,
badinage, In. zie Mallen.
Gemalin, yr. echtgenoot,, inzond. van aanzienlijke lieden, dpouse.
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Gemanierd, b. n. wellevend , poll e , galant, e.
Gemanierdheid, yr. wellevendiaeid , politesse,
urbanite, civilite, fam. entregent, m.
Gemanteld , b. n. zie Bef. , (in de wapenk.)
manteli, e.
Gemar, o. getalm, action de lambiner, f.
Gemaskerd , (verl. deelw. zie Maskeren.)
als : Een — bal , (bal, waar men gemasb.
kerd verfchijnt ,) bal masque , m.
Gemartel , o. het aanhoudencl martelen , action
de torturer, f:
Gematigd, (verl. deelw. zie Matigen.) —, b.
n. in geene uiterften vallende , modere, e. —
in zijne begeerten zijn , dire modere, e, dans ses
desirs. Een — man , un homme model- , compose. De gematigde luchtftreken, (in de aardrijksk.) les zones temperees.—,(in de muzijk,)
andante.
Gematigdheid, yr. eigenfchap van in geene uiteriten te vallen , moderation , f.
Gember, vr. zeker Indisch gewas , gingembre,
m.
Gemeden , vert. deelw. zie Mijden.
Gemeen , b. n. dat eene bezitting of cigenfchap
van meer dan een' perfoon of zaak is , coinmun , e. Op gemeene kosten , a frais cornmuns. Het eten en het drinken heeft de mensch
met de beesten le bare et le manger sons
cotnmuns a Phomme et aux bites. De gemeene vijand, l'ennemi commun. Deze zaak
heeft niets — met die, waarover zij handelen,
cette afaire n'a' rien de commun avec cello
dont it s'agit. Gemeenc bears maken, fairA
bourse commune. Een gemeene muur, nit
mur mitoyen; fig. Men moet zich niet al te
maken , it tie fans pas communiquer trop
fizmiliarement avec toutes tortes de personnes ;
it ne faut pas trop seprodiguer ou se familiariser; ne faut se Bonner a tons les fours.
Zich met Hecht yolk — maken, s'encanailler ; fpreekw. Al te — maakt onvriend, zie
Al. —, dat in het geheel gcen bijzondere
eigendom of hoedanigheid is , maar aan alien
behoort , als: Een gemeene wig, une vole
commune. De gemeene hoard, (in eene herberg ,) salle publique. Het gemeene leven,
la vie commune; van daar: Men zegt in het
gemeene leven , on dit populairentent ; fig. Lets
door den druk — maken , publier,, mettre an
four.* —, in menigte voor handen , commun,
e. Aardbevingen zijn in Itali6 zeer —,
les tremblements de terre tont' frequents en
Italie. Het geld was toen zoo — niet , Pargent n'etoit pas si commun alorc. De gemeene weiden , les communaux (pdturages, in)
tons les habitants d'un ou de plusieurs villages
ont droit d'envoyer leers troupeaux). —Dosch,
een bosch, dat in het — bezeten worth , segrairie , f. Een — foldaat , un simple soldat.—, bij de romeinen , simplain ,m.; (van
daar : Een gemeene, als : Een korporaal met
twaalf gemeenen , un caporal avec douze
soldats;) gewoon, commun, e, ordimoire. Niets is gemeener dan, enz. rien n'est
plus commun que, etc. De gemeene
Pare commune; van daar gering , met
aanzienlijk , niet voortreffelijk , laag, coin.
mun, e, vulgaire, ordinaire. Eene gemeene
uitdrukking , une expression vulgatre. Het
werk`bevat enkel zeer gemeene gedachten ,
Pouvrage ne contient que des pensees `tres-communes , ordinaires ,vulgaires, triviales. Het
is een zeer —fchilder,, c'est tin peintre touth-fait commun. De gemeene man , le petit
peuple , le menu people. —, Hecht, als : Hij
moeit zich met een — huis behelpen , it a
du s'accommoder d'une mdchante maison.
Ge
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Gemeen, o. het gemeene yolk, de volkshoop,
emeenzaamheid, yr. familiarite, afrabilite ,
populace, f. la multitude, le vulgaire.
sociabilite.
Gemeenebest, o. republiek, ftaat under zeke- Gemeenzaamlijk , zie Getheenzaam, bijw.
rcn, eertkjds meer gemeenen regeringsvorm, Gemegen, veil. deelw. zie Mijgen.
waarin het oppergezag bij velen berustte, Gemelijk, b. n. verfloord, ontevreden , merepublirepublique , f. Lid van een
content, e, fiche, e, rechigne , e, de mauvaiset humeur.
co7e , m.
Gemeenebestelijk, b. n. tot een gerneenebest Gemelijkheid, vs. micontentement , tn. mauvaise huimeur, y r.
behoorende , republicain , e,
Gemeenebestgezind, b. n. (in de Nederl l ge- Gemcld, (veil. deelw. zie Mellen.) —, b.
fch.) eene gemeenebestelijke regering toegen. als: De gemelde brief, la dite lettre.
than, republicain , e. Gemeenebestgezinde , Gemergd, b. n. merg hebbende, moilleux,
Buse.
in. en yr. re'publi_cain, e.
Gemeenebestgezindheid , vr.republicanisme , m. Gemerkt, (veil. deelw. zie Merken.) —,
In/
voegw. aangezien, naardien, vu que.
Gemeenlijk, bijw. gewoonlijk, communiment,
niet verfchenen is, fu qu'il n'a pas compat u.
ordinairement.
Gerneetimaking, yr. het gemeenmaken, inzond. Gemet, o. (meerv. Gemeten,) zekere maat
lands, tine certaine etendue de terre labouden
de d ruk , p ubli cati on , f.
d
door
sable,
Gemeenfchap, yr. gemeen bezit, communaute.
arpent, acre, m.
Zij zijn m — , van goederen , ih sont Gemetfel, o. het aanhoudend metfelen , ook:
verbindtenis,
metfelwerk; maconnerie, sf: maconnage,
en communaute de biens.
als: (in de godsdienst ,) De — Gods, Gemijmer, o. het aanhoudend mijmeeen, revs(de gemeenfchap der geloovigen met God ,)
de, I:
la communion avec Dietz, (la communion des Gemi) terd, b. n. eenen mijter dragendc , mitre, e.
Pales en Dieu). De — der heiligen, la
communion des saints. Hij heeft zich van Gemoed, o. (meerv. Gemoederen,) de ziel,
de — der kerk afgefeheiden, it s'est sepal-6
inborst, als: Hij is good, Hecht van —,
omgang ,
a fame bonne, michante. Een trotsch krui-,
de la communion de Peglise.
als : Hij houdt geene — met hem , rl n'a
pond , boosaardig, heerschzuchtig
un ecpelt
cune relation avec lui. Alle — met iemand
, une ame basse, un coeur mallczeux, un caractere imperieux.
afbreken , rompre tout commerce avec q. q.
gezindAlle — met een land afbreken , rompre toute
heid, als: Zijn
jegens iemand verandecommunication avec tin pays. —, overeenren, changer de sentiment envers q. q. —,
komst, betrekking, als : Dat heeft geene — met
verftand , als : Iemand iets te — voeren, reonze zaak, cela n'a aucun rapport avec nopresenter q. ch. a q. q.
geweten, als:
sre of ail e,
k geloof in gemoede , je cross en conscience; fig. meiisch in het algemeen, als:
Gemeenfchappelijk , b. n. aan sneer dan een'
bezit van iets,
g-emeen, commun, e. Het
De hooginoed bekruipt niet zelden de edella possession commune de q. ch. —, bijw. als :
fie gemoederen , l'orgueil se glisse souvent
Ik heb dat huis — met hem gekocht, j'ai
dans les ames les plus nobles. —, gevoeachete cette maison en comt3zun avec ltd.
len , als: De gemoederen waren verdeeld ,
(meerv..Gemeensmannen en
Gemeensraan,
les esprits itoient divises.
Gemeenslieden in de Rom. gefch.) beambte Gemoed , b. n. enkel gebruikelijk
, in : Welgetot het voorftaan van 's yolks regten, tribun.
moed , zie dit Woord.
Gemeente , yr. gezamenlijkc burgers eener Gemoedelijk, b. n. die met zijn gemoed (geweheeft zoo vele
ten) te rade gnat, consciencieux, Buse. Een
plaats , commune. Deze
inwoners, cette commune a taut d'habitants.
—man, un hommejconsciencieux , un homme
assembler
la
commune.
Het
qui suit les lumiéres de sa conscience. — , bijw.
De — oproepen,
huis der —, la maison de la commune. —,
consciencieusement.
op eene wijze, die
(in Engeland ,) De gemeenten , (de vertehet gemoed treft, als: Ik heb — met hem
genwoordigers der gemeenten in het parlegefproken, j'ai tache de Pemouvoir.
ment,) les communes. Het huis der gemeen-. Gemoedelijkheid, yr. qualite consciencieu,se.
tell, la chambre des communes. —, al de le- Gemoedeloos, b. n. en bijw. gewetenloos, sans
den eener kerkelijke gezindheid, als: Hij
conscience.
it est de la Gemoedig, b. n. vreedzaam, zachtmoedig, d'art
behoort tot de hervormde
communion protestante; inzond. zoo velen ,
caractere doux. —, die de infpraak van zijn
ale tot eene plaats behooren, als Deze pasgeweten volgt, consciencieux , ease, gui cooce cured unepetoor heeft eene kleine
suite .sa conscience, qui suit les lumzeres de
tite paroisse. Hij is bij zijne geheele --besa conscience; i.fig. (Gemag,) zacht, als:
mind, it est aime de toute sa paroisse. Hoe
— leer, du caw souple.
vele gemeenten bevat dit bisdom? combien Gemoeg, zie Gemoedig.
de paroisses y a-t-il dans cet eviche? —, (op Gemocdsaard, m. inborst, caractere, tn. hufommige plaatfen,) gemeene weide, commucoeur, f. nature?, m.
naux m. pl. zie gemeene weide , op Gemeen. Gemoedsbeweging , vr. eene min of meer heviGemeentebeftuur, o. plaatfelijk befluur, admige aandoening der ziel, agitation, emotion
nist? ation d'une commune , municipaiite , f.
d'esprit , alteration de fame. Hij fprak die
Gemeentehuis, o. maison de la commune, f:
woor4en met eenige
prononca ces pa3emeentewei , yr. zie Gemecne wei op Gemeen.
roles , ,aveequelque alteration, avec querque
emotion. Hevige gemoedsbewegingen zijn
3eineenzaam, b. n. aan de zamenleving eigenaardig,familier, ere ;affable, sociable. Eene -fehadelijk voor de gezondheid, les grandes
gemeenzame fpreekwijs, une expression famiemotions sent nuisibles d la sante.
Here. Gemeenzame byieven, des lettres fami- Gemoedskalmte, zie Gemoedsrust.
lietes. Het is een zijner geineenzaamile vrien- Gemoedskrankheid, yr. ongefteldheid der ziel,
maladie de Pesprzt. Gemoedskrankheden zijn
den , c'est on de ses antis les plus familiers.
bijw. familierement. — met iemand omdikwijls gevaarlijker dan ligchaamsziekten,
gaan, converser familieremeot, sociablement
les maladies de l'esprit sont solvent plus danavec q.
gereuses que cellos do corps.
W2
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Gemoedsrust , yr. geruste toefland der ziel,
tranquillite, calme, repos de l'esprit , tn.
Gemoet , 0. enkel gebr. in : Te —, als: Iemand te — gaan alter au levant de q. q.,
aller a la rencontre de q. q. (AANMERKING.
Beide woorden worden met onderfcheid gebruikt. Het eerfle wordt gebruikt , om iemand hierdoor eer te bewi j zen , dus vooronderftelt dit eene foort van beleefdheid ; en
aller a la rencontre, gefchiedt eigenlijk met
oogtnerk , om zich eerder tot iemand te vervoegen , of om hem een gedeelte van den
weg te doen fparen , zoo men niet wil hebben, dat hij eerder ga ; dos wanneer men
iemand weder terug roept, om hem nog jets
te zeggen , en hem dan te gemoet gaat ;` opdat hij den geheelen weg niet weer terug kome. ) Iemand te — komen, tencontrer q. q.; fig.
Iemand in zijne zwakheid te — komen , manager la foiblesse de . q.q. Iemandbij een verlies
komen , assister q. q. qui a fait une
te
perte. gre
zien, attendre.
Gemoffel , o. het aanhoudend moffelen , escazie Moffel en.
motage 5 ,
Gemogt , verl. deelw. zie Mogen.
Gemok 0. het aanhoudend mokken, zie Mokken.
Gemolken , verl. deelw. zie Melken.
Gemompel , o. bet aanhoudend mompelen , action de marmotter, f fig. 1k heb er eenig
— van gehoord, fen ai entendu quelque bruit
sourd et confus.
Gemor, o. het aanhoudend. morien , murmure
contiauel m.
Gemors, o. het aanhoudend morfen , action de
salir,' f: tripotage, m.
Gems , yr. zeker tiler op de Alpen , van welks
bet eigenlyke zeemleér wordt bereid , wilde
geit, chamois, tn.
Gemuit , o. muiterij , bet rauiten, rebellion,
revolte, f.
Gemunnel , o. het aanhoudend murmelen , marmere 5 m. zie Murmelen.
Gemutst , b. n. eene mists ophebbende , portant en bonnet, cotfe , e; fig. Wel of kwalijk zijn , etre de bonne ou de mauvaise
humeur. Hoe komt hij zoo slecht — van
marche aujourdaag ? par quelle herbe
d'hui?
Gemzenjager, m. chasseur des chamois.
Gemzenjagt, vr. chasse des chamois , f.
Gemzenleér,, o. chamois , tn.
Genaakbaar; b. n. dat te genaken is, toegankelijk , accessible; fig. van perfonen, niet
hoovaardig , fpraakzaam vriendelijk , accessible, accostable. (zeew.) ale : Eene
genaakbare kust , une cote abordable.
Genade 5 yr. onverdiende weltlaad grace. Door
Gods — , (eene uitdrukking in den titel,
dien oppermagtige vorsten rich geven ,) par
la grace de Dieu. gunst (van eenen vorst),
als : Hij fond in — bij den vorst , it itoit
en grace aupres du prince. —, barmhartigheid, als : Om — bidden , demander grace.
De Had gaf zich op — of ongenade , took
enkel : op —) over , la ville se rendit discretion. Men liet het fchip op — (op Gods
—) drijven, on abandonna le vaisseau a la
: De
vergiffenis
merci des ondes.
5 les condamnes obtinveroordeelden kregen
rent grace. Om—, (om verfchoning, om het
leven) vragen t demander quartier.
godgeleerden in onderfcheidene beteekenisfen , grace. zekere titel, dien men aan
adellijke perfonen geeft, (inzond.in Duitschl.)
als : ( tot eenen keurvorst 5 indien hij niet van
, votre altesse
vorstelijken huize is,) Uwe
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ileetorale; (aan eenen bisfehokl ,) Uwe
vitro grandeur. Uit
bijw. gratuitement.
Genadebrief, m. lettres de grace, f. p1.
Genadebrood , o. brood, dat men nit barmhartigheid geeft, inzond. aan perfonen , die ons
lang glidiend hebben , en daartoe door onzwakheid niet sneer in fast zijn ,
derdom
pain precaire, pain de charite , m.; Iemand
het — geven entretenir q. q. par grace.
eten , vivre d'autnenes. Hij heeft het
, c'est une morte.-paye.
Genadegift , vr. gratification; fig. — (bij de
roomsg.) onction.
Genadelijk , zie G,enadiglijk.
Genadeleer,, yr. leer der genade , doctrine de
la grace.
Genadeftoel , m. propitiatoire.
Genadeflag, m. laatfte flag van den beul aan
een' le vend geradbraakten , coup de grace ;
fig. Dat was de — voor hem , (het laatfte
kwa.ad , dat men hem doen kon ,) c'etoit le
coup de grace.
Genadetroon , m. (bij godgel.) trene de grace.
Genaderijk , o. regne do la grace , m.
Genadig , b. n. barmhartig, clement ,e,propice,
gracious, ease. God is— en barmhartsg , Dieu
est clement et misericordieux. Een vorst,
regter,, un prince, en f.uge clement. God zij
ons —, Dieu nous soil- propice. niet
ftreng nice hard , als Een — oordeel , erne
sentence mitigee. Het — maken , — met 'iebehandelen , user
mand omgaan , iemand
d'indulgence de , avoir du management. Ik
zie , dat hij het zeer heeft gemaakt , ,fe
vois qu'il a en bien des managements. Maakt
het —, epargnez-moi un peu, ne me traitez
pas trop rudement. Genadige heer ! seigneur!
monseigneui ! Allergenadigfte koning ! sire!
bijw. zie Genadiglsjk.
Genadiglijk , bijw. gracieusement, misericordieusement.
Genaken , o. w. (ik genaakte , ben genaakt),
naderen , approcher,, s'approcher; fig. Hij is
niet te —, (hij is zoo trotsch , dat men bijna geenen toegang tot hem kan verkrijgen,)
it est inaccessible.
Genant , m. en vr. naamgenoot , die den zelfden
doopnaam heeft, qui a le mime nom de baptéme.
t. zie Genezen.
Genas ,
Gencbd, b. n. eene nub hebbende, ayant en
bee long et pointe.
Geneesbaar,, b. n. zie Geneeslijk.
Geneesdrank , m. potion medicinale, f: breuvage , m. medecine,.pharmacoposie, f:
Geneesgrein , zie Grem.
Geneesheer , m. arts , medecin. —, (in den gem.
tr.) esculape.
Geneeskruid , o. herbe, Plante medicinale, f.
Geneeskruiden , des simples, f. pl.
Geneeskunde , yr. kunde van eenen arts , medecine , f: art de la medecine , f. —, die
voornamelijk geleerd wordt , nit waarnemingen bij ftervenden dus clinifche —, widecine clinieue. — ten opzigte der geneesmiddelen , ti erapeutique.
Geneeskundig , b. n. tot de geneeskunde behoorende , of daarop betrekking hebbende ,
»taloa, e, medicamentaire, iiitrique. —,
in de geneesknnde ervaren of bedreven , verse
dans la medecine.
n. kunnende genezen worden,
Geneeslijk ,
guerissable, curable.
Geneesmeester,, zie Geneesheer.
Geneesmiddel , o. medicament, remede,tn.mtdecine, f. Geneesmiddelen voorfchrijven ,
toedienen, mideciner,, midicamenter. De
kracht
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Itracht van een — hebbende , mittlicamenteux,
Buse. De melk is een voedfel , dat de kracht
heeft , le lait est un aliment
van een
— voor alle
medicamenteux. Algemeen
kwalen panacie , f. catholicon, m.
Geneespoeder o. poudre medicinale,
Genegen, verl. deelw. zie Nijgen. , b. n.
geneigd , dispose, e, enclin, e. Hij is —
om mij dienst te doen , it est dispose a me
rendre service. De menfchelijke natuur is
tot het kwade —, la nature humaine est
encline au mal. gunflig, favorablement
dispose, e. Hij is mij genegener dan ooit ,
II est .plus favorablement dispose pour moi que
jamats.
Genegenheid, yr. geneigdheid, disposition,ingunstige geundheid toegeclination.
negenheid , disposition favorable, amitie.
Geneig , o. het aanhoudend neigen , action d'indiner , f:
Geneigd , verl. deelw. zie Neigen. —, b. n.
genezen, gereed, dispose, e, enclin, e, zie
Denegen,
Geneigdheid, vr. disposition, inclination, f.
penchant, m.; fig. pente.
Genepen , verl. deelw. zie Nijpen.
Generaal , m. (in de krijgsd. te land ,) een offlcier van den hoogften rang , general. —,
bij de roomsch cath. opperfte eener geestebike orde , general.
Generaal , b. n. (ond. w.) algemeen. De staten-generaal , les itats generaux. De generale bas , (in de toonk.) la basso continua.,
Generaalfchap, G. rang of waardigheid van
eenen generaal , generatat, m.
Generdliteit , algerneenheid generalite.
Ceneraliteitslanden, o. meerv. (in de Nederl.
gefchied. ,) territoire qui appartenoit 4 la
g.eneralite des provinces unies , sans faire partie d'une d'entr'elles se'pariment.
Generen (zich), wederk. w. (ik geneerde mij,
heb mij geneerd) , den kost winnen , gagster
son pain. —, zich met iets behelpen , s'accommoder de q. ch. , se contenter. Voor eenen
enkelen leer geneer ik mij met aardappelen ,
pour une seule fois je me contente de pommies
de terre.
Genet , o. foort van kleine vlugge Spaansche
paarden, genet, m.
Geneugelijk , b. n, behagelijk, aangenaam , plaisant, e, agreable. Eene genengelijke plaats
endroit agreable.
vrolijk , opgeruimd.,
gai , e, ovtat e. Een — man , un homme gat.
bijw. agreablement.
Geneugelijkheid , yr. aangenaamheid
agremolt, m.
gaiete , joie.
Geneugte, yr. vermaak , genoegen „plaisir,m.
delectation.
Genever,, zie Jenever.
Genezen , b. w. (ik genas, heb genezen) , gezond maken , guerir. Deze arts heeft hem
genezen van eene ziekte , welke ongeneeslijk fcheen , ce medecin Pa gueri d'un mat
qui paroissoit incurable. —, heelen ,
Deze pleister geneest kneuzingen, cette
empldtre guerit des contusions. —, o. w.
(met Zijn ,) gezond worden guerir. Ilt hoop
fpoedig te —, fespere guerir bientet. Hij
is naauwelijks van eene ziekte
, it ne fait
que de sortir d'une maladie.
heelen ,
guerir. De word begint te la plaie commence a guerir. (AANM. het b. w. zoo wel
als het o. w. worth in het Fr. en Holl. fig.
gebruikt, als : Men heeft hem van die dwaling —, on Pa gueri de cette erreur.) Hij
is van zijne eerzucht — it est gueri de son
ambition.
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Genezing, yr. het gezondmaken of heelen,
guerison, cure. De — van die foort van
ziekten is moeijelijk , la cure de cette espéce
de maladies est difficile. Die arcs heeft verfcheidene gelukkige genezingen' gehad , ce
medecin a eu plusieurs cures heureuses.
het gezond worden of heelen guerison. Hij
heeft eene moeijelijke — gehad, it a eu une
guerison Eene fpoedige —, une
prompte guerison. (AANM. Beide beteekenisfen van het Hollandfche woord zijn zoo na
tan elkanderen verwant , dat ook het Franfche guerison Toms in de eerfte beduiding ,
in die der kunstbewerking namelijk voorkomt. Doch het fchunt , dat men voor het
genezen van ingewortelde of hardnekkige
kwalen ofwonden liefst aldaar cure gebruikt.)
Schielijke —, fam. resurrection. Zie ook
Herftelling. De — bevorderende , medicamenteux, Buse.
Genie , o. (ond. woord,) gefchiktheid , bekwaamheid van natuur , genie, m.—, iemand
die ,geniebezit genie, m. yr. krijgsbouwkunst, genie, m.
Geniepig , b. n. ncirsch , morrend, sournois , e.
Genies , o. het aanhoudend niezen , iternument
continual, m.
Genieten , b. w. (ik genoot, genoten),
het genot van iets hebben , jouir de q. ch.
Eene volmaakte gezonclheid — jouir d'une
parfaite sante. Hij weet het leven te —,
it salt jouir de la vie. Daarvan geniet ik
niets , it ne m'en revient rien, je teen ai
rien, point de profit , aucune utilite ; fam.
Spijs en drank —, prendre de la nourriture.
1k heb nog niets genoten, je ‘n'ai encore
lien
,
suis encore 4 fan.
heeft
in drie dagen niets genoten , it a ate trois
fours sans manger. Hij heeft volitrekt niets
genoten , it n'a ni mange ni bu. ontvangen , recevoir. 1k dank u voor de geno- tene eer,, je vous temercie de Phonneur que
'Potts m'avez fait. —, in eigendom bezitten,
possider.
Genietend, b.
fouissant, e.
Genieter,, m. celui qui jouit.
bezitter,
possesseur.
Genieting yr. jonissance.
Genaeg , bijw. zoo veel men behoeft , zoo veel
noodig is , assez, suffisamment, autant qu'il
faut, a suffisance. (AANMERKING. ilssez en
suflisamment worden met onderfcheid gebruikt.
fiet eerfte heeft betrekking op de hoeveel.
heid, die men wilde hebben , en het andere
op de hoeveelheid, die men wil gebruiken.
Zoo zegt men : De gierigaard heeft nooit
geld — (nooit zoo veel als hij wenscht ,)
en de verkwister heeft nooit geld —,
(nooit zoo veel, als hij gebruikt), Pavare n'a
jamais assez d'argent, et le prodigue n'en a
jarnais suffisamment.) Geld —, assez d'argent.
1k heir er — van , fen ai assez. Hij heeft
vermogen om behoorlijk te kunnen leven,
it a suifisamment pour vivre commodement. Gij
komt vroeg —, vous venez assez a temps. —
zijn , suifire. Dat is cela suit. Dat is mij
—, (wij willen er niet verder van fpreken ,) cela me suffit cela ski&, n'en parIons plus. Weinig assez peu. Goed —,
assez Bien. — hebben , avoir suffisance, avoir
sa suifisance. Het fchijnt, dat er dit jaar koren en wiji — zal wezen , it paroft qu'il
aura cette annee du ble et du yin a sitsauce. Het is niet dat men bet zegt , men
moet het ook doen, ne suffit pas de le dire,
faut le faire.
doen, (in de godge.
3
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geleercth.) satisfaire. Christus Beefs voor Genbot , m. en mr. (oo) medgezel , alleen in
onze zonden genoeg gedaan , Jesus-Christ a
zamentlelling gebr. als Ambtgenoot I bed,
expie nos pechds.
genoot , cleelgenoot , cedgenoot enz. zie die
Genoegdoening , yr. (in de godgeleerdh.) als :
woorden.
De — van Christus, la molt satisfaisante de Genootfchap, o. verfchciden tot eenig oogJesus-Christ. De — voor ooze zonden , l'exmerk zich vereenigende lieden, societi, aspiation de nos peches. De — van Christus
sociation , confrerie, f. hen letterkundig
loochenen , slier la satisfaction de Jesusline societe literaire, line sociite
Christ.
gens de lettres, une compagnie de gens de
kw es. Ecn godsdienitig —, tone con ft et is
Genoegelijk , b. is. dat het gevoel aangenaam
religieuse.
fireelt dat genoegen geeft , agreable,
sant, e, gat, e. Het vuur is — in den Genopt , y eti. deelw. zie Noppen. Cenopte
kouden winter , le feu est agreable dans le
bombazijn , futaine u grain d'orge , f.
froid de Phiver,, it fait bon aupres du feu Genot , o. genieting, het genieten , jouissance,
Flans le froid de Phiver.
f. Het — van een goed hopen , esperer la
bijw. agreablement , plaisamment.
jouissance
bleu. Het — van de vermaGenoegehjkheid , vr. agrement, tn.
kelijkheden dezer wereld hebben , jonir des
Genoegen, o. (zonder meerv.) voldoening , te_pia:sirs de ce monde. —, voordeel , profit,
vredenheid , satisfaction , f. contentement
avantage, m. — van lets hebben, tirer
7B. 1k ben tot mijn volkomen — geflaagd ,
ttvantage de q, ch. —, vruchtgebruik , foulsj'ai reussi q mon entiere satisfaction. 1k zal
sauce, f. Hij is geen cigenaar van dit goed,
— geven , je vous donnerai contentement ;
hij heeft flechts het
daarvan , zoo lang
(AANm. Donner satisfaction zou zijn : Volhij 1eeft , it n'a pas la spropriece de cette
doening geven, ter betering eener aangedane
terse, quo joutssance, que Pusaibeleediging;) nemen in een vooritel, (zich
fruit , sa vie durant.'—, gerneting van fpijs
hetzerve laten welkevallen ,) acquiescer 4
of drank , action derprendre , d'avaler,5 d'huvne proposition. Neein daarvan naar
mer,, q. ch. soit pour se nourrir, soit par maNeem charvan uw —, (zoo veel u behaagt ,)
niere de rerede, f Onmiddelbjk na het —
prenezprenez-en autant
vous
van dit vleeschnat beyond hij zich kwalijk,
en a voth suffisance. Ik heb mijn (geimmediatement apres qu'il eut psis ce
noeg gegeten of gedronken ,) fen as tout
it se sentoit ;nal.
neon soil', (j'ai mange ors bu mon soul.) De Genoten ,
deelw. van Genieten.
armen eten zelden hun —, les pauvres man- Gent ,
mannetjesgans , jars.
gent rarement leur
—, (met meerv.) Genuttigen, b.w. (ik genuttigde, heb genuttigd),
vermaak , , m. satisfaction, f agrezie Nuttigen.
inent , deuce; m. (pl.delices.) Toen ik bet — Geoogd , ( verl. deelw. van oogen). —, b. n.
had , u to zien , lorsque j'ai et: leplaisirdevous
oogen hebbende , ayant des yeux.
Yoir, Zijn onderhoud heeft mij veel ver- Geoord , b. n. (eenigzins lange)ooren hebbenfchaft , j'ai eu beaucoup de satisfaction de
de 5 ayant des °reifies un peu longues.
son entretien. De genoegens van het land- Geoorloofd , (verl. deelw. van Oorloven). —,
leven , les agrements de la vie champétre.
b. n. pelmis , e. licite. Dat is niet
, cela
De p; enoegens der tarel , les deuces de la
n'est pas pertnis.
— in jets vinden , fcheppen , se dike- Geoorloofclheid , yr. permission.
ter a q. ch.
Gepaarld (verl. deelw. van Paarlen.) — , b.
Genoegen ( zich) wederk. w. (ik genoegde
n. met paarlen verfierd , otne, e, de perles,
intj , heb mij genoegd ,) tevreden zijn , se
perle, e. als paarien gemaakt , pit,
contenter , etre content , e, de q. ch. Ik genoeg
S , en forme de perles. Gepaarlde garst , urge
mij met weinig , je me contente, fe sods conperil.
tent de pen de chose. Wel hem , die zich Gepast , deelw. van Pasfen.) , b. n.
genoegt met hetgene hij' heeft , heureux
betamehjk , voegzaam , behoorbjk , pertinent,
celui qui se contente de cee. Hij. heeft mij door zeer gepaste redenen
a. —, b.
w. bevredigen als : Iemand , contenter q.
overtnigd , it nya convaincu par des raisons
q. zie Vergenoegen.
tres-pertinentes.
Genoegzaam , b. n. toereikende, sufflsant, e, Gepastheid , yr. welvoege1ijkheid , betamelijkautant fant. Dat is geen — beheiil , bieuseance, dicence, f. decorum, m.
wijs , cette preuve n'est pas suffisante. Ge- Gepatenteerd , b. n. patents, e.
noegzame vezekeringen geven, dormer des Gepeesd , b. n. van peezen voorzien, nerveux,
assurances sujisantes. Een — vermogen hebruse.
ben , avoir assez de bien , avoir du bien suf- Gepeins , o. stille , diepe overweging , medifisamment. Genoegzame krachten hebben ,
tation, refiexion 5 reverie, pensie, f reavoir assez de forces. —, bijw. suffisamcueillement , m.
ment , assez. bijna geheel, presque en- Gepeld , verl. dee1w. van Pe11en ; inzonderh.
tierement, presque tout-d-fait , pen s'en fact,
gepelde garst , de forge monde.
pen pres. Hij had — zij n doel bereikt , Gepeupel o. het genieene yolk, de heffe des
tl avoit presque atteint son but. Het vleesch
yolks , populace, f. le menu peuple, le bas
was — bedorven , la viands etoit presque enpeuple, m. acaille , canaille , f.
tierement corrompue:
Gepeuter,, o. het aanhoudend pemeren , action
Genoegzaamheid , yr. suffisatice.
de fouler continuellement.
is beter dan
rijkdom , quelque bien que possede un homme, Gepeuzel , o., het aanhoudend peuzelen , action
ne salt pas s'en contenter, it est aussi
de lambiner,
zie Peuzelen.
malheureux que n'avoit rien , qui n' a suf- Gepiep , o. het aanhoudend piepen , action de
fisance ,n'a rien.
pepier,
Genomen , verl. deelw. van Nemen.
voegw. Geptjnd , deelw. vats Pijnen-; inzond. Gegefteld, onderileld , vooronderile1c1, suppose
pijnde honig , (geperste honig, in tegenftelque. — het ware zoo , suppose que cola
ling van lekhorng ,) miel presse.
atnsi.
Geplas, o. het aanhoudend plassen , patrouilGenvot verl. t. van Genieten.
age, m. action de repandre de Peau, f.
Cc-
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Geplaag, o. het aanhoudend plagen, action de
tourmenter continuellement, r.
Gepleit, o. het aanhoudend pieiten, plaidoirie continuelle,
Geplozen, veil. deelw. van Pluizen.
Gepoch , o. het aanhoudend pogchen, fnoeve, fanfaronnade, rodornontade, hablerie-,
vanterie, ostentation , f.
Gepoorterd, b. n. het burgerregt ecner flad
hebbende , ayant le droit de bourgeoisie, fait
bourgeois.
Gepopel, o. de fnellere beweging des harten
door vrees , battement de coeur cause par la
crainte, tn.
Gepraat , o. het aanhoudend praten, babil , m.
causerie, f. caoet, m.
Gepreutel, o. het aanhoudend prcutelen , action de grommeler continuellement, gronderie, f murmure, m.
Geprevel, o. het aanhoudend prevelen, action
de marmotter entre les dents, f. murmure
entre les dents, tn.
Geprikkel, o. het aanhoudend prikkelen , chatouillement continuel, picotetnent , m. zie
Prikkelen.
Gepromoveerde,
in. (op eene akademie)gradud.
Gepruikt , (veil. deelw. van Pruiken.) —, b.
n. eene pruik ophebbende, portant tine perruque.
Gepruil , o. het aanhoudend pruilen , bouderied.
Gepruttel, zie Gepreutel.
Gepurperd, b. n. in purper uitgedost, in
purper gekleed , vets:, e, de pourpre.
met purperachtige vlekken , pourpre, e.
Geraakt ,( verl. deelw. van Raken en Geraken.)
—, b. n. door beroerte verlamd, paralytique,
apoplectique, perclus, e.
verfloord, beleedigd, offense ,e, choque ,e,
e. Hij
was er — over , it en prat la mouche.
Geraaktheid , yr. verlamming door beroerte veroorzaakt , paralysis, 1.
veritoordheid
micontentement,
Geraamte, o. een in de natuurlijke houding
gebleven of weder zamengevoegd volledig
beengeftel van een dood mensch of dier , squelette, (van een dier,) carcasse, f.;
fig. van een zeer mager mensch, als : Hij is
zoo mager, als een
hij ziet er nit als
een crest un squelette, un vial squelette, un squelette ambulant, (il a Pair d'un
deterre).
Geraas , o. flerk aanhoudendgeluid, bruit,
racas, tintamarre, tapage, vacarme,m. —
fmaken
,faire du tapage ; tintamarrer.
Geraden, (veil. deelw, van Raden.) —, b. n.
dienstig, convenable , a propos. Ik vind het
je ne le trou pe .pas convenable, je
niet
ne trouve pas que Bela sou 4 propos.
Gerak, o. (in den gem. fpreektr.) dienst, service, m. assistance ,f. Iemand (ook : —
en :emak) doen , assister q. q. De beesten
hebi:n hun
le Mail a son fourrage.
Geraken , o. w. (ik geraakte, ben geraakt),
aan lets komen, lets yerknjgen, als : Zij
zal fpoedig aan den ma* —, elle aura blessat tin marl, elle se mariera bienat. , Die
goederen ni n toch aan den man geraakt,
( hebben toch eenen kooper gevonden ,) ces
marchandises oat ete vendues cepmdant. Eindelijk ben ik aan een huis geraakt , enfinj'ai
trouve une maison qui me convient. Eindelijk is hij aan eenen post geraakt, a la fin
a attrape une place. —, komen , vervallen , als : Hij geraakt in ongunst `bij den vorst ,
11 encourt la disgrace du prince. In remands
guest
, gagner
favettr,- les bonnes graatteinm de
-Tot zijn oognierk
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tire ton-bat, parvenir a son but. Ann den
drank —, dottier dans la boisson, s'adonner
&hotter setboire. Op eene zandbank ,
s'etin bane de sable. Uit ,een gevaar
chapper on tortir d'un danger. Uit zijn doen
perdre son bien,
(nit zijne bezitting)
devenir pauvre.
Gerammel, o. 114t aanhoudend rammelen, fracas, tintamarre, m. Het — (geklikkIak)
der wapenen, le cliquetis des armes ; fig. Gebabbel , babil , caquet ,
Gereden , verl.van Rijden.
Gereed, (veil. ' deelw. van Reeden.) —, b. n.
vaardig, in zoodanigen toeitand, dat men
zich daarvan dadelijk bedienen kan, prét, e,
prepare, e. Zijn de affchriften —? les copies sons-ellesprdtes? Ik ben — om te vertrekken , je suis prét a partir. Gereede penningen,
— geld, de ['argent comptant. — maken,preparef. Spijzen voor eenen maaltijd — maken, preparer des viandes pour un , repas. Een middigmaal — maken, preparer un diner. Zich
om mij
maken, se preparer. Maak u
te volgen , pre'parez-vous a me suivre.
bercidwillig , als: Gij zult mij altijd tot
uwe dienst
vinden, vous me trouverez
toujours prét. a vous rendre service.
Gereedclijk, bijw. volvaardig, bereidwillig,
volontiers, de bonne volona. Ik zal het —
doen ,
le feral avec plaisir, volontiers.
dadelijk, sur-k-champ, tout a l'heure,
incontinent, immediatement.
Gereedheid, yr. het gereed zijn; als : Is
alles in —? est-ce que tout est prét? In —
brengen , appréter, preparer, dispocer.
bereidwilligheid, promptitude, agilitó,
rite , vitesse, Zijne om mid dienst te
doen vereischt alle dankbaarheid, sa promptitude, to bonne volonte , 4 me rendre service esige toute reconnoissance.
Gereedmaking, yr. preparation.
Gereedfchap,
gereedmaking, toeftel , prey
paratif, appret , appareil, m. preparation,
f:
huisraad, (inzonderheid in den bijbel,) meubles , m.
(AANM. Deze beide
beteekenisfen beginnen een weinig te verouderen.) werktuig, instrument, outil, m.
Cook in eenen verzamelenden zin: outils, aril
struments, pl.) Van — voorzien outiller.
Het — van eenen timmerman, fchrijnwerker,
eta,. , les outils d'un clrarpentier,, menuisier,
etc. — (voor fchepen), al wat bij het bouwen van fchepen vereischt wordt , eqUipagd
d'atelier, m. —tot den akkerbouw,,
ments aratoives.
Gereedschapsmand, yr. punier a outils, vs.
Gereedfchapszak, m. (der fchoenmakers,)
saint-cripin, m.
Gereformeerd, ( yeti. deelw. van het ond. AV.
Reformeren.) —, b. n. hervormd, reforme
e. gereformeerde godidienst, la religion
reformie. De gereformeerden, les reform& ;
(AANM. De R. Cath. zeggen : la religion
pretendue reformee, les pretendus reformis):
Geregeld (verl. deelw. van Regelett)
, b.
n. ordelijk, regulier, ere. Ecne geregelde
leefwijze, une vie regulifre, (diete). —
zijnen loop , (periodiek) periodique.
Geregerdheld, vr. regularitd.
Geregen, veil. deelw. van Rijgen.
Geregt, o. eene vierfchaar, regtbank , cour
justice, justice, f:, juges, . pl., tribunal, m. Hij is voor het — Nerfettenen ,
71 a comparu en justice. Iemand voor het —
roepen , appeler q. q. en justice. Iemand
voor het — dagvaarden , ajourner 9. q. Een
dienaar van bet —, tin offcier .de justice.
W. 4
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ce. Het — zal heden vergaderen, lesittges s'assemblerotst aufourd'hui.
regtsgebied, jurisdiction, f. , de regterluke
onderzoeking van ,zedejijke bedrijven, als:
— over ieinaud hou,den, fuger q. q. —,
geregtsplaats, lieu ou Pon execute un cri- aanregting,
rninel, lieu de supplice,
opdisfching, service , tn. Het eente , le premier service. —, ichotel met fpijs , plat,
tn. Wij zullen flechts,drie geregten,hebben,
nous n'aurons que Areis plats.
juist , eekel gekruikelijk in eenige
Geregt , b.
fpreekwijzen , als : De geregtc , la juste
moitie. Het geregte vierde deel, le quart
tout juste.
Geregtbank, zie Aantregttafel.
Geregtelijk, b. n. juridique. Dit vonnis is —,
cette sentence est juridique.—,biw. door de
'lint des ruts, par voje de justice, justiciairement, juridiquement. Iemand vervolgen, poursuivre q. q. par les voies de la justice ou juridiquement.
Geregthuis, zie Regthuis.
Geregtig, b. n. regtvaardig ,feste. Eene geregtige zaak , une cause juste. — bijw. avec justice.
Geregtigd, b. n. volgens regt gewettigd, gemagtigd, ayant droit, autorise, e. Hid is
tot een deel der erfenis a ,droit a tine
part de la succession. FIij of zijne geregtigden ,
(wettig belanghebbende ,) (in de .praktijk),
rui on ses ayants droit.
Geregtigheid, yr. regt , regtvaardigheid, feurice. De — handhaven, rendre (maintenir)
la justice. Iemand — laten Wedervaren , rendre justice a q. q. Zich zelven laten wedervaren , se faire justice. In de — volharden, persiverer dans la justice. Oni de —
vervolging lijden,soufTrirpersecutfonpour fa
justice; (in den gemeenz. fpreektr.) Ik fpreek
in de —, jepdrie selon P equite ; fig. Tnemis, f.
Geregtsbode , m. messager de justice, huissier.
jour d'audience ., jour playdoyGeregtsdag f
able. Hij is op den eenten — gedagvaard,
etd,assigne au premier four,playdoyable.
Buitengewone -, (bij het gere‘gtsh.) extra.
Geregtsclienaar, sergent ou valet de justice,
archer, _bas °Pier de justice,poqueton.
Geregtshof, o. cour de justice, f., tribunal, m.
palais,m. Geestelijk—, courd'eglise. Kerkelijk
for ecclesiastique. Opperfte cour
souveraine. WereIdlijke —, for exterieur,
ou tourlaique.
Geregtsheer, m. seigneurjusticier.
Geregtskasten, m. meerv. vacatiegelden, spi(verouderd.)
ces, f.
Geregtfchrijver, m. greffier de justice, greifier
d'un tribunal, secretaire.
Gerei, zie Gereide.
C;ereide, o. allerlei gereedfchap , toute sorte
d'ustensiles, d'instru,metas , d'outils.
Gerel, o. het, aanhoudend rellen, caquet, babel , no.
Gereten , veil. deejw. van Rijten.
Gereutel, o. keelgeluid van eenen Itervende,
rule, rtilement, —, het grommen, gronderie,f:
Gereven, yea, deelw. van Rijven.
Gerezen, veil. deelw. van Riizen.
Gerf, y r. in Gelderl. en elders voor : Garf,
zie Garf.
Gerfkamer,, y r. in vele kerken een vertrek, dat
eertijds diende tot eene kleedkamer voor de
geestelijken, sacristie, chambre de consistoire.
Gergel, kuipers, inkerving of keep,
welhe in de,duigen van een vat wordt gemaakt, am den bodem daarin te doen fluiten, fable.
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GergeImes, 0. jabloir, tee.
Gerffchaaf , yr. sorte de rabot.
Geribd , b., n. met ribben voorzien , inzond. V211
bladeren en andere dingen, qui a des cotes,
des nerfs.
Gerigt, b. n. op lets, tendant.
Germ , o. het aanhoudend rijden als Er is
hier veel —, it passe ici beaucoup de voitures.
—, action d'aller en carrosse oua cheval ,f.
—, bruit de voiture,m.—, riktrig voiture,
Gerijf, o. gernakkeili ke en onderfcheidene
dienst van iets, commodite, f. Een rojtuig
is een groot fine voiture est une grande
commodite, est d'une grande commodite: Ik
heb er veel — van, fen ai beaucoup de serGevriicj efd
d. , verl. deelw. van Gerijven en Rijven.
Gerijfelijk, b. n. gedienstig, serviable, officiens , ease, complaisant , e,obligeant,e. Een
meisje, une fine de joie, une fills. —,
dienstig, van dienst, commode. Een — huis,
une maison commode, une maison qui a beaucoup de commodites.
Gerijfelijkheid, vr. humour oificieuse ou servtable. —, commodite.
Gerijm, o. het maker van flechfe verzen, rimaillerie, action de rimailler, f.
Gerijven, b. w. (ik genjfd.e , heb gericifd),
dienst doen, servir, accommoder, alder,
rendre service. Iemand met iets servir
ou accommoder q. q. de q. ch. Zich met iets
—, (zich daarmede vergenoegen ,) se cantonter de q. ch.
Gerikkekik, o. geborrekik, het rikkekikken,
kwaken der kikvorfchen, coassement , cri des
grenouilles , m.
Gering, b. n. weinig beteekenende , van weinig waarde, insigntfiant , e, de pen d'im-portance , exigu, e, Eene geringe oorzaak, une cause insignifiante, une raison
bien mince. —, onaanzienlijk, bas, se,
exigu, e, lager, ire, chetif, ive, mediocre, petit, e, mince, vil , e. Eene geringe
fomme geld, une petite somme d'argent. Line . geringe diensten. aanbieden , oft* ses
petits services. Een — vermogen, un bien
mediocre. Lieden van geringe afkomst , gens
de petite itoffe, de basse naissance. Een geringe adel,_une noblesse mince. 'Van geringen Band, de basso condition. De geringe
hand , de geringe klasfe , le menu peuple.
Geringe- lieden , de pauvres gens. Een — inkomen, un revenu exigu. Voor eenen gering.en prijs, a bas prix, a vil prix. Eene
font, une faute legire. Eene geringe
(ligte) ongefleldheid, uat sisal lager. I-jet is
een — verlies, la perte West pas grande.
Eene geringe zaak (eene kleinigheicl ,) une
minutie. Dat is nuj veel te
yea te
voor mij , cola est au-dessous de moi. —van
geflalte , — van perfoon zijn , etre d'une taille petite.
bij*. zie Genngelijk.
Genngheid, yr. instignifiance.
bassesse. —,
petitesse, futilite, , modicite, exiguite,.minutie, chetivite.
pauvrete, zie Gering.
Geringd, b. n. met .ringen verfierd, orne, é,
de bagues. —, met ringen efloten, fermi,
e, avec des anneaux, boucle, e.
Genngelijk, bijw. pauvrement, chetivement,
sobrement, mecliocrement.
Geringfte, b. n. (overtr. tr. van gering; clikwijls gebr. your minfte, moindre. diet de
zaak, pas la moindre chose. De —prijs,
le minimum.
Gerinkel, o. het,aanhoudend rinkelen, cliquetis des armes, m.
Gerist, ( yerl. deelw. zie Risten.)—, b. rt. aan
eene
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gene rift gebonden , mis en glanes. Getiste
uijen, des oignons en glanes.
Geritfel, o. bet aanhoudendritfelen, murmure,
bruit sourd des feuilles que le vent agite, m.
Geroep 0. het aanhoudend roepen, action d'app'eler,, de crier , criaillerie, f., cri , m.
Geroffel, o. het aanhoudend- roffelen, action
de raboter, f., zie Roffelen.
Cerogchel, o. bet aanhoudend rogchelen , action de tousser, de ct acher ,f., crachement , m.
Geroken, veil. deelw. van Ruiken.
Gerommel , o. het aanhoudend rommelen , bruit
sourd, murmure, grouillement , m. Ik boorde het — zijner ingewanden, j'entendis le
grouillement de see intestine, le gargouillement.
Geronk, o. het aanhoudend ronken , ronfiement , m.
Geronnen , veil. deelw. van het veroud. werkw.
Rinnen. —, b. n. dik geworden , callle, e, caillebote , e. — bloed, du sang
caille ; fpreekw. Zoo gewonnen, zoo —,
ce qui vient de la fidte, s'en retourne au
tambour.
Geroosterd , veil. deelw. van Roosteren. , b.
, r'dti , e. — vleesch, de la carbonnade.
n.
Gerst, vr. zeker koren, orge. Gepelde
de
l'orge monde.
Gersteaar, yr. epi d'orge, m.
Gersteakker, m. champ send d'orge, ou prepare pour dtre ensemence d'or e.
Gerstebier, o. bidre d'orge,
Gerstebrood , o. pain d'orge, m.
Gerstedrank, m. orgeat, n. , tisane, f. zythutn, m.
Gerstegort, yr. graine d'orge, mGerstekoffij , yr. cafe d'orge, m.
Gerstekorrel, m. grain d'orge. — 7 (in de geneesk.) grand°.
erstemeeI, o. farine d'orge, f,
Gerstepap, m. bouillie d'otge ,f.
Gerftestroo, o. paille d'orge,
Gerstefuiker, yr. sucre d'orge, vs.
Gersteter, m. critophage.
Gerstewater, o. gerstemeIk, eau d'orge, f
orgeat , m., orgeade, f.
Gerucht," o. geraas, bruit, m. Ik boor —,
j'entends du bruit; fig. Die zaak maakt veel
— in de wereld, cette affaire fait du bruit;
zoo ook: Hij is in een kwaad manvais bruit, (une mauvaise renommle).
inzonderh. een van verre gehoord, onzeker,,
maar vrij algemeen bekend, berigt, bruit,
it court un bruit ,
in. Er loopt een
s'est repandu un bruit. Een valsch
un
bruit. Een
uitftrooijen, semer, faifreaux
courir un bruit.
Geruim , b. n. lang durend, als : Een geruime
tijd, un, temps considerable. Sedert eenen
geruimen tijd , depuis long-temps. Het is reeds
een' geruimen tijd geleden, it y a déjà longtemps.
Geruisch, o. een geluid, dat een weinig zachter is, dan men door gedruisch, verftaat, als:
Het — van eene beck, le murmure , le doux
murmure d'un ruisseart. Het — van de bladeren der boomen, le murmure des feuilles
agitees par ile vent. Het — van den wind,
le sifflement du vent. — in de ooren, antement des oreilles , tintouin, zie Ruifchen.
Geruit, (veil. deelw. van Ruiten.) — b. n.
met ruitjes gewerkt, losange , e, en losange.
ruitsgewijze gefchakeerd, als een dambord, enz. chi uete e.
Gerust, (veil. deelw. van Rusten.) — 9 b. n.
in rust, ongefloord, vreedzaam, tranquille,
paisible , calme. Eenen genksten flaap
pen , dormer d'un sommeil tranquille. Een
leven
mener tone vie tranquille,
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vivre, tranquillement. — van Aemoed zijn,
avoir l'esprit tranquille, P ytne tranquille.
In het — bezit zijn van jets, etre passible
possesseur de q. ch. Alles is — in het koningrijk, tout est tranquille, passible, calme
zonder vrees, trap.
dans le royaume.
quille. Zijt deswege tenez-vous tranquille lá-desetis ,tranquillicez-vous sur ce po.nt,
sur ce sujet , la-dessus, Iemand — fiellen,
cela
tranquilliser q. q. Dit licit mij
me tranquillise. Weder —11elIen , rassurer.
bijw. tranquillement , paisiblement.
Gerustelijk, bijw. zie Gerust, bijw. —, inzond. vrij , zonder fchroom, sans crainte.
Doe het —, faites-le sans crainte, ne craignez-pas de le faire.
Gerustheid, yr. tranquillite, f , calme,
van gemoed fpruit uit een goed geweten,
la tranvillite de l'ame prochde d'une bonne
conscience.
Gerustftellend, b. n, tranquillisant, e.
Gerustftelling, vr. action de tranquilliser.
kan te uwer — zeggen , pour votes tranquilliser, pour vous rondo e tranquille, fa
puss vous dire.
Gerw,, yr. zeker kruid, mille-feuillRs.
Gefammel, o. bet aanhoudend fammelen, lenteur,, paresse ,
Gefchaard, (veil. deelw. van Scharen.) b„
n. fchaarden hebbende, entaille , e, ebreche,
e, plein , e, de briches. —, in orde gefchikt,
range , e, place , e, par range.
Gefchagcher, o. bet fchagcheren , petit trafic,
m. , grivelerie , f.
Gefchal, o. het fchallen, bruit eclatant , son
clair,
Gefchapen, (yeti. deelw. van Scheppen.)
b. n. gefteld , als : Zoo flaat het met de zaak
tel est Petat de l'affaire. Het ftaat Hecht
met de taken —, les apires sont en mauvais etat.
Gefchapenheid, yr. gefteldheid, itat , M. situation, disposition.
Gefcharrel, o. het fcharrelen, action de gambiller, .1:
Gefchater, o. het fchateren, luide lach, éclat:
de rise, m. pl.
Gefchenen, y eti. deelw. van Schijnen.
Gefcheten, veil. deelw. van Schijten.
Gefchenk, o. vrijwillige gift, don, present,
cadeau, m. (AANM. Een gefchenk, gegeven om iemand wel te doen, of om hem
nuttig te zijn, nit edelmoedigheid of bijzondere toegenegenheid, heet Don; een ge.
fchenk, gegeven om iemand eenig genoegen
te verfchaffen, of om zich bij hem aangenaam te maken , uit vriendfchap, nit dankbaarheid, nit beleefclheid, of nit eigenbelang , beet Present , (bij ons ook met een
bastaardwoord: Prefent ;) een gefchenk, dat
naar e venredigheid van het vermogen van gever en ontvanger flechts eene kleinigheid is,
beet Cadeau. Iemand iets ten gefchenke geyen , donner quelque chose en present a q. q.,
faire cadeau de q. ch. a q. q. ‘ Zij heeft
eenen ring ten gefchenke gegeven, elle m'a fait
present d'une bague. Hij heeft mij een fchoon
paard ten gefchenke gegeven , it m'a fait don
d'un beau cheval. Daarne gefchenken ontvangen , van gefchenken houden , aimer les
presents.
Gefcherm , o. het aanhoudend fchermen, escrime , action de faire des armee , f:
Gefchermutfel, o. het fchermutfelen, escarmouche, f.
Gefcherts, o, het aanhoudend fchertfen, badinage continue!, m. raillerie, moquerie 7 f.
W5
Ge-
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Gefcheurd, veri. deelw. van Scheuren.)
b. n. eene break hebbencle, hernieux, euse,
incommode , e, d'une hernie ou d'une descente.
Gefcheurdheid, yr. qualite de ce qui est dechive.
Gefchichte, yr. gefchiedenis, histoire.
Gefchichtboek, o. livre d'histoire, en., hispl.
toire , f., annales ,
Gefchichtkundig, zie Gefchiedkundig.
Gefchichtfchrijver, zie Gefchiedschrijver.
Gefchiedboek, o. livre d'histoire, m. Gefchiedboeken , meerv. annales, pl.
Gefchieden, o. w. (het gefchtedde , is gefchied),
gebeuren , plaats hebben , voorvallen ,
ver,, avoir Dat is bid toeval gerchied,
cela est arrive par hasard. Waar is dat gefchitd ? ou cela est-il arrive ? Als de zaken
zoo ftonden, gefchiedde het, dat enz., les
chases etant en ces termes , ilavenoit que , etc.
gedaan worden, se faire. Dit alles gefchiedde in anon dag, cela fat Pouvrage
d'un jour. Dat kan niet cela ne pent se
faire, cela ne pent avoir lieu. Indien zulks
kan , zal het miniaangenaam wezen, si
cela se petit faire, fen serai ravi, Uw wil
gefchiede , votre volonte soit faire. —, wedervaren, arriver. Dat is mij gefchied, cela rn'est arrive. Hem gefchicdt onregt, on lui
fait tort.
Gefchiedenis, yr. geloofwaardig verhaal van
gebeurde zaken, histoire. Ik zal u eene
kluchtige — verhalen , je veils vous raconter
sine platsante histoire. De — van onzen tijd,
Phistoire de notre temps. De oude , de hePhistoire ancienne, Phisdendaagfche
toire moderne. In de — bedreven etre
verse, c, dans Phistoire, savoir bleu Phistoire.
Gefchiedenisboek, zie Gefchiedboek.
Gefchiedenisje , o. historiette,
Gefchiedkunde , yr. histoire, etude de Phistoire. Hij is hooglceraar in de —, it est professetir d'histoire.
Gefchiedkundig, b. n. tot de gefchiedkunde behoorende , historique. Een — tafereel, un
tableau d'histoire. Gefchiedkundige perfonen, (in tooneelpozij , perfonen uit de gefchiedenis ontleend ,) personnes historiques.
—, in de gefchiedenis ervaren , verse dans
Phostoire. — 7 bijw. historiquement.
Geschiedkundige , in. en yr. histories.
Gefchiedschrijver, m. hij, die de gefchiedenis
beschrijft , hislbrien, (door eenen vorst daartoe verkozen en daarvoor bezoldigd ,) historiographe. Stuart is — der Nederlanden
geweest, Stuart a id historiographe des PaysBas.
Gefchiet, o. het aanhoudend fchieten, son continu, m.
Gefchik , o. eenigzins veroud. voor : noodlot ,
destin,
Gefchikt , (verl. deelw. van Schikken.) —, b.
n. dienstig tot iets, propre, sortable , convenable: Die post is niet — voor u, cet emploi n'est ,pas convenable, sortable 4 vows,
cet employ -ne vous est pas propre, ne vous
convient pas. Niets is beter voor dan
hetgene men u voorflelt, den n'est plus
propre pour votes que ce qu'on vous propose.
1Dat kleed is enkel voor plegtige dagen —,
c'est un habit qui n'est propre que pour des
, de noodige bekwaamfours de cdremonie.
heid van geest voor iets hebbende , propre,
IIij is niet — voor dien post ,
n'est pas capable a exercer cette charge.
voor de krijgsdienst eijn , Itre propre
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a la gtterre. Tot alles
aptumiste, (*)
pasfend, voegend, opgewektheid tot
iets hebbende, dispose, e. Ik ben cr heden niet — toe, fe no Buis pas dispose,
d'humeur, atijourd'hui. —, van een zcdig,
ordelijk gedrag, range , e, retenu, e.
Een zeer — jongeling, un feune homme
biers range. zich naar zijne medemenfchen voegende , maniable. Hij is een —
mensch , il est maniable.
bijw. zie Gefchiktelijk.
Gefchiktelijk , bijw. modestement , bonnetsment.
Gefchiktheid, vr. bekwaamheid, capacite. Natuurlijke —, (in de wijsb.) aptitude. —,
zedigheid in gedrag, toegevendheid,
discretion, modestie, retenue , honnetete.
Gefchil, 0. verfchil, oneenigheid, twist, demile, diffirend, m., dispute, querelle , contestation, contention, f. fam. bisbille.
Gefchillig, b. n..oneenig, divise , e.
Gefchilpunt, o. point de dispute, article en
question, m.
Gefchimmeld, (veil. deelw. van fchimmelen).
—, b. n. van paarden , fchimmelkleurig ,gris
pommele.
Gerchimp, o. het aanhoudend fchimpen, action
de ricaner, f., ricanement, m.
Gefchok, o. het aanhoudend fchokken , cahotage, m. Het — van een rijtuig valt mij
lastig, le cahotage d'une voiture m'incommode.
Gefcholden , verl. deelw. van Schelden.
Gefcholen, verl. deelw. van Schuilen.
Gefchommel, 0. het aanhoudend fchommelen ,
agitation, I:, -mouvement reitere , m.,
cousses continuelles f pl.
Gefchongel, o. het aanhoudend fchongelen,
balancement sur une escarpolette ,
Gefchonken, verl. deelw. van Schenken.
Gefchoor, o. gefpuis, canaille , racaille ,
Gefchop, o. het aanhoudend fchoppen, action
de downer des coups de pied, f.
Gefchoren, yen'. deelw. van Scheren.
Gefchoten, verl. deelw. van Schieten.
Gefchoven, verl. deelw. van Schuiven.
Gefchreclen, verl. deelw. van Schrijden.
Gefchreeuw, o. het aanhoudend fchreeuwen ,
m., cris continuels, m.pl., crierie ,f.,
crieries, f: pl. Ik hoor een
j'entends
/in cri. Wat wint gij met al uw
? _que gagnez-vous avec toutes vos crieries ? Een groot
- une clameur. Men hoorde van alle zijden een groot —, on entendoit de tons cites
- de grandes clameurs. Om eene beuzeling een
groot — aanheffen, faire grand bruit pour
pen de choose. Het — der eerstgeborene kincleren , le vagissement; fpreekw. Het is met
hem veel — en weinig wol, it fait plus de
bruit que de besogne.
Gefchrei, o. het aanhoudend fchreijen, plettrs,
f. pl. , cris, on. pl.
Gefchreven , verl. deelw. van Schrijven.
Gefchrift , o. een gefchreven fink, ecrot ,papier,
m. Welk — is dat ? quel ecrit est-ce lei?
Hij . trok een — nit den zak, it tira
lent de sa poche. In — ftellet , mettre par
ecrit , enricher par icr it. — met eigene hand
des opftellers, autographie,
Gefchrijf, o. het aanhoudend fchrijven , in der
dagelsjkfchen flip, action d'ecrire beaucoup, f.
Gefchrok , o. het aanhoudend fchrokken , gourmandise, glontonnerie , f.
Gefchrol , o. het aanhoudend fchrollen , action
de critiquer, gronderie continuelle, f: zie
Schrollen.
Gefchubd, (verl. deelw. van Schubben.)
b,
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b. n. met fchubben voorzien, convert, e,
d' ecailles.
Gefehuifel, 0. het fchuifelen der flangen,
fiement (des serpents), m.
Gefchut, vent. deelw. van Schutten.
Gefchut , o. allerlei fchiettuig met draagbare felling, artillerie , f canons, m. pl. Grof—, de
Partillerie grosse. Een flak une piece
d'artillerie. Het — planten, dresser l'artillerie. — gieten, fondre de Partillerie. Het
— laden, charger les canons. Het — losfen ,
tirer les canons. IIet vernagglen , enclouer
les canons.
Gefchutboor, yr. alesoir,, en.
Gefchutgang, in. (op fchepen,) ferMures de
sabords , f. pl. —, zie Gefchutpoort.
Gefchutgieter,, m. fondeur de canons.
Gefchutgieterij , vr. fonderie de canons.
Gefchutmeester, in. maitre d'artillerie.
Gefchutperk, o. pare d'artillerie, m.
Gefchutpoort , yr. op fchepen, sabord,
Gefchutprop, m. itoupin ou estoupin.
Gefchutvulling, yr. zie Gefchutgang.
Gefchutwagen,
triquebal, (bij de art.) trique-bal.
Gefis, o. het fisfen, bruit semblable 4 tune liqueur qu'on verse dans lc feu, ou d'un fen
chaud qu'on trempe dans l'eau.
Geflab , o. het aanhoudend Ilabben, action de
repandre en mengeant, de laper, comme font
les chiens pour borne, f.
Geilacht, o. de gezamenlijke wezens , die,
hoewel in verfchillende foortei onderfcheiden, eene algemeene gelijkheid hebben,
genre, tn. Het — der dieren bevat twee
toorten , den mensch en de redelooze dieren,
le regne animal contient deux especes, l'homme et les brutes. De wolf behoort tot het
— der honden , de tijger tot het — der katten , le loop appartient au genre des chiens,
le tygre a celut des chats. Ik weet niet, tot
welk — dit kruid behoort, je ne sais a quel
g e nre, a queue famille, cette plante appartient. Het menfchelijke — le genre hamain. —, -kunne, fekse , de gezamenlijke
wezens , die eene algemeene gelijkheid hebben met opzigt tot de deelen ter vogrtteling , sexe, m. Er zijn dieren, welke van
beiderlei — zijn, it y des animaux qui
ont les deux sexes. Het mannelijke —, le
sexe masculin. Het vrouwelijke —, le sexe
feminin; (bij den mensch ook: Het fchoone
—, le beau sexe, of enkel : le sexe.) Bij de
nude Grieken leefden de beidegeflachten van
elkanderen afgezonderd, chez les anciens Grecs
les deux sexes vivoient siparement Pun de
l'autre. Er zijn ook planten van een mannelijk , andere van een vrouwelijk y a
aussi des plantes males, d'autres femelles ;
dans les pliuntes aussi les sexes sont separes.
—, (in de fpraakk.) de gezamenlijke woor den , waaraan men het eene of andere geflacht
of geenerlei (het zoogenoemde onzijdige geIlacht ,) toekent , genre, en. Het mannelijke,
vrouwelijke en onzijdige —, le genre mascalin, le genre fern:11in , et le genre neutre ;
( ook -enkel : le masculin, le fiminin et le
neutre). De Franfche taal kent flechts twee
geflachten, /a lan.gue franraise n'a que les
deux genres. —, ftam , de gezamenlijke afftammelingen van eenen flamvader, (in de
Israélit. gefch.) tribu , tn. De twaalf geflachten Israëls, les donze tribus d'Israel.
—, in eenen bepaalderen zin, eene min of
nleer lange reeks afilammelingen Van de zelfde voorouders, race ,
lignie, maisen, extraction,
Deze jonge mensch is
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van een goed, van een oud ce feline
homme est d'une bonne race, d'une race ancienne. Hij flamt of uit een Joodsch
est de race juive. De Brie geflachten der Franfche koningen , es trois races des rois francals. Het — van Abraham, la ligteide d'ilbrahant. Hij en zip ganfche —, la; et toute
sa generation. Hij is alleen van zijn — overgebleven, est demean seal de sa lignee.
—, (in de praktijk) afkomst, lignage, tn.
Den adel van zijn — bewijzen , ptouver la
noblesse de son extraction. —, de gezamen.
bike tijdgenooten , generation, f: Het tegenwoordige —, la generation prisente. Het
opkornende —, la generation natssante. De
toekomstige geflachten , les generations futures , les races futures, les races a venir.
Alle geflachten der aarde , tows les generations de la terre. Van — tot —, de .generation en generation, d'une generation
Pautre.
Geflachtboom,
ftamboom, arbre ginialogigue.
Geflachtbrief,
&tit qui contient une genialogie.
Gellachteloos, b. n. insexe, e. Eene geflacht.
looze bloem, une fleas. insexie.
Geflachtkunde , yr. kennis van den oorfprong en
de volgreeks in afflamming der voorname geflachten, genealogic.
Geflachtlijst , yr. lijst van de voorname geflachten , table ginialogique. —, (in de fpraakk.)
liste alphabitique des substantifs, dont les
genres sont marquis.
Geflachtnaam, m. familienaam, nom de familia ,
nom patronymique.
Geflachtregister, o. register der geflachten, registre genealngique, gendalogie, f., arbre genealegique, tn.
Geflachrekenaar,,
genealogisle.
Geflachtrekening, yr. ginialogie.
Geflachtrij , yr. serie ou suite d'ancitres.
Geflachtrij k, b. n. riche en descendants.
Geflachttafel , yr. table ginialogique.
Geflachtwapen, o. armes de famille , armoiries,
Geflagen , verl. deelw. van Slaan.
Geflagt , o. geilagt vleesch, bites tales, f pl.
Hebt gij mijn—gezien ? avez-vous vu le boeuf
(la yacht , le cochon) que j'ai fait tuer? Mien
— is wel uitgevallen, le boeuf que fait
tuer est biers beau. Belasting op het — 5 impit sur les bites tuies.
Geflagt, verl. deelw. van Slagten.
Getleep , o. het aanhoudend ilepen , action de
trainer , f —, gevolg, ftoet, train, cortege,
m. Hij heeft een groot — bij zich, it marche
avec un grand tram, avec une go ande suite.
Geflemp, o. het aanhoudend flempen, action
de banqueter, gonfrerie, debauche,
Geflepen, vent. deelw. van Slijpen. —, b. n.
listig , loos, doortrapt , fin, e, ruse , e. Hij
is een gast, c'est un fin renard, it est
Bien au fall- de ces tours, c'est un ruse compere, an fin matois.
Geflepenheid, yr. loosheid, dobrtraptheid,
I use , finesse. —, afgerigtheid, adresse.
Gefleten, verl. deelw. van Slijten.
Geflingerd, (verl. deelw. van Slingeren.)
b. n. fpir g alvormig , spiral , e ; fig. onzeker,
inquiet, etc.
Geflof, o. het floffen , fleepvoeten, action de
trainer les jambes en marchant, f:
Geflonden, vent. deelw. van Slinden.
Geflonken , verl. deelw. van Sunken.
Geflopen vent. deelw. van Sluipen.
Gefloten verl, deelw. van Sluiten. Met geflote-
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tene deuren, (in de praktijk ,) a huis clos.
Gefmaal, o. het fmalen, fchimpen , action de
critiquer,, de noitcir,, de blamer,,medisance,f.
Gefmeek , o. het aanhoudend fineeken, prieres
ou supplications continuelles, f. pl.
Gefmeten, verl. deelw. van Smitten.
Gefmijde , 0. fieraad, ornement, m. zie ook
Armgefmijde.
Gefmijdig, b. n. zie Smijdig.
Gefmolten, verl. deelw. van Smelten.
Gefnaauw, 0. fain. onheusch of onbefchoft antwoord, rebuffade, f.
Gefnap , o. het aanhoudend fnappen, caquet ou
babil continue', m. faset ie, f.
Gefneden, verl. deelw. van Snijden.
ontmande , homme a qui l'on a
Gefnedene ,
retranche les patties naturelles. inzond.
een zoodanig iemand., welke in het Oosten
het opzigt over de vrouwen houdt , funuque.
gefneden zanger, castrat.
Gefnipper,, o. het aanhoudend fnipperen, action de cooper en de petits morceaux,
Gefnor, o. hec aanhoudend fnorren, bourdonnement 7 bruit, m.
Gefnork , o. het aanhoudend fnorken, ronflement ; fig. gepoch, hablet is , gasconnade ,
rodomontade, f
deelw. van Snuiten.
Gefnoten,
Gefnoven, verl. deelw. van Snuiven.
Gesp, m. zeker, met een of meer fpitfe ijzeren of ftalen tongen voorzien, gereedfchap
tot vasthechting van onderfcheidene dingen,
boucle , f. Zilveren gespen , des boucles d'argent. Een gordel met eenen une ceinsure 4 boucle.
Gefpalk, o. het fpalken, action d'eclisser, f:
zie Spalken.
Gefpan, o. de paarden, die voor een rijtuig
zijn gefpannen of zullen gefpannen werden,
attelage, m. Hij heeft een fchoon — van
zes roomkleurde paarden , it a tin bel ttelage de six chevaux soupe de lait. fpanwerk van een dak, assemblage des chevrons
et des solives d'un toit. —, in zamenftell. zie
Eedgefpan, enz.
Gefpan In. (bid drukk.) medgezel , die met den
drukker aan de pers ftaat, camarade.
Gefpanfchap , o. kreits , cercle , pays, tn.,contree , f., canton, in.
Gefpartel, o. het aanhoudend fpartelen, remuement , fretillement, tn.
Gefpeel, m. fpeehnakker, fpeelgenoot , compagnon, camarade.
Gefpeld, verl. deelw. van Spelden en Spellen.
Gespen, b. w. (ik gespte , heb gegespt), met
eenen gesp of met gespen vast maken, bonder, serrer ou attacher avec des boucles.
Gespenmaker, m. faiseur ,fabricant de boucles.
Gespens, o. bijna veroud. voor fpook, phantd, spectre, revenant, tn.
Gefpeten , verl. deelw. van Spijten.
Gefpierd , b. n. muscle , e.
Gefpin, o. het aanhoudend fpinnen, action de
filer, f., filage, m.
Gefpogen, verl. deelw. van Spuwen.
Gefponnen, verl. deelw. van Spinnen.
Gefpook, o. het aanhoudend fpoken, apparition de spectres ou de revenants, f.; fig. Veel
gefpooks over eene zaak maken, faire bien
du bruit on du vacatme pour une chose. Veel
gefpooks over eene beuzeling maken, faire
beaucoup de remue-menage pour une bagatelle.
Gefpoord , (verl. deelw. van Sporen.) —, b. n.
fporen aanhebbende, van eenen ruiter, eperonne, e. Gelaarsd en — zijn, etre botti et'
eperonne. —, met fporen voorzien , van
eenen haan, eperonne, e, ergote, e. Een
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wel gefpoorde haan, un coq bien ergeti ,
bien eperonne.
Gefpot, o. het aanhoudend fpotten, moque,.
Gefp t, verl. deelw. van Spotten.
o
Gefpoten
verl. deelw. van Spuiten.
Gefpraakzaam , zie Spraakzaam.
Gefpraakzaamheid, zie Spraakzaamheid.
Gefpreeuw , zie Gefpot.
Gefprek, o. conversation , f:, entretien,
m., conference, f. discours, propos ,m. Wij
waren met elkanderen in —, nous atnes
entretien ensemble; nous &ions en conversation , nous etions a diccourir ensemble. Wij
werden in ons — geftoord, on irterrompit
un
notre entretien. Een vertrouwelijk
entretien ou discours familier. Een — over
godsdienstige zaken, une conference sur des
matierts de religion. Zich met iemand in
een inlaten , entrer en conversation avec
q. q. Een — aanknoopen, Tier, nouer conversation. Het — afbreken, eindigen, rotspre, finir la conversation. Wat was het
onderwerp van uw —? sot- quel propos en
itiez-vous? (AANm. Conversation duidt meestal een gefprek aan zonder eenig bepaald
onderwerp, enkel voor tijdkorting; Entretien een gefprek met een bepaald doel van
eenen ernstigen card, in welken zin ook
Conference wordt gebezigd. Nog hebben
de Franfchcn het woord. Colloque, voor
een gefprek tusfchen twee partljen, met
het bepaalde oogmerk, om de wederzijdfche gevoelens over eenig gefchilpunt to
weten; en Dialogue, m. voor een gefprek
tusfchen twee of meer perfonen, waarvoor
wij echter liever het woord Zamenspraak
gebruiken.)
Gefprenkel, o. het aanhoudend fprenkelen,
action d'arroser, f. zie Sprenkelen.
Gefprenkeld, (verl. deelw., van fprenkelen.)
—, b. n. gefpikkeld, tachete , e ; fpreekw. Hij
is de gefprenkelde vogel, it est le loud
blanc.
Gefproken , verl. deelw. van Spreken.
Gefprongen, verl. deelw. van Springen.
Gefproten, verl. deelw. van Spruiten.
Gefpuis , 0. geboefte, flecht Yolk, canaille,
geracaille 5 populace; fig. yennin g 5 f.
, tier, geraas, vacarme, bruit, ttntamarre,
m.
Gest , yr. gist, levure, f.
Geftaald , b. n. eene ftalen punt hebbende , ayant
la pointe en acier, acere, e.
Geftaart , b. n. (in de wapenk.) Eene filer met
eenen flaart , une etoile caudee , comete.
Geftadig , b. n. weinig veranderende , beftendig ,
continue', le, constant , e, durable, stable,
assidu ,e. Een gefiadige regen, unepluie continuelle. Eene gefladige warmte nue chaleur continuelle. Het is — war, le temps
est constant. Eene geftadige markt, des prix
qui ne haussent ni ne baissent. Eene geftabijw.
dige vrees , une crainte
constamment , continuellement 5 sans cesse , assidument. — aan den arbeid zijn, travailler
sans cesse , continuellement ,sans interruption,
sans reldche.
Geftadigheid, yr. constance, assiduite, duree,
perseverance, continuation.
Geftadiglijk, zie Geftadig, bijw.
f. exterieur,
Geftalte, yr." gedaante , forme,
m. figure. Onder eene andere sous une
autre forme; fig. De zaak heeft eene andere
— gekregen, Pafraire a change de face. —,
inzonderh. de menfchelijke gedaante, en bepaaldel. met opzigt tot de lengte, taille ,
sta-
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hooding, posture. Eene vronw'
statnrc.
une femme d'une , belle'
van eene fchoone
Hij is van mijne il est de ma
taille. Hij is van middelbare — 5 il est de'
moyenne stature.
Geitaltenis , yr. zie Geflalte.
Geflaltewisfeling, yr. gedaantewisfeling, metamorphose, transfbi mation.
Gefland „ bijw. enkel gebr. in : doen , executer, effectuer,ne dedire. Zijn wootd doen,
tenir sa parole. Zijne belofte — doen , tenir
ce qu'on a promis, sa promesse. Ik zal dat,
wat gib in mijnen naam beloofd, gedaan
hebt ,
doen, (nakomen,) je ne veus en dedirai pas.
plein,
Geflarnd, b.
vol ftarren, etoile,
e, d'etoiles. De geftarnde hemel , le ciel
Geitarnte, zie Gefternte.
Gefteek, o. het aanhoudend fteken , picotement
continuel, m. piques continuelles, f. p. cuisement , m.
Gefteen o. het aanhoudend flenen , zuchtend geklag, soupirs continuels, ns. pl. getnissement , m.
Gefleente, o. (meest in het meerv. gebr.) edele
fteenen, pierreries, pierres precleuses , p1.
Zij was met kostelijke gefteenten verfierd,
elle etoit ornee de pierres preciemes. Zekere
vorstin redde een leper door (le opoffering
harergefteenten , certain princesse sauva une
armee par le sacrifice de ses pierreries. —,
(in, den dichterl. IL) graftombe, monument
funebre, m.
Geftegen, verl. deelw. van Stijgen.
o. zamenvoeging der deelen tot een
geheel, structure ,f. Het —, (zatneaftel, ) van
het menfchelijke ligchaam is verwonderenswaardig la structut e du corps humain est
admirable. —, geaardheid, gefteldheid., des
ligchaams, constitution, f. Van een fterk ,
d'une constitution forte, foible.
zwak
Gefteld, (verl. deelw. van ftellen). voegw.
genomen, vooronderfteld „ suppose que. — het
ware zoo , suppose qu'tl en flit ainsi.
Gesteldheid, yr. float, toefland, etat, m. disposition, constitution, De — der lucht 5 la
temperature de Pair. De — der tijden , les
circonstances. Natuurlijke —, physique.
Gefleltenis, zie Gefteldheid.
Geftemd, (verl. deelw. van ftemmen). —b. n.
d'humeur. Hij is niet wel ■—, il est de mauvaise humear.
Gesten, o.. w. (ik gestte, heb gegest), van
vloeibare floffen , opbruifen, in beweging
zijn, fern:enter, travailler. Deze wijn gest
nog, ce yin travaille, fermente encore. Dat
tot — of gisten ken gebragt worden, fermentable. Dat eene gestende kracht heeft,
gestend, fermentatif, ive.
Gefternd, zie Geftarnd.
Gefternte, 0. de fterren in het algemeen , les
itoiles , f.' pl. Pasterisme , m. Zijn lof rijst tot
het —,,sa renommee s'eleve au ciel. —, (in
de fterrek.) eene verzameling van fterren
tot een fterrenbeeld, constellation , f. Het
dat wij den kleinen beer noemen ,
constellation que nous appelons la petite ourse.
(bij fterrewigch.) de ftand der planeten
zoo wel als der vaste fterren op zeker tijdflip , sconstellation, f. Hij is onder een gelukkig — geboren , il est ne sous une kenreuse constellation.
Gefleven, verl. deelw. van Stijven.
Gefticht, verl. deelw. van Stichten.
Gefticht,
gebouw,, edifice, m. fondation ,f:
Gestig , b. n. van vochten , die nog niet gegist
hebben, onklaar, trouble.
Gesting, yr. gisting, fermentation. — van ap-
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— van versch bier in
peldrank ,
vaten, bierbr.) guillage, m. fchielijke beweging , der levensgeesten (in de geneesk.) des bloeds, enz. orgasme, m. Eene
(beweging,)onder het yolk , une emotion
dans le peuple. zie Gisting.
Gefloei, o. het aanhoudend ftoeijen, badinage,
m. Zie Stoeijen,
Gefloelte , o. verhevene of eershalve onderfcheidene zitplaats , siege d'honn—tr,, bane
Revd , siege ou bane distingue , jube , m. Het
— in eene kerk, ter onderfcheiding van banken , auras de chaises, m.
Geflof, o. (met de o als in rot) het aanhoudend lloffen,flofwegvegen, action- d'Oter7a
poussiere, d'epousseter.
Geftof, o. (met de o als in dof) bet aanhoudend ftoffen , fnoeven , fanfaronnade , gasconnade , f.
Geftoffeerd, yeti. deelw. van Stofferen.
Gefloken, verl. deelw. van Steken.
Geflolen , verl. deelw. van Stelen.
Geflommel, o. het aanhoudend ftommelen , remmement , bruit sonrd , m. Zie Stommelen.
Geftonken, verl. deelw. van Stinken.
Geftoord , (verl. deelw. van Storen.) —, b. n.
verfloord, ontevreden , fiche, e, meccatent , e.
Geftoordheid, yr. verftoordheid, f dekerie, en-'
Jere, f: micontentement, trouble, m.
Gefloot , o. het aanhoudend ftooten, action de
pousser ou de lteurter, f: cahotage , m.
Geflorven, verl. deelw. van Sterven.
Gefloven , verl. deelw. van Stuiven.
Geftreden , verl. deelw. van Strijden.
Geftreel, o. het aanhoudend ftreelen, flatterie , caresse, cajolerie, f.
Geflreept, (verl. deelw. van Strepen.)
b. n. met ftrepen, rays, e. Geftreepte• ftoffen, des etoffes rayees. Eene geftreepte
fchelp , coquillage fascie'. Bout —, panache, e.
Geflreken , verl. deelw. van Strijken.
Geftreng, b. n. severe, austere, roide,
rigoureux, euse, rigide. Een — regter, an
juge austere , roide, rigoureux, rigide , severe. Geftrenge wetten , des lois severes
rigoureuses. Zij fprak op eenen geftrengen
toon, die parla d'un ton severe. Hij is een
vader jegens zijne kinderen , c'est an per°
severe envers ses enfants , d regard tie ses
enfants. Hij is een — man, die geene font
vergeeft, c'est un homme rigoureux qui ne
pardonne aucune faute. Zij is geftrenger
omtrent anderen, dan omtrent zich zelve,
elle est plus severe envers ou pour les autres
que pour elle-mime. Eene geftrenge deugd
une vertu sive, e, austere ,une austere vertu.
ene geftrenge ilraf, une punition -severe,
rigoureuse. Eene geftrenge zedeleer, une
morale severe. Eene geflrenge tucht , une
. discipline severe, rigide. Geftrenge zeclen ,
des moeurs austeres. Een — onderzoek an
examen rigoureux. Eenen gefirengen leefregel houden of volgen , observer une diets rigourease, un regime austere. Eene geftrenge vasten houden , jefiner austerement, rigidement ; fpreekw. Geftrenge heeren regeren
niet lang, la trop grande severite n'est pas
tie duree. —, het regt handhavend, regtvaarclig , enkel bij wijze van beleefdheid 5 of
als titel : Wel Edel Geftrenge Hoer, le titre
qu'on donne a des officiers et des employes superieurs. Hoog Edel Geftrenge Heer, titre
d'un general on d'un ministre d'etat, monseigneur. —, van het weer, onaangenaam,
fel koud, in welken zin men evenwel liever
Strong

GET
350
Streng gebruikt, rigoureux, ease. Een geftrenge winter , tin hiver rigoureux. Ecnc
gettrenge koude , un froid rtgoureux,
bijw. severement, rigidement, rigotireusement , austerement. ftraffen, punir rigoureusement. - vasten , 'diner rigidement,
austerement.
Geftrengelijk, zie Geftreng, bijw.
Geftrengheid, yr. sevitite, rigueur, austerite,
rigidite. De — zijner zeden , zijner zedeleer, la rigidite de ses moeurs , de sa morale.
Cettrikt (verl. deelw. van Strikken.) —, b.
n. met ftrikken verfierd , orne , e, de rubans.
Geftrook, zie Geftreel.
Gefukkel, o. het aanhoudend fukkelen , retardement , lambinage , m. Zie vender Sukkelen.
Gefuis , o. het aanhoudend fuizen , bruit sourd,
bourdonnement , tintouin, tintement d'oreille,
Getabberd , b. n. eencn tabberd aanhebbende ,
met cenen tabberd oinhangen revetu d'une
robe, en robe.
Getakt, (verl. deelw. van Takken), b. n. van takken vo.orzien , branchu , e, raineuv, euse. De
getakte horens (het getakte hoofd) van een
hert, le bois ramieux d'un ter f Een — blad, nne
feuille dentelee. —,(in de bouwk. en bij modemaakil.) takswijze gewerkt , festonni , e.
Getal, 0. eene onbepaalde mcnigte , nombre, m.
quantitd, f. Onder het der heidenfche oudb.gden , dans le nombre des divinites payennes.
Zij waren honderd in —, ils etoient an nombre de cent. In grout —, en grand nombre.
Iemand under het — zijner vrienden opnemen,
recevoir q. q. au nombre de ses amis. Hij is niet
van het — behoort nict tot het — onzer
vrienden, il.n'est pas du nombre de nos amis.
Om het vol to makers , pour faire nombre.
—, (in de rekenkunde), nombre , tn. Een
gffen , oneffen —, on nombre pair , impair.
Getallen optellen , additionner des nombres.
Een hoofdgetal, tin nombre cardinal. Een rangun nombre ordinal on a"ordt e.
fchikkend
Een gebroken une fraction, on nombre
rompu ou fractionnaire. Ondeelbaar—, timbre sourd, irrationnel. Een — met eene
no nombre mixte,
breuk , Een gemengd
waarin een ander vele malen
hdterogane.
—, dat in een
tine
begrepen is ,
niet begrepen is, niet net opgaat ,
(partie) aliquante; en dat net opgaat , ali)
(pantie
foute. —, (in de, fpraakk.) nombre,
tn. Het enkel- en meervoudige —, le nombre
singulier et le pluriel , le siiigulier et le pinriel. In de Grieksche taal is ook een tweevoudig getal, dans la langue grecque i7 y
a atissi un nombre duel.
GetalIetter, yr. lettre numerale. I, V, X,
L, C, D, M, zijn getalletters in het Romeinfche cijferfchrift , X, L, D,M
tont des lettres numerales dans le chiffre romain.
Getallig, b. n. numeral , e. —,wat op getallen
betrekking heeft , tot cijfers behoort, telbaar,
numerique.
Getalm, o. het aanhoudend talmen, action de
lambiner,, lambinerie, lanternerie,
in.
Getalmerk , o. cijferletter,,
Getalwoord, zie Telwoord.
Getand, b. n. tanden hebbende , van menfchen
en dieren , ayant des dents. —, van werktuige-n , dente, e. tandswijze gewerkt,
dentele , e. —, (in de wapenk.) danche , e.
endente, e. —, met gouden en blaauwe tanden in een gevoegd , endente d'or et d'azur.
Rondom met tanden voorzien , engrele , e.
Greteem, o. het aanhoudend teemen faFon
parler lartnoyante,f
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Getegen, verl. deelw. van Tijgen.
Getemperdheid, yr. moderation-, f. tempera, ment, m. temperature , f.
Getier, o, woest geraas, het aanhoudend tieren , bruit , fracas , vacartne , tintamarre,
tapage, m.
(oiseaux, m.
Getj euter, 0. gazouillement de certains petits,
Getsj , o. tij , het vallen en wasfcn van het
water op den geregelden tijd , maree, f Het
waarnemen , prendre la maree; prendre
le temps vie la maree est favorable pour enti er on pour sortir d'un port; fig. (e gelegenheid waarnemen,) sassir l'occasion, Het
— later verloopen, laisser echapper Poccasion ; fpr. w. Elk vischt op zijn (ieder
neemt de gelegenheid waar, wauneer
dezelve opdoet ,) chacun doit saisir PoccaSion viand elle se presente. meerv. Getijden , (bij room. eath.) de inhoud van het
getijboek , heures, heures canoniales, f. pl.
Getijboek , o. (bij room. cath.) zeker bock,
dat de kerkdienst bevat , en op gezette tijden gelezen wordt, heures , pi. livre d'egliseou sont contenues les heures canoniales,
breviaire,
Getijde , o. jaargetijde, faizoen , saison, f. In
ooze luchtilreek heeft het jaar vier getijden,
dans notre climat Minnie a quatre saisons.
Getijgebed, o. priere des heures, f Het eerfie —, In prime.
Getijgerd, b. n. gevlakt all een tijger, tigre,
e, mouchete, e, comme ton tigre.
Getjilp , o. het geluid van eene mulch,
d'un moineau; guilleri, no.
Getimmer, o. het aanhoudend timmeren, charpenterie , action de bdar ou de chatpenter,,f.
Getob, o. het aanhoudend tobben , travail assidd,
Getoet , o. het aanhoudend toeten , action de
sonner un con, f. son d'u,n cor,,
Getogen , vent. deelw. zie Tiegen.
Getokkel, 0. het aanhoudend tokkelen, action
de toucher continuellement avec les doigts ,f:
Getommel, o. gedommel, gedruisch, bruit
confus, tumulte, tintamarre, vacarme, tn.
Getongd., b, n. met eene tong voorzien , ayant tine langue ; inzond. (in de wapenfchildk.)
lampasse , e. Een rood getongde leettw,,
( een leeuw met eene uitilekende mode,
tong ,) un lion Mmpasse de gneules.
Getouw,, o. (bij wevers ) het werktuig 7 waar9p het dock, enz. geweven wordt, metier de
tisserand, m.
pl. laGetraan, o. geween , pleurs, cris,
mentations, plaintes , f. pl.
Getralied , (vent. deelw. van TraliEn.) —, b.
n. met traliewerk voorzien , grille , e, treillisse , e. Een venfter, une fenétre gritlee, treillissee.
Getrappel, 0. het aanhoudend. trappelen , tripignement, no. zie Trappelen.
Getreur,, 0. het aanhoudend treuren , tristesse
continuelle , action de s'affliger, f.
Getrippel, o. het aanhoudend trippelen , trepignement, m. zie Trippelen.
Getroffen, verl. deelw. van Treffen.
Getrokken , verl. deelw. van Trekker.
Getrommel, o. het aanhoudend trommeIen ,
action de tambouriner ou de battre continuellement le tambour, f.; fain. le tambourinage.
Getrouw,, b. n. volkomen met de waarheid
overeenftemmende , fidele. God is —, Dieu.
verhaal, en .recit fidele,
est fickle. Een
Een — berigt , un rapport fidele. Een —
verflag, une relation fidele. E'en — tafevertaler,,
reel , on tableau fidele. Een
gehengen une
un traducteur fidele. Een
me-
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memoire fidek. aan cenige bepaalde verbindtenis ftandvastig beantwoordende , fidele.
Een — minnaar, vriend , un amant ami,
bliken titre pile 4
fidele. Der deugd
la vertu. —, met ijver dienende, fidele. Een
knecht , un.domestique fidele. Een — onderdaan , un ,sujet loyal. clan ooze lieve getrouwen (een oud woord , alleenlijk gebruikelijk in opene brieven der koningen van
Frankrijk), a nos amis et Meaux.
bijw.
gefidelement , loyalement, Hij heeft mij
handediend ,
m'a servi loyalement.
len , agir loyalement.
Getrouwelijk, zie Getrouw,, bijw.
Getrottwheid , vr gdelite, feapte, loyaute.
Getrouwigheid, zie Getrouwheid.
Getuigd , veil. deelw. van Tuigen en Getuigen.
Getuige , m. en yr. iemand, die een verflag
doet van hetgene hij gehoord (zie Oorgetuige) of gezien (zie Ooggetuige) "heeft,
in regtcn), temoin,f (AANaI. remoin,
fchoon van het mannelijk geflacht, words
ook van vrouwen gebruikt.) ,Een geloofwaardig
en temoin digne ,de foi. Een
faux temoin. 'voor — dieyalfche
nen , zijn, servir de amain, porter temoignage , it; e temoin. Getuigen brengon,
produire, fournir des temoins. De getuigen
verwerpen /*user, rept-ocher Les temoins.
De getuigen tegen elkander verhboren ,
ronter les temoins. Het hooren van gen/if
gen, enquete par temoins, f. Zich op eenen
bcroepen , s'en rapporter a un ,temoin.
chose s'est
Er waren geene getuigen bij ,
passee sans temoins ; fig. die iets b/iwoont
ik roep den hemel tot —, ye prends, l tiel
pour temoin. Ik neem u alien tot getuigen,
fe vous prends tous 4 temoins. , Dat niet
door mijne fchuld gcfchicd, en ik roep alien tot getuigen , die daarbij tegenwooraig
zijn geweest , cola n'est point arrive par ma
aute , et fen affecte toes ceux qui dtoient
f
presents 4 faction. De goden , den heniel
tot — roepen , attester le ciel , les dieux.
God is mijn —, Dieu m'en est temoin. —,
(in den bijbe111.) martelaar, bloedgetuige ,
martyr, tn.
Getuigen, b. w. (ik getuigde, heb getuigd),
de toedragt van ie(s verhalen , inzond.
regten, rendre temoignage de q. ch., deposer, declarer. Hij heeft liet getuigd,
declare.
o. w. verklaren, betuigen , tetnoigner, declarer, attester. Hij heeft getuigd,
dat hij het gezien heeft , it a declare de l'avoir
vu. Tegen iemand
timoigner on deposer
contre q. q. Men moet nooit tegen de waarheid
, it ne fato jatnais porter, rendre, temoignage contre la verite ; fig. Deze gewoonte getuigt van de barbaarschheid dier tijden, cette
coutume est temoin de la barbarie de ces temps.
Getuigenis, vr. en o. verflag van eenen of
eene getuige, temoignage, tn. declaration,
deposition , Een — afleggen, rendre,
porter temoignage, deposer. Volgens het —
van alle toen levende fchrijvers was dat gevecht zeer bloedig, cette bataille fut fort
sanglante selon k temoignage de tolls les historiens de ce temps-14. Een fchriftelijk
tin temoignage par ecrit.
getuigfchrift 1
wegens het gedrag van bedienden , enz. , temoignage,certificat, m. attestation , Hij
heeft goede getuigenisfen, it a de bonnes
attestations.
Getuigenisgevend, b. n. testimonial , e.
Getuigfchrift, o. zie Getuigenis in de laatile
beteckenis.
(de cuMuter, culbute, f.
Getuimel, o. het aanhoudend tuimelen , action
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Getuit, G. in de ooren, zie Geruisch.
Getulband,
n. eenen tulband dragende,pot,
taut un turban.
(goulet , tn.
Geul , vr. naauwe invaart in eene haven, (zeew.)
Geur, aangename reuk, bonne odeur, odeur
suave , f. parfum. Eenen — verfpreiden ,
repandt-e, exhaler une bonne odeur, une
agreable senteur. —, van fpijzen , fuinee,
f. fumet , tn. zie ook Geurtje.
Geurig, b. n. odorifes ant , e, d'une odeur
agt eable , ,suave, savoureux , se. Geurige
kruiden, des herbes odort:prantes.
Geurigheid, yr. odeur agrdable , f.
Geurtje, 0. (verkl. w. van Geur ;) inzond.
Reukje, we/nig flank, zie Reukje.
Geus, m. (in de Nederl. gefch.) mom que
prirent les ,rotestants des Pays-Bas dans
la guerre pour secouer le joug de l'Espagne,
et que les cathohques donnent a.u.x.-proteStatitS
pour les injures . ; gueux, memdtant.
Gel's, yr. zekere feheepsylag , pavilion de beau.
.A re m.
Gevaar, o. waarfchi,jnlijkheid van naderend onheil , danger, peril, risque. (AAN.m. 139
Franfchen onderfcheiden de woorden , op ZAC.
danige wijze , dat zij Danger gebruiken voor
eene getteldheid van then, die met een (re
ramp bedreigt ; Peril voor den oogenblik:elijken toeftand, waarin men zich eene;
zoodanige gelieldheid van zaken bevindt ;
Risque voor eene gefteldheid van zaken
waarin men reden heeft een kwaad te wee-,
zed (of ook iets goeds te hopen; (loch dan
beet liet bij ons geen gevaitrY. Zen generaal ftelt zich aan het gevaar van eenen flag
bloot, om zich nit eenen ilechten toefiand
te redden ; en hij loopt denzelven te
zullen verliezen , zoo zijne foldaten hem
verlaten, un general court- le risque d'une
bataille pour se tirer d'un mauvals pas ; et
est en danger de la perdre si ses soldats
l'abandonnent dans le peril.) Zich aan
bloot
s'exposer au danger , se mettre
en danger: Er is geen — bij , it n'y a pas,
point, de danger. Er is — , Er ,is
-14j ,
i1 y a du
Gij loopt geen
vous Ire
courez point de risque, point de peril , point
hasard; it n'y a aucun
auctin rise
que a courir. Groot — loopen, courir
grand hasard. — loopen , risquer. Hij del;
zlin leven in —, it court risque de sa
'Zijn leven is in —, sa vie pericilte. 1k
zal u met — van mijn leven dienen, jq
vous servirai au peril de ma vie.
Gevaar, 0. (in Gelderl. en Groping.), her
aanhoudend varen, d. (bij de Holland.)
rijden met een rijtuig, als; Hier is veer—,
it passe beaucoup de voitures ici.
rijtuig voiture, 1k ben met — in de ila4
gekomen , se sum vents en ville en voitnre.
Gevaarlijk, b. n. dangereux , euse, perilleux,
euse. Eene gevaarlijke onderneming, une en.
treprise dangereuse, perilleuse. Eene gevaarlijke ziekte, une maladie dangereuse, peritleuse. Een — mensch, tin homme dangereux,
tine malebete. Eene gevaarlijke plaats , (om to
vallen) casse-coo , m.
dangereusewent, perilleusement.
gewond , blessd
dangereusement.
(ger,
Gevaarlijkheid, vr. qualite dangereuse, f. danGevaarte , o. zwaar en mot geftel, ce qui est
d'une masse considerable, colosse,
Gevader, m. die, in plaats van den vader, een
kind ten doop houdt, of ten doop
compere, parrain.
Gevaderfchap , o. comperage, m.
Geval, a. toevalligheid, hasard, destin, m,
fa-
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fataliti , f: Sommigen hebben den oorfprong

der wereld aan een blind — toegefchreven,
nelques uns ont aftribue Porigine du monde
a un pur hasard. Bij —,par hasard.
f. accident , m.
aventure
gebeurtenis
( AANM. Aventure is eer een gelukkig, accident een ongelukkig geval; evenwel zegt
men: un heureux accident.) —, voorkomende omflandigheid, cas , m. Een onvoorzien, vreemd, buitengewoon cas imprevu, itranger, extroordinaire, bien extraotdinaire. De gevallen , bij de wet voorzien , les cas,, prevus par la loi. Stel -het
dat het zod
, posez le cm. Stel het
ware , posez le cas que cela Bij een gebeurlijk —, le cas avenant, si le cas y dchet:
In —, yoegw. au cas, en cas. In — het gebeure, au (en) cas que cela arrive. In
van overlijden, en cas de mort: In — van
oneenigheid, en cas de rupture. In alien
gevalle, en tout cas, a tout Ovenetnett t,
(bij toeval,)
arrivt. Bij
firtultement; zie Gevallig, bij*.
Gevallen, o. w. (ik geviel, heb gevallen),
bevallen , behagen , plaire. Hij. gevalt haar
niet ne lui plait pas. Zich lets later —,
(zich met jets te Vreden itellen,) se contenter de q. ch.
Gevalleb, 0, genoegen 9 behagen , en.
satisfaction, f: — in lets hebben , prendre
plaisir a , se plaire a. IN vindt in niets —,
tl ne se plait a rien; rim ne lui plait.
Gevallig, b. n. dat bij -geval gebturt, toevallig, accidentet, le, casuel, le, fortuit, e.
Eene gevallije ontmoeting, une rencontre fir, bijw. 'casuellement, fortuitement,
tuite.
accidentellement. Iemand tegenkoinen of
ontmoeten, rilucontrer q. q. fortuitement ou
par hasard.
Gevangene, in. en vr. prisonnier, ere, captif, ive.
detenn,e. (AANM. Captif wordt voornamelijk
gebruikt van krijgsgevangenen bij de ouden,
en van christenflaven in de '1 urkfche gevangenisfen.) Eenen — op zijn woord van
eer loslaten , renvoyer un prisonnier sur .sa
parole d'honneur. De bezetting is krijgsgeyangen, la garnison est eisonniere. Een
ftaatsgevangene , un prisonnier d'etat.
cipier, geolier.
Qeyangcnbewaarder,
Gevangenbewaariter,, vr. geoliere.
Gevangenhok , o. in vene- diepe , donkere gevangenis , cul de basse-fosse, m.
Gerangenhoucling, vr. detention.
Gevangenhuis, o. zie Gevangenis.
Gevangenis , vr, pt ison , cachet , en. geole.
In de — zetten , tnettre au cachet , en pt bon.
Gevangenneming, yr. -emprisonnement, tn. cap, tare, prise de corps, f.
Hij is
Gevangenfchap, yr. etat de prisonnier,
in zijne — overleden, il est snort en prison.
Gevangenzetting, zie Gevangenneming.
Cevangrol, yr. ecron, m.
Gevankelijk , b. n. prisonnier, ere.
Gevechr, o. het vechten , ftrijd van gewapende magten , combat, tn. bataille, f. engagement, m. occasion, reneontre action ,f. Een
un combat bien
hardnekkig
eer heet
chaud, une occasion bien chaude. Het
Het
— aanbieeviter
le
combat.
vermijden ,
geden, oft-sr le combat. Hij is in een
bleven , sl a it'd tue dans un combat.
ayant
des
Gevederd , b. n. vederen hebbende,
plumes, emplume, e. (lation, f.
Geveins, o. het aanhoudend Veinzen, dissimuGeveinsd, (verl. deelw. van veinzen.) —, b.
n. veinzend, valsch , dissimule, e. Een —
gehuimenseh un homme dissimule.
,
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died, valsch , feint, e. Eene geveinsde
vriendfchap , une amitie feints. bijw.
avec dissimulation, avec frinte.
Geveinsdeliik, zie Geveinsd, bijw.
Geveinsdheid, yr. dissimulation, feinte, f.
assimulation, simulation, f.
Gevel, m. de voormuur van een gebouw, façade, f. frontispice, `m. De — van- een paleis, la façade d'un palais. —, de bovenfle
top van den voormuur, pignon le haut du
frontispice; fig. (bij Hook en anderen der
ouden ,) titel van een boek , frontispice; 'in
den gemeenz. fpreektr. Hij heeft eenen goeden —, (eenen grooten neus ,) il a un bon
nez au visage, au milieu du visage.
Geveldak, o. fronton, m.
Gevellijst, yr. architrave.
Geveltop , m. pignon.
Gevelvormig, b. n, pignone, e.
Geven , b. w. (ik gaf, heb gegeven),,ter hand
ftellen , overreiken, toereiken , donner. 1k
geef het u voor veertien dagen , je vans' le
donnefiour quinze fours. Geef mid die ileu. , passez-moi ass clefs. Geef
i
tels, donnez-mot
mij te dr nken , donnez-moi a bare. Geef
'water om te wasfchen, dolinez de P eau 4 laver.
Iemand de hand —, donner la main 4 q. q.
Ge'ef mijnheer eenen foul, donnez,
tez suit chaise a monsieur. Ik heb het hem
in de handen gegeven; je le lui ai donne en main
propre. Ter bewaring—,donner en garde, mettre
en de:Pet. 'Iemand zijne dochter donner sa
fille a q. q. Een paard geven om te proberen 5 donner un cheval a ressai, a Pepreuve.
Op erediet
donner a credit. Iemand wat
om . de ()Oren
donner un souifiet a q. q.
Een paard , de fporen
donner,,des eperons
a un iheval,piquer des deux. Een boek in het
Licht donner un livre au public, le pubile,: Ik heb hem bet geld 'reeds gegeven ,
je lui ai deja donne Pargent; van daar:
betalen, als: Hoe veel moet ik er u voor
—? combien voulez-votts que je vous en donne ? Hoe veel loon geeft gij aan uw yolk?
combien de gages donnez-vous a vos Bens?
van bier: belang itellen waarde hechten,
als : Ik zon er meer om geven, indien ik niet
wist , dat hij het niet meende, je m'en soucierois davantage , si je ne savois pas qu'il
ne fait que plaisanter. Hij geeft niets om
dien turn, sl ne fait point de cas de ce jardin.
Hij geeft niets om vader of moeder,
ne respecte ni pere ni mere. Hij geeft niet
om de vermaningen, welke men hem duet ,
ne se soucie pas des exhortations qu'sn lui donne.
,uitbrengen, als: Zijne item donner
sa voix ; (wel te onderfcheiden van : Iemand
zijne item —, donner sa voix a q. q., en favour de q. , q.) — 9 verlateri , als : Den geest
— 5 zie Geest. fchenken, donner. Hij
geeft al zijn vermogen aan de atmen, il donne tout son bien aux pauvreo. Hij heeft haar
eenen ring gegeven, tl lui a donne une bague.
De koning heeft hem een jaargeld gegeven,
le roi lui a donne une pension. Aalmoezen
, donner l'aunidne. Een bal, eenen maaltijd, een feest donner un bat, un
festhi, sine fête. Aan de hand —, (ingeven,)
suggerer; fpr. w. Wie fpoedig geeft, geeft
dubbel, qui donne tot, donne deux fois ; (in
den gemeenz. fpreektr.), Hij zon het hemd
van het lijf donneroit jusqu'a sa chemise; fpr. w. Het geeft niet, en het neemt
niet, cela ne fait ni bien ni mal ; c'est de
Pargent mis en mitaine. Men moet weten te
— en te nemen, (zeemanfchap weten te gebruiken,) it faut savoir se reldcher un peu
de
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de SOS pdtentions, de ses interdts. Men moet
cell gegeven paard niet in den bek zien,
cheyal donne on ne regarde pas dans la bouche; fig. Geloof ajoute Acht —,
rendre garde, faire attention, zie Acht.
rendre compte. Your —,
Rekenfchap
faire feu. Eenen wenk
faire signe.
Eenen zucht
pousser an soupir. Te ken-,
nen —, faire savoir, mander. In bedenking
laisser a jigger. Aan zijnen boezem lucht
soulager son coeur. Te verftaan —, donner a entendre. Te raden donner a deviner. Zich de moeite —, se donner la peine.
lets prijs
laisser une chose a l'abandon,
la laisser en prise. lets verloren (Usesperer de q. ch. De hand op' iets —,donner
la main pour assurance. Eenen reuk van zich
—, rendre, exhaler,, jeter, repandre une
adeur. Zinn woord
donner sa parole. Raad
donner du conseil. lets gewonnen —, se conf- esser vaincu,e. Aanleiding —, donner occasion.
toeftaan ., accorder, donner. Verlof —,
donner permission. Uitilel —, donner ou accorder en delai a q. q. Hij kan u niet betalen , indien gij hem geenen tijd geeft,
ne sauroit vous payer, s; vous ne lui donnez
du temps. De koning heeft dozen misdadiger
genade gegeven, le roi a donne grace a ce
criminel. Ik geef a eene vrije keus, j evous
donne la liberte du choix. Men wilde hem
zijn ontflag niet ne voulut pas lui
donner son conga'. Gave God ! plot a Dieu!
verleenen, confirer, dormer. Iemand
een ambt
donner un emploi a q. q., conirer
an emploi a q. q. Gehoor
donner
f
audience, zie Gehoor. laten voor eenen
zekeren prijs, laisser. Ik kan het u voor
dien prijs met —, je ne saurois vous le laissera ce prix. Goedkooper kan ik het u niet
je ne saurois le laisser a moins. Ik geef
het u voor den prijs, dien het mij kost, je
vous le laisse au prix coritant.. verfchstffen, procurer, donner. Het ware te wen.
fchen, dat er iets gebeurde , hetwelk aan
gansch Europa eenen goeden vrede gaf,
seroit a souhaiter, qu'il arrivdt quelque chose
qui procureit lone bonne paix a toute l'Europe. Getraliede venflers
weinig lick,. des
fenétres grillees donnent peu de lumiere,dej our.
- veroorzaken, causer, donner. Dat zal hem
veel verdriet cela lui causera beaucoup
de chagrin. Ik vraag u wel verfchooning ,
dat ik u de moeite gegeven heb, hier te komen , je vous dewandepardon, quo je vous ai
donne la peine d venir ici. opleveren ,
voortbrengen, produire, donner. Die boom
geeft zeer good ooft, cet arbre produit,
donne de tres-bon fruit. Ik was zoo verkouden , dat ik geen geluid kon f' etois tenement enrhume quo je ne posivois proferer une
sonic parole. —, in: Zich
als; Ik wil mij
wel (niet ftijf op mijn ftuk flaan,) le
veux bien ceder en cola. Zich gevangen —,
se rewire prisonnier. —, (in het kaartfp.)
donner,' faire. Wie moot. —? a qui est-co a
donner? qui est-ce a faire? Ik heb zoo even
gegeven , nu is het uwe beurt, je viens de
aire, c'est .4 vous a donner. Op nieuw
fivdonner
les cartes, refaire. Gij hebt valsch
gegeven, gij moot op nieuw (nog eons)--,
vous avez mil donne, it faut efaire. Te
geef, bijw. 'a vii prix, pour rien. Zia'
ook Geven in zamenftelling met onderfcheidone voorzetfels, Aangeven , Afgeven, Begeven, enz. enz.
Ge yer, m. donneur. De — van alles goeds,
eelu; qui nous donne tout cc pi est bon ;
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zie I3egiftiger.
(eertijds in de fpr. le.)
derde naamval, datif.
Gevest, o. handvatfel van eenen degen ,
glide , garde (d'epee), f. Hij had een gouden
aan zijnen degen, ii avoit a son epee une
pownee 'or.
Gevlamd, (verl. deelw. van Vlammen.) —,
b. n. met vlammen, onde , e. hout, du
bois onde.
Gevleeschd, b. n. met vleesch bekleed , incarol, e; (.bij dicht.) Mijn gevleeschde God,
mon Dieu incarne; (in den gemeenz. ftij9
Eengevleeschde duivel, un diable incarne.
Gevlei, o. het aanhoudend vleijen, fiatterie,
cajelerie, f.
Gevlekt, (verl. deelw. van Vlekken.) —, b.
n. met vlekken geitipt, gefpikkeld, tachetd,
e, mouchete, e, tavele, e, tiquete, e. Een
zwart en wit gevlekte hood, an chien tachete de noir et de blanc. Eene gevlekte
flang, un serpent tavele. Een gevlekte luipaard, an leopard tavele. Een gevlekte (gefpikkelde) angelier, un oeillet tivete.
Gevlerkt, b. n. vlekken hebbende , aile , e.
Gevieugeld, (verl. deelw. van Vlettgelen_,)
—, b. n. vleugelen hebbende, aile ,e. Eene
gevleugelde flang, an serpent aile. Een
dier, , un volatile. Gevleugelde of gevlerkte hoed van Mercurius, petase and de
Mercure, m.
Gevlieg, 6. het aanhoudend vliegen, action
f.
de voler continuellement pa et
Gevlochten , verl. deelw. van Vlechten.
Gevloden , verl. deelw. xan Vlieden.
Gevloek, o. het aanhoudend vloeken , Jurements continuels, tn. pl. imprecations Continuelles , f:
Gevlogen, verl. deelw. van Vliegen.
Gevloten , verl. deelw. van Vlieten.
Gevochten , verl. deelw. van Vechten.
Gevoeg, o. natuurlijke buikontlasting, selle,
necessite, f Zijn- — &en, aller a /a setle, se decharger faire ses necessites.
Gevoegelijk, b. n. betamend, decent, e, hiengezind
seant, e, convenable, propre.
om zich naar anderen to voegen, infchikkebijw. convenablelijk , complaisant, e.
?tient, avec bienseance.
Gevoegelijkheid yr. betamelijkheid, blendancs , convenance, decence. infchikkelijkheid , complaisance.
Gevoel , o. het aanhoudend voelen, toucher,
m. Die blinde onderfcheidt de kleuron door
het —, cot aveugle distingue les couleurs
toucher. —, het door alle ligchaamsdeelen
verfpreiae -vermogen, om te gevoelen , d. 1.
door aanraking gewaar te worden, eon der
vi.if zoo genoemde zintnigen, tact, m. Die
cot aveugle a
blinde heeft een zeer fijn
le tact bien fin, exquis. eene door dit
zintuig veroorzaakte aandoening, sensation,
f Het is moeijelijk to verklaren , op welke
wijze het — pleats heeft, it est diflicile
d'expliquer, comment la sensation se pit.
tine senEen aangenaam, een fmartelijk
sation agreable, douloureuse. het–sewaarworden door middel van dit zintuig,
sentiment, m. Hij heeft goon — in dien
arm, it n'a point de sentiment a ce bras;
fig. zielsaandoening, door middel der zintuigen verwekt , sentiment, m. Met welk
zag ik haar vertrekken,
een fmartelijk
je
avec quel sentiment douloureux
partir. Een levendig, een aangenaam —,
un sentiment vi f, agreable. ook elke
andere zielsaandoening, sentiment, m. .—
fmart, ressentiment, na. — van erkenteliikheld,
x
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heid, van eer, van Heide, van teederheid,
van afkeer, van haat, van medelijden , van
achting, van eerbied, van berouw,
went de reconnoissance, d'honneur, d'amour,
de tendresse, d'avtrsion, de haine, de pitie ,
d'estime, de resect, de re_pentir. —, het
gevoelen der ziel, sentiment, 171. Fijn ,
kiesch van — zijn , avoir le sentiment exquis, delicat. —, de teederheid van een
aandoenlijk zielsgeftel, sensibilite , f. Hij
ii est d'une grande
heeft veel
Een inwendig en levendig — van zijn
eigen geweten, une aperception de soi-mdme.
Gevoeld , verl. deelw. van Voelen en Gevoelen.
Gevoelen, o. (zonder meerv.) het door voelen
gewaar worden, sentiment, m. Het — van
eene buitengewone warinte achter mij deed
mij ontwaken , le sentiment d'une chaleur
extraordinaire derriere moi, me reveilla. -,
(met meerv.) oordeel, meening, sentiment,
m. opinion, f. axis, m. (AANM. Sentiment
is het gevolg van overtuiging ; het is wel op
zich zelf geene zekerheid, (loch wordt door
clengenen, die het heeft, daarvoor gehouden ; opinion ontftaat alleen uit het erkennen
eener waarfchijnlijkheid , doch kan deze erkentenis eene zoodanige hebbelijkheid in den
geest verkrijgen,dat zij zich door geene overreding laat ontwortelen ; Avis is een befluit
van het verftand omtrent hetgcne voor dienftig en gevoegelijk of uitvoerlijk te houden
is. Het kan verkeerd zijn , maar die hetzelye ter goeder trouw te kennen geeft, houdt
zich van deszelfs gepasttieid verzekerd.) Hij
fpreekt tegen zijn — 9 it parle contre son
.propre sentiment. Hij ftaafde zijn — met
onderfcheidene voorbeelden, it appuya son
opinion de plusieurs exemples. Hetgene gij
daar zegt, doet mij van — veranderen, ce
que vous dites la, me fait changer d'avis;
fain. Hij volgt altijd het — van een' anderen , (is een jabroer,) it ne fait qu'opiner
du bonnet. —, dunk, als : Hij heeft een
root — van zijne verdienfte, it est bien
snfatul de son merite. denkbeeld, idle,
f. Wat is uw —? quelle est votre idle?
pal-ere, m.
—derkoplinhasgefc,
Gevoelen , b. w. (ik gevoelde , heb gevoeld),
door het gevoel gewaar worden, sentir,
ressentir. Koude sentir du froid. —,
eene gemoedsaandoening hebben, sentir. ,Hij
gevoelt het verlies nog niet, hetwelk hij geleden heeft, it ne sent pas encore la perte,
a faite. Ik gevoel nog eene groote
(mart aan den arm, je ressens encore une
grande douleur au bras. Zich (bewustheid hebben van den toefland, waarin men
zich bevindt ,) se sentir. Ik gevoel mij wel,
ik ben zoo ziek niet , als men meent, je me
sens bien , je ne suis pas si malade , qu' on croft.
Gevoelig, b. n. gevoel verwekkende, in,den
ligchamelijken en zedelijken zin, sensible.
De koude is dit jaar zeer — gewcest, le
froid a ea tres-sensible cette annee. Het is
zeer — voor een eerlijk man, zich in verdenking te zien, it est três-sensible pour un
homme de bien de se voir suspect. —, vatbaar voor gevoel, in den ligchamelijken en
in den zedelijken zin , sensible. De zenuwachtige deelen zijn de gevoeligfte, les parties nerveuses sont les plus sensibles. Hij is
zeer — op dit fink, c'tct son -endroit sensible, c'est sa partie sensible. —, bep. geraakt, verftoord, offense, e. Hij is zeer. —
over hetiene gij hem gezegd hebt, it est fort
offense de ce que vous Jul avez dit.
sensiblement.
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Gevoeligheid, yr. ligchamelijke of zedeliike
aandoenlijkheid, sensibilite, f: Onmatige
—, (in de geneesk.) hyperesthesie.—, vert, m.
floorclheid , mecontentement ,ressentimen
Gevoeliglijk, zie Gevoelig, bijw.
Gevoelloos, b. n. van ligchamelijk of zedelijk
gevoel ontbloot , insensible, indolent , e,
impassible.* —, bijw. ongevoelig, insensiblement , indolemment. Hij gedraagt er zich
zoo — bij , dat, it s'y porte si indolemment
que. Zie Ongevoelig.
Gevoelloosheid, yr. mangel van ligchamelijk of
zedelijk gevoel, ongevoeligheid, impassibilite ,* insensibilite, indolence, apathie.
Gevogelte , o. allerlei vogelen, volaille, f.
toutes sortes d'oiseaux , j: pl.
Gevolg, o. de' gezamenlijke volgelingen van
eenen voornamen perfoon , s'uite,f.cortege,m.
De edellieden van 's prinfen —, les gentilshommes de la suite du prince. Een talrijk —,
un cortege nombreux. eene gebeurtenis,
die nit eene voorafgaande volgt, door dezelve wordt te weeg gebragt, suite , consequence, f Die zaak heeft reeds onaat!genamegevolgen gehad, cette affaire a dela en
de fascheuses suites. Gelukkige gevolgen,
d'heui euses suites. Die twist kan noodlottige
govolgen hebben, cette querelle pent avoir de ft:nestes suites. Het is niet waarfchijnlijk , dat het
eenig — hebbe, it n'y a pas apparence que
cola aft aucune suite. Een voorbeeld van
gevaarlijke gevolgen , un exemple de danereuses consequences. De gevolgen daarvan zsjn
te duchten, les suites en sont a craindre. —,
ook bep. voor : Kwade gevolgen, als : Die
zaak kan gevolgen hebben, cette affaire pee:
avoir des suites , pent tirer a consequence,
it en pent arriver quelque chose de facheux;
fig. apanage, gevolge, Ten gevolge
van , (als voorz.) en consequence de. In
gevolge uwe bevelen, en consequence de
vos ordres. Ten gevolge van dien, conslquemment. Men heeft ontdekt, dat hij
verftandhouding met den vijaud hield; men
heeft hem gevat, zijn proces opgemaakt,
en ten gevolge van dien is hij . veroord.eeld, on a decouvert qu'il avott intelligence avec les ennemis; on l'a arrete,on
lui a fait son proces, et conslquemment il a
ete condamne. —, (in de redek.)befluit,
een of meer voorftellen getrokken, consequence 9.f. Een — trekken , ontkennen , bewijzen , tirer, nier, prouver une consequence.
inzonderh. het twee& lid eener tweeledige fluitrede , (enthymeme) , waarvan het
eerfle het voorflel heet, (antecedent), consequent , m., Het — is ongerijmd, dus kan
het voorftel niet waar zijn, le consequent est
absurde, ainsi Pantleident ne pent étrevrai.
Bij —, par consequent, done,. ainsi. Gij
hebt het beloofd, bij — moot gij het doen ,
vous l'avez promis, par consequent vous \.1
ites oblige.
Gevolgelijk, voegw. ten gevolge van dien,
consequemment. bij gevolg, par cons&
q uent.
Ge volgtrekking, vr. befluit, consequence. De
— is Quist, lee consequence est juste. Valfche
—, inconsequence.
Gevolmagtigcre, m. (in het ftaatsw.), agent
du gouvernement , plenipotentiaire, dele'gul.
—, (in het burgerlijke , zaakgelastigde,)
chargé de pouvoir, chargé d'affaires, agent.
Gevonden, veil. deelw. van Vinden.
Gevraag, o. het vragen naar iets , question,
elemande, f. inzond. het vragen naar
koopwaren, als : Er is pen — naar die war
ren ,
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ren, ces marchandises ne sons pas de bonne
defaite, elles sons de mauvaise defaite. Er
is veel naar die waren, cos marchandises
sont de bonne defaite.
Gevrij, 0. het vrijen, action de faire Pamour,, f.
Gevreven, verl. deelw. van Vrijven.
Gevroren, Gevrozen , verl. deelw. van Vriezen.
Gewaad, o. deftig kleed, vétement, ajustement, m. habits , tn. pl.
Gewaagd, verl. deelw. van Wagen en Gewagen. —, b. n. hagchelijk, hasardeux, euse.
Dat is eene gewaagde onderneming, c'est une
,entreprise hasardeuse , hasardie , c'est tin coup
hasardeux. Dat is een zeer — fluk, cola est
bien hasardeux.
gevaarlijk, risquable.
Gewaagdheid, yr. hagchelijkheid, hasard, peril, danger, on.
Gewaand , verl. deelw. van Wanen. —, b. n.
voagewend, valsch, faux , sse, pretendu,
e. De gewaagde zoon des konings, le pretendu fils du roi.
Gewaar, bijw. enkel gebruikelijk met Worden , als: worden, (ontdekken, kennis van iets bekomen,) apercevoir q. ch.,
s'apercevoir de q. ch., decouvrir. Wig werden hem van verre nous Paperflimes de
loin. Zij word hare dwaling —, elle apercut
son erreur. Indien men het — wordt, si
Pon le decouvre.
Gewaarwordelijk, 1,. n. vowr zelfgewaarwording vatbaar, susceptible d'aperceprion. —,
bij fommigen, fentimenteel, sentimental, e.
Gewaarwording, yr. lies gewaar word.en van
iets, zielsaandoening door middel der zintuigen , sensation; (in de zielk.) perception , f.
sentiment produit dans Paine par Pimpression
de quelque objet , m. Eene duidelijke , verwarde , onvolkomene une perception distincte , confuse, imparfaife.
Gewag, o. melding, mention, f. — van iets
maken, faire mention de q. ch. Men heeft
geen — van hem gemaakt, on n'a pas fait
mention de
Gewa.gen , o. w. (ik gewaagde, heb gewaagd),
gewa maken , faire mention. Van eene zaak
faire mention d'une chose.
Gewan, bijna veroud. verl. tijd van Gewinnen
in de z beteek.
Gewangd, b. n. wangcn (inzond. dikke) hebbende, ayant les Jones larges , ayant de grosses Jones.
Gewapenderhand, bijw. les armes a lee main,
a main armee.
Gewas, o. de oogst, al wat er in het jaar op
den akker gewasfen is, als: Er zal dit jaar
een overvloedig — zijn, it y aura une abondante recolte cette annee. eene plant of een
kruid, planten, herbe, f. vegetal, m. Een
vreemd —, une Plante exotique.
uitwas aan
.u'een ligchaam, excressence, excroissance, f:
Hij heeft een
tan den hals gekregen,
lee est venu une excroissance au con.
Gewaterd, verl. deelw. van Wateren. —, b.
n. watersgewijze, onde, e, gaufre, e, tabise , e, moire, e. — lint , ruban tabise, moire.
— als kamelot, camelote, e. —, (van diamanten,) ale : Een fchoon gewaterde diamant en diamant dune belle eau.
Geweef, o. het aanhoudend weven, action de
tisser, tissure, f.
Geween, 0. het aanhoudend weenen, pleurs
continue's, m. pl. lamentations, f. pl. cris,
m. pl.
Geweer, o. allerlei wapentuig, arme, f. arf. pl. (bij krijgsl.) In het —, sous les
Ormos , aux armes,
inzond. thaphaan
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fiisil m. Een — affchieten, tirer en coup
de fusil; (bij krijgsl.) Op fchouder 't —,
portez vos armes.
Geweerfabrijk, yr. fabrique aux armes.
Geweermaker, m. zwaardveger, armurier.
Geweerrak, o. aan eenen muur,
d'armes, m.
Geweest, verl. deelw. van Wezen en Zijn.
Gewei, zie Geweide.
Geweide , o. (bij jagers ,) ingewand van wilde
dieren4 ook van vogels, les entrailles' des
animaux sauvages et des oiseaux , f. tripes,
f. Pl.
Geweken, verl. deelw. van Wijken.
Geweld, verl. deelw. van Wellen.
Geweld, o. kracht van inagt, force, f. — met
verdrijven of to keer gaan, repousser la
force par la force. Een land onder zijn —
brengen riduire an pays sous sa puissance.
- gebruiken, user de force, de violence, employer la force. Iemand — aandoen, user de
violence envers q. q., violenter. Een meisje aandoen, (haar verkrachten ,) prendre une fille de force, violer une fille. Voor
het wijken, ceder, a la force. lets met —
verkrijgen , obtenir une chose par force. Met
openbaar 4 force ouverte. Met alle
kracht en —, a toute force. Eene deur met
- openen, forcer une porte, rompre une
porte avec violence. lets met — doorzetten,
emporter tine chose d'autorite Pemporter de
haute-lutte. Hij deed alle om, enz.,
it fit tout ce qui etoit eitons son pouvoir
pour, etc. ; fpr. w. List gaat boven —,
mieux vain engin que force; fig. Zich
aandoen, (zich zelven tot iets dwingen,)
se faire violence, se forcer. (in den gemeenz. fpr. tr.) groot geraas, grand
bruit, tapage, vacarme,m. Maak zoo veel —
niet daar, ne faites pas taut de tapage la-bas.
Een — van den dui1e1 of van de andere wereld maken, faire un sabbat de diable, on
un tintamarre horrible. Het — der baren,
la fureur des ondes. Het — van het water,
eene
la force ou la violence de l'eau.
zeer groote mate van iets, quantite
gieuse , f. Wat heat die ,koe een — van
vet afgelegd, quelle prodigieuse quantite de
graisse cette vache a donnee. Dat is met —,
c'est beaucoup.
Geweldbrief, zie Brandbrief.
, bijw. yioGewelddadig, b. n. violent, e,
lemment, avec violence.
Gewelddadigheid, vr. violence, vole de fait.
Gewelddadiglijk, zie Gewelddadig, bijw.
Geweldelijk, bijw. met geweld, par force,
avec violence.
Geweldenaar, m. dwingeland, tiran, usurpatour.
Geweldenarij , yr. tirannie, usurpation.
Geweldig, n. van groote kracht of magt,
puissant, e, fort, e, violent, e. Een geweldige dorm, une tempéte violente. Eene
geweldige drift , unepassion vehemente. —, van
groote hoeveelheid, als : Eene geweldige
menigte gelds, une prodigieusequantite d'argent. —, gewelddadig, als : Een' gewelcligen dood fterven, mourir d'une mort violente. bijw. puissamment, violemment, considerablement, grandement. Het waait of
De wind waait —; le vent sou eviolemment.
Gij bedriegt u ----, vows vows trompez grandement. Hij von? zich — beleedigd, II se
trouva constderablement offense. — Careenweb , crier de toute sa force.
kapitein-geweldiGeweldige, Geweldiger,
ger, provoost, prevh.
GeX 7.
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la conscience 4roite; fpr. w. In zijn — kart
Geweldlgerhancl, bijw. de force, par violence,
' zich wel eene koets met zes paarden omkeepar force, de vive force, a force ouverte.
GeweldigIijk, zie Geweldig, bijw.
renit a la conscience comme la manche d'un
Geweldmaker, m. levenmaker, getiermaker,
cordelier ; fig. De vierfchaar van het —, le
for interieur, le tribunal de la conscience.
fam. tapageur.
Menigeen wordt door den wereldlijken reg.Gewelf, o. boogswijze gevormde zoldering
f. Vlak
van fteen,
von'te plate.
ter vrijgefproken , wien de vierfchaar van het
Kegelvormig
votIte conique on de trompe.
— (de inwendige vierfchaar) veroordeelt,
tel est absous dans le for exarieur, qui ne
— met ingelegde bloemperken of verliermgen, Vote en compartiments. dat aan
Pest pas dans le for interieur. Vrijheid van
drie zijden toeloopt, voeste en cul de fond.
liberte de conscience.
— dat van boven fpits toeloopt, von' te ogive. Gewetenloos, b. n. en bijw. sans conscience.
votite en plein cintre. Half cirEen — man, un homme sans conscience, qui
Rond
kelvormig
voilte demi-cycle ou demi-cern'a point de conscience, sans foi, sans probicle, ou en berceau. Boog van een —, arcade
, sans awe. Wie kan zoo — zijn, om lets
voeite,farceau,m.; fig. Het — des hedergehjks te doer?? qui pourroit avoir assez
mels, la voilte du ciel , la voilte celeste ,la vollte
pen d'ame, tie conscience, pour agir ainsi,
des cieux. Het azuren —, la voilte azurée.
pour agir de la sorte.
vertrek, dat een gewelf heeft, vortte. Gewetensangst, m. angaisse causee par le reword
Een onderaarsdsch souterrain, m. — van
de la conscience, synderese, f
eenen bakoven, chapelle , f.
Gewetensdwans , m. gene de conscience, f.
Gewelfboog, m. arceau. Vooroveritekende —, Gewetensknagmg yr. rewords de la conscience;
(in de bouwk.) pendentif
fig. ver de la conscience, ver rongeur, m.
Gewelfd, (verl. deelw. van Welven.) —, b. Gewetenstwijfel, m. zie Gewetenszwarigheid.
Een
geboogswijze
gevormd,
vate,
e.
yr. cas de conscience, m.
Gewetensvraag,
n.
welfde kelder, une cave vatee. Een ge- Gewetensvrijheid, yr. liberte de conscience.
welfde gang, an passage voiltd, nue allee Gewetenszaak, vr. cas, m. .affaire de conyouth.
science.
Ge-wemel, o. het aanhoudend wemelen, mon- Gewetenszwarigheid, yr. gewetenspak, seravement continued de plusieurs titres vivants, m.
pule de conscience, m. Ik zoude mij daaruit
Gewend, verl. deelw. van Wenden, Wennen
eene waken, het te doen, je m'en ferais
en Gewennen.
an scrupule de le faire.
Gewennen, b. w. (ik gewende, heb gewend), Gewezen, verl. deelw. van Wijzen.
gewoon maken, accoutumer, habituer,, rou- Gewezen, (ond verl. 4deelw. van Wczen of
tiner. Men moet de kinderen vroegtijdig aan
Zijn , nog gebruik. , als 0 b. n. geweest zijnden arbeid faut accoutumer on habide , vorig , voormalig, ancien, ne. Miin
tuer de bonne heure les enfants au travail.
gewezene leermeester, mon ancien precepHij is aan dit werk zeer gewend, it est , tear. De — minister, Pancien ministre, l'exbien routine a ce travail. Zich aan iets
ministre.
s'accoutumer, s'habituer a q. ch. Zich Gewiekt, b. n. van wieken voorzien,
e.
aan de koude —, s' accoutumer , s'habituer
Gewigt, o. afweging, poids, tn. Bij het —
roid.
Die
koopman
Zich
aan
gevaar
vendre
au
poids.
s'apprivoiser
avec
verkoopen
,
f
le danger. De mensch gewent zich aan alles,
ce marchand fait bon poids.
geeft goed
l'homme s'accoutume a tout. —, van dieren ,
cet homme vend a
Deze mart geeft flecht
maken, dat zij blijven, apprivoiser, faire
flux poids. fink of de ftukken van berester; ook van menfchen , als : 1k kan mij
paalde zwaarte, waarmede men weegt,.poids,
daar niet —, (in dezen zin ook: o. w.
m. De gelijkheid der maten en gewigten,
1k kan daar niet —,) je ne puis m'accoutuPegalite des poids et des mesures. Een geijkt
mer a cette place; fpr. w, Men moet zich
un .poids echantillonne. —, de looden aan
(Tchikken) in dien ftaat te leven, waarin
eene hmsklok of aan een fpit,/espoids d'une hormen geplaatst is, oil la chevre est attachee,
loge ; le poids d'un tourne-bt oche. —, aan eene
it faut qu'elle y broute. Zie ook Wennen.
deur, om ze van zelve te doen flmten, vaGewest , o. oord, landflreek, region, contree,
zwaarte, poids, an. pesanteur,
let, m.
f. gedeelte vats, eenen ftaat ,province ,f.
f: Het — van eenen last, le poids; la peGewestelijk, b. n. van een gewest (gedeelte
santeur d'un fardeau ; gemeenz. Er is —
van eenen ftaat), provincial, e.
aan, c'est pecant; fig. belang„ aangelegenGeweten, verl. deelw. van Weten en Wijten.
heid, m. importance, f. Het is eene
Geweten , o. een onwillekeurig werkend melszaak van —, c'est ant afraire de poids. Dit
vermogen , tot goed- of afkeuring van eigene
is van zoo weinig dat men er geene acht
zedelijke verrigtingen, conscience, f. Een
op moet flaan, eela est de si pen de_poids,
fchroomvallig, naauwgezet, teeder, goed,
qu'on ne dolt pas y faire attention. Het gekwaad, verontrust, ruim une conscience
tuigenis dezer fchrijvers is van groot le
timoree, scrupuleuse, delicate, tendre, bontemoignage de ces auteurs est d'un , grand
ne, tnauvaise, alarmee, large. Hij heeft
poids. Een man van —, un homme de poids,
geen
n'a pas la conscience netde consideration, d'importance, d'autorite.
te. Deze man heeft geen cet homme n'a
—, de vereischte zwaarte, als: Geld, dat
point de conscience. Ik laat dat aan nw eigen
zijn heeft, de la monnoie qui est de poids ;
—over, je laisse cela stir votre conscience. Gij
dat zijn — niet heeft, qui n'est pas de poids.
hebt het op ow - 9 vous Pavez sur votre
Befchrijving der gewieten, achtheographie.
conscience. Iemand op zijn vragen, inhorens van een hart, bons, m. ramure,f.
terroger q. q. sur sa conscience. Op ow —, Gewigtig , b. n. dat zijn gewigt heeft,‘ zie
(ik vraag u op ow —,) zijt gij van dat geWigtig. —, van belang of aangelegenheid,
voelen ? en conscience, ites-vous de ce sentiimportant , e, d'importance; de consideratiment? Volgens zijn — handelen, fpreken,
on, de poids. Een — man, an homme de
agir, parler scion sa conscience.' Tegen zijn
poids,de consideration,d'importance,d'autorite.
handelen, fpreken , agir, parler contre Gewigtigheid, yr. aangelegeuheid, importansa conscience. Een naanw — hebben, avoir ' ce, f. poids, m.
Ge-
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Gewijsde, o. de uitwijzing of het uitgewezene
vonnis Bens regters, sentence, f. arret, m.
Gewijze, b. n. en bijw. enkel gebruikelijk in
zamenitell. als : Trapsgewijze, enz. waarvoor
ook enkel; Trapswiize , enz.
Gewijzigd , b. n. modifid , e. Een vooritel,
(vooritel, dat eenige bepaling of voorwaarde
behelst,)proposition module, f.
Gewild , ( yeti. deelw. van Willen.) —, b.
n. waar veel gevraag naar is, in den 'handel, als : De koffij is thans niet —, le café
n'est pas de defaite a present. gezien,
aangenaam , als Hij is in gezelfchappen zeer
it est beaucoup desire dans les societes ,
it est recherche dans les societes.
Gewillig, b. n. complaisant, e, serviable, offlbuigzaam , gezeggelijk,
cieux, euse.
docile, soumis, e. bijw. volontairewent , de bon gró, d'une tnankre serviable.
Gewilligheid, yr. bereidwilligheid, bonne vobuigzaamlonte on disposition a servir.
held , gezeggelijkheid, docilite, soumission.
zie Gewillig, bijw.
Gewin, o. winst, gain, lucre, profit , ns. Een
vuil en gain sordide. hetgene gewonnen worth, als ; De bijen hebben dit
jaar een goed — gehad, les abeilles ont rassemble une grande quantite de miel cette annee.
Gewinnen, b. w. (ik gewon, ik heb gewonnen), winnen , winst doen, gagner. Wat
zult gij daarbij —? qu'y gagnerez-vous? —,
(in den bijbelit.) telen , voortbrengen , (in
dezen zin de verl. tijd, ook: Gewan ,) engendrer. Abraham grewan sibraham
engendra Isac.
Gewinzucht, vr. amour excess!if du gain, m.
Gewis , b. n. zeker, certain, e, stir, e. Dat
is —, cola est certain. Is dat ook —? cela
est-il bien sat'? Niets is gewisfer, ri?nn'est
plus sdr. Het is eene gewisfe waarheid,
bijw. certaic'est une verite Bien
nement , sarement, assurement, vraiment.
Gewisheid, yr. zekerheid, certitude, silt-ea.
Gewisfe, 0. geweten , conscience, f.
Gewisfelijk, zie Gewis, bijw.
Gewoel-, 6. gedrang, presse, faille , f: gedruisch , tracas , m. Zich aan het — der wereld onttrekken , se retirer du tracas du
monde.
Gewold , b. n. wol lebbende , wollig , couPert,
e, de lame, laineux , se.
Gewogen, verl. deelw. van Wegen.
Gewolkt, b. n. met wolken bedekt, convert,
e, de nuages , nuageux, se. —, gewaterd,
van ftoffen, cnde, e.
Gewon , verl. t. van Gewinnen.
Gewonden, verl. deelw. van Winden.
Gewonnen , verl. deelw. van Winnen en GeGewoon, b. n. dat dagelijks gebeurt, algemeen , ordinaire,cotnmun,e , usuel, le. De gewone loop der natuur,, le cours ordinaire de la
nature. Dat is eerie zeer gewone zaak, c'est
une chose fort commune. Een — mensch,
gewend, accoutusirs homme ordinaire.
worden, s'acme , 0, habitué , e. Iets
coutumer, s'habituer a q. ch.
Gewoonlijk, bijw. ordinairement, communement , usuellement , habituellement. De herfst
is — regenachtig, Pautomne est ordinairement pluvieux. — itudeert hij zeven siren
daags , d'ordinaire, pour l'ordivairo it etadie sept heures par jour. Zoo als Pordinaire.
Gewoonte , vr. hebbelijkheid , gebruik, coutume,
habitude, routine. Men doet veel nit —, on
fait beaucoup de choses par coutume. Tot
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eerie — worden passer, tourner en coutame.
Kerkelijke (plegtigheid,) rite, m. Uit
— habituellement. Hij liegt nit —, Het
liegefi is hem tot eerie geworden, al mini
habituellement. Eene — aannemen, prendre
une coutume, contracter une habitude. De
hebben , (gewoon zijn ,)avoir coutume.
Hij heeft tegen zijne — veel gefproken,
a beaucoup parle centre son ordinaire. Naar
zijne —, comme a son ordinaire, selon sa
coutume; fpr. w. De — wordt tot eene
tweede natuur, l'habitude devient une seconde
nature. Eene kwade laat zich niet goed
afwennen , lashart sent toujours le fagot.
Geworden , verl. deelw. van Worden en Ge•
worden.
Geworden, o. w. (het gewordt, ( yeti. t. ont, breekt ;) is geworden,) ter hand komen,
parvenir. De brief is mij —, la lettre m'est
parvenue. Het geld gewordt mij , je recois
je Pai
Pargent, Het is mij —, Zal mij
rep, je le recevrai. Het boek zal
von: aurez le livre. Iemand laten (laten
begaan ,) ale : Laat hem —, laissez-le alter
son train, laissez-le faire.
Gewormte , o. allerler wormen, toutes series
de yore, f. pl. vermine, f.
Geworpen, verl. deelw. van, Werpen.
Geworven , verl. deelw. van Werven.
Gewreven , verl. deelw. van Wrijven.
Gewricht, o. zamenvoegin' der leden van het
menfchelijke en dierlijke Tigchum, joint, m.
jointure , -(bij heel- en ontleedk.) articulation , f. Gij hebt den flag niet , eenen kapoen voor to fnijden , gij kunt de gewrichten
niet vinden, vous ne vow. entendez pas A
couper sin chapon , vous ne sauriez trouver le
joint. Het — der hand , le poignet ; fig. In dit
— van zaken, dans cette conjoncture; (in de
ontleedk.) diarthrose,f.
Gewrocht , verl. deelw. van Wrochten.
Gewrocht, o. uitwerkfel, resultat , effet , m.
Men kent de ogrzaak nit hare gewrochten,
on connoit la cause par ses erets.
Gewroet, o. het aanhoudend wroeten, zie
Wroeten.
Gewroet, verl. deelw. van Wroeten.
Gewroken, verl. deelw. van Wreken.
Gewrongen, verl. deelw. van Wringen.
-Gewulf, zie Gewelf.
Gezaai, o. het zaaijen, action de semer,, f:
Gezaaide, o. hetgene gezaaid is , ce qui a da
semi, m. semence, semaille, f: uitgefproten Doren, bled, m. champs de bled,
m. pl.
Gezabber, o. het aanhoudend zabberen, action
de baver,
Gezag , o. aanzien , magt , autorite , puissance, f:
Panto; ill
credit, respect , m. Het opperfie
supreme. Hij heeft geen bij zijne leerlingen , it ne salt pas se faire respecter par
ses disciples; fig. Hij heeft het — van honderd goede fchrijvers in zijn voordeel, it a
cent bonnes autoritespour lui. —, bevel,
commandement, m. Het — over eene vloot
voeren, avoir le commandement d'une flotte,
bijw. met —,
commander une flotte.
(geweld) aanzien , de haute-lutte.
directeur, administrateur,,
Gezaghebber,
chef:
Gezaghebber, yr. directrice, administratrice.
Gezagtigen, b. w. (ik gezagtigde, heb gezagtigd), door gezag onderftennen, appuyer
par Pautorite.
Gezagvoerder, zie Gezaghebber.
Gezamenderhand, bijw. gezamenlijk, conjointement.
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zel , compagnon de voyage, —, ambulate
Gezamenlijk, bijw. te zamen genomen , conknecht , compagnon, garcon. Deze kleermaker
jointement, ensemble. Wij danken u —,
heeft twaalf gezellen , ce tailleur a douze
nous vows remercions tons ensemble, tons tant
compagnons., garcons. Hij werkte als
que vows etes. —, b. n. tout, toute, tous ,
H. , of itott compagnon chez It.; zie ook de
toutes. gezamenlijke burgerij, la bourzamengeflelde Boekdrakkersgdzel , enz. —
geoisie en corps , toute la bourgeoisie. De
iongman ook : Jong — jeunehomme. Vrij
gezamenlijke adel , la noblesse en corps. De
— garcon, (homme qui n'est pas mane.)
gezamenlijke brieven van Cicero , toutes les
Gezellig , b. n. genegen om met anderen in
lettres de Ciceron.
gezelfchap te levcn , sociable. Hij is een
Gezang , o. het zingen , chant, on. De godszeer — man , c'est un homme bien sociable.
dienst met — beginnen, commencer le service
Dc mensch is een — dier , Phomme est un
divin par le chant. —, zangituk , chant,
animal sociable. —, gezelfchappelijk , socitn. chanson, .f. Geestehjke gezangen , des
al, e. Het gezellige . leven , la vie sociale.
cantiques spirituels,m.pl.; fig. — der vogelen,
De gezellige deugden , les vertus sociales.
chant, ratnage des oiseaux, m. afdeeling
van een groot gedicht, heldendicht , chant , m. Gezelligheid, vr. sociabilite, humour sociable.
De zucht tot —, le penchant pour la vie soHet eerlte gezang van Klopftocks Mesfiade ,
ciale.
le premier chant de la Messiade.
Gezangboek , o. livre de cantiques, vt. —, met Gezellin , yr. compagne.
liedjes , chansonnier, m. koorboek met Gezelfchap , o. het gezellige zamenzijn , corn.
pagnie, f. Iemand houden, tenir cornnoten , (in de- R. K.) antiphonier cc antipagnie , faire compagnie a q. q. Zijn
phoniaire, m.
— zal mij aangenaam wezen, sa comGezant, m. zendeling van flaat, ambassadeur,
pagnie, sa presence me sera agreable. Gaarun nonce, legat. Een
envoye. Een paufelijke
ne in — zijn , Veel van — houclen , aimer
, dien een vorst aan den pans zendt , om
la compagnie. Het is beter,alleen te zijn, dan
hem 'zijne kinderlijke gehoorzaamheid te bein flecht —, it vaut mieux etre seal qu'en
tuigen , ambassadeur d'obedience. De vrouw
mauvaise compagnie. Wij zullen er in —
van eenen , ambassadrice. dienaar
been gaan , nous y irons de compagnie.
van het evangelic in de eerfle tijden van het
de in gezelfchap verzamelde perfonen, comchristendom , envoyd de Dieu.
pagnie, societe, assemblee, f. cercle ,m. Dit
Gezantfchap , o. waardigheid van eenen ge— bevalt mij niet, cette compagnie, cette
zant , of de gezamenlijke perfonen tot een
assembles ne me plait pas. — hebben, avoir
gezantfchap behoorencle ambassade, legadu monde. Hij is in — Hij heeft bij
tion, f.. — van den paus , ligation ,nonciazich , it est en compagnie. Het — was tattur.e , f:
rijk Passemblee itoit nombreuse. Uit een
Gezantfchapsraad , in. conseiller d'ambassade.
fcheiden , desassocier. Een — van vronGezantfchapsfecretaris , m. secretaire d'ambaswen , cercle. Deze man fchittert in de gesade, de legation.
zelfchappen
der dames, cet homme kaGezeg , o. gepraat , als : Daarover valt veel
le dans les cercles. een aantal tot eenig
gezegs, c'est une afraire dont on parle beauoogmerk vereenigde perfonen, compagnie,
coup. —, gezegde , als Ik weet niet, eenig
Een — van geleerden , une cornsociete,
— van dien aard gevonden te hebben , je
pagnie de gens de lettres. Een geleerd
ne sais pas avoir troupe une expression de
une societe literaire. Een — tooneelfpelers,
cette nature; zie Gezegde.
une troupe de comediens, (of: gelijk zij zich
Gezegd , (verl. deelw. van Zeggen.) —, b.
Gezegde
brief,
zelven
noemen ,) une societe d'artistes. Een
dit,
e.
n. gemeld , genoemd,
, (kransje 2 ) coterie.
befloten
la date lettre.
Gezegde o. jets , dat gezegcl, is , dire ,m. Zijn Gezelfchapachtig, zie Gezellig in de a. bemet
gronden
bewijzen
,
(in
de
praktijk)
teek.
—
prouver son dire. —, uitdrukking, expres- Gezelfchaphouder,, m. compagnon.
Gezelfchappelijk , zie Gezellig in de 2. besion, f. Indien ik zijne gezegden wel
si j.e comprends bien ses expressions.
teek.
Een fraai , un beau mot. Een geestig —, Gezet, (verl. deelw. van Zetten.) —, b. n.
dik , (dock enkel van menfchen, zwaarlijvn bon snot, une eutrapelie. —, (in de revig ,) replet, ite, corpulent, e, gros, se.
deli. en fpr. k.) predicaat , attribut, m. Als
men zegt : God is almagtig, dan is God het
W at is hij — geworden ! comme it est devenu replet! Zij is to —, elle est trop replete.
onderwerp en almagtig het —, lorsqu'on dit :
Dieu, est tout-puissant, Dieu est le sujet, et Gezeten, verl. deelw. van Zitten. b. n.
gevestigd , cone vaste woonplaats hebbende,
tout puissant Pattribut.
etabli, e, domicilie, e. Een — burger /in
Gezegeld, (verl. deelw. van Zegelen.) —,
homme etabli ou domicilie ici on lie.
b. n. met een zegel , landszegel voorzien ,
timbre , e. —,papier,, du papier timbre. Ge- Gezetheid , yr. clikheid zwaarlijvigheid
plition, corpulence, f. embonpoint, tn. —
zegelde kaarten , des cartes timbrees.
op lets, fantaisie pour q. ch.
Geiegen , verl. deelw. van Zijgen.
Gezeggehjk , b. n. zich latende gezeggen , Gezien , (verl. deelw. van Zien.) —, b. n.
obeissant,
e,
soumis
,
e.
geacht, estime, 0, considers, e. Hij is aan het
traitable,
hof zeer (geacht,) it est fort considers
Gezeggelijkheid , yr. docilite, soumission, obeisa la cour. Hij is in de flad zeer — en gesauce.
Gezeggen, o. wt. (enkel gebruikelijk in de onacht, (fig. en gemeenzaam) it est la coqueluche
dans la ville. Hij .is in dit gezelfchap niet
bep. wijze 5) als Zich laten —, se laisser
persuader, dissuader , ou conseiller; scouter
—, it est mal voulu dans cette societe.
des conseils ou des remontrances. Ilij wil zich Gezigt , o. (zonder tneerv.) een der zoo gene
vent
pas
entendre
raison.
noemde vijf zinnen , vue, f. la faculte par
,
it
niet laten
laquelle on voit. Een goed, doordringend ,
c'est un
Het is een man , die zich laat
fcherp — hebben , avoir la vue bonne, perhomme qui se pace de raison.
canto , subtile. Een zwak , flecht la vue
Cezeid , verl. deelw. van Zeggen.
foible, veauvaise. Kort van — zijn , (bijmedgezel, compagnon. —, reisgeGezel,
i en-
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ziende zijn miops ,) avoir la vue courte,
basse. HI heeft het — verloren , it a perdu
la vue. Mijn reikt niet zoo verre , ma
vue ne porte pas si loin. —, de gewaarwording der voorwerpen door het gezigt , vue,
perception des objets par le moyen de la vue.
-1k heb er niet eens een — van gehad,
n'en ai pas settlement eu to vue. Zoo ver
het — kan reiken , tant que la vue pent se
tendre, fusqu'otk la vue pent porter, a perte
de vue. In het — der flad , a portee de vue
de la ville. Gij zit mij vlak in het —, (in
het licljt ,) vous hes assts dans mon four.
— de daad van zien , het befchouwen der
voorwerpen , die zich aan het gezigt vertoonen , vue, f Bezie die itoffen, het — hebt
gij voor niet , voyez ces etoffes, la vue ne
vous en coeitera rain. Wend het — naar
dien k p nt , tournez la vue de ce ate-a(—,
in den wetenfchappelijke flip.: vision, f.) De
wijsgeeren zijn het niet eens over de -wijzt
hoe , en over het deel van het oog , waarmede het — plaats heeft, les philosophes disputent de queue maniere et en quelle partie
de l'oeil se fait la —, (met een
meerv.) uitzigt , vue, f. Dit huis heeft een
, cette maison a tine belle vue.
fchoon
tine grande &endue de vue.
Een ruim
point de vRe. Een zeer beperkt —,
Geen
Nertooning,
, aantine vue tres-bornde.
Gezigtsveld
zigt , aanzien , vue, f: aspect, m. Dat geeft
eon fchoon , cela fait tine belle vue, un
bel aspect. Het — der ftad, van died heuvel
genomen , is zeer fraai, l'aspect de la ville,
afpsis de cette colline, est tres-beau.
beelding van een gezigt , vue, tableau on
estatnpe qui represente un lieu une vine,
etc. Gezigten van Rome , van de Kaap , des
vues de R6me, du Cap. —, (bij godgel.)
eene, in de verbeelding verwekte, levendige
vooritelling , vision, f. De gezigten der
profeten , les visions des prophetes. Het word
hem in een — geopenbaard , cola lui fut
revile dans une vision. —, aangezigt , gelaat , visage, m. face, f. Zijn — is mij niet
onbekend , son visage ne m'est
,bekend
pas connu, inconnu. 1k ken hem enkel van
je ne le connois que de visage. Iemand
eene fnede in het — geven , zie Aangezigt.
Een breed , road, lang , final —, un visage
large, rond, long, etroit. Zijn — bedekken , se couvrir la face. Iemand in het —
zien , envisager 9. q. Eon lagchend , vrolijk
un visage riant, tine face enjoule. —,
voor den perfoon zelven, als : Zie daar vele
vreemde gezigten, voila bien des visages
que je ne connois point, des nouveaux visages. Er waren verfcheidene aardige gezigtjes in dat gezelfchap , it y avoit plusieurs
folio petits visages dans cette assemblee. —,
de trekketi van het aangezigt, mine, f. Hij
maakt een droevig , al fait triste mine.
Een for , ftraf —, une mine fere, severe.
Gezigten maken , trekken , faire des grima, moue. Tegen Iemand
ces. Een
maken , faire la moue
een leelijk , fcheef

a

q..

Gezigteinder, m. gezigtskring, (in de aardrijksen fterrek.) eene met het top- en voetpunt
regthoekig , en met den aardbol eenmiddelpuntig cirkelvtak, hetwelk den hemel in twee
helften deep, horison, cercle finiteur. Er moot
zich eene (tons-of maans-) verduistering boven
onzen vertoonen, al dolt se faire une eclipse
sur notre horizon. De hoogte van een hemelligchaam boven den —, la hauteur d'un astre stir l'horizon. —, (in het gemeene le-
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yen,) de uitgeftrektheid , zoo verre het gezigt op eene vlakte reikt , horizon. Dozen
— noemt men den zigtbaren , ter onderfcheiding van den fterrekundigen , welken men
den waren noemt , cot horizon est appeld horizon sensible, pour le distinguer de l'horizon astronomique qui est nomme horizon rationnel ; fig. Dat is buiten mijnen cela est
hors de ma sphere.
Gezigtkring, zie Gezigteinder.
Gezigtkunae, yr. de kennis van de wetteii
naar welke de gewaarwording der voorwerpen, door middel van het gezigt, gefchiedt,
opaque. Het is een geheim der —, als nabij
to doeil voorkomen , hetgene op eenen of
hand is , c'est tin secret d'optique, de Poptique , de faire paroltre" proche ce qui est
eloigne.
Gezigtkundig , b. n. tot de gezigtkunde betrekking hebbende , optique. Een — bedrog ,
une illusion optique. —, in de gezigtkunde
ervaren , verse en optique. Hij is zeer —,
it est fort verse en optique.
Gezigtkundige , m. opticien. —, yr. femme
versee en optique.
Gezigtkunst , zie Gezigtkunde.
Gezigtshoek , m. angle facial.
Gezigtslijn , vr. ligne visuelle, horoptere.
Gezigtsftraal , m. rayon visuel.
o.
champ de
m.
Gezigtzenuw,, yr. nerf optique , visuel ,
Gezin, o. de gezamenlijke dienstboden eener
huishouding , les do,mestiques , les gens , tn.
famille, f: Schaam a voor het — , menagez-vous devant les gens.
Gezind. , b. n. geneigd , dispose, e, intentionne, e. Iemand wel of kwalijk — zijn , etre
bien ou mai dispose, e, envers q. q. Kwa(gemeen ,) malevole. Anders
— zijn , étre d'un autre sentiment. —,
voornemens, als Hij is —, naar A. te gaan,
it a l'intention d'aller á 4. Wat is hij —
te doen ? quelle est son intention?
Gezindheid , vr. geneigdheid , disposition, inclination. 1k heb hem in eene zeer gunftige
— voor uwe belangen gelaten , je l'ai laisse
dans une disposition bien favorable pour ce
qui vous regarde, je l'ai laisse qu'il avoit
de tres-bonnes dispositions pour vous. —,
godsdienftig geloof, croyance. Van welke
— is hij ? de quelle croyance est-il? Hij is
van de Roomfche , al est de Peglise catholique. —, de gezamenliike voorftanders
van eenige , het zij godsdienftige , het zij
wijsgeerige begrippen, secte. De onderfcheidene gezindheden der wijsgeeren, les,
differentes sectes des philosophes.
Gezindte , zie Gezindheid in de laatfte beteek.
Gezocht , veil. deelw. van Zoeken. —, b. n.
ver gehaald , force, fig. alambique , e.
Eene gezochte gelijkenis , (die er met de
haren bij gefleept is ,) une comparaison
(qui est amenee au sujet avec violence,
ou avec trop de subtilitequi est tiree par
les cheveux , aux cheveux.) Dat zijn al te
ver gezochte dingen ce sent des choses trop
recherchees.
Gezoden , veil. deelw. van Zieden.
Gezoen , o. het aanhoudend zoenen , baisers
continuels, m. pl.
Gezogen, veil. deelw. van Zuigen.
Gezond , b. n. welvarende , in den onverdorvenen natuurlijken fiaat, sawn, e. Dat is cell
zeer gezonde boom, c'est un arbre Bien saw.
Zeer gezonde planten , des plantes vien set:nes. Een ligchaam un corps sawn. GezOnde ledematen , des membres sains.
bout ,
X4
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hoist, th heir sain. inzond. van menfchen en dieren, tegenftelling van ziek ,
sain, e, bien „portant , e. Hij is gezond van
ligchaam en ziel, it est sain de corps et d'esprit. worden , (van ecne ziekte herftelleer,) recouvrir la sante, guerir,, retablir,
revenir dune maladie. De vrcugde heeft
hem — gemaakt, /a joie Pa gueri , lui a
rendu la sante. — zijn , etre en sante , se
porter bled. Om te levee, moet men alle
uitfporigheden mijden , pour vivre sainement,
pour se bien porter, it fact eviter toute sorte
d'exces. In mine gezonde dagen dacht ik
er niet aan, lorsque je jouissois encore de
la saute, je n'y pensois pas. FIij is frisch en
terug gekomen, it est revenu sain et sac f.
Er — uitzien, avoir Pair de sante , avoir
an visage de sante. —, dat voor de gezondheld niet fchadelijk is, sain, e. De lucht
van daze Clad is zeer --, Pair de cette villa
est fort suits. De beweging is —, l'exercice est
sain. Moerasfige plaatfen zijn niet —, les
lieux maricageux ne sont pas sains. Gezonde
km, de la nourriture saint. —, de gezondheid bevorderend, salubre. Mineraalwateren zijn zeer —, des eaux minerales
font fort salubres. Eene gezonde lucht, en
air salubre. Een gezonde leefregel, un regime
salubre. —, de gezondheid heritellende, heilzaam,salutaire. De koortsbast is — tegen de
koorts, le quinquina est salutaire centre la
re; fig. — Thverfland, bon sees , jugement ,
tn. De gezonde rede, la Caine raison ,
lo bon Sens, le seas commun. Dat flrijdt
tegen de gezonde rode, cola choque le sens
commun. Een man van — verfland, un
hornme qui a bon sans, qui a le seas eiroit.
- vleesch, (bij eene wond,) chair viva.
— in het geloof, orthodoxe ; (in den gemeenz. fpr. tr.) De zaak is —, l'afraire est
woen bon point. —, bijw. sainement.
sainement; fig. — over
nen, etre loge ,
ecne zaak oordeelen, juger sainement
chose. — maken, assainir.* Kruidmagazijnen gezond maken, assainir des magasins a poudre.*
Cezondelijk bijw. sainement, zie Gezond,
bijw.
deelw. van Zenden.
Gezonden,
Gezondheid, vi'. het gezond zijn, inzonderh.
van menfchen en dieren, sante. Hoe flaat
het met uvVe —? comment va la sante? la
sante est-elle bonne? Eene goede — genieten, etre en bonne sante. Eene ijzeren —
vile sante imperturbable, ue
ussesante de 'racheteur. De — is een groote fchat, la sante
est an grand tresor, c'est un grand tresor
vie la sante. Officier • van —, (bij het
krijgsw.) officier de sante. Op Iemands —
clrinken , boire h la sante de q. q.; van daar
—, de toewenfching van gezandheid en allerlei welvasen bij het drinken van eenen
beker, toast, sante, f. toste, toast (een
woord, even als de gewoonte zelve, van de
Engelfchen overgenomen , fpr. toot.) Eene
- uitbrengen, p orter une sante, un toste.
Er werden twintig gezondheden uitgebragt,
it y avoit vingt testes de portes. Iemands
uti sante de q. q.,
uitbrengen,
porter un toste aa q. q., toster ,q. q. Iemands
drinken , boire a la sante de q. q. Ik
breng u de — van uwen vriend, doe mij
befcheid, je vous poste la sante de votre
ami, faites-moi raison. Zij hebben den gallfchen nacht met het drinken van gezo'ndheden
doorgebragt, ils out passé la nuit a toster.
bewarend, voorbehoedend, (in de geneesk.)
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projhylactique. —, het bevorcierlijk zijn
voor de gezondheid, salubrite , f. De —
van de lucht van dat gewest , la salubrite de
Pair de cette province. De — der fpijzen,
la salubrite des aliments. zeker kleedingiluk , ceinture de sante.
Gezondheidsbron, yr. source minerale, source
Gezonclheidsbad, o. Bain medicinal, m.
Gezondheidsleer, vr. de leer over het onderhouden der gezondheid, hygienosprophylaxie.
Gezondheidsregel, m. regel ter onderhouding
assaider gezondheid, regle dietatique,
nissement , m.
Gezondmaking, yr. guerison, cure.
Gezongen, verl. deelw. van Zingen.
Gezonken, verl. deelw. van Zinken.
Gezopen , veil, deelw. van Zuipen.
Gezucht, verl. deelw. van Zuchten.
Gezucht, o. het aanhoudend zuchten, action
de soupirer, f. gemissement, soupit:, m.
Gezuip , o. het aanhoudend zuipen, action de
boire, ivrognet ie f.
Gezuis, o. het aanhoudend zuizen, murmures
continue's, m. pl.
Gezult, o. hetgene gezult is, marinade, f.
Gezult, verl. deelw. van Zulten.
Gezwters , vr. meerv. soeurs. Zip zijn —, elles
sont soeurs. inzond. in den koophandel,
twee of meer zusters, die eenen gemeenfchappelijken handel drijven, soeurs. De —
N. N. , moclemaakfters, les soeurs N. N.
marchander de mode.
Gezwagers, m. meerv. beaux-freres.
Gezweer, o. het aanhoudend. zweren, (vloe-ken ,) action de juror sans cesse.
Gezweer, o. eerie met etter gepaarde ontfteking in de weeke deelen des ligchaams,
ulcere, apostume, (bij de geneesk.) aposteme , abces, m. Een — aan de long, un
abces dans le _poumon. Een kankeiachtig —,
un ulcere chancreux.
Gezwegen, verl. deelw. van Zwijgen.
Gezweken, verl. deelw. van Zwiiken.
Gezwel, o. onnatuurlijke uitzetting in de
vleezige deelen van een dierlijk ligchaam,
tumour, endure, (in de geneesk.) tumefaction, f. — aan den hals, in -de keel, (in de
geneesk.) esquinancie parotidee, f. aan
die pooten der paarden, der honden, courbe,
buture,-f. — in de lies,poulain,m. —rondom de lendenen van , eenen waterzuchtige ,
bourrelet, m. Blind — aan het hoofd, (bij
wondh.) fpekbuil, taupe, f. Verhard
zonder fmart, squirre ou squirrhe , m.
Een vleezig tine carnosite. Het verminderen van een —, la desenflure. Eene
zalf, om gezwellen te verclrijven, un unguent
pour desenfier.
Gezwerm, o. het aanhoudend zwermen, zie
Zwermen.
Gezwets, o. zwetferij , het aanhoudend zwetfen , fuorkende taal, fanfaronnades , f. pl.
fanfaronnerie, rodomontade , vanterie,
Gezwind, b. n. vlug, fuel, agile, vite,alerte,
soudain, e, prompt , e, rapide, presto.
bijw. vita, promptement, soudainement. Ik
ben er weer„fe suns de retour dans un instant.
Gezwindelijk, zie Gezwind, bijw.
Gezwinclheid, vr. vitesse, pet—aptitude, rapidite, velocite , celerite, pi estesse.
Gezwolgen, verl. deelw. van Zwelgen.
Gezwollen, verl. deelw. van Zwellen.
, en style enfld.
b. n. fig. Een
Gezwollenheid , yr. het dik zijn(zie Gezwcl,)
enflure; fig. — van flip, enflure de style,
boursoufflure; zie Opgezwollenheid.
Cc-
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Cezwommen, verl. deelw. van Zwemmen.
Gezwonden, verl. deelw. van Zwinden.
Gezworen, verl. deelw. van Zweren. — 2 b.
E
n.. bededigd, assermenti, e, jute , e.lien
— makelaar, un courtier jure. Een — vertaler,5 un traducteur jure; fig. Een — vijand ,
un ennemi irreconciliable.
Gezworene , m. beEedigd perfoon, jure, (ongebr.) sermente. Eertijds bettond de breede
raad te Groningen uit blrgemeesters, raadsheeren en gezworenen (ook : gezworens),
autrefois le grand conseil de Groningue etoit
compose de bourgmestres , de conseillers et de
jures. inzonderheid heeten bij eene
lijffiraffelijke regtbank de gezamenliike gezworenen: le Pori, m. Krijgsgeregt van
gezworenen, furl militaire.
Gezworven,
deelw. van Zwerven.
Gids, m. en yr. leidsman , leidsvrouw, guide,
conducteur,, m. conductrice 5 f.
Giegagen , o. w. (ik giegaagde , heb gegiegaagd), fchreeuwen als een ezel, braire.
Gier, m. zekere roofvogel , vautour.
Gier, m. draf, fpoeling voor de varkens, lavure pour les cochons, f.
Gier, m. zwaai, mouvement rapide et de biais.
Met gieren kwam hij eindelijk bij mij, en
tournant et virant, enfin it Vint a moi.
Gier, o. in Gelderl. , zie Uijer (eener koe).
Cierarend m. Bier, vautour, (in Afrika, ) caft e.
Gierbrug, yr. eene op fchepen liggencje
brag, die door middel van den broom van
den eenen oever naar den anderen giert,
pont-volant 5 no.
Gieren, o. w. (ik gierde , heb gegierd),
( fcheepsw.) door tegenwind heen en war
drijven, zonder tegen den broom op of regt
uit te kunnen varen, etre fete, e, de ate et
d'autre par le vent ; courir a petites boordies; fig. flingerende gaan, tiller pas chancelants , comme des gens lyres.
Gieren, o. w. (ik gierde, heb gegierd), een
zeer fcherp geluid maken, jeter des cris aigus,
percants.
Gieren, b. w. (ik gierde , hely- gegierd,) met
alle magt bijeenfchrapen , accaparer.
Gierig, b. n. fchraapzuchtig, geldzuchtig,
avare , avaricieux , ease, ladre, chiche.
Hij is —, (hij is vasthoudend,) it est door
la desserre.
bijw. avarement, d'une
maniere avare.
Gierigaard, m. gierig mensch, avare , (gem.
tr.) grigou , caque-denier,,harpagon 5 t poncemaille.
Gierigheid, yr. geldzucht, avarice, cupidite
vilence.
zie Gierig, bijw.
Giering , yr. action tie, zie Gieren.
Gierst, yr. zeker graangewas, mil, millet, on.
Gierften, b. n. van gierst, de millet,
Gierftenbrood, o. pairs de millet ,laganiste,
Giervalk, m. zekere roofvogel, gerfaut.
Gierstvogel, m. preyer,, proyer nu prayer.
Gierstvormig, b. n. miliaire.
Gierwolf, m. zeker roofdier, , kup-cervier.
Gierzwaluw, yr. zekere zwaluw, martinet, m.
Gietbad, o. douche , f:
Gieteling, m. zekere bekende inlandfche zingvogel, sorte d'oiseau chantant.
Gieten, b. w. (ik goot, heb gegoten), water
of andere vlociflof nititorten, verser , jeter.
Water in eene kruik verser de l'eau dans
tine cruche. Water op den grond—, verser
de l'eau a terre. Water boven in de pomp —,
charger la pompe. Water op de tafel —,
verser de l'eau sur la table. Een vloeibaar
ligchaam uit het eene vat in het andere —,
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transvaser tibe liqueur, verser one liqueur d'un vase dans un autre. Water door
eenen trechter —, passer de Peau par un
entonnoir; fig. Het regent, dat het giet,
pleat a verse; fig. Olie in het vuur (iemand , die vergramd is, nog moor verbitteren,) deter de Phalle mans le feu. —, eenig
droog ligchaam nat maken, begieten, arro5
arroser des fears.
ser. Bloemen
aan metalen door fmelting zekeren vorm gefondre des cloches.
ven , fondre. Klokken
In eenen vorm Peter en moule. Gegoten
work, ouvrage de fence ,m. Een pot van gegoten ijzer, zone marmite de fonte. Gegotone kaarfen, des chandelles mouldes. Spiegels —, couler des glaces. Gegotene fpiegels , des glaces coulees; fig. Die rok that
hem, alsof hij aan zijn lijf gegoten is, eel
habit lui va comme s'il etoit cousu sur lui.
Gietemmer, zie Gieter in de 2. beteek.
Gieter, m. een workman, die giet (zie Gieten
gietemmer,,
ill de 3. beteek.), fondeur.
werktuig om to begieten, arrosoir,, m.; fpr.
w. I-Iij ziet er nit, alsof nit eenen —
gedronken had (hij ziet er uit , als de dood,)
it a le visage d'un deterre.
Gieterij yr. Giethuis, o. -Cverkplaats 5 waar gegoten wordt 5 fonderie, moulerie.
Gieting, vr. action de verser, etc. zie Gieten.
—, fonte.
Gietklomp, m. houten werktuig, veelal van
eenen klomp gemaakt , aan eenen langen heel
vast gemaakt, om, bij gebrek van gieter, linnen
enz. op de bleek to bevochtigen, ecope , f.
— der wasfinelters, eculon.
Gietkuust 5 yr. art de fondre, tn.
Gietlogen, m. en yr. perfoon, die in het lieen volhard is, grand menteur, menteur
grande menteuse ,f.
fte.ie
Gietiter, yr. celle qui verse, arras°, etc. zie
Gieten.
Gietvat, o. gieter, arrosoir,,
Gietvorm, m. creux , m. — voor de penningen, zegels, letters, matrice, f: (bij
de mijnw.) rayaux , rn.
Gift , o. vergift, poison, m. zie Vergift. Venerisch —, virus, m.
Gift , yr. gaaf, present, don , tn. zie Gaaf.
Giftbeker, m. coupe empoisonnee,
Giftig, b. n. vergiftig, (van dieren ,) venimeux, euse, (van planters ,) veneneux, euse.
Een dier, un animal venimeux. Eene
giftige plant, une plante veneneuse. Het fap
van den fcheerling is —, le sue de la Gigue'
est vineneux. Giftige fpinnen, des araignees
venimeuses; fig. Eene giftige tong, une langue venimeuse, une longue envenimee; one
personne medisante et maligne.
Gij , voornaamw. voor den tweeden perfoon,
enkel- en meerv., , sing. ,vous, pl. (A4Nm.
Beleefdheidshalve words het meerv. vous gemeenlijk ook tot eenen enkelen perfoon gerigt. Dichters hebben hiertoe vrijheid, hetWelk
anders enkel voorkomt, wanneer men oude
Grieken en Romeinen of andere oosterfche
volken fprekend invoert, of jegens zeer \reef
geringere of ook zoodanige perfonen, met
welke men op eenen allervertrouwelijkften
voet omgaat. Om het gebruiken van het
enkelvoudige too, nit vertrouwelijke gemeenzaamheid, aan to duiden, hebben de Franfchen het werkw. Tutoyer,, zoo veel als : Tu
zeggen. Wanneer men to zegt , gebruikt men,
ton, ta , tes, le tiers, la tienne , les tiens,
les tiepnes voor het bezittelijk uw, uwe ,
de uwe, de uwen; voor den 3. en 4. naamval van het rperfoonlijk voornaamw. to of
X 5,
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tot, a toi, en ook in den z. naamv. toi,
telkens, wanneer het anders, dan als het
voornaamw. van een werkw. voorkomt. Wat
zoudt antwoorden , gij enz., que
repondrots-tu, toi qui, etc. Gij zijt het,
c'est toi.
Gijbelen, o. w. (ik gijbelde , heb gegijbeld),
lagchen met eene poging om zich iu te houden , sire sous cape, ,icaner.
Gijblok , o. (fcheepsw.) zie Geiblok.
&Jen, b. w. (ik gijde , heb gegijd), zie
Geijen.
Gijk , yr. (fcheepsw.) een fpriet, waarmede
men op grootere fchepen de bijzeilen uitzet ;
op kleine vaartuigen een ftok aan het fchooverzeil vastgemaakt, om hetzelve uit te zetten , arc-boutant, boute-hors , m.
Gijkijzer,, o. ijzer aan de gijken , (fcheepsw.)
Ier d'arc-boutant, m.
Gijl, yr. (bij brouwers,) bier, dat nog niet
uitgegist is, moat de biere M. biere qui est
encore en fermentation, f. —,gisting van versch
• bier in vaten, le guillage de la biere.
Cijibier, o. biere qui n'a pas encore fermente,
1 qui guille encore.
Gijlen , o. w. (ik gijlde, heb gegijld), gisten,
godlier; fig. avoir un desir immodere de q.
ch. —, van duiven, se becqueter, se caresser.
Gijiieden, verlenging van het meerv. voornaamwoord gij , om aan te duiden, dat het
erv. bedoeld worth. In de nieuwe fpraakk.
wordt deze achtervoeging van lieden gewraakt en men zegt enkel gij.
Gijling, yr. fermentation ,f. guillage; fig. desir
ardent, m. —, action de becqueter.
Gijlkuip, yr. (bij brouwers,) cuve oh la bike
fel mente.
, gistkuip,
Gijn , m. (fcheepsw.) caliorne ,palan a caliorne.
Gijnbalk , m. (fcheepsw.) bigue, f.
Guntouw, o. (fcheepsw.) balancine de chaloupe , f. —, al het touw op een fchip, dat
niet geteerd is, zwaar touwwerk, franc
funin, m.
Gijp , yr. (fcheepsw.) gui , m.
Gijpen , o. w. (ik girpte, heb gegijpt), met
open' mond naar den adem fnappen , eprouver
une grande doffculte de respiration; gemeenz.
Op het — lig en, (den laatften adem halen,)
titre a l'extremiti, etre aux abois, etre a
Pagonie. (fcheepsw.) van de zeilen,
se tourner subitement.
GijtOuw, o. (fcheepsw.) gording, cargue, f.
— van het marszeil, (dempgordingen,) retraites de Nunes, f: pl.
Gijzelaar, m. iemand, die met zijn lijf tot onderpand dient voor de nakoming van eenige
verbindtenis, of voor de zekerheid van andere perfonen, dtage. Tot zekerheid voor
de betaling der brandfehatting, .gaf de dad
zes heeren tot gijzelaars, pour sa rete de
payement de la contribution do guerre la ville a donne six seigneurs en Stage. De gijzelaars zijn van wederzijde terug gezonden,
les &ages ont ete renvoyes de part et d'autre.
Giizelen , b. w. (ik gijzelde, heb gegijzeld),
demand gevangen zetten , om hem tot voldoening van fchulden te dwingen , faire saisir
ou arriter 9. q. et tenir prisonnier poser dotter,
contraindre par corps ; fig. verbergen, (bij
dichters ,) cachlar, inserer, faire entrer.
Gijzelbrief,
lettre qui contient les conditions
que les etages promettent de tenir,,f.
Gijzeling , yr. het gevangen zetten van iemand,
om hem tot voldoening van fchulden te
dwingen, arrét, m. saisie, prise, con-ttainte par corps pour dettes, — 2 de
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daartoe dienende gevangenis, prison pour
dettes. In de — zitten, titre saisi et mis
en prison) pour dettes.
Gijzelkamer, zie Gijzeling in de 2. beteek.
Gijzelplaats, zie Gijzelkamer.
Glizelregt, 0. regt oni te gijzelen , droit de
contrainte par corps , droit de saisie pour
dettes, m.
,Gil, m. doordringende en fcherpe fchreeuw,
cri perpant et aigu.
Gilde, o. de gezamenlijke ambachtslieden van een handwerk , in fommige landen,
een , voor zoo verre een handwerk' betreft,
door bijzondere wetten befluurd genootfchap
nitmakende , corporation, f: corps de metier,
m.- Het gilde winnen, se faire recevoir dans
un corps de métier. Iemand nit het gilde
zetten , exclure q. q. du corps de metier.
Gildebier, o. traitement qu'on donne 4 sous
les membres d'un corps de métier , m.
Gildeboek , o. registre d'un corps de metier, m.
Gildebode, m. valet on bedeau d'un corps de
métier.
Gildebrief, m. acte pour entrer dans un corps
de metier, m. chartre d'un corps de metier, lettre de maitrise, f.
Gildebroeder, m. confrere, membre d'un corps
de métier.
Gildeheer, in. syndic d'un corps de metier.
Gildehuis , 0, zie Gildekamer.
Gildekamer, yr. chambre d'un corps de mdtier.
Gildeknecht, m. valet d'un corps de métier,
embaucheur.
Gildemeester, m. prey& , doyen, maitre ou
syndic d'un corps de métier.
Gildemeesterfchap, o. maitrise,
Gildepenning, m. mereau, m. medallic quo
repoit chaque membre d'un corps de metier, f.
Gilderegt, o. privilege on status d'un corps do
metier, no.
Gildo$, m. boeuf fort gras et erne de rubans
qu'on prfmene par la Wile avant de le tuer.
Te Parijs gefchiedt de optogt Met den —
in den flemptijd, a Paris la procession du
boeuf gras se fait dans le temps du carnaval.
Gillen , o. w. (ik Ode,. heb gegild), eenen
gil geven, jeter ran cri perpant et aigu.
b. w. (bij fcheepstimmerl.) fchuins affnijden, coupes on scier de biais.
Giller, m. celui qui jette des cris perpants et
anus.
yr. action de feter des cris perpants
et algus. (bij fcheepstimmerl. gillinghout, bois coup ou scie de biais ou en biais.
Gillinghout , o. zie Gilling in de laatfle beteek.
Gilder, yr. celle qui jette des cris perpants et
aigus.
Ginder, zie Ginds.
Ginderheen, bijw. par-la ,
Ginds, bijw. zekere eenigzins verwijderde plaats
aancluidende, lel, la-bas. De troepen waren
— en herwaarts verfpreid, les troupes etoient
dispersees pa et la; fig. fain. — en weer,
( voor een oogenblik,)pour un moment. Leen
mij — en weer uw pennemes, pretez-moi
pour un moment votre canif.
Gindsch, b. n. dat Binds is, qui est la-bas.
Het gindfche huffs , la maison qni est 14-bas.
Gindsheen, Gindschwaarts, bijw. naar gindfche plaats, zie Ginderheen.
Ging, verl. t. van Gaan.
Gingas, Gingan, o. gingas ou gningans.
Ginnegabben, o. w. (ik ginnegabde, heb geginnegabd), onbefchaafd lagchen, nit domheld
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held Of uit fpotzucht , ricaner. In plaats
van ernftig te antwoorden, begon zij te —,
au lieu de repondre serieusement, elle se mit
4 ricaner. Hij ginnegabt bij al, wat Men
zegt, il`ricane a tout propos.
Ginnegabber, m. ricaneur.
Ginnegabber, yr. ricaneuse.
Ginnegappen , o. w. (ik ginnegapte, heb geginnegapt) , zie Ginnegabben.
Ginnegapper, zie Ginnegabber.
Cinnegapfler,, zie Ginnegabfier.
Ginniken , o. w. (ik ginnikte, heb
hinniken , van paarden , hennir.
fpottend lagchen ,r icaner.
•
Gips, y r. zekere witte kalkaarde, platre, (in
de natuurl. gefch.) gypse, m. — mengen ,
maken, gather ou faire du platre. Eenen
inuur met — beftrijken, enduire, crepir une
muraille de platre. Een _flandbeeld van —,
tine statue de platre. Met — bedekken,
beftrijken , pMtrer. Dunne
coulis , m.
Gipsachtig , b. n. gips bevattende , "Mtreux,
euse, gypseux , ease. Een gipsachtige grond,
un terrain pldtreux. Eene gipsachtige aarde,
une .terre pia treuse.
Gipfen, b. n. de platre. Eene — figuur, tine
figure de platre.
Gipfen, b. w. (ik gipfle , heb gegipst), met
gips beilrijken, plOtrer, enduire ou crepir
de platre.
Gipsgroef, yr. pldtrieri.
Gipskoopman, m.
trier.
Gipsmijn, zie Gipsgroef.
Gipsfleen , m. pierre de platre,
gypse.
Gipswerk ? o. pia trage , m.
Girgel, zie Gergel.
Gis , vr. gisfing, als : Bij de — rekenen, calculer en gros ou â-peu-pres, en bloc. Bij de
doen, agir par conjectures.
Gisp , yr. dunne roede of fmalle -riem om te
flaan, baguette, houssine.
Gispen, b. w. (ik gispte, heb gegispt), met
gene gisp Haan, frapper avec une baguette
en houssine ; fouetter ; fig. doorftrijken, doorhalen, hekelen , critiquer, censurer, re?rendre.
Gaper, m. celui qui fouette, fouetteur; fig.
celui qui critique, censure, reprend.
Gisping, yr. action de fouetter, fuitigation;
fig. critique , censure , re'primande.
Gisfen , b. w. (ik giste , heb gegist), over iets
oordeelen naar bloote waarfchijnlijkheid,
soupconner. Uit het verledene gis ik het
toekomende, par le passé je conjecture de
Pavenir. o. w. Naar iets conjecturer q. ch. Ik gis, dat hij Hagen zal, je
conjecture qu'il reussirai. fpr. w. — doet
misfen, 4 beaucoup cenjecturer on pent se
tramper beaucoup.
Gisfer, m. conjectureur.
Gisfing, yr. oorddelvelling naar bloote waarfchijnlijkheid 5 conjecture. Indien mijne —
mij niet bedriegt, si ma conjecture ne me
trompe pas. Dit gevoelen is flechts op gisfingen gegrond, cette opinion n'est fondie
que sur des conjectures.
Gist, zie Gest.
Gisten , o. w. (ik giste , heb gegist), zie Gesten.
Gister, zie Gisteren.
Gisteren, bijw. op den laatst verloopenen dag,
bier. avond, bier au soir. — morgen,
Kier au matin, bier matin. Hij is eerst —
vertrokken , it n'est parti quo que
du jour d'hier. — over (zie ook : Over ,)
acht dagen, d'hier en hurt fours; fp. w. Hij
is niet van —, (hij heeft de wereld gezien,
hij is niet ligt te bedotten, hij komt niet
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eerst kijken) it a vu le loup. Gij doet,
als waren wij van —, vous vous moquez des
gens ; vous nou; prenez pour des gens de l'autre monde, pour des gens de de-la-reau.
Gisting, yr. zie Gesting; inzond. fig. onrustige beweging , welke tot oproer kan overi eene
fl aan , agitation, commotion. Er is
onder het yolk, it y a de Pagitation parms
le peuple.
Gistingmeter,, m. (bij de fcheik. ,) zymosimetre.
Gistkuip , vr. gestkuip , (bij brouwers ,)
loire.
Git, o. zekere fchoonblinkende zwarte delfftof, jais , jaiet , m. gagate, f. Zoo zwart
als —, noir comme jais , comme du lass.
Gittegom, yr. zekere harsachtige Indifche gom,
(in de heel- en fchilderk.) gomme-gutte.
Gitten , b. n. van git, de jais.
Glaasje , o. verkl. w. van Glas, unpetit verre,
godet.—, inzond. drintglaasje , petit verre
boire, m. ; in de gemeenz. taal : Het — ligten ,
(wakker drinken, bekeren Osiffier la linotte.
Hij is een liefhebber van een — 7 van het
aime a fluter. Hij heeft wat diep in
het — gekeken, it est dans les vignes. Een
— tot affcheid, op den -valreep , le y in de
Petrier. Onder het — zitten, vider une
kijkglaasje, lorgnette., f.
bouteille.
Glad, b. n. en bijw. eften, niet row , lisse,
uni, e, poll , e. Alle gladde ligchamen zijn
natuurlijk koud op het gevoel , toes les corps
lisses sont naturellement froids au toucher.
Gladde floffen, des of es lisses. — als
glas, als een fpiegel, lisse comme ' du verre,
uni comme une glace. — maken , lisser
ragreer, planer , unir, polar. Met puimfteen maken, poncer. draaijen, tournasser. Eene plank — fchaven , recaler une planche. — affnijden , couper ras.
Eenen hoed — borstelen , coucher le poll
d'un chapeau.
fcheren , tondre ou raser
fchuren , polar en ecurant.
de pres.
ftrijken, lisser en repassant ; van hier: niet
ruig, tegenft. van ruig , als : Hij is nog —
om de kin , it a encore le menton ras ,
n'a pas encore tin brin de poll au menton;
van hier : fig. war niets van overblijft. Men
heeft hem het haar — afgefchoren , on lui a
coupe les cheveux ras. Alles — opeten , manger tout sans rien laisser. Hij floeg het hem
af, it le lui refusa nettement, rondement.
De Palts was — verloren , le Palatinat
etoit „perdu sans ressoutce. Ik heb het — verFeten, je l'ai tout-a -fait oublie ; fpr. w. Hij
is zoo — als een sal it est gueux comme un
rat d'eglise; zie Aal.
glibberig, glissant, e. Het ijs is zeer
la glace est
tres-glissante. Een gladde weg, un chemin
glissant. Het is hier om te gaan , it fait
glissant ici; fig. Op — ijs Itaan, (in gevaar
zijn om ongelukkig te worden; inzonderheid
om zijnen post te - verliezen 7 ) branler au
manche; titre comme l'oiseau sur la branche.
in, ce vin se bolt tout
Die vorjn gaat er
doucement, c'est un yin coulant. Een gladde
un style coulant. Gladde verzen, des
yers coulantf. Eene gladde tong hebben,
avoir la langtie bien pendue, avoir tine grande facilite de parler. Gladde woorden , um
discours flatieur; des paroles emmiellies. Hij
is —, (men heeft hem al zijn geld afgeno.
men 9 ) on Pa mis au blanc. Hij is zoo —
als een aal , it s'echappe comme une anguille;
zie Aal. Hij heeft eenen gladden aal bij den
flaart, zie Aal.
Gladachtig, b. n. glabriuscule.
Glad.
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valfche diaGladbek , m. zie Vlasbaard.
mant , faux diamant.
Gladdigheid , Zie Gladheid.
Gladhout , o. (bij fchoenm.) machinoir, tn.
een Ooscindifche boom , glabrier, m.
Gladheid , vr. etat de ce qui est lisse, uni ,
poll, glissant, m. — van een blad , (in de
Iruidk.) , glabreite d'une
Glad.flager,, m. degene , die lets glad flaat ,plainzond. blikilager,, ferblantier.
neur.
Gladtand , yr. (bij boekb.), frottoil ,
Gladwrijven , b. w. (ik wreef glad , heb glad
gewreven), refrayer.
Glans , de eigenfchap van een ligchaam,
waardoor het eigene lichtflralen uitgeeft ,
éclat, oz. Dc — der zon , Peclat du soleil ;
(in den deftigen ftijl en bij dichters ,) la splendeur du soleil ; fig. eigendommelijke luiSter,
roem, hoovge waardigheid , pracht, ten, won
fpreiding 'an rijkdorn , splendour, f. De —
van zijneri naam , la splendeur de son nom.
Hij leeft met veel —, al vit avec beaucoup
de splendour. Hij is met — aan het hofverfchenen , it a paru avec éclat a la cour.
de eigenfchap van een ligchaam , waardoor
het van deszelfs gladde oppervlakte deontvangene lichtftralenjerug kaatst , lustre ,brillant , éclat, m. Het Sinefche verlakt heeft
eenen fchoonen —, le vernis de la Clzine
est d'un bean lustre. De Oosterfche paarlen
hebben zekeren dien men bij de andere
niet ontmoet , lee perles orlentales ant un
certain brillant qui ne se trouve point dans
les autres. Deze gefteenten hebben veel—,
ces pierreries ont beaucoup d'Oclat. De —
van marmer,, ebbenhout , wapenen , le poll,
du marbre, de Pebene, des acmes. aan
leer geven, eclaircir le cuir. Den — ontnemen , depolir. Den — 9 ' welke ftoffen door
het perfen krijgen , wegnemen , depresser (les
draps), decattr. Den — verliezen , perdre le
aan eenen hoed,
, se ternir.
lustre ,
enz. geven , lustrer. Deze fiof heeft geen
cette etofire n'a point de lustre, d'oeil ;
fig. door eenige omftandigheid verkregene
luister,, lustre, éclat, m. Edele fleenen zetten aan tie fchoonheid der vrouwen — bij,
les pierreries donnent du lustre a la beaute
des femmes. Dat ambt geeft hem eenen grooten —, cette charge luz donne un grand lustre. Dat heeft aan zijn geflacht veel gegeven , cola a repandu un grand eclat sur
sa famille.
Glansborstel , m. polijsthout , polissoir.
Glansrijk, b. n. veel glans hebbende 9 eclatant,
e, brillant, e, radieux , Buse, resplendissant, e; fig. Glansrijke daden , des actions
glorteuses.
, bijw. fig. glorieusement.
Glansrijkheid , yr. qualite eclatante,brillante;
fig. qualite glorieuse, gloire.
Glansfteen , m. calandrine , f. lissoir, m.
Glanzen , b. w. (ik glansde , heb geglansd) ,
door glad maken eenen glans aan jets geven,
5 lisser du papier.
lisser, lustrer. Papier
Eene zijden flof—, lustrer une etoffe de sole.
o. w. glans van zich geven , lucre, refuzre eclater, briller, rayonner, resplendir. De diamant glanst , le diamant brille.
Glanzer, lustreur. (de Peclat.
Glanzig , b. n. luisant , e, qui a du lustre ou
Glas , o. (zonder meerv.) eigenlijk al, wat glans
van zich geeft ; doch in dezen zin enkel in
zamenftell. Spiesglas , zie Spiesglas. —,
eenig vast , en tevens fijn , tegen matig your
beftand eu doorfchijnend. ligchaam , door de
ineenfineltin g. van aardachtige deelen gewrocht , verre, m. Er zijn metalen en
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Itoffen , welke het vuur in — verandert y st y
des metaux et des mineraux quo le feu change en very e. Bakfteen door middel van eenen
brandfpiegel tot — maken , vitrifier de la
brique au miroir ardent. Het good wordt
niet tot —, dan door middel van eenen brand
fpiegel van een bijzonder maakfel , P or ne
se transforms en verre, n'est vitrifiable
trescible, ne se vitrifie, qu'au moy.en d'un
miroir ardent d'une construction parttculiere.
, in het gemeene Leven, dat vaste , fmeltbare voortbrengfel eener bekende kunstbewerking , hetwelk wel het licht en de warmte , maar geene digtere vloeiftof doorlaat
verre, 7n. Sommige fchrijvers willen , dat
men oudtijds het geheim ontdekt heeft,
het — fineedbaar te maken , quelques-uns ont
ecrit, qu'autrefois on awn* trouve le secret
du verre malleable. Men maakt allerlei werken van —, on fait routes sortes d'ouvrages
de verre. Op — fchilderen , peindre sur
verre. — blazen , souffler le verre.
( met een meerv,) eenig .tot een bijzonder
gebruik dienend, en daartoe eene bijzondere
gedaante hebbend fink glas, verre , ns. Holle
glazen , des verre concaves. Bone glazen,
des verres convexes. meer bepaaldelijk
eenig glazen gereedfchap , als : Een bril met
vier glazen , une lunette h quatre verres.
Men moot een — voor die teekening zetten , al foist mettre un verre devant ce dessin. —, bijzond. ruit van een venfter,, vitre,carreau, 711. De glazen wasfchen , laver
les vitres. De glazen breken, inflaan , cas,'
ser les vitres ; fpr. w. Het hum door de glazen gooijen , (dubbel opteren ,) braler let
chandelle par les deux bouts. Gekken ert
dwazen fchrijven hunne namen op vensters
en glazen, les murailles ont le papier des
van eene koets, glace, f. Het
fous.
ophalen , neerlaten , lever, baisser la glace.
ook en zeer algemeen , bijzonder een
nit glas gemaakt drinkvat , verre, m. Een
un grand verre. Een klein —,
groot
la pate
1117 petit verre. De voet van een
, le bord
d'un verre. De rand van een
vullen , vol fchenken ,
d'un verre. Een
remplir un verre. Een — ledigen , vider
verre; van daar : fig. Te diep in het — kij.
voor een glas
ken, se griser, s'enivrer.
wijn, bier, un verre de
vol , als : Een
vin, de biere. (bij tuinl.) glazen kink,
om meloenen , enz. te trekken of tegen koude te befchutten , cloche, f Zie ook de met
glas zamengeftelde woorden, als : Bierglas,
Brandglas , enz.
Glasachti g ,b. n. (in de nat. gefch.) hyalin, e.
—, (in de ontl. k. ,) hyaloide. Glasachtige vochtigheid van het oog, humour
hyaloide.
Glasblazen , o. art de souffler le verre, :oafflage , m.
, , m. verrier, /Varier.
Glasblazer
Glasblazersbank 5 yr. bodee.
Glasblazerij , yr. verrerie.
Glasblazerstang , yr. rektang, moraines, f:pl.
Glasdiamant , yr. valfche diamant , diamant de
vericle, f.
Glasgordijn 5 yr. en o. rideau devant sine fe.
nitre, m.
Glasgroen , b.-n. couleur de verre.
Glashandel , m. trafic en verrerie, vitrerie.
verr/er.
Glashandelaar,
Glashuis, o. plaats om planten kunstmatig op
te kweeken , verriere, f.
Glashut , vr. verrerie.
Glaskleurig , b. n. hyaloide.
Glas-
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Glasklomp , m. (bij de glasbl.) bosse f:
Glazig, b. n. (bij de fcheik.) vitreux , se.
Glaskooper,, m. verrier.
Glazutvfel , o. ( ond. wodrd) verglafel, waartneGlaskoraal, vr. en .o. grain de verre, in. Zie
de aardewerk overtogen wordt, uit loodasch,
ook Glasparel. Kleine glaskoralen, waarmezout en zand vervaardigd , vernis , m.
de de wilden in Amerika zich verfieren ,
Blaauw —, saop porfelein , couverte,
rassades, f.
contre-brode, m.
fre , blinkende oppervlakte , waarGlaskorf, m. korf tot verzending van glas,
mede het beenachtige gedeelte der tanden
panier h verre. korf met vakken , voor
bedekt is ,
m.
drinkglazen, verrier. —, corbeille de verre, f: Glazuren , b. w. (ik, glazuurde , heb geglaGlaskraam , yr. boutique de verrerie, de verzuurd), (ond. w.) het glazuur aan aarderoterie.
werk geven , verglazen, vernir, plomber,,
Glaskramer,, m. marchand verrier en detail.
zie Verglazen.
Glaskruid , o. muurkruid , _parietaire, f.
Gleed , verl. t. zie Glijden.
Glaslantaarn , yr. lanterne a vitre.
Gleis, zie Verglaasd.
Glaslijm , yr. en o. colle a verre, f.
Gleifen, b. w. (ik gleiste , heb gegleist), zie
Glasmaker, m. verrier. Vergelijk : GlazemaVerglazen. —, o. w. veroud. 'fchijnen ,
ker.
luire.
Glasmakerij , yr. verrerie.
Gleiswerk , o. verglaasd werk, poterie ver•
Glasmand , yr. (bij de glasbl.) ravestan,
nissee on plombee.
Glasoog, o. van een paard , oeil vairon, tn.
Glibberen , o. w. (ik glibberbe , ben geglibGlasoogig, b. n. qui a l'oeil vairon. Een
berd) wegens de gladheid uitglijden, glispaard , un cheval a l'oeil vairon.
ser.
Glasoven , m. fourneau de verrerie,m.carcaise,
Glibberig , b. n. glad , glissant, e. , fineGlasparel , yr. fausse perle, perle de Denise.
rig, pateux, se. De weg is —, le cketnin
Clasporfelein , o. porcelaine de Reaumur, f:
est glissant, piteux. Het is -, it fait glis.
Glasraam , yr. en o. fenitre
croisee ,f.
sant.
Glasroede , yr. tringle, verge de vitres.
Glibberigheid , yr. hat 4 ce qui est glissant,
Glasfchijf, yr. Glastafel , tringktte, f.
m. De — van den weg deed hem vallen 2
Glasfchilder, m. peintre sur verre, emailleur,
le chemin glissant le fit timber.
a_ppt iteur.
Glidkruid , o. zeker kruitl , duizendblad , gerw,
Glasfchilderen , o. peinture d'appret, f.
zie Gerw.
Glasfchriiver,, zie Glasfchilder.
Glijbaan Glijdbaan , yr. op het ijs , glisGlasfchuim , o. fritte , f:
soire.
bereiden , fritter.
Glasfchuimbereider,, m. frittier.
Glijden o. w. (ik gleed , heb gegleden), wanGlasflak , yr. (in de nat. gefth.), vitrine.
neer de voortduring der beweging ; en ben
Glasflijper,, m. polisseur de glaces.
gegleden , wanneer de plaatsyerandering bebrillemnaker,, lunettier. —, van fpiegelglas , adoudoeld wordt ,) glisser. Zij — op het ijs ,
cisseur.
ils glissent sur la' glace. Ik ben van den
trap gegleden , je glissois de l'escalier. Op
Glasfpinnen , o. het uittrekken van het nog
vloeibare glas , filage de verre, m.
de billen (postwagen rijden , zeker ki nderfpel ,) jotter .1 ecorche-cu. Degene , die
Glasfleen , m. zekere , ecnigzins doorzigtige
Italiaanfche fteen , waaruit glas gemaakt
glijdt op het ijs , glissenr, ease. Het —,
wordt , pierce a verre, alabandine on alaglissement, m.
mandine, f.
Glijen , zie Glijden.
Glastafel , yr. groot vierkant ituk gil./as, table Glimlach , zie Grimlach.
de verre, zie Glasfchijf.
Glimlagchen , o. w. (ik glimlachte , heb geGlastranen , m. meerv. lames de verre, larglimlacht) , zie Grimlagchen.
mes bataviques, f. pl.
Glonmen , o. w. (ik glom , heb geglommen),
Glásvocht , o. humeur vitree, f.
eenen zwakken of flaauwen glans van zich geGlaswaren , yr. meerv. verrerie, verroterie, f.
yen , jeter une foible lueur. zwak branGlaswerk , o. allerlei werk van glas gemaakt,
den , your houclen , zonder uitgedoofd te
verrerie ,f.— 7 inzond. het glaswerk fan een
zijn , maar ook zonder vlam te geven , als :
huis , vitrage, m. (aan eene kerk ,) vttraux,
Het your glimt onder de asch , le feu couve
' tn. pl. Klein , flecht —, verroterie, f.
sous la cendre. —, (met Zijn ,) doorgloeiGlaswerker,, m. vitrier.
jen aangloeijen , s'allumer. Eene geglommei
Glaswinkel , m. boutique de verrerie, f.
kool , ,un charbon ardent. Stoffen doen —,
Glaswording , yr. vttrifaction. Tot — geglanzig maker, glacer des etoffes. Glimmenfchikt (in de natuurk.) vitrifiable ou vitresde taf, du taffetas glace.
cible.
Glimp, m. bedriegelijke fchijn , fausse appaGlaszand , o. zand, tot glasmaken gefchikt , sarence , f. Onder eenen — van yriendfchap ,
ble propre a faire du verre,
sous le masque 11,e l'amitie. Aan lets eenen
Glazen , b. n. van glas gemaakt , de verre.
geven , donner une couleur specieuse a q. ch.,
Een oog , (van glas gemaakt , ook ondercolorer q. ch.
£cheiden van glasoog , zie dit woord ,) un Glimpen , o. w. (ik glimpte, heb -geglimpt),
oeil de verre ou de ctistal. Eene — flesch ,
weinig gebr. zie Glimmen , in de a. beteek.
zone bouteille de verre. Eene klok , tine Glimpig , b. n. fchoonfchijnend, s_pecieux,.euse.
cloche de verre,. Een — fchotel , un plat de
Glimpige bewijsredenen , des arguments apecieux.
verre. —, met glas of glaswerk voorzien ,
bijw. specieusement.
vitre, e. Eene — deur,, une porte vitrie. Glimplach , zie Grimlach.
Eene
kas , armoire vitre, e.
Glimworm , m. zekere iu 'het duister licht geGlazemnaker,,
werkman , die glazen ruiten
vende worm , vet. luisant. Voornamelijk
in vensters zet, vitrier. Glazenmakers ha4en herfst ziet men glimwormen , c'est en auuler,
f —
tomne principalement qu'on volt des .vers luivitrerie, f.
Glazenvenster,, o. vitre, f.
sants.
Glazenfpuit , yr. seringue a laver les vitres.
Glinfter,, in. glinfterende vonk , itincelle luiGlazenwasfcher,, m. brosse h laver les vitres
sante , f.
, personne qui lave les vitres, f.
Glinfteren, o. w. (ik glinflerde, hebgeglinIterd),
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fterd), eenen fchitterenden glans van zich
' geven, fchitteren, briller, reluire, resplenclir. De lucht was helder, alle fterren glinfterden, Pair etoit clair, toutes ,les itoiles
resplendissoient. Zijne wapenen ses ar-

mes reluisent.
luisant , e, radieux , euse.

Glinfterig, b. n, glinfterend, brillant, e, reGlinstering, yr. fchittering, scintillation, ac-

tion de briller, de reluire, papillotage,
éclat brillant, m, splendeur, incur, f.

Glinsterworm,.zie Glimworm.
Glinting, yr. in eenen tuin, Tattis le long des

miffs d'un jardin pour soutenir les branches
des arbres fruitiers , m.

Clip, yr. fpleet in eene pen, fente dans um

plume.

Glippen , b, w. (ik glipte , heb gFglipt), eene
fpleet in eene pen maken, faire une fente
dans une plume. o. w. (met Zijn ,) weFens gladdigheid ontglippen, glisser. Dat
is mij nit de handen geglipt, cela m'a glisse
des mains; fig. s'ecliapper. Hi) is gain —,
it a deguerpi. Hij is daar losjes over heen
geglipt , (heeft dat artikel maar eventjes aangeroerd ,) it a passé la-dessus comme chat

sur braise.

Glipperig, zie Glibberig.
Glipping, yr. action de faire une ,fente dans
une plume. —, action de glisser; fig. ontfnapping, action de s'echapper, evasion.
Glisfen, o. w. (ik gliste, ben geglist), glijden, glisser. Iemand aan het —ibrengen,

faire glisser q. qs

Glit, (in de fcheik.) een lood, dat met
onzuiverheden van Toper vervuld, en door
verkalking in de getlaante van metaalfchuim
goudglit , zilgebragt is, f.,litizarge,fi
verglit , glette,
Globe, vr. (ond. woord) aard- of hemelkloot ,
(in de aardrijksk.) globe , m.
Gloed m. de hitte en fchijn van een vuur van
enkel gloeijende kolen, Pardeur et la inmiêre que donne un brasier. —, zoodanig
een vuur, brasier, m. braise , Neem wit
--uit het aschgat, prenez de la braise dans
Patre. Zich boven den — warmen, se
chauffer aupres de la braise. Het huis fond
in eenen la maison etoit un grand brasier; fig. Berke hitte , ardour, f. De —
der zon, Pardeur du soleil. De — van onzen ijver, van onze dankbaarheid, Pardeur
de notre zele , de notre reconnaissance. De —
der min, le feu de l'amour. De — van diamanten, Piclat des diamants , m.
Gloeijen o. w. (ik gloeide , heb gegloeid), geheel van your doordrongen zijn 7 en alzoo
fterke hitte van zich geven , zonder vlam , (in
den eigenlijken zin incest enkel iii het tegenwoordig deelw. gebruikelijk,) titre rouge,
titre ardent, e. Het ijzer gloeit, le fer est
rouge. Gloeijend fer rouge, fer ardent,m. Eene wonde met een gloeijendijzer
branden , appliquer le fer a une plane. Gloeijende kogels, des boulets rouges. Eene vesting
met gloeijende kogels befchieten, firer
boulets rouges sur une forteresse. Gloeijende
kolen, de la braise, des charbons ardents.
Een vuur van gloeijende kolen, no brasier,
un feu de charbons ardents, de braise; fpr.
w. Gloeijende kolen op het hoofd van zijnen vijand hoopen of verzamelen , (hem het
kwade met goed vergelden ,) amasser des

G LO
bier gloeijend heet, it fait id une chaleur
brillante, etouffitnte. De zon geeft eene
gloeijende hitte , le soleil =est extrémement
ardent brillant. Het zand in Afrika gloeit
onder de voeten, les sables d'Afrique bap.

lent sous les pieds. Een gloeijende wind,
un vent brillant. Gloeijende handen , des
mains brglantes. Hij gloeit over het ganfche lijf, it est bz ulant par tout le corps,
c'est un brasier que son corps. —, eene levenaige roode kleur hebben , als : De bloc
der jeugd gloeide op hare wangen, la fraicheur de la jeunesse etoit empreinte sur ses
joues, embellissoit ses joues. holder fchijnen , als: ]glen ziet daar Beene diamanten
—, la oirne volt point briller des diamants.
vurig zijn, als : Zijne oogen — van den
drank, it a les yeux tout rouges a force de
boire; zoo ook: Zijne oogen — van toorn,

it est si en colàre qu'il a les yeux tout
en feu, it a les yeux etincelants de colêre.

zeer levendig zijn, als : Eene gloeijende
liefde , un amour ardent. Zijn gloeijende
ijver , son zéle ardent. Eene gloeijende verbeelding, une imagination ardente. Elks
boezem gloeit voor 't vaderland, tons les
coeurs btAlent pour la patrio. b. w,
gloeijend maken, doen gloeijen, faire rougir dans le feu. Een ijzer faire rougir
un

for dans le feu , donnqr la chaude au fer.

Dit ijzer moet twee of driemaal gegloeid. worden , eer men het fmeden kin, sl faut deux

ou trois chaudes pour forger cette piece de
fer.

Gloeioven, m. four Du fourneau 4 faire roil»

gir les metaux.

Gtoeijing vr. action d'être ardent, etc. zie
Gloeijen. action de faire rougir dans le

feu.

Gloeipan, yr. poilon faire rougir P argent , no.
Glom, ver14 t. van Glimmen.
Glooijing, -vr. fchuinte van eenen muur, berg,
enz., doom, talus, m.
Gloor, m. glans, éclat, m.; fig. roem,

f.

Glop, o. flop, final firaatje, gang, passage,
m. ruelle, f.; fig. gat, (vermindering van
voorraad,.) als: De laatfte koude heeft een
groot onze kolen gemaakt 7 le dernier

froid nous a fait bz tiler une grande luantite
de charbons. Dit maakt een grout — in mijn'
voorraad, cela diminue ma provision.

Gloren o. NV. (ik gloorde, -heb gegloord),
glimmen, zie Glimmen.
Glorie, vr. fierlijkheid, luister, gloire. Gods
zoon zal komen in zijne —, in de majesteit
zijner —, fils de Dieu viendra dans sa

gloire, dans la majestd de sa gloire. —,

room, vermaardheid we ens fchitterende &den, gloire. Verre verfpreidde hij de — van
zijne daden, van zijnen naam, van zijne wapenen 5 it etendit, porta blew loin la gloire

de ses actions, de son nom, tie ses acmes,
Naar — dorsten, titre avide de gloire. Valfche fausse gloire. Die er tier in felt
zich to wreken, jaagt flechts valfche — na,

celui qui met son honneur a se venger, ne recherche qu'une fausse gloire.—, trotschheid,
ingebeeldheid, gloire. Hij berst van —, st
creve de gloire. Dwaze, ijdele, flechte —,
sotto, mauvaz:se, vaine gloire. Eene ijdele

beneemt het verdiensteliike van de bests
daden, une vaine gloire corrompt le merits
des meilleures actions. —, (bij fchilders,)
charbons ardents sur la tete de son ennemi.
de ftralenkrans ., waarmede -heiligen wordeu
Ik fta op gloeijende kolen, Pal les pieds sur
afgebeeld , glosre, aureole.
la braise, je sêche sur pied. — 2 eenen forroemriik glorieux, euse.
ken graad van litre heb'beu, bruler. Het is Glorierijk,
Glo-

GLO
Giorierijker .gedachtenis, de gloriense memoire.
bijw. glorieusement.
Glorieus, b. n. (ond. woord ,) ingebeeld, verwaand, glorieux,, euse , orgueilleux, euse , fler,
are. (Le glorieux vent paroitre quelque chose;
l'orgueilleux croit étre quelque chose ; Pavantageux agit comme s'il itott quelque chose ;
le fief croft que lui seul est quelque chose et
que les autres ne sont rien.)
Gloriczucht , yr. roemzucht , ambition, soif de
gloire. Zijne — heeft hem zijne eer doen
verliezen, son gmbition l'a fate perdre son
honneur.
Glos , yr. ophelderende kantteekening, glose,
note marginale. Het is bij oude boeken gebeurd, dat de — in den tekst geraakt is,
it est arrive glans les livres anciens que la
glose a efte inseree,, est entrée, dans le texte. Glosfen op den bijbel maken , gloser la'
bible; van hier: fig. Glosfen op lets maken , (aanmerkingen op iets maken ,) gloser
our q. ch., la critiquer. .-Glosfen maken op
iemands daden , woorden , gedrag gloser stir
les actions , les paroles , la condutte, de q. q.
Gluip , vr. (out. eene vogelknip; thans nog
in :) De dcur flan op eene —, la porte est
entre-baillee; fig. Jets ter gluips (ter fluik)
doen, faire quelque chose ei la derobee. Ter
gluipt komen , venir a la derobee.
Gluipen , o. w. (ik gluipte , heb gegluipt ,)
van ter zijde of door eene kleine opening loeren, lorgner, guetter, epier; zie
Gluren. Hij gluipt door het venster,
regarde par la fenêtre a la derobee; fig.
het oog op iets hebben, als Hij gluipt
op dat ambt, it lorgne cette charge. —,
den hoed diep op de oogeq dragen , marcher
le chapeau rabattu sur leslyeux.
Gluiper,, Gluiperd, in. qui marche le chapeau
rabattu sur les yeux.
zie Gluip.
Gluipsch, b. n. qui porte an coup en trahison
ou sans
s'y attende. bijw. secretement , a
a la derobee.
Gluren , o. w. (ik gluurde , heb gegluurd),
epier, guetter, lorgner, guigner. Naar iets
lorgner, epier, guetter, q. ch. Men
gluurt naar ons , on nous e'ple, zie Begluten.
Gluring , yr. action de lorgner.
Gluurder,, m. celui qui lorgne,
Gluurfter, yr. cello qui lorgne,
Gnap , zie Knap.
Gniffelen , o. w. (ik gniffelde , heb gegniffeld),
(in Groningen ,) in de vuist lagchen , rite
sous cape.
Gnorren , o. w. (ik gnorde , heb gegnord),
zie Knorren.
God , m. Chet volmaakt goede , en van daar :)
een dier verhevene wezens a welke , volgens
de heidenfche leerbegrippen, oorzaak waren
van de wereldscherlotgevallen , eene godheid,
Dieu, m. divinite , f. De goden der mindere orde, les dieux du second ot dre. Halve
goden , (gefproten nit den omgang van een
goddeli)k met een menfchelijk wezen ,) les
demi-dieux. De onderaardfche goden , les
dieux infernaux. Mars was de — van den
oorlog , Mars etoit, Ie dieu de la guerre.
Apollo de — der dichtkunst , Apollon le
dieu - de la poisie. Mercurius de — van
den koophandel , Mercure le dieu du commerce. —, bsj wijze van uitroep :
0 goden ! o Gam! Dteux! grands dieux !
fig. iets waaraan men zeer gehecht is, als :
Het geld is zijn
Pargent est son dieu.
Hij maakt van zijnen buik zijnen
fait
son dieu do son ventre.
(zonder meerv.)
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naar het hedendaagfche begrip , het eenige
opperfle wezOn , eerile oorzaak van alles.,
wat buiten hetzelve beitaat , Dien. Er is
ilechts ffn n'y a qu'un soul Dieu,
Die maar een' eenig' — aanbidt , de'lcole. De
joden bidden maar een' eenig' — aan , les f uifs
sent deicoles. In den tijd der Franfche omwenteling verklaarde de nationale vergadering bij een befluit : Er is een —, dans le
temps de la ?evolution franeaise, la convention nationale decrita : Il y a un dieu. Ongodist noemt men zulk eenen, die geenen
erkent (die het beflaan van eenen — toochent ,) on appelle athee celui qui ne reconnoit pas Dieu. —, inzond. volgens
de leer der christenen , het nit vader,, zoon
en heili,gen geest beftaande opperwezen,
Dieu, (veelal als eigennaam zonder lidwoord
gebruikt :) Gods zoon , de zoon Gods , le
fits de Dieu; (of voor een' dezer drie peifonen der godheid , als : De moeder Gods , in
mere de Dieu ;) — is de fchepper van hemel en aarde , Dieu est le createur du ciel
et de la terre. Er zijn drie perfonen in —,
it y a trois personnes a Dieu. -- is almagtig,
algoedertieren , albarmhartig, Dieu est toutpuissant, tout-bon, tout-mtsericordieux. Den,
naam Gods ijdellijk gebruiken, prendre le riom
e Dieu en vain. De vreeze Gods, la crainte
e .Dieu. Hierin ziet men den vinger Gods,
on reconnoit en cola le doigt de Dieu. Geef
Gode wat Godes is, rendez a Dieu ce qui
est a Dieu. Het woord Gods prediken, pricker la parole de Dieu. — dienen, servir
Dieu. In — gelooven , croire en Dieu.
in verfcheidene fpreekwijzen van het gemeene levee, als : weet het (d. i.
de fpreker weet het niet ,) Dieu le sache,
Dieu le sait. Gij vraagt mij , wat er van
mij worden zal? — weet het, vous .
demandez ce que je deviendrai, Dieu le sait ;
(AANM. Dieu sait verzekert flellig, dat iets
is of niet is , als : weet het , dat gij wel zult
ontvangen worden , Dieu salt que vous serez
bien rep. — weet het of ik het gedaan heb,
Dieu sait si je l'ai fait ;) van iets, dat men
wenscht , of, buiten geval van verhindering,
voornemens te doen : Zoo — wil ! s'il plait
Dieu! Hij zal herflellen , zoo —
,
en eclzappera, s'il plait a Dieu. Ik
overmorgen te vertrekken , zoo — wil , je
fail etat de partir apt is domain , s'il plait a
Dieu ; zoo ook : — geve het ! Gave — ! Dieu le
veuille ! plot ti Dieu ! ; en in tegendeel : — beware mij daarvoor! — verhoede het ! Dieu m'en
garde ! Dieu m'en preserve ! a Dieu ne plaise ! ;
om tevredenheid over iets aan te duiden :
— dank ! graces a Dieu ! Dieu merci ! Als
eene thans in onbruik geraakte foort van
pligtpleging bij het niezen van iemand , ook
bij het weigeren eener aalmoes aan eenen
bedelaar : — helpe n ! — zegene u! Dieu
vons benisse ! Dieu vous contente ! Dieu volts
assiste! Dieu vous soit en aide!; tot iterken
aandrang bij een verzoek : Om Gods wil ,
om Gods wille , in Gods naam , au nom de
Dieu , pour l'amour de Dieu ; (om Gods
wit, pour Pamour de Dieu; beteekent ook:
Om met zonder eenig inzigt van belang,
nit enkele barmhartigheid; en vender: karig,
als : Men heeft er hem als om Gods wil van
gegeven , on lui en a donne comme pour Pamour de Dieu. In Gods naam beteekent
ook, wanneer men ziins ondanks zijne toeitemming tot iets geeft , als : Gij wilt het
clan volflrekt doen, wel no, in Gods naam,
Vous voullez absolument le faire, eh bless fates-
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fes-le ; bij , wijze van uitroep : God ! mijn --!
ede ! Dieu! mon Dieu ! bon Dieu ! bonte
Dieu! bonte divine! —! welk een ongeval-! Dieu ! quel malheur ! Dieu I quel acci:
dent! bij wipe van bekrachtiging , ale : Zoo
waar leeft, zoo waar als er een — is ,
sur mon Dieu; devant Dieu; Diets m'est temoin; Dieti m'en est temoin. Als gewoon
formulier van eenen plegtigen eed: Zoo waar
helpe mij — almagtig, ainsi Dieu me soit en
bij Roomsch Cath. , het heilige,
Aide.
( op fommige plaatfen : Ons Meer,) de in
het vleesch en bloed van Christus verAderde
hostie , le bon Dieu; (bij ons weinig anders
gebruikelJjk , dm- in het zamengeftelde Godsdragt , zie Godsdragt ; doch de Franfchen
zeggen van het opheffen van den gewijden
ouwel , on live le bon Dieu; van het dragen
deszelven naar eenen zieke , on va porter
le bon Diets a ce malade.) —, (in den bijbelft. en dan Twoonlijk met bijvoeging van
het lidwoord. De — der heirfcharen , der
Iegerfcharen e Dieu des armies. De—der
wrake , le Dieu des vengeances. De naijverige —, le Dieu jaloux. De — der bannhartigheid , le Dieu des misericordes.
door een op last van God werkend fchepfel,
als : Mozes was de — van Aaron , Noise fist le
Dieu)d'Aaron. Hij zal voor de goden (overheden) gebragt worden , it sera amend devant les Dieux. — , in het algemeen , naar het
Hebreenwsch 5 in den zin van uitnemendleid uitmuntendheid , voortreffelijkheid, en
van daar (inzond„ bij de Israelites gebrutkelijk ,) Hij is een man Gods, c'est un homme
de Dieu; fpr. w. geeft hulp aan de zijnen ih den flaap , (men verkrijgt foms een
geluk onverwacht en zonder eigen toedoen 5)
le biers vient en dormant a ceux que Dieu
aime. De item des yolks is de Item van God,
da voix du peuple est la voix de Dieu. Elk
het zijne en — voor ons alien, zie Elk.
Gods water over Gods akker of land laten loopen, zie Akker. God en mensch, theanthrope.
Goddelijk , b. n. der godheid eigen ,
e, theologal, e. Het goddelijke wezen , de
goddelijke eigenfchappen en volmaaktheden ,
l'essence divine, les qualites et perfections
divines. De goddelijke voorzienigheid ,
providence divine. De goddelijke natuur van
C hristus, la nature divine de Jesus-Christ.
Goddelijke ingeving , inspiration divine.
Voor erkennen , (vergoden ,) diviniser,
deifier. De heidenen erkenden de orakels
voor —, les payees divinisoient les oracles.
dat eene godheid toekomt , divin, e.
De Romtinen bewezen goddelijke eer aan
hunne keizers, les Remains rendoient des
honneurs divine a leurs empereurs. De goddelijke eer toekennen, defdrer, &corner les
honneurs divins. —, uitnemend , voortreffelijk divin, e. De goddelijke Plato, le divin Platon. Hij is een — mensch , c'est un
homme divin. Eene goddelijke fchoonkeid
une beautd divine. Een — werk, un ouvrabijw. divinement. gij zingt ,
ge
danst, fchrijft —, elle chanter danse, ecrit
divinement.
Goddelpheid , vr, goddelijke eigenfchap , diyinite. De — van het woord , la divinitd
du verbe. goddelijke oorfprong , divinitd. De — der heilige fchrift , der openbaring 5 la divinitd de Pecriture sainte, de la
revelation. — en menfchelijkheid , (in de
godg.) theanthropie.
Goddeloos , b. n. ongodsdienfiig , impie
vhant e, pervers , e. Goddeioozp taal, des
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paroles impies, des discours impies.
,deloos , ondeugend , impie, deprave, e, me
chant , e. God ftraft de goddeloozen , Diets
punit les imp. ies, les michants. —,(in eenen
zachteren 5) als : Welk een levers
maakt gij daar ? quel afreux tintamarre
faites-vous la-be s? bijw. d'une maniere
impie.—,mecleamment, avec michanceti.—,
terriblement , sacrilegement.
Goddeloosheid, vr. ongodsdienstigheid,
te.
zedeloosheid, depravite , michanceti, perversite.
Godendienst , vr. heidenfche godsdienst, culte
des dieux, m.
Goddeloosbjk, zie Goddeloos , bijw.
Godendom , o. de gezamenlijke heidenfche
godheden, les divinites payennes, f. pl. les
dieux de la fable, m.
Godendrank , m. (in de fabell.) nectar.
Godeuleer, yr. fabelleer,, de leer van het heidensch godendom , mythologie. Men moet
iets van de — weten , om de dichters se Verfiaan , it faut savoir q. ch. de la mythologic
pour entendre lee poetes.
Godenmaal , o. (in de fabell.) festin des dieux,
m.
(bij de Romeinen), lectisterne, m.
Godenfpijs, yr. (in de fabell. ) ambroisie.
Godennjd , m. de tijd , toes men de heidenfche godheden vereerde , les temps mythologiques.
Godes zie Godin.
Godgeleerd , b. n. tot de godgeleerdheid Jaehoorende , theologique. Godgeleerde gefprekken , des entrettens theologiques. Eene godgeleerde vraag, une question theologique.
, in de godgeleerdheid ervaren , verse, e,
dans la theologie.— , bijw. theologiquement,
d'une maniere theologique, en theologien.
Godgeleerde , m. die de .godgeleerdheid verfiaat , beoefent, onderwijst. theologien. —,
(bij de R. K.) kanonik voor de godgeleerdheid, ecoltitre.
Godgeleerdelijk , zie Godgeleerd, bijw.
Godgeleerdheid vr. de kennis van hetgene
tot de goddelijke leer behoort , theologie.
Men verdeelt de — in twee foorten : de natuurlijke — en de bovennatuurlijke —, on
divise la theologie en deux espaces , la theologic natur elle , et la theologie spirituelle. De
befpiegelende —, la theologte speculative.
De beoefenende
, la theologie pratique ou
morale. Stellige theologie positive.
Schoolfche —, theologie scolasttque. Hoog.
leeraar in de — professeur en theologie, In
de — fluderen , etudier en theologie.
God5ezant , m. (in den bijbelfbjl) envoyede
Dieu, prophete.
Godgewijd , b. n. aan God gewijd, consacre
e, a Dieu. Een
altaar,, un autel consacre
a Dieu.
Godheid. , vr. heidenfche god of godin , dela ,
divtnite 51: diets, m. De heidensche godheden , les divinites payennes. —, (zonder
meerv.) het Opperwezen 5 God, la divinitd. De — ontkennen , nitt erkennen , is alle licht der rede verloochenen, nier la divinite ,, ne reconnoitre point de divinitd , c'est
renoncer a toutes les lumiares de la raison.
—, goddelijkheid, divinitd, essence ou nature divine. De — van Jezus, la divinitd
de Jesus-Christ.
Godin, yr. (in de fabell.) goddelijk wezen
van het vrouwelijk geflacht, deesse. Diana,
de — der bosfchen , Diane, la deesse des fire'ts; fig. Deze vrouw heeft een voorkomen
als eene cette fammg a le port d'iing deesse,
God-
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Codinnendom , o. de gezamenlijke godinnen
Godsgeregt, o. (in de gefchied.) geregtelijk
toutes les deesses ,f. pl. domaine des deesses,
tweegevecht, of andere proeve , bij welke
Godist , m. iemancl , die , zonder aaii eenige
men onderftelde , dat God ten voordeele der
openbaring te gelooven , door bloote redeonfchuld hefliste jugement de Dieu, m. ornering van het beftaan eens opperften wezens
f. De godsgeregten hadden plaats in
erkent overtuigd te zijn , ddiste , m. et f:
Engeland , Duitschland en Frankrijk , les orarien, ne.
dalies se pratiquoient en Angleterre, en
Godisterij , yr. deicme , m. Zie Godist.
Allemagne et en France.
Godlievend , b. n.- qui aime et craint Dieu, Godsgezant, m. voorlooper,, (Johannes) endevot , e, religieux, euse, pieux, ense.
voye de Dieu, precurseur.
Godloochenaar,, in. die het beftaan van een Godshuis , o. Ngasthuis , hospice, hepital,
opperite wezen ontkent , athee, m. et f.
—, kerk , maison de Dieu, eglise, f. temGodloochenaarfter, yr. zie Godverloochenaarfter.
ple , M.
Godloochenarij , yr. het ontkennen van het Godskunde, yr. godgeleerdheid. theologie.
beftaan eens opperften wezens, atheisme,m. Godslasteraar, m. blasphetnateur. Een mensch,
Godmensch , m. (in de christ. godgel.) Chrisdie den naam Gods ijdellijk gebruikt , is een,
tus, die en Grid en mensch is, homme-Dieu, m.
homme qui Arend le nom de Dieu en
Godsbode , zie Godsgezant.
yam, est un blasphemateur.
Godsdienst, yr. goddelijke eeredienst , culte, Godslastering , yr. blaspheme, tn. Godslasteculte divin, cults religieux. , De vorst maakt
ringen uitfpreken , dire, proferer, prononwetten tot regeling van de openbare —, le
cer des blasphemes, blasphemer. Iemand van
prince fait des lois pour regler le culte _pubefchuldigen , accuser q. q. de blaspheme.
blic. —, godSclienstoefening, als : De — Godslasterlijk , b. n. blasphematoire. Een —
bijwonen , (bij de roomsch kath.) assister
werk , un onvrage biasphematoire.
bijw.
Poifice, (bij de hervormd.) assister au pred'une maniere blasphematoire.,
che , (au service divin). Vrije uitoefening Godsmoord , an. (in de christel. gefch.) de ter
der —, libre exercice de la religion. —,
dood brenging van Jezus , de'tcide.
godsdienstige gezindheid , geloof, religion, Godspenning , handgift , gift tot een teeken
Eene
—
belijden
,
.
professer
une
religion.
Bevan'
de ernstigheid eener aangegane verbindf
lijdenis doen van eene e profession d'une
tenis , inzond. bij het huren van dienstboden,
religion. Eene nieuwe —makes, fonder ou creer
arches , f. pl. denier a Dieu , m. Den —
une nouvelle religion. Zich eene — naar zijnen
geven , donner lee arches. Hij heeft den —
fmaak vormen-, se faire une religion a sa guise.
terug gegeyen , it a rendu le denier a Dieu.
De — van het land , van onze ouders , van Godfpraak, yr. (in de gefch.) eene voorzegden vorst , la religion du pays , de nos pares
ging, die men voor goddelijk hield , oracle,
us. Eene dubbelzinnige —, un oracle ambi( anc'etres), du prince. Voor de — flerven ,
mourirpour la religiop. Het is een mensch
gu , ou a double sans; fig. Zijne woorden wazonder) , c'est un homme sans religion, qui
ren godfpraken, sefdiscours etoient des oracles.
n'a point de religion. Alle godsdiensten zijn Godsregering , yr. (in de Israel. gefch.) flaatshem gelijk , toutes les religions lui sent bonbeftuur , welks hoofden enkel als de uitvoernes. De — van Mahomet , la religion de
ders van onmiddellijke bevelen Gods bePlahomet.De joodfche —, la religion juive ,
fchouwd werden , theocratie , gouvernement
De christelijke —, la religion chretienne.
theocratique, nc. De Hebrars leveren onn
De hervormde , la religion reformee, (de
het eenige voorbeeld eener ware —, le penRoomsch kath. in Frankrijk zeggen :) la
ple des Mbreux nous fotirnit le seul exemple
religion pretendue re'formee. De belkjders van
d'une vraie theacratie. Dat betrekking heeft
de hervonnde (bij de Roomfchen), les reop de
, theocratique.
ligionnaires. De Roomsch-katholieke —, de Godsregt , o. (in de oudheid) proef van onRoomfche —, of (gelijk de Roomschgezinden
fchuld , ordalse.
zelven liever zeggen :) De katholieke —, Godsvereering , vr. vereering die aan God alla religion catholique , la religion romaine.
leen toekomt , Hem alleen bewezen wordt
Godsdienstig , b. n. tot de godsdienst behooculte de latrie, m.
rende , religieux , euse. Godsdienstige pleg- Godsvrucht , yr. eerbiedig ontzag voor God,
tigheden, des ceremonies religieuses. Een —
religion. (AANM. Het Nederduitsch heeft
geloof, une croyance religieuse —, de voorde drie woorden : godsvrucht, godsdienstigfchriften van eene godsdienst (godsdienstig
heid en vroomheid ; het Fransch , religion,
geloof) betrachtende , pieux, euse, devot, e,
piece, devotion, f. Uiterlijk vertoon is minder
(devotieux , euse)t. Een — man , tin homme
de eigenfchap der godsvrucht (religion),
clan wezen/ijke, huisvesting in het hart ; de
pieux, religieux, un homme devot, confit
en devotion. —, bijw. zie iGodsdienstiglijk.
godsdienstigheid (piste) woont mede in het
hart, maar vertoont zich tevens uiterlijk ;
Godsdienstigheid , yr. het betrachcen van de
vroomheid (devotion) kan ook bloote uitervoorfchriften der godsdienst 5 pieta , devotion,
religion. Zie ook Godsvrucht.
lijke vertooning zijn 5 la religion est plus dans
le coeur qu'elle ne paroit au-dehors; la plea
Godsdienstigliik , bijw. religieusement, d'une
maniere religieuse. — leven , vivre religionest dans le coeur et paroit au-dehors ;desement.
votion paroit quelquefois au-dehors sans etre
dans le coeur.) Zie ook Godzaligheid.
Godsdienstvrijheid , yr. libre exercice de la religion, m. liberty de religion ou de con- Godvergeten , b. n. goddeloos , impie,scelerat,
science, f:
e, profane, sacrilege, mechant. Een mensch,
un homme impie.
bijw. d'une maniere
Godsdieristverzaker,, m. afvallige , apostat.
impie , sans religion, trreligieusement. Hij is
Godsdienstverzaking, vr. afvalligheid, apostasie.
— lui , it est diablement paresseux , fain.
Godsdragt , vr. bij de Roomsch kath. het omdragen van het heilige , procession dans la- Godverloochenaar,, m. die zijnen God verloochent , athde. Zie God.loochenaar.
quelle on porte le bon Dieu ,Phostie consacrie.
Godverloochenaarfter yr. femme qui nie l'exisGodsgave , vr. don de Dieu, m.
Godsgenade , y r. (in de kruidk..) klein vingertence d'un Dieu, athde ,
Godverzaakfter, zie Godloochenaarfter.
hoedkrnid , gratiole,
GodY
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Godverzaiter, zie Godloochenaar.
Godverzaking , yr. atheisme, m. zie GodloocheGodvreezend , b. n. zie Godvruchtig.
Godvreezendheid, zie Godvruchtigheid.
Godvruchtig, b. n. godvreezend, die in de
vreeze Gods leeft , religieux, euse, pieux ,
euse, ascetiyue; (in den godgel. fL) vivant
dans la cratnte de Dieu. —, bijw. r eligieusement, pieusement, divotemeut, dans la
crainte de Dieu. — leven, vivre dans la
crainte de Dien.
Godvruchtigheid, zie Godsvrucht.
Godvruchtigluk, zie Godvruchtig, bijw.
de
Godzalig, b. n. (in den godgel. ft.) die
vreeze Gods leeft, vivant dans la crainte
de Dieu. Een — leven leiden, vivre dans
la crainte de Dieu, selon Diets, pour Diets.
bijw. 'dans la crainte de Dieu, selon
Dieu, pour Olen.
Godzaligheid, yr. godsvrucht, religion , la
crainte de Diets. In de — leven , vivre dans
la crainte de Dien, zie Godzalig.
Good, b. n. en bijw. Beene onvolkomenheid
hebbende , bon , ne. God alleen is volmaakt
, it n'y a quo Dieu qui soft souverainewent bon. —, in eenen minder firengen zin,
(vergr. tr. Beter, overtr. tr. Best ; zie ook
die woorden ;) aan deszelfs beftemming
beantwoordende , bon, ne. God zag , dat het
licht — was, Dieu vit que la lumiere itoit
bonne. _Alles, wat God gefchapen heeft , is
—, tout ce que Dieu a cree, est bon. —
brood, de bon pain. — bier, de bonne biàre.
flit papier is —, dat is beter, en bet
uwe is het bestit, ce papier est bon,celui-14
est meilleur, et le vdtre est le meilleur. Een
— bock, un bon livre. Goede hoedanigheden , de bonnes qualites. Een, — land, un
prediker,, un bon predicabon pays. Een
foldaat , eon —
tour. Hij was altijd eon
zeeman, it fut toujours bon soldat , bon
marin. Een werkman, un bon ouvrier.
Goede menfchen , de bonnes gens. Men
moet wel zeer — zijn, om dat te dulden ,
it rant etre bien bon pour sonffrir cola. Een
best man, zie Best. Hij heeft dat — gemaakt , it a bien arrange cola; (Goedmaken , zie Goedmaken ; en Goed maken, zie
Goed, o. bier beneden.) Dat zal u — doen,
cola vous fora du blest. Hij doet den armen
veel Hij duet veel good aan de armen ,
ii fait beaucoup de bien aux pauvres ; (Goeddoen, zie Goeddoen.) Dit middel is —
(dienflig) voor de hoofdpijn, ce remede est
bon pour le mal de tete , contre le mal de tete.
Die trap is — om den hals te broken, cot
escalier est an casse-con. Waar is dat —
voor ? a quoi sort cola ? Deze voeriug past
bij de flof van dit kleed, cette doublus e
assortit bien a Petoffe de cot habit. Deze
kleur flaat niet 131.1 de andere, cette corkur n'assortit pas 4 l'antre ne revient pas
cette autre. De wind is —, it fait bon vent,
le vent est favorable. Dit is — wear your rei4igers, voila un bon temps pour les voyageurs,
an temps favorable aux voyageurs. Een —
(groot) gedeelte une bonne part. Het is eon
— uur (ruim eon our) van bier, it y a uric
bonne lieu° d'ici la. Ik verwacht u reeds
eon — uur, y a tine bonne heure que je
vous attends. Van goeden huize, (van eon
aanzienlijk geflacht,) de bonne famille.
Ik weet het van goeder hand, je le jais de
bonne part. lets ten goede duiden, prendre q. ch. en bonne part. Op doze plaats is
het — leven , ii fait bon en cot endroit. Het
is niet
met hem te doen to hebben , it ne
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fait pas bon avoir afraire 4 Jul , avec Ia.
Hij laat alles zijn, tl permet tout; fig. II
connive a tout. Zich goede dagen verfchaffen,
se donner du boss temps, passer de beaux fours.
Goede dagen hebben, avoir du bontevs. Iemand eenen goeden dag wenfchen, iemand
goeden dag zeggen, souhaiter, donner, dire le boss jour a q. q. De zaak is in goede
handen, Paffaite est en bonne main, entre
bonnes mains. Ik vind die kersfen zeer
je trouve ties cerise, três-bonnes; (Goedvinden , zie Goedvinden.) Deze bloem ruikt—,
cette flour sent bon. Geef ons goeden wijn,
donnez-vous de bon vin ; fpr. w. Goede wijn
behoeft geenen krans, a bon yin , it ne fats:
point de bouchon. Op eenen goeden voet
zijn, (good geregeld zijn) etre sur un boss
pied, our bon pied. Den goeden weg inflaan , etre en bon chemin. Met iemand op eenen
goeden voet zijn , titre bien avec q. q. De
koopman is —, (in den hand.el,) njk en in
ilaat om to betalen, le marchand est bon.
Hij heeft zijne boodfchap — gedaan, ils'est
bien aquitte de sa commission. Zich te
doen, se donner du bon temps, prendre ses
aises ; s'endonner a coeur joie. Gij hebt
praten , vous avez beau dire. Dat zal u
( te pas) komen, cola vous vien-dra a propos
on vous sera utile, vous servira. Het is —,
dat ik het weet , le bon est quo je le sass.
Het is —, indien hij komt , c'est bonne
marque lorsqu'il vient. Het zou even zoo —
geweest zijn , indien, cnz. autant auroit vain de, on que. Voor — houden, filer bon,
trouver bon, juger a propos. Ik acht mij te —,
dit to doen , je crois cela au-dessous de moi;
je croirois m'abaisser, m'avilir en ftisant
cola. Idij acht zich to —, met mij te fpreken, it ne daigne pas me parlor; it dedaigne
de me parlor. — beginnen, commencer bsen.
Voor iemand — fpreken, repondre pour q. q.
de q. ch. ; etre garant ou caution pour I. q. 1k
fpreek voor de betaling, je feral les dossiers bons. Ik heb nog honderd gulden van
het vorige jaar bij hem to lui reste
encore a me payer cent florins de Pannee derniere. Hoe veel hebt gij to —? combien
avez-vous de bon a demander? fpr. w. Al
to — is buurmans gels, qui se fait brebis le
le revenant
loup le mange. (Het te
bon.) Te houden, faire credit de q. ch.
Ter goeder trouw, de bonne foi. Ter goeder ure, a point nomme. Goede woorden,
zie op Woord. Geld op goede rekening
ontvangen, recevoir de l'argent a bon compte; (bij wijze van beleefdheid;) Wees zoo
ayez la bona; fig. Lets voor goede munt
opnemen, zie Mont. (bij de R. Cath.)
Goede vrijdag, vendred: saint. De goede
week, la semaine salute, la semaine de la
passion; fpr. w. — rond, — Zeeuwsch , en
boss Gaulois. — geld naar kwaad geld, zie Geld.
Een goede naam is beter dan rijkdommen,
bonne renommee vaut mieux que ceinture doree. Er — uitzien, avoir bonne mine. Het
— hebben, titre en bon etat; etre fort bien;
etre a son aise; l'avoir belle. GI.] zult het
— hebben, vous vous en trouverez bien. Hij
heeft het-zeer — bij zijnen meester,, it est fort
bien cheeson maitre. — voor iemand zijn,
bien- traitor q. q. ; lui, vouloir du bien. Deze
twee perfonen voegen — bij elkander, ces
deux personnes se conviennent fort, s'accordent bien. Het cone is zoo — als het andere.
De eene is zoo — als de andere , Pun vaut
Pautre, Pune vaut l'autre. Hij wordt ligt
toOraig, maar is fpocdig wear —, it se fdche
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geregeld 'even leidt.) Een — kind, un
the aisiment , mais it s'appaise de mime ,
enfant d'un bon naturel. Eene goedaardige
maken , rerevient aussiat. lets weder
inbor$t , une humeur douce. Een — karakparer une perte, un dommage 9 une.faute.
ter,, an caractere doux. Goedaardige kinweet , wat — voor em is , salt ce qui
derpokken 5 de la petite verole discrete ou
lost est propre ou lui va bien. Zoo als gebenigne. —, bijw. bonnement, avec bonne,
daan, (bijna gedaan ,) comme fait, e. De zaak
avec douceur ; fam. avec debonnairete, f.
is zoo — als gedaan , la chose est comme
faite. Ik acht het zoo — als gedaan , je le Goedaardigheid , vr. bon naturel, no. bonte ,f.
caractere doux , humour donee, bonhomie,
als
Liens pour fait. Dat is zoo — voor
benignite , f.
rust, cela me tiesit lieu de repos.
Goedaardiglij
k , zie Goedaardig, bijw.
zoo — als de bank , it est reel et effectif:
(bij regtsgel. die de /goedeIn goeden ernst, serieusement, tout de bon. Goedbezitter,,
ren van eene erfenis in bezitting heeft ,)
— ! (bij wijze van uitroeping .„ ) bon ! Goede
bien-tenant. De erfgenamen en goedbezitGod ! Bon Dieu! —, bijw. blen,bonnement.
ters , les heritiers et bien-tenants.
Coed, o. (zonder meerv.) al, wat goed is,
bien,, m. God is het hoogfte —, Dieu est Goeddadig, b. n. weldadig, bienfaisant , e,
liberal, e, charitable. — bijw. loberalement.
le souverain bien. (meets. Goederen,)
bezitting , bien, m. Roerende en onroeren- Goeddadigheid , yr. weldadigheid , bienfaisance, liberalite, charitd. Ruime , vorstelijke
de goederen , des biens meubles et immeu—, munificence.
bles, (ook enkel :) meubles et immeubles.
Hij bezit veel geld en —, it a de grands Goeddoen , w. (ik deed goed, heb goedgedaan) , vergoeden, rembourser, compenser,
biens. Een man , die vele groote en fchoone
balancer, riparer, indemniser. Hetgene gij
goederen bezit, un homme riche en fonds
er bij verliest, zal ik u —, je vous remde terre; un terrien; eene vrouw,, une
bourserai ce quo vous y perdez; zie Coed.
terrienne. Een fraai gelegen — (landgoed) , une terre bien situee. Have en Goeddoen , o. het doen van goede daden , het
bewijzen van weldaden, faire dos bien, disverliezen , perdre tout son bien. Geestetribuer, prodiguer des bienfaits. Dat -is nu
lijke goederen , kerkelijke goederen, biens,
mijn dank voor al mijn —, voila ma rerevenus ecclesiastiques; biens d'eglise, m. pl.
compense pour mes bienfaits.
Fabrijkgoed , des biens de fabrique, m. pl.
Vergankelijke goederen, wereldfche goederen, Goeddunken, o. w. (het dacht goed, heeft
goedgedacht), gepast voorkomen, trouver
biens prossagers, temporels, mondains, no. pl.
bon, approuver,,estimer,sembler bon. —, als :
hasarder bien et vie. Voor —enblodwagr, al
het heeft den minister goedgedacht, enz. le
het — (al de goederen) der wereld deed ik het
ministre a trouve bon de, etc. Doe zoo als het
niet , je ne le ferois pas pour tons les biens
u goeddunkt , faites comme bon vous semblera.
du monde; fpr. w. Onregtvaardig bedijt
(gedijt) niet , zie op Bedijen. —, koop- Goeddunken , o. meening, gevoelen , avis ,
sentiment, m. opinion, f Ik zal er u mijn
waar,, meestal meerv. Goederen , marchan— van zeggen, je vous dirai mon opinion
dises 9 ' f. pl. Er zijn vele goederen aangela-dessus. —, eigen ,wil , als : Hij doet alles
komen , it est arrive beaucoup de marchannaar zijn eigen it fait tout comme bon
dises. Zijn de goederen ontfcheept (gelost) ?
lui semble.
les marchandises sont-elles debarquees? Deze
goederen zijn bedorven , befchadigd , ces mar- Goede, o. al wat goed is 9. zie Goed, o.
chandises sont glitees.
het enkelv.) ha- Goederen , meerv. zie Goed.
(bonne part.
bits , efts, m„
hardes f pl. bagage, m. Is Poederhand , ( van) bijw. de bonne main, de
mijn — gemaakt ? mes ballots sont-ils faits ? Ik Goedertieren , b. n. barmhartig , clement, e, misericordieux , se, debonnaire, benin, igne.
heb eenig genomen , om veertien dagen
Zi9 de AANM. op Goedaardig. —, bijw.
buiten te blijven , j'ai psis quelques hardes
misericordieusement, debonnairement.
pour passer quinze fours a la campagne. Is
— aangekomen ? mes hardes sont-elles Goedertierenheid , yr. barmhartigheid , demonce, -misericorde, debonnaireti , benignite,
arrivees? Heeft de waschvrouw mijn — gebragt ? la blanchisseuse a-t=elle apporte mon
f. God ontvangt met, — de zondaars , die
tot Hem terug keeren , Dieu recoit miserilinge? Ons — is vertrokken , notre bagage
-rordieusement les pecheurs qui reviennent 4 lui.
est parti. allerlei dingen , welker namen men niet weet , of niet vericist te noc- Goedgedaan , verl. deelw. van Goeddoen.,
men , als : Ingelegd —, des confitures. Dat Goedgedacht , verl. deelw. van Goeddunken.
— is zeer bitter , cette drogue est bien amo- Goegefproken ,
deelw. van Goedfpreken.
re. Wat moet ik 'met dat — doen ? qu'est Goedgevonden , verl. deelw. van. Goedvinden.
celui qui ne souhaite que du
ce que je , dois faire de cela? Breng al dat Goedgunner,
bien, ami, patron, protecteur.
naar boven , portez tous ces eff'ets , toutes
n. gunftig , toegenegen , af:
ces choses, en 'taut. Wij hebben dit jaar Goedgunflig ,
fectionne
, e, favorable, bien.porte pour,
veel van dat — op de boomen , nous avons
benevole.
bijw. zie Goedgunfliglijk.
cette annee bien de cette vermine-M sur
les arbres. vobr allerlei floffen , zijde , Goedgunfligheid, yr. wegenegenheid 5 affection,
bonne volonti, ftsveur, bienveillance. (went.
laken, linnen , enz., enz. De kleermaker heeft
geen — genoeg , le tailleur n'a pas assez de Goedgunftiglijk , bijw. avec affection , favorabledrap, de hinge, etc. —, wordt niet zelden Goedhartig , b. n. goedig 5 welwillend omtrent
anderen , doux , ce, humain, e, cordial ,e ,
gebruikt in den -zin van tuig, flecht goed,
qui a le coeur bon, debonnaire. Hij is een
als : Wat zal ik met dat — aanvangen ? que
— mensch , c'est un bon .coeur. Lodewijk
ferai-je de cos colifichets, de ces bagatelles?
de vrome, de goedhartige , Louis le &banGoedaardig , b. n. van eenen goeden aard , zachtnaire.
moedig, d'un bon naturel, doux,ce,binin,
bijw. zie Goedhartiglijk.
igne ,debonnaire, bonasse, fam. (AANM. De Goedhartigheid, yr: goedigheid , welwillendheid jegens anderen , dauceur, humanite ,
woorden Benin en .Debonnaire gebruiken de
bona de coeur , bonne naturelle , bonhomie.
Fr. in eenen kwaden zin. [In mart debonnaire
et heroin, is een goedaardig man , die geZijne — heeft hem ongelukkig gemaakt, sa
bonte Pa rusne.
duldig verdraagt, dat zune vronw een
Ya
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Goedhartiglijk , bijw. debonnairement.
Goedheid. , yr. (zonder meerv.) de genegenheid , om aan anderen jets nuttigs , heilzaams
of aangenaams Ate verfchaffen bona. God
is de volmaaktfte —, Dieu ess la souveraine
bona , la supreme bona. Ik ben van uwe
— overtuigd , je sets persuade de votre bonte ;
(bij wijze van bcleefdh.) Zoudt gij wel de
— •illen hebben, auriez-vous bien la bontó?
Heb de — en help mij , de gtace,aidez-moi.
—, zachtmoedigheid , douceur. Alles met
, niets met geweld , tout par douceur, Hen
par force. —, (met een meerv.) dienstbetooning , als Hij heeft veel goedheden voor
mij gehad , it a eu beaucoup (bien des) de
bontes pour moi.
Goedig , zie Goedhartig.
Goedigheid , zie Goedhartigheid.
Goediglijk , zie Goedhartiglijk.
Goedkeurder,, m. fipprobateur.
Goedkeuren , b. w. (ik keurde goeti , heb goedgekeurd ,) approuver, agreer, applaudir;
fig. goii ter. lk keur goed, wat gij zegt ,
je gouts bien ce que vous dices.
Goedkeurend , b. n. goedgekeurd , approbatif,
(bij regtsgel.)
ive, approuve, e.
rekwest is goedgekeurct, sa
cite, e.
requéte est _placitee ou accordee.
Goedkeuring , yr. approbation, f. agrement ,
m. Het gedrag van den generaal heeft de
— weggedragen ,van den vorst , la condulte du
general a eu Papprobation du prince. Iemands
verwerven,obtenir ou emporterl'approbation
de q. q. Zijne aan jets geven, (fig. Het
zegel zijner — aan jets hechten ,) Bonner,
accorder son approbation a q. ch. Zijne — te
kennen geven , manifester son approbation.
Goedkeuriter, yr. approbatrice.
Goedkoop , b. n. en bijw. naar evenredigheid der
waarde voor eenen geringen prijs, a bon marchi, A bas prix, bon marche. Deze waar is zeer
—, veel goedkooper dan voorheen , cette
marchandise est a bon marche , a beaucoup
meilleur marche qu'h Pordinatre. Jets —
geven of ,verkoopen , faire bon marche d'une
chose. Het -is hier — leven , it fait bon
vivre ici. Alles is —, tout est a bon marIk ben er aan gekomen,
else, a bits
je l'ai eu aa
bon marche. Ik heb goedkooper
gekocht , dan gij , j'ai achete a meilleur
marche que, vous. Ik heb deze kerfen — geIwcht , eu bon marche de ces cerises.
Goedkooper worden , devenir a meilleur
marche ; baissér, diminuer de prix. Het is
al te —, het is te geef, c'est trop bon marche,
c'est pour rien, c'est marche donne ! fig. Hij is
er — afgekomeu , (hij heeft el; weinig bij
verloren,) it en est quitte a bon marche.
Hij zal er zoo — niet afkoopen, it n'en
sera pas quitte a si bon marche; fpr. w.
Duurkoop is —, qui bon Pachete, bon le
bolt. dikwijls enkel in den zin van :
kostende , (doch enkel in den vergrootenden
en overtreffenden trap) als: Deze hoed is
goedkooper, dan de uwe , ce chapeau coot
moins, que le votre. Welk van die drie huizen is het goedkoopfle ? laquelle de ces trois
maisons ,coil te le moius?
Goedkoopheid, yr. la modicia du prix ,le bon
marche, le bas prix d'une chose. De —
dezer waren deed mij dezelve koopen ,
modicite du prix de ces marchandises me fit
les acheter. Om tie — behoeft gij bij dien
koopman niet te gaan , ce marchand ne vend
pas A meilleur marche que les autres. Ik
-ben verwonderd over de — van deze
je suis etonne du bas prix de ces dto.fes.
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Goedmaken , b. w. (ik maakte goed, heb goed._
&emaakt) , fchadeloos ftellen , dedommager,
Indemniser, reparer, restituer.
Goedmaking , vr. fchadeloositelling , dedommiolgement, m. restitution, reparation, indemnisation ou indemnite , f.
Goedsmoeds, bijw. met overleg , in koelen bloede , de propos delibere, de sang froid, tout boncement. wel te moede , garment. —zijn,
ttre de bonne humour; avoir. bon courage.
Hij is altijd — it a toujours bon courage.
Goedfehiks , bijw. de bon gre. (temps.
Goedsujcis bijw. vroeg, de bonne lucre, a
Goedfpreken , o. w. (ik fprak good, heb goedgefproken), borg zijn voor remand, repondre pour q. q. Ik ben niet bezorgd voor de
fon). , die men mij fchuldig is , want gij hebt
er goed your gefproken , je ne suis pas en
peine de la somme qui m'est due, car vous
m'en avez re'pondu.
GOedvinden , b. w. (ik vond goed , heb goedgevonden) , voor oorbaar houden , trouver
bon, juger a propos. Indien gij het goedvindt, si vous le trouvez bon.
Goedvinden , o. welmeenen , permission, f.
Ik zal naar mijn eigen handelen , je ferns
comme bon me semblera. Met ow —, avec
votre permission.
Goedwillig, b. n. zonder tegenzin , vrijwillig ,
volontaire, bien-porte pour complaisant. —,
bijw. volontairement, sans contrainte, de
bonne, de franche volonte.
Goedwilligheid vr. bonne volonte, complaisance, facilite , bonne, bienveillance.
Goehjk, b. n. aanvallig , lief, joli, e, gentil,
le, agreable, aimable. Een — meisje, une
jolie fille.
bijw. loliment.
Goelijkheid , yr. aanvalligheid , beminnelijkheid , amabilite. (man , arbitre.
Goeman , m. (meerv. Goemannen ,) fcheidsGolf, yr. waterbaar, onde, vague, f. fiot , tn.
Hooge — na eenen form , houle ou houlle , lame. De golven gingen nog zeer hol
la hoAle etoit encore fort grosse. (bij
dichters ,) inzond. in het meerv. voor : zee,
als : Het faip werd begraven in de golven,
le vaisseau fist enseveli dans les ondes.
—, zeeboezem , golfe, m. bale, f. De —
van Venetie , le golfs de Venise.
Golfachtig , b. n. onde', e, houlleux, Buse. De
zee is —, la mer est houleuse. als met
golven, ondoyant, e. De golfachtige rook,
la funde tiondoyante. —, met golven gemaakt,
onde, e. —, met kleine , fijne golven , (in
de kruidk.) onduld , e, onduleux , se.
Golven, o. w. (ik golfde , heb gegolfd); van
de baren , zwellend rollen , .f/otter par ondes ; mtestal (bij dichters,) fig. eene golvende beweging hebben , ondoyer, onduler.
Zijne haren golfden in den wind , sus cheveux ondoyoient au gre du vent. Golvende
haren , des cheveux ondoyants. Eene golvende beweging , un mouvement ondulatoit'e , un mouvement d'ondulation. Golvende
beweging der vochten, fluctuation des humeurs. Eene golvende ,beweging voortbrengen of hebben, onduler.
Golving , vr. ondulation. De — of golvenvormige beweging der lucht , Pondulation de Pair.
Gom , yr. zekere ligt ftollende lijmachtige
zelfitandigheid, die uit fommige plantgewasfen
druipt , gomme , f. Arabifche —, gomme arabique. Vebrkrachtige —, (bij ons gemeenlift
met den Franfchen nano gomme elastique.
Gomachtig , b. n, naar goon gelijkende, gomoneux, Buse. Eene gomachtige zelfftandigheid , une substance gommeuse.
Com-
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Gcomboom m. zekere Amerikaanfche boom,
den hem met fleenen , les garcons la fetoient
die veel gom voortbrengt , gommier, m.
des pierres; zie verder Werpen en Smijten.
Gomhars , yr. gomme-resine.
Gooijer,, m. celui qui jette, jeteur.
Gommen , b. w. (ik gomde, heb gegomd) , Goouing , vr. action de jeter f. zie Worp.
met gom glanzig maken, gommer. Lint —, Gooifter,, vr. cello qui jette, jeteuse.
gommer des rubuns. Gegomd linnen, toile Goon , m. meerv. (bij dichters, voor:)
bougranee.
den , zie God.
Gommen , 0. gommement, m.
Goor , b. n. (oo) van melk, zuurachtig door
Gommer,, m. celui qui gomme, gommeur.
bederf, aigre, acre, tourne,_ e. , van
Gommig , b. n. gom bevattende 5 gommeux 5 Buse.
fpek, ranzig, ranee., — fpek , lard ranee.
Gomming , yr. het gommen gommement, m.
Dit fpek ruikt — 5 ce lard sent le ranee.
Gomrijk , b. n. riche , abondant en gomme.
— 5 (Goor beteekende ondtijds : Mest, Slijk;
Goinfter,5 yr. celle qui gomme.
van daar zeggen wij :) — land, cl!amp qua
Gomfteen , m. zircon.
rapporte sans dtre cultive ou engraisse; van
Gomwater,, o. eau gommde, f.
bier: fig. zeer , sale. Een — hemd ,
Gondel , vr. zeker Italiaansch vaartuig , gonune chemise fort sale. Goore handen , des
dole 5 f.
mains fort sales. Goore taal, des paroles
Gondelier,, m. fchipper of roeijer eener gonsales. _Een goore vent , kerel , un vilaits
del, gondolier, m. (ment, m.
homme.
bijw. trune maniere vilaine,
Cons , m. gomineiend gebrom , bourdonned'une vilaine facon, salement.
Gonstbl, m. zie Bromtol.
Goorachtig , b. n. een weinig goor , un pets
Gonst 5 yr.' (op de Veluwe ,) engrais reste dans
aigre, acre, ranee, aigrelet, te, suret , te.
une terre arable, m.
(ik goorde , heb gegoord),
Gooren , o.
conzen , o. w. (ik gonsde i heb gegon§d)
zuur worden , tout ner s'aigrir. — „ van
een dommelend geluid maken , bourdonner.
fpek, rancor..
Eene menigte bijen gonsden mij om de ooren, Goornat 5 0. wen,
une multitude d'abeilles bourdonnoient a mes Goot , verb t. van Gieten.
oreilles. Het — der bijen, le bourdonnement Goot , vr. houten of looden buis , tuyau , con,des abeilles. (bij de Noordholl.) van
duit , egout , m. (dakgoot Ogouttiere ,f. —,
het water , zie Zingen , Razen.
hanggoot , dakgoot, chéneau ,,m. Kleine —
Gonzer,, m. personne ou chose qui bourdonne.
aan een dakvenfter,, ook tusfchen twee daGonzing, vr. bourdonnement , m.
ken , die zich vereenigen, noulet , on. Klein
Goochelaar, m. die goochelt ,fongleur,foueur
ne — voor eenen waterval, aan fonteinwerk,
de passe passe, joueur de gobelets , joueur des
goulotte, goulette. Kleine —, (in de zout.
gobelets , bateleur; escamoteur.
keek) maure, m. —, (midden op de ftraGoochelaarspopje , yr. godenot , m.
ten 5 om het water of te leiden ,) ruisGoochelares , yr. joueuse de gobelets, des goseau, egout , m.; fpr. w. Zoo loopen ,de gobelets, bateleuse.
ten, als het regent , ce sont les consequences
Goochelarij , vra, tours de passe passe, tours de
de tels procedes. — 5 (op de Veluwe 9)
gibeciere, tours de gobelets, m. pl. batelage,
plaats, waar men de vaten wascht , en ander
jonglerie , f.
huifelijk work verrigt, lavoir de cuisine,
Goochelen , o. w. (ik goochelde, heb gegooon. Goten in een fchip , waardoor hecwa.
cheld) , door vaardige handgrepen het oog
ter naar de pomp loopt, anguillers, m. pl.
bedriegen , faire des tours de passe-passe , fonanguillees, f. Watergoot , fpijgat op een
gler. Met bekers —, jouer des gobelets. Uit de
fchip, dalot,
tasch — 5 faire des tours de gibeciere. —, Gootgat , o. trou par a s'ecoulal'eau do lavoir
b. w. als : Hij heeft mij den zakdoek uit
de cuisine, m. trou du lavoir.
den zak gegoocheld ,par on tour ‘Padresse
Gootje , o. verkl. w. van. Goot. —, fcheutle„
m'a escamote mon mouchoir de poche:
filet, m. goutte,
Goocheling , yr. action de jouer des gobelets, Gootplank , yr.. planche qui couvre une goutetc, f
Here , un . ruisseau, un egout.
(larij.
Goochelfpel , o. het goochelen , zie Gooche- Gootheen , m. in eene keuken , evier,,
Goocheltasch 5 yr. tasch , waarvan de, gooche- Gootvormig, b. n. (in de kruidk.) blad met
laars zich bedienen , ter berging hunner beeenen hook als eene goot , feuille carende.
kers en andere gereedfchappen , gibeciere. Gootwater, o. eau de gouttiere on de ruisseau,
Uit de — fpelen, faire des tours de gibeeau d'etout, f. — van een' vuilnisput ,
ciere.
ague
(tour, m.
Goochelfluk , o. tour de passe-passe , d'escamo- Gord ,Gordo , yr. (bij fcheepstimmerl.) rib
Gooi, m. worp , jet, action de jeter, f.
van een fchip, ate d'un vaisseau, m.
Een — met eenen fteen , un jet ou coup de Gorclel , ferlijke riem om de middel , coinpierre. De — van eenen flees met eenen
ture , f: Een zijden , leèren — une ceinture
flinger is fneller, dan met de' hand , le jet
de soot , de emir.. Eenen — omdoen , se
d'une pierre avec la fronde est plus violent
ceindre; fig. Iemanel een hart onder den —
qu'avec le bras. Een — met dobbelfteenen ,
fteken , encourager q. j.
om wapenea
un coup de des. Den eerflen — hebben ,
aan of in to dragon , canturon, m.
avoir le de ; (in het kegelen :) avoid la bott- Gordelgesp in. boucle de ceinrure , f.
le. Hij heeft eenen gelukkigen gedaan, Gordelmaker,
ceinturier, m.
it a fait un coup de pat tie. In eenen — Gorden, b. w. (ik gordde, heb gegord) „ met
alle negen kegels omfmijten faire tout le
eenen gordel vAmaken , ceindre, sanquillier en un coup. Eenen Thdoen , faire
gler. Een paard. —, sangler un cheval. Het
un coup, jeter un coup.
zwaard aan de hoop —, mettre l'epee au cote,
Gooijen 5 b. w. (ik gooide , heb gegooid ,) in
ceindre epee ; fig. Cook : Zich ten ftrijde — ,)
eenige beteekenisfen en uitdrukkingen het
se pre'parer ti la guerre. Zich —, se ceindre.
zelfde als werpen, jeter. Iemand met flee- Gordijn , vr. en o. zeker voorhangfel, rideau,
nen —, of: Steenen naar iemand —, jem. De gordijnen van een ledekant, la garter des pierres el q. q . Door of met het — van
niture , le tour de lit. — voor eene deur,,
g eenen , a coups de pierres. De jongens gooiportiere, f. —, in eenen fcliouwburg voor het
3
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tooneel , toile, I, De — oplialen narkres. Ongepolijst , ruw
, or In at. cht
ten, lever, baisser la toile. De gordijn valt,
vras or. Valsch
, faux or. Kleuwordt opgehaard , /a toile se bahse , se hausse.
rig —, or de couleur. Gefmolten of
De — open fchuiven , tirer ou ouvrir le rideau.
vloeibaar or en bain. Drinkbaar 9 or
.(AANm. 'firer le rideau beteekent zoo wel
potable. Gemunt —, or monnoye. Al het
toefchuiven , als open fchuiven : Tirez le rivaatwerk was van — tons les vases etoient
deau je veux dormir, fchuif de — toe , ik
d'or. In — werken , travailler en or. Eene
wil flapen. Tirez le rideau, je me leve,
fom in — betalen , payer une somme on or,
fchuif de — open , ik fla op.) Schuif de
Hij zoekt voor zilvergeld , it cherche de
voor die fchilderij , tirez le rideau sur
l'or pour de l'argent blanc. Eene ton gouds ,
ce tableau. Schuif de — voor die fchildecent mille florins d'Hollande ; fig. Het is een
rij weg , tirez le rideau de devant ce tableau.
man van —, Hij is met geen — te betalen op
te wegen , cet tsvmme vane son pesant d'or.
Schuif de gordijnen van mijn bed open of
toe , tirez les rideaux de mon lit ; fig. Dat
Dat is zoo goed als 5 (zoo goed als geis eene zaak , waar men eene moet voorreed geld , men kan het tot geld maken
zoo dra men wil ,) c'est de l'or en barre;
ichuiven , (men moet er niet meer van fpreken ,) c'est une chose sur laquelle it faut
fpr. w. De morgenflond heeft — in den mond,
l'aurore est l'amse des muses. Het is niet alles
tirer le rideau. Hij is reeds achter de gordat blinkt, zie Blinken. Eigen haard —
dijnen, (te bed ,) il est dela au lit. Men
waard 5 zie Haard. —, dat fiom is, maakt
moet niet van achter de gordijnen klappen
regt dat krom is , (er is geen-pot zoo fcheef,
ce qui se passe entre le mars et la femme,
of er worth wel een clekfel op gevonden,)
dolt titre secret. Laat ons eene fchuiven
Por supplee souvent le merite et la beaute ,
voor die ongelukkige tijden , tirons le rideau
zie Dekfel. , (bij _dichters ,) fig. voor
sur ties temps malheureux. Hij hbudt zich
dingen, die eene gele kleur bebben, als : Het —
achter de —, il se tient derriere 1 rideau.
zijner haren , l'or de ses cheveux; voor : rijp
—, (in den vestingb.) courtine, f.
graan , l'or des moissons ; voor : de firaGordijnmis , zie Gordijnpreek.
len der zon , les rayons du soleil; voor : den
Gordijnpreek, vr. berisping , die een der echtglans der fterren , Peclat des etoiles. —, (in
genooten aan den anderen doer achter de
tle wapenk.) gele kleur, in plaatdruk door
gordijnen, sermon de lit, m. wercuriale de
ftipjes aangeduid 9 or.
lit, reprimande particuliere.
Goudachtig , b. n. ressemblant a l'or.
Gordijnring , m. anneau de rideau, m.
Goudadelaar,, zie Goudarend.
(veine d'or.
Gordijnroede , vr. tringle.
Cording , yr. enkel gijtouw,, (zeew.)cargue,f. Goudader,, yr. miingang , die gouderts bevat,
Goudarend
,
aigle
done
,
aigle
royal
, f.
tneerv. Gordings en Gordingen , -barkhouten,
( fcheepsw.) pre ceintes ceintes, f. pl. — van Goudberg m. montagne qui contient des mines
d'or, f.
een dak , die op de dakiloelen rust (in de
bouwk.)panne , f. Gordingen , om palisfaden Goudbeurs , yr. bourse d'or, qui est pleine d'or.
aan elkander te verbinden , linteaux, m. pl. Goudblaadje , o. bractecle, paillette 9 f.
Goudbloem , yr. zekere gele bloem , souci , m.
Gordriem , m. ceinture de cuir, Bangle, f.
Goudbrafem ,
zekere brafem , die tusfchen
Corgel ,
firot, gosier .7 tn. gorge, f.
de oogen eene gele boogliju heeft, dorade,f.
Corgeldrank , m. gargartsme ,
Gorgelen , o. w. (ik gorgelde , heb gegor- Gouddorst, m. onmatige begeerte naar rijkdom,
soif de l'or, (l'or, arguer.
geld) , de keel met eenig vocht fpoelen ,
Gouddraad , o. flu d'or, na. — trekken, tirer
Cgatgarisme ,
gargariser.
Gorgeling , yr. action de se gargariser, f. Gouddraadtrekker,, m. tireur d'or. Die den
draad voor de vierde maal doortrekt avanGoigelklep , zie Keellelletje.
ceur,, tn.
Cgue , f:
Corgelknoop , zie Keelknobbel.
Gouddratcltrekkers werkplaats, trekbank , arCorgelpijp , zie Longpijp.
Gouden , b. n. van gond , d'or. Een penCorgelwater, o. gargarisme,
ning, une medaille d'or. Een — horologie,
Gors, yr. aangeflibd land bij eene rivier, , terune montre d'or. — kant , dentelle d'or.
res' qui se forwent aupres d'une riviere , f.
Eene — keten , une chaine d'or. Het —
alluvion, zie ook Binnengors en Buitengors.
vlies , la toison d'or. De orde (ridderorde)
Gore, yr. grut , gruau, Boekweiten —,
van
het — vlies , Pordre de la toison, de la
gruau de ble sarrasin. Havergort , gruau
toison d'or. Een ridder van het — vlies,
d'avoine.
(ook wel: Nrliesridder ,) chevalier de la tos
Gortbeuling, m. bowfin de groats, fn.
son. Hij heeft de orde van het — vlies, iT
Gortenbrij , m. bouillie de gruau , f.
a la toison. De — bulle, la bulle d'or,
Gortentelder, m. fam. fig. vrek, ladre, jozie Bulle ; fig. Ik heb daar — dagen doorgecrisse , avare.
bragt, j'y at passé des fours cousus d'or et
Gortig , b. n. van zekere varkensziekte ladre.
de sot& Zinn haar golfde in — lokken op
bijw. fig. Hij maakt het —, il se conzijne fchouders , ses cheveux flottoient en
duit mal.
boucles d'or sur ses epaules. De eeuw,,
Gortigheid, yr. ladrerie.
Page d'or, zie Eeuw. Eene — bruiloft,
Gortmaker,, zie Grutter4
zie Bruiloft. — regen , (zeker geel bloeiGortmolen , m. moulin a gruau.
jeud heestertje ,) citise on cytise des illpes.
Gortworm , m. ver qui se trouve dans le
—
tor , zie Tor ; fpr. w.
bergen helogruau, _ver de gruau, tn.
ven , zie Berg. Eenen vlugtendenvijand
Gortworst , vr. zie Gortbeuling.
moet men eene brug bouwen, faut
klein fink gefchut , berche , f:
Goteling ,
faire un pont d'or ii Pennetni. —, (in de
Good , vr. bekend kostbaar metaal , or, m.
ontleedk.) De — ader,, la veine hemorradaFijn —, or fin. Slecht —, bas or. Gedele, Phemorrholde, la hemorrhoide. De blin, or massif on vierde, Gegen of zuiver
de — ader,, les hemorrhoides aches.
fponnen —, or file. Getrokken , or trait.
GeGccuderts
, in. mine d'or, f: minerals d'or.
or
d'applique,
or
en
feuilles.
Bladgoud 9
malen —, or moulu, or de coquille. Geflagen Goudgeel, b. n. jaune dore, e, jaune de citron, couleur d'or. —, o. couleur ePor, f.
or battu. —in haven, or en !ingots, en barGaud-
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Goudgeld , o, monnaie d'or, de Por,
Goudgewigt, o, poids pour peser Por,, poi& de
goudfehaaltje , trebuchet,
Por, in.
Goudglit , o, goudkleurig glit , lithargo d'or,
glette d'or, f.
Goudgroef, Goudgroeve , vr. mine d'or
Goudgulden, m. piece de vingt-huit sous d'IIol(chrysocome, f.
lande, f: florin d'or, m.
Goudhaar,, o. (in de kruidk.) zekere plant,
Goudhaantje , o. zeker infect , chrysomele, m.
—,zekere vogel,roi teltt ordinaire, ou huppe,m.
Goudkever,, zeker infect , gouden tor,
scarabee don', scarabee emeraudin, hanneton dore ,
Goudkleur,, zie Goudverw.
Goudkleurig, zie Goudverwig.
Goudklomp , m. masse d'or , f.
Goudkust , yr. de kust van Afrika en Indic ,
van waar men good pleegt te halen , ate de
cote d'or.
Goudlaken , o, met good Ooorweven laken ,
drag zekere kever, zie Goodkever.
Goudlakensch, b. n. de kleur - hebbende van
goudlaken , als: Een goudlakenfche fazant,
an faisan dore.
Goudleer, o. verguld leer, cuir dore , an.
Goudlijm , yr. en o. soudure d'ot , f:
Goudmaarle , zie Goudmeerle.
Goudmaker,, m. fcheikundige die voorgeeft
van andere metalen good te kunnen maker,
alchymiste.
Goudmakerij , yr. de gewaande kunst , om andere metalen in goud tfr- veranderen , alchymie , chrysopie.
Goudmeerle , Goudmerle , vr. zekere vogel van
eene geelachtig groene kleur , loriot, m.
Goudmijn , yr. good .. bevattende mijn , mine
d'or ; fig. jets dat rijkdom aanbrengt, source
de richesse, f. le Perou.
Goudmunt , yr. gouden munt, monnaie d'ar.
Goudpeer,, yr, curate, m.
Goudpoeder,, yr. poudre d' or , f. (bij de fdheik.)
poudre de projection.
Goudsbloem , zie Goudbloem.
Goudfchaal, via tribuchet, (in de munterij
enz.) biquet , m. ; fig. Elk woord op de — wegen , peser toutes ses paroles.
Goudfchuim , o. fchuim van good, scorie d'or,
valsch bladgoud , oripeau,
f.
Goudflager, werkman, die het good tot
zeer dunne blaadjes flaat , batteur d'or, ecacheur d'or, m.
Goudfinid , m. werkman , ,die allerlei good- en
zilverwerk vervaardigt, orfevre, m.
Goudfmidsjongen, m. garcon d'otfevre.
Goudfmidsknecht , m. garcon d'orrevre.
fourneau d'orfevre ,
Goudfmidsoven ,
Goudfmidswerk , o. orfevrerie, f ouvrage, m.
ou marchandise d'orfevre,
Gouclfmidswinkel, in. boutique d'orfivre, f.
Goudfleen , m. toetsfleen , Pierre tie touche, f:
aventurine, f. —, zekere Been met gouden
itipjer, chrysolithe,
Goudtrekker, zie Gouddraadtrekker.
Goudvernis , o. vernis d'or, m.
d' or, f (in de fchilderk.)
Goudv,erw,, yr. couleur,
or-couleur, in.
Goudverwig , b. n, de couleur d'or.
Goudvinger, m, ringvinger, doigt annulaire,m.
Goudvink, m. zekere zingvogel , pivoine, m.
Goudvisch , m, naam van verfcheidene goudkleurige visfchen , dorade , f. —, inzond,
zekere visch, welken men in glazen kommen
houdt, dorade chinoise, f. cyprin dore , m.
Goudvisfcher,, m, goudzoeker in het zand van
eene rivier,, orpailleur ou arpailleur.
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Goudvischkom, vr, vase de verre pour imetire
des dorades,
Goudtlieg , yr, zekere goudkleurige vlieg,
chrysomele, m.
Goudvlies*, o. toison d'or,
Goudwerk , m. toutes sortes d'ouvrage d'or,
orfevrerie, f.
Goudwerker,, m. ouvrier en or, in.
Goudworm, m, zeker infekt , bupreste , f. ver
luisans, richard, m.
Goudwortel , zekere plant , chelidoine,
Goudzand, o, sable d'or, m. balux , m.
Goudzoeker, zie Gouclmaker.
Goudzucht , vr. soif do Por,, m.
Goudzuiger m. uitzuiger van het yolk , sangsue du people, exacteur„
Gouw, Gouwe , yr. veroud. provincie , district, landfchap , province, campagne , contree, f. —, in Noordholl. nog.gebruikelijk
in : Hij woont aan de —, it demeure pies
d'une chaussee le long de laquelle it y a un
canal.
Gouw, Gouwe, yr. zekere plant , goudwortel , fchelkruid, chelidoine, f. Groote —, din
kende —, grande chilidoine, e claire, f. Kleine
—, petite chilidoine.
Graad , m. zeker gedeelte eener hoegrootheid ;
(in de wisk.) het 3 6ofte en naar eene andere
verdeeling het 400lle gedeelte van eenen cirkel ; (in de kruidk.) zekere mate van hitte
of koude ; (in de geflachtrekenk.) trap van
afflamming , degre, m, De thermometer is tot
op dertig graden gerezen , le thermometre
est monte jusqu'ti trente degres. Het vierde
van een' cirkel is 90 graden , le quart de circle- a 90 degres. Een hoek van 45 graden,
un angle de 45 degres. Graidlengte , degre
de . longitude. Graadbreedte , degre de latitude, leder teeken van den dierenriem bevat
3o graden, chaque signe du zodiac contient
3o digress Zij zijn bloedverwanten in den
eerflen — , ils sont parents au premier degri
fig. trap , degre. Hij is in den hoogfien —
onbefchaamd , al est insolent au dernier dope. Hij bezit deze deugd in eenen zeer
hoogen possede eminemment cette vertu. De eerfte — der pijnbank , la question
ordinaire. De laatfle — der pijnbank , la
question extraordinaire. Eenen akademifchen
— aannemen , prendre ses degres, ses grades;
se faire graduer.
Graadboek, o. bij zeelieden, een boek met
zeekaarten , enz. routier, m. — van de ligging en hefchnjving der zeehavens en kusten
enz., portulan, m.
Graadboog , m. zeker wiskundig werktuig,
inzond. op zee gebr. , om de hoogte der zoo
en flerren te meten , arbalestfille, f. radiometre, m. arbalete, f. baton deJacob, rayon
astronomique, (bij de landm.) alidade, f
Graaf, yr, werktuig om te graven , fchop ,
fpade, Ni che, f.
Graaf, m, hoogile adellijke waardigheid , onder
eenea hertog en boven eenen baron, comte,
Graaffchap , o. Cook wel yr.) comte, corntat , m. De — Zutphen ;) heerlijkheid ,
waaraan de titel van graaf gehecht is , comte, m. Het — Vendisfin , le comtat nnaisstun.
Graafijzer, o. werktuig om te graven , houweel , hone, f.(cheuse.
Graaffter, yr. cello qui beche, qui crease, beGraafwerk, o. ouvrage qui se fart a la biche,
ouvrage a la beche, m.
Graag, b, n. lust tot eten hebbende, ayant de Pap
petit,ayant bon apeetit,bon mangeur. lk ben heaujourd'hui.
den nice
Y4
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Hij heeft altijd eene grage maag, it a toujours bon appkit, Pappgtit ne lot manque
pas. dot koopers vmdt, gewild , als :
-De kofiii is thans niet —, le café n'est pas
de de faire a present, n'est pas . recherche,
bijw. avec appetit. — eten , manger
avec appetit, d'appetit. gaarne , volontiers , avec plaisir. Ik doe het —, je le fais
volontiers , j'aime a le faire.
Graagheid , Graagte , vr. eetlust , appetit, m,
flerke begeerte , desir ardent , m.
Graan 0. allerlei koren , tarw,, rog , boekwelt , enz. , grain , m. De granen rijzen ,
dalen, les grains haussent , baissent. Zie
(plantes cereales, f. pl.
ook Graantje.
Graangewas, o. toutes sortes de grains en herbe,
Graanhandel , m. commerce des grains.
Graanhand.elaar, m. marchand de grains , de
ble , (in het klein ,) grenetier, blatier, m.
Graankar, yr. gerbiere, f.
laar.
Graankooper, zie Graanhande
Graanmarkt , vr. marche au ble, m. balk aux
grains, f.
Graanfchuur,, yr. grange a bid, f.
Graantje, o. verkl. van Graan ; fig. Een —
pikken , prendre on piquer une goutte.
Graanverkooper,, m. cella qui vend des grains,
(transport de
grenetier, m.
Graanvloot , yr. flotte chargé de grains, convoi,
grenier a ble , m.
Graanzolder,,
Groat, vr. vischbeen , arete,f. Eene — in de
avoir
une aréte au osier. Dekeel hebben ,
ze visch heeft weinig , ce poisson a peu
d'aretes. De graten nit eenen visch does,
desosser un poisson, en bi ter les aretes. Neem
u in achi voor de graten, prenez garde aux
arites; fpr. w. Men weet niet, of men visch
of — (knit of haring) aan hem heeft , (men
weet niet , hoe hij het meent , of lets hem
aangenaam of onaangenaam is ; hij meent het
nu zus , dan zoo , ) it est moitie chair , moitie poisson; on ne salt s'il est chair ou pois-,
son. Er is visch noch — aan hem , (hij is
tot niets gefchikt ,) it n'est ni chair ni
Poisson. Hij valt van de , it maigrit extrêmement , tl devie.nt maigre cpmme un scot.
Gramm , b. n. grijs , aschkleurig , gris, e;.
fig. Eene gramme ludht , un temps convert,
tin temps gris. De lucht {hat —, it fait
gris, ii fait un temps gris. Graauwe loop,
(bij de g.eneesk.) flux d'aliment ; fpr. w. Des
nachts zip alle katten —, (in den nacht onderfcheidt men eene mole vrouw niet van
nuit too les chatssontgris.
eene leelijke,)
grijs,
— fchilderen , verwen, grzsailler.
worden , grisonner, vieillir.
Graanw,, o. het gemeen, de heffe des yolks,
populace, la lie du peuple,, gueusaille, racaille, f. canaille.
Graanw,, m. fnaauw, hard woorcl, brusquerie,
rudesse, grossierete, f. coup de langue, m.
Graauwachtig , b. n. naar het graauwe trekkende , grtsatre.
Graauwachtigheid, yr. qualiti de ce qui est grisz
titre, grisaille. (frere minime.
Graauwbroeder,, m. minderbroeder,, minime ,
Graauwen , o. w. (ik graauwde , heb ge" graauwd) , norsch 5 onvriendelijk fpreken,
parlor rudement, parlor de grosses dents,
rabrouer,rudoyere , gourmander, brusquer. Men
moet niet tegen kinderen —, it nc fans pas rudoyer les enfants. Deze man doet niets dan
— en fnaauwen tegen diegenen , welke van
hem afhangen , cot homme gourmande sans
cesse ceux qui dependent de kn.
celut qui parle rudement, grossier,
Graauwer,,
• brutal, rustre, manant, qui rudoie, gourmande.
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Graauwheid, Graauwigheid , yr. conlonr rice.
Graauwkeeltje , o. (in de nat. ge`ch. het
gefireepte vliegenvangertje , grisette, .
Graauwfter, vr. cells qui parle rudement, qui
rudoie, gourmande.
Graauwtje , o. (petit) cheval gris, grison, in.
naam voor eenen ezel, maitre aliborOn in.
Grabbel, vr. opraping van dingen , die door
elkanderen liggen , action de ramasser. Geld
te gooijen , jeter de Pargent au peuple;
fig. Zip geld te — gooijen, etre prodigue
de Pargent. Hij geeft om geen geld , hij
gooit het te ne tient point compte
de Pargent, it en fait Hake, it le fete par
les fenetres.
Grabbelen o. w. (ik grabbelde, heb gegrabbeld), in het wild grijpen naar door elkanderen liggende dingen, en dezelve trachten te
krij.gen , faire des eltorts pour atttaper q. ch.,
. se jeter avec avidite sur q. ch.
Grabbeling , yr. 'action de ramasser , gribouillette.
Gracht, yr. eene uitgegravene waterleiding,
fosse, canal , m. Eene drooge —, un fosse
sec. Eene — vullen , dempen, remplir
gracht,
fosse. —, liraten aan wederzijde eenerdemeure
als : Hij woont op gindfche —, it
a cite du canal-la; fig. • De geheele — is op
de been,, tons ceux qui demeurent pros du
canal sont en mouvement.
Grachtwater,, o. eau de fosse on de canal, P.
Gradeerijzer,, o. (bij beeldb.) gradine, f.
Graf, o. bergplaats voor lijken , fosse, sepulture, f. sepulcre, tn. tombs, f. tombeau,
(AANm. Posse is het gegraven gat, waarin
het lijk gelegd. worth. Men graaft zijn —
op het kerkhof, on fait sa fosse dans le cimetiers ; sepulture beteekent elke plaats ,
gewelf, kelder,, waarin men een graf heeft.
Deze familie heeft haar — in dat klooster,
cette famine; a sa sepulture dans ce monastke; sepulcre is hetzelfde , maar wordt weinig anders , dan overdragtelijk gebruikt, of
wanneer men van de graven der oudheid
fpreekt : Bij de ouden had elk uflacht zijn
—, chez les anciens charge famille aPoit son
sepulcre. Het heilige —, le saint sepulcre;
Tombs is eigenlijk de marmeren of fleenen
plaat, waarmede gewoonlijk een graf bedekt
,
wordt. Er is Feen graffchrift op dit
n'y a point d'epitaphe sur cette tombs; doch
men zegt met eene redekunitige figuur, voor:
Hij is in het —, it est dans la tombe; Tombeau is een graf met de beteekenis van een gedenktecken voor de asch van eerwn overledene Een prachtig tombeau magnifique.
Een praalgraf, un mausolde. Memzegt ook : DJe
familie heeft haar — in die kerk, cette famille a son tombeau dans cette eglise; en in de
fpreekwijzen ; waarin graf, fig. voor : dood
voorkomt , als : Wij allen dalen ten grave,
it nous faudra tons descendre au tombeau.
Getrouw tot aan het —, fidele jusyteau tombeau.) De akeligheid, de duisternis van het
Phorreur du tombeau, 4 unit du tombequ. Dat heeft hem in het — gebragt, c'est
la ce qui l'a mis, mend, .,att tombeau,
ook : au cercueil, dat eigenlijk doodkist beteekent. Een' lijk in het — leggen, mettre
ou descendre un corps mort dans la fosse. Een
naar het — vergezellen , accompagrier tin
corps wort; assister a un enterrement. De
afwezigheid is het — der liefde Pabsence
est le tombeau do Pamour. Hij is op den
rand des grafs ; Hij ftaat op .den rand des
grafs; Hij gaat met den eenen voet in het
—

G RA
GRA
srt
'---, II est aux portes du tombean; it a un Granaatboom, m. grenadier, m. Wilde —, balaustier, grenadier sauvage
pied dans sa fosse, dans la tombe. Onze
Heiland noeint de huichelaars wit gemaakte Granaatkern , yr. grain de grenade, tn.
graven, notre Seigneur appelle les hypocrites Granaatfchil, yr. ecorce de grenade, f.
des sepulcres — van den fultan bij Granadier, m. (in het krijgsw.) grenadier, in.
Granadietimuts , yr. bonnet de grenadier , m.
de Turken , turbo, m.
Grafdicht , o. treurdicht , poeme funebre, m. Granadierstasch , yr. grenadiere , f.
Grandefchap , o. waardigheid der Grandes in
elegie, f.
Spanje , grandesse , f.
Grafdief,
voleur des tombeaux.
Grafdoek , vr. doocikleed , o. linceul , m. — , Graniet , o. zekere harde Been, die nit eene
verzameling van and.ere fleenen van verfchilwaarin de H. Jezus in het graf werd gelencle kleuren beflaat en zeer hard is , gralegd , sindon, m.
nit , no.
Grafelijk , b. n. en bijw. appurtenant, e,
marmer, marbre
cornte, comtal, e, en cornte, de cornte. .Granie pachtig, b. n. als
granitelle, m.
Eenegrafelijke kroon , une couronne corntale. Een — inkomen , huis , wapen , reve- Grap, vr. klucht , aardigheid , kwinkflag , farce, plaisanterie, bouffonnerie, facetie, f.
nits , maison, armes de cornte. Grafelijke
goguettes , f: pl. Grappen maken , faire des
goederen , biens de cornte, m. pl.
boujfonneties. Grappen verhalen , canter des
Grafelukheid , yr. dignite de cornte.
geguettes. Voor de —, Uit de —, par railGrafgefteente , m. tombeau,
lerie , pour rire, par plaisanterie, par feu;
Grafkelder,, m. caveats, m. sepulture, f.,
GrafkuiI , m. fosse, f.
fig. fam. Dat is lang geene —, cola passe le
Graflied , o. cantique funebre, tn.
feu; cola est plus fort quo jeu; c'est tone ,chose serieuse.
Grafmaker,, m. foss oyeur, m. Het grafmaken, fossoyage , m.
Grappenmaakfler,, yr. femme plaisante ou faceGrafnaald , vr. pyramide, f. obelisque dresse
tieuse , rieuse.
sur tin tombeato, m. (sepulture, f. Grappenmaker, m. farceur, homme plaisant on
Grafplaats , yr. plaats, waar men een graf lieeft,
facetieux, rioter, bouffon.
Graffchrift , o. epitaphe, f. E'en — maken , Grappig , b. n. kluchtig , plaisant, e, facets.eu.3c, se, croustilleux, se. —, bijw. plaisamment.
faire une epitaphe. — in dicht , epitaphe en
vers.
Grappigheid , yr. plaisanterie, facitie, f.
Graffpade , yr. (bij de mijnw.) louchet , rn.
Gras , o. (zonder meerv.) zeker bekend groen,
Graffpelonk , yr. catacombe, f.
kortwasfend veldkruid, herbe, verdure, f.
Grafflede , yr. grafkuil , fosse, f. —, graf-herbage, gazon , m. (bij dichters ,) herbette, f: hondsgras , gramen , m. Het —
plaats, sepulture, f.
graffleen , tombe,
maailen, faucher Pherbe. Op het — liggen,
f.
grafgeflicht , tombeau, m.
Graffteen , m. tombe, f:
coucher sur l'herbo. Op het — uitfpreiden
Graft, zie Gracht.
om to bleeken, herber. Op het — gaan kitten , s'asseoir sur le gazon. Op — gebleekt
Graftombe , yr. tornbeau , sarcophage, rn.
linnen , du lingo herbe ; fig. Daarover is al lang
Gram, b. n. grammoedig , gramftorig , toornig, vergramd ,
— gegroeid , (dat is al lang vergeten ,) c'est
e, Oche
une chose aublide; on ne pense plus a cola. Ilc
emporte, e, violent, e, courrouce,, e, iraszal er geen — over laten groeljen , (het niet
cible, susceptible. Op iemand — zijn, etre fauitftellen ,) je ne le delayerai pas. Ik zal
the, e, contre q. q. — worden, se filcher, se
er geen — over laten groeijen, eer ik het
mettre en colere. Tegen iemand — worden,
hem betaald zet , je le lui rendrai tout chaud ;
s'emEorter,, se filcher centre q. q. Iemand —
aanzien , regarder q. q. d'un air Pelle. In
je le lui rendrai corn= braise; fpr. w. Iemand het — voor de voeten wegmaaijen,
grammen moede , en colere. Iemand — ma(hem onderkruipen ,) couper Pherbe sous le
ken , irriter,, picker q. q. le mettre en co' Jere.
pied a q. q.; s'upplantir q. q. Bij hoof en
bijw. avec colere.
bij , (telkens afgebroken , nu en dan, bj
Giamme, yr. Fransch gewigt , gramme, rn. Tien
horten en flooten ,) de temps en temps ;a bagrammen , decagramone. (roux.
tons-rompus ; par hasard. —, (meerv. Grazen,)
Grammelijk , bijw. avec colére , en colere, en courGrammoedig , zie Gram.
zekere landmaat van bijna eenen morgen , cerGrammoedigheid , vr. colere ,f. emportement, m.
taine mesure de terrain , pros d'un arpent.
Grasachtig , b. n. herbeux, ease, herbu, e.
Grammoediglijk , zie Gram , bijw.
Een• grasachtige weg, un chemin herbu.
Gramfchap , yr. toornigheid , toorn, colere, f.
courroux, m.; fig. bile. De — des hemels, Grasanjelier,, m. pluimpjes, oeuillet frange,
oeillet de poete,
le courroux du ciel.
Grasbloem , vr. flour d'herbe.
Gramaorig zie Gram.
Crasboter,
yr. beurre de mai, m.
Gramftorigheid , zie Grammoedigheid.
Grasduinen , m. meerv. dunes couvertes d'herGramfloriglijk , zie Grammoediglojk.
be , •
Granaat , yr. granaatappel , zekere vrucht ,
fig. In — gaan , faire bonne chore,
handgranaat , zeker oorlogsse livrer a la joie.
grenade, f.
, grenade. Blinde granaten , des gre- Grasgroen , b. n. vert d'herbe, m.
nades borgnes. Granaten werpen , jeter des Grasharing , m. hareng ',eche pros de la cote.
Grashupper,, m. fprinkhaan , sauterelle, f.
grenades.
Grasje , verkl. w. van Gras , brin d'herbe, m.
Granaat, m. granaatboom , zie Granaatboom.
Granaat , m. en o. zeker edelgefleente ; m. voor Graskamp
pre, m.
den {teen, (met een meerv.) o. voor de ftof, Graslancl , o. herbage, m. terre couverte d'herbe
,
f.
Echte
granameerv.)
grenat,
rn.
( zonder
ten , des grenati orientaux. Boheemfche Grasleder, m. boort van gewas met groene dragranaten , des grenats occidentaux.
den , die op het v :er drijven , conferve, m.
Graslook , o. bieslo , ciboule, f.
Graneatappel , m. grenade, f.
, m.
Granaatbloem , yr. flour do . .retade,f: Granaat- Grasmaaijer,, m.
bloemen , (bij apoth.) Wilde balaustes, Grasmaand , vr. APril , avril, m.
Grasmusch, yr. musch, die veelal in bet gras
f:
ne6Y.5
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nestelt, moineas de campagne , des champs , m.
Crasperk , o. pelowe .
Grasplaats , yr. groen veldje , boulingrin, m.
Crrasplant, vr. graminie , f.
.Grasfoortig , b. n. naar gras gelijkende , graminiforme , herbiforme. (*ties dettes.
Grasvellig , b. n. ce qui dolt titre vendu pour
Grasvlakte , yr. onvruchtbare weide in Amerika , savane ou savanne, f.
Grasvretend , b. n. dier , animal herbivore.
Grasworm , m. sorte ie chenille, f.
Graswortel , in. racini du chiendent , f.
Graszode, vr. gazon. Met graszoden beleggen,
gazonner.
Cratig , b. n. vol graten ,) pleiti, e, d'arites.
Gratige visch , du poisson plein d'arites , du
(tes.
Poisson qui a beaucoup d'arltes.
Gratigheid , yr. qualiti de ce qui est plein
Grave , zie Graaf, m.
Graveel , o. zekere ziekte , nierwee , gravelle, calcul , m. Het — hebben, avoir la
gravelle; titre sujet, e, a la gravelle, attagruis en zand in de
qui, e, de la gravelle.
blaas , gravier, 11;
Craveelachtig , b. n. het graveel hebbende ,
graveleux , ease, calculeux., se. De graveelachtigen en jichtigen zijn zeer te beklagen ,
les graveleux et les goutteux sont fort a plaindre. blijken van graveel vertoonende ,
graveleux , Buse. Eene graveelachtige waterloozing , une urine graveleuse.
Graveelig , b. n. zie Graveelachtig ; fig. kostbaar,, duur, tres-cher, ere. Dat is mij te
cela me cate trop.
Graveeligheid , yr. etat de celui qui est sujet
a la gravelle , qui a la douleur nephretique.
m.
Graveeliteen , m.
Graveerder, m. plaatfnijder,, graveur ; ciseleur.
Graveerijzer,, o. graveernaald , burin, poincisoire, f. — der
fon, ciselet, onglet,
om den vorm
zwaardvegers , frisoir,, m.
der fpeldeknoppen te maken , boutereau,
Graveerkunst , yr. burin, m. gravure, f.
Graveernaald , vr. zie Graveerijzer.
Graveerpriem , yr. tracelet, tracoir,
Graveerfel , o. het gegiaveerde , gravure, f.
Graveerflaal , zie Graveerijzer.
Graveerwerk , o. het plaatfnijden, gravure, f.
Graven , b. w. (ik groef, heb gegraven) ,
delven , creuser, bicker, fouir, Eenen put
fpitten , bicher.
creuser un puits.
Een graf , creuser on faire une fosse ;
fpr. w. Die voor eenen and.eren eenen kuil
graaft , valt en zelf in , qui creuse une fosse
pour un autre, y tombe souvent
, o. w. zich met graafwerk bezig houden,
creuser. In de aarde —, creuser en terre.
Graver , m. celui qui creuse,bicheur,fossoyeur.
Graveren , b. w. (ik graveerde , heb gegraveerd), met de graveernaald werken , go-aver, buriner, ciseler. Kenner van gegraveerde fteenen , glyptographe , en de kunde
daarvan , glyptographie, glyptognosie, f.
op edelgefteen, o. gravure, f
, ten, glyptique,
Graveur,, m. (ond. w.) zie Graveerder.
(creusement,
Gravin 5 vr. comtesse,f.
Graving , yr. action de creuser , de becher,,
Grazen , o. w. (ik graasde , heb gegraasd) ,
in het gras weicien , paitre; brouter Pherbe,
manger Pherbe, (bij de jagers , van wilde
zwijnen ,) herbeiller. Het vee laten —,
laisser paitre le bitail. De wilde zwijnen
hebben hier gegraasd , les sangliers out brouti
ici. Het hert graast des nachts , le cerf va
viander la unit; fig. In eens anders land —,
(zich ruim bedienen van jets, dat eenen an-
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deren toebehoort,) manger Pherbe d'arctrul,
faire du cuir d'autrui large courrole.
Grazig , b. n. vol gras , herbeux , euse,herbu,
e. Eene grazige plaats , tine place herbeuse.
naar gras fmakende , als : Grazige boter,
zie Grasboter.
Greb , zie Greppel.
Greel , o. (ee) zie Gareel.
Green, verl. t. van Grijne.n.
Green , Greenenboom, m. sapin rouge.
Greenen , b. n. van greenen hout , de boss de
lapin rouge, du sapin rouge.
Greenenhout , o. bois de sapin rouge, m.
Greep , verl. t. van Grijpen.
Greep , in. het grijpen , action de tricker, de
saisir, f: Eenen blinden — naar iets doen ,
tacker de saisir q. ch. au hasard - fig. behendigheid, flag, artifice, tour , tour de passe-passe,
habitude , f. tour de main , coup d'adresse. Het
is maar een , ce n'est qu'un tour d'adresse.
—, yr. dat aangegrepen wordt, als : De —
van eenen degen , la poignie d'une epee. —,
handvol , als : Eene — geld, une poignie
d'argent. -7 , Cin Gelderl.) mestvork, fourthe ei /rimier,, f.
Grein , o. zekere flof, camelot, —, zcter
klein apothekers gewigt , grain, m.; fig. Hij
heeft geen — (greintje) verfland , it n'a pas
un grain de bon Sens, de jugeonent. zekere kleine peper,, geneesgrein , malaguette , graine de paradis, maniquette, f.
zie ook Greintje.
Greinen , zie Greenen.
Greinen , b. n. van grein , de camelot.
Greintje , 0. verkl. van Grein, zie Grein , fig.
Hij heeft .geen — verftand , it n'a pas l'ombre d'esprit, de bons sons, d'intelligence.
Greling , m. ('fcheep
sw.) grelin, m.
Grendel, m. zjzeren fchuif tot fluiting van deuren , venflers , enz. verrou, on. Den — op de
deur doen , former la porte au verrou, verrouiller ,tine porte. Den — op (eene deur,
enz.) fchuiven , mettre le verrou, pousser le
, verrou. aan een grendelflot , pine, m.
Plaatgrendel van eene venfterdeur, targette, f.
Grendelboom , m. barge, pour former une porte, une fenétre dedans, f.
Grendelen , b. w. (ik grendelde , heb gegrendeld) , met den grendel fluiten, verrouiller,
fermer au verrou. Dubbel —, former a
deux verroux.
Grendelgat , o. trou de verrou, on. —, voor
den grendel van een grendelflot, gache , f.
Grendelkrammen , yr. meerv. van een gren delflot , om den grendel aan het Plot te houden , picolets, m. pl.
Grendelflot , o, serrure pere, f.
Greniken , o. w. (ik grenikte , heb gegrenikt,)
zie Grinniken.
Grens, vr. fcheiding; fcheidpaal,/imite,frontiere,
barriere, extremite. De grenzen van een land,
les bornes , les limites, les lisieres, les confins
d'un .pays. De dorpen, die op de grenzen dezer
provincie liggen,, les villages qui sons sur les
confins , stir les lisieres de cettept-ovince. De
grenzen van eenen that regelen , regler les
limites, les con fins d'un itat. Spanje heeft
tot grenzen de twee, zeeen en de Pyreneen ,
l'Espagne a pour bornes les deux users et les
Pyrenees. De grenzen van zijn land uitbreiden 1 itendre les bornes, les limites de son
empire; reculer les frontieres de son empire.
De Rijn was voorheen de — van Duitschland , diende ,Duitschland tot —, autrefois
le Rhin bornoit l'Allemagne. De Rijnfiroom
verfirekt Frankrijk en Duitschland. tot —,
le Rhin sort de barrihre a la France et
PAU-
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rilllomagne. Men ontving dezen vorst op
cie grenzen , on recut ce prince sur la frontiere. Over de grenzen gaan , passer la frontiere ; fig. De grenzen zijner magt te buiten
gaan , overfchniden , passer les bornes de son
pouvoir. Zijn hoogmoed is zonder grenzen,
son orgueil n'a point de bornes.
Grensbepaling , yr. abornement , m. limite , f.
Grensbewaarder,, m. liminal:que , gardien des
frontieres.
Grensbewakers te paard, m. meerv. in Polen
en Volhijnie 5 tegen de invallen der Tarta(frontieres.
ren , quartuazres.
Grensbewoners , m. meerv. les habitants des
Grensboomen , m. meerv. arbres de lisiere.
(bij de ouden) le dieu Terme.
Grensgod,
Grenslijn , yr. ligne de demarcation; fig. Eene
trekken , tirer une ligne.
Grensbeelden, o. meerv. (bij de ouden ,) beelden , die tot grenzen dienden, termes,m.pt.
Grenspaal, m. fteenen of houtea paal , om eene
grens aan te wijzen , borne, f.; fig. Grenspalen , (grenzen ,) bornes, limites , f. pl. confins, m. p1. frontlet-es, f.
Grensfcheiding , yr. het aanwijzen der grenzen , demarcation des limites. grenzen,
limites , bornes, f pl.
Grensplaats , zie Grensfiad.
Grensttad, yr. fiad op de grenzen , ville frontiers.
Grensfteen, in. borne, f Grensfleenen zetten,
planter , asseoir des bornes. Het zetten der
grensfteenen , bornage.
Gtensweg, m. chemin de frontiere.
Grensfloot , yr. fosse limitrophe.
Grensteeken, o. borne, demarcation, f
Grenzen, o. w. (ik grensde , heb gegrensd),
aanpalen , confiner, avoisiner, etre limitrophe, toucher a, titre contigu. Frankrijk grenst
aan Duitschland , la France confine a, avec
l'Allemagne. De landen, welke aan Duitschland grenzen, les pays qui avoisinent l'Allemagne, qui sent hmitrophes de l'Allemagne;
fig. Zijn verdriet grenst aan wanhoop , son
chagrin approche du desespoir.
Grenzenloos , b. n. sans bornes.
Greppel, vr. final flootje in landerijen tot waterleiding , rigole. De akkers door greppels
verdeelen , (landb..) assoler.
Gretig , b. n. happig, begeerig, avide, desideux , se, ardent, te. — naar rijkdommen,
avide de richesses. — naar vermaken , avide
de plaisirs , ardent pour les plaisirs.- Met
een — oog befchouwen, contempler d'un sell
avide, contempler avidement, ou avec avidite. — 5 bijw. avidement , avec avidite ,d'un
veil avide, ardemment.
Gretigheid, yr. bappigheid, begeerigheid,
avidite , ardeur, concupiscence, f: (naar ongeoorloofde vermaken.)
Gretiglijk, zie Gretig , bijw.
Grief, yr. hartzeer,, fmart , douleur, f. crivecoeur. verdrukking, bezwaar,, grief, m.
Hij beklaagt zich over verfcheidene geledene grieven, it se plaint de plusieurs griefs
qu'il a reps.
-Greek, m. fig. Hij is een oude , (een oude
fchalk ,) c'est un vieux routier. Het is een
regte (een wonderlijk mensch) c'est un
grec,
Grieksch, b. n. grec, que, hellene. vuur,
(kunftig onder water brandend visor feu gregeois. Griekschgezind , philhellene.
Grief , zie Grabbel.
(zie Grabbelen.
Grielen, o. w. (ik grielde , heb gegrield ,)
Grietpenning, m. geld, dat te grabbel wordt
gegooicl, argent fete at peuple.
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wilgeniand, lieu plant! do eauGriend,
oseraie, f.
les,
Griendland , o. terrain maricageux oie it y a
des sautes, m. saussaie, f.
Gries, yr. zie Griezeltje.
(crimnon,
Griesmeel ; o. grof roggenmeel , grhilion,
Griet , yr. zekere visch, sorte de grand carlet, tn.
Grietenij , yr. zekere uitgeftrektheid lands in
Vriesland , onder eenen grietman ftaande ,
nom de co tains dist; icts en Frise , baillage, m.
Grietman, m. bailli ou chefd'un grietenij en Frise.
Grieve , zie Grief.
Grieven , b. w. (ik griefde , heb gegriefd), met
iets ergens in fteken, navrer, piquer, blesser;
fig. diep bedroeven , affligee, petcer le coeur.
Grieving , yr. action de fiercer; fig. affliction.
Griezel, vr. zie Griezeltje.
Griezelen , o. w. (ik griezelde , heb gegriezeld), eene huivering gevoelen ,jrisonner,.
tremblotter, v. n.
(ment , no.
Griezeling , huivering, frisson, frissonneGriezeltje , o. ziertje , weinigje , brin, m. Hij
zal er geen — van hebben , it n'en aura pas
un brin.
Grif, b. n. en bijw. zonder haperen , vaardig , vlot 5 adroit, e, a faire q. q. sans manquer,, habilement , (in het fpreken
!ant, e, coulamment.
Griffel , yr. fhftje om op eene lei te fchrijven,_
touche, f. booment , greffe, zie Ent. —
in .tle fchors , entrijs , empeau, m.
Griffelen , b. w. (ik griffelde , heb gegriffeld),
enten , enter , greffer, ecussonner; „fig. zie
ook Griffen.
Griffen , b. w. (ik grifte , heb gegrift), enten , ongebr. behalve in fig. indrukken , inprenten , graver. De wet der natuur is alien
menfchen in het hart gegrift , la loi de la
nature est gravie dans le coeur de toes les
hommes.
Griffie , yr. zie Griffel in de a. beteek.
Griffie, yr. geregtsfclirijfkamer , kanfelarij
grep, m.
Grrffier,, tn. geregtsfchrijver,, kanfelier,greffier.
Griffierfchap , o. office de greffier, m.
Griffoen , m. zekerg roofvogel, griffon, m.
Grift , yr. gracht , fosse, no.
zie Griffel.
Grijn, m. grijnsaard, knorrepot , pruiler, boltdeur, grognard. Een oude
un radoteur, un vieux rognon.
Grijnen , o. w. (1k grij nde of green, heb gegrijnd of gegrenen ,) fchreijen, bouder,pleurer,, crier.
Grijnig , b. n. knorrig , chagrin, e, refrogne, e.
Grmns , vr. mom , masker , masque, m.
Gr9nsaard , zie Grijn.
Grijnzen , o. w. (ik grijnsde , heb gcgrijnsd), het
voorhoofd in fronfels trekken , froncer le sourcil. knorrig zijn , titre de mauvaise humeur,
grogner, yonder. —, met eenen vertroleken'
mond lagchen , grimacer, faire la grimace.
Grijp , zie Grijpvogel.
Gri.jp , yr. (in de geneesk.) grippe , f.
Gruen, b. w. (ik veep, heb gegrepen), vatten , prendre, sazsir, gripper. Eenen vogel
prendre un oiseau, se saisir d'un oiseau.,
Men heeft de dieven gegrepen, on a pris les
voleurs ; fig. Men meet de gelegenheid bij
het haar zie Gelegenheiel; fig. Moed —,
prendre courage. Plaats (of fland) griipen
avoir
o. w. de hand naar lets nitflrekken om het te vatten , porter, mettre
la main sur quelque chose pour s'en saisir.
Een meisje aan, bij of in den boezem —,
toucher la gorge d'une fill!. Iemand bij de
Karen prendre q. q. par les, oft aux cheveux. Aan lets —, toucher a q. ck.
Grijp-

G R IJ
s8o
Grijpachtig , b. n. qui aime a prendre.
zekere roofvogel , griffon ; fig.
Grijpvogel
gierigaard , vrek , ladre, avare, arabe,tn.
G rij s, b. n. lichtgraauw, gris, e, grison, ne.
laken , du crap gris. Een grij ze baard,
une barbe grise. heeft grijzd haren, hij
is geheel —, it a les cheveux gris, it est
tout gris. — van ouderdom , chenu, e.
grisailler. Zich in het
—makenofvrw,
— kleeden , s'habiller de gris. — worden ,
grisonner, devenir grison. Een in de ondeugd — geworden booswicht , en scelerat
envzeille ; fig. Hij laat zich daarover geene
grijze haren wasfen , (hij floort er zich weinig aan ,) it ne s'en soucie pas. De oorfprong dezer gewoonte verliest zich in de
grijze oudheid , l'origine de cette coutume se
perd dans l'antiquite la plus reculee.
Gru.saard , grijskop , grtson. oud man,
vieillard. Een eerwaardig —, un venerable
vieillard.
Grijsachtig , b. n. grisdtre.
Grijsheid., vr. yualite grise, couleur grise.—,
ouderdom , vieillesse , f
Grijskop , m. man met een grijs hoofd , grison.
Grijskruid., o. sorte de plante odoriferante, f.
Grijzelen, o. w. (ik grijzelde , heb gegrijzeld) , zie Griezelen.
Grij.zeling, zie
grusde , ben gegrijsd) ,
Grigen , o. w.
grijs worden„ devenir gris, e, grisonner.
Grijzigheid, zie Grijsheid.
Gril , yr. huivering , ruling frisson, tremble-.
ment , m. eigenzinnigheid , nuk , caprice, m. fantaisie, boutade, quinte, chimere,
f Grillen in het hoofd hebben , avoir des
quintes, des rats, etc. dans la tete; avoir
marts, en tete. Hij heeft wonderlijke grillen , cet homme a des fantaisies ridicules, ou
musquies. —, poets , grap , farce, f.
Grillen, o. w. (ik grilde , heb gegrild) rillen , frissonner, trembloter, trembler.
Grillig , b. n. en bijw. huiverig , Trilleux, se,
tremblo.tant , e. — 5 dat huivering verwekt,
roid, e. eigenzinnig , herfenfchimmig ,
f
bizarre, boutadeux , se, capricieux , euse,
reveur, euse, quinteux, euse, fantasque. —,
aardig, fnaaksch, drdle. Een — mensch
ratier, m. ratiere, f.
Grilligheid , yr. etat de ce qui tremblote ., fi isson, m. eigenzinnigheid , fantaisie, bizarre? ie , f: caprice, m.
Grilling , yr. huivering , frisson, tn.
pl.
Grilwerk , o. grotesques,
Grilziek, b, n. quinteux , euse, fantasque.
Grim , zie Grimmigheid.
Grimas , vr. vertrokken gelahtstrek 5 grimace.
Grimasfen maken , grimacer.
Grimasfenmaakfter,, yr. grimacihre.
Grimasfenmaker,, m. grimacier.
Grimbekken, o. w. (ik grimbekte , heb gegrimbekt) , de tanden laten zien , molt, er
les dents.
Grimlach , m. fills lach door eene enkele
vriendelijke vertrekking van den mond, souris , sour:re, m. riote, f
Grimlagchen , o. w. (ik grimlachte , heb gegrimlacht) , fill lagchen met eene enkele
vriendelijke vertrekking. van den mond, sourire, ricaner. Tcgen Iemand —, sourire
q.• q•
Grimmelen , o. w. ( ik grimmelde heb gegrimmeld) , wriemelen , krielen , wemelen,
fourmiller, grouiller.
Grimmen, o. w. (ik grimde , heb gegrimd) ,
woeden , van woede pp de tanden knarfen ,
ecunter de rage, grincer les dents. —, brul.
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len , gelijk de leeuw,, rttgir.
huilen,
gelijk kinderen , pleurer, crier, criailler.
Grimmig, b. n. woedend , furieux, euse, furibond, e, enrage, e, courrouce, e. Een
grimmige tijger,, un tigre furieux. — worden , entrer en fureur, en furie, enrager.
, bijw. furieusement. Iemand — aanzien,
regarder q. q. avec fureur ou d'un oeil courrouse.
Grimmigheid , yr. woede , fureur , furie, rage,.
colere, f
f: courroux, acharnement,
Grinniken , o. w. (ik grinnikte , heb gegrinnikt) , zie Ginniken.
Grint , yr. seconds fleur du bid sarrasin,
grof zand , gravier, tn. — op de paden
brengen 5 sabler les allies de gravier.
Grintpad , o. sentier sable de gravier,
Grintweg , m. chemin sable ou convert de gravier, chemin de gravier.
Grippel , zie Greppel.
Grisfen , b. w. (ik griste , heb gegrist) , bijeen
flelen, voler.
Grisfer, m. voleur.
Groef, yr. greppel , tranchee, f. Eene maken
om eenen grondmuur,, faire. une tranchee,
pour la fondation de la graflcuil , fosse, f. zie Graf. —, grafplaats ,
tombeau, m. begravenis , enkel in : Te
groeve noodigen, inviter a un enterrement.
Te groeve\ gaan , aller a un enterrement.
—, langwerpige holligheid in eenen pilaar,
enz., cannelure, rainure, entaillure.
Groef, verl. t. van Graven.
Groefbidder,, zie Begravenisbidder.
Groefijzer,, o. burin, tn.
Groefwerk , o. ouvrage cannelle, tn.
Groei , m. groeijing, wasdom , croissance,fittafe,
crue
essort , tn. Die boom , datkind , heeft
nog met zijnen vollen cet arbre, set enfant
n'a pas encore gris toute sa crue. De — der
planter, la vegetation des plantes. Het leven der planten beflaat enkel in den —, lee
plantes n'ont qu'une vie vegetative.
Groeibaar,, b. n. vegetable.
Groeijen , 0. w. (ik groeide, ben gegroeid), wasfen , croftre,s'elever, sortir, gel mer. Het gran
groeit, Pherbe croft. Ik laat mijn' baard
je
laisse croitre ma barbe. De planten beflencl4
tot zij fierven , les plantes croissent , vegétent toujours jusqu'a ce qu'elles meurent.`Er
groeit geen koren in dit land , it ne vient
point de ble dans ce pays. Dit hoof is op
mijne weide gegroeid , ce foin est de mon
cru. Iemand over het hoofd —, devenir plus grand qu'un autre; fig. In eens
anders leed —, se rejouir de la peine d'autrui. dik en vet worden , engraisser.
Hij groeit er tegen in , (niettegenflaande het
onaangename zijner omflandigheden worth
hij dik ,) it engraisse de mad avoir.
Groeikracht, yr. la faculte on vertu vegetative.
Groeijing , yr. croissance , vegetation.
Groeifel , o. het gegroeide ,
Groeizaam , b. n. den groei bevorclerende , van
het weer, als : — weer, temps fertile.
Groeizaamheid , vr. — van het weer, fertilitd
du temps.
Groen , b. n. van zekere bekende kleur , vert,
e. De groene kleur is aangenaam voor het
oog , la couleur ve'tte est agreable a l'oeil.
— liken, drap vert. Een — lint, un ruban
vert. Op het groene gras , sur Pherbe
verte. — maken , — fchilderen , (verwen ,)
verdir, peindre en vert. Deze deur is niet
— meer,, men moot ze op nieuw — verwen,
cette porte n'est plus verte ; it faut reverdir.
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verwen , (van floffen daar indoopen, enz.)
teindre en vert. worden , verdir, devenir vert; verdoyer. In de lente , als alles
te worden , au printemps, lorsque
begint
tout commence a verdir. De bosfchen beginnen te worden , le bois commence a
verdoyer. De groene velden , les ilaines
verdoyantes. Een — pridel , sin cabsnet de
verdure, Het groene wOud , le bois verdoyant ; la fordt vet4oyante. —, (in de wapenfchildk.)sinople, m. Hij voert eenen zilveren adelaar in een — veld , it porte le sinople a l'aigle d'argent; fig. Het wordt mij
— en geel voor de oogen , sl me semble que
tout tourne devant mes yeux ; la tote me
tourne. Iemand — op het lijf zijn, (iemand
haten ,) hair q. q. waarin nog fap is,
pert, e. Deze boom is niet flood, hij is nog
, cet arbre n'est pas mort, it est encore
vert. Dit hout zal met branden , het is nog
zeer — ce bois ne brillera pas, it est encore vent. versch , als Groene haring,
du hareng qui vient d'être sale ,harengfrais.
Groene zalm , du saumon vert. jeugdig ,
als : Een groene vrijer,, sin jeune blanc-bec
pi fait Pamour. In het groenfle zijner
jeugd, dans la flour de sa jeunesse, dans sa
verte jeunesse, onrijp, vert, e. De
druiven zijn nog geheel —, les raisins sont
encore tout verts. Groene erwten , des poids
virts.
veldje , groene kegelbaan , grasplaats , boulingrin.
onbefchaafd , als
Hij is nog —, it est encore novice, it n'est
pas encore deniaise. inzond. -op de hoo,gefcholen , die nog niet ontgroend is , zie On,
groenen.
Groen o. groene kleur , vert, m. couleurverte 9 f. Het — is behagelijk voor het oog ,
le vert est agreable a l"oell. In het — ge, e, en vert. — groen loof
kleed 5
en kruiden , verdure, ,': Het — der weiden, la verdure des pre
Onder het — danfen , danser dans la feuillie.
groene
verw,, couleur verte. Spaansch —, vert-degrit , m.
groente , zie Groente.
Groenachtig , b. n. verdtitre; (in de geneesk.
van de gal,) bile drugineuse, porracee.
Groenboer,, m. paysan qui cultave et vend des
legumes, maraicher ors marager.
Groenen , o. W. (ik groende , heb gegroend),
groen worden of zijn, verdir, verdoyer.
Alles begint te —, tout commence a verdir,
verdoyer. Eene deur — verwen , verdir
une porte.
Groenharing , zie Panharing.
Groenheid , vr, couleur verte , f: vert , m. qualite verte. —, wrangheid , verdeur, acidite, f.
Groenig , b. n. verdatre.
Croenigheid , zie Groenheid.
Groenkelder,, m. cave ou Pon vend des legumes, cave a legumes, f.
Groenkooper, m. marchand de legumes, tn.
Groenkoopfler,, zie Groenvrouw.
Groenling , y r. zekere mogel , tarin, m.
Groenman , m, vendeur d'herbes potageres, tn.
Groenmand, vr, panier aux herbes, m.
Groenmarkt , y r. marche aux herbes , m.
Groenmeisje , o. jeune fille qui vend des legumes, f.
Groenmoes , 0. herbes potageres, pl.
Groente , y r. het groen van boomen of planten , verdure, f. —, (met een meerv.) Allerlei groen voor de keuken , groennwes ,
legume, tn. herbe potagere, f. Van groenten leven , vivre de legumes.
Groentefoep, y r. soupe aux legumes, f., potage,M.
Groentje
,
o. zekere peer , als: Sappig
(g g -
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woonlijk Sapperdegroentje ,) sorts de poire
onbedreven mensch , mats,
savoureure,
inzond. {Indent, die nog niet ontgroend is , novice, m. zie Ontgroenen.
Groenverkooper,, zie Groenkooper.
Groenverkoopfler,, zie Groenkoopiler.
Groenvrouw , yr. snare/sande de legumes, ma-,
(vrouw,, zie Groenvrouw.
raichere.
Groenwijf, o. verachtelsjke naam voor groenGroentum , zie Moestuin.
Groep, y r. grachr , rigole, tranchee. — inzond. in eenen , koeftal , de goot achter de
koeijen , rigole derriere les yachts, f.
eene vereeniging van voorwerpen (in de
teeken- en beeld.houwk.) groupe, tn. Eene
— figuren , sine .groupe de figures.
Groet , m. groetmg , salut, compliment; tn.
salutation, f. Den — beantwoorden , rendre
le saint. Mijnen — aan Mevr. , faites mes
compliments a madame. in de krijgsd.
op zee ,) eerbewijzing met veldteekenen of
gefchut , salut. De — op zee , le salut de
user. Een fchip , eene vesting den — wei4eren , refuter le salut a un vaisseau, hung
forteresse. De — met den degen , met de
vaan , enz. , le salut de P epee , du drapeau, etc.
Groeten , b. w. (ik groette , heb gegroet),
door eenen grout eer bewijzen , saltier Ie
mand met het afnemen van den hoed en met
eene buiging — , saltier q. q, en dtant le chapeau et en s'inclinant. Ik heb hem gegroet,
maar, hij heeft mijnen grout niet beantwoordt , (mij niet weder gegroet ,) je Pal
salue, mass sl ne m'a pas rends; le salut,
it n'a pas repondu au salsa. Heb de go edheid , wanneer gij hem ziet , hem fchrijft,
hem van mij te groeten, j e vous prie de le saluer
de ma part quand vous le verrez , quand you:
lui ecrtrez. Met den degen — (in de
krijgsd.) saluer de Pepee. Met de vlag —,
(op zee , ) saltier du pavilion. Met de zeilen —, saltier des voiles, Met kanonfchoten
saluer en tirant le canon. De admiraal
werd met drie kanonfchoten gegroet l'amiral fut salue de trois decharges de canon.
De fchepen groetten elkanderen met drie kanonfchoten , les vaisseaux se saluerent de trois
coups de canon. De fchepen, die eene vesting voorbij zeilen , — dezelve , la user salue la terre. bij het affcheid nemen ,
als Zijt gegroet , adieu! on je volts salue.
Groot, vr. grout aan eenen afwezende , conspliment,m. salutation, f. meestal in het meerv.
Mijne — aan mijn beer ft wen broeder,, mes
compliments (mes respects) a Mr. votre frere.
Groeve, zie Groef.
Groeven , b. w. (ik groefde , hub gegroefd),
groeven in eenen pilaar maken , (in de bouwk.5
canneler. Eene
canneler une colonne. Met den beitel
canneler au elseau.
Groeze , vr. jeugdige groen , premiere verdure.
Grof, b. n. niet fijn , tegentt. vat fijn gros,
se, grossier, ere. Laken, de gros drap,
du drip grossier. — garen , de gros R. —
brood , pain chaland.
linnen , de grosse
toile, de la toile grossiere. werk , travail grossier. Grove trekken , des traits gros,
siers. De grove deelen , les . parties grossieres. — voedfel , une nourrsture grossiere,
des aliments grossiers. Grove floffen , des
etoffes grossares.
iand , du gros-sable , du
— rneel , grosse farine. —gefchut,
le gros canon, la grosse artillerie. — fchrift,
grosses lettres, lettres de gros oeil. — geld,
grosses especes ; fig. — geld verdienen , gagner
beaucoup d'argent, de grosses sommes d'argerit.
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gent. — geld vertecren , faire one grosse
depense. Eene grove item, une voix rude.
—, lomp , dom , bot , als : Een — veritand ,
un esprit grossier. —, onbefchaafd , als : (grove taal fpreken , parler un langage grossier)
grove manieren , des manieres grossihres.—,
tegendeel van teeder,, als : — van leden ,
(ook enkel :
, ) ayant les membres gros,
inembru , e. — van vel , qui , a peau rude,
epaisse , dure; fig. Eene grove leugen, un
mensonge grossier. Eene grove fout , une
aute grossiefe. Eene grove dwaling, tone
ferreur
grossiere. bijw. grossierement.
Een — gemaakt werk , un ouvrage grossieresilent fait. — fpele9 , jouer gros jeu. Zich
vergissen , vergrijpen , se tromper grossierement. — lieges, mentir grossibrement ; fig.
Gij maakt het te —, (boat,) zie Bont.
Crotachtig , b. n. uii pen grossier, ere.
Groffelijk , zie .Grovelijk.
Grofheid , yr. het grof zijn , grosflerete. De
— van werk , laken , linnen , ftof, enz.
grossierete d'un travail , ouvrage, d'un drop,
d'une toile, etc. zie Grof.
Groflijvig , b. n. grof van lijf, corpulent, e,
repret, ete.
Groflijvigheid,vr. grofheid van lijf, corpulence, f.
Groffmid, m. tegenit. van ijzerfinid ,forgeron.
Grol , yr. beuzeling , bagatelle, f. zotternij
sornette,
Grollen, v. w. (ik grolde, heb gegrold) 5 knorrig zijn, gronder, grogner. Krollen , zie
Krollen.
Grollig ,. b. n. geestig , boertig, plaisant ,e,
badin, e ,bouffon, ne.—, bijw.plaisamment,
d'une tlianiere badine.
Grom, o. ingewand van visch, entrailles , f:
pl. boyaux , m. —, (bij dicht.) ingewand
van geflagte offerdieren , entrailles d'une victime immolde, f. pl. —, vuiligheid , salete, f.
Groinmelen , o. (ik grommelde , heb gegrommeld) , zich in lets wentelen , .se rouler, se vautrer. In zijn bloed —, se rouler
se vautrer
dans sons . sang. In het flijk
dans la bone.
Grommelig , b. n. sale , crasseux, euse, malpropre , fangeux.
Grommeling , yr. het grommelen , action de se
rouler, de se vautrer. vuiligheid , bone,
salete, ordure.
Grommen, o. w. (ik gromde, heb gegromd), van
het geluid der beeren , gronder , grogner. De
beer gromt van verclriet , Pours gronde de
chagrin ; fig. Zijne ontevredenheid betoohen
door woorden , gronder. Hij gromt altijd ,
ii gronde toujours. Hij gromt tegen al zijne
dienstboden , it gronde contre tons ses domestiques. Hij wilde met mij — 5 it avoit resolu de me gronder. —, b. w. het thgewand
nit visch nemen , e'ventrer on vider (le poisson). Ik heb den visch gegromd , Pal eventre- le poisson.
Grommig , b. n. knorrie, grogneux , Buse, grognon. Hij -heeft een — humeur, it est d'humew grognense. Een — man , un homme
grognon. Eene grommige vrouw,, une femme
grognon. Het grommigite oude wijf, la
vietlle la plus grognon. onzuiver, qui
West pas bien eventre-, e, nettoye , e.
Grommigheid , vr. mauvaise humeur.
Grompot , m. en yr. knorrepot , grognon
grogneur,, grognard, une grognon , grogneuse.
Grond , m. eenig gedeelte van de oppervlakte
des aardbodems 5 inzond. ten opzigte van deszelfs meerdere of mindere vruchtbaarheid befchouwd, sol , terroir, terrain. Wanneer men
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eenen tain wil aanleggen, moet men op den
acht geven 5 quand on vent faire un Cardin,
it fans considerer le eel. Een vette , magere,
vruchtbare , onvruchtbare (ondankbare),
fteenachtige , zandige , natte , drooge ,
te , losfe , kleiachtige —, un terroir gras ,
maigre , fertile (terrain ficond) sterile,
ingrat 5 pierreux, sablonneux. 5 humitle,
sec, un sol leger, poreux, argileux. —,
met opzigt tot de uitgebreidheid , of het
gebruik , hetwelk men daarv:In maakt of maken konde , terrain (terrein). Men heeft
mij zeer weinig — overgelaten on m'a
lause tres-peu de terrain. De belegerden
betwistten elkander eenen geruimen tijd. den
—, lee assidges se disputerent long-temps le
terrain. Hij heeft eenen fchoonen — om
te bouwen , it a un beau terrain pour bdtir. Hij heeft een huis gebouwd en van
veel partij getrokken ,
zijnen kleinen
a Lida tine maison et bien menage le pets
de terrain qu'il avoit. —, met betrekking tot fommige eigenfchappen, als : De
— is ongelijk , week, hard, le terrain est
inegal, mon, dur. Neem u in aait , de
— is hier glibberig , prenez garde , le terrain est glissant ici; fig. Het was mij ,
als of ik in den — zonk , (zoo zeer was
ik verbaasd ,) je pensai tomber de mon
hoot. —, met betrekking tot den eigendom , fonds. Hij is rijk in liggende gronden , ;1 est riche en fonds de terre. Men moet
niet bouwen op Bens anders ne font
pas batir sur le fonds d'autrui ;— (bij regtsgel.) ook : eel, als: Die den — bezit , kan
zijn huis zoo hoog opbouwen, als hij verkiest 5 qui est maitre du sol , est maitre d'elever sa maison autant qu'il vent. In het algemeen , de grond ofbodem , waarop men zich
bevindt , terre, f. Iemand op den —werpen ,
jeter q. q. a terre, contre terre, ou par terre, le
terrasser. Op den — vallen , tomber a on par
terre. Een weg onder den — un chemin sous
terre. Een huis met den — gelijk` maken, mettre
un batiment rez terra, rez pied. Op den —
gaan liggen 9 se coacher a terre, ou par terre, ti
plate terre. Op den — flapen , coacher
terre , a terre a plate terre, fam.
wenschte , dat
honderd voet onder den
— was , fe voudrois etre cent pieds sous
terre. —, de onderite bodem van iets ,
fond, m. De — van een vat , le fond d'un
tonneau; fpr. w. Op den — des vats vindt
men de heffe , au fond du tonneau on trouve la lie ; fig: Uit den — des harten
nes , zijns harten, nit 's harten —, de bon
coeur,, de coeur et d'ame; Flu meilleur de
mon (son) coeur. God kent den — der harten , Dieu .connoit le fond des coeurs ; Dieu.
voit le fond de vos pensies. —, bijzonder
den bodem der zee, fond. De zeelieden beitrijken het peillood met vet, om to weten,
of de — zand of rots is , les martins graissent le bout de la sonde pour savoir si le fond
est sable ourocher:Een fchip aantasten en in
den — boren, attaquee un vaisseau et le collier a fond ou le couler bas a coups de canon.
Het fchip gaat to — (gronde), le vaisseau
coule a fond , coule bas. (AANM. Met onderfcheld , voor het to gronde gaan , aan
den — geraken , op ondiepten in de zee,
&hotter,, ensabler ; beide ook bedrijvend:
Het water was te laag in de rivier,, de
fchipper voer ons aan den —, it n'y avoit
pas assez d'eau dans la riviére, le batelier
nous ensabla. Er zijn weinig ondiepten voor
de haven, dock de loots zeilde ons met
moed-
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moedwil aan den — i/ y a pen de bas fonds
devant le port, mats le pilote nous echoua
par malice; fig. Hij is een Hecht mensch , hij
zal met al zijn vermogen te gaan, c'est
fin mechant homine, tl echotiera avec tout
son Bien. Het is genoeg , om hem geheel in den
te helpen , en voila assez pour consommer sa
mine, son malheur; voila de quoi Pachever;
c'est pour l'acliever, le pertire; (ook met
bonier, a fond bedrijvend en niet bedrijvend).
Die -man had een groot aanzien, eenen grooten post aan het hof, men heeft hem in den
gegaan , cet horn— geholpen , hij is te
we avoit un grand credit, un grand poste a
la cour, on Pa could a fond, 11 est could a
fwd. oncliepte , zandbank , basfond. Hij
kent alle gronden, hij is een keiiner der
gronden , (hij is grondkundig , hij is een
grondkundig man ,) tl connoit tons les bas—, de vlakte , waarop iets geteekend
fofonds.
gegraveerd is , champ , fonds, m. De — van
een wapenfchild, le champ d'un Ocusson. Hij
voert eenen rooden toren op eenen blaauwen
—, it Porte l'or a la tour de gueules. De
— van deze fchilderij is te licht , le champ,
le fonds de ce tableau est trop Clair. —,
het in den 'grond aangebragte metselwerk ,
waarop eenig gebouw moet rusten , fondement, m. De gronden van een gebouw leggen ,
jeter les fondements d'un edifice; fig. lk zeg
dit niet zonder —, je ne dis pas cela sans
ondements, sans quelque fondement. Eerie
fziekte
in den — genezen , guerir une nsaladie radicalement. Eenc zaak in den — kennen , savoir une chose a fond. De gronden
eener leer, les bases d'une doctrine., De
gronden eener wetenfchap , les principes
d'une science. De eerfte gronden ,. les
elements. De vrede van Utrecht werd bij de
onderhindelingen ten — gelegd , paix
d'Utrecht fist prise pour base des negociations ; van daar yerder : bij ftoffen , het
eerfte of ten grond liggend weeffel , fond.
Een borduurfel op eenen zijden , witten ,
une broderie sur unfond de sagroenen
tin, sur un fond blanc , vert ; (in zamenheeft grond nu eens de eene , dan de
andere der opgegevene beteekenisfen , zie
de zamengeftelde woorden.) Een platte
—, plan, m. delineation, f: dessein d'un
bdtiment oti tie tout autre ouvrage d'architecture trace sur le pap ier, selon ses
rentes mesures et ses difPrentes parties.
Grondbeginfel, o. beginfel dat ten grond ligt,
Wijsgeerige , ftaatkundige en
Principe,
zedelijke grondbeginfelen , principer philosophiques politiques et moraux. De grondbeginfeleri eener wetenfchap , lee principes ,les
elements d'une science,m. Elk heeft zijne grond4beginfelen , chacun a ses prinbipes , ses maximos , f.
Grondbalk , (in de bouwk.) fleunbalk ,
racinal. De grondbalken eener brug , les
racinaux d'un pont. —, damplank , paalplank voor het fondement van het paalwerk
eens dijks of voormuur van het, hoofd eener
haven (in de waterl. kunst ,) palplanche, f.
Grondbegrip , o. eerfte begrip , waarop andere
fteunen , idie fondamentale, f.
Grondbelasting , yr. impOt leve sur les biensfonds , tn. contribution fonciare.
Grondboor, yr. sonde ,
Grond.eigenaar,, m. landeigenaar , propridtaire
de Liens fonds, proprietaire , terrien, m.
Grondeigendom, m.landeigendom, biens-fonds ,
m. p1.
Gronbreuk vr. breuk in eenen dijk , bridle (1
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ouverrure an findement Oft an pied d'une
digui:
Grondbrief,
lettre emphytiotique hypotlthque , f.
Grondcijns , m. cens,
relevance, recite, f.
recite fonciere , f.
Grondel , zie Grondeling.
Grondelijk , zie Grondig.
Grondeling , m. zekere visch , gouj on 5 gobie, tn.
Grondeloos , b. n. zeer diep , waarvan men
den grond niet kan pencil, sans fond, tresprofond, e. Een grondelooze kolk , un abyme
sans fond , un gouffre -sans fond; fig. oneindig , infant, e, immense.
Gronden , b. w. (ik grondde , heb gegrond)
grondvesten , fonder. Hij , die het heelal
grondde, celui qui fonda Punivers ; fig.
Hierop grondt hij zijn gevoelen , voila sur
quoi itfonde son opinion. —, (bij
ders ,) de grondverf leggen , donner la premiere concise. De deur is gegrond , le peintre a donne la premiere concise a la fiorte.
—, o. w. grond voelen , toucher au find.
Grondgebied , o. uitgeftrektheid lands, waarover
bewind wordt gevoerd , territoire, m.
Grondgebouw,, o. fondement, m.
Grondgetal , o. hoofclgetal , Hombre cardinal, tn.
Grondhaak , m. (bij fchuitevoerd.) perche , f.
Grondheer, m. cigenaar,, landheer,, seigneur
fancier, m.
Grondig , b. n. op vaste gronden fleunende
solide. Een oordeel , un jugement solide.
—, diep , wel doordacht, profond, e. Hij
heeft eene grondige kennis van die zaken
it a une connoissance profonde de ces choseslh. Eerie grondige geleerdheid , une profonde erudition. — , van visch, enz. naar den
grond fmakende , als : grondige visch , du
Poisson qui sent la bourbe. solidement, a fond, pro fondement, parfaitement.
Grondigheid , yr. solidite , f.
Grondiglijk , zie Grondig, bijw.
Gronaijs 5 0. glacon que la riviere charie , tn.
Het — gaat , la riviere charie.
Gronding , yr. fondation, f.
Grondkundig, b. n. Zie Gron'cl.
Grondlast , m. zie Grondbelasting.
Grondleen , o. terre feotiale , f,ficf,
Grondleer,, yr. de leer, die ten grond ligt,
doctrine fondamentale.
Grondlegger, m. Richter, fondateur, auteur,
createur. Cyrus was de — van het Perfifche
rijk , Cyrus fist le fondateur de l'empire des
Perses.
Grondlegging , yr. flichting , fondation, creation, etablissement.
Grondlegiter,, yr. ftichtfler,, fondatrice.
Grondles , yr. grondflelling maxime, f: prinripe ,
Grondmuur,, m. (in.de bouwk.) embasement ,
jambage , m. platde, f
Grondoorzaak, yr. eerite oorzaak, premiere
cause, f. principe ,
Grondpaal , yr. pilotis , m.
Grondregel , m. grondftelling , ftelregel , principe ,
maxime, f. axiome, m. regle, f.
Grondregt , o. het regt van grondeigendom,
droit dominant , foncier,
Grondrent , yr. grondcijns , recite fonciere.
Grondfap , zie Grondfap.
Grondfchatting , y r. grondbelasting , - belasting
' op vaste gronden , contribution fonciere..
Grondfcheiding , vr. separation des terres.
Grondilag , m. het in den grond gelegde metfelwerk , waarop een gebouw moet rusten,fontiewent, empattEment, enrportement, base, appal. De grondilagen van een gebouw leggen
10-
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jeter on poser les fondements ;Pun edifice ; fig.
fondement. Hij legde toen den — tot den
roem , dien hij naderhand verwierf,, it jetoit
alors le fondements de la reputation qu'il eut
depuis.
Grondfop , 0. droefem , lie, f. mart, sddiwent, m. effondrilles fondrilles , pl.
Gronditeen , m. pierre fondamentale , base, f:
Grondftelling , yr. zie Grondregel. Gevaarlajke —, poison. Toegeftemde —, (in de
meetk.) postulat, m.
Grondilem, yr. (hr de toonk.) doorgaande
bas , basse continue.
Grondflof, vr. hoofdftof, element, m. De onde natuurkundigen telden flechts vier grondfioffen , het water , het vuur,, de aarde en
de lucht , les anciens physiciens ne comptoient que quatre elements, Peau, le fen, la
terre et Pam —, (bij de fcheid.) radical ,m.
Grondtaal , yr. oorfpronkelijke taal , langue
origitiale on primitive.
Grondteekening , yr. platte grond,p/an, m. dbauche , esquisse ,f.— fchets , plan van een groot
gebouw,, (in de bouwk.) dpure , f. zie Grond.
Grondtekst , m. texte original.
Grondvast , b. h. ferme , solide.
Grondverw,, yr. (bij fchilders ,) eerfle verw,,
premiere couclie.
Grondvergadering , yr. (in de omwentelingsgefch.) assemblde primaire ; fig. Hij is naar
de (gegaan) , (door' en begraven ,) it est
alle au royaume des taupes , it a passé ,
est passé.
Grondvest , yr. zie Grondflag.
Grondvesten , b. w. (ik grondvestte , heb gegrondvest), gronden , vestigen ,fonder, baser.
Grondvesting , yr. fondation, f.
Grondvlakte , yr. aire, f sol, m. base , f.
Grondwaarhéid , yr. eerfie waarheid , oorfpronkelijke waarheid, Write. fondamentale.
Grondwater, o. eau souterraine, f.
Groadwet , yr. ten groudflag dienende wet , ki
fitndamentale, inzond. ftaatsregeling ,
constitution, loi fondamentale d'un ótat.
Oude —, (in fommige landen, ) chhrtre , m.
Grondwoord , o. oorfpronkelijk woord , mot
primity, primitif, mot radical ou original, m.
Groom, zie Grom.
Grondwortel , m. oorfpronkeiijk beftanddeel
van een woord , racine gdneratrice d'un
mot, f.
Groot b. n. en bijw. (oo) tegenft. van klein ,
grand, e. De zon is veel grooter, dan alle
planeten te zamen , le soleil est plus grand
que toutes les planeles ensemble. Hij is een
hoofd grooter dan ik , it mepasse de la
ate. Hij is — geworden , il- est devePu grand, it a grandi. Een pas,geboren
kind, dat zeer — is, un enfant nouveau-ne
qui est tres-grand. Een, groote jongen ,
gros g.arpon. Een groote (lange ) man , un
grand homme, qui est grand. Eene groote
vrouw,, une grande femme. Een — man,
( een man van verdienste) urn homme grand.
Eene groote zaal , en grand ou_vaste
une grande salle. Een zeer L-- woud ,
Nne fordt immense. De groote mast (op
een fchip ,) le grand mat. — gaan (zwanbrenger zijn ,) être enceinte. Kinderen
gen , eleven des enfants. Zeer , trésgrand, et; fam. grandissime ; fig. Eene
groote honderd gulden, une bonne centaine
(le florins. Een — uur gaans , ens bonne
fterk, ongemeen , grand, e. Een
gene.
geraas , en grand bruit. Groote •blijdfchap droefheid , une grande joie, triogefchrecuw, de grands cris; ,fprw.
tesse.

GRO
geschreeuw en weinig wol , zie Gefchreeuw. Eene groote ramp , une grande
calamia. gewigtig , grand, Bet is
eene groote zaak , dat men zijnen tijd wel
weet te nemen , c'est en grand point que de savoir bien prendre son temps. De dag van
eenen veldilag is een groote dag voor eenen
generaal , le jour d'une bataille est en grand
J our pour un general. —, voortreffelijk.
Newton was een — man , Newton etoit en
grand homme. Een — wijsgeer,, un grand
philosophe.. Een — veroveraar,, un grand conquerant. Alexander de groote , Alexandre
le grand. —, prachtig, grand, e. Een
groote maaltijd , un grand festin. aanzienlijk , grand, e. Een — beer, en grand
seigneur. De grooten , les grands. De groote wereld , de grooten , le grand monde;
fans. Leven als de grooten , vivre a la
grande. Een — koopman , un grand negotiant.
De groote Heer (titel van den Turkfchen-Keizer,) le grand seigneur. bijw. grander:tent.
Groot , o. een halve ftuiver,, la valeur d'un
demi sol d'Hollande. Ben pond —, en livre
de gros, m. la valeur de fix forms d'Hollande.
Grootachtbaar,, b, n. zekere titel , venerable,
três-vendrable.
Grootaclitbaarheid, yr. grandeur três-venerable.
Grootbek, in. en vr. film. die veel aan den
mond heeft , hableur, euse, fanfaron , ne.
Grootaalmoezenier,, m. grand-aumenier.
Grootboek , o. (bij kooplieden in het finantfewezen,)) le grand livre.
Grootdadig , b. n, prachtig, magnifique, splenheldhaftig, heroique.
dide.
Grootdadigheid , vr. magnificence, f: —, heldhaftigheid , lzeroisme , m.
Grootelijks, bijw. zeer , grandement, extremement , fort , beaucoup. voornamelijk ,
principalement.
Groothartig , zie Grootmoedig.
.Groothartigheid , zie Grootmoedigheid.
Grootheid, yr. het groot
allebeteekenisfen van het bijgev. w. zie • Groot ,)
grandeur,,f:— , bijzond. (in de wisk.) al hetgene voor vermeerdaring of vermindering vat-.
baar is, grandeur. Zamengeftelde , tweevoudige —, als : a 4- b , bit:erne, m. Gegevene,
bekende grpotheden , dont:des.
Groothertog , m. grand-dec.
Groothertogdom, o. grand-duche„ m.
Groothertogin , vr. grande duchesse.
Grootje , o. verkleinw. van Groot ; enkel ge.
br. in : fpr. w. Vele, kleintjes maken een —, les
petits ruisseaux font de grandes rivières.—,
gemeenzame naam voor : grootmoeder of in
het algemeen voor : oude vrouw, grartiPmere , bonne femme.
Grootkamerheer,, m. zekere waardigheid, Opperkamerheer,, grand-chambellan.
Grootkanfelier,, m, zekere waardigheid , grandchancelier.
Grootkeukenmeester, m, zekere waardigheid,
grand-maitre de la cuisine.
Grootmoei , yr. groottante , oudmoei , grand'•
tante.
Grootkruis , 0. die de eerfte waardigheid in
eene militaire orde heeft, grand-crotx , m.
Grootmaarfchalk , m. archimarichal.
Grootmagtig , b. n, zekere titel trhs-puissant, e.
Grootmaking , vr. elevation, exaltation, f.
Groottneester,, m, het opperhoofd eener orde,
grand-maitre.
Grootmeesterfchap , o. grande-maftrise, f.
Grootmoeder,, vs. de moeder van vader
of
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of moeder, grand'mere, aieule. Vaderlip
ke —, of — van vaders zijde, aieule paternelle.
Grootmoedig, b. n. rnagnanirne, qui a fame
grande, noble. —, bijw, magndbimement.
Grootmoedigheid, yr. magnanimite ginerosite , grandeur d'ame.
Grootmoediglijk, zie Grootmoedig, bijw.
Grootmond, zie Grootbek.
Grootneus, m. en yr. qui a le nez gros ou long.
Grootoom, m. oudoom, grand-oncle.
Grootoor, m. en yr. qua a de grandes oreilles.
Grootouders, m. meerv. aieuls.
Grootsch, b. n. h'oovaardig , glorieus, fier, iere,
orgueilleux 5 euse, arrogant ,e superbe, glorieux, euse.
eer in jets itellende, als:
op, je m'en fais honneur,
lk ben daar
, heerlijk, prachtig,
je, m'en giorifie.
gnifique, majestueux, euse. Een gebouw,
vn edifice magnifique. Eene grootfche gedachte, nose pensee noble.
Grootschheid, yr. hoogmoed orgueil,
heerlijkheid, grandeur.
arrogance ,
Grootfpraak , yr. fnoeverij , fanfaronnade , gasconnade , rodomontade, bravade, vanterie ,
ongebr. jactanee. —, (in de welfprekendh.)
vergroote fpreekmanier,, overd.rijving, hyperbole;
Grootfpreker, m. fnoever, rodomont, fanfaTon , glorieux , diseur de grands mots, fendeur de naseaux enfonceur de portes ouvertes , grand casseur de raquettes.
Grootfpreking, yr. fnoeverij, rodomontade,
fanfaronnade, fanfaronnerie, bravado. Zie
Grootfpraak.
Grootte, yr. uitgebreidheid, grandeur, itendue, grasseur,
Deze twee broeders
ziin van gelijke ces deux frerec sont de
mime grandeur. De — van een bosth ,
la grandeur d'un bois. De — eener flad,
Petendue d'une ville. De fchijnbare —, la
grandeur apparente. fpr.w. Aan de is het
niet altijd. gelegen, (near de uiterlijke gedaante kan men niet oordeelen), de route taille
bon leerier. Heeft hij de —? (de vereisch.
ten?) est-il de taille? De middelmatige —
der menfchen is van vijf voet of vijf voet
een duim tot vijf voet vier duim, la taille
mediocre pear les hommes est de cinq. plods on
cinq piedfun ponce, jusqu'a cinq ptecls quatre ponces.
Grootftalmeester,, m. zeker zeer voornaam hofbeambte , -grand-ecuyer.
Grootvader. m. vader van vader of moeder,
grand pore, aieul. Moederlijke aieul
maternel.
Grootzegelbewaarder, m. ambtenaar die het zegel van den ftaat bewaart, garde du sceau.
Grootvorst., m. erfprins van Rusland , prince
hereditaire, grand-duc.
Grootvorstin vr. erfprinfes van Rusland
cesse heredttaire 5 grande-duchesse,
Grop, yr. groef, greppel, rigole.
Gros , o. twaalf dozijn, grosse , f Een —
knoopen one grosse de boutons. groot,
gros, m. Een koorman in het —, un marchand en gros. In het — (in het groot en
in het klein), en gros et en detail. In het
berekenen, calculer somtnairement ,grossierement. —, het grootfle deel, als : Het
— van het leger, le gros de Parnsde. Het
— der menfchen is Van dit gevoelen, le
gros (la _plupart) du monde a cette opinion.
Duitsche munt, omtrent een en een halve
ftuiver (Nederk) gros.
Gros, zie Drosfe.
Grosfe, yr. Cond. w.), (bij notarisfen,) wljd
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nit een gefchreven affchrift eeiier minute,
grosse.
Grosferen 5: b. w. (ik grosfeerde , heb gegrosfeerd), (bij notarisfen) een wild uiteen gefchreven affchrift maken , grossoyer, firer
des. grosses ; fig. (overdrijven), exagerer.
Grosfier,, m. koOpman in het gros, marchand
en gros.
Grot , yr. natuurlijk of door kunst aangelegd
hot, grotto.
Grotwerk , o. rocaille , f.
Grotwerker,, m.. rocailleur.
Grouwel,, zie Gruwel.
Grouweldaad, zie Gruweldaad.
Grouwelen , o. w. (ik grouwelde , heb gegrouweld), zie Gruwelen.
Grouwelijk ,,zie Gruwelijk.
'Grouwelijkheid, zie Gruwelijkheid.
Grouwelituk , zie Gruweldaad.
Grouwen, zie Gruwen.
Grouwzaam, zie Gruwzaam.
Grouwzaamheid, zie Gruwzaamheid.
Grovelijk, zie Grof, bijw.
Gruis, o. verbrijzeld puin, keizand, gravies.,
m. , petits grains , petits morceaux, tn. pl.
—, van iteenkolen , kagchelgruis , charbon
en poussiere, m. poussiere de charbon, f.
menu charbon, m. houille, f — van houtskolen , ponssier, m. —, van diamanten,
poussiere on petits-grains de- diamant , f
— dat ingeitort ofingevallen is , puin, eboulis, m.
Gruisachtig 5 b. n: als gruis, graveleux, euse,
sablonneux , euse, brise , e, pile , e.
Gruisdroog, zie Beendroog.
Gruisijzer,, o. (bij glazemakers,) gresoir,, tn.
Gruiskooper, m. charbonnier, marchand de
charbon.
Gruiszand , o. grofzand, gravier , gros sable, m.
Gruit!, (veroud; droesfem; Mans enkel in :,)
fig. De — in ietsbrengen, gai ter une affaire.
Gruizen, b. w. (ik gruisde, heb gegruisd),
zie Vergruizen.
Gruizig, zie Gruisachtig,
Gruizigheid, yr. qualitó de ce qua est graveleux.
Grup , zie Grop.
Gruppel , zie- Greppel.
Grut, vr. gort, gruau , tn. Zie Gort, Garst.
—, jets, dat klein of nutteloos2
nde , ui,tgefehoten wordt , rebut, m.; fig. retin, m.
Grutjes , o. meerv. verkl. w. van rut, fpijs
van Grut, gruaux, ni. pl. Wij hebben —
gegeten , nous avons mange du gruau i ou des
gruaux.
Grutmolen, in. moulin a gruau.
Grutten , o. w. (ik grate ,. heb gegrut), grut
maken, faire du gruau.
Gruttenbrij , in. bottillie de groan, f
Gruttenmeel, o. boekweite meel, farms de
ble sarrasin, f.
Grutter,, m. qui fait ou vend du gruau, grenetier.
Grutterij , yr. greneterie , boutique de grenetier, (in Grutmolen,)
Gruttersi necht , in. garcon-grenetier.
Crutterspaard,o.cheval d'un faiseur de gruau,m.
Grutgerswaren , yr. meerv. graines vendues par
tin faiseur de gruau.
Gruwel, in. hoogite afkeer, fnoodheid, afgrijzing , horreur,, execration ,, sceleratesse , impiete, abomination, f. Een — van
jets hebben, avoir q. eh. en horreur. —,
ijselijk wanbedrijf, atrocite , cruaute. Allerlei gruwelen bedrijven „ exercer toute
sorte de cruatites. Als men al de gritwelen , die dat monster in zijn leven bvdreven heeft, wilde verhalen., si Pon vonbait raconter routes ks abominations, towel
lea
Z
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les horrors quo ce monstre a commis durant
sa vie.
Gruweldaad, yr. gruwelijk wanbedrijf, crime
atroce ou enorme, tn. atrocite , cruante ,action detestable.
Gruwelen, o. w. kik gruwelde , heb gegruweld), zie Gruwen.
Gruwelijk , b. n. afgrijsfelijk, fchrikkelijk, horrible, effroyable, epouvantable, atroce, abominable, execrable, detestable. Eene gruwelijke , gruwzame verwoesting aanrigten ,
faire un degat horrible, une destruction ef:
royable, epouvantable. bijw. horriblef'tient
, detestablement , d'une maniere atroce.
Hij goat aan , it fait un bruit terrible,
epouvantable.
Gruwelijkheid, vr. atrocite enormiti horreur,
abomination.
Gruweliluk, o. zie Gruweldaad.
Gruwen, o. w. (ik gruwde, heb gegruwd),
fremir., tressaillir,, trembler d'horreur,,
d'effros, avoir horreur. Van lets — de q. q.
Gij zoudt van die misdaad ce crime
Tons ferait horreur, vous causerait de Pei.
roi, vous ferait fretnir, trembler. — grooftelijks
verfoeijen, ab,-;o;•res-, detester, avoir
en horreur, en abomination.
Gruwzaam , zie Gruwelijk , Gruwzaamheid ,
zie Gruwelijkheid.
Guds , yr. ileekbeitel met eenen pollen bek ,
(butil de charpentier, etc.) gouge , f. ciseau
a canneler le bois on la pies-re, m.
Gudfen, b. W. (ik gudfle , heb gegudst), met
eene guds- uitfleken , creuser avec une gouge, gouger, canneler, faire des cannelures.
— 2 o. w. (met Zip), tappelings uitloopen,
ruisseler, sorter a gros bouillons. Het bloed
gudfte nit zijne wonden, le sang ruisseloit
de ses plaies.
Guf, b. n. (eenigzins veroud.), verkwistend,
prodigue. bijw. d'une maniere prodigue.
Gufheid , yr. (eenigzins veroud,), verkwisting
prodigalite.
Guigelheil; o. zekere pijnitillende plant , muurkruid , anagallis, mouron, m. , morveline,
f. (rouge ou bleue).
Guicheleu, o. w. (ik gvichelde, heb geguicheld), zie Goochelen.
Guig, vr. befpotting, moue ,niquet, grimace,
tire-langue, f; als Iemand de — nafleken,
se moquer de q. faire la moue a q. q. ,
tirer la langue apt.-es q. q.
Gull , vr. eene merrie die nog niet gedragen
heeft, jument qui n'a pas encore pouline,
p ouliche , pouline.
onwetend mensch, idiot, lourdaut.
Guil,
lafaard, poltron; (gem.) colon.
bijw.
Gull, b. n. laf, ldche , pusillanime.
ldchement, d'une maniere ldche.
Guinie . y r. eene Engelfche goudmunt van 20
(Eng.) fGhellingen , guinee. Hollandf. munt
ti.55.
Cult, m. fpotboef, dengeniet , fchelm, espihgle, maraud (vooral van de fcholieren) fripon, coquin, belitre , fourbe, pendard, scelerat.
Guitachtig, b. n. fripon, ne, ruse, e.
Guitar, vr. (leer: gitaar ,) zeker fnaarfpeeltuig , guitare, mandoline abij de ouden.) lyre,
luth.
Gnitenfiuk, o. friponnerie, coquinerie, four^
berie, f tour de fripon, m. fredaine, f.
Guitenwerk, o. zie Guitenftuk.
Guiterij , vr.friponnerie, coquinerie, fourberie.
Guide, o. verkl. w. van gust, petit espiegle,
petit fripon.
Gul; b. n. mul, zacht en droog, gals: zand,
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openhartig, cordi,du sable sec et mou.
al, e, sincere, franc, chel—vuvert, e, ingenn , e. loijw. cordialement, sincere
ment, franchement,sans-detour, a coeur ouvert.
Gulaardig, zie Gulhartig.
Guldeling, m. zekere appel, calville,f , pornme d'or ou doree, f.
Gulden, yr. zekere bekende munt, florist, m.
Tien —, dix florins. Vijf cinq florins.
Goudgulden , .florin d'or, f 1.40. Kruisgulden , dix florins. Duitfche —, florin d'illlemagne. Hollandfche
florin d'Hollande.
livre de France.
Franfche
gouden, d'or. De — eeuw,
Gulden , b.
Pdge d'or,siecle d'or,,m. Het — vlies , la toison d'or. Het getal (in den almanak ,) le
nombre d'or; fig. De — ,tniddelftand, l'heu,
reuse mediocrite.
Guldenfluk , o. _piece d'un florin, f florin, tn.
Gulhartig , b. n. cordial , e. bijw. cordialement. Zie Gul.
Gulhartigheid., yr. cordialite.
Gulhartiglijk, zie Gulhartig, bijw.
Gulheid, yr. zachtheid, mollesse. Schraalheid,
hartelijkheid, cordiaridite, sicheresse.
, zie
onde enflee,
Gulp , yr. groote baar, Plot,
nape d'eau, lame d'eau,f. groote —, grand,
(bij kleerm.) opening
long trait, m.
voor in eene broek , brayette, paste.
Culpen , o. w. (ik gulpte, heb gegulpt),
met groote teugen drinken, larnper, sabler,
tire-larigot.
longs traits, boire
boire
Culzig , b. n. happig , gretig, .avide; bijzond.
in het eten, gourmand, e, goulu, e, glomton, ne; veroud. goinfre. Eene gulzige
eetlust, un appetit glouton. Een gulzige
hanger, geeu.whonger, sine faim canine.
Gulzigaard, m. in het eten, gourmand, (hotnme) goulu, glouton, goinfre, gauliaftl. —
tin gourmand houdt van eten, maar niet
zonder keus. Un homme goulu eet niet,
maar verilindt. Un glbuton eet met een
onaangenaam geruisch , en met zulk eene
gulzigheid, dat hij haast alles, wat voor
hem ita'at, opeet, verilindt. Un goinfre,
vraat , flokop , uiopt zich met alles vol;
hij eet onophoudelijk om to eten.
Gulzigheid, yr. gretigheid, happigheid, avidite ; bijzond. in het eten gourmandise,
gloutonwie.
Gulziglijk, bijw. gloutonnement, goulument,
avec gourmandise.
Gunnen, b. w. (ik gunde, heb gegund), tegenii. van benijden , gaarne zien genieten,
ate pas envier. Ik gun hem zijn gcluk, je
tie lui envie point, je lui cede volontiers,
je lui souhaite sa bonne fortune. Hij gent
zich zelven het brood niet, dat hij in den
mond Iteekt, pleure le _pain qu'il mange;
fpreekw. ,Ongegund brood. worth het meest
gegeten, le pain envie est celui dont on
mange le plus.—, vergunnen, toeftaan, accorder,,permettre , souffrir, octroyer, conceder.
Gun mi./ uwe aandacht voor eenige oogen.
blikken , accordez-moi votre attention pour
quelques moments. Gun mij dat ik u zegge,
souffrir , permettez que je vous dise.
Gunner, m. celui qui accorde etc. zie Gunnen.
Gunning, yr. de daad van gunnen , action de
-ne pas envier, d'accorder, etc.
Gunst , yr. toegenegenheid, faveur, grdce,
f., bienveillance, bonne, amitie. Hij verlangt Beene — 5 maar geregtigheid, it ne
demande point favour, mais justice. Alles
gaat bier naar —, tout va ki par compere
et

GUN
et par cominere. —, voorkeur em bij iemand jets te koopen , preference, chalandise. Gij zijt te duur,, gib zult mijne — niet
hebben , vous ites trop cher, vous n'aurez pas
ma chalandise. Bij iemand in de — zijn , etre
dans la faveur, dans les bonnes graces de
q. q. De — van eene fchoone , les faveurs
d'une belle. —, eene nit — bewezene weldaad , eene — die vrijwillig Agefchiedt , waartoe men niet verpligt is , grace. Mag ik u om
eene — verzoeken ? oserais-je vous demander
une grace? (on accorde une grace mime a son
ennemi , et on accorde des faveurs 4 ceux
que Pon aime.)
Gunstbejag , o. Intrigues pour etre en favour,
.f- PL
Gunstbetoon , o. het betoonen van gunst , gritw
ce, f. marque de faveur , affection ; gratifid
cation, f.
Gunstbewijs , zie Gunstbetoon.
Gunstblik , m. regard favorable.
Gunstbrief, m. lettre patente, f: octroi, privilege, tn. Onverzegelde koninklijke —,
brevet. Zulk eenen — geven , breveter.
Gunsteling , m. en yr. favori , te, protege, e.
Zie Begunstigen ; fig. creature, f.
Gunsteloos , b. n. sans faveur , hors de faveur,
hors des bonnes graces, —, wangunstige ,
vijand , ennemi, contraire, mtheillant.
Gunstgenoot, zie Gunsteling.
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Gunstgoden , yr. (in de fabell.) gratien , graces,
.f. Pt.
Gunstjagt , yr. zie Gunstbejag.
Gunstig, b. n. favorable, propice, bienveillant,
e, beninigne , bon, ne, avantageux, in.
fluent, e, salutaire. Iemand — zijn , favoriser q. q. —, bijw. favorablement, d'une
maniere\ favorable.
Gunstiglijk , zie Gunstig , bijw.
Gunstrijk , b. n. favorable, propice, affectionne , e.
Gunstwoord, o. gunstig woord , aanbeveling ,
recommandation , parole favorable, f.
Gunt , Iletgunt , zie Hetgeen.
Gust , b. n. niet dragtig , (van dieren) qui ne
Porte pas, qui ne vele pas, qui n'a point ea
saillie ou couverte , f. (d'une vache). —, van
fpijs , zonder vleesch , maigre.
Gurkje , zie Agurkje.
Guttegom , zie Gittegom.
Guur,, b. n. van het , weer , koud , winderig ,
rude, severe, dpre, gris, froid et piquant.
— weer , un temps rude. Het gure weer of
de ongemakken daarvan , les injures de Pair,
la rigueur de la saison. Een gure wind , un
vent apre. —, fiuursch , bourru, e. Een —
mensch , un homme bourru, en homme d'une
humeur bourrue ; rebarbatif, ye.
Guurheid , yr. van het weer, ópreti,_rigueur,
froidure. —, van menfchen, humour bourrue.
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H.

H yr. de achtfte letter der letterlijst, h, m.
Eene groote un grand H, un h majuscule.
Ha, tusfchenw. ha I ah

of Clot, ook fluithaak aan eene fchaafbank,
fermoir.

Haakachtig, b. n. dat ligt haakt, qui s'accroche facilement. haken hebbende, met
haken, troche, e.
Haaf, zie Have.
tine_ Haakband, m. penture, f. couplet.
Haag. , vr. heg, haze. Eene levende
hate vive. Met eene digte omgeven, en- Haakbeentje, o. beentje met eenen haak, petit
vironner, clorre ou fermer d'une hale epaisse;. fpr. w. Het roer in de — fleken, (bij
krijgslieden, deferteren) , deserter.

crochu, m.

les , f. pl.

ou baissfr la cremaillere d'un cyan.

Haakblok, o. poulie a croc, f:
Haakbout, m. cheville a croc, f.
vrucht van den haagappelboom, Haakbui, yr. zeker fchiettuig, (bij de art.
Haagappel ,
dnbbelhaak), arOebuse a croc.
arbouse, f:, fruit de l'arbousier, m.
aan een' rotting
(zekere boom,)' arbou- Haakje, o. crecheOn,
Haagappelboom,
in plaats van eenen knop, bec de corbin,
sier.
Twee haakjes , (in fluitteekens , parenthesis),
Haagbes, vr, baie de buissons, nzr2re sauvage.
parenthese,f— in hout, ijzer of antler hard
Haagbeuk, m. foort van beuk, welke leer hart
ligchaam, om in te haken , of op te houden,
hout heeft, chartne, m.
keep, kerf, cyan. De haal of den hengel,
Haagbezie, zie Haagbes.
een haakje hooger of lager haken , hausser
Haagbosch, o. hallier, buisson, tn. broussailHaakjesmaker, m. crochetier.
Haaklasch, yr. assemblage en crimaillere, m.
Haaknoot, vr. Staartnoot, creche.
eptne, f.
croc, m.
Haakploef,
Haageik, m. rouvre.
Haaks, bijw. bij timmerl., in den haak , d'eHaagmes, o. fnoeimes, serpe, f.
querre. Deze tafel is niet cette table
Haai, zekere visch, requin. —, zeen'est pas d'equerre.
wolf, loop de mer; fpr. w. Er zijii haaijen
op de knot, er is gevaar, prenez garde Haakvormig, b. n. gelijk een vischhaak gekromd., hameconnd , e.
vous. De — gaat op den rug liggen
om zijne roof te happen, le requin se Haakswijs, b. n. in den vorm van eenen haak,

m.
Haagdis, yr. (zeker dier ,)
Haagdoorn, m.e'pine blanche, aubdpine, noble

met , se tourne sur le dos pour happer, engloutir sa prole.

Haak , m. werktuig om iets naar zich toe te
haken, of op te hangen, croc, (een kleiun
ne —,) crochet, m. Een ijzeren
croc de fer. Een vleesch daaraan
te hangen , crochet , croc 4 pendre de la viande,
de la volaille. Eel) flalen , om een horlogie
daaraan te hangen, crochet d'acier pour
pendre one montre. De — aan eenen angel,
le crochet d'un hamecon. De haken aan
eene weegfchaal, les esses, les crochets au
bout du fleau d'une balance; zie ook Enterhaak , Ankerhaak, Bootshaak , enz.; fig.
Een proces aan den — hangen , pendre un
proces au croc.
fchippersboom, croc,
tn. perche ou gaffe (de batelier). bij
flotenmak. kromme fleutel, om floten op
te fteken , looper,, crochet de serrurier, passe-partout. —, bij letterzetters , zethaak,
eomposteur. bij uaaifters, enz. als: Haken
en oogen, agrafes et portes , f. pl.; fig. Het
zijn hier maar haken en oogen, Canes is in
de war ,) c'est on fagot d'epine, c'est une
,confusion. De wereld is vol haken en oogen,
le monde estplein de disputes. —, bij.timmerl.
winkelhaak , equerre, f. Het hoot is niet in
den —, le bois n'est pas d'equerre. In den --fchaven of houden, equarrir ; fig. Het is
niet in den —, (niet zoo . als het behoort.),
het 'is buiten den —, cela n'est pas en regle , pas comme it farts'. zekeT vuurroer
of geweer, zie Haakbus ; —.,. fcNeur in een
kleed, accroc, enz. gemeenlijk winkelhaak ,
zie Winkelhaak. —, op fcheepstimmerwerven, ijzeren haak , waarmede men het hout
aanvat en van de eene plaats naar de andere
fleept, renard. — I bij wondheelers, opligter,, crochet, In. ertgne, f. IJzeren — der
fmelters , die den vorm vasthoudt, opdat hi'
Oct van zijne plaats wijke, lobo. Boekhaak

crochu, e, en forme de croc.

Haal, m. trek in het fchrijven , trait de
plume. — met de zaag, trait de scie.
teug , flok , trait. —, ruk , trek , action
de tirer, secousse, f. fig. in den gemeenz.
fpreektr. Aan den — gaan, (het hazepadkiezen ,) prendre la fate.
Haal, y r. en o. zeker ijzeren , enz. keukengereedfchap , waaraan men een' pot te vuur
hangt, cremaillere, f.
Haalbier, o. bier, cat men bij de pint, enz.
haalt, biere qu'on va chcrcher a petites mesures

Haalboom, m. boom, waaraan de haal wordt
gehangen, meestal van ijzer, dock ook Toms
van bout, barre 4 laquelle on attache la
crimaillere, f. , barre Ne cheminie.

Haalkan , yr. kan , waarin men bier, wijn , enz.
haalt, pat dans lequel on cherche de la bare,
du vin,. etc.,

Haalketting, ketting , waaraan men , in plaats
van haal , den pot te vuur hangt , chaine
cuisine, .f.
Haalmaat, y r. zie het meer gebruikelijk Haalkan.
Haalover, m. jong matrOos, jettne' matelot,
hale-bouline, tn.

Haalfteen, m. zekere teen aan eene fiuis , arganeau, no.
Haaltje , o. hetwelk aan eene groote haal gehecht wordt, cremaillon, m.
Haalwijn m. wijn , Bien men in eene herberg
haalt, yin qu'on va chercher au cabaret ou
Pauberge.

Haam, o. halsband van een karrepaard., enz.,
collier d'un cheval de charrette,
(bij de art.) atelle, f.
f.

bricole,

Haan, m. mannetje van hennen , kalkoenen ,
paauwen, (en in het algemeen, van alle
vogels), cog, (mine des oiseaux et particuzie
lierement ‘le la pule). Een gefueden
KaA. a

gl
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Kapoen. Eenen — fnijden, chaponner un
coq. Een kalkoenfche haan, un coq
un dindon. Waarzeggerij door nuddel van
eenen alectoromancie. Een jonge —,
un cochet, tin jeune coq. Gebraden jonge
hanen, kuikens, des pouf& Has, m. p1. De
— kraait, le coq chance. De gelaarsde —,
le coq pattu, le coq de Batam. De haan met
eene kuif, de gekuifde —, le coq huppe.
De — zonder than, de ongeftaarte —, le
coq sans croupion, le coq de Perse. De ruige le coq frise. Hij is een (Hij is
een haartje, driftig,) c'est un hardi compere, an qui a vu le loop. Hij fpeelt den
gebraden haan, (hij hangt den grooten heer
nit ,) tranche du grand seigneur; fpr.w.
Il fait une ostention somptueuse et prodigue.

moet altijd koning kraaijen, (hij
moet altijd gelijk hebben ,) it dame le pion,
Zinn —

it fait la barbs tons les autres; it fact

que les autres mettent pavillon'bas devant

Hij
is een — op zijn' eigenen mesthoop , (voor
zijne eigene zaak durft hij wel fpreken )
Jul , it l'emporte stir lee compositeurs.

a assez de courage, quand it s'agit de ses

ropres affaires. Er zal geen — naar kraaiejen,
(niemand zal er lets van weten), personne ne s'en souciera; personne n'en saura
la moindre chose. —, van een geweer of
fnaphaan, chien d'un fusil. Den — fpannen, bander ou armer un fossil. Spant den

haan, (bij foldaten commandowoord, om
zich tot vuren gereed te maken), pre'parezvous I — van een musket-goer, serpentin.
—, van eene kraan, fleutel, clef (du
—, op eenen kerktoren , windrobinet),
coq,
wijzer in de gedaante van eenen
m., girouette, f: bij artilleristen en
fcheepslieden, méche allumee, f. Den rooden — laten kraaijen, (een (chip in den
vaisseau).
brand fleken) mettre le feu
Haander, m. mind, om vruchten in te verzamelen , cueilloir, m.
Haanfleen, m. zekere fieen , welke men fours
in de ingewanden van eenen -haan vindt,
alectoire, Pierre alectorienne, f.

Haar, perfoonl. voornaamw. van den 3. pert,
yr. (3. naamv. enkelv.) lei, a elle, (4.
naamv. enkelv. )la, elle , (3. naamv. meerv.)
leur, a elles , (4. naamv. meerv.) les, elles.
Daar is mijne zuster, geef haaret bock,
voila ma soeur, donnez-lui le livre. Ik zag
— niet, je ne la voyais pas. Daar zijn de
dochters van den heer L. , zeg het —, voila les filles de Mr. L., dites-le leur (a elles)
Zijn de naaifters daar? ik zag niet, les
couturieres sont-elles 14? le ne les voyais
pas.

Haar, bijvoeg. bezittelijk voornaamw. van den
3. perf. , yr. (enkelv.), son , sa, ses,
man, son mari.
(meerv.) leur, leurs.
huis, sa maison. bril, ses lunettes.
De meisjes doen haren pligt, les filles font
leur devoir. Uwe zusters beminnen hare broeders, vos soeurs aiment leurs freres ; van hier e
De hare, het hare, zelfitand. bezittel. voornaamw. van den 3. pers. yr. (enk.) le sien,
la sienne, les siens, les siennes, (meerv.)
le leur, la leur, les leers.

Haar , o. op het hoofd der menfchen, haartje,
cheveu, m. Hij is kaal, hij heeft geen enit est chauve , it n'a pas tin cheveu,
kel
Opgemaakt achter op het hoofd eener
juffer, chignon., In. Rondgevlochten — op
het hoofd, tortillon, m. Malkander bij de
haren plukken, vatten, se prendre aux che-,
Zijne haren va len nit, les cheyeux1
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Jul tombent; fig. Zorg maakt grijze haren,
celui qui a beaucoup de chagrin, devient
vieux avant le temps. Het fcheelt geen haar
breed, it ne s'en faut pas Pepaisseur d'un
cheveu. Geen — breed van zijn regt afftaan,
ne ceder rien de son droit. pet fcheelde

geen —, (of geen — breed), of hikhad er

het leven bij ingefchoten, it s'en est pen
fallu qu'il n'ait etc tue. U zal geen — gekrenkt worden, it ne vous arrivera aucun
vial, vous n'y perdrez rien. Er is geen gbed
aan hem, ir ne vaut rien du tout, Iemand
op een — gelijken , ressembkr beaucoup a q. q.
Elkander op een — gelijken, se ressembler
comnie deux gouttes d'eau. Hij is geen
beter, dan zijn broeder, it ne vaut pas
miens que son frere. Geen om lets geven, ne pas se soucier de q. ch. De haren
rezen te berge, les cheveux se dresserent sur ma tote. —, de gezamenlijke
hoofdharen, cheveux, m. pl. chevelure, f.
Schoon — hebben, avoir de beaux cheveux,
Sluikhar, cheveux
tine belle chevelure.
cheveux postiches. Met
plats. Valsch
loshangende haren, les cheveux Beers. Lang
- hebbend, chevelu, e. De noordelijke

volkeren hebben langer — dan de zuidelijke , les peuples septentrionaux sont plus . chcvelus que ceux du midi. Kroes cheveux cotonnes, crepes, frith. ; fig. 'Elkander
in het — zitten, se tenir aux cheveux.,
Met de banden in het — zitten, (verlegen zijn,) ne pas savoir a quel saint se

vouer ; de quel boss faire "Lecke; e' tre 'au
bout de son ilk. Hij moet er laten,
(Hij delft het onderipit,) it y laisse du
poll, it y laisse des plumes, il y laisse
de ses plumes, y perd. Die gelillenis is

bij het' haar getrokken, (of is bij de haren er bij gehaald), cette comparaison est title par les cheveux. Het haar'ilaat hem te
berge, ses cheveux se dressent sur sa rite;
in den gemeenzamen fpreekt. Met huid en
(geheel en al,) entierement, tout-afait. —, van andere deelen des menfchelijken ligchaams en van dieren, (hetzij , van
een enkel haartje, of voor de gezamenlijke
haren,) poll, m. Men trok hem den baard
voor — nit, on lui iarracha la barbe
poll a poll. Het — tusfchen de wenkbraauwen , la taroupe, le poll qui croft entre les
deux Sourcils. De haren in de neusgaten,
le poll des narines. De .haren der okfels, le
poll des oisselles. Het — aan de fchaamdeelen , le poll des parties honteuses. Hij begint aan de kin te krijgen, le poll commence a lui poindre au menton. Dcze bond
heeft borstelig ce chien a le poll heHsu'. De haren van onderfcheidene dieren
met opzigt tot de kleur, le pelage. _--Deze
beide paarden zijn niet van ben ces
deux chevaux ne sont pas du mime pelage,
du mime poil. De vos heeft rood —, le
renard a le poil roux. Deze bond verliest
zijn haar, de haren vallen hem nit, ce chien
perd son poll, le poll lui tombe. Het lange

- aan den hall van een paard, van eenen
leeuw, _ de manen, la criniere au con d'un
cheval , d'un lion. Het lange haar aan den
ftaart van een paard, le crin de la queue
d'un cheval. De lange haren van fommige
dieren, les soles, f. pl. Deze bond heeft
fchoon, lang —,-ce chien a de belles soles.
— van viervoetige dieren, vulhaar, bout.re, f. Koehaar, bourre rouge. Het —,
dat aan een vel is blijven zitten, Parriire-fleur, f. I-let

haarbal , iu de Inge.
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ewanden van fommige dieren, igagropi- Haarnet , o. (b" de infers) come de riseau,f.
e, ; fig. Zu heeft op de tanden , (zij Haarpluis, o. p uisie van wollen floffen, brims
de laine, polls de lame qui se ddtachent
is eene feeks ,) elle a bec et ongles, elle a
du sang atix ongles. • Wild --in den neus des etoffis , in. pl.
hebben, (onhandelbaar zijn,) etre intrai- Haarpoeder, Haarpoeijer, o. poudre a pow.
drer les cheveux, f.
table. Hij heeft eel' wild — in den neus,
c'est une tete folle, un itourdi. Hij heeft Haarfcheel , o., zie Scheel.
cheveux,
zijn wild — verloren ,
a Yeti sa gourme. Haerfnijder, m. celui qui coupe
Pmn in het — hebben, (in eene kwade luini cooeur de cheveux.
Haarfnijden, o. Haarfnijding, yr. coupe de
zijn,) etre de mauvaise humeur.
cheveux, f.
Haarachtig, b. n. near haar geliikende , qui
ressemble au pail,
delid, e, coin- Haarfnoer, zie Haarband.
Haarfpeld, yr. aiguille de tete. Vrouwen
me un cheveu.
Haarband,
ruban a tresser, ruban h entre- met eenen diamanten knop , (bij de juw.)

lacer ou a entortiller les cheveux, cordonnet

poincon de diamant, m.

Haartpleetbreuk, yr. (bij tie wondh.) trichisaux cheveux.
me , m.
Haarbles yr. toupee, n;. , tour de cheveux,
Haarltar, Haarfter, yr. &oils chevelue, zie
zie Bles.
Staartfter.Haarborstel, zie Hoofdborstel.
Haarbos , m. bos haren, touffe de cheveux, f. Haartje, 0. verklein w. zie Haar. —, dun
gewasfen, zie Haarvezel en Haarwortel.
toupillon.
Haartjes des ooeleden cils, tn.
Heard, m. pleats in een huis, wear men vuur
maakt, foyer, litre. Bij of aan den — zit- Heartooifel, o. coiffure , fr:sure
ten, in het hoekje van den — zitten , etre Haartrekker, m. klein tangetje, ©m haren uit
te trekken, tiro poll, m. pincettes 4 arraassis au coin dop feu. De gemeene —, (in
cher le-poil, f.
eene herberg), la salle publique ; fpreekw.
Eigen — is gond waard, cheque oiseau trot:- Haartrens, xr,, , tresse, matte de cheveux.
ve son nid beau ; un chez-soi est tout au Haarvisch, m. (in de nat. gefch.), trichidioo.
monde. —, gereedfchap , waarin, vuur ge . Haarvezel, yr. Haarvezeltie, o. zie Haarwortel.
maakt wordt, haardje , foyer portatif,
Haarvleehter, m. tresseur de cheveux.
Hairdasch , vr, cendre, f.
Haardgeld , o. belasting op(cle haardfleden, heard. Haarvlecht r zie Haartrens. Lange — cadenette.
dartre, f.,teigne, gale stiche,f.
HaaxwOrm,
ftedegeld, fouage, tn.
meerv. (in de fabell.), huisgo- Haarwortel, • m. aan planigewasfen , haarachtiHaardgoden ,
racine
chevelue, ou capillaiee ,f.
ge
wortel,
'den , penates , dieux pdnates , dieux domesHaarziekte, .vr. pliqtte.
tiques , lares, m.
Haardje , verkleinw. van haard, zie Haard in de Haas, m. zeker viervoetig dier,, waarop veel
Jonge —,
jagt, words gemaakt,
laatfte beteek.
meer dais twee maatiden oud zijade, leHaerdijzer, o. rooster , gril, tn. —, ijzer
Veaut ; in die wig in het nest ligt, levreom den haarct, gorde-feu , m.
ijzer eau
aan de oogen , trichiteau, of: lievreteau.
den heard, waarop men het bout legt , vuurase ou trichiasis. Het mannetje der hazen , zie
ijzer,, chenet, m.
Rammelaar. Het wijfje der hazen, la hose.
Hgardoek, o. dock , kleed van haar, haire, f.
Eenen
jagen, courir un liévre. Een' 1—
Haardplaat, yr. pleat aan eenen heard, plaque
in het leger vangen, prendre un liavre en
de feu, plaque de cheminde, f.
forme, ou au gite fpr. w. Vele honden zijn
Haardftede , yr. ftookplaats, feu, chauffoir,
der hazen dood, 11 faut ceder au nottobre,'a la
tn.;- fig. Voor haardfteden en altaren ftrijfin on est actable par. le nombre. Dear 10den, combattre pro aris et focis.
Haardftedegeld , os belasting op de haardflet.pen vele hazen om (fpreekw.), if y a bien
zeker
des lievres,e,n ces quartiers-la.
den, fouage, no. -(droit de), impots sur les
keurig fluk van een rand, haasje, filet, tn.
foyers, m.
zeker geflernte, lavre.
11 a arkam ,
peigne.
Haasje , o. verkl. w. zie Haas , in de tweede
Haarkrulling, yr. papillotage, tn.
beteekenis.
inzonderheid van rundvleesch,
JIaarklein , bijw. fig. tot in de kleinfte bijzonzie Haas in de voorlaathe beteek.
verhalen , raconter
derheden, al, : lets
tine chose avec touter les circonstances, fort Haasje-over o. zeker kinderfpel, coupe ate,
tn. — fpelen, jouer a coupe-tete.
en detail.
Haarkloven , 0. w. (ik haarkloofde , heb ge- Haast, m. fpoed, ijl, gezwindheid, hate,
promptitude, diligence; vitesse, f. —, mahaarkloofd,) vitten, chicaner, ergoter ,subWiser, pointiller, vetiller, quintescencier. -ken, faire diligence, se presser, se later,
se depecher, se diligenter. Maakt 1--, haHaarklover,. m. vitter,, chicaneur, ergoteur,
tez-vous. Indien gij geenen — maakt, zult
homme
gij te laat komen , sa vous ne votes pressezpas
Haarklover!j , vr. vitterij, vitten , chicane,
vous arriverez trop Lard. —, drift, hate,
chicanerte, pedanterie ,vetillerie, eloterie,

precipitation, f. empressement, tn. Met —
doen, in — doen , faire a la hate; fpr. w.
hoe minder fpoed, hoe grooter
Hoe meer
hoe minder fpoed , plus on se bite, moons
gebrek aan tijd, hate, preGroote — of krul, boudin, marron. Rona on avance.
ne se hate
cipitation. Hij heeft geen
gekrulde
anneau.
Haarloos, b. n. zonder haar, kcal, qui n'apas, ne se presse pas, it n'est as prose.
point de cheveux on de poil, chauve, pole, e, TD aar is geen bij het werk, Pa acren'est
pas pressante.
‘lepfld; e.
zoncUr vezeltjes (in do
Haast, bijw. fpoedig, welhaast, dra., bienat.
kruidk.), glabre.
komen, it viendra bienat.
Haulms, 0. vrouwenhaar, vederdod Cin de - Hij zal
bijnai omtrent, 'ma genoeg, Presque, pre:
kruidk.) politric ou polytric,
negen lour, :1 eo
de, a pen pHs., Het is
Haarnaald , zie Haarfpela.
prhs
Aa;

Haarkloving, zie FIaarkloverij.
Haarknipper, zie tlaarfnijder.
Haarlok, vr. Ink haar, boucle de cheveux.
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gevallen,
pas de Neuf heures. Hij was
it a faille de tomber, it a risque de tomber.

Haaftelijk, zie Haastig, bijw.
Haasten (zich), b. n. (ik haaste mij , heb mij
gehaast), haast maken, ijlen , zich fpoeden,

se hater, se presser, s'empresser, faire
ligence se depécher., se diligenter.
haast zich_te komen, it s'empresse de veil:J.;
fpr. w. Haast u langzaam , it faut aller bride
en main, on ne fait pas les affaires en courant; ce n'est pas le tout qui de count.,
it faut partir de bonne heure. —, b. w.
als : Iemand —, presser, q. q.
Haastig, b. w. haast hebbend, presse, e empresse, e, pressant, e. Wees .zoo niet,
ne soyez pas si pressant. Hij is al
it se presse trop, it est trop hate; fig. Oploopend , driftig , opvliegend , prompt, e,
fougueux, se, colere, c9lerique, brusque,
emporte, e. Hij is een _zees .mensch,
c'est sin homme fort emporte , fougueux,
—, met fpoed, fnel, plotfeling, soudain,
e, subit, e. bijw. promptement, vitement, en diligence , a la hate., avec vitesse,
vite.
Haastigheid, vr. haast , hate, empressement,
tn. promptitude, precipitation, f. —, Oploopendheid, fougue , f. emportement , transport, on.

HAG
fig. Met zilveren fchieten , (wild koo.

pen , wanneer men zelf niets heeft opgedaan,) acheter du gibier (au` lieu de le tuer
lui-mime). Janhagel, gemeen yolk, canaille,
racaille , lie du peuple , f:

Hagelbui, yr. orage melee pluie et de grille.
m.; fig. Eene (d. drom). van pipen,
van flagen, van iteenen enz. une grele de
traits, de coups de pierres.

Hagelen o. w. met den onbep. 3. perf. (het
hagelde, hecit gehageld,) van het weer ,wanneer er hagel valt, greler, (wanneer de
hagel fijn is ,) gresiller. Het hark, ii
grele, it tombe de la grele, it gresille. Het
hagelde van kogels, les boulets , les bailey
pleuvaient comme la o. grilement,
Hagelgans, yr. wilde gang , oie sauvage, f:
Hagelflag, m. Hagelkorrel, m. grain de gale, m. zie Hagelfteen.
Hagelflag, m. don/nage cause, destruction
causee, par la grille.

Hagelfteen , m. wanneer dezelve zeer groot is,
grelon, anders : grain de grille.
Hageltasch, vr. Hagelzak, m. sachet a drag*.
Hagelwit, b. n. blanc, clie , comme neige , extrimement blanc.

Hagen, o, w. (het haagde, heeft gehaagd,)
zie Behagen.
Hagendeveld, b. n. excellent, e exquis, e,

Haastiglijk, zie Haastig, bijw.
Haat, m. vijandfchap, haine, aversion ,ranek Haar, o.
zPzuij.
cunc , f: ressentiment ,vs. Iemand.
toedra- Hair;
gen, porter de la haine a q. avoir de la Hairachtig, zie Haarachtig.
haine pour q. q. Eenen — tegen inland Hak, m. een houw, coup, Porte avec un in'
strutnent tranchant. Een -1— met de fabel,
opvatten, prendre q. q. en haine. Een ingeun coup de sabre. —, (zonder meerv.) de
kankerde , ingewortelde of oude wrok,
tijd wanneer het bout geveld ofgehakt words,
sine haine inveteree , une rancune , une malhaktijd, le temps de la coupe, la coupe du
veillance. Iemand — toedragen, garde, ranbois; fig. Eenen — op Iemand hebben , (hem,
cune a q. q.
haten,) en vouloir a q. q., le hair.
Haatdragend, b. n. die haat over jets blijft
dragen, haineux, se ; vindicatif, ive. —, Hak, yr. (houweel met twee tanden,)hoyau,
in. hone. Bij paarden, paturon, m. —, hiel,,
wraakzuchtig, rancunier, are. Een —
talon; fig. Iemand op de hakken zitten, (van
mensch, en homme vindicatif
nabij vervolgen ,) poursuivre, talonner,
Haatdragendheid, yr. zucht om zich to wresuivre de pis q. q.; titre sur ses talons, e
ken dish, de se venger, caractare haineux.
ses trousses.
Haatfter,, vr. benijdfler, cello qui hat,, femme
flagters vleeschHakbank , yr. hachoir, m.
vindicative, envie:Ile.
bank , ais, m.
Haauwtje, o. bij tuinlieden, bol van ranonHakbiji, vr. hache, cognee. bijlhamer der
kels en anemonen, patte, f.
timmerlieden, der kuipers, ook bikhamer
Hach, yr. gevaar, risque, peril, tn.
der metfelaars, hachette.
Hachje, o. verkleinw. van Hach; enkel gebruik. fig. bald.adige -knaap , grivois, me- Hakblok, o. (bij flagers,) billot, tronc, nt.
— der kuipers op drie poten, tronchet , m.
chant garnement, debauche , me-chant drille;
fig. het — laten varen, kicker prise, ceder, Hakbord, o. hachoir, talloir, tranchoir.
zeker fnaarfpeeltuig, foort vaii harp , ?salscrendre.
terion, tympanon. Op het — fpelen , jouer
Hacht, vr. groot fink (b. v. brood), morceau,
du tympanon. —, (op, fchepen,) haltgrand morceau, tn.
kebord 9 frise, sculpture, f. fronteau, fronHad, verl, t. van Hebben.
ton, m. —, het bovenfle van het achterHaft, o. foort van infekt, dat flechts eenen
fchip , couronnement, m.
dag leeft, ephemire, mouche ephemere, gaijd
tot t
dere (in de nat. gefch.) f.; fig. Het is er Hakbosch, o bosch, dat men van tijd
afhakt, kreupelbosch, taillis , bois , tn.
zoo dik als —, on en trouve tine grande
Haken, (toehaken) agrafer, attacker aver
quantite, une
une agraffe.
Hagchelijk, b, n. gevaarlijk , hasardeux, se,
pirilleux, se, critique, dangereux, se. —, FIaken, b. w. (ik haakte, heb gehaakt), iets
met eenen haak vatten, naar zich trekken,,,
bijw. hasardeusement, pirilleusement, avec
rssquem, avec peril.

Hagchelijkheid., yr. hasard, peril, danger, m.
Hagedis,, zie Haagclis.
Hagedoorn, zie Haagdoorn.
Bagel, m. bevrozene regendroppelen , gale,
f (wanneer dezelve fijn -is,) gresiT Er
valt tombe de la grele., grille. De
— heeft doze geheele flreek verwoest, la
rile a desole toute cette contree, toute
tette
contrie a ea grille. om to fchie-

sen, fijn fchroot Nan loud, drag*, f.;

accrocher, prendre q. ch. avec un croc , attirer a soi avec nn croc; fig. Ergens naar
aspirer a q. ch. , le desirer ardemment.
-

- o. w. ergens in vast raken, vastgehecht
zijn, s'accrocher, etre accnche, retenu, a
I. ch. s'etnbarrasser; fig. in verwarring zijn,
etre dans l'embarras. ZAO fang als die za
ken nog —, is er niets aan te- doen,- fur
qu'a ce qui ces choses se soient ?as arran
gees, it n'y a rien a faire. Moore meisjes
en geftheurde kleederen haken Lgt , belle

UAL
Pie et michante robe trouve toujours qui
Paccroche.
Making, vr. fterke begeerte, verlangen, desir
ardent pour q. ch., m. vasthaking,
accroc, accrocloement, no.
Hakkelaar, m. Stamelaar,, begue, bigayer, bredouilleur.
Hakkelarij y r. fiottering, begaiement, bredouiliement , m.
Hakkelen , o. w. (ik hakkelde , heb gehakkeld),
fiamelen, bigayer, Usher balbutir. Hij hakkelt zoo fterk, dat men alle

moeite van de wereld heeft, om hem te ver-

than , it biga.ye si fort, qu'on a toutes les
peines du monde a Pentendre. —, b. w.
aan kleine ftukjes hakken, hacker en petits
morceaux ; (lir dezen zin enkel in het veil.
deelw.gebr.) Met gehakkelde (verfcheurde ,)
kleederen, ceuvert, e, de guenilles, de

haillons.

Hakkeling, y r. hakkelarij , bigaiement, tn.
Hakkelkees, hakkeltong, m. en y r. fpotnaam ,
dien men gemeenlijk aan eenen hakkelaar
geeft, sobriquet que Pon donne vulgairement
a un begue.

Hakkeh , b. w. (ik hakte , heb gehakt), hacker,
donner un coup tie hache , de sabre, etc.,
cover, trancher, 'tallier. Hout—, couper du
hots, backer. Hij hakte hem met zijnen degen, lui donna un coup de son epee., In
kleine flukken —, hacker, couper menu; fig.
Een leger in de pan —, une armee
en pieces, sabrer un corps , d'armie. Hij

hakte er maar op in, (nij ttitte ruwelijk
zijn gevoelen,) al die nettemenr, brusquewent son avis.

HAL
Ejeen —. assembler. Een kind
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erne vrouw
vetlosfen (bij vroedm. , vroedvr.) aceoucher
une femme.
koopen, als: Ik laat alles
dezen winkel je efais, acheter tout dans
cette boutique ; Betalen, als: hij haalt het
duur genQeg, it le pale Amex cher ; fig. Waar
haalt hij het van daan ? (hoe y ak het hem
in de gedachte?) oh a-t-il dte prendre cela?
—, inzonderh. door trekken naar zich toebrengen , tirer, Uithalen (uitredden),
sauver. Over hoop —, entasser, brouiller,
confondre ; (zeew.) haler. Haal de boot
aan wal, tirez la nacelle. vers le rivage.
Aan board mettre a bord. Eeit kabeltouw — 7 (aanhalen,). haler sur cable. De
fchipper fchreeuwde : haal ! haal! le batelier
crioit: hale! hale! Het , anker te huis
( opwinden ,) virer Pattere a bard. Water
faire Peau, puiter de Peau.. flaalttrek)
uwen hoed in de oogem, tirez votre chapeau sur les yeux; fig. Zulke lieden zijn
graag, waar wat te — (te fchrapen) is, de
pareilles gent aiment a se trouver ou it y a
q. ch. 4 ?rendre dans /'occasion de faire quelwegen, Ik geloof niet, dat
qui profit. dit varken twee honderd ponden zal
je
ne crois pat que ce cochiiti pose. deux cents
livres. Niet niet bijkomen,, n'approcher pas. Uw, ongeluk haalt niet bij hetgeen mij wederyaren is ., votre malheur n'approche pas, n'estnen en comparaison ,
de ce qui West arrive; fpr. Me-n moet

geene oude koeijen (geene verdronkene kin)
uit de foot —, it ne fact pas reveiller le
chat qui dort.— bereiken. Inhalen, rattraper,, atteindre. Z?ou ik de,fchuit nog kunnen

pourrois-je encore venir a temps- pour
Hakkenei, y r. tblpaard., Vasganger, haquende.
partar avec la barque ? Ergens eer bij —,
Hakker, m. celui qui hache, qui coupe. —,
acquirir, remporter de Phouneur.
die de wol . tot de taptjten kort hakt, hacheur. Houthakker, bilcheron, (op fche- Half, halve, b. n. demi, e, moitie, semi, mi.
CAANMERKING Demi y our een zelfflandig
pen)., boisile_ur.
naamw. ftaande, is altijd onhuigbaar, maar
Hakketeren , o. w. (ik hakketeerde , heb, geniet achter hetzelve than& , als: Een half
hakketeerd) , kibbelen, twisten, harrewarbolwerk, un demi-battion. voet,
ren„ disputer avec chaleur, quereller, erun demi-pied. Een —pond, wee devil-livre.
goter, pointiller, chicaner ' fig. of fprw.
— twee (uur), une heure et demie. Dit
tirer au (court) baton.
uurwerk flaat de heele en halve uren cette
Hakketeerder, m. disputeur, chicaneur, etc.
korloge- sonne les heures ,et .les de.moes,
Hakketering, y r. dispute, contention, chicane.
—en(bijdag)
midi et demi , (bij naeht) miHakking ," y r. der boomen , coupe.
unit et demo. Halve - kost , demi pension.
Hakleder, 0. passe-talon, tn.
Halve kostganger, demi-pensionnaite:' De
om dun hoot te
Hakmes, o. cou'eret;
halve ftad fpreekt er van , [a moitie de la ville
hakkeh, fauctlion, tn.
en parte. bijw. ten halve, a demi, a moiHakmaes; o. h'erbes potaglfrrei toupees on hackies `inenues , f. pl.
tie, Het vat is — led?g, le tonneau est 4
moitie vide. — en —, Imolai de -,Pun
Hakpap, vr. hachis isquide, m,
moitie de l'autre. Hij drinkt, ---- water —
Hakfel, , ,o. gehakt , gekapt vlqesch , hachis,
wijn, it bolt moitie eau, moitie vin; fig.
no.
met een
woord, irerflaan, entendre 4 deHakfluk, o. hielftfik van eenen fchoen , guarmi-mot; bijw. Ik heb den zin flechts
betier d'un soulier, taionniere",,f.
grepen
,
le n'en ai saisi le sent qu'imparfaiHaktijd;- M. coupe,
tement. goed fchiks — door dwang, moiHakvleesch, o. vulfel, farce,
tie de gre , moitie de force, moitie figue,
, vr. Overdekte plaats tot verkoop , halle,
waffle _raisin. (AANmERKING.) Wanneer
zie Lakenhal, Vleeschhal, enz.
o,
men de heeft (eener maand wil aanduiden,
digheid der aarde ,door den vorst veroorMaart,
zegt men mi (voor moitie); als:
zaa.kt, -terre endurcie pat: la gelie, terre
— October,, mi-Mars , mi-Octobre. Zoo
oolc: weg, mi, (voor a moitie-) chemin.
Halbewaarder, m. halopenfluiter, halloir,
mvasten, mi-carime. Hij zals, Junij komen,
Halen , b. w. (ik haalde, Ileb.„gehiaald), ,van
it viendra a la mi-juin. Laat ons — weg gaan,
de eefie plaats naar die; waar,nien zich betalons jusqu'a mi-chemin. --4-roode,—,zwarte
vindt , afbrengen, afhalen- querir, (is,enkel gebr. in de onbep. w48), :alkr cherrok, robe mi-partie de rouge et de noire. De
halve zomer, la mi-etc, enz. Zie verder op
cher. Ga uwe boeken
yhercher,
prendre vos ?lyres.' Lateu.,, invoyer cherMi , mijn Fransch-Nederduitsch w.00rdencher, ,faire cherc/oer. Hij zoo goed webock pag.,743._ — semi,, als bijw. is alleen
gebruikelijk in zamenftellingen; als: Halve
zen , om den dood te
seroit ,botA a aller
bewij.s, semi-preave. —
quirir la Inert.
bij uitbreiding, adem
tom),
gebloemd,
respirer. Zia op den hals
maansvormig,
semt-lunasre.
s'attirer.
Aa3

Se.

HAL
392ti A L
semilleuranneux se, oil florculeux, se; zie Haig , M.' Cott, cal (het ode woord wordt
ilechts bij dichters gebr.) —, keel, gorge,
fr. ned. woordenboek ; pag. 1178. Nu zullen
wij nog eenige woorden laten yolgen , die met
f. Een kieken den -,-omdraaijen tordr0
Half of Halve zijn zamengefield:
le con a urr poulet. Iemand'den affnijdên,
Halfboos, n. un peu fashe„ e.
couper le con , la gorge 4 q. q. Dkt breekt
ons den —, cela nous coupe la gorge. IeHalf-cirkelvormig, b. n. (in de kruidk.) hemispherique. —, (in de meetk.) hemisphemand om den — vallen, sauter au con, se
rdide.
jeter au cou de q. q Den — breken, (eenen
Halfdeelig, b. n. (in de meetk.) sous-double.
doodelijken valcloen), se gasser, se rompre
Halfdek, o. (op fchepen) gaillard d'arriere,
le cou. Uwe zuster heeft eenen blanken —,
susain, pont-coupe , demi-pont, m.
votre _soeur a la gorge blanche. Hij had bijHalfdenkeri, zie Vermoeden, Argwanen.
na den — gebroken , it a pense se rompre le
Halfdoek , 0. demi-drap, m.
cou. Zij maakt eenen langen —, elle allonge le con. Uit den ruiken , avoir Phaleine
Halfdood , b.. n. a demi-mart, e. —, zieltogend , moribund, e.
forte ou puante; fig.. Zijn flecht gedrag heeft
Halfdronken, b. n. a moitii, a demi-ivre,
hem den — gebroken , (zijne zaken bedorentre deux vies, un pen iris, e.
ven), s'est rompu, casse le cou par sa
inauvaise conduite. Waartoe diarvoor zoo
Halfebbe, yr. (new.) demt-jusant,
vele woorden den — to breken? a qua bon
Halfelland, o. fehiereiland,presqu'ile 2 (Prestant de paroles? Hij zal die fmaadredenen
qu'isi e,) peninsule,
weder in zijnen moeteu halen , (weder
Half gedeeld, b., n. ms-parti, e.
moeteri herroepen,) tea paroles oftlisantes
Half geleerde, m. en vr, demi-savant, e.
on lui fera rentrerpar la gorge ; fig. — voor
Half gelubde, als: Een half gelubde jonge
leven, als : Het zal den — niet Osten,
haan,,. m. coquatre.
Halfgezigt, o. (van ter zijde) (bij fchilders)
n'y va pas de lavie. lets op — en keel verprofil„
bleden , defendre q. ch. sous peine de la vie,
Mlfgod-, m. demi-Dieu.
de wort. Op den - - gevangen zitten, etre
en prison on ditenu pour tin crime capital,
Halfhemd,, o. overhemd , ehemisette,
et en danger de perdre la Vie. Om— raken,
Halfhooren, b. w. (ik hoorde half, heb half
gehoord), flaanwelijk hooren, enteou'ir. Ik
komen 2 (het leven verliezen ,) perdre la vie,
hebr fleehts half gehoord wat hij geze0' perir. Om —brengen (dooden,) suer. Met
heeft, je n'ai fait qu'entr'ouir ce qu'il a do.
den — betalen, payer de la tete. let, kan
settleshem den ---` kosten ; hij kan het met den —
Halfjaar, m. detni-an, six mots, m.
beialen ; zijn hangt er aan , i1 pent lui
tre; m.
en colter la tete; y va de la vie. Zijden
Halfjarig,, b. n. semestre.
— ergens onder verwedden, verzetten; gaHalfmaarivormig, n. semidlunaire.
ger ou parlor sa tote, hasarder ou risquer
Halfman, wijf, m. hermaphrodite, m, et f.
Ilalfmenfch ,
paard, centaure, tn.
sa vie. Hij, heeft eenen zwaren la gt , op zijHalfmetaal, o. demi-metal ,
nen —, it est chargé d'un pesant fardeau,
it a des affaires4enibles stir les bras , sur le
demi-ouvert,e.
enteouvert ,
Halfrijp`, b. n. demi-mtir, e.
dos. — over kop , (met den uiterfien hiait ,)
pricipitamment, avec precipitation; en granHalfrond, o. do heeft van den aardkloot, hemisphere
de hate, p a vau de route. — eener vidol,
flalffchaduw, Halve-fchaduwe, overgang
enz., manche. De -- van eerie' flesth-2, le
gaulot , le con dune bouteille. lie — ,van
van licht -tot fchaduwe (bij de fehild.)deeen deurhengfel, le collet de penture. , pe —
tni-tetate, f, —, (in de fierrek.), penomvan een paard, ook van een anker, , fencolubre f.
,
demikraag van ° een helm!, collet de
re, f.
Halffch arlakeriverw, yr. (bij de verw.)
(icheepsw.) amure ; f Bechemise.
graine.
amure d'artimon. Kluiver
Halfflaclitig, b. n. van twee 'geflachten , amzaans
een' fchip tusamure titer-4nd foc:phibie, m.
fchen den kikke- en . grootea mast ;,,exisbelle,
Halfilapen. Zie Dutten, fluimeren.
Halffcheid, vr. zie Helft.
onrroozele Hoed, Mut, nfals, panHalfflag, m. demi-tour.
vre homme.
Halffteek, m. demi-clef, f.
Halsader, vr. jigulaire, veind jugulaire.
halsfieraad der 911■
Halfter, m. licou. Een paard bij den — leiden, gorgere, f. — van een kanon , collet.
den 2 tuner cheval avec un , par le Neon.
s
.
Een paard den — afdoen, dechevétrer un Halsblok , o.-(feheef)dwa.)poitie
hoogst -gevaarlijk,
IIIcheval. Den :---afwerpen , se delicoter. Dit Hal brekend ;4'1%
paard werpt gaarne den — af, ce cheval est
rp -dangereux, se.
leux, se, ts
sujet el-se delicoter.
Halsdoek , m, der vrouwen ,)fichl4, mOtiehoir
derHalfvlak, o. (bij fehild.) miplat, tn.
( er mannn,) cravate,
de cou.
Halfvenfler, 0. minder hoog dan breed, fatenonnen), baibotte; guimpe.
tre mezzanine on mizanine f.
Halsgat, o. zie Halskramp.
Halfverheven, vlak verheven beeldwerk, o. Halsgeding , o. Kin 'de iirikt.) procedure ordi(in de beeldh.), bas-relief, m.
Halfzi.iden damast, o. damas cafard,
Flanlasgue-er.e gr, 0. -11jfitraffelijk . geregt , hooger
Halfwind, m. (zeew.) vent de triwers, de
geregt,-scour k-ele justice criminelle, haute
bouline, f.
justice , -'iusti6e eapitale , f.
Hallehija, o. (hebr. w.) lofzang, , looft den Halsgezwel, (in de geneesk„) gougrone,f.
Heere, alleluja,
— en leeelgezWel, esquinancie parotidee, f.
Halm, m. chateme. —, (in de kr. k.) tuyau Halshaak, m; 'crochet de' ion.
de bled, m. —, van hennep, ,,chindrotte, f: Halsheer;
oppergeregtsheer, halt justiHalmknoop, m. uitgehaalde korenaar,
cier.
de bid egrene.
Halsheerlijkheid, vr. haute et baste jtistice
Halmfieel, yr. van planten, graangewasfen,
seigneurie.
tige, tuyau de bled, tn.
Halsjieht; yr. trachelagre,
Halms

f:

HAL
Halsijzer, 0. carcan, collier deer,
Halsketen, yr. halsketting, yr. halsfieraad,)
chain, chainette (d'or, de per es, etc.) colaan het tuig van eeneu muillier, tn,
ezel, carcadotre, f.
zie
Halsketen.
Halsketting,
, (hangend) zonder
Halskruis, o. croix, f:
kolant, (bij de juw.) branlant, m. Klein
maintenon,
Halsklampen , m. meerv. halsgaten, (fcheepsw. )
klampen aan de zijden van het boord , waar
aan men de zeiltouwen vastmaakt, dogues ,
f PL.
Halsklieren„ vr. meerv., Keel-nekklieren,glandes jugulaires,cervicales.
Halskraag, m. (der vrouwen ,) oorgerette 9.f. ,
frame,
tour de gorge, m. Geplooide
wan eenen
gogle,
f. Spaanfche
ringkraag (der ofmansrok, collet, m.
ficiers ,) hausse-col, tn.
Halskwabbe, yr. van het rundvee, kossem,
fanon, m.
Halsregt, o. execution ul mort f vr. zie Halsgeregt.
ge d'unecour criminelle,
fu
Hatsregter,,
lieutenant criminel , haut justicier.
Halsregterlijk , b. n. criminel , le.
Halsfieraad, 0. collier (de perles , d' or , etc.)
Halsfpier 9. vr. muscle cervical, m.
Halsitarrig, b. n. hardnekkig, flijfhoofdig,
tetu, e, refractaire,
opinidtre, obstine ,
bijw. zie Halsflarriglijk.
aheurti, e.
Halitarrigheid, vr. hardnekkigheid , t hoofdigheid , opinidtretd, obstination, f entire?tient aheurtement, m.
Halflarrislijk, bijw. opinMtrement, avec obstination, obstinement.
peine
Halsttraf, yr. doodftraf, peine de
capitale.
Halfter, zie Halfter.
HalsfIreng, vr. corde.
Halsfluk , o. van een lijfwapen, harnas, goraan eene fiede, accolure, f
gerin, m.
van een geflagt fchaap of kalf, boutsaigneux , collet, m.
Hals-talie yr. (fcheepw.) palan d'amure, tn.
Halsvriend, m. ami intime, ami de coeur.
Halszaak, yr. regtzaak, waaraan het leven
hangt, affaire criminelle, afairequi va 4
la mort, qui doit finir par une condamnation
wort, un crime capital.
Halszeel, m, helpzeel, bretelles, f: pi.
Halt, yr. in de krijgsdienst, bevel om to itaan,
halte, — waken, faire halte.
Halve , voorz. om den wil van , uit inzigt van ,
ten opzigte van, pour amour de, en consideration de, quant d , 4 cause de, en egard
h. Doe het om mijnefit, om onzent — of
wille, faites le pour Pamour de moi, notre
consideration. Gij zijt er gewetens — toe
verpligt, vous y ites oblige en conscience.
Halveren, b. w. (ik halveerde , heb gehal
veerd), partager en deux, par moitie.
Halve broeder, m. demi-frere. — van vaders
zijde , frere consanguin. — van moeders
kant, frere uterin.
Halve cirkel, o. demi-circle , hemicycle, m.
Halve deur, m. vouwdeur, porte-brisde.
Halve liars, yr. bottine, brodequin, tn.
FIalve maan, vr. demi-lune, (in de vest. b.)
demi-lune, ravelin, m. —, veld- en rijkft.
der Turken, croissant, tn.
Halve piek, yr. (zeew.) demi-pique d'abordage, esponton, m.
Halvezester, yr. demi-soeur.— van vaders zijde, soeur consanguine. — vanmoeders kant,
scour uterine.
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Halzen , 0. w. (ik ralsde, beb gehalsd,)
(zeew.) voor den wind omwenden, virer
vent arriere —, (met bak- of fluurboord)
toezeilen, aller ou courir avec les amures
babord ou 4 trrbord courir babord ou
Vribord amures. Ctusfchen twee) zeilen , courir enire deux coutes.
Ham, vr. jambon,m. Westfaalfche —,fambota
de Mayence. Eene kleine jambonneau,
m. Kinnebakshammetje , bajoue, f.
Hamei, vr. het uiterfle hek voor eene fladspoort, barriere.
Hamel, m. F efneden mannetje van een fchaap,
belier chatre , mouton.
Hamer m. marteau. Houten — met twee
hoofden (drijfhamer), maillet. aan de
eene zijde fpits, en aan de andere getand,
marteline, — met klaauwen, — die van
boven gefpleten is, waarmede men fpijkers
kan uithalen, marteau 4 dents.' Groote —
in eenen papiermolen, martinet. Zie verder
de met hamer zamengeftelde woorden, als
Hoefhamer,, Straathamer enz. Eenen fpijker
met den — inflaan , chasser un clou avec tin
marteau; fpr. w. Tusfchen den — en het aanbeeld zijn, (zeer verlegen zijn 7 ) etre entre
le marteau et Penclume, soufrir de toes
Hamerbijl, yr. (der timmerl.) hachette,
pie marteau. zie Kuipers disfel , disfeltje.
— (fcheepsw.) petarasse, f.
Hameren , o. w. (ik hamerde , heb gehamerd),
met den hamer flaan, kl0ppen , marteler,
battre tl coups de marteau. Metaal koud —,
fineden,. ecrouir.
Hamerflag, m. flag met den hamer, coup de
marteau. — houden, battre le fer en cadence. —, o. fchilfertjes van heet ijzer,
die bij het flaan afvallen, paillettes, f pl.
batiture, f: eclailles de fer, f mdcheferii M
Hamerfleel, m. manche de marteau.
Hamertje , o. petit marteau, tnartelet, m.—,
aan een klavecimbaal , martereau,
Hamertjesorgel, o. xylorgano, m.
Hamervisch, (in de nat. gefeh.) zygene, f
Hammevet, o. graisse de jambon, f.
Hand, yr. main. Het hol van de —, le cretin
de la main. De palm der —, la pautne de
la main. De vlakke — (middelhand,) metacarpe , m. De verkeerde —, le revers, le
dessus , de la main. Iemand de — geven ,
drukken, donner, toucher, serrer la main
q. q. lets in de — hebben avoir q. ch.
a la main. Ne.em de pen in de —, pi enez,
mettez, la plumed la main. De — in den
fchotel fleken, mettre la main au plat. Hij
fchrijft eene goede it fait une belle
dcriture, it ecrit tres bien. Ik heb het
nit de eerfte , je l'ai de la premiere
main. (zegt men van de koopwaren.) Ik heb
het van goeder hand , je le tiens de bonne
main. Gij hebt daar alles bij vous
avez la routes chose: d la main, sous la
main. Met beide , handen eten, manger
II deux mains. Iemand gewapender aanvallen, attaquer q. q. d main armee, les
armes 4 la main. Men moet de handen aan
het werk than, it taut mettre la main
Pouvrage, au travail. De laatfte aan
een werk leggen, mettre, donner, la derniere main 4 an ouvrage, Pachever, le
perfectionner. De handen gebonden hebben,
avoir les mains ' gees. Voor de — zitten (in het kaartfp.) avoir la main. Iemand
ftellen, mettre, remettre q. ch,
ietuter
en main prep,* de q. q. Ik vond het voor de
—
Aa4

IRAN

HAN
liggen, fe le trouvais sou) mes mains.
Van — tot —, de main en main ; par tradition. De handen van lets afwasfchen ,
s'en laver les mains. Ik wasch er mijne
handen van af, je m'en lave les mains.
Van hooger —, par ordre superieur, de la
part du gouvernement, du souverain. Aan
de winnende — zijn , etre en train de gagner, commencer a gagner. Hij is ver van
de —, it est a une grande distance d'ici.
Bij de zijn (knap zijn,) etre au fait,
a portee de q. ch., habile, adroit. Is uw
vader bij de —? (om met hem te kunnen fpreken ;) votre pore est-il visible,
bij de — ? (reeds opgeftaan), dejaleve? Zij
komt harer moeder reeds in de —, elle com-
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in den fchoot blijven zitten, rester les bras
croises, ne faire oeuvre de ses dix doigts;
avoir les mains dans les poches. De handen
aan zich zelven flaan, attenter a sa vie, a
ses fours. Gij flaat de handen goed in een,
ij, zijt twee handen op iónen bulk ,) vous
Cg
etes- deux rites dans un bonnet; vous vous
donnez la main l'un a Pautre; vous vous tenez par la main; vous agissez de concert;
vous hies d'accord; vous vous entendez. De

handen ruim hebben, niet gebonden hebben,

ne pas etre gene dans ce qu'on a a faire;
avoir ses coutlees franches , les mains libres.
Iemand de handen ruim of vrij laten, leisser a q. q. le champ Libre, lai donner belle.
Hij heeft de handen vol
(hij heeft veel te
est tres-affaire7 , occupe. Nog iets

doen ,) it
achter de — hebben (niet van de — in den
tand leven 5 ) avoir garde une poire pour .la
soif. Alles gaat voor de —, tout va bien.
Gij moe-t het voor de — nemen, (zoo ale
het in de handen valt , niet uitkiezen),

mence déjà 4 debarrasser sa mere des sans
du menage. Het wordt dat gij lets bij

de — neemt, vat, (eenig bedrijf begint,)

it est temps que vous songiez a vous faire un
itat. Valt het u in of nit de — ? vous y
etes-vous trouve bien ou mai? Men moet er
de — aan houden, it fent le tenir en bon
&at. Ik zal hem wel de --=--boven het hoofd
houden, je le protegerai bien. Men kan
geen ijzer met handen breken, a Pimpossible nul n'est tenu. Hij haalt geen — breed
water bij den anderen, tl ne lui va pas jusqu'a la jarretiere ; it y a bien a dire entre
.ses deux personnes. Men zal de niet van
hem aftreiken , on ne Pabandonnera pas, on
sae cessera pas de Passister. Uit de — val-

Taut le prendre a bouts vue, sans choisir.

Ik zal het dan voor de — (voor 's hands)
maar doen, je le feral dons en attendant,
lets voochanden hebben, avoir q. ch. en vue.
De winter is op handen, Phiver s'approche,
est a la porte, nous entrons dans Phiver.

De gebeurtenisfen, die voorhanden zijn,

les dvenements qui se preparent. Hij heeft
hem op zijne it Pa rl sa disposition. Gij ,moet het niet van de — wijzen , it ne fact pas le refuser, le rejetter.

len , (niet zoo goed uitvallen als men dacht),

Ik heb een glaasje op mijne eigene Pai

troaver moins bon, moindre que Pon ne pensat. De courant is in handen, ?a gazette
est Ufa prise. Hij zal wel in mijne banden vallen, it tombera bien sous mes mains ;
it passera bien par mes mains. -1k kreeg er
de handen vol van, e'en ens a main. Ie-

un verre particulier pour mot. Hij deed het
obi zijne eigene —, tl Pa fait de sa propre
auto, ate. Vruchten uit de — eten , manger
des fruits dans lent. Otat naturel. Het werk
loopt mij over de —, je me trouve surcharge de besogne, je suss surcharge d'affaires.

mand een goed baantje aan de — even,
doen, proposer quelque emploi lucrattf a q.
q. Met eene zaak de — ligten, (ze door
de vingers zien fernier les yeux sur q. ch.
Hijyiel in 'svijands handen, id est ton:be

Ik zal Bat voordeeltje niet nit de — laten,

je toe laisserai point echapper cette aubaine.
Iemand de — fmeren , graisser la patte 4 q.
q. Met eene handvol geld terugzenden ,
s,renvoyer
les mains pleines. — over —,
au t ouvoir du entre les mains de Pende plus en plus. Onder de —, ander
nem:. Het that nog in uwe handen, vous
's hands, (in 't geheim), sous main, en conen etes encore le maitre. Hij heeft er de —
idence, en cachette. Uit de — yerkoopen,
in gehad, s'en est mile. Uw werk is onfvendre
de la main a la main, de gre a gre.
der handen, votre ouvrage est entre les mains,
Fit de derde —, par inItin\tierce. Hij heeft
est en train, on travaille a Pouvrage que vous
dit huis nit de — gekocht ? II a- achete cette
avez commando, on y est aprês. Hij wil hem
maison a Pamiable, a la main. Goederen nit
naar zijne zetten , tl vent le mener, le
de tweede —, des merchandises de rencongouverner, lui faire faire tout ce qu'ilveut.
tre , de la seconde main. Op — geven, at,
Hij heeft thans eene zeer netelige zaak onrher. Iemand geld op — geven, donner des
der handen , it s'occupe maintenant d'une afarrhes
a q. q. , donner Pengagement a tin
Ik
moet
hem
daarin
de
aire
tres-dpineuse.
fhand leenen , bieden , (behulpzaam zijn
soldat. —, van een anker,, zie Ankerhand.
Handbekken,
o. waschbekken, lavoir, bassin,
lui
préte
la
fant qu'en Bela je lui donne, je
lave-main, m.
main. Hij heeft nilj de zaak in handen ge-

geven , (de zorg daavover aan mij opgedra- Handberrie, vr. (zeew.) waarop men den kabeljaatiw draagt, boiard, m.
gen ,) sl a commis cette affaire a mes soins.
Hij heeft om hare — gevraagd, it Pa de- Handbieding, yr. hulp, bijiland, aissistance,
aide. —, (in, de prakt.) aan het regt, gemandie en mariage, on it a demande sa
wapende hand, main-forte.
main. De — ergens mede ligten, lecher la
main, donner a meilleur marche. Hij kan de Handblaker, zie Blaker.
handen niet te huis houden , it prend tout Handbengel m. (bij geweerm.) voor den trekker aan een fchietgeweer, pontel.
ce qu'il pent attraper. fpreekw. Als men
andboeijen, yr. meerv. menottes, manicles,
hem een' vinger geeft , neemt hij de geheele
— aandoen, emmenotter.
f. osselets, m.
hand, quand it a le bras, it vent la manche.
Iemand op de handen pasfen , surveiller q. q. Handboekje, zakboekje, o. manna, livre
poche, livret, memoire , agenda , m.
Dat gaat hem goed van de —, it travaille
nubaliste ,f.
avec beaucoup de vitesse, de facilite. De Handboog, m. arbalete ,
handen nit de mouw fteken, de handen niet Handboom, m. hefboom, handfpaak, levier.
vilebrequin,
m.
Handboor,
yr.
te huis houden, (toonen dat men handen
aan het lijfheeft,) mettre la main a' la pete, Handbreedte, yr. handbreed, largeur ele la
main , paume. Eene — van iets, verwijderd,
Poeuvre, la cognie a Parbre; mettre les
e, a deux doigts de.
fern au feu. Me; de- handen over elkander,
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lit! de l'ame, koopmanfchap, handel
drijven, faire commerce, negoce, negocier.

Handdoek , m. essuie-main. —, roldoek , touIn dat land-handelt men in alle foorten van
waren, dans ce pays-l4 on fait commerce en
aille, f. —, waarmede de priester,, na de
dienst, den kelk nityeegt, en de harden afroutes sortes de marchandises. Kobplieden,
droogt , purificatoire , tn.
die op de Levant, op Spanje ,` enz, —, des
Handel., m. koophandel, commerce, negoce,
triarchands qui commercent, dui font negoce
dans le Levant, en Espagne. Zijn broeder
trafic. AANMERKING. Commerce is het meest
onbepaald, beteekenende de ruiling van al
handelt in fpecerijen, in zijde, , son frere
wat waarde heeft tegen eenige andere waartrafique en epiceries , en soierier. Mr. handelt in lakens, Mr, fait dens les drags. Hij
de. Negoce , ziet bijzonder op de berekende onderneming der kooplieden; trafic is behandelt in alles, it fait negoce de tout. Zie de
paaldelijk die foort van handel, waardoor
aanmerking op Handel. Hij handelt in 't groot ,
eene waar van plaats tot plaats C yan perfoon
in 't klein it trafique en gros; en detail.
tot perfoon) wordt omgezet. Men zegt: de
bij wijze van koop , verruilen, als :
— der Engelfchen, le commerce des ilnglais.
De jood vraagt, of er niets te — le juif
demande ?II n'y a tier d troquer. Tegen
De — van dit of dat huis, le negoce de telle
trouw en pligt — 5 prevariquer.
ou telle maison de commerce. De — van
eenen uitdrager, le traffic d'un revendeur. Handelgeest , m. geest der kooplieden, negociHet varen langs eene knot om — te drijven,
antisine* genie du marchand, du ou pour le
(zeew.), cabotage. Bedriegelijke —, (bij
le commerce.
het ger. hof,) wanneer iemand lets vrij ver- Handeling , vr. handelwijs, bedrijf, verrigkoopt, dat belast is, stellionat, m. Tot den
ting 5 daad, action , procede, conduite, f.
— behoorende of daarop betrekking hebbenegard, m. maniere, mithode. Ik was geen
de , commercial, e, mercantile. Wetten
meester van. mijne handelingen,- je n'etois
omtrent den —, statuts commerciaux. Hetpas maitre de mes actions. Handelingen
geen voor den — doodelijk is, denzelven
en beiluiten , actes, m. pl. ; I:Ye haiidelingen
vernietigt, cornmercicide .* —, gedrag,
der apostelen, les actes des apektres. ;—,
meestenkel in : — en wandel, vie , congevoel , tact, toucher 2 , m. Men , kent de
duite , f. moeurs, f pl. procede ,- traite.
deugd van het laken bij de —, on connait
Hij drijft eenen vuilen .—, it fait en vilain
la bona du drap au tact. — behandenegoce. GroCite , aanzienlijke , uitgebreide
ling, maniement, m.
—, un grand commerce, en commerce iten- Handelhuis, m. maison de commerce, f.
du, considerable. ,Landhandel, commerce Handelmaatfehappij , yr. societe en commandid.
continental ou du continent. — ter zee en Handeloos, b. n. en bijw. sans mains; mante land, commerce . par eau et par terre.
chot , e, estropie ; fig. —,onbedreyen, onhanRapers —, piraterte, f. Slavers—, traite
dig, mal-adroit, e, gauche.
des esclaves, des negres , f. -- drijven, Handeloosheid, yr. onhandigheid, tnal-adres—, man:ement
se , gaucherie , mai-habil/M.
faire commerce. Wapen
des armes, exercice. Graan —, commerce Handelript , b. n. commercant , e, trafien grains. — in het grout en in het klein;
pant, e.
commerce en gros et en detail. Karavanen Tlandelftad, yr. koopftad-, vile de commerce.
—, commerce des caravanes. Zee —, com- Handelverdrag, o. transaction' commercia.
merce maritime. Binnenlandfche —, commerle , f.
ce interieur. Vrede —, traite, m, negocia- Handelwijs, yr. maniere d'agir,, mithode , al._
tion de paix, f.
lure. —, behandeling, traitement,procede,m.
Handelaar, m. koopman, commercant, ne"goci- Handeuvel , o. handjicht , goutte aux mains,
ant , marchand. —, nitvoerder,, bedrij ver ,
f: chiragre , tn.
agent. —,in wisfels, cambiste,
Handgaauw, b. n. diefachtig, into vingers
Handelbaar, b, n. smedig, gedwee, maniable,
hebbende, qui- a les mains crochtteh ltbre
souple. Van de metalen, malleable.—, vriende la Main, sujet u caution,' eenclin, e,
defijk , traitable, deux, ce.
adroit, e, d voler.
Handelaarfler, yr. marchande, nigociante.
HandgaauWheid, yr. adresse, leg nets
Ia
Handeldriiver, m. traflqueur. Zie Dandelaar.
main.
Handeldrijvend, b. n. commercant, e, traft- Handgebaar, o. bezigheid met ,cle banded, ocquant, e, de commerce.

Handelen, b. w. (ik handelde, heb gehandeld), behandelen, in "handen nemen, bevoelen , betasten manier. Gij moet dit
zacht —, (behandelen, bevoelen ,) it fact
manier celadoucement.—, o. w. te werk gaan,
zich gedragen, en user, agir, proceder..
traiter. Als broeders -,---,traiter en reres.
Met iemand flecht — 5 (mishandelen, maltraiter,, q. q. Vergeef mij , dat i zoo
vrij met u handel, le vous dernande par-

cupations ees mains, gestes„,:r. pl.

Handgeklap ,'o. battement des mains , applaudissement, m.

Handgela. , o. (zeew.) c, avance 4 ettokement
m. ; zie Aanridsgeld.
Handgemeen, b. n. van lijfrot-lief yechtende,

aux mains, aux prises, ,— , etre: aux
mains , aux prises. — Borden , en ,,Penir
aux mains, aux prises.

Handgemeenfcbap , Yr: handgenthr oTechtpar-

tij melee, f.
don, si fen use si familierement, so li- Handgift , yr. eerfle ontvangst van eenertkoopbrement avec vous. Zoo — brave menman op elken (lag, etrenne, premiere refchen onder elkanderen , on en use ainsi en;
ce4td.
tre braves gees. Hij handelde als een eer- Handgreep, vr. handvol, poignie.
behenlijk man, it agissoit en honnite homme. Zij.
digheid, adresse, I. tour de-main,. m.
ne wijze van — is zeer vreemd, sa maniere Anet geweer, (bij de art.), manitment des
d'agir est fort strange. Gij handelt kwalijk
armes;.m.
met uwen broeder,, vous procedez mal avec Handhaaffter,, y r. befchermiter, begunstigfter,
votre frere. —, ten onderwerp hebben ,
protectrice, fautrice, patronne.

als : Dit boek handelt over de onflerfelijk- Handhaven, b. w. (ik handhaafde, heb geheid der ziel, ce livre traite de Pimmortahandhaafd), beichermen, beg-unstigen , -met
Aa5
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ernst verdedigen, maintenir, proteger, ad
ministrer,difendre. Het regt admi
nistrer la justice.
Handhave 5 zie Handvatfel.
Handhaver, m. befchermer, begunstiger, protecteur,, fauteur,, defenseur, patron.,
Hancjhaving, vr. befcherming, begunstiging,
majntien, on. administration , protection,
conservation, manutention, maintenue. De
overheid waakt over de — der wetten, le
magistrat veille a lamanutention, ate maintien des lois.
Handig , b. n. behendig, vaardig , adroit, e,
habile,. prampte. bijw. adroitement ;
habilempt, promptement.
Handigheid, y r. behendigheid, vaardigheid,
adresse, habilite, promptitude dexterite.
Handje , o. verkl. w. van hand, petite main;
fam. menotte. voor gewoonte , hebbelijkheid , ale Hij heeft een goed. — van liegen , ii n'enrage pas pour mentir. Hij heeft
daar een — van , (istlaarop afgerigt), c'estmaniere; fam. it est style a cela.
la
Handjegaauw, zie Handgaauw.
Handjeplak o. (zeker kinderfpel,) mainchaude, f..
Handjicht ,:yr.,zieHartdeuvel.
Handijzers, o., meerv; zie Handboeijen.
Handkijkery m. kleine verrekijker,, tooneelkijkeg, petite lunette, d'approche, f.
Handwaarzegger.
Handkus, vr. baise-main, m.
Handlanger,, m. p ulp van eenen'werkman, daglooney , aide-ouvrier, (bij metfelaars ,)aide
a macon, manoeuvre.
Handler 0, bii eenige werklieden , gantelet,
m. manique, — van eenen fchoeumaker,
manique de ,cordonnier.
Handleiding, vr, -tot eenige wetenfchap of
eenig werk, instruction elementaire, f. enseignement, m. leiding bij de hand,
conduite-4 la 'main, manuduction.
Handmerk, o. zie Handteekening.
Handmolen, m. moulin a bras.
Handopening , y r. permission_pour prodder h
la vocation, 4 ,'election dun miniare de
culte.
Handoplegging , y r. imposition des mains. —,
beflag, arrit,,m. 'aisle de biens main, misc.
Handpaard, o. cheval de main, sous-verge ,m.
Handpijl, m. werppijl, javelot, dard, trait.
Handreiken , b. w. (ik handreikte , heb ge'haidreikt).,` hejpen, bijitaan, preter la main,
secOurir, alder, assister.
,celui gal aide, assiste, price
gancireiker;
la main.f.
Handreiking, yr. aide, assistance, f. secours
m.
Handfcheamilyps- dcran , m.
Handfchoen/, m. gant. Len paar handfchoenen_
die goed pasfen , une paire de gants qui
Zijne handfchoenen uittrekgantent /
gantelet. —
'ken, se tlegdnter. IJzcren
met eenen duim, (wain) mitaine,
Handfchoenfabrijk, Of kraam , yr. ganterie.
Handfchoenleer, o. peau 4 faire des gants,f
Handfchoenmaakfter, vr; gantiere.
Handfchoenmaker,, m. gamier.
Handfchrift, o. een gefchreven werk, bijzonder de fchriften der ouden, die ITO& de, uitvinding.,der boekdrukkunst moesten gefchreven worden, manuscrit, in.. Hier is een
an manuscrit grec.
grieksch
o. Een gefchreven werk, dat gedrukt ,zal
worden, manuscrit, m. (waarnaar men
werkt bij de boekdr.), copie, f Het — is
manuscrit (la cotot bet dru-kkei) klaar,
M
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pie) est prgt, (e) a itre im rimi , (9.
oorfpronkelijk
, fchri , origins ,
ecrit, m. Het originele ligt bij mij ,
Pecrit ,original est chez ma. —, hand,
wijze van fchriiven, ten aanzien der fchrijfletters , ecriture, main, f. caractere, m.
Dat is zijns vaders
c'est Pecriture , la
main de son pere.
(bij de regtsg.)ecriture. Erkenniug van een—, reconnaissance
d'une ecriture.
ontvangfchrift , rep.
recepisse,m. Ik wil hem die papieren geven
tegen een goed
(ontvangbriefje ,) je lui
donnerai ces papiers sur un bon,recepisse,
rep.
gefchreven met de eigen hand
des opftellers, oorfpronkelijk gefchrift, autographe.
gefchreven briefje , billet de
la main de q. q. fchriftelijke verzekering , bijzonder voor eene fomme gelds, die
betaald moet worden, reconnaissance f.
billet, m. vol met kantteekeningen,
(bij boekdr.) ouvrage a manchettes, m.—,
naamonderteekening ; zie Handteekening, Onderteekening.
Handfchroef, y r. vii a main, f: itau a main,

m.
m.

Handflede, vr. petit traineau, traineau a bras,
Hancifpaak, yr. levier,

pied de chevre,

(fcheepsw.) anspect, m.
Hafidfpies, halve piek , demi-pique, f. spanton, m. —, jagtfpiee, zwijnfpriet op de wilde zwijnenjagt, Olen, m.
Handfpieken, yr. meerv. handbanden (in de
ontleedk.), ligaments annulaires de la main,
m.

FIandfpuit , yr. seringue h main.
Handiteen , m. Ikea, die de gedaante van eene
hand heeft, chirite, f.
Handtasting, vr. handgeving,

action de don.

ner la main, de toucher Bans la main. Onder — iemand ontilaan (in regten ,) reldcher
sous pro:nesse de se representer, tors-qu'on.y
sera requis, a la premiere, requisition.
Handtastelijk, b. n. fig. zoo zeker als of men
het met de hand konde tasten, palpable.
Eene handtastelijke waarheid, une Write

palpable.

Handteekening, y r. naamteekening, onderteekening , signature, f seing, cyrographe,, m.
Ik ken zijne
je connois sa signature.
Zet daar' uwe under, mettet-y votre
seing, votre nom. —, met eenen trek , an
seing avec un parafe.
Handtering, vr. handwerk, bedrijf, profession,
etc.
Handvat , Handvatfel, o. hecht , manche,
m., prise, f hengel, anse, f.; fpr.
w. Elite pot heeft , twee handvatten, Celke
zaak laat zich op tweederlei wijze .aanzien),
chaque pot a deux anses.' —, van eenen
vorm, chave , f. —, greep van een regenreherm , pognee,f: zie verder Zwengel. Dit
vat is &heel rond, er is geen — aan , ce
vase est tout road, it n'y a point de prise.
De handvatfels van eenen koffer, les portants
d'un cofre.
Handvatfeltje , Handvatje , o. obrtje, hengeltje , ansette, f.
Handveger, m. (bij de artil y ) brosse u nettoyer, f.
Hanclvest vr. fchriftelijke oude oorkonde van
eenig plaatfelijk vo'orregt, chartre on charte , f. Handvesten , (voorregten ,) privileges. verzameling van brieven en oorkonden van eene kerk, van een klooster ,

enz. camilaire, m.
Handvol, yr. poignife. Eene

zout,

ant poigni°
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gnie de sel. Eene — 5 (kleine hoeveelheid) Hangbord, o. uithangbord, enseigne Houdt
menfchen, une poignee de monde. —, (in
gij mijn arm voor een hanbord, prenezde artfenijk.) manmule. Dubbele —, twee
vous mon bras pour une enseigne.
handen vol, jointee,
Hangbuik, m, dikbuik, ventre avale , fam. beEandvormig, b. n. (in de kruidk.) worth van
dame f.
bladeren gezegd, die naar eene opene hand Hangdief,
zie Beul.
' Hangman,

gelijken, zoo als die, van eenen wijngaard, Hangen, b.. w. en o.` (ik hing, heb gehanahornboom, plume, e.
gen) , ophangen
pendre , suspendre.
Handwaarzegger,, m. (waarzegger uit de hand),
Vieesch aan den haak pendre de la vichiromancien, no.
ande au croc. Water overhangen, mettre de
Handwaarzeggerij, yr. chiromancie.
l'eau sur le feu. De aarde hangt, zweeft in
Handwaarzegitery yr. chiromancienne.
de ruimte , la terre est suspendue dans PesHandwagen, m. camiott.
pace. Een fleutel blijft aan eenen zeilfleen
Handwater, o. eau a L00 les mains, f.; fig.
une clef demeure suspendue a un aimant.
Dat heeft, haalt daar Seen — bij , cela est
Hij bleef met zijnen rok demeuroit
Men loin d'itre comparable a Pautre; it n'y
accrocher par son habit; fig. ,Zinn 'hart aan
a pas de comparaison de Pun a Pautre; les
iets
s'attacher foilementq. ch.. Zijn
geld aan iets
deux choses sont eloigndes comme le ciel de
depenser son argent a q.
la terre; cela n'en approche pas; cela ne
ch. lemand iets' in het hoofd (ingeven,)
peat pas soutenir la coMparaison,
suggerer une action a q. q. fpr. w. Den manHandwerk, o. ambacht, Metier, travail, outel, de huik aaar deli wind —, '(de omitanvrage, tn. Een kind een ambacht lacen
digheden raadplegen , van partij veranderen),
leeren, faire apprendre un métier a un ens'accommoder du ,au , temps , aux circonstances ;- hurler avec les loups ; voir de cquel cite
fant. —, beroep 5 bedrijf,. profession, vocation,,Manoeuyre, f. Het is een Hecht —,
vient le vent. De kap op den tuin -7-, jeter
c'est, un vilain métier. Van welk — is hij?
le froc aux orties, tourney. casaque. De ,waHij is fchoenmaker van zijn
,de quelle
penen aan den wand —, (de krijgsdienst
profession est-il? est cordonnier de sa protverlaten,) pendre son epee au croc, *ewe
.fession. Handwerken, (vrouw,) ouvrage de
les ankh; au croc. Den degen
2ijde —,
mains.
ceindre Pepleiporterrepee. bepaaldelijk
Handwerker, Handwerksman, m. ambachtsyour ophangen, aan de galg hangen, pendre.
man, artisan, ()nyder, home de métier.
Hij werd veroordeeld om gehangen te worden,
Dandwerkslieden, .gens de métier. Vrouw
it fut. condamne a etre pendu 4 la potence;
van eenen
art:sane.
fam. 1k wil —, zoo ik toefla‘hetgeen men
Handwerkfler, vr.louvriere.
rnij vraagt, je veux 'etre pendu, si it consens
Handwindfel, o. (bij de wondh.),gantelet,m.
ce qu'. on me demande ; fpr. we- Tusfchen
Eandwoordenboek, o. zakwoordenboek, dk— en wurgen zijn, (niet wereir 'Welke partij
fionnaire portattf, manuel-,
te kiezen, omdat er van alle kanten gevaar
liandwijzer, in. hand •aan eenen paal op den
is,) tenir le loup par les oreilles; etre entre
weg, die den afftand van de cone naar de
l'enclume et te marteau. o. pendre.
andere plaats aanduidt, colonne itineraire.
Het geweer hangt aan den muur, -le fusil
Handzaag, yr. petite sae, scie a main. —
pend, est suspendu a la muraille. 'De boom
fiootzaag, egohine. (bij de boekb.) orn
hangt (is) vol vruchten, Parbre est chargé,
den rug van een bock -in te zagen,-grecque.
surcharge de fruits. De kip last ire vlerken
Kleine — der kabinetwerkers, sciotte, f.
—, la poule baisse, traine les alley ; fig. Die
Handzaam, b. n. maniable, tractable. —weer,
zaak hangt nog aan den fpijker, (is nog Wet
temps maniable, Zie HandeIbaar.
afgedaan ,) cette afraire est demenree en susHanebalk, m. sortie de traverse, f. faux-expens, Papire est indecise, la cause este-entrait, m.
dwarsbalk (bij de timm.) ticore pendante. Afhangen, dependre. Zijne
rant.
zaak hangt voor het hof; son prods est penHanegekraai, 0. chant de cog, alectophoromedante el la Four. Aan die ondernerning hangt
ne, tn.

Hanegevecht, o. combat de coq, m.
Hanekam, yr. erne de coq, (in de Itruidk.)
,rhinanthe.

Flanernat, vr. claie pour servir a un combat
de 'cogs.

Hanepoot, in. pied de cog; fig. griffonnage,
plied, de mouche, —, (fcheepsw.), — der
gaffel, martinet de la comae, m. — van een
zeil,,carque vue. Hartepooten, (fcheerlijnen ,) marticles ,
Hanefpoor,, yr. ergot de,coq,
Hanetred,
gertne d'un,-oeuf, no. cicatricule, f:

Haneveer, yr. veer van eenen haan, plume de
coq ; fig. Helleveeg, flout vroftwsperfoon,
vischwil f, effronlie, harengere 9garconniere.
Hang, in. barre, corde -4 la quelle on pend
q. ch., attache, f; waar men lets
b.angt, enkel in zamenflell. zie Ifokkinghang,
enz.
Hangbast, m. lait du beurre egoutti et epaisse. galgebrok , giblet. are potence, pendard , pendu,

itangblaker, in. chandelier el crochet, en forme
de bras , lustre-, bras decketninie.

veel geld, cette entreprise demande beaucoup
d'argent. Zijne welvaart bangs er ,,aan,
(hangt er van af,) son Bien-etre ett-'depond ; fig. Men moet niet aan de,,,ioarr
den blijven
ne faUt pas s'ar'reter
Pecorce des mots. Pij blijfe aan een' ftroo
it se laisse retenir fa
colemente- Het hakt
maar aan eenen zijden draad, cad 'he toast
qu'a un
Iemand lets in het hoOfd
mettre
ch. en tete a q, q. letsdv4„tet
hoofd
(mede bedre i gd worden),, etre
menace de q. ch. Staan te'
(eenen,
niet regt op fiaan ,) , s'appuyer, se tenir de
traverse Omijide pendier. ie muTir

hangt een wenng op die zijde,:Ice"murpenche sin pen de ' ce ate-la; fig. Het - hoofd
lateif--, (den moed 'verliezen ,) pettirriourage, etre abattu, e. De, lip late'''.
(pruilen,) etre mecontent, e. Zij ,,,bangen
aan elkander , (zijn het eens„) ifs tont attaches run a Pautre, ils s'entendent.

(in de belling) van den berg, au:pen0 4 nt
de la montagne. Zie Hellen, Helling.
et
(overhangen) (zeew.) Van:den achtir even der masten, la quite tie Petdmbord des
Aan den wind —, ehleaner Ye vent.
Het
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Fret —, (ophangen,) penderie, f. Gem.
pendaison,
Hangend, b. n. pendant, e, suspendu, e.
Hangende ooren, des oreilles pendantes.
Hangende haren, des cheveux e'pars. Een
hangende wagen, un chariot suspendu.
—; fpr. w. Met hangende pootjes (onderdanig, nederig) komen, (alles doen ,
wat men hebben wil,) venir a jube , faire
le pied de veau, baiser la pantoufle. Met
hangende wieken te huis komen, (met befchaamdheid afdeinzen ,) se retirer la queue
entre les jambes, confus, e, avec honte et
confusion. —, voorz., gedurende, pendant.
:ranger, m. aan eenen oorring der juffers,
pendeloque, pendant d'oreille ; (fcheepsw.)
waaraan de katrol of de taker, enz. hangt,
pendeur, tn. pantoires, f. pl. — van de
keerjijus aan den top van den mast van eenen
kielligter, pendeur de redresse. blok,
poulie - pendante, poulie de guinderesse, f.
— bout, alonge de remplissage.
Hanggat, in. en yr. talmagtige perfoon „ lambin; tambine, lourdeau, malotre 5 salope ,f.
Hangijzer, o. handtreeft, zonder poten, sorte
de triple pendant, triple a anses ; fpr. w.
Het is een beet — om aan te tasten, c'est
un grimoire, une mer a boire, sine affaire
bien difficile a entreprendre.
Hangkamer, vr. opkamertje , soupente, f enm.
Hangklok, yr. pendule.
Hangkorf, m. mars of draagkorf op den rug,
hotte f:
Hangmat , vr. hamar, itrapontin,m.
Hangoor, o. tafel met neerflaande bladen, table a deux battants , table pliante , f. —,
hond met range ooren, chien a longues
flordige vent, gueux diguenille.
Hangriem, in. aan een rijtuig, soupente,
Hingenswaardig, b. n. de galg, den drop verdienende, pendable.
Hangflot, o. cadenas, m.
Hangfels. , o. meerv. (fcheepsw.) van valpoorten 7 ferrures, pentures de mantelets de sabords , f. pl.
Hangilnk, o. van eenen draagband, pendant
d'un baudrier, d'un ceinturon, m.
Hanig,.b. n. (gem. w.), geil, lasif, ive ,paillard, e.
Hannekemaaijer, m. fpotnaam, dien men geeft
aan Westfaalfche boeren , die bier in Nederland komen, om te maaijen, faucheur,, lourd
freitphalien.
Hans, in, verkorte- mans naam 5 Johannes , Jan ,
Jean ; fig. Den grooten fpelen, faire le
seigneur. le gros-jean , le gros seigneur,
gascon, fan-faron.
Tillansje, o. Verk. vrouwennaam, Johanna, Jean,
zette. — in den kelder (op de 5ezondheid
van een nog niet geboren kind,) Jean de la
cave; fpr. w. Wat — niet leert, leert Hans
nooit, ce qu'on n'apprend pas etane jeune ,
ne s'apprendra jamats.
fransop , m. foort van kinderkleedje , zie Apenrok ; fig. lange 'broek , pantalon. foort
van hinsworst, tooneelzot, potfenimaker,,
arlequin , jean-farine ors potage,
fagertii, bouffe, elle, etc.
zie Hansop , in de laatile beHansworst,
teekenis. (kinderfpeeltuig, (bordpapieren mannetje , dat zijne armen en beenen beweegt, wanner men aan een touwtje trekt,
dat aan hetzelve vast zit, pant in.
Barite, yr., verbond, bondgenpotfchap , alliance ,.onfiddration, ligue, bane, f.
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Hanzebeker, in. groote beker, grand bowl.,
m. grande coupe, j:
Hanzeileden, vr. meerv. vrije koopileden van
Duitschland, die een verdedigings-verbond
met elkander getloten hadden, vales anseattques ou hanseatiques.
Hap, m. beet, of leper vol, morceau qu'on
separe en mordant en une foss, ns. bouchee,f:
coup de dent. Dat is geen hapje waard
cela ne vaut pas un coup de\ dent ; fig.
Ergens eenen uithalen, (eenig voordeel
bejagen,) tirerprofit, de q. ch.
Haperen, o. w. ha.perde, heb gehaperd),
ftuiten, niet voortgam ophouden, s'arriter,, retarder , discontinuer. Het wiel of rad
hapert, y a q. ch. qui arréte la roue. —,
itamelen met de tong, hither' en parlant ,
begayer; fig. linonner. Hij zeide zijne les
op zonder rócita sa 1g-on sans hesiter. —, ontbreken. Het hapert hem aan
geld, il lui man'ue d'argent. Wat hapert
er aan'1 a quoi tient-il ? Er hapert iets aan,
ii y a q. ch. qui , cloche fig. qui se dimanche.
Hapering, yr. verhindering, beletfel, empe. chement , obstacle , m. ; fam. anicroche , f.
flameling, flottering, begaiement, m. hesitation; fig. dnonnement, m.
Happen, b. w. (ik hapte, heb gehapt,)bijten , happer , mordre. grijpen, happen,
prendre, saisir.
Happig, b. n. gretig, begeerig, gulzig, avide, safre e , gourmand ,e; fig._apre,
affame, e. Het is een happige vogel, (een
gulzigaard,) c'est un happe-lain.
Happigheid , yr. gretigheid , avdite gourmandise.
Happiglijk, bijw. happig, gulziglijk, avidemen:, oulament.
Hapfchaar,, yr. Cfpotnaam der geregtsdienaars,)
een zeer begeepousse-cud, recors, m.
homme avide.
rig mensch,
Hard, b. n. en Ibijw. tegenit. van week, zacht,
dur, e. Een ei, un oeuf dur. Een bathe
fleen, une Pierre dure. —,ruw. Een harde
flij1,4un style dur. — weer , temps rude.
Harde winter, hiver rude. — 5 norsch. Een
antwoord, une reponse lure. Harde woor-1
den, grosses paroles ., paroles offensantes.--,
itreng. Eene harde beliandeling; ran traitsment dur; severe. —, moeljelijk , zwaar.
Hij heeft het —, om aan de kost te komen,
il a de lapeine yivre; fpr, w. tire le
diable par ha queue ; fam. Dat is — te
ken , cela est dur el digerer,, (fricheux a sourf't is). Het valt — zich gelasterd te zien ,
-il est dur de se voir calomnie. — 5 tjeffend,
bedroevend, droevig. Eene harde noodzakelijkheid , tine dure necessite. Een --geval,
un accident crises, funeste, douloureux.
hevig. Een harde wind, un grand vents Een
harde farm, une tempete violente. Eene harde koorts, une forte fievre. fterk , luid_
Eene harde ftem,, sine voix fine, grosse.
onmadoogend, onbuigzaam. Een —
hart, , un coeur dur, inflexibM, inhumain.
fchreeuwen, crier a haute voix. — lagchen, eclater de rire , rire a gorge ddployie.—
maked, rendre dur, e, durcir. De groote
hitte maakt de aarde grande ,chaleur
durcit la terre..:Bet eikenhout wordt — in
het water, le chine durcit dans Peau.
worden, harden., Ergens in worden, zich
verharden, s'endureir a q. q. De voetzool
wordt — door veel gaan, la placate du pied
s'endurcit a force de marcher. — roeijerfi
faire force de ratnesi fig. of fpr. w.
heeft
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it est trop opinidtre ,obi
sting. Men moet daarop niet blijven ftaan,
it ne faut pas erre entéte en cela; fig. Len
gegevecht , (waarin van beide zijden
ftreden wordt,) un combat opinidtre. Eene
hardnekkige ziekte , lang aanlaoudende , une
worden ,
meaadie opinialtre , rebelle.
went, fortement , vigoureusement, fort, vite.
bijw. zie Hardnekgele fort. In het hard- stirrer, s'opiniatrer.
Het vriest
kiglijk.
Ile van den winter,. van den ftorm, au fort
Hardnekkigheid, yr. obstination, opinidtreti ,
de Phiver, de la tempite. Iemand
f. entitement, m.
(ruw) bejegenen , traiter q. q. rudement.
Hardnekkiglijk , b. w. opiniatrement, obstinenedervallen, tomber rudement. Hij flapt
nefrap- went, tenacement. Hij heeft die dwaling—
aan , id marche vite. Sla niet te
ftaande gehouden, il a soutenu opinidtrement
pen pas trap fort.
Bette erreur.
Hardachtig, b. n. eenigzins hart , un peu dur,
Hardfteen , m. arduinfleen , pierre de taille f.
e, duret , te, duriscule.
Hardbekkig, Hardbittig, b. n. van een paird, Hardfteenen , b. n. qui est de pierre de taille,
hard in den bek, quo force la main, qui a Hardvochtig , b. n. flerk, C robuste derme,
goureux , se. —, koudvochtig, onaandoenla bouche forte, bouche dure.
fijk, flegmatique.
Harddraven, o. w. (ik harddraafde , heb geharddraafd) Oiler au grand trot, trotter, Hardvochtigheid, yr. fermeti, vieleur, force„
koudvochtigheid, onaandoenlijkheia,flegcourir a toute bride.
Harddraver, m. cheval qui va le grand trot ,
me, tn.; fig. durete.
coursier, coureur, cheval dresse pour les courses. Haren , b. n. van haar, de poil , de cheveux,
de crin. Een gordel, kleed, cilice ,
Harddraverij,vr.course de chevaux au grand trot.
re f.
Harddraving, yr. grandlrot, tn.
h ai,
Hardebol, m. flijfhoofd, homme tetu,
Harig, b. n. met haar bezet , ruig, vein, e,
poilu,
e, chevelu , e, convert , e, de pail. AANtre, entete.
Hardebolleu , o.
(ik hardebolde , heb geMERKING. Chevelu, wordt alleen van het
hardebold), se heurter la lite Pun contre
hoofdhaar gezegd. Een — ligchaam, un corps
l'autre, s'entre-heurter, s'entre-choquer; fig. poilu. Een — dier, un animal vein. Harige handen , des mains velues. —, (in de
disputer avec opinidtrete , s'acharner a la
dispute , s'opinatrer. Tegen het noodlot,
kruidk.) hirsute , e.
(zich daartegen) aankanten, battre con- Harigheid, vr. ruwheid, rudesse. De — van
tre le destin, se roidir.
den baard, la rudesse de la barbe.
Harden, b. w. (ik hardde, heb gehard), hard Haring , m. hareng. Nieuwe
groene —, hamaken, durcir, rendre dur. Het ftaal , ijzer
reng frais , blanc. Drooge, gerookte (boktremper Pacier, le fer,. donner
trempe king ,).hareng saur ou soret.—kaken,caquer
au Ter , Pacier. — , uttftaan , dulden, en- du hareng. —rooken , saurer du hareng. Het
durer, sourrir, supporter. Men kan het niet rooken van —, saurissage , f.; fig. Wij zaten daar als de haringen opeen gepakt, nous
langer —, van koude , le froid n'est plus
supportable. Hij kon het niet
voor dat
y &ions presses comme des harengs ; fpr. w.
hij het hem zeide,il n'avoit point de repos
Ik zal er — of knit van hebben , fen arra.avant de le dui avoir dit.
cherai ou tire)vai pied ou aide. Mijn —braadt
Harder , m. (zekere visch) rouge, tnu.gil.,
daar niet , je n'at rien attendre de ce ateHardhartig , b. n. ayant le coeur dur, inhumain.
; fe ne suit guires estime-hi ; fe n'y ferai
Hardheid, yr. tegeng. van weekheid, zachtpas fortune.
heid , durete. De — van het ijzer , la durete. Haringbuis , vr. espece de flibot , deb ache , pour
du for; fig. —,ongevoeligheid , durete, f: en- la piche du hareng, buse ou busche a hareng,
durcissement, m. — van ligchaam, des bar- neure , trinquart , m.
ten, durete, du corps, du coeur, — van den Haringdrooger, rooker, m. celui qui sauce les
winter, durete, rtgueur de Phiver.
harengs, saurisseur.
wreedheid, ftrengheid, cruaute , severite.
Haringkaken, en inzouten, b. W. caquer. Het
Hardhoofd, 'o. tete dure, yr.
Haringkaken, caquage ou cacage, m.
lompert,
lourdaud, m.
Haringkaker, m. caqueur de harengs, encaqueur.
Hardhoofdig, b. n. titu, e, entite e, opi- Haringmarkt, yr. harengerie.
Zie Hardnekkig.
Haringnet, o. harenguiere, marsaigue, f:
Hardhoofdigheid, yr. entetement,m. opinidtreGroot —, rare, m.
Haringpakker,, paqueur,, eneaqueur..
Hardhoorig, Hardhoorend, b. n. doof, ayant Haringpakkerij , yr. lieu oh Pon encaque les haPoreille dure , qui entend dur , sourd , e ,
rengs, oh on garde les tonneaux de harengspour
sourdaud, e.
les envoyer ailkurs (comme ilmsterdam).
Hardhoorigheid, vr, doofheid, surdite, du- Haringfalade, yr. hareng en salade, en. salade
rete d'oreille, hypocophosie , dysecee.
de harengs, de pommes etc.
Hardigheid, zie Hardheid.
Harington, yr. caque aux harengs.
Harding , yr. (van ijzer, ftaal,) trempe du Haringtijd, m. harengeaison , f.
fer, de Pacier.
Haringvanger, m. picheur de harengs.
Harclleerend, b. n. dom , stupide, lourd, e, Haringvangst , Haringvisfeherij , yr. piche du
imbecille , bete.
hareng, harengaison.
Hardleerendheid, vr.-stupiditi , itnbecillite.
Haringvrouw, Haringwijf, o. harenghre, f.
Hardlijvig , b. n. geene gemakkélijke ontlasting Uaringzout o. pekel , saumuNe,
hebbende, constipe , e,. resserre , e.
m
Harks, yr. r dteau, m.
H
H_ardlijvigheid, vs. constipation.
teierSik harkte,, heb geharkty , klou.
rk
Hardlooper,
ardlooper , m. homme, cheval qui est un bon Harken, b. w.
coureur.
Harlekein, zie Hansworst.
Hardnekkig, b, n. en bijw. ftijfhoofdig, opini- Harmen , m. bekende mans naam G ermain.
c fpr.
obstini e, reviche, tett,' e entitd ,
w. Met der tijd komt — in het wambuis,
heeft het —, it sourre Bien. Gij hebt het
— voor uwe fchenen, vous ites Bien a plainbon
dre assiirement. Het is — tegen
chat, bon rat. Het is met — loopen niet
te doen, qui trap se hdte en cheminant, en
bijw. lurebeau chemin se fourvoye.

e. Hij is al te
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(voor en na brengt men de zaak tot Eland),
maille a maille se fait le haubergeon; avec
le temps et la .paille les néfles munssent; petit a petit l'oiseau fait son nid.
Harmonie, vr. overeenftemming, harmonie.
Harnas, o. zeker wapentuig, harnois, in. armure, cuirasse, f; fig. Iemand in het
jagen, mettre q. q. en colare, Pirriter. Ik zal
er geen — over aandoen , je ne m'en soucierat pas, je n'en ferai pas grand cas. Voor

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

Harpen, b. w. (ik harpte , heb geliarpt), het
graan met de harp zuiveren , cribler le ble.
Harpij , f. (in de fabell.) , zeker gedrogt , half
vogel,) harpie.
Harpluis, 0. , geteerd touw om reten van fchepen te breeuwen, etoupe goudronnee pour le
calfeutrage des vaisseaux, .f.
Ilarpoen, m. werphaak der walvischvangers,
om fchildpadden te fleken , varre,
harpon.
-Den — weepen , fchieten lancer, jeter,
le harpon. Een fchildpad met den — fchieten , varier tine tortue.
Harpoenen, b. w. (ik harpoende , heb geharpoend), harponner, darder avec le harpon.
Harpoenier, m. harpoenfchieter, harponneur,

f.

pecheur choisi pour lancer le harpon.
varreur.
—vorfchildpaen,
'Harpfpeler, Harpflager, m. joueur de harpe.

Harpuis , o. mengfel van vet, zwavel en hail.st,
(fcheepsw.) thine. waarmede men de
fchepen befmeert tegen het gewormte , canree, f. en fcheepspek , rase . f. Osfen
of koeijenhaar met teer, dat op de hold van
een fchip wordt gefmeerd, voor dat er de
buitenhuid wordt opgelegcl, ploc, m. ,
Harpuizen, b. w. (ik harpuisde, heb geharpuisd), frotter de couret, Bonner la courHe 4 en vaisseau, ploquer; (op fchepen,)
resiner.

Harrewarder, m. twistzoeker, chicaneur,querelleur.

Harrewarren, o. (ik harrewarde 5 heb geharreward) 5 kibbelen , vitten, disputer, queroller, chtcaner.

H AR
kent de geheimen van ons—, Diets fond lee
coeurs, est scrutateur des coeurs, connoit lee
plis et les replis du coeur. Zijn voor lemma openen , ouvrir, decharger son coeur
q. q. Zijn mond zegt het, maar zijn —
meent het niet, it le dit des levres, mass le
coeur n'y est pas. Uit het oog, uit het —,
loin des yeux, loin du coeur. Daar het —
vol van is, loopt de mond van over, de l'abondance du coeur la bouche park ,(on parle
volontiers des chases dont on a le coeur rempli).

gevoel. Een goed, voortreffelijk —,un
bon, excellent coeur. Die' man heeft een
fteenea cet homme a le coeur de ruche,
de raarbre, d'airain,iltie peut titre touche
ni de pitid ni d'amour; il a le coeur endurzie Ligthart. Dat ligt,
ci. Een ligt
gaat mij ter harte , cola me tient a coeur,
me touche au .coeur. lemands treffen, attendrir, amollir le coeur de q. q., l'emouvoir, le fi'dchir. Gij duet mij het — bloeden ,
vous me faites saigner le coeur; vous excitez dans mon coeur un grand attendrissement.

Mijn — bloedt over uw ongeluk , (zeer ben
ik er over bedroefd ,)
le coeur navre de
votre malheur.
genegenheid , belangflelling. Eeue zaak ter harte nemen, prendre
coeur tine affaire, prendre part, s'atta-

cher,,s'interesser 4 q. Zijn — aan iets opha.
len 5 s'endonner a coeur joie, se donner au
coeur foie. Hij ftelt zijn — op de wereldfche
zaken, it met son coeur aux choses de ce monde. Hij heeft — voor zijn beroep , it a' le
coeur at son mitier. 1k heb het met al mijn
hart, van ganfcher harte gedaan, je Paifait
e coeur et d'affection, de coeur et d'ame,de
grand coeur, de.-tout mon coeur. Hij heeft
zijn gewonnen, it a gagne son coeur.—,
moed, coeur, courage. Hid heeft het — op
de regte plants, it a le coeur bien place. Hij
point de coeur, de couheeft geen
een— in het lijf fprerage; fpr. w.
ken 5 mettre a q. q. le coeur au ventre, lui
hausser le coeur, rehausser le courage,
l'encourager. Ieniand een goed, kwaad —
toedragen, aimer,, hair q. q.; fig. remand
aan het — drokken, (hem omarmen ,) embrasser q. q. Dat was nit het — gefproken,
cola partit du coeur. Een luchtig — heb.
ben , etre gai , e, gaillard,. e. binnenfte of midcfen van jets; als : In het — van

Duitschland, van de ftad, van den winter,
van den zomer, au coeur de Pilllemagne,
de la ville, de Phiver, de van eenen
boom, le coeur, le milieu d'un arbre. 'Het
caneuse , querelleuse.
— van een fchip , le gros d'un vaisseau. —
Hare, yr. résine, poix resine. Gezuiverde —
van een touw, mdche d'une corde,f.—, {honk,
voor den ftrijkftok van eene viool, colophavan eene kool , trognon de chou, m. —t gebak ,
f.
in de gedaante van een — 5 espece de gateau
Harsachtig, b. n. resineux, se.
de marsepain. Ontleding van het hart , carHarsdragegd , (in de kruidk.), ,risinsfere,
diatomie, f. Verhandeling over het —, cardi.
arbre resiiieux, (tel que lupin,
liarsboOm,
alogie 5 f. Hartbefchrijving 5 cardiagraphie,
sapin, etc.)
Hartader, yr. groote flagader, grosse artbte,
Hai even, zie Herfenen.
aorte, artere coronaire, veine arterielle.
'FIarst, m. zeker flultrunclervleesch uit de lenHartbrekend, b. n. treffend, verteederend,
den , aloyau (de boeuf.)
touchant, e, a ttendrissant, e qui fait cll.Hart, o. *in het ligchaam der menfchen en
ver le coeur. Zie Hartroereud.
beesten, coeur, pt. Het — is het eerHarteleed,
zie Hartzeer.
le
ie, dat leeft, en het laatfte dat fterft,
vurig, arcoeur est le premier vivant, et le der: Hartelijk, b. n. cordial, e.
bijw. cordialement, ardentdent, e.
slier mourant. Hij, filet hem den degen
went,
de
bon
coeur,
tres-volontiers.
door het' lut perra coeur de son
epee; fig, of fpr. w. Bitter in den mond Hartelijkheid, y r. eordialite.
is voor het —gezond , ce qui est 'amer 4 la Harteloos, b. u. mondeloos, sans coeur, sans
courage, lathe.
bouche, est doux au coeur. Het—op de lippen hebben, (niet veinzen), avoir le coeur Hartelust, m. tout ce que le cow pent dearer,, plaisir,extreme: zoon is mijn —,
fur le bor.d. des levres. God peilt in de bar mew; fils fait toute ma joie.
ten , leest in de verborgenfle .fchuilhoeken ,

Harrewarrerij , yr. woordenftrijd, muggenzifterij , twist, contestation, querelk , chicane.
Harrevvatfler, yr. bedilfter, twisf.zoekfter, chi-

llar-

HAR
Harten, y r. (in het kaartfpel ,) coeur, m.
Hartenaas, 0. as de coeur, m.
Hartenacht, y r. huit de coeur, m.
Hartenboer, m. valet de coeur, m.
Hartendrie, yr. trois de coeur, m.
Hartenheer, zie Hartenkoning.
Hartenkoning, m. roi de coeur.
Hartenkoningin , vr. reine de coeur.
Hartennegen, vr. neuf de coeur,
Hartentien, yr. dix de cater, in.
Hartentwee, yr. deux de coeur, tn.
Hartenvier, yr. quatre de coeur, tn.
Hartenvijf, y r. cinq de coeur, tn.
Hartenvrouw, zie Hartenkoningin.
Hartenzes, y r. six de coeur , tn.
Hartenze yen, yr. sept de coeur,

Hartenet, Hartevlies , o. (in de ontl.) pericarde , tn.

Hartevriend, m. and de coeur, arrant.
Hartewensch, o. tout ce que le coeur souhaitei,
souhait de coeur, ou ardent, tn. Naar —,
a souhait.
Hartgrondig, b. n. cordial, e, du fond de coeur,
sincere. —,*bijw. cordialement.
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dre.
voor goud-, zilverdraad,
noir', diligent; fpr. w: Op den — pasfen, Galles nagaan, nazien), pendre garde ou veiller a q. ch. avoir Poreille au
&rat. Dat fluit als haspels in een zak,
sl n'y a point de connexion. —, aan
eene viool, dine d'un violon, f. —, balk

met ijzeren punten, om eenen weg, eene
doorvaart to fluiten, barriere, poutre armee de pointes de for, draaiboom
op een voetpad, tourniquet; fig. Een —
(van een mensch), nn„brouillon, une brouillonne, homme nu1_, inegal.

Haspelaar, m. devideur. Haspelaarfter, diva:
deuse; fig. Die alles in de war doet, zie
Haspel in de fig. beteekenis.
Haspelen, b. w. (ik haspelde, heb gehaspeld), divider, travoutller, tracaner; fig.
Verwarren, in de war brengen, brouiller ou
confondre tout. Zich door lets heen —,
(uit eene verwarde zaak redden ,) se tirer
de quelque embarras. Ergens over —, Ckibbelen) disputer sur q. ch.
Haspeling, y r. afhaspeling, devidage, tn. ;fig.
-Verwarring, confusion, f brouillamini,
Haspelraam, vr. en o. sorte de chassis, pour

Hartje , 0. verkl. w. van Hart; als : vleiwoord,
Mijn liefje , lieffle, mon coeur, mon petit coeur,
mon cher coeur; ma chere. uitdrukkindivider.
gen eener moeder, jegens een klein kind; Haspelwerk, o. verward of Hecht werk, knoeifiinfan, m. et f.; fig. In het — (in het
werk , ouvrage mal-fait, mal-concerti; fig.
midden) van den nacht , au milieu de la nuit.
bousillage, tn.
Hartjesfchelpen, vr. meerv. cardites.
Hasfebasfen, o. w. (ik hasfebaste , heb gehasfeHartjesdag, m. jour oh jadis la chasse aux labast), kijven , tieren, razen , se .querelkr,
pins dans les dunes, aux environs de Harlem,
tempéteii, criailler. —, zich moeite geven ,
etoit pgermise, et que le peuple ceMbre encore, mime ei Amsterdam, 7e i6 'lat.

se peirier,, se fatiguer a instruire, se rompre
la ate a gronder des enfants.

krach- Hasfebasfen , o. Hasfebasferij , vr. hoofdbreHartig 9 b. n. fterk fort ,e robuste.—,
tig, welgezouten en gepeperd van ,fpijzen
king, rompement de rite, casse-téte, in. fa-

been assaisonne , e, point fade, nourrissant,
tigue, f.
0. bijw. — lagchen, rire de bon coeur. — Hatelijk, b. n. haissable, odieux, se. Dat is
drinken , boire un bon coup, comme it faut.
een r zeer — man, c'est un homme fort haisHartklier, y r. glande cordiaque.
sable, (detestable, abominable, atroce).
Hartklopping, y r. battement de coeur, tn.pal- Hatelijkheid, yr. fchandelijkheid, turpitude,
pitation,
horreur, detestation.
Hartkolk, m. zie Hartputje.
Haten, b. w. (ik haatte, htb gehaat), hair.
Hartkruid, o. agripautne, f: cardiaque, tn.
Hater m. qui hat, ennetni, envieux.
Hartog, zie Hertog.
Have, y r. al wat men bezit, biens, tn. pl. tout
Hartkuil, m. kuil van. het hart, fossette du
ce qu'Qn possede. Tilbare of varende —,
coeur, f: scrobicule, f.
(roerende goederen,) mobAlier, tn. biens
Hartontfteking, y r. carditie.
meubles. Levende betail, bestiaux, pi.
Hartpijn, y r. douleur de coeur f mal de
bites' domestiques que Pon possede , f. pl.
coeur, tn.
Haveloos, b. n. flordig, ongereddercl, degueHartputje, o. zie Hartkuil.
nille , e, depenaille, e. malltopre, sale,
Hartroerend, b. n. zielroerend, treffend, toumal-equipe,e, maussade. arm, indigent,
chant, e, pathetique. bijw. pathetiquee, sans biens.
ment.
Haveloosheid, yr. morfigheid, flordigheid,
Hartfterkend , b. n. levenskrachten opwekkend,
salete, mal-proprete saloperte, f. derangecordial, e, cordiaque, restaurant, e.
ment, depenaillement, m.
verfterkend, confortatif? ive, fortifiant, e. Haven, vr. port , m. Kleine—,Havre,m.Eene
Hartfterking, y r. verfierking (in de geneesk.)
aandoen , toucher a un port ,reMcher. In
confortation. hartverfterkend geneesmideene — komen , inloopen, eche — bezeilen,
del9 cordial, remedi confortatif, m.
entrer, mouiller dans un port. De --11itga.an ,
Hartstogt, m. drift, pension, f In deze fchilsortir du port. Eene—beflaan, former, boilderij zijn de hartstogten goed uiterukt, les
der unport. Eene veilige un havre
passions sons Lien touchies dans ce tableau.
sur. Eene zeehaven , en port de met-. OpeHartstogtelijk, b. n. passionnd e. —,'bijw.
havre d'enth,e. Vloedhayeil, havce
ne
passionnement.
de barre. Natuurlijke'
htieVre brut: BeHertstong, zie Hertstong.
ilotene —, port bouclé.
De fluiting 'van
poignard.
Hartsvanger,
eene
la fermeture d'un ,port; fig. 1,11
Hartverfcheurend, b. n. qui dechire le coeur,
behouden — zijn, etre en arete, etre
dechirant, e.
arrive el bon port, hors de daizger. In de,
Hartvormig, b. n. cordiforme.
zijner begeerte geraken, p9rvenir a son but,
Hartworm,
(ver) cordiaire.
au comble de ses voeux. I1141s inn eene vreemHartwortel, m. (van eenen boom) pivot.
de — geweelt , i/ a en $in commerce illicite
Hartvinger, m. ringvinger, doigt annulaire.
avec une femme. Daar fs geed& — dien
Hartzakje, o. hartevlies,Pericarde,
jongen to bezeilen, ii n'y a tie* a;esperer
Hartzeer,, o. harteleed ,.chagrin, créve-coeur, tn.
de ce feune vaurien, on teen sauroit venir
Haspel, m. dividoir, travouil, ficellier,
a bout, it n'est bond riots.

Ha-
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Havencijns, haventiende, m. av,enage.
Havenen, o. W. (ik havende,,,heb gehavend),
in de haven komen, prendre terre, arriver
ate port. —, b. w. de haven in orde brengen , reinigen, arranger, nettoyer, mettre
dans Pordre convenable; —, (inzonderheid
van kinderen), kammen en wasfchen, als:
Zijn de kinderen gehavend.? les enfants sonsils peignes et laves? —, in wanorde brengen , flecht behandelen , kreukelen , afrosfen,

maltraiter, chayonner, rosier, etriller,
ne
labrer.. Gij moet dat zoo niet
faut pas tant chifonner cela. Wat heeft
u de wind gehavend ! que le vent vous a
derange! Hij werd deerlijk gehavend, (afgefut rosse, frotte, d'importance.
rost,)
( zeew.) De fchepen waren zeer gehavend , les
vaisseaux etaient avaries, delabres,maltraites.

Havengeld, o. havenregt, ankerregt, kerkregt, om vrij op de kust, (in de haven) van
eene andere mogendheid het anker uit to
werpen, droit d'ancrage, droit de port, m.
Havening, yr. action de nettoyer, zie Havenen.
capitaine de port.
Havenkapitein,
Havenmeester, m. maitre de port, debdcleur.
Havenregt, o. zie Havengeld.
HaVenfchender, m. cola qui viole un port.
Havenfluiter, m. bdcleur.
Haventon, yr. (zeebaak) amarque, balise,

boude, .f:

Haver, yr. avoine, (wanneer zij nog op het
veld ftaat,) avoines, pl. fpr. w. Hij weet
het van — tot gort, t sail tous les tenants
et aboutissants de Pafraire. De paarden, die
de — verdienen , krijgen ze niet, jamais a un
bon chien, it ne vient un bon os. Zijn paard
lange haver geven, faire gamer Pavoine

son cheval, le mener bon tram.

HAZ
Hazedrek, 0. (bij jagers,) repaired lievre, tn.
Hazelaar, m. hazelnoteboom, coudrier, con
dre, noisetier, avelinier. Stokje van den —,
baguette de coudrier, f Witte —, aubier.
Hazelaarsbosch, o. coudraie, coudrette, f
Hazelaarshout, o. bois de coudrier, m.
Hazelhoen , Hazelkorhoen , Wildhoen, 0. geli-

notte des bois, f.francolin,
du lievre, m.
Hazelip, vr. hazemond, (bij de wondh.) gefpleten lip , bec de lievre , tn.
Hazelmuis, yr. foort van bergrot, muscardin,
croque-noix,
Hazelnoot, vr. noisette. Groote
aveline.
Buhenfle fchil van eene
chaton,m.
Hazelnotenbooin, zie Hazelaar.
Hazelnotenkraker, m. (vogel) casse-noisette,
Hazelnotenolie, yr. husle d'aveline.
Hazelwortel , m. mansoor, (in de kruidk.),
asarum , asaret, cabaret.
Hazeleger, o. het leger van eenen Naas, etc,

Hazemond, m. zie Hazelip.
Hazeoog, o. (in de geneesk.) ziekte aan de
oogleden, lagophtalmie, ophthalmic, f.
Hazeoor, o. (zekere plant) buplevrum, m.

oreille de lievre, f.

Hazepad, o. fig. Het — kiezen, (op den loop
gaan,) prendre la fuite, la clef du champ

lather le pied, montrer les talons.

Hazepastei, vr. pate de lievre, tn.
Hazepeper, yr. ragout de lievre, civet, tn.
Hazepoot, m. pane de lievre, f.
Hazeflaap, m. onvaste flaap, sommeil leger.
Hazefpoor, o. piste du lievre, f.
Hazevel, o. peat, de lievre, f
Hazewind, Hazewindhond,
leerier,
Hazevet, o. graisse de lievre, f.
Hazevoet, m. (zekere plant) pied de lievre.
He ! tusfchenw. he ! eh
Hebachtig, b. n. zie Hebzuchtig.
Hebachtigheid, zie Hebzucht.
Hebbeliik , b. n. gewoon , eigen, habituel, le.
Gefchikt, welvoegelijk,decent,e,bienseant,

Haverveld., o. avoinerie, f.
Haverakker,
Haverbezie, yr. prunelle
Haverbier, o. Mere, brassie d'avoine, f.
Haverbloefem, m. grumel.
bouillie de gruau d'avoine, f.
Haverbrij,
e, convenable.
Haverbrood., o. pain d'avoine, ne.
Hebbelijkheid, yr. gewoonte, bedrevenheid in
Haveresch, m. kwalfter, fine sauvage.
iets, habitude,. f. Savoir-faire, tn.
Havergort, yr. gruau d'avoine, tn.
Hebben, o. (ik had, heb gehad), bezitHavergras, o. fromental, tn.
ten , avoir, posseder. Hij heeft veel kindeHavenj , vr. averij , in den lcoophandel,fchade
ren, it a beaucoup d'enfants. Hij heeft veel
en onkosten aan fchepen of goederen , door
goed , it a, ilposside de grands biens. 1k moet
eenik onheil op eerie zeereis , veroorzaakt,
een paar fchoelien
al me font une paire
avarse, fortune de mer.
de souliers; fig. —
maar krijgen is de
Haverkaf, o. balle d'avoine, tn.
Haverklap, yr. zie Haverftroo in de 2, beteek.' kunst, quand it s'agit d'avoir q. ch., on
s'embarrassepen
queue
maniere. Dorst
Haverkist, vr. coffre a avoine, m.
- avoir soifi Wat hebt gij aan dien twist?
vr. groene vlasvink, bruant,
Haverkneu
Sue gagnerez-vous d cette dispute ? -Jets tegen
breant, m.
iemand avoir une dent contre. q. 7—, toeHaverkorrer, yr. graiti d'avoine, tts.
laten,
als: Mine ouders willen let niet —,
farine'd'avoine,
f.
Havermeel, o.
ones parents ne veulent point le permettre.
Haverpap, vr. zie Haverbrij.
onv. onr. h. w. , zonder an ere beteeHaveraroo, o. pailk d'avoine, f.; fig. Hij
kenis, dan de tijdaanwijzing. 1k het. ,gellad,
worlIt boos om een (een' haverklap,)
it tueroit un mercier pour un peigne peine Pal cu. badden gehad, nous avions en.
a-t-on dit un mot, que voil4 le feu aux pou- Heblust; m. zie Hebzucht.
een
dres ; it se met aux champs pour la moindre Hebrer, m. Hebreu,Jusf,Israelite.
geleerde in het Hebreeuwsch, hebrdisant.
chose; it se [ache d'une bagatelle.
Haveizak, in. sac 4 avoine, havresac; fig.Fen Hebreeuwsch, b. n. Wren, hibraique. Het
Phebreu. Hebreeuwfche fpreekwijze,
paard met den — . om de ooren flaan, donner
hebraisme, m.; fig. Dat is voor mid, je
cheval.
beaucoup d'avoine
n'entends rien le ce quo vous Bites, vous me
Havik, m. autour, vautour,
parlez Wren, la langue hebraique, ce que
Havikskruid, o, (zekere plant,) Wilde latuw,

hieracium,

eperviere, f,

Haviksneus, m. nez
Havikfteen,'m. hiiractte.
Hazebek, in. (in de.kruidk.) deurblad,

perce-ftuille, f. -bec-de lievre.

Hazejagt, yr. chasse au lievre.

Hazekop, m.

tits de lievre, f,

vous Bites est de Phebreu pour mot.

Hebzucht, yr. fchraapzucht, begeerlijkheid,
avidite, cupidite.
Hebzuchtig, b. n. fehraapzuchtig, avide.
Hecht, b. n. vast aan een gevoegd, soltde,
fort, e, bien
bijW. solidement,

ferme,serrJ, e.
Hecht,
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Hecht, o. heft, handvatfel, manche, m. Een Heelmeester, tn. wondheeler, chirnrgien.
mes, met een ivoren, zilveren un con- Heelpleister, yr. empldtte qui guirit, m.
teau a ntanche d'ivsire, d'argent ; poigne'e, Heelfter, yr. ophoudiler van geftolene goede'
tnanivelle, .f. Van het — losgaan, se diren, recileuse.
tnancher; fpr. w. Het — en lemmet in Heelyleesch, o. enkel gebr. in : Goed —, chair
de hand houden, (zich iets niet laten ontfraiche , ferme, guirtssable, f. itat physique
wringen), avoir sown de ne point se dessaisir
favorable a une prompts guirison tune blesde Pobjet principal qui pent faire reussir ce
que Pon a en vue; Il fait bon tenir son cheval par la bride.

Hechten, b. w,. (ik hechtte , heb gehecht),
vast maken , aan elkander, voegen , joindre

sure, us.

Heem, (ee) in Groningen , boerderij ,ferme,f:
Heemraad, m. een aanzienlijk cbjkbeambte ,

inspecteur, administrateur on dtrecteur des
digues, f.
solidetnent a, attacher a, agrafer.
Heemraadfchap, o. inspection, direction des
Hechtenis, yr. geyangenis, prison. geyandigues, 1.
genneming. , arrestation.* n — nemen, met- Heemflede , yr.
logis , tn.; zie Heem.
tre en prison, emprisonner.
Heemftedegeld, o. impdt sur lesfe rmes,
.
. m.
Hechtheid, yr. vastheid, soliditi.
bijw. (dit bijwoord words clikwuls geHechting, yr. hechtfel, action d'attacher,, de
voegd bij de werkwoorden, die eene bewejoindre. —, het ineen voegen der leden aan
g , ng aanduiden, en -wont aan eene verwijden romp van een beeld, imanchement, m.
dering, een weggaan van eene plaats, als: —
— eener w9nde, (bij de heelm.) suture.
gaan , s'en aller. Hij gaat ten va.,
Hechtpleister, yr. glutinant, m.
Waar gaat gij —? ou allez-vous? de quel cite
Hechtrankjes , o. meerv., der planten, vrilles,
allez-vous ? Ergens — reizen, partir pour
quelque endroit. Wat weg is hij — gegaan?
Heel n, bijw. van daag, aujsurd'hui. Op den
le
de quel cote est-il alli? Ik ga er
dag van —, au jour d'aujourd'hui, de nos
rends. Hij is al —, weg, sl est dila parts.
fours. dezen morgen , ce matin. —,
Er zijn veel tuinen hier om y a beaudezen namiddag, cet après-midi. Het is niet
coup de jardins aux environs d'ici. Loop
van —, dat wij elkander kermess, ce n'est
allez-vous en. Gij duet niets dan — en
pas d'aujourd'hui que nous nous connaissons.
wear gaan, eons ne faites qu'aller et vessir.
Hedendaags, bijw. thans, prisentement , preNa veel — en wear loopen, apses plusieurs
sent, an temps oh nous sommes, aujourd'hui,
alleles et venues. De tijd ging met — en
modernement.
weer loopen voorbij, le temps se passa
fiedendaagsch, b. n. d'aujourd'hui, du temps
allies et venues; fig. Dat gaat nog —, (kali
oh nous sommes , moderne, de l'heure prisener nog door,) cela passe encore, eels; pent
te, d'apresent, e. De hedendaagfche jeugd,
passer , cela n'est pas si mal encore. Waar wit
la jeunesse d'aujourd'hui. De hedenclaagdat —? (waarlijkt dat naar ?) ole cela nous
fche, nieuwe gefchiedenis, l'histoire modermeneroit-al? oh en serious-nous? Laat dit
ns, de notre temps. De hedendaagfche fmaak,
zoo — gaan , laissez passer cela. Het zal.
le gout moderne. Naar de hedendaagfche
nog ver, lang loopen, (nog lang duwijze, a la moderne.
ren,) c'est une affaire de longue hateine.
Heeg, verl. t. van Hijgen.
Hij liep over de zaak ligt passa liHeel, b. 4. (ee) geheel, &ansch, entier, ire.
girement sur cette araire it la traits en
De fchotel viel, maar zij is nog —, le plat
bagatelle. De geheele zomer zal er mede
tombait, mais it est encore enteer; fig. Hij kwam
— loopen, cc/a prendra tout fete. Gij hebt
er heelshoofds,
af, it en est reveer te ligt over — geloopen, vous n'y avez
nu
et sauf.
zeer groot, fort grand, e.
pas fait assez d'attention. De gedachten
bijw. zeer vrogg, de grand matin. — en
c'est la Popinion ton:loopen alleen daar
al, ganfchelijk, entsirement, tout-a-fait. Hij
mune; la voix du public va Ook ftaat
- te grond gegaan, ii est entiérement
het — wel achter andere bijwoorden, als:
ruing.
genezen, guiri, e. De wond
Hier —, par ici , par eel ends-sit. Daar—,
is
blessure est guirie.
(van Heler)
la, de ce cote-la, par44. Door —, ate
achterhoudend, e, snsociable, pen
travers de. Ergens —, en quelque lieu ou
communicatif, ive , reserve,, e. —, bijw. d'une
endroit. AA.NM. Wij zullen hier nog eenige
manihre reservie, froidement.
met — zamengeftelde werkwoorden laten

Heelal, zie Geheelal, (.de Wereld).
volgen; als:
Heelbaar,, b. n. geneeslijk,,guerissabIe,curable. Heenbrenie
n , b. w. (ik bragt heen, heb heen
Heelder, zie Heler.
gebragt), mener en q. lieu, emmener, conHeelen, b. w. (ik heelde, hob gelieeld), geduire.
uezen , guirir, se cieatriser, refermer, con- Heendriiven , b. w. (ik dreef been, heb been
solider. Die wonde is wel, gefloten , maar
gedreveu), (voor zich _drijven„) chasser lemen heeft dezelve nog .niet kunnen cetvant soi.
te plaie est rejointe; mais ore n'a pu encore Heengaan, o. w. (ik ging heen, ben keen
la consolider.
o. w. (met Zijn,) heel,
gegaan), weggaan, s'en aller, partir; zie
beter worden, guirir,
in het begin van Heen; fig. iter yen, als:
Heelbeid, yr 4 onvriendelij.kheid, achterhou.
wannest hij wear inflort, zal-hij er suede
dendheid, retenue, froideur, inciviliti,
s'il retombe, it en mourra.
Heeling, yr. genezing, gnirison.
Heenloopen , o. w. (ik liep heen, ben heen
peelkruid, o. heelend kruid, herbe ou plante
geloopen), s'enfuir, s'en courir, gagnesym
vulneraire, f:
pied. Loop —, zie op Heen. Hij is ge1-leelkunde , Heelkunst, yr. wondheelkunde ,
loopen, (gevlugt,)it s'est enfisi.
chirurgie, thirapeutique.
(ik reisde been, ben been
Heenreizen, 0.
Heelkundig, b. n. wat de wondheelkunst aangereiscl), weg reizen, vertrekkep, partir.
gaat, tot dezelve betrekking bebbende,
Heenriiden, o. w. (ik reed been, ben heen
rtirgique, (meer aigem.)chirurgical, e. —,
gereden), partir cheval on en voiture.
ervaren in de heakmist, versi, e, dans la Heenflepen ,
w. (ik ileepte been, heb beenchirurgie.
efleept.), trainer quelitte part.
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Heenfiappen, o.
(ik ilapte keen, ben heeny avoit plusieurs femmes, (dames) male pat
geflapt), partir de son pied gaillard.
koning, in het kaartfpel,
un chapeau.
Heentrekken, o. w. (ik trok heen , ben heen
rot'. De — van harten, le roi de coeur.
getrokken), partir pour quelque endroit, Ideerbaan , vr. grand chemin , chetnin royal,
marcher vers, quelque lieu. Heen en war m. grande route, voie publique.
trekken , (flingeren ,) tirailler.
Heerbijl, vr. heirbijl, hache d'armes.
Heenvaren , o. w. (ik voer heen, ben heen Heerendienst, yr. corvie. Alle heerendienflen
gevaren), partir en bateau, en vaisseau,
zijn in dit land afgefchaft, toutes les corvdes

par eau, mettre a la voile.

sont suppritnies en ce pays.

Heenvliegen , o. w. (ik vloog heen, ben heen- Heerengeld, o. contribution, itnposie aux pergevlogen), s'envoler. Heen en war vliesonnes qut ont des domestiques a gages, f:
gen , voltiger.
Heerenhuis, o. maison de seigneur, maison
Heenwaaijen , o. w. (ik waaide heen , ben beenseigneuriale, (homme a livree.
gewaaid), étre emporte , e, chased, e, par Heerenknecht , m. lakei , valet de pied, laquais ,
le vent.
's Heerenregt, o. (in het leenfielfel) op de
Heenzwerven , o. w. (ik zworf heen , heb beenlastdieren , sommage, m.
gezworven), omzwerven, vagabonder, er- 's Heerenfiraat , zie 's Heerenweg.
rer fa et 14.
's Heerenweg, m. firaat, -vole pitblique, cheHeep , yr. (ee)fo9rt van fnOeimes , (in Gelderl.)
min public , royal, grand chemin public, m. rue

serpe, serpette, faucillon, m.

publique, f.

Heer, o. heir, leger, armee, f.
Beer, m. grondbezitter, meester van een land,
van eene plants, van een adellijk landgoed,
seigneur. „I-pi was — over verfcheidene flaten , it fut seigneur de plusieurs etats. De
inwoners erkenden hem voor hunnen , —, les
habitants le reconnurent pour seigneur. De
— van het dorp, le seigneur du village. Als
titel van den Turkfchen keizer. De groote
—, le grand seigneur, Pempereur de Turquie.
eertitel in Spanje, dons ou don.
Koning, Sire. Mijn — de Prins, mon
seigneur le Prince. (bij uitfluitiiig) De —,
(het Opperwezen ,) le Seigneur. —, de eeuwige Cod, l'Eternel. Dat fpreekt de —,
ce dit l'Eternel. Onze lieve —, (God ,) le
bon Dieu. Onze — Jezus Christus, not, e
Seigneur Jesus Christ. Het nachtmaal des
Heeren, la sainte-chne du Seigneur. Het
woord des Heeten,' Gods woord, la parole
de Dieu. Het gebed des Heeren, l'oraison
dominicale; (meerv. voor de ovetheid), de
heeren , les magistrate, les juges. Hij is
voor de heeren geroepen geweest, if a etc
cite, mantle, appele en justice. ass een
bloote titel, bij •wijze van beleefdheid tot
of van eenen man van fatfoenlijken hand fprekende, monsieur. —, adellijk beer, weledele —, monseigneur. Floe vaaregij , miju
comment vous portez-vows,monsieur? Kent gij
(len — L.? connaiseez-vous Mr. L. ? Er waren
flechts twee heeren in de kamer,, it n'y eat qui;
deux messieurs dans la chambre. De heeren
burgemeesteren der find, messieurs les bourguemestres de la ville. Mijne heeren, messieurs; fpr. w. Het zal wat fchoons zijn, als
het your de heeren komt, ce sera q. eh: -de
beau quand cela verra le jour. Strenge heeren regeren niet lang, une trop grande se-

Heerenwoning, yr. zie Heerenhuis.
Heergewaden, o. meerv. presents dont les vas-

brieven wordt dit woord gebezigd, wanneer
een meerdere eenen minderen nenoeint als
Gij zult aan den — D. zeggen, dat hij zich
daarnaar gedrage, vans ~direz au sieur D.,
qu'il agisse en consequence. , Sieur kan overigens, op eenen eigen naam volgende ., ook
den beer eenen plaats beteekenen , tel
slew- d'un tel alstegenit. van dame of vrouw, chapeau, homme. Er waren
verfcheidenc dames, lunar islet Un beer, it

Heerschlust, m. zie Ileerschzucht.
Heerfchbuw, yr. heetfchouwing, monflering,

verite ne mine pas a one autorite durable.
meester Van 'eenen knecht, enz. maitre,
patron. Wie is uw —? qui est votre maitre, patron? Mijn — is niet to hnis , mon
maitre n'est pas au log ic; a Photcl; fpr. w.
Zoo —, zoo knecht, tel maitre, tel valet.
AANM. In openbare gefchriften ; in een' regtsitijI , enz. zegt men: le sieur; in bijzondere

saux font hommage a leur seigneur, m. pl.

Heerleger, o. heirleger, armee, f.
HeerIijk, n. prachtig, magnifique, excellent, e,
nt
ce so
lendide. Dat zijn 1.1eerlij ke beloften,
ds promesses magratfiques. bijw. tnagnt-

fiquement, splendidement.

H eerlijkheid , vr. pracht, magnificence, grandeur, gloire. (adellijke) bezitting van
eenen beer, seikneurie, terse seigneuriale.
Vrije
baronnie.
Heeroom , m. (van eenen pastoor of priester
fprekend), votre reverence, f:
Heerfchaar, vr. heirfchaar, troep krijgsvolk,
troupe armee. De God der heirfcharen , le

Dieu des armies celestes.
ens , se , atnbitieux , se, desireux, se, de regner.
trotsch, hoogmoedig, altier, ere. — ,
bijw. impOeusement.
Heerschachttgheid, vr. air de superiorite, m.
envie de do,miner, ambition, f. &sir de '14gner, m.
Heerfchap , 0. (in fommige plaatfen voor:)
=ester, beer, maitre ,monsieur , seigneurie ,
grandeur. Waar-isAtw ou est votre maitre.

Heerschachtig, b. n. heerschzuchtig, imperi-

Heerfchappij , yr. gebied, magi, regering,

empire, rigne, m. domination, autortte , puissance, monarchic. hebben , dominer sus, presider a. De zon heeft —
over den dag , le soled preside au jour.
—, van vele koningeti, van een geflacht of
uit hetzelfde liantlittis, die isa elkander geregeerd hebben, dynastic.
Heerfchen , a. w. (ik heerschte, heb gee
heerscht),.heerfcirappij voeren , regner, goreverner, avoir empire, dominer, presider.
God heerscht over ants, Dieu rogue sus
tout; fig. in `zwang zijn of gaan ,: Het
geel is thans de heerfchende kleur, le jaune
est la couleur rivorite present. , Daar —
veel vooroordee en,f/y a beaucoup de prefuges.
Heerfcher, nr.' beheerfcher, domtnateur, moopperheer,, souverain.
narque.
Heerfching, yr. beheerfching, domination. —,
gelded, beivind ., gOuvertiement, tn.
revue ou montre des troupes on d'une armee.

Heerschzucht, vr. desir de regner, empire ,

tn. envie de, domitzer, humeur tmperieuse, f,
eerzucht, ambition.
FIeerschztichtig,' b, n. iMperieux, se, disireux
de regner, ambiticti.f-, se. Een — man , un
homme imperieu-x. De hoeclanigheiti van
eenen heerschzuchtigen,* impirionte, hauteur.

teur.

HEE
eerzuchtig, ambitieux , se. —,

bijw. imperieusement, ambitieusement.
Heerschzuehtiglijk, zie Heerschzuchtig, bijw.
Heerfpits, yr. tete d'une armee, avant-garde.
Heertogt, in. expedition rnilitaire ou marche
d'une armee, f.

Heertros,

sleep of gevolg van een leger,

train , m. bagages ,
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pl. suite d'une armee, f.

Heervaart , zie Heertogt.
Heervorst, m. algemeen krijgshoofd, general
ou chef d'une armee.
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—/ petit-013 nommer, appeler valeur une action si temeraire? Dat heet ik flapen,
voila qui s'appele dormir; fig. Iets goed
, (goedkeuren 5 ) approuver q. ch. Iemand
sets — liegen, donner un dementia q. q.
Iemand welkom
souhaiter la bien venue
a q. q. Ik heet u welkom, soyez le bien
venu. beduiden, signifier. Wat zal
dat —? que signifie cats? "Wat heet dat in
het Latijn ? quo signifie cela, quest-ce quo
cela vela dire en Latin? —, gebieden, bevelen , ordonner, commander. Ik beet u te
zwijgen , je vans ordonne de vows taire.
fleeter, m. chauffeur, celui qui chauffe, ichauffe.

Heerweg, yr. zie Heerbaan.
Heesch, b. n. en bijw. (ee) fchor, enroue, e,
rauque.. Eene heefche Item, one voix raugee. — etre enroue, e. — worden, Heetgebakerd. zie fleethoofdig.
Heetheid. vr. Mae, warmte, chaleur.
s'enrouer. Zich — fchreeuwen,
s'enrouer a force de crier. Een — mensch, Heethoofd., in. en yr. tdte chaude, f. personne
ardente, colere , qui a la tete pros du bonun homme enroue.
net, empotte.
IIeesch, (hijschte) veil. t. van Hijfchen.
Heethoofdig, b. n. heet gebakerd, haastig,
Heesachtig, b. n. un pen enroue, e, rauque.
driftig, prompt , e, coal e, emporte, e, vioHeeschheid, yr. fchorheid , enrouement , tn. raitlent, e.
cite , asaphie. De — verdrijven , desenrouer.
Heester, yr. 'kort opfchietend houtgewas, ar- Heetfter, yr. chauffeuse, celle qui chaufe.
Fief, yr. heffe, grondfap, droefem, moer, lie ;
buste, arbrisseau,
zie deze woorden. De wiju loopt op de —,
Heet, b. n. (ee) zeer warm, chaud, e,
le yin tire an bas; fig. ,De — des yolks,
ardent , e. Een — ijzer, en fer chaud.
(het gemeen, graauw 5) la lie du peuple, la
zijn, avoir grand chaud; fig. Een — verplus vile ou la plus basso populace.
langen, on desir ardent. Heete tranen
!torten, plers,era chaudes lames; fpr. w. Hefboom , m. werktuig om eenen last op te ligten , levier. Grooter dan een dcoperche,
Men moot het ijzer fineden, wanneer het —
f. levier ecoperche. Tweearmige — om het
is, it fact battre le fer, tandis qu'il est
kouter van eenen ploeg op te ligten trai.
chaud; it fact poursuivre une affaire pen, handfpaak, (fcheepsw.) an-.
noire ,
dant qu'elle est en train. — en koud nit
sect. —, breekijzer,, (bij de artill.)pied
eenen mond blaze., titre faux , double ,faire
pour et contre selon le temps; faire la pluie
et le beau temps ; soufiler le chaud et le froid.
Op heete kolen flaan, etre sur les opines,
dans les transes, binder d'impatience; fig.
Het ging er — van den rooster, le combat
fist sanglant; l'action etoit bier; chaude. In
het heetite van den dag, au plus grand chaud
du jour; fig. — van den ftrijd , au plus chaud
du combat, au fort de la indlee. Het is een
hangijzer, c'est une affairs Bien epineuse ; c'est un fer chaud a empoigner. Op
heeter daad, en flagrant Mit, sur le fait.

fterke warmte veroorzakende, ads: Eene
heete koorts, une fievre chaude, ardente.
, fcherp , bij tend , fterk prikkelende , dcre,
mordant, e, piquant, e. De peper is —
op de tong, le poivre brine sur la langue,
est piquant. — 5 verzot , gezet op iets,4pre
a. Gretig, happig. Hij is — op het fpel,

it est dpre ,au feu; it est passionne pour le
feu. —, ritfig, ontuchtig, geil, lascif, ive,
chaud, e, en chaleur. — zijn 5 etre chard , e,
chaleur, en amour, (van dieren); britler,, prentli e feu, (van menfchen). Dus past
het geen' mensch te zeggen: je suis chaud
ou chaude, hetwelk van vrouwen manziek, en

chavre.

Hefdeeg, o. zuurdeeg, levain, m.
Heffe , zie Hef.
Heffen , b. w. (ik hief, heb geheven), opbeuren, opheffen, lever, hausser, elever. Dc
oogen ten hemel —, lever les yeux au tied;
fig. Met gezag eifchen, lever, percevoir,
exiger, recueillir, als: Schattingen —,
lever des taxes, des impnts, des contributi-

ons. Geld —, faire des levees de deniers.
Heifer, m. celui qui love, eleve, hausse. —,
gaarder, leveur.
Heffing, yr. opbeuring, action tie lever so d'elever. — 5 met gezag, als : De — der belastingen , la levee des impdts. belastiug,
fchatting, taxe, contribution, f.
Hefoffer,, o. bij de Joden eertijds elk offer , hetwelk opgeheven , aangeboden werd ; bijzonder
de eerftelingen der vruchten, welke op zulk
eerie wiize geofferd werden, offerande , oblation, zie Offer.
Hefner, yr. celle qui Rive, leveuse.
Heft, zie Hecht.
Heftig, zie Hevig.
Heg, Hegge, yr. haie. Door heggen en
ftruiken lodpen, courir ou brosser 4 travers

les broussailles.
van mannen , heet op vrouwen, zoude beteekenen. Een
meisje , une fille lascive. De Hei ! tusfchenw. he! eh
Bier, le bout. est tin animal Hei , yr. heiblok, een houten werktuig om palen
bok is een
mede te heijen, gros billet de bois, arme de fer,
bijw. chaudement.
a l'aide du quel on en force des pious, mouHeeten , b. w. (ik heette , heb geheet), beet,
ton, m. hie,
(bij de art.) sonnette.
warm maken, chauffer. Den oven —, chaufflraatitamper,, om de ftraatfleenen vast
fer le four. — worden , fig. driftig worden,
te ftampen, hie, demoiselle, butte.
s'echaulrer.
neeten, b. en o. w. (ik heette, heb gehee- Hei, zie Heide.
ten), noemen, genoemd worclen, nommer, Heibezem, m. halal de bruyere.
appeler, s'appeler, se nommer. Hoe heet hij? Heiblok, o. zie Hei.
comment s'appelle-t-il? Hij beet Jan, it se Heide , vr.) bruyere , laude, brande.
nomme Jeans Hij werd bij den doop, Peter Heidebloetn, yr. wilde tijm, fieur de bruyere,
f. serpolet , zn.
geheeten, au baptime, it fist nomme Pierre,
Ik heet eenen waren vriend dien, j'ap- Heiden, b. n. de bruyere, ou fait, e, de bruyere.
pele, je nomme, on vrai ami celui qui. Ran Heiden, m. (meerAr. Heidenen,) afgodendienaar,, paler,
AANM. Het
eenc koo rdekelooze claad dapperheid
eerb2
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ligen ) het allerheiligile 7 (in de Isr. gerchi)
eerfte woord Paden, wordt bijzonder gebele saint des saints, le sanctuaire. onverzigd van de nier Joodfche volkeren, tijdens
brekelijk, onfchendbaar, geheiligd, gewijd,
de bevestiging van den Joodfchen fiaat ; het
belofte moet —
sacre, e, inviolable. ,
tweede van de oude volkeren , als : Egyptenaren , Grieken en Romeinen, die na de bebijw.
zijn, cette promesse dot 'etre sacree.
kendmaking van het evangelie de afgoden
saintement.
dienst bleven aankleven ; en het derde wordt Heiligavond, m. vieravond, soirée de fête on
clamage. — houden,
gezegd van de hedenclaagfche volkeren, die
de repos, de loisir,,
geene der drie hoofdgodsdieniten belijden.
( niets doen ,) chemer,, se deldsser.
De roeping der Heidenen, la vocation des Heiligbeen, o. ftuitbeen, (in de ontl. k,) (lat.
uitdr.) os sacrum , le croupion m.
gentils. Onder Theodofius den groote befond de fenaat nog nit Heidenen, sous The- Heiligbitter.. o. certain electuasre fort amer,
odose le grand, le senat holt encore paten.

saint amer, m.

donee, e, f.

tabernacle , m.

Den Heidenen prediken, pricher lee
Heiligdom, o. sanctuaire, lieu tres-saint,m. —,
kerk, temple, m. eglise, f. geheiligde
tres. (meerv. Heidens,) landlooper,
zaak, chose sacree, consacree, Unite, rellwaarzegger, bohemien, egyptien, vagabond.
que,
Zij bewaart dit als egn —,
Heidendom, o. paganisme, m. gentillisme , m.
garde cela, comme une relique.
afgodendienst,idoMtrie,f.
(weinig gebr.)
Heiligdomhuisje,
o. fakristie, plaats waar de
paten,
ne,
idoltitre,
gentil,
Heidensch, b. n.
gewijde kerkelijke dingen bewaard worden
le. Zie de AANM. op Heiden.
fakramentshuisje , reliquaire, m. sacristie, f t
Heidenswondkruid, o. (in de kruidk.) verge
Heilige , m. en vr. saint, sainte. Vereering
Heideftruik, m. bruyere, f.
der heiligen, culte des saints , de dulie.
landloopHeidin, , Heidinne, yr. paienne.
Heiligen,
b. w. (ik heiligde, heb geheiligd),
fter, egyptienne, vagabonde, bohemienne.
heilig maken , sanctifier. 1.7w naam worde
Heiduk, m. (in Hongarije) heiduque,
Heijen, b. w. (ik heide, heb geheid), met
geheiligd, ton, votre, nom soft sanctifle.
onder het getal, in den rang der heilieen heiblok of eene hei palen in den grond
gen plaatfen, ea:ioniser, beatifier; daarvan
drijven, piloter, bier, enfoncer des pieux. —,
uitfchrappen , decanoniser. —, tot een heilig
o. w. (fcheepsw.) to diep geladen zijn , tirer
gebruik afzonderen, consacrer, bear, satrop d'eau , a cause de la charge. Op en
crer. Eene geheiligde (gewijile) hostie , une
near —, flampen, tanguer.
hostie consacrie.
Heifer, m. celui qui pilote, qui enfonce des
(titel van
Heiligheid, yr. sainted. Zijne
pseux.
den
paus,) sa sainted.
action
tie
piloter.
Heijing, yr.
Heil, o. zaligheid, behoudenis, saint, m. re- Heiligje , o. image , figure, estampe, f. d'un
saint.
demption, delivrance, f. Hij zoekt zijn — in
de vlugt, fl cherche son saint dans la fuite. Heiliging, yr. sanctification, consecration,
zie Heiligen.
— 9. nut , voorfpoed, Hen, profit, m. prospieste. 1k wensch u veel hail en zegen in Heiligkas, yr. reliquiekas, reliquaire, tn. Zie
He iligdoms huisj e.
-het nieuwe jaar, je vous souhaiteroute sorte
Heiliglijk, bijw. saintement, religieusement ,
de prosperites dans Bette nouvelle annee.
Hij heeft — geleefd, it a vecu saintement.
Heiland, m. Zaligmaker, sauveur, redempfoort van
teur. Jezus Christus is onze Heer en —, Heiligmaker, m. sanctificateur.
koek, zie Hijligmaker.
Jesus-Christ est notre seigneur et redempteur.
Heiligmakend , b. n. zaligmakend, sanctifiant ,e.
Heilbede , vr. zie Heilwensch.
Heilbegeerig, b. IT. qui desire son saint, sa Heiligmakink , zie Heiliging.
Heiligfchender,,
kerkroover, sacrilege ,proconservation.
fanateur, m.
Hellbot, yr. foort van turbot, sorte de turbot,
Heiligfchending, yr. ontheiliging, kerkfchenfietan ou fleton, tn. barbue, f.
nis, sacrilege, m. profanation.
Heilbron, yr. fontaine de saint, ale benediction,
Heiligverklaring, yr. door den pans, heiligsource medicinale.
fpreking , canonisation, beatification.
Heigrond, m, de grond, waarin palen tot waterwerken en andere gebouwen ingeflagen of Healoos, b. n. zonder hell, ongelukkig, malhetireux , se. —, zeer fnood, goddeloos,
geheid worden, landes, f
scelerat , e,michant , e, impie , pervers , e , deHeilig, b. n. de zedelijke en geestelijke volbijw. perversement, michamprave, e.
komenheden in den hoogiten graad bezittenmen:, d'une mansere impie.
de , saint, e. De heilige drieeenheid, la
sainte trinite. De heilige geest, le saint Heilloosheid, vr. fnoodheid, boosheid , enz.
impiete,perversite, michanceti, scileratesse.
esprit. —, deze volkomenheden in eenen
Hetlrijk , b. n. salutaire.
zeer hoogen graad bezittende , als : Een
Heilweg, m, chemin du saint.
De heilige vader,
—man,usithoe.
le saint-pere ; (titel vaivien pans.) De heilige Heilwensch, yr. gelukwenfching, souliait pour
le bien de q. q. saint, voeu, m. benedictions.
De
heilile
saint
siege.
floe', '(bij de Roomf.)
ge vaders (de kerkvaciers,) les saints peres. FIeilzaam, b. n. heil aanbrengende , salutaire,
(c'est a dire, propre a la sante et au saint,)
De groode zondaar kan — worden , le plus
salubre, (c'est a dire : qui contribue a la sangrand picheur .pent devenir saint. Voor —verte.) Dit is zeer — voor de gezondheid, cela
Iclaren„ canon:5er. —, saint, e, sacre , e.
est salutaire a, est tres-bon pour la sante.
Aan God gewijd, of tot de godsdienst be(gezond) voedfel, une nourriture
Een
hoorende, als: Azle kerken zijn heilige
salubre.
bijw. salutairement.
plaatfen , toutes les eglises sons des liens
sacres , saints. De heilige fchrift, la sainte Heilzaamheid, vr. gezondheid, salubrite , qualite
de
ce
qui
est salubre. De — of gezondecriture. Het heilige fakrament des altaars,
heid der lucht, la salubrite de Pair.
le saint sacrement de l'autel. Heilige dag
four de fete. Het heilige land, (het land, Heimelijk, b. n. geheim, verborgen, clandestin, e, secret, e. Eerie heimelijke zaak,
waarin de Heiland 'geboren is, en geleefd
tins affairs secrete. —, bijw. clandestineheat ') la terre sante. Het heilige der heiMefft,

II E I
went, en secret, en cachette, a la sourdIne,
la derobie; fain. en tapinoss.
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Hekgeld, Hekkegeld o. droit de barriere, m.
Hekjes , o. meerv. (fcheepsw.) kleine ftukjes

hoot, die de topflanders boven en beneden
vasthouden 5 equinettes de girouettes, f. pl.
secret, m. (Ion, m. Hekkeufpringer, m. fig. zie Wildzang.
Heimpje o. foort van krekel , sorte de gril- Has, yr. tooveres tooverkol, sorciare, fee,
wijf, vieille
Iletmraad m. zie Heemraad.
enchanteresse; fig. Oud
(balustre,
sorciére.
Heimwee, o. hevig verlangen naar zijne gelatte
d'une
barriere
barreau,
boorteplaats , maladie du pays, f.hemvó , m. Hekfchei , vr.
Hekfen, o. w. (ik hekfle, heb &ehekst), toonostalgie, f.
Heinde bijw. kort
veren , exercer la magic, faire le sorcier,
, pros, tout pres.
la sorciire, user de sortiliges.
Heinen, b. w. (ik heinde , heb geheiud), zie
Omheinen.
Hekfendans , m. danse des sot ciers , des sorcihReining, yr. heg, fchutting, omvang eener
res 5 f:
beflotene plaats, haie, enclos , m. enceinte, Hekfenwerk, o. Hekferij , vr. tooverij sorcellerie, tnagie, f. enchantement, sortilecloison, cloture, boucheture. paalwerk ,
palissade. — van ilaken, perchis , m.
ge, m.
Heinfloot , vr. fosse qui entoure (ut; champ, Hekfluiter, m. serre-file, dernier d'une marHeimelijkheid , vr. geheimheid , (bij het ger.
h.) ciandesttnitd.
geheimenis , gehenn ,

une tetre), m.

Heipaal,
heimast , pilotis, pieu.
heir, zie Heer,, o.
Heifa ! tusfchenw. courage! bon courage!
Heiwerk , o. pilotage, m.
Hek , o. affchutfel , flagboom , barriere, f.
, balie voor een huis , balustrade ,f. —,
doophek in de kerk , parquet , m. getralied , affchutfel , grille, f. —, van een
fchip , fpiegel , Parr:ere du vaisseau, areasse, poupe, —, fpiegel van een fluitfchip ,
tableau, m. In den gem. fpr. tr. fpr. w.
of fig. Het — is van den dam, (er is geen
op- of toezigt meer ,) Poeil du maitre n'y
est plus , chacun fa it ce qu'il vent ; quand
les chats n'y sone pas, les souris dansent.

De hekken zijn verhangen , (de omftandigheden ziju veranderd 5 ) les moires ont change de face; la medailk est tourney. Het —
iluiten , etre le dernier on le serre-file 'd'un
cortege. Het — met biezen fluiten , faire
mauvaise garde.

IIekbalk , m. van een fchip , list de hourdie,

grande barre d'arcasse, f.
(derriere, in.
Hekboot, yr. (fcheepsw.) bdtiment plat par

Hekel , zeker fcherptandig werktuig om
vlas , hennep mede to hekelen , seran, a
noir, tegayoir; fig. Iemand over den — alen , (hem fcherpe verwijtingen doen ,)parler de grosses dents a q. q. , lui bien laver
la tote; le reprimander rudement; (in zijne
afwezendheid kwaad van hem fpreken), Calomnier q. q., le mettre a la pile, an verjut, le mal equiper,, dechirer, decrier, censorer,, critiques fortement q. .q. Met het

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

Hekelaar,, irt. die \las, hennep, hekelt, seranceur,, chanvrier; fig. berisper,5 critique ,censear severe, icrivain satirique.

che , d'un cortege:

Hekftuk , o. ( fcheepsw.) boven aan den achterileven van een fchip, treport, tn. aknge
d'arcasse de corniare, f

Ct: pl.

Hekflutter, o. meerv. (fcheepsw.) eornieres,
Hekwerk , o. (fcheepsw.) arcasse, f
Hel , yr. plaats der verdoemden , (in de fabelk.) fchimmenrijk enfer et au pl. enfers , tn. —, (bid dichters) averne, tartare , tn. —, palchuis , waar aangehaalde ,
geflokene goederen in worden opgelegd ,
bewaard, egrefire, magasin oh Pon garde les
biens souls, depot pour des marchandises
kleermakers, plaats waar zi.j.
saisies ,m.
m.
de geftolene lappen brengen ,
letterzetters , case oil le compositeurjette les
caracteres de rebut, case aux rebuts.

waar een aangehaald fchip aan de ketting ligt ,

bassin, estacade oh Pon met a la chasne un
vaisseau artite„ —, (op fchepen) plaats waar
de biokken en het tQuwwerk-liggen , fosse
a lions ; fig. Een monfter,, dat de hel heeft
uitgebraakt, un monstre que Penfer a vomi.
De — bouwen ,faire mauvais menage, vivre
comme chien et chat, c. a. d. en mauvatse intelligence (en parlant de deux manes). Len' roof
voor de — weghalen , *courir jusqu'aux enfers , jusqu'au bout du monde, pour dire:
etre fort determine, e, on entreprenant, e.
Voor de deur van de — weghalen , emporter malgre tout les obstacles, avec beaucoup
de peine. Van het vagevuur in de —, de
mar en pis, de Pyre en chaud med. Dit
huis is eene — voor mij , c'est un enfer
pour moi que cette maison.
Hel , b. n. clair, e. Eene helle (fchelle) Item,
une voix claire, sonore. Op hellen mtddag ,
en plein midi. Eene helle vlam , uneflamme
eclatante, claire, un feu clair, ardent.
Helaas ! tusfchenw. helas !
Held, m. ;zeros, homme vaillant.

Hekeldicht, o. satire, f. poime satirique, ns. Helddadig, zie Heldhaftig.
Len vinnig , fcherp une satire ptquante, Heldenbloed , o, sang des heros , sang .heroisanglante.

quo sang martial, m.

Hekeldichter,
poete satirique.
Heldendaad, yr. action het-ague, prouesse, f.
acre de bravoure,
Hekelen , b. w. vlas , (ik hekelde , heb geheexploit, fait het-ague,
keld), peigner, serancer, regayer, aifiner. GeDe heldendaden van Alexander, les exhekelde hennep, chanvres sirances fig. of fam.
ploits d'illexandre.
berispen fcherp doorhalen , critiquer, sa- Hel4endeugd vr, vertu herdique.
tiriser, reprendre rudement, habtller, tan- Heldendicht , o. (in de letterk.) poeme ipique,
cer; fig. fronder, zie op Hekel.
ou het-ague, m. als een bijzonder ituk
Hekeling, yr. (van vlas , enz.) action de seder dichtkunst, waarin het een of ander gerancer ; fig. critique, reprimande, censure;
fchiecfkundig onderwerp uitgebreid en bezoufig. philippique.
gen worth , epopee, f.
Hekelfchrift , o. satire, f. ecrit satirique, tn. Heldendichter, m. poete, epiqtze ou heroiqtfe.
pasquinade, fmaadfchrift , libelle, f. Heldenmoed , m. courage heroique, heroisme,
Hekelfter,, yr. cello qui serance; fig. qui cri, f:
m. bravoure,
tique.(harengere. Heldenftuk 0. zie Heldendaad.
vrd (genseen) vischwijf, puissarde,

Heldentijd, m. temps itiriiques , m. pl.
Bb3
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Helder, b. n. en bijw. 1icht, klaar, , e,
tmpie, datnni 5 e, reprouve, e, tison trenfer.
serain, e, Met eene heldere item fpreken , Hellig , b. n. boos, mechant, e, fdche , e.
parler clair. Een — begrip van lets heb- Helling , yr. overhanging, penchant, m.pente,
dectsvite. De — van eenen berg, la pent*
ben, avoir une idle lumineuse, claire , de q.
d'une montagne.
ch. De hemel was —, le ciel etoit serein.
(in de bouwk.) surplomb ,
- doorfchijnend, transparent ,e diaphave.
doorn, de met voordacht
- fchitterend, gliniterend, iclatant, e. De
aan eenen moor of wal gegevene helling,
talus, on.
heldere glans der zon P eclat brillant du sofchuinte , afhellende rand van
eenen Nijver,, glacis d'un *tang,
leil. Eene heldere ilreep, une trace lumiborstwering, (in eene vesting,) glacis, tamuse. —rood, nacarat. zindelijk , wit,
lus, m.; ook van eene (kroon) lijst om
zniver, propre, blanc , chi, net, to, pur,e.
blinkend, klinkend, argentin, e. Helhet afloopen van het regenwater te bevorcleren , glacis de corniche , m. —, op eene
acre bui of vlaag van eenen krankzinnige,
fcheepstimmerwerf, chantier, code. — van
intervalle lucid*, , m. — opzingen , chanter
eene ader in eene iteenkolengroeve , pondag,
d'Une voix claire , a plein gosier ; fig. Iem.
afrosfen,
it-Tiller
q.
q.
de
la
bonne'
fallen naar het middelpunt der garde,
mand
(in de natuurk.) pro_pension, f; fig. Neirnaniere. Het is er niet y a de Pot-ging , penchant, m,
dare dans la flute; it y a quelque fer qui
propension4
zie Neiging.
wijfjes hennip, chanvre
cloche.
Helderen, o. w. (ik helderde, ben gehelderd),, femelle.
Hellingsmeter, m. (in de bouwk.) clitometre.
zie Ophelderen.
Heldeeheid, vr. van . licht clarte. — van wa- Helm, m. ij zeren ilormhoed, bourguignote, f.
ook (in de wapenk.) boven een wapen , casque,
ter, limpiditi. — der item, gracilite. —, netarmet , heaume, timbre. —, zeker geboortebeid , Cchoonheid, propretó , nettete, put ete.
vlies over het hoofd, coife , f. Met eenen
Heldering, zie Opheldering.
geboren zijn,' etre ne, e, avec une coi fe,
Heldertjes, bijw. nettement, proprement.
etre
, e, coif'*, ; fig. etre heureux ,se.
Heldhaftig, b. n. dapper , moedig, heroique ,
distilleerhelm, deklel van eene distilcourageux, se, valeureux , se , brave, inleerkolf, enz. chapiteau , tn. chape d'un alembijw.
tripitte, martial, e, guerrier, ere.
bic, dome, f: duinhelm, zekere grasfoort
zie Heldhaftiglijk.
tot beplanting der duinen , genet sauvage.
Heldhaftigheid, yr. zie Ilelgenmoed.
Helmdek
, o. (in de wapenk.) achements,m.pl.
het
aquement,
courageuHeldhaftiglijk, b, n.
Helmet, o. (helm bij dichters,) casque, m.
sement.
Helmgat o. trou de la visiire du casque, par
Helciin, Yr. heroine, amazon*.
le quel on respire.
Helen , b. w. (ik heelde , heb geheeld) verbergen, reciter, cacher, (geflolene goederen Helmkam, m. ctete de casque, f (in de wapenk.) crimier.
of dieven).
Heler,, m. receleur; fpr. w. De — is zoo goed Helmkrans, zie Helmkam.
als de {Icier, autant vaut celui qui tient , Helmmaker, m. heautnier.
que celui qui icorche ; le receleur ne vaut Hamplant , zie Helm in de laatfte beteekenis.
Helmfpits , yr. point* ou came du casque.
pas mieux que le voleur.
Helft, yr. mottle. Eene groote of kleine —, Helmitijltje , o. van bloemen (in de kruidk.)

qvelque chose de plus ou de moans que la mottie. — van eene vouw of dubbele deur, battant , m. Op de —, a la moitle.
Helhond, m. Chien infernal, cerbere; fig. homme mechant.
Heling, yr. recelement, no.
krijgsgeweer, hallebarde,
Hellebaard,
pertuisane, f.
oude
f.
Hellebardier, m. hallebardier, pikenier bij de

Romeinen, 'hastaire.
Hellen, o. w. (ik helde, heb geheld), overhangen , poacher, incliner. De muur helt
een weinig over naar die zijde , /a maraille
poncho unpeer de ce cote-la, le mar est en
sutplotnb. Een hellende talc, an rameau
incline. Een hellend vlak, an plan incline.

Dit laken heft naar (valt in) het grOene,
ce drap tire sur le vert. Een fchip doen —,
abattre

vaisseau,

navire.

carguer. Het —, zie HaOver
Over zijde
ling.
pet).Hellend, b. n. inclinant, e,
chant, e.

Heller, m. koperen, Duitfche munt, denier.
eertijds eene kleine koperen Franfche
munt, halve penning, maille, tn. °bole, f.;
fig. Geen' heller noch penning hebben, n'avoir denier ni tnaille.

Helleveeg, yr. bits wijf, diablesse , furie, harengere, furibonde, megere.

Hellewaarts, bijw. 4 Penfer, aux enfers, en
enfer.

Hellewacht, yr. de driehoofdige helhond,
cerbere, m.

Ilellewicht , ni. en yr. vercioemde fnood mensch,,

&amine, f:

Helmitok, m. (fcheepsw.) waarmede het
roer gedraaid wordt, timon , tn. barre du
gouvernail, f:

Helmituk, Ilelmteeken o. boven een wapen,,
(in -de wapenk.) cimier,, tn.
Helmtop ,
sommet d'un casque.
Helpen, b. w. (ik hielp , heb geholpen),
mands toeftand volkomener maken , hem nit
nood of behoefte , nit verlegenheid redden,
aider, assister, secourir. AANM. Daze drie
woorden worden met onderfcheid gebruikt:
aider. — in eenig werk , bij moeite en arbeid ; als : Help mil (om dien last te torfchen ,)
aidez-moi. Help hem werken, aidez-lui it
travailler. Help hem op het paard ftijgen ,
aidez-lui 4 monter ra cheval. — in eenige
behoefte , (bij gebrek ,) assister; als: Help
mij met geld, (om mijne fchulden te betalen ,) assistez-moi d'argent. lemand in den
nood assister q. q. dans ses necessites.
God helpe u, Diets yetis assiste ors votes soit
en aide; en — in eenig gevaar, wordt secourir gebezigd; als : Hij zal verdrinken,
zoo gij hem niet helpt ? it se noyera , sivous
ne le secourez pas, st volts ne venez pas
son sccours. Iemand nit den nood —, (hem
daaruit verlosfen ,) direr q. q; de peine, de
la misére. Hij weet zich wet te
salt
bien- se tirer d'afaire ; fpr. w. Help u zelven, zoo helps u God, aide-toi ,,et Thou t'aidera; a tram* ourdie, Dieu envoie le fil.
voordeel of nut aanbrengen , servir,
etre utile, bon , aider. Help u zelven
(aan tafel), tervez-vous- vela mime. Dat

heeft

L
heeft hem tot niets geholpen, (gediend,)
cela ne lui a servi a 1/4rien. Waartoe kan 'dat
—? 4 quoi cola servir, titre utile?
De zaak is niet meer to —, on n'y sauroit
plus remedier. Ik kan het niet je ne saurais qu'y faire. —, bijilaan, seconder. Hij
is in die zaak geholpen, it a ete seconds dans
brengen , contt ibuer • a.
cette affaire.
verligten. Die leerwoze helpt de memorie,
het geheugen, cette methode aide, soulage la
memoire. —,zijnen invloed tot voordeel van
anderen, ook tot nadeel, aanwenden ; als:
Iemand aan een ambt — 2 procurer tine charge a q. Iemand in den grond —,
ruiner, abimer q. q.' Iemand in de maling
—, faire tourney la cervelle a q. q.; embarrasser q. q.; fpr. w. Help eenen ichurk van
de galg, hij zal er u aan graissez les

bottes d'un vilain, et it dira qu'on les lui
be tile; oignez vilain , ii vous poindra; poignez vilain, it vous oindra. Diet kunnen —,

(eerie wijs van zich te verontfchuldigen, er
geene fchuld of oorzaak van zip ,) ne sa-

voir qu'y faire; n'en etre pas la cause; n'en
pouvoir mais. Ik kan dat niet
je n'en
puit mais, je ne saurais faire. Zoude
hij het kunnen —? en pourroit-il mais?qu'y
ferait-il? Zoo waarlijk helpe mij God!(manier van eedzwering,) ainsi quo Dieu me suit
en aide! Verder zegt men: lemand van kant
—, se defaire de q. q., le faire perir, le
tuer. Een meisje aan den man —, trouver
tin maxi nu on parti a tine fille. Deze ge-

neesheer heeft velen naar de, andere wereld
geholpen ., ce midecin en a beaucoupdepeche.
De zaak niet meer te
n'y a plus de
reméde, it n'y a rien a faire; fam. Hid weet
zijne waar wel aan den man te
(brengen,) it salt bien faire valoir sa drogue ,
biter sa marchandese. Help ! help ! (uitroeping) au secours! a Paide!
Helper, m. assistant, aide, second, secours,
auxillaire; fig. Ho client mij tot —, it me
sort de second.

Helpfler, yr. Celle qui aide, acsistante , aide.
Helpzeel, o. hennepzeel, be etelles (de portefaix, etc. f. pl.

Helsch, b. n. tot de hel behoorende, daaraan
gelijk of daarvan afkamftig , infernal,
e, diabolique, d'enfer. Een — ontwerp of
voornemen, un ,projet infernal , ten diabolique
de qein; fig, mechant e, impie.

Hem, perf. voorn. m. (enkelv. 3. naamv.) lni,
lui, (4, naamv.) le, Geef eenen
gulden, donnez-lui un florin. 1k zie — niet,
je ne le vois pas. Ik zie noch — noch haar,
je ne vois ni lui ni elle. —, tusfchenw. (met
roepen) hem!
Hemd, o. chemise, f: Overhemd, chemise garnie. Onderheind, chemise de dessous. Bovenhemd, ' chemise de dessus. Half —, chemisette. Een fchoon — 7 une chemise blanche.
Een linnen
une chemise de toile. Een
katoenen une chemise de coton; fpr.
Het — is nader dan de rok, la .peau West

plus proche que la chemise; chartte bien ordonnee commence par soi-meme; fpr. w.
heeft geen — aan zijn lijf, it tea pas la chemise au dos, it est pauvre comme Job. Iemand tot . op het — uitfchudden, mettre q,
r,r. en chemise; de'pouiller q. q. jusqu'ie la chemise.
Hemdeboord, 0. ourlet de chemise, poignet, bard
de la manche, d'une chemise, m.
Hemdeloos, b. n. sans chemise.
Hemdendoek, Hemdenlinnen, o. toile a faire
des chemises,
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Hemdennaainer, yr. linnennaaifter, lingbre ,
couturiere en lingo.

Hemdsboord, zie Hemdeboord.
Hemdje, o. half hemd, overhemd, chemisette.
Hemdrok, m. camisole, f. zie Borstrok. Witte
boeren
blancheA,
Hemdsknoop, m. bouton de ,poignet, bouton de
chemise.

Hemdskraag, m. collet, tour de con.
Hemdflip, yr. pan ou le d'une chemise, m.
Hemdsmouw, yr. manche de chemise.
Hemel, m, het fchijnbare blaauwe gewelf, dat
boven de oppervlakte der aarde verheven is
en dezelve bedekt, , ciel (meerv. cieux); Een
klare tin ciel seretn, voor de
lucht, air. Onder den blaauwen of blooten
—, (in de opene lucht,) a la belle etoile, 4
Pair, en plein air, a &convert; het uitfpanfe4. , le firmament. Den loop des hemels befchouwen , contempler le caters des cieux,
des astres; fig. lot den — toe prijzen,
verheffen, elever jusqu'aux noes, jusqu'au
(troisieme) — en aarde bewegen, (alles infpannen,) remoter ciel et terre, faire
tons ses efforts; employer Mute sorts de

moyens pour parvenir q. ch.; fpr. w. Ale
de — valt, zijn wij alien dood, si le ciel
tombe, it y aura bien des alouettes pri-

ses. fin den godgel., zin , ,) de verblijfplaats der ,zaligen, ciel. Den — verdienen,
gagner le ciel. Het rijk der hemelen, le
royaume des cieux. De derde —, (het para.dos,) , le troisième ciel, le ciel empyree, le paradis. Een goed huishoudeu is een — op
aarde, un bon menage est ten paradis en terre.
Het geduld is de weg des hemels, la patience est le chemin die ciel. Zij meenen daarinede den — te verdienen, it pensent ainsi gagner le ciel. De blaauwe —, la vo rite etheree,
azure.. De hnwelijken worden in den—gefioten, les mariages sons faits au ciel.i—,
voor God zelven, De, -- zij one gunftig,
le ciel notes soit propice. De --,heeft het ge- wild, le del l'a voulu. Uitroeping, 0 —!
o ciel ! ou mon Dieu ! Lieve bon Dieu!
—, van een ledekant, van ecne bedftede,
fchil&rii ciel (meerv. ciels.) —, van eene
koets, tinperiale,
boven eenen predikfloel, abat-voix.
verhemelte, haven

eenen konings.troon, boven het hoogwaardige, boven het groote altaar, enz. (bij
Roomfchen,) dais.
Hemelbefchouwing, yr. (in de leerk.) uranoscopie.

Hemelbefchrijving, yr. (in ,de leerk.) cranegraphie.

Hemelbode, m. engel, ange, messager du ciel,
envoys celeste.

Hemelbrood, o. zie Hemelsbrood.
Hemelboog, m. hemelgewelf, cercle celeste,

m. voi;te celeste, votite azurde,
roses, reset du ciel, f. (la
pluic.)

Hemeldauw,

Hemelen, o. w. (ik hemelde, heb gehemeld),

tell hemel varen, fterve.n, titre transports,
e, dans le sejour des,bten heuretex, mentor
au ciel , tnourir,, trepasser, payer le tribut
la nature, dormir an seigneur. Het kindje
wil —, le petit enfant vent mourir, s'en aller en paradis.

Ilemelgewelf, o. zie Hemelboog.
l-Iemelheer, Hemelheir, o. armee celeste, f
anges, m. pl. —, heer der hemelen, God,

seigneur des cieux, Dieu.
Hemelhof, o. cour celeste;.
Hemelhoog, b. n. en bow.fort, tres-haut, e,
juslu'aux thus, jusgu'aux nue:.
Bb4
He-

Oro
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l'Hettielkaart, yr. (in de fterrek.) eene kaart der
flerrenbeelden, carte astronotnique.
Hemelkloot, vr. globe celeste, m. sphere isleste, f:

Herctelkring , zie Hemelboog.
Hemellicht, o. der, etoile , f. astre, feu cc'leste, en. —, (in den godgel. zin) luminaire, m.

HEN
ptlydnt cow?, le vent, caboter. —, neer

lets trachten, out kmands deur — als Of men

er aan vast ware, passer et repasser souvent
devant la maisors de q. q., tournoyer, (in
een' kwaden zin), rider autour; fig. Ern.

ftige pogingen doen , orn lets te verkrijgen , asparer a, briguer une chose; sedonner
du mouvetnent pour l'obtenir.

Hemelligchaam, o. flare" -corps celeste, astre, Hengeling, vr. action de pdcher a la ligne.—,
heen en war varen, als leunende op den
tn. (bij dichters) les celeste flambeaux.
wind, action de caboter.
Hemelling, m. en vr. gelukzalige in den heblen-heureux,
se,
saint,
e,
habitant
Ilengelkorf,
m. mane met eenen dekfel, eofmei,
fin; zie Hengfelmand.
du ciel.
liemelloop, m. loop der flarren, cour des as- Hengelmand, zie Hengfelmand.
.
Hengelroede , vr. angelroede , baton 4 Scher,
tres, mouvement celeste.
m. verge, baguette pour Scher 4 la ligne ;
Hemelloopkunde, zie Sterrektinde
verge d'hamecon.
Hemelpoort, yr. (bij dichters) porte, celeste.
Hengelfnoer,
vr. vischlijn, ligne (a pécher).
royaurne
des
cieux,
paradis,
seHemelrijk, 0,
jour des Bien-heureux, tn. demeure celeste, f: flengelfloof, zie Hengfelfloof.
Hemelsblaaaw, b. n. bleu celeste. Het —, Hengfel, o. heng, boogswijze gekromd handvatfel, anse, f. ,-- van eenen emmer, pot,
Pazur, tn. — verwen, azurer.
ketel , enz. , anse d'un sceau, d'un pot, d'un
Hemelsbrood, o. (in de Israel. gefch.) manna,
chaudron, etc. Een — aan lets maken, anpain celeste, tn. manne, f.
ser. —, aan eene deur, aan een venfter,
ilemelsch-, b. n. celeste, du ciel.
enz.penture ,f. couplet, m. -, fcharnier, charHemelschgelnk, o. filiczte celeste,' f.
niere ,f. Hengfels van een roer,(fcheepsw.)
Itemelschgezind, b. n. godvruchtig, vroom,
pieux, euse , religieus 7 se.

mashes ou merles, f. pl.

Hengfelmand, yr. panser 4 anse, m.
Hemelschverblijf, 0. demeures celestes, f. pl.
Hemeltoorts, y r. (bij dichters), flambeau du Hengfelftoof, vr. ftoof, vuurfloof met een
hengfel, chauffepied,,m. ou chaufferette 4 ante.
four, on.
Hengfeltje , o. ansette, f.
IIemelsteeken , o. signe celeste, ns.
Hemelftreek, .vr. (bij dichters,) plage. —, Hengst, m. clze,val-entter, (fpringhengst ,) etahon. Eenen — fnijden, chtitrer un cheval.
luchtfireelt, (in de aardr.) climat , tn.
Een dikke vette —, un roussin. - 7 in het
Hemelvaart, vr. van J. Christus, ascension. —
algemeen (moedig) paard, cheval, coursier.
van Maria, assomption, (in andere zinnen),
Hengficbron 7 yr. (in de fabelk.) eene fabelbron
enlevement, m. relevation an ciel.
'op
den zandberg Helicon, fontaine hippojour
de
Pascension,
de
Hemelvaartsdag, m.
cline , de Pegase; fig. Uit de — drinken,
Passomption.
een clichter zijn, etre toe ?oho, avoir ba
Hemeival,‘ m. (bij dichters) dam tit den hemel
de PHippocrene, a la fontaine de PZgase.
gevallen is, eene leer die onmiddellijk van
God kemt, of eene wet door den hemel zel- Hengftig , b. n. bronftig, en rut, en chalesir,
chaud, e.
yen gegeven, doctrine au lot divine, f.
Henker, m. fcherpregter, ,bourreau, execteHemelverfchijnfel, zie Luchtverfehijnfel.
De —, (een gemeen woord om te zweteur.
foie
celeste.
vr.
Hemelvreugd,
renI,diantre. —, tusfchenw. peste!
Hemelwaarts, bijw. vers les cieux, au ciel.
(ik
hemde,
heb
gehemd,)
ieIIennebezie,
zie Framboos.
Hemmen, b. w.
&and door het woordje hem! roepen, appe- Hennegat, o. (fcheepsw.) opening, waardoor
de kop van het roer gaat, jaumiere, f:
ler q. q. en eriant hens! hem!
Hen, vAerde naamval van het perf. meerv. m. Hennekleed, zie Doodkleed.
Ifennentaster,
zie Janhen.
eux
,
les.
en o. voorn. zij ,
Hen, vr. het wijfje van eenen haan en andere Hennep, m. chanvre. Gehekelde —, Passe de
chanvre, f. Zaailingshenn , chanvre male.
veogelen, die onder dit foort geteld worden,
Hellingshennep , chanvre emelle. — Flakpoule. Kalkoenfche —, poule d'Inde. —met
ken, braken, fchillen , aff roopen , cuetllir,
eene kuif, poule huppee. jonge —, peelerbriser,, tiller ou teiller,, le chanw e. — te
te. Leghen, poule 111$ pond. Broeihen, poule
rotten, te broeijen leggen, tremper,, rouir
qui couve. Klokhen, poule qui glousse, qui
le chanvre. — hekelen , serancer, regayesfig.
Die
vrouw
is
eene
appele ses poussins;

le chanvre.
htushen, c'est sine femme attachie a son menage. Eons — met fporen, vrouwsper- Hennepbraak, yr. macque, broie, f., irisoir, echanvoir, us.
foon, die groot en flerk is, en niterlijk veel
van eenen man heeft, virago; (feeks,) dia- Hennepakker, rn. cheneviere, f.
blesse, maitresse commere, (in Frankrijk) Hennepbreker, m. teilleur.
vr. rouissage, m.
une femme qui Porte les culottes. Een Jan- Hennepbroeijrng,de
chanvre; fig. Door eenhen, zot, die zich bij den neus laat leiden, Hennepen, b. n.
ken,
(aan
de galg hangen,)avoir
venfter kij
un jean-fait-tout , tine vrai jocrisse.
un
collier
ou
une
cravatte
de chanyre,danser
Henen, zie Heen.
en Pair.
Heng, yr. zie Hengfel.
regayoir.
IIengel, m. ligne (a Scher), f., angelroede, Hennephekel, m. chanvrier, seranceur.
Hennephekelaar, m.
zie Hengelroede. —, zie Hengfel.
Hennepkaardfter, vr. hekelaarfter, pignaresse.
Hengelaar, m. Scheur a la ligne.
Hengelen, 0. w. (ik hengeld.e , heb gehen- Henneplinnen, o. toile de chanvre, .f.
geld), met den hengel visfchen, Scher a la Hennepftok, m. chenevotte, f.
culture de chanvre.
ligne. — , voortdurend werkwoord van han- Hennepteelt, y r. chenevis,
m. grains de changen, zich al hangende op zijde heen en war Hennepzaad , o.
vre,
f.
voltiger.
—,
enz.)
bewegen , (van vogelen 7
bretelles
de
porte-faix , 1 p1
,
als
leunende
op
den
wind,
Hennepzeel,
o.
van een vaartuig.
tangle de chanvre, f.
keen en wear mien, vogues' ea et la eg copHer,
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Her, vr. aim van een venfler of deurhengfel, Herboorte, ale Wedergeboorte.
gond, m.; fig. De deur flaat op eene —, Herbouwen, b. w. (ik herbouwde, loch berbouwd) , lets, dat vervallen is , weder opbou/a porte bailie.
wen , rebdtir, reedifier, relever,, reconstraHer, bijw. van plaats, (herwaarts) eene toete. Na de terugkomst uit de gevangenis,
nadering uit de verte aanduidende , doch onherbouwden de Joden den temper van Jeri).eigenlijk , namelijk met betrekking tot den
zalem , les juifs, au retour de la captiviti,
did; als : van ouds —, van alle oudheid —,
I ebeitirent le temple de Jerusalem.
van de oudite tijden —, de route antiquite ,
depuis les temps les plus reculles jusqu'a FIerbouwing, yr. wederopbouwing, reed:fleation , reconstruction, action de rebdtir.
cette heure. dient insgelijks als een onwederoprigting, restauration.
fcheidbaar voorzetfel voor lommige werkwoorden (in het fr. re), hebbende de be- Herbragt , veil. t. en veil. d. van Herbrengen.
teekenis van wederom (de nouveau), of eene Herbrengen, b. w. (ik herbragt , heb herbragt), wederbrengen, terugbrengen, reporplaatfing in den vorigen nand, of eene herter, rapporter. Clk bragt her, heb hergedoening van de vorige daad; gelijk wij aanbragt), als: Eene van onze voorouders herfloods zien zullen.
bragte gewoonte , une coutume qui nous a
Herademen, o. w. (ik herademde , heb heretc transmise de nos ancdtres.
ademd), resplrer de nouveau , reprendre haHerdaan , veil. d. van Herdoen.
leine.
Heraut, m. plegtig aankondiger van eene ge- Herdacht , veil. t. en veil. d. van Herdenken.
wigtige zaak, wapendrager,, heraut (d'ar- IIerdagen , b. w. (ik herdaagde , heb herdaagd),
andermaal clagvaarden, ajourner,, assigner,
mes).
titer de nouveau , reajourner. Herdagen, o.
Herbakken, b. w. (ik herbakte , heb herbakw. het herdaagde , het heeft herdaagd), dag
ken), opbakken, recuire , cube une seconde
worden, recommencer a faire jour.
fnis, (comme des biscuits).
Herbaren , b. w. (ik herbaarde , heb herbaard), Herdeed, veil. t. van Herdoen.
wederbaren, regenerer,, reproduire, mettre Herdenken, b. w. (ik herdacht , heb herdacht),
au monde une seconde fees, zie ook Herweder in gedachten brengen, zich herinneren, se ressouvenir, se tappeler, repenser,
boren.
reflechir, se remettre, mediter. Gib hebt
Herberg, yr. huisvesting voor reizigers, audie zaak niet rijpelij k genoeg herdacht, ik
beige , hdtelletie, f. logement, logis, tn. (in
hebergement, m. —,
raad u dezelve te alvorens een besluit te
den boert.
nemen , vous n'avez pas assezmiirementpense
taverne, f.
kroeg, cabaret, estaminet,
guinguette.
cette affaire, je vous conseille d'y repenser
Kleine herberg buiten de flad,
avant de vous determiner ; zie zich Herinvoornaam logement, hotel, m.
neren.
Herbergen, b. w. en o. (ik herbergde, heb
geherbergd), huisvesten, loger, etre loge, Herdenking, vr. wederherinnering, reminiscence, f. ressauvenir, m.
e, donner logement, prendre logis. —, (in
den boert. fill) heberger.
Herder, m. opzigter eener kudde , ptitre,
berger, pasteur. AANM. Het eerfle is een
Herbergier, m. waard, aubergiste,
cabaretier.
herder van groot vee , als van osfen koeijen,
ook van geiten , enz. Het tweede is een
Herbergierfter,, vr. latesse, cabaretiere,
fchapherder, en pasteur ziet meestal op
Herberging, yr. logement, tn.
mien herder van klein vee. De engelen
Herbergje, o. kleine, geriuge herberg, taververkondigden den herders de geboorte van
den Mesfias, les anges annonchrent aux berne , f. petit cabaret, cabaret boree, m.
gers la naissance du
Herbergzaam, b. n. gastvrij , hosintalier, e,
Een goede
- laat zijn leven voor zijne fchapen, an
charitable.
bijw. avec hosp:talite.
Herbergzaamheid, yr. hospitalite, charite.
bon pasteur donne sa vie pour ses brebis;
fig. Een geestelijke, kerkleeraar, pasteur,
Herbinden, b. w. herbond, heb herbonden), op nieuw binden, relier, tier de noucure, ministre de la parole de Dieu. Onze
veau.
Heiland is de goede —, die het afgedwaalde
fchaap weer te regt brengt, noire Seigneur
Herblinken, o. (ik herblonk, heb herblonken), op nieuw blinken, reluire, resplenest pasteur qui ratnene la brebis igarde. De herders (leeraars) der (Walfche)
dir, reparaitre avec éclat.
kerk , les pasteurs de l'eglise (Wallone). Een
Herbloeijen, o. w. (ik herbloeide, heb her— van een dorp, koedrijver worth vacher
bloeid), wederom bloeijen, refleurir, flew
de village genoemd. Een jonge un feuve
rir de nouveau. De oranjeboomen , die in_
pasteur, (in de dichtk.)pastoureau. Een —
het voorjaar bloefems gedragen hebben;
der kalveren , vedelet.
gemeenlijk in den herfst , les orangers apres
avoir porte des Pars au printemps, reflect- Herderdom , o. herderleven, vie pastorale
rissent ordinairernent en automne; renaftre, Herderin, yr. berOre. Zij was als eene — gekleed , elle etolt habillie en bergere. Eerie
revivre. Doen ressusciter restaurer,
jonge
faire revivre, faire renaltre$ Het — der
one fame bergare, une pastorsrelle.
letteren, 1a renaissance des tettres; fig. De
letteren, de fchoone kunflen beginnen in dat Herderlijk, b. n tot bet herderleven beboo-rende, pastoral, e, en pasteur, bucolique.
land te —, les lettres, les beaux arts combijw. pastoralement, 4 la manihre des
mencent a refleurir dans ce pays.
patres, h la bergare.
Herblonken, veil.
van Herblinken.
Herbonden, veil, d. van Herbinden.
Herderloos, b. n. sans berger; sans pasteur.
Herboren, b. n. wedergeboren, regenire e, Herdersambt, o. f'onction pastorale, f:
zie Wederboren. De kinderen van Adam wor- Herdersdans, yr. dame pastorale.
den in J. Christus (wedergeboren ,) les Herdersdicht, o. herderszang, poetise bucolienfants d'4dam sent rigeneres en J. Christ.
que , m. pastorale, idylle, (in den vorm van
— worden, renaftre, revenir, reparaltre.
een gefprek) eglo ue, f. Herdersdichten,
Doen — worden, herleven, renouveler, (de
meerv. bergeries , .
wedergeboorte geven,) riengendree.
Herdersfluit, via c alumeas , ta. Nte de berb5
ger ,

HER
ger, f. (in dc dichtk.) herclerspijp, pipeatt,
tn. —, (in de natuurk.) zekere waterplant,
damasonium.
chien de berger.
Herdersliond, m.

HER
eischt), wederom eifchen, terug vragen,
eifchen, redemander, sonsnser, exigerde nouveau, reclamer, rivendiquer. Hij heeft zijn
paard herkend, en het hereischt, (getegtelijk terug geeischt,) it a reconnu son che-

Herdershoren, m. horen van eenen koedrijval., et it Ph reventhque.
ver, cornet du vacher.
Herdershut, yr. Herdershuisje, o. hutte, ca- Hereifching, yr. action d'exiger de nouveau,
bane de berger, f.

reclamation, demande reiteree, seconde som-

,liement , des troupes se fit derriere le village.

ponsser.

mation.
Herdersjongen, m. garcon pdtre.
Herfst ,44n. automne, m. et f. arriere-saison,
Herdersknaap, zie flerdersiongen.
Herderskout, m, herdersgefprek, eclogues, con- f. Een regenachtige
une automne pluVieuse. Een fchoone un bel automne;
versation pastorale, dialogue de bergers, f.
(in de
fig. Hij is in den — zijner dagen, it est sur
Herderslied, o. air de berger.
le retour.
lettetk.) chant bvcolique, pastoral. —, m.
Herfstachtig, b. n. automnal, e, qui ressemblo
(in de muz.)pastorelle,
l'automne.
Herdersieven , o. vie pastorale,. f:
Herfstbloem, yr. flour automnale ou d'auHerderspijp, zie Herdersfluit.
tomne.
Herdersfpel, o. foort van tooneelfluk, waarin
de perfonen herders voorflellen, pastorale, f. Herfstboter, vr. du beurre fait en automne, m.
Herdersfpin , yr. hooiwagen, langpoot, fan- Herfstdag, m. jour d'automne.
Herfstdraclen, m. meery. filandres , f. pl. filets
cheux on faucheur, m.
Herdersflaf, m, houlette, f: baton pastoral.
de St. Martin, filets blancs et longs qw vocrosse, f.
lent en Pair dans les beaux fours d'automne,
—vanebisfchop,
Herderstasch, vr, gibeciere, panetiere.
et qui s'attachcnt aux herbes, aux haies,
Herdersuurtje, o. (in de dichtk.) gelukkig
fl.
uurtje, gunilig oogenblik voor de vrijers, Her sthoen, o. poulet d'automne, m.
heure du berger f.
Herfsthooi, o. nagras, regain, foist de ParrieHerderszang , ,m. zie Herderslied., Herdersdicht.
re-saison , to.
De hederszangen van Virgilins, les bucoliques Herfstkaas, yr. frontage, fait en automne, tn.
de Virgile (door hem zelven eglogues ge- Herfstkoorts', yr. P yre automnale.
noemd). Theokritus en Virgilins hebben nit- Herfstmaand, yr. September, mois de Sepgemnnt in herderszangen, Theocrite et Virtembre , m.
gile ont excelle dant le genre bucolique. On- Herfstlucht, yr. air automnal, tn.
de —, bucoliasme, m. Soort van —, vila- Herfstnacht,
nuit d'automne.
dicht , minnedicht, idylle, f.
Herfstnachtevening, vr. equinoxe de Pautomnelle.
Herdoen, b. w. (ik herdeed, heb herdaan),
ne.
hervatten, wederdoen, refaire. Indien het Herfsttijd, m. arriere-saison, f.
te — ware , zoude ik het doen, si c'etoit
Herfstvrucht, yr. fruit d'automne, m.
refaire, fe le ferais.
Herfstweder, o. temps d'automne,
Hergaf, verl. t. van Hergeven.
Herdoening, vr. action de refaire.
Hergebragt, verl. d. zie Herbrengen.
Herdoop, in. second on nouveau bapteme.
Herdoopen, b. w. (ik herdoopte, heb her- Hergeven, b. w. (ik hergaf, heb hergeven),
wederom geven, redonner. Zijne tegenwoordoopt), op nieuw doopen, wederdoopen,
digheid hergaf moed aan het krijgsvolk, sa
rebaptiser. De Donatisten herdoopten hen,
presence redonna du courage aux troupes. —,
die tot de afgodendieifst vervallen waren ,
op nieuw kaart geven, refaire. Gij hebt
les Donatistes rebliptiserent coax qui dtoient
vous ayez
verkeerd gegeven, gi) moet
tombes dans l'idoldtrie.
mal fait, it faut refaire.
FIerdooper,, m. wederdooper, die bij de R.
Cath. van gevoelen was, dat men de Chris- Hergieten, o. w. (ik hergoot, heb hergoten),
wedergieten, refondre. Men moet die klok
tenen van and.ere godsdienstbelijdenis, die
taut refondre cette cloche.
tot de Roomfche kerk wilden overgaan, herdoopen moest, rebaptisant. —, die tot eene Hergloeijen, b. (ik hergloeide, heb hergloeid), ijzer na het harden —, recuire le
grondflelling heeft, dat niemand behoort gedoopt te worden, alvorens hij reden konde
for.
geven van zijit geloof, Doopsgezinde, , ana- Hergloeijing, yr. recuit, m. Het germede
ijzer words door eerie — tot flag , le for
baptiste.
forge se convertit en acier par un recuit.
Herdooping, yr. rebaptisation.
Herdruk,
een tweede, enz. druk, nouvel- Hergoot, verl. t. van Hergieten.
Hergoten, verl. d. van Hergieten.
le impression on edition, reimpression, f.
Herdrukken, b. w. (ik herdrukte, heb her- Hergooijen, b. w. (ik hergooicle , heb hergooid), op nieuw, wederom gooijen, jeter
drukt), op nieuw drukken, reimprimer. Een
de nouveau, rejeter.
herdrukt, verbeterd vel, un onglet.
.Hergreep, t. van Hergrijpen.
Herdrukking, vr. zie Herdruk.
Hergrepen,
verl. d. van Hergrijpen.
Hereenen, b. w. (ik hereende, heb hereend),
Hergrijpen, b. w. (ik hergreep, heb herweder vereenigen , reunir, rallier.
grepen), op nieuw grijpen, hervatten,
Hereenigen, b. w. (ik hereenigde, heb herreprendre, empoigner de nouveau; fig. weder
eenigd), zie Hereenen.
beginnen, opvatten, recommencer, reitirer.
Hereeniging, vr. reunion. —, (in de krijgsd.)
ralliement, m. De — (herzameling) der Hcrgroeijen , o. w. (ik hergroeide, heb hergroeid), op nieuw groeijen, recroitre,
troepen gefchiedde achter het dorp, le ral-

Hereerlijken, b. w. (ik hereer4.0te, heb her- Herhaal, m. zie Herhaling.
eerlijkt), wederom voor eeilijk verklaren, Herhaald, b. n. hervat, raterd, e, (in de
prakt.) iteratif, ive. Herhaalde malen ofreiherflellen in den vorigen that of Rand, rehabiliter.
zen , 11, divers-es reprises, ti plusieurs foist
Herhaalde aanmaningen, verzoeken, iteraHereerlijking, yr. rehabilitation.
Hereifehen, b. w.
hereisehte, fieb herertives . remontraftecs ; zie verder Herhalen.
Her-
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Franfche deel,) reminisce*ce. 1k heb eenifed
guelque
reminiscenge van die zaak,

Herhalen , w. (ik herhaalde , heb lierhaald),• ce de cette affaire.
herdoen, reiterer. De aderlating moet her- Herinneringsvermogen,,o. tnimeire, f.
haald worden, it faut reiterer la saignee. Herk, zie Hark.
herzeggen , repeter, redire. Iemands Herkaauwen, b. w. (ik herkaanwde, heb herkaauwd), andermaal kaauwen , ruminer, rewoorden herhalen repeter les patties de q.
mdcher. De koeijen —, les vaches rumiq. Hij herhaalt altijd hetzelfde, it redit
neut. De herkaauwende dieren, les anitnaux
toujours la mime chose; fig. Het denkbeeld,
ruminants. Het hert herkaanwt, (bij jahet beeld, enz. retracer, rappeler. In het
gers ,) le cerf ronge, (rumble); fig. herdenkort —, resumer. Zijne eigene bewijsgronken , bepeinzen mediter, ruminer, rouler
ilen —, bijbrengen, se resumer. Eenen misflag
recidiver.

Herhalend, b. n. reiterattf, ive; iteratif,

Bans , son esprit, remdcher; repasser dans sots
esprit, dans sa mitnoire.

Herkaauwing, -yr. rumination, action de reive, etc.
mdcher; fig. overdenking, befpiegelin, meHerhater, m. celui qui reitere, redit on re'pete,
ripititeur, rediseur:

Herhaling, yr. repetition, reiteration, redire,
reprises. Dit zijn ilechts herhalingen, ce ne
sont que des redites. Bij herhalingen, par
reprises, par intervalles. Korte eener rede , van een gefprek, aftacephaleose, recapitulation. Menigvuldige onnutte — in eene
redevoering, I abdchage , Onnooclige ,
noodelooze — van een wooed op het einde
van een viers, en in het begin van het volgende palingologie. — van dezelfde toonen, (in de muzij k,) repercussion. — van
eene ziekte, recizeite. — van de vijandelijkheden, reprise. — van een tooneel,
renouvellement, retour,, In. — van eenen
misflag, (in de prakt.) recidive. De —
van eenen misflag wordt ftrenger gefiraft,
dan de eerfle misdaad, la recidive est punie
plus rigoureusement que le premier delit. Kor(refuinptie der notulen,) resumption. Bij
te
- bijw. iterativement. Men heeft hem bij
gedagvaard, on l'a somme iterativement.
Herheffen, b. w. (ik herhief, heb herhevesi),

ditation.

Herkammen, b.= w. (ik herkamde, heb herkamd), peigner de nouveau, repeigner.
Herkeeren , b. w. (ik herkeerde , heb herkeerd), tourner une seconde fois. Het linnen
om het te laten drodgen, tourner encore tine fois le lingo pour le faire secher.

„ o. w. (met Zijn ,) terug gaan , retourner.
Herken, zie Harken.
Herkennen , b. w. (ik herkende , heb berkend),
reconnaitre. Herkent gij mij niet ? ne me reconnaissez-vous pas? ne me,remettez-vous_pas?

Herkenning, yr. reconnaissance, action de reconnaitre.

Herkiezen, b. w.

herkoos, heb herkozen),

choisir, eleven pour sine seconde fois.
Herkiezing, vs. second choir, seconde election,
reelectibn. Gefchikt on), .op niewoir verkozen
te worden, reeligibiTite,* die laartoe gefchikt is, reeligible.*

Herkneden, b. w. (ik herkneedde, heb herkneed), repetrir,, pectin de nouveau.
Herknoopen, b. w. (ik hcrknoopte, heb herclever de nouveau, retablir, remettre, reknoopt), reboutonner; fig. hernieuwen , rerenouer
nouer. De (code vriendfchap
integrer.
Eene onderhandeling
l'ancienne
Herhefling , yr. action d'elever, de lever, de
percevozr de nouveau, renouvellement d'impijts.
hernieuwen, remettre en train tine negociation.
Herheven, verl. dw. zie Herheffen.
Herknooping, vr. renouement, m.
Herhief, verl. t. van Herheffen.
Herkocht, vetl. t. van Herkoopen.
Herhield, verl. t. van Herhouden.
Herhouden , b. w. (ik herhield , heb herhou- Herkoken , b. w. (ik herkookte , heb Ierkookt),
recuire; faire bouillir tine seconde fois; fig.
den), wederhouden , retenir. Hi' zoude in
Zorgvu[dig wederom overwegen, peser, rdden afgrond geftort zijn, hadde ik hem niet
seroit
tombd
dans
le
flechir de nouveau.
terug gehouden, sl
Herkoking, vr. seconde coction, coction Hiteprecipice, si je ne l'eusse retenu.
rde; fig. —, tweede overweging, deliberaHerhuwen , b. w. (ik herhuwde , heb herhuwd),
tion reiteree.
wederom huwen, hertrouwen, se retnarier,
reprendre en mariage, convoler a un second Herkomen , o. w. (ik herkwam , ben herkomen), seder bijkomen, revenir. Ik ben nog
mariage.
niet — van dien fchrik, le ne suis pas encore
Hering, m. zie Haring.
revenu , remis , de cette frayeur. (ik
Herinneren, b. w. (it herinnerde, heb herinkwam her, ben hergekomen), van de oudnerd), wederom in het geheugen brengen,
heid tot ons komen , venir, parvenir. Ik
te binnen brengen, rememorer, rappeler ,
rappeler q.
weet niet , van waar die gewoonte hergekoaire souvenir. Iemand iets
fch.
men is, je ne sais .pas (Pal cette coutume est
au souvenir de q. q. Doe mij dat
venue,provenue; zie Spruiten, afkomflig-zijn.
ik er gaan moet , faites moi souvenir d'y aller. Zich —, se rappeler q. ch., se souvenir, Herkomst, yr. afkomst, oorfprong, issue,

se ressouvenir de q. ch. se remettre, repenser
a q. ch. Ik heb eenen knoop in mijnen zakdoek gemaakt, om mij het te j'ai fait
tin noeud u ,mon mouchoir pour m'en ressouvenir. Ik herinner mij dat war, ,i1 m'en souvient. Herinnert gij a dat nog ? vont en souvient-il? Knot gib a zijn gezigt niet weder —? ne vous remettez-vous pas son visage?
Het herinneren, gedachtenis, la souvenance.
Herinnerend, b. n. memoratif, ive, cammemoratif, ive.
Herinnering, yr. souvenir, ressouvenir, tn.
memoire, reflexion, commemoration ou comminforaisots, (zie doze beide woordeti in het

origine , naissance , famille, extraction.

Herkomitig, b. n. afkomitig, descendu, e issue, 0, originaire, derive, e.

Herkoop , m. wederinkooping, radian , action
de racheter,, redemption, dilivrance (d'un
captif).
Herkoopen, b. w. (ik herkocht, heb herkocht), wederinkoopen, raclieter.
FIerkooper, m. celui qui rachete.

FIerkooping, vr. zie Herkoop.
Herkoopfter, vr. cello qui rachete.
Herkreeg, verl. t. van Herkrijgen.
Herkregeft, verl. dw. van Heikrijgen.
lierkrijgen , b. w. (ik herkrecg i heb herkre-

gee),
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gen), wederkeijgen, obtenir, recevoir de
nouveau, recouvrer, ravoir, reptendre,ramener. Hij heeft zijne krachten, zijne gezondheid,, herkregen it a recouvre , repris
ses forces, sa sante. Tracht to hetgeen
men u ontnomen heeft , tachez de ravoir ce
que l'on vous a pris , de vow t ecuperer.
Herkrijging, yr. tecouvrement, m. reprise.
Herkruifen, b. w. (ik herkruiste, heb herkruist), op nieuw kruifen, faire de nouvelles cow ses, croiser de nouveau.
Herkruifing, yr. nouvelle croisiere.
Herkusfen, b. w. (ik herkuste, heb herkust),
op nieuw kusfen, rebaiser, baiser de nouveau, tone seconde fois , iterativement.
Herkwam, veil. t. van Herkomen.
Herladen, b. w. (ik herlaadde, heb herladen),
op nieuw laden , recharger,, charger de nouveau , rembarquer. De foldaten hebben niet
zoodra een fchot gedaan, of zij hebben aanflonds les soldats n'ont pas plutdt tire
un coup, qu'aussitet ils ont recharge.
lierl ading, yr. action de recharger.
1-lerlas,
t. van Herlezen.
Herleeren, b. w. (ik herleerde , heb herleerd),
wederom leeren, (van den leerling,) apprendre de nouveau, ra?prendre. Hij heeft
jiet rekenen vergeten, hij moet het —, it a
oublie le calcul faut qu'il le rapprenne.
—, (van den onderwijzer, wederonderwijzen) renseigncr.
Herleld'en , b. w. (ik herleidde , heb herleid) ,
terug brengen, reconduire, ratnener, reporter, require. Breuken tot geheelen, en
geheelen tot breuken reduire des fractions en entiers, et des entiers en fractions.
Herleiding, vr, reduction, evaluation. De —
der mates, munten van het eene land tot
die van een ander, la reduction des mesures,
des monnaies, d'un pays en cellos d'un autre.
— van eene figuur in eene andere van gelijken inhoud, (in de meetk.) transformation.
Herleven , o. w. (ik herleefde, ben herleefd),
wederom het leven ontvangen, renaitre ,
revivre, retourner a la vie, re ranimer. De
dooden zullen —, les morts revivront. Doen
ranimer, rallumer, rendre la vie a,
riveiller, rappeler, ranimer, ressusciter.
B. w. Den cooed ranimer le courage.
rendre le courage ei , etc. De hoop van
eenen vrijer doen
ranimer resperance d'un arrant. Hij is dood, 'Two tranen zullen hem* niet doen
it est
mort, vos larmes ne le feront pas revivre.
nieuwen wasdom en tier vericrijgen, rewattle, revivre. In de lente herleeft de
ganfche natnur, la nature tevit ou renait au
printem* Dat Loch de koophandel herleve !
que le negoce revive!
Herleveren, b. w. (ik herleverde, heb herlevend), weder leveren , op nieuw voorzien ,
livrer de nouveau, refournir.
Herleving, yr. opflanding, retour ,, rappel
la vie, no. resurrection. De -- (het (herbloeijen) der fraaije letteren, la renaissance des belles letttes.
Herlezen, b. w. (ik herlas, heb herlezen),
andermaal lezen , relire. Ik heb dit boek
gelezen en herlezen, j'ai in et relu ce livre.
Herlezing, vr. action de relire, lecture reitetee , seconde lecture. Door —, en relisant,
a force de relire.
Hermaken, b. w. (ik hermaakte, heb her-.
maakt), op nieuw maken, refaire, refabriquer,, refaconner.
Hermakiug vr. action de refaire.
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Hermalen , b. w. (ik hermaalde, heb hertnta
len), wederom malen, remoudre.
Hermaling, vr. action de retnoudre.
Hermanen, b. w. (ik hermaande , heb hermaand), demander ou solliciter une seconde
fois ce qui est du, redemander son dr2.
Hermaning , yr. sollicitation, instance, domande teiterie de payer, sommation, poursuite.
Hermanskruid, o. (zekere plant) hermanne , f.
Hermaphrodiet, m. en vr. tweeflachtigmensch,
betinaphrodite , androgyne.
Hermat , veil. d. van Hermeten.
Hermelljn, m. foort van wezeltje , hermine, f:
Hermelijnen, b. n. d'hermine.
Hermeten , b. w. (ik hermat, heb hermeten),
wederom meten, mesurer one seconde fois ou
de nouveau , remesurer.
Hermeting, yr. nouveau mesurage, mesurage
reitere , in.
Hermunten, b. w. (ik hennuntte, heb her' munt), wederom munten, monnoyer ou monnayer de nouveau ; refondre et refrapper les
anciennes espéces.
Hermunting, yr. action de refrapper.
Hernaaijen , b. w. (ik hernaaide , heb hernaaid),
wederom naaijin, recondt e.
Hernaaijing, yr. action de recoudre.
Hernam, veil. t. van Hernemen.
Hernemen, b. w. (ik hernam, heb hernomen),
hervatten, repondre, reprendre. Zie in dezen,zin: Hervatten. Dat is buiten twijfel,
hernam hij, cola est indubitable, reprit-il.
heroveren, reprendre, t essaisor , recoquet-fr. De clad werd hernomen, la ville
ur reprise. Dat is eene hernomene provinfcie
, c'est une p; ovince reconquise.
Herneming, yr. reprise. —, (zeew.) van eeu
fchip, recousse.
Hernhutter, m. ft ere moravien.
Hernhuttersch, b. n. moravien ne.
Hernieuwen, b. w. (ik hernieuwde, heb hernieuwd), wederom nieuw maken, vernieuwen, herbouwen, renouveler,, relever, retablir, reparer,, refaire, rechanger.
Hernieuwing, yr. vernieuwing, renouvellement, m. renovation, reparation.
Hernoemen, b. w. (ik hernoemde , heb hernoemd) , andermaal noemen , nommer de nouveau , appeler une seconde fois.
Hernoeming, vr. action de nommer ou d'appekr
de nouveau ou une seconde fois.
Hernomen , veil. t. van Hernemen.
Herom, zie Omher.
Herop, voorz. van beneden naar boven , en
haut ; als :
Heropkomen, o. w. (ik kwam heron, bob het.
op gekomen), naar boven komen, venir en
haut , mentor. Zoo ook:
klauteren, —
klimmen , — flijgen.
Heroptooijen, b. w. (ik tooide herop, hub
heropgetooid), orner on parer de nouveau.
Heroveraar, m. ceui qui reconquiert, un reconquerant.
Heroveren, b. w. (ik heroverde, heb heroverd), hernemen reconquerir, reprendre etc.
De viand heeft al de iteden heroverd, die men
hem had afgenomen, rennetni a reconquis
routes less villes qu'on
avoit prises.
Herovering, vr. action de reconquerir, reprise.
Herpachten, b.'
(ik herpachtte, hub herpacht), andermaal pachten, reprendre a
affermer une seconde fois, renouveler
fleerme,
bail.
Herpachting, yr. reneuvellensent du bail, tn.
setonde fernse,-f. second bail, /Ph
Her-
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Fierpakken, b. w. (ik herpakte, heb herpakt), Herfcheping , yr. wederinftheping, rernbarquement,
op nieuw inpakken, remballer, rempavoter,, emballer de nouveau. Hij begint zune Herfeheppen, b. w. (ik herrchepte, heb her•
fchept), wederom fcheppen, puiser une sekoopwaren te it commence a remballer,
condo fois. (ik herfchiep, heb heffcha•
el rempaqueter ses marchandises. De haringen —, weder pakken, rempaquer les hapen), van gedaante doen veranderen, metarengs.
morphoser, transformer. Volgens de dichters , herfchiep Latona de boeren in kikvorHerpakker, m. ceMi qui remballe, rempafchen , suivant les poetes Latone mitamorquette.
phosa les paysans en grenouilles. De vrouw
Herpxkking , yr. action de remballer, zie Hervan Loth werd in eenen zoutpilaar herfchapakken.
Herparen , b, w. herpaarde , heb herpaard),
pen , (veranderd,) la femme de Loth fut
raccoupler, appareiller de nouveau,rappareilter on raparier.

Herpasfen, b. w. (ik herpaste , heb herpast) 5
weder pasfen, compasser, essayer de nouveau.

Herpauk , zie Pauk.
Herpekken 5 b. w. (ik herpekte, heb herpekt),
weder met pek befiriiken, poisser de nouveau.

transformie en une statue de sel.

eenen godgel. zin) eene zedelijke verandering te weeg brengen, als: De herfcheppende genade, la grace reginerante. Ver.hevene deugden kunnen alleen een yolk—,
de grandes vertus seules peuvent regenerer
tine nation. Zich —, se rigenerer, se reformer, se reproduire.
Herfchepping, yr. metamorphose, transformation.
wedergeboorte. regeneration.

Herperfen, b. w. (ik herperste, heb herperst),
andermaal perfen, presser une seconde fois, Herfchiep, verl. t. van Herfcheppen, in de 2i
remettre sous la presse ou en presse.
beteek.
Herplakken, b. w. (ik herplakte, heb her- Herfchijnen, o. (ik herfcheen, heb herplakt), op nieuw plakken, met flijffel,14m,
fchenen), weder verfchijnen, luire de nouenz. culler, placarder de nouveau. —, weveau, reparoitre, se montrer de nouveau.
derom in de gevangenis zetten, emprisoaner, Herfchijning, yr. wederverfchijning, reparatienfermer de nouveau.

on , incur re'iteree.

rotifer de nouveau.

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

cobarquer de nouveau.

chimirique.

Herplanten, b. w. (ik herplantte, heb her- Herfchikken, b. w. (ik herfchikte, heb herplant), wederom planten, replanter.
fchikt), arranger on accommoder de nouI-Terplanter, m. ceMi qui replante.
veau, rechanger,, changer Pordre, ParranHerplanting, yr. action de replanter.
gement, Bonner un nouveau tour, une. autre
Herpoten, b. w. (ik herpootte, heb herpoot),
tournure.
zie Herplanten.
Flerfchikking, vrt.- nouvel arrangement ,
Herproeven, b. w. (ik herproefde , heb her- Herfchouwen, b. w. (ik herfchouwde , heb
proefd), essayer une seconde fois, regoeiter.
herfchouwd), examiner, inspater de nouHerproeving, yr. action de regoilter, d'essayer
veau, reinspecter; fig. retoucher, revoir.
tine seconde fois.
Herfchouwing., yr. nouvelle inspection.
Herre, yr. zie Her.
Herfchreef, verl. t. van Herfchrijven.
Herrekenen, b. w. (ik herrekende , heb her- Herfchreven, yea,
Herfchrijven.
rekend), recompter, calcaler de nouveau.
Herfchrijven, b. w. (ik herfchreef, heb herHerriep, verl, t. van Herroepen.
fchreVen), overfchruven, recrire, ecrire ou
Herroepelijk, b. n. revocable, revocatoire , retranscrire de nouveau ,,recopier.
vocatif: In het gemeen zijn alle lastgevingen Herfchrijving,, yr. overfchrijving, action de
—, ordinairetnent toutes lesprocurations sone
recrire, copie, seconde copie.
revocables.
Herfen, yr. meestal meery-herfens, herfenen,
Herroepelijkheid, yr. revocabllite, amovibihet brein, cerveau, tn. cervelle, f. Iemand
lite.
de herfenen inflaan, faire canter la cervelle
Herroepen, b. w. (ik herriep, heb herroeq, q., lui casser la tete. Hee fcheelt hem
pen), weder intrekken door openbare afkonin de herfenen, zijne herfens loopen door,
diging, krachteloos maken; ook terug roe(hij is niet wel bij het hoofd,) it a ale cerpen, revoquer, rappeler, casser. Lenen uiveau sisal demonte, ou timbre, perclus,
terften wil vernietigen, revoquer, ancreux; it a an coup de hache. De dampeb,
nuller, un testament. De koning herriep
vliegen naar de herfens, les vapeurs , les fuzijnen gezant, (riep hem terug ,) le roi
tides montent au cerveao , donnent 4 la tete.
revoqua con ambassadeur. intrekken,
Oat de herfens aangaat, cerebral, e.
retracter, contremander, se dedire ; voor Herfenbeeld, o, idle, imagination, f.
onwaar verklaren. Galileus werd genood- Herfenbekken , o, crane, pericriine,
zaakt zijn leeritelfel van den bouw der we- Herfenbefchermer, m. werktnig , der wondheereid te
flit oblige de retractor
lers, dienende om het herfeny lies, biJj het
son systime du monde.
trepaneren, te befchutten, meningophylax.,
Herroepend, b. n. tevocatif, ave.
Herfenlrolte, yr. holte in de herfenen, y enHerroeping, yr. revocation, retractation, castricule de cerveau, tn.
sation. — van zijn woord, dedit, tn.
Herfenklier', yr. glands pineal&
—
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palino- Herfenkruid, o. zie Nieskruid.
die. —, (in de praktijk) ademption.
Herfenloos, b. n. zonder herfens, sans eervelHerroe pen, h. w. (ik herrolde, heb herrold),
le ; fig. dons, verflandeloos, onbedacht,
Herrolling, yr. action de rou-ler de nouveau.
fugement, sans esprit. Een mensch, domHerfchapen, yea,
zie Herfcheppen in de 2.
kop, une tote ecervelee.
beteek.
Herfenpan, yr. zie Herfenbekken.
Herfcheen, yea.
tan Herfchijnen.
Herfenfchim, yr. zotte inbeelding, chimere
Herfchenen, verl, t, van Herfchijnen.
idle chimerique; vision, fantahh, caprice,
Herfehepen, b. w. (ik herfcheepte , heb herfolie.
fcheept), op nieuw infchepen, rembarquer,, Herfenfchimmig , b. n, ingeheeld, verdicht,
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Herfenflagader, yr. arth-re cerebral* ex me- ,
ningee.

Herfenvat, o.. vaisseau du ,cerveau, fn.; fig.
cerveau, crane.

Herfenverdichtfel, o. zie Herfenfchim.
Herfeuvlies, o. meninge, dure mere, f: Dun
meningette, pie-mere, f:

Herfenyrucht, yr. ouvrage d'esprit , th.
Herfenwerk, o. ouvrage d'esprzt, tn.
Herfeerwoede , yr. egaretnent d'esprit , in. frenesie, fureur violente,-deminus transport au
cerveau.

Herfrueden, b. w. (ik herfmeedde, heb herfmeed), reforger,, forger de nouveau.
Herfmeding, yr, action de reforger.
Herfinelten, b. w. (ik herfmolt, heb herfmol-,
ten), refondre, fondre- de nouveau. Was—,
regreler.

Herfinelting, yr. action de refondre. — van
was, t egrelage , no.
Herfniolt,
t. van Herfinelten.
Herfinolten„ vent. dw. van Herfmelten.
Herfneed, vent. t. van Herfnijden.
Herfneden, veil. dw. zie Herfhijden.
Herfnijden, b. w. (ik herfneed, heb herfneden), retailler, recouper.
Herfnijding, yr. action de retailler, action de
recouper, f retaillement, m.

Herfpaden. b. w. (ik herfpaadde , heb herfpaad), hither de nouveau; fig. retravailler.
Herfpading, yr. action de bdcher sine seconde
fois.

Herfpannen, b. w. (ik herfpande, heb herfpannen), rebander, recendre.
Herfpelden, b. w. (ik herfpelde, heb herfpeld), rattacher avec des epingles.
Herfpelding. yr. action de rattacher avec des
epingles.

Herfpelen, b. w. (ik herfpeelde, heb herfpeeld), het fpel heryatten, recdmmencer le
jeu, jouer de nouveau, ref ouer.

Herfpellen , b. w. (ik herfpelde, heb herfpeld), epeler de nouveau.
Herfpelling, yr. action d'epeler tie nouveau.
Herfpeten, b. w. (ik herfpeette, heb herfpeet), remettre 4 la broche , embrocher tie
nouveau, rembroclier.

Herfpilzen, b. w. (ik herfpijsde , heb herfpijsd), op nieuw van leeftagt voorzien,
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verloren heeft. Den koophandel, de kunften
en wetenfchappen (wederom herlevendigen ,) restaurer le commerce, les arts et lee
sciences. Riparer,relever, bezigt men ten aanzien van lets, dat fchade geleden heeft, een
verwaarloosd gebouw ; eenen wal waarin bres
gefchoten is; de eer welke men iemand ten
onregte benomen heeft. Men heeft zijn huis
reeds herfteld, on a déjà repaid sa
Men zegt: Retablir, ,Restauier en Repareises forces (zijne krachten). Het eerfte beteekent dan, de verlorene krachtea met den
tijd herkrugen; het tweede wil zeggen: dat
de verzwakte krachten door een krachtdadig
middel weder worden gewekt ; en het derde , dat men de geledene vermindering van
krachten allengskens vergoedt. In het bezit
(bij regtsg.) reintegrer, rehabiliter.
vergoeden , restituer.
o. w. (met,) guirir. Weiler —. (van den moed,)
raever, ranimer. (weder gezond warden,) se retablir, se remettre, (van eeu
verlies) in den koophandel —, se recuperer,
se remonter.
(zeew.) de linie van bataije
reformer la ligne de , bataille. eene bedorvene lading —, bonifier tone cargaison
avariee.

Herfteller,, m. restaurateur, reparateur, restituteur. Hij is de — van deze hoogefchool
geweest , it a etd le restaurateur de cette
academie.

Herftelling, yr. retablissement, restauration,
reparation, guirison 7 convalescence. Tweede , na eene inftorting, (in de geneesk.) exanastrophie. Iemand in het bezit
—,bij regtsg.) reontegrande, Zie de AANM.
op Herflellen. vergoeding, restitution.
— van eenen ftaat, zoo als dezelve voor den
oorlog was, — van huis en hof, waaruit
men met geweld door den, vijand verdreven
was, postliminie, — in eer of good,
ook in den vorigen flaat, rehabilitation. —,
(fcheepsw.) radoub, m. — van draagbare
wapenee , rabillage des armes portatives,
m. ,het weder in bezit ftellen van eenig
ambt, ciat men verloren heeft, reintegration.
De — van een werktuig, rajustement d'une
machine, in. — van metalen, (bij de fcheik.)
revivification.

HerfteIfter, yr. restauratrice.
Herfpitten, o. w. (ik herfpitte , herfpittede , Herftemmen, b. w. (ik herftemde, heb hertheh hesfpit), bicker de nouveau.
fiemd), donner sa voix de nouveau, rdopiner.
Herfpitting, yr. action de bicker de nouveau. Herflempelen, b. w. (ik herftempelde, heb
Herflak, verl., t. van Herfteken.
herftempeld), marquer les vieliles especes
Herfteken, b. w. (ik herftak, heb herftoken),
d'argent avec un nouveau coin, (bij de munt.)
repiquer, repence,r, replanter, (als ook herrengrener, refrapper lee monnaies.
plantee).
Herftempeling, yr. action de marquer les vieilHerftel, zie Herftelling.
les especes d'un coin neuf, (bij de munt.)
Herflethaar, b. n. rep-arable, restituabli, rerengrenement, m.
formable, ramendable.
FIerftichten, b. w. (ik herftichtte , heb her•
Herftellen, b. w. (ik herfteld.e heb herfteld),
fticht), weder opbouwen, rebatir, realop de vorige plaats Mellen, replacer,-refier, reedification.
mettre. Herftelt u, (in de krijgsoef.) (als Herflichting, yr. action de rebdtir, de reitook van de fchrik , enz.) remettez-vous. —,
reedification.
weder' in den. vorigen toefiand brengen , re- Herftoken,
d. zie Herfteken.
tablir,, restaurer, reparer, remedier a, Hen, o. cerf, m. Jong — faon. EenjiC. een werktuig, remonter, raccommoder;
daguet.
rig — 9 broquart. Tweejarig
(feheepsw.) radouber. AANM. Retablir,
Vierjarig
sin cerf sa sevijfjarig
cerf
wordt gezegd van jets , dat vernield is, dat
conde,
sa trOisleme fete. Zesjarig
zijn aanwezen, zijne kracht verloren heeft;
dix cors ou cerf dix-corr. Tam —, cerf
geflechte vestingwerken; eene afgefchafte wet;
estelaire. Dom —, daim. Op de berten jaeenen burger, wren zijne burgerregten ontzegd
gen , courir les cerfl ou le cerf: Het —
wren. De rust is in deze ftad herfteld, le
fchreeuwt 7 le cerf brine. De tijd, wan,
repos est ritabli flans cette ville. Zijne ,geneer de herten vet zijn, cervaison, f. Een
zondheid ritablir sa sante. Restaurer,
vliegend kever, cerf velant, zie ver;
wordt gebruikt van iets-, dat in verval geder Hinde.
raakt is, dat veel van zijne kracht 'of luister Herteekenen, b. w.
berteekende, hob herteerav ita er.
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teekend), signer on dessiner de mamma:
lIerteekening, yr. action de dessiner de nou-

veau, nouvelle signature.

Herteelen, b. w. (ik herteelde, heb herteeld),
op nieuw voortbrengen, faire renaitre, reproduire.

Ilerteeling 5 vr. action de reproduire, reproduction.

Hertellen, b. w. (ik hertelcle, heb herteld),
recompter, compter de nouveau.
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gefprek reprenons le discours la eonyersa..
Lion, (in dezen zin obk , als men zich vergist ,) se ,reprendre. Ik zal het eens
(ik zal op eenen anderen tijd eens weder
komen,) je reviendrai tone anti-; fois. Uw
bezoek is te kort geweest, hervat het eens,
votre visite a it'd trop courte , reps enez-la
ritterez-la tone autrefois. Weder
o. w.
reprendre feu. '
Hervatting, vr. reprise. — van een regtsgeding, reprise d'un troth. Zie Flerhating.
Herveiling, yr. weder Nierkooping, revente.

Hertelling, yr. action de recompter.
Hertenborstftuk, o. (bij jag.) Jiampe,
Herverwen, b. w. (ik herverwde , heb herHertenbout, m. hertenbil , cuissot de cerf.
verwd), op nieuw verwen, fchilderen, reHertendrek, o. hertenmist, fumies, torches,
f pl. bousards, no. pl.

teindre, repeindre , teindre de nouveau. Men

moet dit laken
flout reteigdre ce drap.
Herviel, verl, t. van Hervallen.
Hervinden,
w. (ik hervond, heb hervonden), wederom vinden, retrouver.
Hertennet, o. net om herten te vangen, briHervinding, yr. action, de retrouver.
cole , f.
Hertenpastei, yr. pate de cerf, m.
liervoegen, b. w. (ik hervoegde, heb hervoegc1), weder zamenvoegen, joindre de
Hertenvleesch, o. chair du cerf, f: cerf, m.
nouveau , rejoindre.
la chair de cerf est
—ishardvnetcg,
Hervoegiug, yr. action de rejoindre.
de dure digestion.
Hertimmeren, b. w. (ik hertimmerde , heb Hervoeren, b. w. (ik hervoerde, heb herhertimmerd), reconstruire, rebdtir.
voerd), terug voeren, ramener.
Hertimmering, yr. herbouwing, action de re- Hervoering, vr. action de ramener.
construire , de rebdtir, reconstruction.
Hervond, veil. t. van Hervinden.
Hertog,
duc.
Hervonden , vent. dw. van Hervinden.
Hervormde, m. en yr. die de hervormde godsHertogdom, o. duche , on.
dienst belijdt , gereformeerde, efotMe ,
Hertogelijk, zie Hertoglijk.
reformee, f AANM. De katholijken zeggen
Hertogin, vr. duchesse.
Hertoglijk, b. n. ducal , e. Hertoglijke kroon,
pretendu reforme, m. pretendue reformee, f.
couronne ducale.
Hervortnen, b. w. (ik hervormde, heb herHertogt, m. wedertogt, terugtogt, nouvelle
vormd), op nieuw vormen, eenen nieuwen
marche, retraite, f: retour, tn.
vorm aan lets geven, van gedaante doeii
veranderen, trans former, metamorphoses,
Hertooijen, b. w. (ik hertooide, heb hertransfigurer, reformer, refbndre,ameliorer.
tooid), orner de nouveau.
Hertred, m. terugtred, aftogt, retraite, f.
Weder in den vorm brengen enz., remetHertrouw, m. zie Hertrouwing.
tre, sur la forme, rejeter en moule. Een
Hertrouwen, b. w. (ik hertrouwde , heb herworm in eene vlieg hervormd, un ver
trouwd), remarier, ,wrier de nouveau,
transforms en mouche. Narcisfus werd in
repouser, convoler d nn second mariage.
eene bloem hervormd, die zijnen naam
draagt , Narcisse foot metamorphose en tohe
—, o. (met Zijn,) se remarier. Zij
gaat —, elle va se remarier.
flour gui torte son nom. —, den oorHertrouwint,,, yr. action de (se) remarier, sefpronkelijken vorm van iets herftellen,
cond martage,
zedelijk verbeteren, reformer. De zeden
Hertshoorn, m. de horens van een hert, bois
der eeuw npttner tes moeurs du siècle.
de cerf, comes de cerf, f. phyllitis. De eerDe hervormde godsdienst, la religion refermee , (bij de kath.) la religion pritendue
lie horens van het here, les dagues, f.pl.
reformee.
— 7 de ftof, tot onderfcheiden gebruik dienende , come de cerf, f:
Hervormer,
reformateur, (bij de kath.)
Hertshoren, zie Hertihoorn.
pretendu reformateur.
Hertstong, yr. tong van een pert, langue de Hervorming, vr. herfchepping in eenen nieu(zekere plant ,) fteenvaren, mildcerf.
wen vorm, — van gedaante, transformakruid, ceterac, seolopendre, tn.
tion, metamorphose. —, heraelling in den
couteau
de
chasse.
I4ertsvanger, m.
ouden vorm, reformation, reforme, (bij de
Heruit, voorz. eene beweging van nit het binkath.) la pritendue reforme. AANm. Het
nenfle van iets naar buiten aanduidende , deeerfte ziet meer op de daad. 'van hervormen
hors. In zamenft., fcheidbaar, zie de zainzoncierheid op de — van de godsdienst,
meng. woorden.
reformatie , en reforme op de uitwerking van
Heruitdrijven, b. w. (ik dreef heruit, heb
die daad. De — (verbetering) der zeden,
heruitgedreven), chasser, pousser debars.
la reformation des moeurs. De — (reforma.
Hernitjag'en, b. w. (ik jaagde of joeg heruit,
tie) werd begonnen tegen het midden der
heb heruitgejaagd), chasser dehors.
zestiende eeuw, la reformation fat commen,
Heruitkomen, o. ve. (ik kwam heruit, ben
cee vers le milieu du seiziime siècle. Die
hernitgekomen), venir dehors.
dingen bebben (verbetering) noodig, ces
Hervallen, o. w. ik herviel, ben hervallen),
choses-la ont besoin de reforme.
weder vallen, retomber. —, in den zelfd-en FIervouwen , b. w. (ik hervouwde, heb her.
taisflag, recidiver. —, van geloofveranderen,
vouwen), replier.
riliostasoer.
Hervouwing, yr. action de replier,
HervaIling, vr. rechute. —, herhaling van Hervragen , b. w. (ik hervraagde df hervroeg,
eenen misflag, recidive.
heb hervraagd), redemander.
FIervatten, b. (ik heryatte, heb hervat), Hervraging, yr. action de remander, nouvelle
weder vatten, weder opvatten, reprendre,
demande , ripitde, reitiree.
recommencer, reiterer, rassaistr, resumer, Hervreef, vent. t. van Herwrijven.
reeaonter 4; fam. rempoigner.
wij ons Hervreven, verl. dw. van Herwrijven.
HerHertenhoofd, o. tete de cerf, f: (in de wa-

penk.) massacre, m.
Hertenjagt, yr. chasse au cerf.
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w. (ik hervreef, heb beryl** nerzameling , yr. action de ratsembler de nouHervriiven,
veau, ralliement, vs.
vett) f zie Herwrijven.
Herzegenen , b. w. (ik herzegende , heb herItervroeg, verl. t. van Hervragen.
Herwaarts, bijw. naar dezen oord toe, de ce , zegend) , benir de nouveau, rebenir.
FIerzegening, yr. action de rebenir.
cote-ci, vers ici, vers ce lieu.
Herwannen , b. w. (ik herwande, heb har- Herzegelen, b. w. (ik herzegelde, heb herzegeld), sceller de nouveau.
wand), vanner de nouveau.
Herwanning, yr. action de vanner de nou- Herzegeling, yr. action de sceller de nou-

llevrewamainnen, b. w. (ik herwapende, heb herwaperid), artier de nouveau, Harmer.
Herwapening, vr. action d'armer de nouveau.
Herwarmen, b. w. (ik hervrarmde, heb herwarmd), rechauffer.
Herwarming, yr. action de recharger.
Herwasfchen , b. w. (ik herwiesch , heb herwasfchen), relaver.
Herwasfching, yr. action de relaver, relavage.
Herwasfen, o. w. (ik herwies, ben herwasfen), recroltre.

veau..
herzeide , heb herzegd),
redire, qpiter, reiterer.
Hcrzegger,
herhaler, redisent.
Herzegging, yr. redite, repetition, reiteration.
Herzeggen, b. w.

Herzcid, verl. d. van lierzeggen.
Herzeide , verl. t. zie Herzeggen.
Herzetten , b. w. (ik herzette , heb herzet),
wederom zetten , replacer, remettre.
letterz. op nieuw zetten, recomposes.
Herzetting, yr. action de replacer, de recom-

poser.
Herwegen, b. w. (ik herwoog, heb herwoHerzien ,- b. w. (ik herzag, heb herzien),
gen), repeser.
revoir, examiner de nouveau, passer en reHerweging, yr. action de repecer.
vue, retoucher, repasser.
Herwentelen, b. w. (ik herwentelde, heb herwenteld), wederom wentelen, router de Herziening, vr. overziening, revitie, revinouveau, retourner.

sion, revue.

Herwenteling, yr. action de router de nouveau, Herziften, b. w. (ik herzifte, heb herzift),

de retourner.

Herwerven, b. w. (ik herwierf, heb herworyen), obtenir de nouveau, regagner.
Herwerving, vr, action de regagner.
Herwierf, verl. t. van Herwerven.
Herwies, verl. t. van Herwasfen.
Herwiesch, verl. t. van Herwasfchen.
Herwijden , b. w. (ik herwijdde , heb herwijd),
op _nieuw inwijden , consacrer ou fiddler de
nouveau, resacrer. Eene kerk consacrer

de nouveau une eglise, la readier , rebenir.
Eene ontheiligde kerk
reconcilier une
eglise profanee.
action
de
resacrer,
de consaHerwijding, vr,
crer, de adier de nouveau, de readier, de
rebenir, nouvelle cousecration.
Herwinnen, b. w. (ik herwon, heb herwonnen), regagner, reconquerir, reprendre.
Herwinning, yr. action de regagner, de reeonquerir,, reprise, f: racqutt-, tn. Na de
— van hetgeen hij reeds verloren had, Meld
hij op met fpelen, aprés le racquit de ce
qu'il avoit aft) perdu, il cessa de jouer.

Herwisfel, m. (koopmansw.)rechange. Wisfel
en —, change et rechange.
Herwitten , b. w. (ik herwittede, heb herwit),
overwitten, ceblanchir, blanchir de nou-

veau.

Herwitting, -yr. action de reblanchir.
Herwogen, verl. d. van Herwegen.
Herwon, verl. van Herwinnen.
Herwonnen, verl. dw. Van Herwinnen.
Herwoog, verl. t. van Herwegen.
Herworf, verl. t. van Herwerven.
Herworven, verl. dw. van Herwerven.
Herwreef, verl, t. van Herwrijven.
Herwreven, verl. dw. van Herwiijvep.
Herwrijven, b. w. (1k herwreef, heb herwreyen), frotter de nouveau, refrotter.
Herwrijving, vr. action de refrotten
Herwringen , zie Herdraaijen.
Frerzaaijen , b. w. (ik herzaaide , heb herzaaid),

semer de nouveau, resemer, ressemer.

Herzaaijing, yr. action de reamer, de resse-

over.

Herzadelen, b. w. (ik herzadelde, heb herzadelc1), resseller, seller de nouveau.
Herzag, verl, t. van Herzien.
Herzamelen, b. w. (ik, herzamelde, heb herzameld), rassembler de nouveau, rallier.

ressasser.

Herzingen, b. w. (ik herzing, heb herzongen), rec_hanter, chanter de nouveau.
Herzocht, verl. t. en d. van Herzoeken.
Herzoeken, b. w. (ik herzocht, heb herzocht), reehercher, chercher de nouveau..
1k heb gezocht en herzocht, zonder het
te kunnen vinden, Pal cherche et recherche

sans pouvoir le trouver.

Herzoeking, yr. nieuw onderzoek, nouvelle

recherche, perquisition, recherche iterative.

Herzong, verl. t. van Herzingen.
Herzongen , verl. dw. van Herzingen.
Hespe, vr. zie Hieltje.
Het, bep. lidw. voor het enkelv. van het o.
gefl. (it den a. en 4. naamv.) le, la, P,
ill den 3. naamv.) au, a la, a P. Het goad
is zwaar,, l'ot;est pesant. Zend het bock weg,
envoyez le livre. Het huis, la maison. Het
fladhuis, !'hotel de vine. Geef aan het kind
eenen gulden, donnez un florin 4 !'enfant.
Het, pert. voorn, voor het enkelv. des onz.
geil. (in den a. naamv.) it, elle, (your
den 3. naamv.) lui, a lui, ci elle. Het (papier) is Tlecht , il est mauvais. Ik vind het
(boek) niet, je ne le trouve pas. Dit is
het (meisje), c'est elle. Dit is het (kind),
c'eu lui. Geef het- (kind) een boek, donnez-lui un livre. Geef het (meisje) geld,
donnez-lui de !'argent:
voor eenig onderwerp der rede , zonder bepaalde perfoonsaanduiding ,
ce. 1k ben het, c'est moi.
Het zijn kooplieden, ce-soot des marchands.
— is beter, it vaut mieux.
voor de
onperf. werkw., het dondert, het regent,
il tonne, il — is warm, koud,
il fait chaud, froid. — is fehoon wear,
il fait beau temps. Zie op Faire, het
Fr. deel.
voor het werkw. zijn,
volgd van een bijvoegelijk naamw. met to
of dat na zich hebbende , als: — is fchan,
delijk zoo te fpreken, i/ est honteux de parkr ainsi. — is noodzakelijk dat gij er near
toe gaat, it est nicessaire que vans y age. z;
zoo oak coos het zelfft. naamw. temps zotider lidw. ook voor de bijw. van tied
en voor de ,onbep. wigs der werkw. -met a;
als : — is laat it est tard. — is te hQpen f
est a esperer.
ce, vbdr het woorzl,zifn,
gevolgd van een zelfit. naainw. dat alleen
that,
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ilaat, of een bijv, naamw. met een of de
voor zich hebbende, als: — is jammer, c'est
dommage. — is de waarheid, c'est la= yidte. — is een goede jongen, c'est sin bon
garcon. — is de grootfte fchande, c'est la
plus grande honte: zoo ook voor een eigen
naamw. , voorn. , deelw., voorn. en voor
de meeste bijw., bijzonder voor die van
hoeveelheid ; als: Win is daar? — is Hendrik, qui est hi? c'est Henri. — is mijne
zuster, c'est ma soelsr. — is geeindigd,
c'est — is voor u, c'est pour y etis.
—isgeno,
c'est assez. Men bedient zich
ook van het woordje het, ce, bij het werkwoord zijn, waar het als een voorn. plaats
grijpt, betrekking hebbende op alle geflachten , in het enkelv, zoo wel als in het
meerv.; bijzonder ook voor de perf, voorn,
waar het fomwijlen achter aan geplaatst
worth; als : Ik ben —, c'est moi. Wij zijn
c'est nous. Gij zijt
c'est vous. Zij
zijn ce sont eux, elles. — zijn brave
kinderen, ce sont de braves enfants. Bij =dere werkw, vervangt het de plaats van een
betrekkelijk voorn, le, la, op het vorige naamwoord terug ziende , als : Hebt gij het bock
ontvangen ? ja ik heb —ontvangen, avez-vous
recu le livrer au je Pai recu. Heeft hij
het huis gezicn? peen, hij heeft — nog
niet gezien, a-t-il vu la masson? non,' it ne
Pa pas encore vue, AANAT. Bij —, met betrekking tot eene vrouw gebezigd wordende, is in acht te nemen, of het de plants
van een bijv, woord of van een naamwoord
vervangt. Op de vraag: zijt gij ziek? étesvous malade? kan eerie vrouw antwoorden:
ik ben het niet, maar ik zal het wel haast
worden , je ne le suis pas, mais je le serai
bientet. Op de vraag : zijt gij de zieke ?
ites-vous la malade? antwoordt zij : ik ben
je la suis. Zoo ook zegt men jegens
Naar, bijv. Gij zijt niet ziek, maar gefteld
dat gij — waart, vests n'ites pas malade,

Hetzij,
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Heulbol, m, tete de pavot. f: zie,Slaapbol.

Heulen, o. w. (ik heulde , heb geheuld),
zamenfpannen , heimelijk deel nemen , se liguer, conniver, cabaler, etre d'accord,s'eatendre.

Heulen, o. w. (ik heulde, heb geheuld),
elkander kusfen, zoenen, s'entrebaiser, se
baiser en passant un petit pont de

Heulfap, o. sac de pavot, (opium), m.
Heulzaad, o. grains de pavot, f:
Heup, vr. hanche. Eene ontwrichte — hebben, etre,dehache, e. sorte de bourrelet dont les femmes se servent pour tenir

leurs japes, zie Wrong.
Heupbeen , o. os de la hanche, (in de ontleedk.) ischkn, m.
HeupbThedader, yr. veine sciatique.
Heupbreuk, yr. (in de ontleedk.) hernie ischiatique, (in de geneesk.) ischiatocele ors
ischiocek.

(sciatique.

Heupjicht, yr. Heupwee, o. sciatique, goutte
Hear, zie Haar, voorn.
Heusch,bijv. beleefd, complaisant, e, civil,
e, poli, e, obligeant, e. bijw. civilement , poliment , honnétement; oblieeamment. Het is — waar, c'est la pure Write.

Heufchelijk, zie Heusch, bcijw.
Heuschherd , yr, beleefdhei civiliti , politesse, honnétete, urbanite, complaisance,, humoor complaisante.
Heuvel, m. kleine berghoogte, colline, iminence,.f: ceteau, m. Opgeworpen heuveltje,
butte, f: —, op eenen kleinen zandberg aan
de trust, bergje, (zeew.) mondrain, monticute, tertre.
Heuvelachtig, bijv. bergachtig , oneffen , semblable a des collines, montueux, se, islegal, e.
Heuveltop, m. sommet d'une colline.

Heve, zie Hef.
Hevel, m. een houten handfpaak, waarmede
fcheepstimmerlieden iets opheffen, levier de
bois.
(bij de wijnk. oul. deefem,) zie Geheveld,
pijp om flukvaten of te tappen,

mais suppose que vous le fussiez.
Hette, zie Hitte.
siphon, tate-yin.
Hetwelk, betr. voorn. lequel, laquelle, qui, Hevig, b, n. geweldig, driftig, fuel, vinnig,
(comme sujets), ce, lequel, laquelle, que,
violent, e, impetueux, se, rude, vif, ive,
quoi, (comme regimes).
furieux , se. De wind is —, le vent est
voegw, soft-que,
violent. Eene hevige dorm, sine violente,
dat, (ten ware
dat), a moms que, hij het doe, — hi)
furieuse tempite. De zeegolven zijn —,
het niet doe, soft qu'il le fasse, soft qu'il
(onftuimig), les fists de la mer soot impene le fasse pas, qu'il k fasse on qu'il ne le
tueux. Een — (vinnig) gevecht, met drift
fasse pas.(heu, m.
en gramfchap gepaard, on grand combat,
Hen, Heude, y r. (zeew.) noordsch vaartuig,
on violent combat. Een hevige dood, one
Heug, y r, tin, genoegen, enz. enkel gebr.
mort violente. Hij gevoelt eene hevigetpijn,
tegen — en meug, a contre-coeur.
it sent one douleur vive, bijw. vaolemHeugcl, m. cremaillere,
ment, impetueusement, vivement avec chazie Haal, yr.
Heugelijk, bijv. aangenaam, agreable, plaileur, avec acharnement, avec furie. Ik ben
sant, e,
gedenkwaardig, memorable.
— of heviglijk over uwen toeftand getrofHeugeliikheid, vr. agrement, plaisir, m.
fen , je suss vivement touché de votre sort.

Heugen, o. w. (het heugde, heeft geheugd),
In het hevigfte van de koorts, van het gese souvenir, se ressouvenir. Het heugt
vecht, enz. au fort de la fievre, de la meje me souviens , je me rappele. Het heugt
lee, etc.
rnij dit gelezen te hebben, it me souvient de Hevigheid, yr, violence, impituosite, vehePamir lu,
mence. —, (in de natuurk.) intension, inHeugenis, yr. geheugen , souvenir, tn. misnoitensite. De hitte. is nu in de grootile
re ,
zie Geheugenis.
op haar hoogfle, /a chaleur est 4 present
Heuker. m. (in Groningen gebr.) een kruidela plus grande intensite.
nier in het klein, petit epicier.
Heviglijk, zie Hevig, bijw.
Heul, m. mankop, flaapbol, flaapkruid, pa- Hiacint, m. zekere fteen, hyacinths,
ves.. Gehoornde pavot cornu, glaucium.
bloom, vr. jacinths, hyacinthe,
Heul, o, pulp, bijfiand, troost, secours, re- Hiacintenbed, o. planche de jacsnthes , byefuge, asile, m, assistance, consolation, f.

cinthes, f.

Heul, vr. houten bruggetje , dat los over eene Hiacintenbol,
bulbs de jacinths, f. oignon
wetering enz. gelegd words, petit pont di
de jacinths.
bois , m.
t. van Heffen.
Hief,
Heulbloem, yr. flour de pavot.
Hiel, m. hak, achterfle van den voet, fchoen,
kous 4
Cc
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kons, laars , talon. Er ziju gaten aan de
hielen miner koufen , it y a des trous aux
talons de "nes has. — van een paard, pat-uron, jointe, — van 'eenen mast of
fteng, (fcheepsw.) pied ou caisse de melt,
ou de mat de thine; fig. Iemand op de hielen zitten, etre sur les talons de q. q., le suivre
(in den gem. fpreektr.) talonde pres.
ner q. Zijne hielen toonen of ligten,
(ontvlugten ,) het hazepad' kiezen, wijken ,
montier les talons. Zijn verftand zit hem in
de hielen , it a l'esprit aux talons(boertig).
Naar de hielen omzien (zegt mei; van een
meisje , dat aan de vrijers begint te denken,)
commencer 4 se sentir, a se connaitre. Dit
meisje treedt hare moeder al op de hielen,
cette fine marche deja sur les talons de sa
mere, c. a. d. est dela nubile.
Hielbeen, o. (in de ontleedk.) calcanium,m.

Hield, vent. t. van 'louden.
o. w. (ik hielcle, heb gehield),
(zeew.) achter over hollen of kroppen

carguer deP
arrière, mettre sur le cul.

Een kabeltouw op —, ajuster, marier, un
grelin.

Hielhoutmaker, m. talonnier.
Hieling, vr. achterfte van de kiel, (fcheepsw.)
talon de la quille, — van een kabeltouw, mariage du grelin, tn. —, aan eene
fchaats, piece de derriere.
Hielp vent. t. van Helpen.
Hielituk, o. van eenen fchoen, enz. quartier,
talon de soulier,, tn. Hielflukken, meerv.
hielleertjes aan de voetzolen der monniken;
ook dichterlijk, hielvlerken van den God Mercurius , talonnieres, f. pl.
flieltje, 0. van eenen ham, van eenen fchapenbout, marche d'un jambon, d'un gigot
,de mouton, f.

H1E
twijfelen, sI teen fait pas flouter. — is veel
gelegen cela est &importance, de consequence, zie Hiernevens.
Hierachter,,_bijw. ici derriere.
Hieraf, bijw. de ceci.
Hierbeneden, bijw. ici-bas, dans ce bas monde.
Hierbenevens, bijw. outre ceci, de plus, entr' autres!
, proche d'ici,
bkiw. digte bij ,
14-dedans, cilc:, y, a cola, a ceci,
joint , als: — nog, outre cela, ajoute a cela.
Ontvang recevez ici ou ci-joint. zult
gij vinden, vous trouverez la-dedans, vous y
trouverez. — moest ik ophouden, sl fallut
m'arreter la. — ontvangt gij , avec cela vous
recevez.
Hierbinnen, bijw. en ce lieu-ci, en-eet endroit,
ici dedans, cians.
Avis l'autre
Hierboven, bijw. ci-dessus.
monde.
Hierbuiten, bijw. la-dehors.
Hierdoor, bijw. door deze plaats, par
door deze zaak, door dit middel, ppr ceci,
par ce moyen,
Hierheen, bijw. par ici, ici, de ce ate.
Hierin, bijw. in deze plaats, ci-dedans, ici
dedans. —, in deze zaak, en cola, en ceci.
Hierlangs, bijw. ( le long d'ici, 'de cettp place.
Hiermede , bijwl par ceci , par cola, par la ,
ainsi,-avec ceci, avec cela. Wat wilt gij —
aanvangen? qu'en voulez-vous faire? — bederft gij alles, c'est par cola quo vous gdtez
tout. — heeft het f.chouwfpel een einde ,
ainsi finit la comedic. — wil ik u maar zeggen , Jo veux simplement vous- dire par-la.
Hierna, bijw. ci-apres. —, dans l'autre
monde.
Hiernaar, bijw. la-dessus, d'apres ceci, sur
ceci, sur cela. Rigt u reglez-vous
dessus. — ,zal, niemand vragen „personne ne
demandera cela, ne questionnera 111-dessus.
Hiernaast, bijw. a ate d'ici , dans la maison
chez mon voisin. Vraag het —,
densandez-le a mon voisin. Hij woont —,
it est mon plus proche voisin.
Hierneven, bijw. ici a ate; zie Hiernaast.
ci-joint, e. vindt gij zijne verklaring , vous trouverez ci-jointe sa declaration.

Flier, bijw. op deze plaats, ici, ci. Zij is
.elle est ici. De — tegenwoordig zijnde
perfonen, les personnes ici presences. —, in
eenen zeer rnimen zin, als : — (in dit laud)
vriest het zeer zelden, it gele, Bien rarewent dans ce pays-,ci. CAANm. De beteekenis van het Franfche ici ftrekt zich niet ver'der uit, dan tot eene ftad); fig. in dit le'sten , als : — en hiernamaals, dans ce monde
et dans l'autre. —, in een' zeer beperkten Hiernevens, bijw. zie Hierneven in de 2. beteek.
zin, tegenftelling van daar, als: Zet de tafel —, en den floel daar, mettez la table Hierom, bijw. om deze plaats, autour d'ici.
uit oorzaak van, pour cola, pour cette
ici et la chaise M. — en daar, ici et M,
raison, pour cette cause, c'est pourquoi.
par-ci, par-la, pi et M. Tot — toe , jusHieromftreeks,
rondom, bijw. autour d'ici,
me
voici.
zijn wij
gu'ici. — ben ik ,
ict-h-l'entour, dans ces environs, aux en,net ons vieren, nous voici quatre. — om
twos, autour d'ici, dans les environs. —,in

plaats van dit of deze zaak of zaken, met
een vgorzetfel daaraan vast, (dat echter ook
door veleu daarvan afgefcheiden worth ,)
als: — yen daarover fpreken, parler de differrentes _choses. Van — (door dit, d. i. door
deze zaak of =ken) ontftond al de kwelling,
ceci occasionna toute cette vexation. AANM.
Daar het echter zeer moeijelijk, zoo niet
volftrekt onmogelijk zou wezen, om bij deze zamenflellingen alle beceek,enisfen op te
geven, zullen wij ons vergenoegen , de
voornaamite mede te deelen, en hft aan den
gebruiker overlaten, om de andere uit den
zameuhang der rede op te waken. — 9 voor
eenen tegenwoordigen tijd , als : — kon ik
mijne tranen niet warhoucten, ici je ne pen-

virons.

zie Hieromflreeks. —, ten
Hieromtrent,
opzigte van dat, a cet egard, a ce sujet.
Hieronder, bijw. ci-dessous.
Hierop, bijw. op deze plaats, ici dessus. —,
na deze zaak , vervolgens , la ou ci-dessus 9 sur
cola, a eela. — ging zip heen, la-dessus
apres cela elle s'en alla. Zij antwoordde —,
elle ripondit a cola. — zal het niet aankomen , qu'h cola ne tienne. Zij antwoordde
—, elle repondit a ces mots. Ik verlaat mij
— 9 je m'y fie, j'y mets ma confiance.

Hierover, bijw. over of tegen over deze
plaats, ici vis-a-vis. betrekkelijk deze
zaak, sur cette matiere , sur ce sujet , la-dessus.
Hiertegen, bijw. tegen dit, ci-contre, contr.
cola, ceci. daarentegen, en revanche.
Hiertoe, bijw. jusqu'ici. —, tot deze zaak,
vois retenir mes larmes.
pour cecs, a cola.
Hieraan , bijw. ci-joint, 4 ceci en, a cola, y.
zal men zien, an reconnastra par-M. — Hiertusfchen, bijw. entre deux , entre ces deux
chases. — is een groot onderfcheid, sl y a
list alles, tout git en cela. — is niet te
une grande dif ference entre ces deux choses.
denken, tl n'y fan: pas penser. — is niet te
Hier-
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Hieruit, bijw. nit deze plaats,
Ik was Hiltik, in. meet, zie BikkeI,
blijde
te zijn, Petah bier aise d'être hors Hiltikken, o. w. (ik hiltikte, heb gehiltikt),
met bikkels, kootjes fpelen, jouer aux osd'ici. —, door of uit dit, par ceci, de
selets.
ceci. — kan men befluiten, dehi on pent
conclure.
Hinde , yr. het wijfje van een hert, biche.
Hindekalf,
o. faon de biche, faon,
Hiervan, bijw. van dit, de ceci, de cela, en.
Hinder, in. nadeel, beletfel, hinderpaal, emHiervoor, bijw. voor dit, pour cela.
Hiervoren, bijw. voor dezen tild, ci-devant.
péchement , obstacle, inconvenient,dommage.
Hieuw,
Ik heb er geen' — van, cela ne me ginepas,
t. van Houwen.
•
Hij, pert. voorn. van den 3 . pert. des m. gell.
zie Hindernis, Hinderpaal.
sl. Hij zegt, it dit. Hij fpreekt , it parle. Hinderen , b. w. ( ik hinderde , heb gehinderd),
beletten , fchade toebrengen,. ftremmen,
buiten onmiddellijk verband met een
empécher, incommoder, contrarser, apporter
lui. — is het, c'est lui.
werkw.
obstacle, eller. faire tort, noire. Dat kan
aanw. voornaamw., degene, celui. —, die
(fchaden,) cela ne sauroit me
mij niet
dat geldbft, bedriegt zich, celui qui croit
nuire. Wie zou het hem --? qui est-ce qui
cela, se trompe.
m. een mannetje van
eenig dierfoort, male. Is het een hij of Pempicheroit. Hinder hem niet, (laat hem
begaan,) ne Pinconsmodez pas. ,
zij ? est-ce un mac on une femelle ? —, in
den gemeenz. fpreektr., als: Is de perfoon, Hindering, action d'empecher, zie Hindernis.
van wien gij fpreekt, een — of eene zij ? la Hinderlaag , y r. verbtrgene plaats, waar eene
tot eenen onverhoedfchen. aanval, verfchuild
personne dont vous parlez, est-ce un homme
liggende troep krijgsvolk ligt, embuscade,
on une femme?
embuche, f.
vallirik, embilches , pl. f.
Hijgen, o. w. (ik hijgde of heeg, heb gehijgd
of gehegen), bezwaarliik adem halen, ha- piege, tn. ,De vijand viel in de —, l'ennemi
tomba
dans
l'embuscade.
leter, titre hors d'halesne, sokeler de fatiHij heeft zich nit
de hinderlagen gered, die men hem gelegd
gue; fig. Naar iets
naar eene zaak clerk
had, it s'est sauve des embuches qu'on
jagen, verlangen , aspires a q. ch., le discavost dressies. Het is geen tweegevecht,
rer ardemment.
het is eene —, men heeft op hem geloerd
celui qui halete, qui est hors d'haHijger,
en hem gedood, ce n'est point un duel,
Leine, qui est haletant.
c'est acn guet-apens, on l'a tue de guet-apens.
Hijging, Yr. action de haleter,, respiration friHinderlijkl b. n. nadeelig, fehadelijk , lastig,
quente et embarrasses.
prejudiciabknuisible, embarrassant, e ,
Hijlik, 0. zie Huwelijk.
incommode, facheux,
se.
Hijlikmaakfter, y r. zie liuwelijkinaakfter.
Iemand
-- iniett
Hijlikmaker, zie Huwelijkmaker.
zijn, empecher, contrarier . q4. q.
Hijlikmaken, zie Koppelen in de laatite be- Hindernis, y r. beletfel, empechement, obstatracas, tn.; fig. entrave, epine.,.meestal
teekenis.
meerv. ; fig. fam. encombre,
Hijlikmaker, m. zie Koppelaar.
Hij is zon.
zekere
der — aangekomen, it est arrive sans enkoek, espece de pain dypices en tablettes
ftoring, detourbiee,
gu'anciennement on servait aux 'aces.
combre.
oponthoud, remora on remore retardement, m.
Hikmen, o. w. (ik hijmde, heb gehijmd), zie
Hinderpaal ,
obstacle, zie Verhindering, ook
Hijgen in de eerfle beteek.
Hindernis.
tegenftand, opposition, f,
Hijpotheek, y r. kusting, fchepenkennis, hy-.
pothique. Ik heb eene — op zijn huis, j'as Hinkbaan, y r. therelle.
une hypotheque sur sa maison.
Hinken, o. w. (ik hinkte, heb gehinkt), op
46n been voorthuppelen, als kinderen doen,
Hijs, Mize, y r. een ftslk rookvleesch,merceau
de bo-euf fume, m.

alley, sauter a cloche,-pied, foyer aux me-

Hijschblok 0. katrol, poulie,
relies.
mank, kreupel gaan, zich in het
Hijfchen, b. w. (ik heesch, heb gehefchen of gaan meer, op de eene, dan op de andere
zijde bewegen, bolter, clocker; fam.
gehl5scht), door middel van eene katrol optrekken, hisser ., guinder. (Scheepsw.) De
ner, alter clopin-clopant. Hij hinkt met
marszeil raas in top —, hisser les vet'den regter voet, it cloche du pied droit.
gues des huniers en tete de bois. Het anker
Clocker gefchiedt , wanneer het eene
been korter is dan het andere , en bolter nit
voor de kraan
guinder, bosser Pancre,
amener Pancre sur le bossoir.
hoofde van eenig gebrek of van eene zwakHijfcher, m. (fcheepsw.) guinderesse du mdt,
heid in een of meer leden, wier dienst tot
du'grand, au petit mat depp-roquet , etc. —,
het gaan vereischt words; fig. Zij hinkt
op beide zijden,
die de vaartuigen op de tivieren voorthelpt,
bate de deux cotes,
chableur.
elle tribuche, (zij is onzeker, weet nice,
Hijschtouw, 0. chableau,
—, (op fchepen ,)
wat te kiezen.) Dat hinkt , (daar hapert wat
drisse, ,f. issas , tn. —, takel of talie,
aan,) cela cloche. Niemand..hinkt aan eene
palan, m. corde de poulie , f. Een
aan
anders zeer; (elk,wordt door zijne eisene
een blok vastmaken om het op te hijfchen,
ramp het meest gekweld, het is moeijelijk
chabler. De vastmaking zelve , chablage, m.
het Teed van eenen anderen te beoordeelen,
Hijschijzer, o. ijzer met twee haken aan een
nsal d'autrui ne pit bolter personne; fam.
hijschtouw, dimple de pattes , f.
chacun salt 04. le bat le blesse; fpr. w. De
Hijie, zie Hijs.(
hinkende bode, het hinkende paard komt
Hijzop, m. een plantgewas, hysope, f.
achter aan (voorloopende gunftige Jiarigten
Hik, m. fnok, hoquet.'
zijn menigmaal valsch, de flechtfte tijding
hikte, heb gehikt), avojr
hoort men het , laatfte,) faut attendre la
Hikken, o. w.
le hoquet.
boiteuX; fain.
y aura peut-etre , blen A de-

Hild, yr. eene plaats voor hooi, ftroo, enz.
compter.
boven de koeftal grange au fosn, A lapail- Flunking, yr. het kreupel gaan, clochement,
le, f. grenier,
m.
m. geleerd w. cholose, claudication, f.
Hilletje , o. het lepje in eene pomp , elapet
van een Bier, (bij
jagers,)boitement,
de pompe, tn. sonpape, f.
Hinkend, b. n. boiteux , se, elochanti zie het
Hilt m. traverse d'un bran d'estee, f.
fpr. w. op Hinken.
Ce2
Mina

FI I N
Hinkepink 2 in, en yr. (een fpotnaam voor iemand, die hinkt,) (sobriquet) boiteux,

HOB
eon hobbelpaard rijden, aller a clieval sur
un baton, aller a dada. —, flamelen, beboiteuse, f chillopous, clopin-clopant, fam.
gayer. —, traag voortgaan , weifelen , hesiter.
Hinkperk, zie Hinkbaan.
Hobbelig, b. n. oneffen, raboteux, euse,
Hinkfpel, o. feu a cloche-pied, m. merelle,f.
e, rude. Een hobbelige weg, un cheHinneken, o. van paarden, hennir.
zie
min raboteux.
Ginniken.
FIobbeligheid. vr.,inigalite , rudesse. —, (in
Hippelen , o. w. (ik hippelde, hebgehippeld), , de ontleedk.) anfractuosite.
zie Huppelen.
Hobbeling, vr. geflinger,,beweging, agitation,
Hippen, o. W. (ik hipte, heb gehIpt), zie f: balancement,
itamering, bigaiement,
Huppen.
m. hesitation.
Hippokras, m. (zeer bekeiade drank,) hip- Hobbelpaard , o, dada, m, cheval de bois sur
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pocras.

le quel les enfants s'amusent a mentor.

Historie, yr. gefchiedenis, gefehiedverhaal, Hobben , 0. w. (ik hobde, heb gehobd), op
histoire,i: recit d'un evenement,
en neder bewogen worden , étre ballote, e,
Historiefchilder, m. peintre d'histoire.
zie Hobbelen in de eerfte betook.; fig. IeHistoriefchrijver, m. historien, (een aangmand laten — en tobben, (hem laten begaan
ftelde , die daarvoor loon trekt ,) historiozoo als hij wil ,) laisser faire q. q._ comme
graphe. Als zoodanig een aangeftelde
it vent, et ne plus eel; soucier. Met veel
fchnj ven , historiographer,
— en tobben, en tirant le diable par la
Histonetje , o. vertelfeltje , historiette, f.
queue. Met iemand — en tobben, se tourHistorieftuk, o, tableau d'histoire, m.
menter ; fam. se tracasser, se mettre en
Historietrek , m. trait d'histoire.
q.
quatre pour
Historisch, b, n, gefchiedkundig, histbrique, Hobo, m. haut-bois. Hij fpeelt goed op den
historial, e. (gefehiedkundiglijk), hisjoue bien du haut-bois.
toriquement.
HoboIst, m. haut-bois. Zi.in brooder is een
Hit, m. Hitje , o. petit cheval, bidet.
voortreffelijk —, son ft ere est tin excellentHits, zie Hitfig.
haut-bois.
Hitfen , b. w. (ik hitfte, heb gehitst), de Hoe, bijw. comment? de quelle maniere? d'oii?
honden tot toorn of woede aanzetten, haler,
Daar dit woordje op veel verfchillende wiacharner, animer les chiens ; fig. Den mensch
zen gebtuikt wordt, zullen wij hior van de
tot iets (aandrijven , aanftoken,) excl.
meest gebruikelijke een voorbeeld geven:
ter ,sinciter , portA, pousser a q. ch.
als : Bij wijze van ondervraging naar de
Hitfig, b, n. dat door eene groote maat van
oorzaak,- reden, gesteldheid, wils,uitkomst,
warmte fnel in beweging is, ardent, e,
enz. — vaart uw vader ? comment se pone
tres-chaud, e.
bloed, sang-echaufre.
votre pere? — goat het? comment va-t-il?
verbrand, (in de geneesk.) aduste. —, ridzegt gij , dat hij hoot ? comment dites-vous
fig, geil, loopsch, die door hevige trek
qu'il s'appele? hebt gij dat gedaan? comgedreven wordt, lubrique, lascif, ive. Eon
ment, tie quelle maniere avez-vous fait ,Fela?
— meisje, une fille lubrique, lascive. De
—, (op welke wijze) het ook zij , de quelle
zal ik mij daarbij
herten zijn —, les cerft sont en rut. Eene
maniere quo ce sort.
hitfige teef, une chienne chaude. fterk
houden? de quelle maniere voulez-vous quo
begeerig, desireux, euse, avide, ayant tin
je m'y conduise? Ik weet niet ik mij
extreme desir, un &sir ardent; fig, apre.
daarin gedragen moot, je no sais de quelle
Hitfisheid , yr. ardour, chaleur. geilmaniere, comment, m'y prendre. — nu geheld , lascivite.
daan ? comment faire a present ? —, (van
Hitte, vr. zeer hooge graad van warmte, chawaar) komt het, dat gij 'gevallen zijt? d'oi;
leur excessive. —, zeer heat vuur, gloed,
vient quo vous etas tombe. Van hoegrootheid,
(bij glasblazers, zilverfmeden, enz,) chaude,
combien? — lang zal uw broederzieh bier opgroote maat van drift, woede, begeerhouden ? combien' de temps votrefrere s'arritete, chaleur, ardour, fureur, fatigue. De —
lang is ow vader dood V combien
ra-t-il icir
der jeugd, la fougue de l'dge. In de hitte
(de temps) y a-t-il jue votre pore est wort?
van het gevecht, dans la ‘chaleur „du comveel geld bebt gij? .combien d'argent avezbat. In de eerfte — (of drift) , a la chauveel verfchilt dat ? de combien cola
vous?
de, dans le premier feu. Overman van —,
veel vraagt gij ? emblem deathermasie, (in de geneesk.)
mandez-vous?_ — veel kost dit book? comHittepijp, yr, caliduc, m.
bien co/rte ce livre? — dikwijls , —;veel
Hittig, b, n. zie Hoot.
maal hebt gij hem gezien ? combien de fois
Hittigheid, vr. zie Hitte.
l'avez-vous vu? Er waren, ik weet‘niet
Hittiglijk, bijw. chaudement, ardemment.
veel menfchen, it y avoit, je ne sais, cornHo! tusfchenw. ho !
bien de personnes. — zeer, inclien gij wist,
hood flit ! arretez!
Hobbel,
— fchadelijk die dwaling is, si vous saviez,
oneffene hoogte, knobbel, ine'galite , bosse, De boter is in den —, (in
combien cette erreur est pernicieuse. Gij kunt
Overijsfel gebr.) phrase usitee dans la proniet gelooven, — moeijelijk dat is, vous
saurez cross a combien cola est diflicile. Gij
vince d'Overissel, pour signifier quo, parr
effet de Pita orageux de, Pair, la baratte
weet niet , — lief hij'u heeft, hij u be,
ne produit point de beurro; fig. (in en.
mint, vous ne savez pas , combien ou 4
gem. fpr. tr.) Het is alles in den —, (verquel point it votes gime. -- ver is AmftercIT.n.
ward,) tout est brouille. — in, en vr. zie
van hier ? combien( (do lieues) y a-t-il d'icsi
heb ik er voo r
Hobbelbek.
a Amsterdam,
Hobbelbek, ,m. en vr. celui ou celle qui begaie.
gegeven, combien pee fen ai donne. Gij
weet aangenaam hem dat moet zijn, vous
Hobbelen , o. w. (ik hobbelde „heb gehobsavez combien cela lui dolt étre agreable.
beld), heen en wear bewogen worden, flingeren, secouer,. roofer , agiter, balancer,
Zie bier — nog op verfchillende wijzen ge'wa.t? comse balancer. Zij hebben met het fchuitje in
bezigd. Bid verwondering.
de gracht gehobbeld, ifs ont second dans
ment? quo:? quo? als: —, is hij dood!
dat doen !
gij
durft
morn
four petite nacelle ,dans le canal. —, op
comment ,
cons-
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comment osez-vous faire cela !

ge-

lukkig is hij (wat is hij gelukkig !) qu'il est
bedriegt gij u! que vous vous
heureux!
fchielijk kan hij vallen ! qu'il
trompez:
lui est facile de tomberi! — ver, (tot waartoe) hebt gij hem gebragt ? jusqu'oa
vous conduit? — (waarmede) quoi, brengt gij
uwen tijd -door? a quoi passez-vous le temps?

Gij ziet — de zaak zit , hoe de zaak zich
toedroeg, vous voyez Pita de Paffait:e,
comment Plaffaire se passa. — he: ook zip ,
ik zal niets doen, quoi qu'il en soit , je n'eu
feral Tien. Dat zal gebeuren — het u ook
wag fpijten, cela se fera malgre vous , malgre le depit que vous en avez. Hij zegt noch
noch wat, (hij zegt niets), it ne dit
ni quoi ni qu'est-ce? Hij moet zeggen —
of wat, (het een of het andere ,)'il faut
ols'expliquer,, qu'il dise Pun on l'autre. Eincielijk, bij verdubbeling (met den overtr.
trap) of gevolgd door des te ; als : — meer
hij drinkt,
meer dorst hij heeft, plus it
bolt, plus it sasoy: rijker (des te) gierigor, plus on est riche, plus on est avare.
— langer — erger, de pis, en pis. — eer —
(des te) beter, le pint& possible. — meer gij
hem hiertoe aanzet, ==- minder hij het zal
doen, pins vous dui en direz, moans it le
langer — beter, de mieux en
f era.
mieux. langer — meer, meer — liever, de plus en plus. — langer gij wacht —
-erger het zijn ad., plus vous attendrez, pis
ce sera. — grooter een kind is, — zoeter
het behoort to wezen, plus no enfant est
grand, plus it doit etre sage. Ten laatfte
wordt — nog door quel, quelle, tout-que,
quelque-que, hoe ook, vertaald; alsis hij ? quel age a-t-il? — groot, de quelle
grandeur ou grosseur? — groot krachten ook zijn, quelles que soient ses forces.
groot is de affland? quelle distance y at-il? fork gij ook zijt, ik vrees u niet,
tout fort que vous etes je ne vous crains
pas. —groot zijne misdaad ook zij , quelque grand que soit son crime. — klein uwe

appelen ook zijn mogen , zij zijn good,
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den Beene mutfen, oh it y des hommes, les
emmes
ne
paient
pas.
—,
zekere maat,voor
f
ileenkolen, kalk, enz, certaine mesure de
charbon, de chaux, etc. Zie verder de met
Hoed zamengeftelde woorden, als jagthoed,
Vingerhoed, enz.
Hoedanig, vrag. voorn. wat voor een, cone?
quel? quelle espece , quelle sorte, de?

—enma
is hij ? quelle sorte d'homme est-ce?
— hij ook zij , quel qu'il soit. — die ook
mogen zijn, quels qu'lls puissent titre. —,
bijw. zie Hoe ? op wat wijze.
Hoedanigheid, vr. qualite, propriete , f. itat,
attribut , m. Goede of kwade
(bijzonder van vruchten 2) acabit, m. Pap van
mindere —, (bij de papierm.) pate vanante.
— van het onderwerp, attribut, m. —,
aard, inborst, caractire ; calibre, genre , m.
Hoedband, m. cordon, ruban de chapeau, tn.
laisse , f: Zilveren of zijden bourdaloue.

Hoedbodem, m. ciel de chapeau.
Hoed.borstel, m. brosse a chapeau, f.
Hoede, vr. befcherming, garde, protection.
God neme u in zijne heilige —, Dieu vous
prenne eel sa sainte garde. —, voorzorg,
precaution, f gardes, fi pl. Op zijne —
zijn, se tenor, etre sur ses gardes, ou sur
la qui vive, prendre garde. Wees op uwe
— 2 garde a vous.

Hoeden, b. w. (ik hoedde, heb gehoed), tegen kwaad dekken , beveiligen, behoeden ,
garder, preserver, garantir. Lich voor iemand
wachten, se donner de garde a
q. titre en garde centre q. Zich voor
lets —, se garder de q. q. Hoed, wacht u
voor Haag, gare les coups, le baton. —,
weiden, mener paitre , garder les troupeaux.
De varkens
paitre les porceaux.
Hoedenbol,
vorm, forme de chapeau, f.
Hoedendoos, yr. boite a chapeau, rn.
Hoedenfabrijk, yr. fabrique de chapeaux.
Hoedenkas, zie Hoedendoos.
Hoedenkoopman, zie Hoedenkramer.
Hoedenkramer, m. marchand chapelier.
Hoedenmaakfler, yr. chapeliere. (beteek.
Hoedenmaken, o. zie Hoedenmakerij in de a.
Hoedenmaker, m. chapelier.
Hoedenmakerij yr. fabrique ou manufacture

quelque petites que soient vos pommes , elles
soot bonnes. deugdzaam s deze jonge juffers
ook mogen zijn, quelque vertueuses que
soient ces demoiselles. AANM. Men ziet bier,
de chapeau.
dat quelque-que,. hoe ook, als een voeg- Hoedenmaking , yr. het waken van hoeden?
woord, dat ^den fubjonctif regeert, befchouwd fabrication des chapeaux, chapellerie,f. mewordt, tins,,onbuigbaar is, eenibijv. naamw.
tier de chapelier, tn. —, kunst van den hoetusfchen quelque en que hebbende. o.
d.enmaker, art du chapelier, m. workcomment. Gij vergeet het —, vous oubliez
plaats van den hoedenmaker, atelier du chale comment.
pellet , tn.
.Hoed, m. chapeau. Een kastoren
een — Hoedenmakersnaald, carrelet , m.
van beverhaar, un castor, un'chapeau de poll Hoedenmakersgild, o. corps des chapeliers , in.
de loutre, castor. Een vilten un cha- Hoedenitoffeerder, m. celui qui monte des
peau de feutre. Zijden —, chapeau de soie.
chapeaux, garntsseur de chapeaux.
INTaterproef —, chapeau impermeable. Den Hoedenwinkel,
boutique de chapelier, f.
voor iemand afnemen, titer le chapeau a Hoeder, m. bewaarder, befchermer, protecI. 9., se ddeouvrir. Den — op hebben,
tear,, gardien. Koeijenhoeder, fchapenhoeetre convert, e. Begroeting door het afder, gardeur de vaches, vacher, gardeur
nemen van, den —, coup-de-chapeau, m.
de brebis.
chapellade, f. De opgeflagene rand van den Hoederin, yr. garde , gardienne ., gardeuse.
, lc retroussis; fig. Den — in de hand Hoedje, verkl.
zie Hoed; inzonct. Hoed,,
nemen , (eerbied betoonen,) mettre la
jes , meerv. touwingen , (fcheepsw.) sauvemain au bonnet, titer son bonnet. Dat zijn
rabans , m. pl. , tordes , , f. pl.
lieden, welke men niet anders dan met Hoedkap, m. kap in eenen hoed, cafe de
den in de hand moet aanfpreken, ce tont
chapeau, f.
des gent , aux quels it ne faut parlor que la Hoedpluim, yr. vederbos, plutnet , m.
main au bonnet, que chapeau bas. Det Hoeclfter, yr. befchermfter, bewaarfter,, prois eon man, voor wien men den — moot
tectrice , gardienne.
afnemen; zie Afnemen. Veel hoofden onder Hoof, m. het hoornachtige gedeelte aan den
eenen — brengen , mettre &accord plusieurs
voet eons paards, en t. sabot de.cheval, papersonnes; fpr. w. 'Naar hoeden zijn, gelto-on, m. carne, f:
Cc3

Hoef,
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Hoef, yr. zie Hoeve.
Hoefblad, o, in de kruidk.) tussllage,
(pas d'une), cacalie, f.

Hoefhamer, m. brochoir, ferretier.
Hoefijzer, o. fer 'de cheval ou fer4 a cheval,
tn. Een oud weder opgelegd
un rassis.
Gaten in een
flaan , (bij de hoeffmeden ,)
itamper un fer de cheval. Het — afflaan, deferrer. Het — verliezen, se deferrer.
Hoefines, o. boutoir,
Hoefkruid, zie Hoefblad.
Hoefnagel, m, cloud ferrer un cheval, tn,
caboge, f:

Hoefflag, m, flag van den hoef eens paards ,
coup de pied d'un cheval. —, het gedeelte
van eenen dijk of weg, dat elk eigenaar van
eene hoeve moet in orde houden, partie
de digue ou de chemin, que chaque proprietaire d'une ferme est oblige d'entretenir ;
fig. Dat is buiten mijnen c'est hors de
ma sphere. —, de plaats, Welke voor het

verblijf van iemand, van krijgslieden, of
voor den (land van iets, gefchikt is, demeure, habitation, f.

Hoeffmederij , vr. kunst van den hoeffmid,
marechalerte, f: de werkplaats zelve, forge
de marechal.

Hoeffmid,
marichal ferrant.
Doefflal, m. noodftal, travail.
Hoegrootheid, yr, bepaalde grootheid van
eenige zaak, grandeur, qttantite, quotitó
deter mince, f. nombre fixe,

corn, angle , coude ,m. carne, Zet
Hoek,
dezenftok in dien mettez cette canna dans le
coin. Eene tafel met vier hoeken, une table a
quatre carnes. Eene dobbelfteen heeft zes
vlakken en acht hoeken, un de a six faces
et huit carnet. De — van twee zamenloopende muren, encoignure, f Men heeft in
dezen hoek een kabinet aangebragt, geplaatst , on a menage un cabinet dans cette
encoignure- Deze muur maakt eenen ce
mur fait le cantle. De hoek van dit huts is
zeer f.cherp, Tangle de cette maison est
tres-saillant. De fcherpe hoeken van eenea fteen afhouwen, afiagen, ecorner une
.piirre. De hoeken van eene pastei, les
cornes d'un pate. De vier hoeken of ruiten
van een fchild, (in de wapenk.) canton.
Hij voert een gouden kruis met eene liar
in elken hoek van hetzelve , it porte une
croix d'or et une toile a Chaque canton.- De
regterhoek , linkerhoek , le canton dextre,
sinistre. De vier hoeken van een fchild,
met de daarbij behoorende ftukken verfieren,
cantonner un ecu. — van eene nok, (in de
bouwk.) brisis , f: — van gereedfchappen,
enz. coude, f: — van eenen winkelhaak ,
coude d'une equerre. —, het uiterfte chide
van jets, cm. Op den — der ftraat,
coin de la rue. —, kromte, draai van eene
itraat, tournant. Zich in eenen der-kamer verbergen, se cacher au coin de la
chambre. Iemand in eenen — drijven, aculer q. q. , afgelegene plaats, coin, quartier, als: Men heeft alle hoeken der flad
doorzocht, on a cherche dans forts les coins
de la ville. Hij woont in een' afgelegen —,
it demeure dans un quartier eloigne. Een eenzaam hoekje, fchuilplaats, enz. reduit. Hocken en winkels, verborgene hoeken, coins et
recoins: — of kaap ,een nititek , in den
hock des lands, pointe 'de terre, f: cap.
Eenen — omzeilen, (Amy.) doubler le
cap; fpr. w. Den — te boven komen,
(het gevaar ontkomen ,) etre hors du dangewest,
ger, ,oir vaincu tes obstacles..

Hot
ftreek. De vier hoeken der garde, les root
coins de la terre; voor kan i , zijde, cdtó, als
Uit dien — wachten wij ftorm, c'est de cc
cote-la que nous attendant la tempete. De
wind heeft lang in dien geftaan, le vent
a die longtemps de ce cote-la; fig. Den
— om zijn , (in de volkstaal,) overladen zijn , als: Hij is den — om, (hij is
dood ,) it est mart, it a passe le pas. Uit
den — komen, (voor den dag komen ,)
zich openbaren, se declarer, parler franchement, se montrer. Jets uit den — halen,
mettre ou faire paroltre q. ch, au jour. Den
— (het hoekje) te boven ziju , Pavoir
echappe belle. —, weerhaak, waarmede men
vischt, hamepon. De visch is aan den —,
le poisson est a Pharnepon; fig. of fpr. w.
Hij heeft den — al in de keel, (de man is
reeds in het net ,) it a déjà mordu a Pitamepon , it est (Wei dans les filets , it a donne
dans le panneau.
(in de meetk.) onbepaalde ruitnte , begrepen tusfchen twee lijnen , die elkander fnijden , angle. Eene megte , fcherpe, flornpe , kromlijnige —,
angle droit, aigu, obtus , curviligne. Een
— van 45 , van coo graden , un angle de
45 , de coo degris. De ligchamelijke ruimte , begrepen tusfchen twee vlakken , welke
elkander fnijden , wordt tweevlakkige genoemd , l'espace inde'fini, compris entre deux
plans qui se coupent, se nomme anglediedre,
angle a deux faces. Ligchaam nit twintig

gelijkzijdige hoeken beftaande. Zie verder
de met Hoek zamengeflelde woorden, als:
Vierhoek , Vijfhoek , Zeshoek , Achthoek,
enz. insgelijks Schuilhoek , enz.
Hoekachtig, Hoekig , b. n. angulaire, anguleux , se, a angle , pities de coins, dentele, e,
cornu, e.. Een hoekig en puntig brood, en
bijw. angulairement.
pain cornu.
Hoekbalk , m. (fcheepsw.) aritant ,poteau cot,

Honeilecrb.ank , yr. zie Toonbank.
Hoekboot, yr. zie Honker.
Hoekbuffet, zie Hoekkas.
Honker, m. zeker vaartuig, houcre, hourque,
sorte de bdtirneut de picheur.

Hoekje , o. verkl. w. van Hoek. Het — van
den haard, zie Haard.
Hoekhuis, o. maison du coin, f.
Hoekkas, Hoekkast, vr. armoire placie au
coin , encoignure.

Hoekkeper, m. hoekfpar, (in de bouwk.)
solive qui joint et soutient en coin, aritier.

Hoeklijn , yr. diagonale.
Hoekman, m. image ou figure d'homme qui
sert d'ornement au coin de la poupe d'un
vaisseau,

Hoekmeetkunde , yr. (in de meetk.) goniame. eter, m. (in de meetk.) rapportettr,
Houelem
recipiangle, grapho-metre.
(bij de
landm.) theodolite. — der natuurlijke' kristallen , goniometre.

Hoekmeting, zie Hoekmeetkunde.
Hoekpilaren, . meerv. antes.
Hoekpilaster, m, pilastre cornier. Hoekpost,
poteau cornier.

Hoekpleisteringen, yr, meerv. aritieres.
Hoekpunt, o. (in de meetk.) sommet, tn.
Hoeksch, b, n, in de Ned. gefch. zie Kabeljaauwsch.
Hoekfchen en,Kabeljaauwfchen, meerv. (in
de Ned. 'gefch. zeer bekend,) Hamepons et
Cabillaux.

Hoekipar,, vr. (in de bouwk.) chanlatte , f.
„aretier, nt.

Hoek-
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Hoekfteen, nt, bindfteen, Pierre de refend,, Hoepeien, o. (ik hoepelde, heb gehoepeld),
jotter
au
cercle,
menet.
(in
-du coin, de Tangle, d'encoignure, —,
un cercle,
de H. Schrift,)pierre angulaire. — van een faire router les cercies.
venfler, enz. (jn de bouwk.) ecoinson. Groo- HoepelrOk, m. hoep of hoefsel van walvischbeen ,,dien de vrouwen eertijds aan de heuve — aan een bruggehoofd, butee, f.
pen droegen, om" hare roktten wijd uit td
Hoekitijl, m. van het verhemelte eener koets,
zetten, vertugade, f v'ertugaditi; m.
cornier.
Hoephout, 0. boas propre faire des cercks,
Hoektand , m. oogtand , dent oeillere, f.
des
cerceaux.
van
een
paard,
dent
tndcheliere.
—
baktand,
Hoepkooper,
marchand de cercles on de
coin, m.
cerceaux.
Hoekvatter, m. angloir.
Hoepmaker,
m. faisettr de cercies ou de cerHoekvenfter, o. fenetre angulaire, f.
ceaux, cerclier.
Hoekvijl, yr. lime angulaire,
Hoepring, m. (bij de juwel.) lone. Een zilHoekvormig, b. n. zie Hoekig.
veren zonder iteen of kis, tin jonc
Hoekvorst, yr. (in de bouwk.) faire cornier, m.

d'argent.

mecons, m. pl.

cle, au cerceau.

Ikekwant , o. filet de picket& , garni d'ha- Hhepftok , in. baton qui sort a foner au certHoekswijs, btjw. en forme d'angle, de figure Hoer, yr. petain; prostituee, paiilarde, garangulaire.

Hoekzuil , yr. colonne angulaire.
Hoen, o. in het algemeen zoo wet een haan
als eene hen , poule., f. ) De hoenders
in den tuin, les ponies sont-dans le fardon.
—, het jong van eene hen, kuiken , pottier, m.
kuiken , wanneer het nog zeer
jong, niet fang uitgebroeid is, poussin, m.
Deze hen heeft acht hoenders, kuikens,
cette poule a huit poussins. Jong, vet gemost —, poniards, f. poulet engraisse, ook
wel geline,gelinotte,.f. genoemd. Stooffel van
jonge hoenders, gibeiotte, f: long —, kip,
jonge hen, poulette,
(eene kip
Een
of hen ,) die haast leggen, poulettetprite
el pondre; zie Hen , Kip; fpr. w. Hij flaat
er onder, als malle Jan onder de hoenders,
it en parle' a tort eta travers; fig. Met de
hoendertjes naar het rek pan, se coacher
avec les _ponies. bij jagers, veldhoen,
perdrix, f: ' Zie verder de zamengeft. woorden : Korhoen , Waterhoen, enz.
Hoenderborst, yr. blanc de pottier, m.
Hoenderbout , m. cuisse de ponies, f.
Hoenderdief, m. valour de ponies.
kuikendief, (wouw) tnilan.
Hoenderei. o. oeuf de poetic ,
FIoendereten, Hoendervoeder, o. de la mange-

co, fills, femme de joie, femme publique,
facile, qui
n'est pas cruelle. petite-fine, grlsette. In de

fornicatrice ; beleefd w.

openbaring wordt bet cheideniche Rome de

groote Babylonfche genoemd, dans- Papocalypse, Rome - paienne est appelee la
grando Babylone prostituie. Met hoeren omgaan, hanter les garces; (in den gem. tr.)
catin.
Hoerachtig, b. n. onkuisch impudique, lascif,
ive , adonne aux femmes,,paillatd, ribaud-,
0. — meisje, file lascive. — taal, propos
o sceniters,f..pl. —-worden, s'apo' bscener,
paillarder. Op eene
wijze, bijw.
lardement.
HeerdOm , o. hoerenleven, putanisme , no. vie
itnpudique, f.
Hoereerder, m. putassier, paillard, e, fornicateur, ribattd.
Hoereerfter, vr.fornicatrice. 'Zie Hoer.
Hoerekind, o. file on fine de putain, bdtard,
0, enfant illegitime ou naturel.

Hoeren, o.
(1k hoerde, heb gehoerd), zie
Hoereren.
Hoerendochter, yr. fine de putain.
Hoerendop, m. coureur de bordel.
Hoerengewaad, o. costume de prostitude; ha-

billemer4 dishonnite, de putain, m.
Hoerenjager, m. hoerenlooper, , bordelier,
afire pour les polders, de la detrem.pe, f.
putassier, coureur de bordels, zie Hoereerm.
der.
tnarchand poulailler, de volaille.
Hoerenkoekje, o. certain petit gateau, tn.
Hoenderkorf, m. corbeille a la volaille , f. Hoerenkot, zie Hoerhuis.
Hoendeduis, yr. you de poule, m.
H,oerenlied, m. chanson obscene, f:
Hoendermaag, yr. (tweede maag der vogels ,) Hoerenliefde, yr. amour la soif, m.
gesier de poule, f.; fig. Eene — hebben , Hoerenloon, o. salaire de putain, tia„
avoir un estomac d'autruche, avoir bon ap- Hoerenpartij o, racdille de bordele, f:
pear.
Hoerenpraat, Hoerentaal , yr. vuile redenen,
Hoendermarkt, yr. marche aux ponies, el la
discours, langage impudique, tn.,obscenitiS,
volaille, m.
Ph
Hoendermelker, m. celui qui sieve des poulets, Hoerentranen, m. meerv. larmes de putain,
des potties.
Ph
Hoendermest of mist, m. fiente de ponies, f:
Hoerenvoogd, zie Hoerenwaard.
Hoendernest , o. nid de ponies, vs.
Hoerenwaard, m. maquereau, maitre de borHoenderpas-tei, yr. pate de poulets , no.
del, gem. rufien.
Heenderpoot ,
Hoerenwaardin, yr. maquerelle, maitresse de
paste de poule.
Hoenderrek , o. fuchoir,, perchoir.
bordel.
Hoenders , o. meerv. zie Hoen.
Hoerenwerk, o. hoerenftreek, action itnpudiHoenderfoep, yr. soupe aux potties.
quo 7 j: tour de twain, etc., tn. —, hoeHoenderfoort, yr. gallinacee. De ftruisvogel
renbedrijf, 'outage, tn.

Hoenderhok,
Hoenderkooper, m.

is een tot de — behooreude kort gevlerkte Hoerenwinkel, m. zie Hoerhuis.
vogel, Pautruche est une gallinacee brivi- Hoerenzoon, m. fits de putain, bdtard.
Floereren, 0. W. (ik hoereerde , heb gehoeBoep, m. ring zonder ingelegde fteenen ,fonc,
reerd), paillarder,, courir irs bordels, donanneau, zie Hoepring. —, wrong op het
ner dans le putanisme,_putaniser, (van
hoofd, bouriet, bourrelet.
vrouwen,) se prostituer, sr livrer s PimHoepel, m. band om vaatwerk, cerceau, cercle.
pudicite.
aan eene trom , vergette, f.
floe rcrij, yr. ontucht, putallisme, tn. paillarC4
penne.
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dise, fornication, impudicia, gem. tibatiderle.
Iloerhuis, o. Bordeel i, tn. bordel, lieu or) les
fluespubliques se postituent, lien de debauche, m.
Hoerscl, b. ti. onkuisch, zie Hoerachtig.
Een hevige, drooge —,
Hoest, m. toux,
une . tosx violente, seche; fig. fain. Ik heb
er den — van , (ik kreun er mil niet om ,)
je ne m'en soucie pas, je m'en moque; fain.
je m'en bats l'oeil. Zie Kinkhoest , enz.
Hoesten, o. w. (ik hoestte , heb gehoest) ,
tousser; fig. Hij denkt dat ik' hem grootelijks van nooden heb, maar ik hoest hem
wat, it croit que j'ai grand berein de lui,
Timis je lui -fais he pique, je tie Wen soucie
pas , etc. Het —, la tousserie.
Hoetelaar, m. broddelaar, knoeijer, bousilleur,
savetier.
Hoetelaarfter,, yr. knoeifter, broddelaarfter,
bousilleuse.
Hoetelarij, yr. knoeijerij , bousillage, tn.
(ik hoetelde , heb gehoeteld),
Hoetelen , o.
knoeijen, broddelen , gaiter la besogne, bousiller, saveter.
Hoetelerij, zie Hoetelarij.
lloetelwerk, o. broddelwerk, bouSillage, tn.
Hoeve, yr. pachthoeve, landhoeve, ferme,
tnetairie, cense. —, (in de prakt.) teneKleine —, borderie.
ment,
Hoeveel , bijw. combien.
f. timHoeveelheid, vr. quantites
bre, tn.
Hoeveelfte, b. n. quantieme. De' — is hij ,le
(vragend van den dag
,quantieme est-11.
der maand,) le quantieme, Den hoeveelften van de maand hebben wij heden? le
quantieme, du meis aeons-noun aujourd'hui?
Van den hoeveelften is zijn brief? du
quantieme de 4uel quantieme, vows ecrit-il?
Een horologie , dat den hoeveelften der maand
aantoont, une montre a quantieme.
Hoeven, b. w. (ik hoefde, heb gehoefd),
noodig hebben, behoeven, avoir besoin de
q. ch., zie Behoeven. o. w. noodig
zijn, behoeven, titre tikes:wire. Niet —,
n'avoir que faire de. Ik zou er niet — te
gaan, je n'aurais que faire d'y aller. Het
ne sera pas necessaire.
zal niet
Hoevenaar, m. bruiker eenet hoeve , metayer,
fermier ; censier.
Hoevenaarfter, yr. mitayhre , fermiere,) censiere.
Hoewel , Hoezeer, voegw. quoique, bien que.
Hoezee , tusfchenw. ivat.
Hof, m. tuin, jardin. De — van Eden, le
jardin d'Eden , le paradis terrestre.
Hof; o. vorsteiijke woonplaats , paleis,palais.
Het voormalige — te Groningen, is thans
tot emander gebruik beftemd, Pancien palais a Groningue est maintenant destine
tin autre usage. — 5 hofhoucting, de vorst
zelf met zijne hovelingen, die den vorst
gewoonlijk vergezellen, cour, f. Het — is
vertrokken naar Brusfel, la cour est partie
pour Bruxelles. Het — is op de jagt, la
cour est a la chasse. Ten hove verfchijnen,
paraitre a la cour. Ten hove vporgefteld
worclen etre presente 41 /a cour; faire sa
cour au prince , au monarque , etc. ; fig. Zijn
(zijne opwachting) bid remand maken,
aire la cour a q. q. , (wanneer dit meerfmalen
gefchiedt, en met oogmerk , om iets
ne gunst,)courte verkrijgen, vleijen
om ee
tiser q. q. Den vrouvven het — maken, (aan
dezelve alle oplettendheden bewijzen ,)courUser les dames. Eene juffer het — maken,

0

r

(vrijen,) faire la cour d sore demise! e ,

t galantiser, Open — (vrisje tafel) houdew,
tenir table ouverte, tensr cour plenihre;
fig. Vrij — hebben, (vrijheid hebben te
doen, wat men wil,) avoir la clef des
champs, avoir permission ou champ libre.
plaats , , waar men pleit; de regters die daar
vergaderen , eene hoogere regtbank , cour ,f.
Het— van justitie, la cour de justice. —van
asfifes , la cour d'assises. Het — van casfatie,
la cour de cassation. Hij heeft op het — van
casfatie geappelleerd, i/ s'estpourvu en cassation. Zie verder de met Hof, als : Geregtshof, enz. zamengeflelde woorden. ministerie , kabinet, cabinet, m. De hovers
van Petersburg en Weenen , les cabinets de
Petersbourg et de Vienne. —, zie Ifofje.
zie Toin.
Hofapotheek, yr. apothicairerie, pharmacie
de hi cour,
Hofapotheker, m. apothicaire, pharmacien de
la cour.
midecin de la cour.
Hofarts,
Hofbakker, m. bouMnger de la cour, panetier.
Hofbakkerij , yr. paneterie, boulangerie de la
cour.

Hofbarbier,,
barbier de la cour.
Hofbed, o. zie Tuinbed.
Hofbediende, m. officier de la cour.
Hofbibliotheek, vr. bibliotheque de la cour.
Hofbloem, zie Tuinbloem.
Hofdame, vr. dame de la cour , dame d'honneur.
Hofdienst , yr. service, emploi, tn. charge 4
la cour,
imprimeur de la cour.
Hofdrukker,
Hoffeest,- o. gala, tn.
Hoffelijk , b. n. wellevend, civil , e, obligeant,
poll, aise , courtois, e, galant, e; fain. accort, e. bijw. civilement, poliment,
honnitement galainment, etc.
Hoffeliikheid, yr. wellevendheid, beleefdheid,
civil:a,. politesse, galanterie, urbanite,
courtoisie:
Hofgebruik, o. etiquette (de la 'tour), f:
Hofgek, zie Ho-filar.
Hofgeregt , o. conseil aulique, on. chambre
aulique , f.
Hotewas o. planter, herbet, d'un jardin,
pl.
potageres ,
Hofgezind, o. -hofgevolg, tour, suite dun
roi, f., les courtesans.
Hofheer,, m. officier de la tour.
Hofhoer, vr. courtisanne.
chitin de basse-cour; chien d'atHofhond,
tache, natin.
Hofhouding , yr. cour, siege de la cour. —,
do kosten tot onderhoud van het hof, Pentretien de la tour, on.; parade, etalage, ceremonie.
ca7
Hofhuisje 9 o, tuinhuisje , tnaisonnette,
binet de jardin, nt.
Hofjager, m. chasseur du prince.
Hofjagermeester, yr. op-perjagermeester, maitre de chasse de la cour, grand veneur.
Hofje , o. godsdienflig en weldadig'gefticht,
voor oude of zwakke lieden, etablissement
de bienfaisance pour des personnes ,gees on
infirmes.
Hofjonker, m. feune seigneur de la cour,
gentil-homme de la cour.
Hofjuffer, zie Hofdame.
Hofkamer,, yr. zie Tuinkamer. — 5 zie Hofgeregt.

Hofkanfelier, m. chancellor de la cour.
Hofkapel, yr. chapelle du roi, du prince etc.
Hofkapellaan, m. chapelain du prince.
Hofkapuciin, yr. carvi.

Hof-
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het kaartfpel ,) het niet voorhanden zijn van
de vol g kaart renoncer. Waar de kleur
hokt , (die
de kleur der kaart mist ,)verliest^
potageres, f
het fpel, le renonfant pert le jet, ; fig. Het
Hofkuiper, m. tonnelier de la cour.
holt, edit ne va pas. Het hokte ergens ,
Hoflaan, yr. allee du jardin.
zie Hsuit est survenu quelque accroc.
Hofleven, o. de hoffche levenswijze, le genre
ken, Nederhurken.
de vie que Pon mane a la cour, f:
Hoflieden, o. gens de cour, courtesans, tn. pl. Hokkonijn, 0. lapin domeStique, lapin de
clapier, tn.
zie Hoveling.
Hol , o. fpelonk , grot, nest der roofdieren, aardHoflucht, yr. air de la cour, m.
kuil , creux , antre, repaire, tn. caverne, grotHoftneester, m. opzigter over eene huishonte, f. AANM. Antre is diep, duister, akelig
ding , maitre d'hOtel. opperopzigter
wilde dieren verkiezen het tot hun holvervan eenen vorst, ('intendant de la maison
blijf. Caverne heeft zekere ruimte , eene
opvoeder van
d'un prince, du palais.
behoorlijke hoogte, en is, op de opening na,
, op fcheeenen jongcling, gouverneur.
door natuur of kunst van alle kanten beflopen , malt, e valet du capitaine.
ten en beveiligd. Rooverbenden vinden daarHofmeesterfchap , o. charge de maitre d'hdtel,
in gefchikte wijk- en ftapelplaats. Grotintendance du palais, f.
to is inzonderheid eene natuurlijke of kunHofnar, m. boufon de cour, fbu de cour.
itige uitholling door den tooi der natuur
Hofpartij, yr. parti de la cour,
veraangenaamd of hiertoe gefchikt; een kluiHofplaats, zie Hofhouding in de r.. beteek.
zenaar Ninth daarin eene, naar zijnen fmaak
Hofpoort, yr. torte de l'hotel de la cour, du
gefchikte , eenzame wooing. Repaire is ook
palais, d'un jardin.
het —, leger of nest van wilde dieren, als :
Hofpop, yr. poupde de cour, coquette ; fig. zie
Leeuwenhol of kuil, repaire d'un lion, etc.
Saletjonker.
en fig. roofnest, fchuilplaats der roovers.
Hofprediker,
aumgnier de la cour.
Dat der vosfen wordt taniere, renatdiere
Hofraad, m. conseiller aulique, conseiller de la
genoemd. Pat van hazen, terrier de lievre.
cour.
Zie verder: Konijnenhol, clapier, terrier
Hofraad, yr. geregt, conseil aulique, chambre
donker gede lapins „ Vosfenkuil, enz.
aulique, f.
ook het ruinr
van&enhuis, cachot, m.
Hofraadsvrouw, yr. conseillere de la cour.
van een fchip , ook de diepte van een fchip,
justice de la cour, f.
Hofregt, o. droit ,
Hofregter, m. juge d'une cour.
( fcheepsw.) pontal. — in het ruim, creux
dans la cede. Met flangen en raas in bet —
Hofrouw, m. deull de la cour.
liggen , (fcheepsw.) avoir les milts de hunes
Hoffchenker,
echanson de la cow-.
et les basses vergues calies et amenees. Het
Hoffchilder, m. peintre de la cour.
— der hand, le creux-,de la main. Het —vast
Hofflagter, m. boucher de la cour.
den voet , la plante du pied, zie verder Holyr.
Hofflak ,
zie Tuinllak.
ligheid. fchrik der paarden; als : De
Hoffleep, zie Hoffloet.
paarden raakten op —, (op den loop ,) les
Hofflaat, m. cour, f.
chevaux prirent le mors , le frein ails dents;
Hofflad , zie Hofplaats.
fig. Op — raken , (losbandig worden 9)
Hofftede, yr. heeren landhoeve, maison de

0
nofkok, in. cnisinier de la cour.
Hofkruiden, 0. mem moeskruiden, betties

s'adonner a une vie ,dissolue , se ?longer dans
cantpagne, campagne, maison de plaisance.
la debauche, van kinderen (wild fpelen,)
vorstelijk goed,, domaine. Goeden dag
s'imanciper, perdre la raison. Zinn hoofd
(vaarwel aan de vermaken,) adieu pais op —, (loopt om,) it a Pesprzt egare ,
niers , vendagei sont faites.
it a perdu le bon sens, it a martel en tate.
Hoffloet, m. cortege, equipage, tn. suite de la
Die dweeper heeft veel hoofden op — gecour, f.
bragt, ce fanatique a mis Bien des fetes a
flofvergadering, vr. algemeene , voile, cour
l'envers.
(palais.
pleniere.
Hofwacht, yr. garde de la cow. , garde du Hol, b. n. dat inwendig eene ledige ruimte
heeft, creux, se, vide. Een holle boom,
Hofwachter, tuinwachter, garde du jardin.
un arbre creux. Eene holle kies, une dent
Hok, o. kot, eene afgefchotene plaats, om
Eene holle maag (honger) hebcreuse;
er vee enz. in op te fluiten of te bergen,
ben, avoir le ventre creux, Pestomac vide.
fial, loge pour le betail, loge d'etable, cloi—, in het midden ingebogen , concave. — geson , f. toot, retranchement, reduit, coin,
ilepene glazen , des verses concaves. Eene holle
recoin, m.; van hier : Duivenhok , Hoenderoppervlakte, une superficie concave. — uitgehok, Hondenhok, Konijnenhok enz. Zie
hold, cave, e,canneler,e,creuse,e. Cbij timmerl.)
cleze woorden ; fpr. w. Bij iemand het —
evide, e. — vanbinnen als eene buss, tubi forme.
inkrijgen, (iemands vertrouwen en genegenuirflaan , gedreven werk maken, retreindre.
heid winnen ,) gagner la confiance et l'afals:Holle,
ingezonken , enfonce, e.
jection de q. q.
voor bezems, boritels,
diep in het hopfd liggende , oogen, des yeux
luiwagens, enz. decharge, f —, in eene
gevangenis, cachot,
Donker —, noir
enfonces dans la tete. diep , als nit een
hol opkomend ; eene holle, grove, item,
cachot. —, (op fchepen,) pare de marine,
vne Crosse voix, une voix sourde. —, onpare d'un attelier. plaats voor ontta, (van, het water gefproken, wanneer
-kelde fchepen, espece de bassin pour des
vaisseaux desarmes. De grootfie fchepen zijn
onder de oppervlakte , eene holligheid fchijnt
to zijn. Eene holle zee, une met grosse,
al in het — gehaald, on a déjà renferme les
voor
plus gros vaisseaux dans le parc.
agitee , orageuse, houleuse. duister, als:
in het holle van den nacht, dans la unit
nest, voile
masten, fosse aux mats , f.
noire. Holle weg, door plasregen aldys gowoning, taudis, chenil , en.
Hokduif, vr. pigeon de voliere.
worden , ravin, un chemin creux, tn. cal*,
Hokhond, m. chien &attache, de basse cour.
f. — fnijwerk op pilaren, (in , de bovwk.)
cavet, m.—, onder de okfaen , gousset,
Hokkeling, m. en yr. eenjarig kalf, un vedu
d'un an; fig. jeune novice , jeune blanc-bec.
— van een been , waarin een_ander been
draait, (in de ontleedk..) cotyle; an. — of
Hokken 0. w. (ik hokte, heb kehokt),
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H0L
bol, (kinderfpel,) concave as CONV011? fig.
of fpr. w. — over bol weglo-open, se sau-

H0L
Ronde concaviti. — Naar In metaal
of glas, soufflure. — der hand, creux de la
main, no. — van den hie, creux du talon,
en bij een paard, paturon, m. zie Hollig-

ver ventre a terre, allonger le jarret.
—overblign,
etre seas dessus dessous,
etre tout en disordre. Det ging er — over
heid.
bol , y eut bien de la confusion.
Holwangig, b. n. qui a les Jones creuses.
Ho/achtig, b. n. un pen "creux, se; etc. —, Holwortel, m. farazijnskruid, aristoloche, f.
dat inwendig vele holligheden heeft,
Hoin, yr. van visch, Mite, laitance (d'un
leux , se.
poisson
zie verder Hommetje.
Holader, yr. veine cave.
Hombaars, m. perche laitee,
Holblok, o. klomp, sabot, m.
Homber, zie Lomber.

Holbollig, b. n. grappig, koddig, boertig, Hombergat, o. gat, met eene fchijf, dat boenz. croustilleux, se, plaisant ,e,facitieux,
yen in de toppen der masten gemaakt wordt,
euse, burlesque.
(fcheepsw.) eucornail , in.
Holboor, yr. Holbeitel, m. evidoir,
Homberfpel, zie Lomberfpel, o.
Holbuik , m. en vr. (zeker dier,) goulu, Hombokking, m. hareng sauret laite.
glouton, tn.
Hommelbil, yr. bourdon, on. —, mannetje
Holderdebolder,, m. onbedachtzaam , hurlubreder bijen , abeille, terrestre, f.; fig. luilu, seas dessus, dessous.
aaid , paresseux, tn.
Holhe'd, yr. zie Holligheid.
Hommelen, 0. w. (ik hommelde, heb gehomHolijzer, o. gods, gouge, f:
meld), bourdonner. mompelen, bourHolkeel, m. en yr. goulu, e; ook buveur,
donner, murmurer entre les dents.
euse. inzond. gat , holte , (bij de horo- Hommeling, yr. bourdonnement, m.
mutlogiemakers) (en timmerl.) affnuiting van
mure , m.
eenen balk, cizanfrein,
Hommerd, m. poisson mdle ou
Nolla tusfchenw., hola! he!
Hommetje , o. hom aan een Overhemd enz.
Hollen, 0. w. Ck holde , heb gehold,) van
jabot, m.
paarden , elle. door fchrik op den loop gaan, Homp, yr. een ongefchikt, lomp, dik fluk,
prendre le rnors, le frein, aux dents. Het
gros morceau, guognon, login, m. —brood,
paard is op hol, (in de rijfchool ,) le chebribe, f.
val s'emporte; fi fl . van een' mensch, en ook Hompelaar, m. celui 9ui cloche, boite , clopine.
vari kinderen, s'emanciper, perdre la rai- Hompelen, o. w. hompelde , heb en ben
son; fpr. w. Het hollende paard naloopen,
gehompeld) , wank gaan, hinken , clocker,
courir apres un bien qu'on a perdu. Het is
clopiner. Zie verder de AANM. op Hinmet hem
of ftilflaan, it court laposte ou
ken.
s'arrete tout court; it va toujours d'une ex- Hompelig, b. n. clochant, e, clOpinant, e,
trimite el l'autre; fig. Die jongeling is aan
zie Hobbelig.
bee —, ce jeune homme est en dlbauche. Hompeling, yr. hinking, clochement , m. actiMijn hoofd holt er van, fen perds la téte.
on de bolter, boiteux , euse; fig.
Eerie hollende vcrbeeldingskracht, une ima- Hompelvoet, m. en yr. kreupele, boiteux,
gination extravagante. Uithollen, excaver,
euse.
creuser.
fond, m. een bekend huisdier, chien. Het
H011etje, 0. verkl. woord van Hol. —, inwijfje, van eenen hond, zie Teef. Len dol.
zond. fig. Een openlaten, (zich matigen
le —, un chien enrage. Een Engelfche —,
in bet eten, fchoon men daartoe nog lust
(dog,) dogue; zie verder de met Hond za.hebbe ,) Hisser une vide ou une marge, c.
mengeftelde woordeu, als : Jagthond, Paa. d.. moderer rappitit,ne pas manger a sa
trijshond, Waterhond enz. zonder ooren
aitn.
Ik
zal
een
—
openlaten
voor
het
noch ftaart, courtaud. Honden werpen,
f
tweede geregt, je me reserve pour le second
(jougen,) chienner, faire des petits ?Mons;
service.
fain. Ik ben zoo moede als een —, je suis
Holligheid , vr. holte , creux, no. cavite ,
las cornme an chien; fig. Hij is een vuile
cavernosote, f.; van een rond, ligchaam,
c'est un vilain natin, une mauvaise teconcavite. Oorsholligheid , (in de mid.
te; fpr. w. Hij is bekend als de bonte
conque.
—
k.)
der borst , cavite, capacite
(hi' is om zijne daded, bij alien in
de la poitrine. De —, ruimte van, eene ton,
eenen kwaden naam ,) it est connu coonla capacite d'un tonneau. —, die boogswijme le loup blanc. Hij ligt of h is daar als
ze gemaakt is , bombement, chantournement,
een — aan den ketting, it en la comme un
tn. Kleine — der herfenen, cellule.
chien a l'attache. Slapende honden moet
men niet wakker maken, (eene moeijelijkverzakking van den grond onder een gebouw,
ook in eene fteengroeve , fondis, m. holheid , welke men vermijden kan, veroorte daar het oog in ftaat, oogholte, (in de
zaken,) it toefaut pas reveiller le chat, qui
ontl. k.) orbite, m. onder de okfelen ,
dort, ol ne Taut pas emouvoir les frilons.
gousset. —, gat aan den oever onder de
Kome_lk over den —, zoo kom ik ook over
wortels der boomen, (bij de visrchers,) souden (hart, (overwinne ik het grootere,
dan overwin ik ook het kleinere, heb ik A
rive, f:
gezegd, zoo moet ik ook B zeggen,)q.nand
Holoogig , b. n. ayant les yeux enfonces ,
creux.

Holrond , b. n. concave.
Holfter, m. pistoolkoker, fourteau de pistolet , no, fonte pour pistolet , f.' foldaten
knapzak, havresac.
Holfterkap, yr. chaperon pour fonte de pistolet,
on. custode, f.
gainier, fourHoltlermaker, m. fcheedemaker,
Teller.
Nolte, yr. cavite. —, (in de ontl. k.) sinus,
m. De — der ierfenen , le sinus de cerveau.

on a avale le boeuf, on ne dolt pas s'arriter
01 la queue. Den — in den pot vinden,

Ckomen als de tafel afgenomen is, en de
hond de vaten uitlikt ,) diner par coeur, ne
trouver plus Tien a manger. Als men eenen
— wil flaan kan men wel eenen f}ok viaden , (als men icts zoeken wil , om onregt
te plegen, twist te zoeken, kan men altoos
ices vinden,) (quand on vent commettre une
injustice, on trouve toujours de'luoi la colorer) quand en rout !Joyce en ehten , en dtit
qu'ol
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a la ray. Blaffende honden bijten Honderdhandig b. n. qui a cent mains.
niet, chiens qui aboient ne mordent pas. Z!p. Honderdjarig, b. n. centenaire, qui a cent»
komen overeen, als de kat en de —, (zip
ans, qui dare cent ans, m. Een —grijsaard,
verflaan elkander niet ,) ils s'accordent coman centenaire, tn. —, ally honderd jaren
me le chien et le chat. Het zijn twee honplaats hebbende, seculaire. Hee flotjaar van
den om een been, ce sons deux chiens apres
eene eeuw, annee seculaire.
un os. Die met de honden naar bed gaat, Honderdmaal, bijw. cent fois.
.vermeerclemoet met de vlooijen opflaan, comme on fait
ren, centupler.
son lit, on se couche. Daar ligt de — be- Honderdman, m. (lid der Rom. reg.) centumgraven, c'est ld que git le lievre; c'est
vir. Hoofdman over honderd , centenier.
le mead de Paffaire. —, de naam eener
De waardigheid van zulk eenen perfoon,
filer, canicuk, f.; zie Hondfter. De groote
centumvirat. lloofdman over honderd Ian,
en kleine —, le grand et le petit chien.
zie de laatfte beteek. op Honderd.
Hondebed, o. flecht bed, (gemeen,) mechant Honderdoogig , b. n. qui a cent yeux. De
lit, grabat, tn.
honderdoogige Argus , Argus aux cent yeux.
Hondebeet , in. (van windhonden) dentee,
Honderdfle, b. n. le, la centieme. Het —
Hondekenskruid, zie Hondskullekenskruid.
varken , le centieme cochon. De koe, /a
Honden, o. w. enkel in: fig. Het zal er
centieme vache. Het — deal, (nieuwe Fr.
(er zullen ftokflagen vallen .) l'afraire y
maat, gewigt enz„ centi. als: Het —
sera chaude, it y aura des coups de donnas.
van eene gramme , centigramme. — van
Hondenbrood , o. pain de chien, gre's pain ,m.
eenen franc, centime.
nourriture de chien, f.
Honderdtal, o. centaine,
Hondenclrek, m. zie Hondenkeutel.
Honderdvoud , o. centuple, tn.
Hondenend en FIoncleneind, o. meerv. (op Hond.erdvoudig, b. n. centuple. Dit land
fchepen ,) timoin de cordage, no.
draagt honderdvoudige vruchten, cette terra
Hondenfok, m. ftaggarnaat, (fcheepsw.) grerend au centuple.
nadin.
Honderdvoetig, b. n. qui a cent pieds.
Hondengeblaf, o. aboi, aboiement , m. Honderdwerf, bijw. cent fois.
Hondengek , no. als:- Hij is een regte
Hondje , o. kleine bond, petit chien. Klein
aime les chiens a Pexces.
Deensch
roquet, tn. Turksch
turHondenhok, o. chenil , no. loge de chien, f.;
quet, int ; fig. Dit kind is een lief cet
fig. Zijn huis is een waar
enfant est on petit dale. It is van het —
sa maison
n'est qu'un vrai chenil.
gebeten, it est fier,, it fait le grand seigneur.
Hondenhuis, zie Hondenhok in de eigenl. be- Honcisch, b. n. de chien, can't;, e; fig. zeer
teekenis.
onbefchoft , onbeleefd , brutal , e, malhonHondenjongen, zie Hondsjongen.
néte, oneerbaar, cynique. De hondfehe
Hondenkot, zie Hondenhok.
wijsgeeren, (in de Gr. gefch.) lee cyniques
Hondenkeutel, yr. crotte de chien, f. e'tron de
oil les philosophes cyniques, m. pl. —, bijw,
chien,
brutalenient, maMonnitement.
Hondenlar, o. zie Hondenvel.
Hondsaap, in., singe cynocephale.
Hondenleven, o. ellendig Leven, vie de chien, Hondsbeet, vr. morsure d'un chien, f Dollemisere, f.
hondsbeet, morsure d'un chien enrage, f
Hondenmarkt, yr. marche aux aliens, m.
Hondsblaar, vr.`(-in de geneesk.)terminthe,tn.
Hondennaam, m. nom d'un chien.
Hondsbloem, zie paardebloem.
Hondennest, zie Hondenhok.
Hondschheid, yr. fig. brutalite , tnalhonnetete.
Hondenroep, o. (bij jagers) her terugroepen Hondsdagen, m. meerv. la canicule, les fours
der honden, forhus, m.
caniculaires.
Hondenflager,
chasse-chien.
Hondsclistel, m. anthemis , tn.
Hondenvel , o. peau de chien,
Hondsdolheid, yr. rage de chien, hydrophobic,
Hondenvet, o. vet van eenen hond, axonge
zie Watervrees.
de chien,
Honclsclood, m. (in de kruidk.) apocyn.
Hondenwacht, yr. de middernachtwacht op Hondsdraf, ' m. aardveel, (in de kruidk.) liereen fchip, le quart de nuit, de tninuit
re terrestre ou trainant.
quatre.
Hondsdrek, m. zie Hondenkeutel.
Hondenzweep, vr. fouet pour lee chiens, m.
Hondsgras, o. (in de kruidk.) chiendent,on.
Honderd, telw. cent. — man, cent hommes. Hondshaar, m. poll du chien.
Twee
gulden, deux cents florins. Drie, Hondshonger, m. faim canine, eynorexie, f;
vijftig osfen , trois cent cinquante boeufs.
zie Geeuwhonger.
Tien ten —, (percent,) dix pour cent. "Er Hondsjong, o. petit d'un chien, tn.
is — voor — mede te winnen, it y a cent Hondsjongen,
Iongen, die voor de honden
pour cent a gagner. Het is — tegen een;
zorgt, garcon qui prend sain des chiens,
it y a cent contre an a /wrier; fig. voor
(fchimpnaam) vaurien.
eene onbepaalde menigte: Ik heb het u wel Hondskers , yr. (in de kruidk.) xylosteon ors
— maal gezegd, je yetis, l'ai Bien dit cent: xylosteum, tn.
Hondskool, yr. (in de kruidk.) cynocrambe,
fois: Dat is — and.eren voor u gebeurd,
y a plus de cent a qui cela est arrive avant, Hondskramp, yr. fardonisch of gemaakt lagivous. o. honclerdtal, en yr. om het
ton, ris sardonien ou spasme cyniqtte, no.
fiofFelijke cijfergetal uit te drukken, cent, Hondskruid, o. zie Hondsgras.
tn., centaine, f. Geef mij een noten, Hondskruis, o. croix qui pend au cou d'un
donnez-moi un cent, une centaine de noix.
chien f.
Bij honderden , par, a, centaines ; fig. Giij , Hondskullekenskruid , o. ook fiandelkruid geflaat, fchermt in 't —, (in het ruwe ,)of
noemd , (in de kruidk.) orchis , satyriett
bat la campagne. Hoofdman over —, (bij
de chien,-m. etc.
de Rom. une centurie), centurion.
Hondsleér, o. zie Hondsvel.
Honderdbladig, bijw. qui a cent feuilles ,
Hondsluis, vr. tique.
cent feuilks.
Hondsroos, vr. wilde roos , rose de diem ,rose
Honderderlei , b. n. de tent espices.
sauvage , 1. iglantier, no.
Honda-

HON
Hondsfter, yr. canicule, (in de fterrek,) eene
der fterren van den grooten hond, de grootfte ,en fchitterendfle van alle voor ons zigtbare fterren, sirius, m,
Nondstong, vr. fatigue chien. —, (in de
kruidk). navelkruid, cynoglosse, cirinthee ou
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tnelinet f. omphalode, m.

HON

Honigbereiding, yr. der bijen
Honigbij , yr. abeille, mouche a miel.
Honigbloem, yr. (in de kruidk.) melianthe, m.
Honigdauw, m. brand in koren, nielle miellie , miellure, f. midlat 5 m. manne, f.

Honigdrank , m. hydromel; zie Mee.
Honiggeel, b. n. jaunt comme du miel, jaunt-,

cire.
Hondsvot, m. fclaurk , deugeniet , maraud, faquin , gueux. (bij het krijgsw.)petite ban- Honiggezwel, o. (in de heelk.) meliceris, m.
de sur Pepaule d'un soldat , sous la quelle passe Honigraat, yr. rayon de miel, (tn.
Honigkelk , m. kelk die honig bevat, (in de
la banderole.
kruidk.) nectaire.
Houdsworm, m. ver sous la langue d'un Chien.
Honigkoek
, m. gateau au oriel.
Hondswortel, vr. zie Hondsgras.
Hoiien, b. w. (ik hoonde, heb gehoond), be- Honigmengfel, o. mengfel van honig en azijn,
oxymel, m.
leedigen, outrages-, insulter, offenser, afronter dishonorer, traiter avec mepris , Honigpil, yr. melitime.
fblesser,
User, (in den bijbelfl.) blasphemer. Honigpleister of pap, voor paaYden, vr.
f.
Honer, m. beleediger, lasteraar, affronteur,
offenseur, agresseur, qui insulte, outrage, Honigreuk , m. odour mielleuse, f.
Honigfap,
o.
sue de miel, oxymel, m.
etc.
hebben, avoir Honigimaak, m. goat mielleux.
Honer, m. faim, f.
Groote —, male faim. Van — fter- Honigfteen, m. melitite ou
faim.mourir
de farm. fterke begeer- Honigvat, 0. (te Bourdeaux)pipot, m.
yen ,
te naar jets, als :De onverzadelijke — Honigverw, vr. couleur de mzet,
milicrat, ns.
naar rijkdom, Pavidite , la faim insatia- Honigwater, o. eau etnmiellee
ble des tichesses ; fpr. w. — is de beste kok Honigwinner, m. amateur des abeilles, qui a
soin des abeilles.
of faus, — maakt raauwe boonen zoet,
(doet alles met graagte eten ,) it n'est sauce Honigwijn, m. yin emmielle.
que d'appetit. — is een fcherp zwaard, (ar- Honigzalf, zie Honigpleister.
moede zoekt ,) la faim chasse le loop, Honigzeem, o. zie Honiggraat.
hors du bois; ventre ajrame n'a point d'o. Honigzoet , b. n. dons, donee Comore
mielleux, se; fig. Honigzoete woorden, des
reilles.
paroles emmiellies, dunces ou flatteuses.
Ilongeraar, m. een die uitgehongerd is , afHoning, vr. action d'insulter, zie Hoon.
fame.
(1k hongerde , heb gehon- Honk, o. plaats, vaarvan men uit- of waarop
Hongeren, 0.
men aangaat, in de renfpelen, borne, bargerd), (ook met den onbep. 3. perf.) avoir
Here, f. Verder is het in eenige kinderaint. Wien ow of uwen v i and hongert,
fgeef
fpelen gebruikeliik, beduidende zoo wel de
hem te eten , si ton ami a faim, donne
plaats, van waar men loopende begint, als
„raj
lui a manger. Ik honger, mij hongert
het uikerfle einde, naar hetwelk men heen
faint. Hij heeft zich dood laten s'est
flreeft , poste, coin, m. barres , f. Als de
laisse mourir de faim; fig. Eerie fterke bekinderen diefje fpelen, loopen zij of en
geerte hebben naar sets, als : (in den bijaan , quand les enfants jouent aux barres , ifs
belft.) Zalig zijn zij , die hongeren en dorfat' regaavancent et reculent. Ik heb
ften naar de geregtigheid, bien heureux sont
glad mes barres ou mon coin. Zujn bewaceux qui ont faim et soif de la justice.
ren , garder ou tenir son coin, son poste;
Hongerig, b. n. ayant faim. uitgehonfig. Bij — blijven, (niet uitgaan ,) garder
gerd, affamd , e. De hongerigen fpijzigen,
la maison, etre sidentaire Van — gaan,
donner h manger a ceux qui ont faim ; fig.
jai
une
faim
de
sortir,
s'eloigner de son logis. Van — zijn,
1k ben — als een wolf,
etre sorti , e.
loup; j'enrage de faim. Een (nooit ver(ik honkerde, heb gehonzadigd) mens-ch, un homme famelique; fpr. Honkeren, o.
kerd), zie Hunkeren.
w. Voor eene hongerige maag is het preken nutteloos, (praatjes vullen den buik Hoofd, o. het bovenfte des menfchelijken ligchaams , (kop ,) (ook in den deftigen
niet ,) ventre affame n'a point d'oreilles;
wordt het van den kop der therm gezegd,)
Hunkerende naar geld, avide d'argent,
tete, f. (van een wild'.zwijn en ander dood
qui a une grande passion pour Pargent.
wild of van fommige visfchen, als fnoek en
Hongerigheid, yr. zie Honger; fig. avidite.
une grande
Een groot
zalm ,) hurt,
Hongerlijder,, m. fig. gem. arme bedelaar,
tote. Iemand het — afflaan, trancher la Mete
pauvre guests, meurt-de faim; fig. fchrok,
a q. 1., le decapiter. Hij is een — grooter dad
gierigaard, gredin, faquin, avare.
ik , rl est plus grand que moi de toute la
Hongersnood, o. famine, f.
tete,- it me passe, surpasse de toute la ate.
doux
comHonig, m. miel. Zoo zoet als
Hij heeft een gat in het — geftooten, it s'ert
me miel. Ongepijnde (die nog niet uitest fait on trou h la tete. Iemand van het
gefneden of uit de graten geperst is; ook
— tot de voeten bekijken, examiner q. q.
die na het uitfnijden uit de bijencelletjes,
de la tete aux pieds. Hij was van het —
van zelf vloeit , worth Honigzeem genoemd,)
tot de voeten gewapend, 11 itoit arm, de
mid en rayons. Maagdehonig dien jonge‘
pied en cap. Hij heeft een kcal a Ca
bijen leggen, vierge. Rozenhonig,
,tote chauve 5 pelie. Iemand met een dik —,
tniel rosat. Violettenhonig, miel violat.
is gemeenlijk een domkop, grosse tete, pen
Den —, die nog na het perfen in het was,
verftandelijke vermogens,
de cervelle.
is gebleven, gdwel daarvan affcheiden, deals : Hij is' niet wel in het ii est un pest
vdeller la cire. Met — beftrijken, emmieller.
foss. De wijn is hem in het — geflagen,
dragende plant of bloem, planet, flour
it est entre deux vins; le yin l'a pHs, Dat
mellifére; fig. Iemand — om den mond fmeis mij nit, door het gegaan, (ik lreb het
ren , (hem v,leijen,pluimftrijken,)amadouer,
vergeten ,) je l'ai oublie , cela m'est eclzappe,
flatter ou cajoler q. q.
cela m'est sorti de la site. lets nit het — (van
Honigachtig , b. n. mielleux , se.
but-
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buiten) opzeggen, reciter 9. ch. de tete. Hij kan
niets in het — houden , tl ne petit Tien garder dans la tete, dans sa mdmoire. — van
het mannelijk teellid., (in de ontl. k.)balanus, m. —, eigenzinnigheid, koppigheid. Zijn
volgen, toonen , suivre, montrer sa the,
faire a sa tete, etre opiniatre. Het jongetje heeft een —, le garcon a une tete,
est entete, est un entdtd; fig. Het — fiaat
hem niet wel, it a marchd stir quelque
mauvaise herbe; it n'est pas dans son assiette naturelle. verbeelding: Hij heeft
het — vol zotternijen, it a la tete remplie
de sottises. Praat hem dat uit het —, Otezlui cela de la tete. —, het leven, als: Dat
zal hem het — kosten, cela lui coeitera la
tette. Mijn — iser borg voor, je vans en
reponds stir ma tete. Ilt verwed er mijn —
onder, je parie ma tete. —, de ganfche
perfoon, als: De gekroonde hoofden les
gevaarte van fleenen
rites ,couronnees.
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muur loopen, (eene ondoenlijke taak witlen uitvoeren, se donner de la tete contre le
mur.) Zijn — met iets breken, (zich er
mede bemoeijen ,) se soucier de q. ch. Zijn
laten rusten, (zich gerust houden 9 ) ne

pas se casser, se rompre la tete de q. ch.,
se tenir en repos, tranquille. Hij volgt al.tijd zijn eigen n'en fait qu'4 sa tete.

Hij kan altijd met opgeheven hoofde gaan,
(elk een' vrij ander de oogen zien ,)
toujours aller la tete levee; fig. Een ligt,
onnoozel—, (halve gek, winderig mensch,)

tine tete, legere, une tete de linotte.

Hoofdaanlegger, m. voornaamfte aanlegger,
belhamer,, bouteliu ; principal moteur (d'une
sedition; ctc.)

Hoofdaanval, m..attaquy)rincipale, f.
Hoofdaanvoerder, m. the principal.
Hoofdader, y r. ader aan et hoofd, veine clphalique.
voornaamfte ader, all: De
— aan den voorann, la basilique. —, in
mijnen, veine principale, f:
en hout, aan zeehavens, het geweld des
waters te breken, havendam, (zeew.) jetde Hoofcialtaar, 0. maitre-autel m.
Hoofdanker, o. grande ancre, maitresse ande pierces, f: — van eene haven,
cre,
— van eene brug tete de pont. — van de
loopgraven,, tete de tranclide. — van een Hoofdarmee, y r. armee principale, f.
luik, vassole, uititekende voet van Hoofdartikel, o. article principal, tn.
een geberite aan zee , of van het hooge Hoofdbalk , m. bindbalk , architrave, entrains
land , cap , m. ; zie Kaap. begin van Hoofdbalfem, m. baume cephalique.
eenen brief, van een bock, enz. tete d'u- Hoofdband, m. band om het voorhoofd, battne lettre, d'un livre, le commencement de
dean, frontal, serre-tete. het, hoofd
q. ch. — van eenen fpijker, tete d'un clots;
regt op te houden ; (bij de wondh;) banvoorts alles wat naar een hoofd gelijkt, als:
deau divisif.
fpits, b. v. Hij was aan het — des le- Hoofdbatterij , vr: (in de kiijgsk.) batterie
ruinante.
ers, it itoit a la tete de Partnie. Het
( of opperhoofd) van iets, bevelhebber, chef. Hoofdbegrip, o. contents general, idee fondaHet — der oproerlingen, le chef des seditimentale, f: zie Hoofdinhoud.
eux. Het — van een fmaldeel, le chef d'es- Hoofdbeituur, o. administration principale, f.
cadre. Het — des huisgezins, le chef de la Hoofdbefluurder, m. administrateur principal.
famille. De pans is het zigtbare — der Hoofdbevelhebber, m. commandant en chef.
kerk, le pap" est le chef visible-tie Pdglise. Hoofdbezigheid, y r. occupation principale.
Het, yoornaamile — van eenen aanhang , Hoofdbezwaar,, o. prttmpal grief, m.
Cook die in eene zaak, wetenfchap of kunst Hoofdboek , m. der (koopliecten , sommier,
uitmunt ; ook der koorzangers bij. de Grie- Hoofdboog, m. van eene brug, maitresse arken ,) coryphde, m. Nog op verfcheidene
che d'un pont.
wijzen bedient men zich van. het woord —, Hoofdboor, zie Schedelboor.
zie hiervan eenige freekwijzen: Handen Hoofdborftel, m. brosse a nettorr M tete, f.
op het — krijgen, voor in moeijelijkhe- Hoofdbreken, o. fierke infpanning, kwelling1
den komen ,) tomber ans quelque embarrass
casse-tete, rompetnent de tete, m.; fig. pepRijn — flooten, (in zijn voornemen niet flane, f. etc.
gen ,) trouver bouisson creux , echouer dans son Hoofdbrekend, , b. n. penible,
Een
entreprise. Zijn — opbeuren, (moed vat- werk, un caste-tete.
ten,) prendre courage. Het — laten han- Hoofdbreking, zie Hooftibreken.
gen , (moedeloos worden,) perdre, courage. Hoofdcijns, y r. hoofdleenrente , gronclpacht,
Zijn — in den fehoot leggen, (zich onchef-cens, m.
derwerpen ,) venir a _tube. Zij flood als Hoofde, enkel nit — van, in aanmermoor het geila,gen , (bedremmeld,) elking genomen (dat) a cause tie, pour, en

le itoit comme tombee des`nues , comme
egard a, en vertu de, vu.
ayant Pair penaud. Iemand voor het — ftoo- Hoofddeel, o. chapitre, tn.
ten , (onbefchQft bejegenen,) rebuter, cho- Hoofddeken, m, grand doyen.
quer q. q. Iemand het — warm maken, Ciemands Hoofddekfel, o. couvre-chef, m, coi f e,
driften gaande maken, lastig vallen,)echauf
hoed, chapeau, tn.
fer la tete a q. q. , lui faire moister
mou- Hoofddenkbeeld, o. idee fondamentale , f. —,
tarde au nez; lui mettre martel. en tete.
(in de redeneerk.) predicament, tn.
Het — loopt om , la ate-me tourne. Hoofddeugd, vr. vertu cardinale.
Iemand het — bieden, (zich tegen iemand Hoofddijk , m. digue
f,
verzetten ,) tenir ou faire tete a q. q. Den Hoofddoek , 0. coiffe de mitt, f. (bij wondh.)
vijand het — bieden, faire tete 4 Pennemi,
hoofdwindfel 5 verband, couvre-chef,
resister a Pennemi. Hij heeft alle hoof- Hoofddeel, o. but principal, In.
den op hol gebragt , il a mis,toutes les te,tes Iloofdelijk b. , n. en bijw. par tete.
a Penvers. Zoo veel hoofden zoo veel zinnen, Hoofdeloos , b. n. sans tete, acephale.
autant de tetes autant de sent ,
Hoofdeneind, o. van- een ledekant, chevet tits
—vor,(elknpfo)ar
lit, m, tete du lit, f.
tete. Hoe
veel per —? combien par tete ? Het — fiaat Hoofcleigenfchap yr. qualiti principale.
hem daartoe , (hij is in eene goede luim
Hoofddraaijing, vr. tournoiement de tete ,verest
d bonne hueur.
.
de
m
tige, m.
Het — ftaat hem dwars ,
a mantel en tete. Met het — tegen den Hoofddnizeling, yr. itourdissement 5vertige,m.
Hoofd-
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receveur general ott prin. Hoofdoilicier, m. grandbailli; (bij het krUgsw.)
°pier d'etat major.
cipal.
yr.
beyelhebbers
galei, c4pitaine. Hoofdondeugd, yr. vice principal, on.
Hoofdgalei,
koninklijie galei, galore reale ou la Hoofdoogmerk, o. vue principale, f but pritr
cipal,
reale.
Hoofdgang, m. in eene mijn, rameau prin- Hoofcloorzaak, yr. cause principale, principals
raison.
HocolPfad igat, o. van een hemd, cou de che- Hoofdpacht; yr. grosse forme.
mise ,
Hoofdpachter, m. fermier general.
Hoofdgebouw
o, corp s de logis , m.
m
Hoofdpeul, Hoofdpeuluw, yr, traversin, cheH
Hoofdgebrek, o. defaut principal on capital, m.
vet du lit, m.
Hoofdgeld, o. belasting, bij welke voor elk Hoofdperfoon, in. principal peisonnage, chef.
huisgezin naar het getal der liuisgenooten Hoofdpijn, yr. mal de tete, mal a , la tete,
betaald wordt, capitation , (bij het fin. we(met.onderfcheid,) als: 1k heb
j'ai mal
a la tete. 1k heb eerie hevige
ta
p ersonnell e,
zen , ) taille
j'ai un fuHoofdgeregt, o. tribunal supreme, tn. zie
rieux mal de tete. Geweldige —, (in de
Oppergeregtshof, Regtbank.
geneesk.) cephalalogie , re'phalopome. VerouHoofdgefchil, o. principal point de dispute, m.
derde , ingewortelde
cephalee.
, o.
o nombre cardinal, m.
Hoofdge talHoofdplaneet,
yr. planete principale ou premiere.
Hoadgezwel, o. enflure a la tete, f.
Hoofdgodsdienst, yr. religion principale.
Hoofdplant, yr. plante du premier rang.
heerfchènde godsdienst, religion dominante. Hoofclpleister, vr. empldtre cephalique.
Hoofdgrond, m. raison principale, base , ,f. Hoofdpillen, yr. meerv. pillules cdphaliques.
m
Hoofdpoeijer, yr, poudre cephaliyue.
p rinc ip e , m.
,
Hoofdhaar, 0. cheveux , m. pl. chevelure,
Hoofdpunt, o. point principal ou dicisif, le
gros. Hij is met het —, het hoofclzakelijkite,
Hoofdhulfel, zie Hoofddekfel.
Hoofdje , o. petite tete; fig. Hij heeft een
yoornaamfte van de zaak belast, ilest chargé
ii est tetu, capricieux.
du gros de l'affaire.
Hoofdig, b. n. eigenzinnig, koppig, tétu, e, Hoofctrad, o.
maitresse roue, f.
quinteux , se, capricieux , se, opiniatre, ob- Hoofdregel, m. reale generale, f.
zijn , avoir de la tete; fam. Hoofdregister, o. (in het orgel,) sommier,
stifle, e.
index, tn.
humoriste, taquin, e.
naar het hoofd
y liegende, als: Hoofdige wijn, du 'via ca. Hoofdregter, m. grand justicier.
Hoofclrol, yr. (bij tooneelfpelers,) premier
bijw. obstinement.
pjte,ux on fumeux.
rel., premier personnage, m.
Hoofdigh-eid, yr. caprice, entetement, m. opiniatrete , obstination „tete. 1k zal u die — Hoofdfchans, yr. flerkte eeuer vesting, fort,
wel afleeren, je vous dterai bien cette tete.
retranchement principal, m. redoute principale, f.
Hoofdingang, m. porte principale,
Hoofdfcheel, yr.' fchedel, bekkeneel, crane-,
Hoofdingeland, m. le plus grand ou le
pal terrien ou proprietaire d'un quartier.
tit, tn. Christus werd gekruifigd op GoIgotha, dat is to zeggen:Hoofdfchedelplaats,
Hoofdinhoud, m. korte inhoud, principal contom, sommai re, precis , resume.
Christ fist crucifid sur Golgotha, c'est-4-dire
Hoofdkaas, yr. zie Hoofd yleesch.
la place du tit.
Hoofdkerk, vr. in eene ftad, eglise cathedra- Hoofctfchob, zie HOofdfehub.
Hoofdfchotel, yr. plat principal, tn.
le. — van een land, eglise mdtropolitane.
Hoofdketter, m. heresiarque, chef d'une secte Hoofdfchub, yr. teigne porrigineuse ou fUrfitraces.
lzeterodoxe.
Hoofdfchuld, yr. dette capitale, fonds princi.
H oofdklee d , o . couvre - c h ef,
pal d'une dette, m.
Hoofdkleur, yr. couleur principale, tnatrice
Hoofdfchuldenaar, m. debiteur principal,
p r im itive .
ou
principal blige .
Hoofaklier, yr, glands cephaligue
Hoofdkruin, yr. (in de ontlee k.jo sincippt,m. HooTclfchuw , b. n. ombrageux, craintif, ive.
Hoofdfieraad, o, hoofclfierfel ornement do
Hoofdkusfen, o. oreiller ? m.
ate, m. diaddme.,
Hoofdkwartier, o. quart-ter general, tn.
Hoofdlluijer, yr. yule -pour couvrir
ate,
Hoofdleen, o. fief dominant, m..
icharpe, (bij nonnen) tnantille.
Hoofdleer, yr. doctrine principale, generale,
Hoofdfom, yr. capital, m.
geheele fom,
i me ge n e rale .
max
somme totals.
Hoofdletter, yr. lettre capitale, majuscule ou
Hoofdfpanfel, o.
d'archal dentles femmes
initials.
se servent pour se coiffer, m.
Hoofdlieclen, Hoofdluiden, (Hoofdlui,) m.
Hoofdfpil, yr. pivot principal, tn.
meerv. zie Hoofdman.
Hoofaluicien, m. meerv. van een gild, syndio, Hoofclitad, yr. capitale, ville capitale, metro.
pole.
jure: d'une communauti, de la confririeo
Hoofdael, 0, (van een paard,) atiere,
Hoofdluis, yr. you de tete, tn.
Hoofdman, m. (meerv. Hoofdlieden ,) kapitein, Hooftiftelfel , o. systdme principal, m.
hopman, capitaine; doyen d'une communau- Hoofdfierkend, b. n. hoofdverftand, cephaiiquo.. — middel, remede confortatif, cephou
te , syndic , zie Gildemeester ; (bij de Rom.
lique, .m.
over too man ,) centurion, (in den bijbel ,)
Hoofdflof, vr, element,
ier .
ent,
centenier.
o. charge, grade d'un capi- Hoofdfloffelijk, b. n. elementaire.
Hoofdflraat
,
yr.
rue
principale.
f.
tame,
ta
Hoofdfireek,_ yr. (in de aardrijksk.) een der
Hoofdmis, yr. grand' messe.
vier hoofdpunten, point cardinal.
Hoofdmiddel, o. middel tegen eene ziekte
fpe- Hoofdfluk, o. zie Hoofddeel. — van geloof,
van het hoofd, remede cephalique.
point fondamental, article de foi, m.
cifiek middel, remede specifique, m.
Hoofdmisdaad, yr. crime capital ,principal,m. FIoofdtak, m. branche principale, mere branehe f.
Hoofdneiging, yr. penchant dominant, m.
FIoofd,

H00
It 0 0
433
iloofdtonwen, (fcheepsw.) zware touwen aan floofsch, b. n, en bijw. de cour, de la tour,
ftuur- en bakboord van een fchip om de
comme 4 la cour.
hoofden der masten ftaande te houden, hau- Hoofsehheid, vr. air de tour, m. manieres de
bans, m. pl.

cour, f. pl.

?tient , m.

rang, de haute distinction, d'un rang eminent. Hooge adel, haute noblesse. Een man
van hooge verdienfte, un homme d'un merite
supdrieur. Hi1j bezit die deugd in eenen hoogen graad, :1 posséde cette vertu dans un degró eminent, Flares un degre superieirr. —,
in prijs, ais : De granen ftaan —, les bids
sont haute, se vendent a un tres-haut prix,
ils sont fort chore. Wanneer het — komt,
zal het twintig gulden wezen, tout au plus,
a g ist prendre, ce set-a vingtflorins. Hooge
wetenfchappen, des hautes sciences , des sciences sublimes. — van kleur, (d-onker,) fond, e. als: — rood, rouge fonce ; zie

Hoofdtreffen, o. bataille generale, action de- Hoog, b. n. en bijw. verheven, (in tegenft.
van laag,)' leant, e, eminent, e, Revd, e.
cisive, f. engagement general, m.
Hoofdtrek, m. trait principal. De gierigheid
Eene hooge toren, une haute tour. Een
hooge boom, un leant arbre. De hoogfte
is een — in zijn karakter, Pavarice est un
verdieping van een huis, le plus hqut óta,Ye
des principaux traits de son caractere.
d'une maison. Eene hooge plaats, un
Hoofdtrekker, yr. (bij de vroedm.) tireeleve , eminent. — water, hooge vloed,
tete, f.
Hoofdvak, o. datgeen waarin iemand uitmunt,
haute mer, maree haute. Het hoogfte wale fort, la partie, profession ou branche
ter, de hoogfle vloed, (het fpringtij ,) le
vif de l'eau. Twaalf voet haut, e, de'
principale. De gefchiedenis is zijn —, Phistoire est son fort.
douze pieds, douze pieds de hauteur. Het
Hoofdverw, yr. zie Hoofdkleur.
hooge elude, (de hoogfte plaats aan de taHoofdvijand, m. ennemi principal, ennemi cafel ,) le hailt bout de la table. —, (zeew.)
Hooge
branding, brisants hauls, tn. pl.
pital.
Hooge zee, grosse mer. Hoop vloed, hauHoofdvleesch, o. cervelas, m. marinade faite
te-maree. — land, terre haute. Hoog-AziE,
de la tete d'une vache ou d'un)boellf, fi —
van een' varkenskop , du petit sale , m.
la haute Asie. — getuigd fchip, vaisseau
Hoofdvloed, m. verkoudheid in het hoofd,
de haute mature, de haut bord. opgerhume. voornaamfte vloed, fleuve au
timmerd fchip, (dat hoog op het water
to?rent principal.
ligt, met eenen verheven achterfteven,)
Hoofdvonnis, o. sentence par arrét d'un juge
vaisseau en huche; fig. van geluid, van
souverain ,
Item, of van een fpeeltuig, fijn , fchel,
Hoofawacht, yr. grand' garde, garde avancee.
hard, enz. als : Hij is zoo — yan item , dat
—, (op fchepen) premier quart, tn.
men hem in het zingen niet-volgen kan,
Hoofdwal, in. (in de vestingb.) de wal om de
a la vcix si haute. qu'on ne petit le siiivre
eigenlijke vesting, corps de la place.
en chantant. Het klbvier is te — geftemd,
Hoofdwasfching, yr. lavement de la tete, m.
le clavecin est trop haut. —,(in de krijgsk.)
Hoofdwater, o. eau cephaiique, f.
Geweer haut les armes! Drie man —,
Hoofdwaterzucht, vr. hydroaphale, hydropisie
a trois de hauteur. —, verheven, voorde la tete.
naam, aanzienliik, van geboorte of rang,
Hoofdwerk , werk van den geest, occupatienz. sublime, eminent, ,e, noble, leant, e.
on principale, f. travail, m. de la tete,
Van eerie hooge geboorte , de haute naisde lfsprit. —, (in de krijgsk.) ouvrage
sauce, famille. Een — perfoon, (van aanprincipal d'une forteresse ou d'un retranchezien ,) tine personne de qualitó de haul
Hoofdwet, yr. loi fondamentale ou principale.

Hoofdwind, m. (wind uit eerie der4 hoofdftreken ,),vent cardinal.
Hoofdwindfel, o. zie Hoofdband.
Hoofdw-ond, vr. blessure a la tote.
Hoofdworm, m. ver encephale.
Hoofdwortel, m. pivot.
Hoofdwrong, yr. tulband, turban. —, draagkrans voor dragers, op het hoofd gedragen,
bourrelet, bourlet„ m.

Hoofdzaak, vr. Pessentiel d'une affaire, le
principal, ou le point capital, m. Laat ons
tot de — komen, venons en au fait,
Pessentiel, etc. De — is, dat gij voor uwe
gezondheid zorgt, l'essentiel est que vous
ayez coin de votre sante.

Hoofdzakelijk , b. n. voornaam ? gewigtig,
principal, e, essentiel, le, capital, e. De
hoofdzakelijke waarheden van de godsdienst,
les principales verites de la religion. —,

bijw. principalement. Dit moet .gij hem —
aanbevelen, c'est ce qu'il fact recommander principalement.

Hoofdzakelijkheid, yr. afraire .principale, importance.

Hoofdzee, vr. haute mer, f. ocean, m. —,
bij zeelieden, soulevement soudain des 'lots,
m.

noofdzeer, o. foort van fchurft, die zich op
het hoofd bepaald, teigne,
Hoofdzeilen , o. meerv. (op fchepen)
majeures (de misaine et de beaupre).

Hoofdzetel, m. siege principal.
Hoofdzonde, o. piche capital ou mortel, m.
Hoofdzwarigheid, yr. de voornaamfte zwarigheid, difflculti principale.
Hoofdzweer, yr. apostume 4 la tete, on.

de met Hoog zamengeft, woorclen; fig. Ee.
nen hoogen toon voeren, prendre, se don-

ner, avoir le ton haut, se donner de grand'
airs, trancher du grand seigneur. Gij vat
het te — op, vous le prenez d'un ton trophaut; vous le prenez crop haut. Het kwam met
hen tot hooge woorden, its en sont venus aux
grosses paroles, aux gros mots; its se sons
dot des paroles offensantes. Eindelijk kwam
het hooge woord er
, 4 la fin on a tranchi le mot, on liicha le gros mot. Het it
tijd, it est plus que temps, it n'y a point
de temps a perdre. Dat is mil te hoog, (ik
begrijp het niet,) cola me passe, cola est
au dessus de ma sphere, de ma porde. —,
gevorderd, in jaren, avance , e, en age.

Tot eenen hoogen ouderdom gekomen zijn,

etre parvenu, e, a une grande vieillesse,
un eke fort avance,
groot, grand, e.
Een feest , fine grande flee. Eene boogere magt, une puissance superieure ;un pouliar supreme. De hooge overheid, les magistrats , m. pl. les autorites, f. pl. la cour
superieure. De hooge (of hoogfte) regtbank , le tribunal sqerieur. Het hoogfte

goed
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goed , le souverain Bien. Het hoogfte (op- Hoogepriester, tn. grand 'Mr°, souverain
erfte) wezen, (God ,) Petre supreme,
pont/ft, souverain sacrificateur.
Dieu). Dit is het hoOgfte doel waarna hij Hoogepriesterambt, zie Hoogepriesterfchap.
reeft, veila le but supreme oil it aspire. Hoogepriesterlijk , b. n. pontifical, e. Een
Eindelijk zegt men nog: Het is — dag,
kleed of gewaad, un habit pontifical. —,
fait grand Jour, le soleil est déjà fort haut.
bijw. p.onttficalement.
— manger zijm I etre d terme ; approcher Hoogepriesterfchap, o. dignite de souverain
de son temps.

pontife, souveraine sacrtficature , f. pontifi-

pectable.

seigneurie.

pas, la place d'honneur,, donner la main 4
q. q. Van par ordre superieur, de la
part du souverain.

decrepit, e, decrepitude.

e tres-honore , e, fort' respectd , e, hono-

Hoogaanzienlijk , b. n. van eenen zeer hoogen
cat, m.
rang, doorluchtig, tllustre, auguste, de tres- Hoogerhand , y r. als : Iemand de — geven ,
haute distinction.
(hem eershalve aan de regterzijde laten gaan
Hoogachtbaar, b, n. tres-venerable, tres-resof zitten , den voorrang geven ,) ceder le
Hoogachtbaarheid , 'vr. uwe , votre grandeur,

Hoogachten, b. w. (ik achtte hoog, heb Hoogerhuis , o. het huis der lords in Engehooggeacht , estimer fort , honorer , reverer,
land , (tegenft. van lagerhuis',) chambre des
zie Iloogfchatten.
pairs, chambre haute, f.
Hoogachter,, m. celui jui estime beancoup.
Hoogerwal, m. (windltreek,) (zeew.) the
Hoogachting, yr. estime, veneration, f. resd'oi vient le vent, f: rumb de vent.
Hoogefchool, vr. academie, universite.
pect, m.
tres-noble.
Hoogadellijk , b. n.
Hooggaand, b. n. overdreven, buitengemeen,
bovenmatig, excessif, ive, enorme, extreHoogbejaard , b. n. flok oud, tres, fort avanme , a Pexces.
ce, e, en dge, fort /V , e, decrepit, e.
Hoogbejaardheld , vr. age fort avancd , dge Hooggeacht, b. n. tres-estime, e, tres-vendri;
rable.
Hoogberoemd, b. n. fort alebre, illustre,
Hooggeboren , b. n, tres-noble, de haute nai,rfameux, se, zie Beroemd.
sauce , d'illustre origine.
Hooghlaauw, b. n. bleu fond.
Hoogboord, o. haut-bord, m.
Hooggeducht , b. n. tres-redoute , e, tres, re/Hoogboordig , b. n. (fchip) (vaisseau) de hautdoutable. Eene hooggeduchte (zeer vreefelijke) vijand, un ennemi tres-redoutable.
herd.
Floogbootsman, m. (zeew.) haut-bosseman, Hooggeel, b. n. jaunt fond.
Hooggeleerd, b. n. tres-savant, e, trees-docte
centre-maitre.
Hoogbootsmansmaat , m. sous-bosseman, second
( titre donne a un professeut' d'une universite).
contre-maitre.
bijw. savantissime.
Hoogborflig, b. n. ayant la poitrine haute, Hooggeleerd.heid , yr. profonde erfidition,haute science, f. grand savoir, m.
elevee ; fig. hoogmoedig , orgueilleux , se.
Hooggeregtshof, o. haute cour, f; y en het goHoogbruin, b. n. brun fonce.
grbot feest , four prial, (bij
bouw zelf fprekende, le palais de justiHoogdag,
ce ,m.
de Roomf. H. dag,) grande fete, f. Het
c'est un grand jour. FIet is —, Hooggefchat, b. n. zie Hooggeacht.
is een
de zon is al lang op , it fait .grand jour.
Hooggeftemd, b. n. (in de muz.) Eene hoog.
geftemde , to fcherpe toon , un ton suraigu.
Hoogdravend,, b. n. fig. winderig (van itij1,)
ampoule , e, pompeux, se, bouffl, e; fig. Hooggezag, o. oppergezag, autorite supreboursougle , e, gusnde , a, enfle , e.

Hoogdravendheid , vr. (winderigheid) van flip,
* amphase , ampoulage , m. pompe , enflure , f:
eenen goeden
plybus, boursoufflage, tn.
zits) sublimite, f. (urgent, e.
tres-pressant,
e, tresFIoogdringend , b. n.
Hoogduitsch, b. n. Allemand, e. De Hoogduitfche taal, la langue Allemande. Oud —,
tudesque, germantque , teutonique.

me on souveraine , souverain pouvoir, en.
Een man van —, un homme d'un grand eq.
dit, d'une haute consideration.
Hooggezaghebber, m. souverain, monarque.

Hooggezind, b. n. zie -Hooghartig.
Hooggroen , b. n. vert fonce.
Hooghartig, b. n. trotsch, hoogmoedig, ficr,
ere, haut, e, hautain, e. Het is ten —
man, c'est un homme fier, hautain, qui a

on
.porete le coeur haut.
Hoogedel , Hoogedelgeboren , b. n. hoogadelvotre seigneurie.
Hooghartigheid, yr. trotschheid, flerte , hart,
, ties-noble. 1Jw
tent-, elevation, f. grand courage, m.
Hoogeclelheid , vr. grandeur.
Hoogeerwaarde , m. tres reverend , (als aan- Hoogheid , y r. verhevenheid , aanzien , waarin
men zich bevindt, etat neve ou sublime, m.
gefproken) votre grandeur! titre
donne a un evéque , on d un professeur en
—; verhevenheid van ftijl, van gedachten,
theologie,tres'-doste. Allerhoogeerwaardigfte,
sublimite du style, des pensees. Zijne , hare
reverendissime.
(titel diets men aan eenen vorst of eerie
vorflin geeft ,) doorluchtigheid, son altesse.
Hoogelijk , bijw. zeer edel, grandement.
Zijne
koninklijke —, son altesse royale.
Hoogen , b. w. (ik hoogde , heb gehoogd),
ophoogen , laooger makes ,, hausser, Rover,
Zijne doorluchtige de prins erfftadhou,
der , son altesse sdrintssime, le .prince stadrendre plus haut , e, exhausser. Eenen muur
bonder hereditaire. Zijne—, mine dminenhausser , elever tine muraille
twee voet
tie, de kardinaal , son eminence le cardinal.
de deux pieds. Eene zoldering —, exhausser
Zijne eerwaardigfte —, de aartsbisfchop,
meer bieden, encherir,
sin plafond.
rencherir, hausser. Bij verkoopmgen, derson altesse reverendissime Parcheveque. Zijhausser trente, cent, etc.
tig , honderd
no — (zijne excelientie) de generaal, de
admiraal , de gouverneur,, de minister, son
- meer Licht geven, (meest fchilders ,)
rehausser. Wanneer uwe fchslderij (iw
excellence le general, l'amiral, etc. Zijne
—, de fultan , sa hautesse le sultan. Zie
fink) of is , moet gij de fcbaduwen een weinig
Waardigheid.
- (verhoogen ) meer Licht geven ,) quand
vitro tableau sera fini , it fact rehausser un Hooging, yr. verhooging, ophooging, rehauspen les ombres.
sement, exhaussement , m. —, het hooger
bie-
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3. perf. meerv. in. of vr. 2. naamv. van
Hunne MM. of HH. fprekende, leer augushauts pays, pays eleves , terrains ileves ,
te, leurs augustes. B. v. — zoon of dochhabitation des hauts pays, pays montagneux,
ter,5 (eur auguste fils , fille. — zonen, dockters , leurs augustes fats, filles.
in. pl.
Hooglander,, m. montagnard ; zie Bergbe- Hoogstdezelve, pert: voorn. w. van den 3.
perf. m. en yr. enk. en meerv. van gekroonwoner.
de hoofden , sa majeste, leurs mafestes, elHooglandsch, b. n. qui est ou qui veent des

hunts pays, montagneux, se , des montagnes.

les , leurs augustes per stunts.

leurs hautes puissances, les etats generaux.

Pair.

FIoogleeraar, m. professeur. — in de godge- Hoogfte , b. n. de overtr. trap van hoog, le
plus haut , la plus haute; le plus eleve , lee
leerdheid , professeur en theologie. — in de
plus elevee; sublime, supreme. De — heregten, professeur en droit. — in de gernel le plus hunt ciel, l'empyree , m. De
neeskunde , professeur en medecine. — in
— God, le Dieu supreme, le tres-leant. De
het hebreeuwsch, professeur d'hebreu. — in
p.laats , voorzitting, lapreseance. De ziekde wiskunde , professeur de mathematiques.
te is nog met op zijn —, (krilis ,) la maHoogleeraarsambt , o. professorat , m.
ladie n'est . pas encore a son periode. Ten
Hooglied, o. van Salomo , cantique des can—, op zip — 5 bijw. tout au plus , au
tiques, an.
plus haut, extrémement:
Hoogloffelijk , b. n. zeer loffelijk, tres-louable , glorieux se , illustre. IlooglofFelijker Hoogte , yr. hoogheid van iets, hauteur , f:
haut , tn. De — van dit huis, la hauteur
gedachtenis , Y (van eenen overledene van
de cette maison. Deze moor heeft tien voet
groote verdienflen fprekende ,) d'heureuse
—, cette muraille a dix pieds de hauteur,
memoire; van eenen overledenen vorst, de
est haute de dix pieds. Een kasteel op eene
glorieuse memoire.
— bouwen , bd tir un chateau sur une hauteur.
Hoogmis, yr. (bij de R. Kath.) grand' messe,
Zijn huis ftaat op eene kleine see maison
haute messe.
est situde sur une eminence. De vijand heeft
Iloogmoed 5 m. trotschheid 5 fierte , arrogance,
al de hoogten bezet, Pennemi s'est saisi de
presomption, morgue, vanitó , f. orgueil.
toutes les hauteurs ou eminences, zie Heuvel.
Hij zal van — berflen, it crévera d'orgueil.
— 5 poolshoogte , (in de flerrek.)hauteur
Hoogmoedig, b. n. trotsch, verwaand, orgueilelevation du pole. Naar de — opftijgen, monter
leux , se ; peer, ere, superbe , arrogant. e,
en haut. —, (zeew.) hauteur. \Vij waren
presomptueux , se., + SOU, cilleux, se ; fam.
op de — van Plymouth, nous etions u lee
vaniteux, se, — maken , enorgueillir. —
hauteur de Plymouth. nemen , prendre
worden ofzijn , s'enorgueillir, e, s'enie
hauteur. — der masten, hauteur des mats.
vrer d'orgueil , etre hautain , e , Zich
— der zon, hauteur du soled. — op het
aanftellen, se carrer, se panader,, se paland, hauteur sur la ate. — van een hevaner ; fam. — , bijw. zie Hoogmoemellicht meten, observer la latitude d'un
diglijk.
astre; fig. Uit de — fpreken, parler avec
Hoognsoedigheid, vr. zie Hoogmoed.
arrogance, pidner. Gij fteekt hem in de
Hoogmoediglijk , b. n. orgueilleusement, fiere, (gij prijst hem te zeer,) vous Paccament, presomptueusement , arrogamment.
blez d'eloges. Hij heeft de —, (is beHoogmogend , b. ,n. haut et puissant. Hoogfchonken ,) al est en pointe de yin ; it est
niogende heeren , hauts et puissants seigneurs.
dans les vignes. In de —, en haut , dans
Hunne hoogmogende , de ftaten-generaal ,
Hoogmuil , m. en yr. '(gemeen,) qui a la Hoogtecirkel, alm4antarat, almucantarat.
Hoogtemeter, m. (in de beoef. meetk. mu de
bouche haute et elevde, museau pointu.
hoogte van eenig voorwerp boven den geHoognoodig, b. n. tees necessaire, d'extrime
necessite, d'un grand besoin. — of drin- zigteinder te meten, altimdtre. Poolshoogtemeter,, arbalestrille, zie Graadboog.
send, urgent, e.
volltrekt noodzakelijk,
Hoogtepeting, vr. altimetrie.
indispensable.
geestelijHoogtijd m. gewijde viertijd
iloognoodzakelijk , b. n. tres-necessaire.
ke vierdag , fete d'eglise , fete solemnelHoogrood, b. n. (als eene klaproos 5 ) rouge
bruiloft , zie Bruile, f. jour solemnel.
Iona , rubicond, e, vermeil , le. Eene hoogloft.
roode roos, rose vermeille. Eene hoogroode kleur, couleur ponceau.
Hoogtijdelijk , b. n. feestdaagsch, zondaagsch,
Hoogrug, in. en yr. dos voila , bossu, tn.
solemnel, le. —, bijw. solemnellement.
Hoogruggig, b. n.
Hoogverraad, o. haute trahison, f.
e, bossu, e.
Floogfel, o. verhooging van kleur in eene Hoogvliegend, b. n. qui premed Pessor,planant
fchilderij meeste licht , (bij fchilders ,)
au haus des airs; fig. hautain, e 7etc.
votre reverence vorehauts ,
Hoogwaarde , vr. Uw
pl.
tre grandeur, votre eminence, votre excelHoogftammig , b. n. van houtgewas, du Bois
lence.
de haute futaie.
Hoogita.telijk , b. n. zeer flatelijk, tres solem- Hoogwaardig , m. eerwaardig, tres-venerable,
reverend, auguste. Allerhoogwaardigfte , renel, le, pompeux , se, mafestueux ; se, auverendissime. Het hoogwaardige , (in de
guste, imposant , e. Eene hoogftatelijke
roomf. k.) l'hostie consacree, le saint sacremis zingen, chanter une messe tres solemnnelle. Een — gevolg, une suite tres pornment, le viatique, bijw. zie Hoogpeuse. bijw. pompeusement, avec grande
waardiglijk.
Hoog*aardigheid , yr. eerwaardigheid ,
ceiemonie, en grande pompe.
excellence, f. auguste etat,
Hoogstderzelve, perf. voorn. w. gebezigd voor
hooge perfonen, majefteiten of hom),Iieden , FIoogwaardiglijk bijw. tres venerablement
avec reverence, reverernment.
als volgt : i. in 'hen 3. perf. yr. eAelv. en
meerv. 2. naamval van Hare M. of H. fpre- Hoogwater, o. haute maree , pleine maree, f.
kende , son auguste, ses augustes. B. v. — Hoogwelgeboren , b. n. tres-noble, illustre.
broeder, zuster, son auguste fere, soeur. Hoogwigtig , b. n. zeer gewigtig , tres important, e, de grande importance.
— kinderen ses augustes enfants. 2. Ill den
HoogDd
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Hoogwigtigheid, yr. grange importance.
Hooi , o. afgemaaid gras en gedroogd zijnde ,
Een voer , tine charge ou tine
an,
fcharretee
de foin. aan oppers, rooken ,
zetten, envdlioter le foin, le mettre en
ineules; fpr. w. Bij — en bij gras , te hooi
en te gras, rarenzent, pen souvent, zie Gras.
're veel — op zijne vork nenien , eats epi en-

excdder ses
tire trap, se surcharge?. ,
forces.
Romberg m. fenil , tas ou monceau de pin.
J,eurre de fourrage 5 d'hivef.
Hooiboter,,
hooitijd, fenaison, 'rdcolte du
Hooiboui,v ,
foin, f. fanage.
Hooigaffel yr. hooivork,fourche a foin, a faner.

00
Een — kudcle , fchapen 9 tin troupean
de brebos. — yolks , fouls de people,
, bende , itruikroovers , tine bands
Een
de voleurs. —, drift , osfen , tine bande
de boeufi. Een , klomp , honigbij en ,
un peloton de mouelzes a oriel. — italmerrien , met eenet fpringhengst , un hags
de juments. Een —, zwerm , vinken , fine
voles de pincons. tine quantite
&argent. De gemeene —, le commun, le
commun peuple , le vulgaire. Bij hoopen
lenen , entasser, mettf e en piles. Blest op
hoopen leggen , antoiser. Mesthoop, ordure, tas fumier. 'Een leugens , tine
quantite de mensonges ; fig. Iets op den —
toegeven , donner q. ch. par dessus le marI did. lets bij den —, roes, koopen , acheter
q. cit. en bloc et en tas. Overhoop , op en
door elkander, pdle-mdle, lets — bairn,
fmijten , verwarren , jeter, renverser scns
dessus dessous , confondre, brouiller. Te
- loopen , bij hoopen zamenloopen , s'attrouper, s'assembler. Bij hoopen, Iijw.
en fouls, en quantite, par troupes , par
Landes.

Hooihark, vr. (op beide zijden met houten
tanden ,) fauclzet, m.
Hooijen , 0. w. (ik hooide , heb gehooid), het
afgemaaide gras met de hooihark op het land
uitbreiden en omzetten , our het te laten
droogen , faner,, fait e le foin. —, het
l000i inzamelen, recueillir le foin; fig. Met
lets —, (iets our eenen geringen prijs verkoopen ,) vendre q. ch. a' vii prix. Het —,
0. het loon bier voor,, le fanage.
Hooijer,, grasmaaijer,, faucheur. —, die Hoop, y r. (zonder meerv.) verwachting van
het gemaaide gras uitfpreicit , our het te lageluk , es.perance, expectation, f. espoir,
Ik liel online — op God, je mets mon espeten droogen , fatieur.
ranee en Dieu. De — op vergelding, PesHooikaas , yr. fromage d'hiver, m.
poir de recompense. Op — leven , vivre dans
Hooikar,, yr. charrette a foin.
l'espoir, dans l'espectation. Zich met ijdele
Hooitand, o. prairie, f. pro ell Pon recolte
— voeclen , se repaitre d'un vain espoir. Op
le foin, pre de fauchage, m.
Hooiloon , 0. fanage, m.
— van beter,, en attendant mieux. IJdele
revs, vain espoir.
Hooimaaijer,, m. grasmaaijer,, faucheur.
Hooimaalj ong , yr. de tijd hiertoe , maaitijd , Hoopen , b. w. (ik hoopte , heb gehoopt) , zie
; fauchaison, fauche du foin.
Ophoopen.
fauchage ,
Hooimaand 5 vr. Julij , Juillet 9 oasis de Juillet,m. Hoopje , o. petit tas, petit monceau, etc.
meerv. garcons de boa.
Hooploopers ,
Hooimarkt , vr. tnarche au foin, m.
Hooirook , H000mijt , yr. hooi- Hoorbaar, b. n. qu'on petit entendre, —,
Ilooiopper,,
verstaanbaar, duictelijk , fchelklinkend, intellifchelf, meule, veliote (de foin).
gible, distinct, e, claire, sonore.
Hooifchuur, , yr. fenil, tn. grange au foin,
Hoorbaarheid , qualite auditive, son, in. °vie
bar"ge , f.
ce du
du son , clarte du son , resonnance;
Hooiller,, yr. faneuse.
son, sonorite.
Hooitijd, m. la saison ou Pen coupe l'herbe pour
Hoorder,, no, toehoorder, auditeur , ecoutant.
faire faner, fenaison, f:
Hooren, o. W. (ik hoorde , heb ge.
Ilooiveld , zie Hooiland.
hoord), zijn gehoor hebben , entendre. Die
Ilooivork yr. zie Hooigaffel.
wagen met
man hoort niet wel, cet homme n'entend
Hooiwagen, on. chariot a fin.
, tangpas bien clair, it a L'ou'ie dure; fpr. w. Er
hooi beladen , char de fobs.
is geen erger dOove , dan die niet wit —,
poot , herderfpin , faucheur on faucheux.
it n'y a point de pire sound que celui qui ne
Ilooizak, on. fig. homme sans esprit, homme
large conscience.

Hooizolder, m. grenier a foin.
I-loon, in. (o) eene ,met fchimp en fpot verbondene, verachting , fmaad, aPont, outrage,
otprobre ,m. instate, infamie , honte , offense,
, un sanglant affront,
f. Een fchamper
un cruel outrage ; fig. fam. camouget.
Hoop, in. (oo) op elkander verzamelde menigte van dingen, tas, monceau, amas , masse, pile, f. Een — iteenen takkebosfen ,
tine masse, fin monceau, tas, auras de pierses, de fagots. Een — korenfchoven , en
ook takkebosfen, quintau. Een —, flapel
boeken , bout, tine pile de livi es 5 de bois.
rommeling , rarnassis, tn. — ffroo tot
dekking van daken , meulon; Een —
zand, tin monceau de sable. Een — onvergeworpene dingen , un cuibutis.

—vantie fchovenkoren,vantie bosfen hooi enz. , dizeau. eene verzameling van levende fehepfels bij elkander,
bet Fransch onderfch. beteetroep heeft
ruiterij tine troupe
kenisfen
' ; als Eon
(aantal) kincleren , tine
de cavalerie. Een
troupe &enfants; fain. — kleine kinderen ,
jagthonden, tine 'mute.
vtarmaille, f. Een

ventpas entendre, qui fait la sourde oreille. Hij is hoorende doof, it fait la sourde
oreille; fig. Hij hoort niet naar mij , it ne
se soucie pas de moi, de Ines conseils. 5

b. w. door het gehoor vernemen , toeluisteren,
scouter, ouir, pricer l'oreille, apprendre. Hour
naar hetgeen hij to zegt , ecoutez ce qu'il vows
dit. AANM. Voor de onbep. wijze eensandegeren -tverkwoords verandert het vent.
hoof d in hoof en , als : Ik heb het — zeggen, le
cela se comprend ,
ai dui dire. Dat laat zich

s'entend, voila ce. qu'on aims entendre. —
en zien verging , it me grit unetourdissetnent ; fig. je demeurai tout ,stupe'fait. Getuigen —, afhooren , entendre des temoins.
Hid wil er niet naar —, luisteren , it n'y vent
point entendre. Een regter moet beide partijen —, fin jitge dolt oar les deux parties.
laten , se faire entendre,
Zich
Ik weet het van — zeggen , je le sacs par
oui dire. —, o. w. toebehooren , appartenir. Iii boek hoort (behoort), ce livre m'appartient , —, betarnen , convenir. Pat
hoort zoo niet, cela ne convient guIres. Hij
hoort bier niet, ce &est pas sa place.
IIoorn zie Horen.
Moor-
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binden, en in het Monde draaijen, loup, m. espêce
Hoornen , b. if. overb. do- corne, Zie Ilode rouet de Bois ou'd e plonth dente le que les enrenen.
Hoorplaats , yr. auditoire, m. zie Gehoorfants font ronffler en tournant avec vitesse
aro moyen d'une ceorde ou ficelle.
plaats.
Horde, yr. van teen gevlochten mat , claie.
Hoorfler, vr, celle qui scouts.
Hordetje voor een venflerraam, cage, f. —,
Hoorzaal, zie Gehoorzaal.
bende van zwervende volken, woeste ftam
Hoos , yr. (oo) eene waterhoos, een waterpihorde. Een onder zulk opperhoofd flaande
laar,, trombe d' eau, trombe de trier, f. siphon,
flam
woIdt tribre genoemd.
puchot, typhon , ook wel op zee dragon
Hordenmaker, Hordenvlechter, m. faiseur do
de mer genoemd.
Icons, vr. kous , bas, tn. zie Kous.
bij het
Hoosgat, o. (zeew.) in eene floep of boot, Hordenwand , m. moor fait de cMies,
maken van dammen , clayonnage ,
ossec, m. sentine, f:
Hoosvat , o. werkung om te hoozen, ecope , Horen , in. de fpits en harde nitwas aan de
hoofden van lommige vlervoetige dieren,
sasse, f.
corne, f., De horens van eenen bök, les carHoovaardig, b. A. hoogmoedig , trotsch, ornes d'un bone. Een dier met horens ,
gueilleux , se, hautain, e, altier,5 ere, fasanimal cornu, met hooge horens, loaut
Tarquinius de hootueux, se, superbe.
encorne. De flier nam de vrouw op zijbijW.
vaardige , Tarquin le superbe,
fie horens, le taureau sieve la femme nitzie Hoovaardiglijk.
s-es comes; fpr. w. De koe bij de horens hebHoovaardigheid, zie Hoovaardij.
ben , zie op Koe ; fig. Jets op zijne,horens
Hoovaardiglijk, bijw. orgueilleasement , fasnemen , (eene moeijelijke tack ondernemen ,)
tueusement, hautainement, superbement.
se charger tout seed de quelque intreprise,
Hoovaardij , yr. orgueil, faste, tn. hauteur,

vanitó 9 fierce, gloite, presomption.
puiser, lever titer Peau avec nue. scope.
acne fchuit , egouter an bateau.
Hoozing , yr. actit,a de vider Peau d'un bateau, etc., au moyen d'une scope ou
sasse.
Hop, yr. (hoppe,) eene bekende plant , in de
bierbrouwerij noodig, houblon ,
Hop, m. zekere vogel met eerie kuif, , kemphaan 9 huppe, f: _putput, tn. Schreeuwen als
zulk een vogel, pupuler.
Hopachtig ,, b. a. -qui tient du houblon, pour la
nature, pour le gout;; houblanne , e.
Hopakker, m. houblonniere, f. cham p de houblon, houblons ,

Hoozen, b. w. (ik hoosde , heb gehoosd),

Hopbel, yr. worth gebrnikt zoo wel voor de
bloemen
geheele plant hop , als voor

houblon, m. clochette de houblon.

Hope „ zie 'Hoop, vr.
Hopeloos , b. n. en bijw. desecpere, e, sans

espoir,, au desespoir, sans e rpirance ; Usesperement ; fam, a la desesperade.
Hopeloosheid, yr. itat desespere , discspoor,
Hopen, b. w. (ik hoopte , heb gehoopt), een
toekomend goed verwachten , esperer. Hij
hoopt op een beter geluk , it espere nue
vertrouwen. Op God
tneilleure fortune.
mettre sa confiance en .Dieu, se confier
en Dieu.
Hopketel, m. chaudron u houblon.
marchand de houblon.
Hopkooper,
HopkOrrel, m. graine de houblon,

Hopland, o. zie Hopakker.
Hoplieden, m. meerv. zie Hopman.
Hopman , m. hoofdman, capitaine, commandant.
Hoppe , zie Hop , yr.
Hoppen , b. w. (ik hopte, heb gehapt), hotsblonner (la biere). Dit bier is nog niet
genoeg gehopt , cette biere n'est pas encore

asset houblonnee.

Hopperank , yr. bras de houblon,
Hoppeflaak, yr. perche el houblon.
(bij brouwers ,) la Here avant
Hopperd,

Pexecuter hardiment, Pentrepreildre d ses
risques. Hij heeft vrij wat op zijne horens,
er valt vrij wat op zijn gedrag te zeggen)
C
tl y a bien des choses sur son tempts; ilfazt
beaucoup parler de dui; fam. Deze vrouw
zet Karen man horens op , (is hem ontrouw, )
cette femme planet des comes a son marl * 7e
rend cocu. Zijne horens opfleken, (zijn
gezag toonen ,) moist; er se's conies, agar
avec audace. Hij neemt alles op zijne horens , fait le liable h quatre. Ile horens
van een pert; (gewigt,) le bolt, la ramure
on la tete d'un cerf: Het hert heeft zijne 'wens
afgelegd, le cerf a this bas, a pose son bois
sa tete, ramure. Bewerkt hertshoren beet
corne de cerf. De horens van flakken, flangen , enz. les comes. Pe fiakken fleken hare
horens op , les Timacons inontrent leurs COr.
nes. De horens (of fprieten) van fommige
gekorvene diertjes , les antennes. Ledige ho-

rens , (fchelpen , waarin flakken geweest
zijn , zoo .als men in de nat. kabinetten ; enz.
vindt ,) coquilles; f. De horens (punten)
der halve maan, van eenen hoed, van eene
pastei, enz. , les cornet du croissant, d'ua
chapeau, d'un pate; etc: De horens (hoeken of punten) des altaars, les comes
5 blaushoren , cur, cornet, m. corn
Pautel.
ne , f. Op den blazen, soiiner 'du cor
-du cornet. Een koperen of zilveren —, (hetwelk de hardhonrigen wool gebruiken ,) cornet d'airain ou d'argent. Door zulk eenen
— fpreken, blazen , corner. — 9; jagthoren,
waldhoren, cor de chasse ,nne trompe. Spreek, (in de fahoren, cornet aconstique.
belk.) als: De — des overvloeds , corne d'abondance ou d'ffinalthee. o, de harde
ftof, waaruit horens beftaan , de la coma.
Een kath van —, 'ion peigne de corne. E'en
mes in — gevat, un contents a manche de
come. Eon inlitnlier van — , un cornet. —,
bij gelijkenis, de celtachtige flof, waaruit
een paarclenliQer; enz: beftaat corne,, sabot.
bereid kalfs-, of fehapetileêr,, your boekenbanden -purl

, parchemin, vain. Len

livre rend
boek in eenen band van —
qit'on en a soustrait le houblon.
en villa, enporcitemin. Zie IlOreneu.
Hoppefalade , yr. salade au houblon, salade
Horenachtlg, b, n. de corns, corne, e, cotlioublonnee.
neux , se.
Hoppeteelt, vr. culture du houblon.
frorenband , m. rfflure en velin,
Boppezaad, o. graine de houblon, f.'
Horenbeest,
0. lofts h corner, f. animal corne,
sac
d
houblon.
Hoppezak , in.
Hor,, yr. dun, klein plankje of rond ftukje
lood,' hetwelk de kinderen, aan cen touwtje

encorne ; Pg. fain. coca, on.
Tiorenbcreider, m. c6rnetteri
Dd2
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Horenblazer, m. celui qui tonne du cor ra du Horrelvbet , m. kromme voet , pied bet. —,
cornet, gut corne, un corneur.
m. en yr. celui,ou cello qui a un pied bst.
Horendier 0. zie Horenbeest.
Hors , zie Ors.
Horendrager,, o. cocuage, m.
Hort, m. een korte hoot, heurt , choc ; fig.
Horendrager,, m. man , wiens vrouw hem onMet horten en flooten , a batons rompus ,
tronw is, cocu, Jean-cocu , cornard. Tot
par boutades , par sauts et par bords. —,
— waken, vulcaniser, faire cocu, (in den gein den gem. fpr. tr. poos , als : Ik ben er
meenen fpr. tr.) cocufier.
een' , hort (een hortje) geweest , j'y ai etO
Horenen , b. n. de come. —, van eenen bocktine bonne pause.
band , en velin.
Horten , o. w. (ik hortte , heb gehort) , in het
Horengeld , o. impet ou taxe sur les bites a
gaan flooten, bonzen , aanflooten , heurter,
pousser en marchant ; fig. Niet gelukken ,
comes,
echouer, se &Touche, manquer. Eene horHorenloos , b. n. sans comes.
tende rede , .(niet vloeijeud ,) un discours
Horenflak , vr. escargot, limacon a coquille,
licorne, buccin, tn.

sans suite, decousu.

Horenflang , yr. zekere Afrik. hang, reraste. Hortje , o. verkl. w. zie Hort.
Horentje , 0. petite come, coquille, f. coma- Horzel , m. de groothe foort van wespen , die
op bojen en groote vliegen jagt maakt , frechet.
zie Horzel.
Horenuil , in. hibou cornu.
Ion.
Horenvee , 0. gros
Hula a comes, m. Horielen , o. w. (ik horzelde , heb gehorzeld) , gonzen , (als , de bij en ,) bourdonner ;
aumailleson bêtes aumailles , bites- comes,
fig. twisten , quereller.
Ilorenvlies , o. het horenachtjge vlies van het Horzeling , yr. gegons , bourdonnement, m.;
fig. guerelles , f. pl.
oog , Ia rornee.
IIorenwerk , o. (in de vestingb.) buitenwerk met Horzeluest , 0. nod tie relons , in.
twee halve bolwerken , ouvrage a corne, m. Hospitaal , o. hepital militaire), nt.
Horizon , m. gezigteinder,, horizon; fig. (in Hospitaalskoorts , yr. evre des hepitaux.
den gem. tr.) Dat gaat boven mijnen —, Hospitaalspreek, vr. sermon d'hopital ou de
l'idpital , m.
(dat gaat boven mijn begrip, boven mijne
bevatting ,) cela pause mon intelligence, ce- Hospitaalsfoep , yr. soupe d'hopital ou de l'htlpital ; fig. mauvaise soupe.
la me passe.
Horizontaal , 13. n. horizontal, e.
bijw. Hosfebosfen , o. w. (ik hosfeboste , heb gehosfebost), eene flootende beweging maken ,
horizontalement.
fchokken, cahoter, secouer, faire monter et
Horn , m. een fpitfe uitflekende hoek , pointe

f

saillante,

Horologie , o. horlogie , zakuurwerk , montre, petite horloge, horlogeportative.
Staand of hangend —, pendule, f. Een groot
zilveren
----„ tine grosse montre. Gouden
montre d'or, d'argent. Cilincler —,
montre a cylindre. Dit — loopt of is v6Or,,
cette montre avance ; loopt-of is achter,, retarde ; is ontfeld , est derangee. Een — op-winden , remonter une montre. Een — herfellen , rhabiller une montre. Een nieuw —
nazien en op ce proef ftellen , passer une
montre neuve; zie verder Uurwerk. Dit —
moet gedurig verzet worden , cette montre
va au doigt et a l'oeil.
Horologiebandje , o., cordon de montre, tn.
Horologiedekfel , b. lunette de montre dans
laquelle on met le verre,
HorOlogiegIas
verre ou cristal de montre,

descendre ; fig. faire grand bo nit , querel-

ler. Het — van een rijtuig , le cahotage.
Hostie , yr. (bij de Roonische) misouwel ,
hostie.

Ilostiekastje , yr. waarin de hostie bewaard
worth , ciboire , m.
Hostiefchoteltje , o. waarop de gewijde ouwel
ligt , ostensoir,, tn.
Hot , y r. het dik van gefchifte , gekernde melk,
caille , lait caille, m. caillebotte, f; fpr.
Het is kernemelksborg , /a caution ne vaut
pas nsieux vie le debiteur.

Hotje , o. een klein oogenblik , un petit moment, m.

Hotfen , o. w. (ik hotfte, heb gehotst), zie
Hosfebosfen.
Hotfing , yr. cahot, m.
Hotten , b. w. (ik hottede , ben gehot) , ftremmen , (van melk fprekende 9 ) caillqr. , De
melk is gehot , le lair est caillJ. —, gelukEen nieuw ,glas op ziju horolOgie laten
ken , voortgaan , reussir. Dat zal niet —,
zetten ,, faire mettre tin cristal a sa montre.
cela ne reussira pas.
Geflepen
verre poll ou taille pour tine
Hon ! tusfchenw. arrete!
montre.
Houbaar,, b. n. tenable, a tenir. Die vesting
Horologiehaak, m. crochet tie montre.
is niet —, (te houden,) cette place n'est
Horologiekas , vr. bate de montre.
pas tenable.
Horologieketting ,
chaine de montre, f
Horologiemaker,,
horloger. Kunst van den Houden , b. w. (ik hield , heb gehouden), door
aanvatting in zijiie magt hebben , tenir. Iehorlogerie, f.
mand bij den arm , bij het kleed —, tenir q.
Horologierad , o. roue d'une horloge ou d'une
q. par le bras , par Phabit. lets in , met ,
montre, f.
de hand —, tenir q. ch. dans , a la main, en
Horologieplaat , vr. wijzerbnrd, cadran de monMain, Een kind aan den leiband —, tenir
tre
tin enfant a la lisiere. Een kind ten doop
Horologiefleutel , m. clef de montre, f:
—, tenir un enfant sur les fonts de bapteHorologiewerk , o. horloge, f:
me ; fig. bedwingeii. Zij konden hem met
Horologiewilzer
area:714,de montre f.
zich vieren niet —, ils nepouvoient le tenir
Horologiezak , m. gousset.
a quatre. Dit korps hield den vijand in ontHoroskoop , m. (ond. w.Thebbortefter , horoszag 9 ce corps de troupes a tone l'ennemt en
cope. lemands trekken faire l'horoscope
respect. Iemand kort —, tenir q.iq. de court,
ou la nativite de q. q.; horoscoper.
Mt eter la liberte de faire ce qu'ilvoudroit. Ilc
Horoskooptrekker, , celui quo tire Phoroshoud hem zoo naauw,, dat bij niet kan ontvlugcope , genethliaque. Kunst van het horosten, fe le tiens au cul et aux chausses. Iemand
coop te trekked, horoscope.
tot zijuen pligt —, tenir q. q. dans le devoir,,
Horrel, m. foot , heurt, Coup, aloe.
dans
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dans les homes du devoir. Iemand in het oog
—, (op hem acht geven ,) avoir l'oeil sur q.
q., le surveiller,, ne pas le perdre de vue. —, in

zekeren toefland doen , als : Het hoofd
regt —, tenir la tete droite. De oogen open
- tenir les yeux ouverts. Hij hoods zijne
oogen neergeflagen , il tient les yeux baisses.
Die vrouw houdt hare kinderen zindelijk ,
cette femme tient ses enfants propres. Eene
zaak flepende —, trainer une affaire esr tongueur,, la faire trainer. —, eenig bednjf
uitoefenen , of doen plaats hebben , als : Herberg, opene tafel , fchool tenir auberge , table d'lzdte, ecole. Van hier: Book —,
aanteekening tenir !lyre, registre. Raad
—, tenir conseil. Eene redevoering —,

faire on prononcer un discours, une harangue. Bruiloft — Cvieren celebrer, faire
des notes. Kermis —, faire kermesse, se rejouir. Houd hem van het lijf, empichez le de
s'approcher. Iemand vrij (voor hem betalen ,) defrayer q. Wacht — ,faire in garde,
veillee, faire la sentinelle. Rustdag —,
(van troepen ,) faire halte, se reposer. Veel
van wijn aimer le via. Het zal hard —,
it y aura de la difficula , on aura de la peine. Koets en paarden — 7 tenir equipage.
Steak titre bien cousu, e. Die broek zal
geen' fleek —, ce pantalon n'est pas bien
tousu; fig. Die zaak houdt geen' fleck, cotte affaire ne sera pas solide. Vasten
faire, carinse. Godsdienst
faire service
divin. bevatten , inhouden , als : Deze
kruik houdt twee flesfchen , cette cruclie tient
deux bouteilles. — daarvoor houden , achten,
fchatten, tenir, prendre, croire, regarder,
reputer,, estimer; : 1k hood dit voor waar,
omdat gij het zegt , je le tiens (pour) vrai,
parceque votes le dites. Voor wien houdt
gij hem ? Ik houd hem voor eenen eerlijken
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twee , fe pose sept et retiens dettx ; fig. doers
fa
vertoeven, als : 1k zal u niet langer
niet
ne vous tiendrat plus longtemps.
verlaten, als : Hij houdt nog het bed, de ka, la chammer, it garde , tient , encore le
bre. Zijne deftigheid garder sa graviti.
Zijn fitioen , se conduire en homme comma
it faut ; rester dans les bornes de la bienseance. —, in zekere kansfpelen , tetenir.
1k hood even, en gij houdt oneven, fe re-

tiens pair , et vous, votes retenez inspair.

—, de uittarting tot het wagen van eenige
fom , aannemen , tenir fete a q. q.; als :
zet honderd gulden, ik houd ze, vous y allez cent florins, le les tiens. —, van wedden , gager, parlor. Ik houd. vijf en twintig
gulden, dat het niet waar is , je gage , le parse
vingt florins qua cola West pas vrai; fam.
In het algemeen, wedded , ads Ik houd van
ja, en gij van neen , je'parie qua si et vous
gagez qua non. —, (zich) eene houding
aannemen, een uiterlijk voorkomen
se tenir. Iloud u ftil , (maak zoo veel beweging niet ,) tenez-vous en repos, tranquille. Gij houdt u-niet regt, vous ne vous
tenez pas droit. weerhouden, contenir.
lk kon mij niet —, je ne pouvois me contenir. —, den fel-11.in van lets aannemen.
Zich doof —, faire le sourd. Hij houdt zich
als of hij gek was , if fait semblant d'être fon.
Houct u zoo dom niet, ne faites pas Pegnorant. —, zich gedragen , als: Dit regement
heeft zich wel gehouden , ce regiment,s'est
bien tenu, conduit. zich verlaten op,
zich bepalen tot , ale Ik houd to bij uw
woord , je vous prends au mot. Ik ,houd mij
aan zijn befluit , fe m'en tiens a sa decision.
—, 0. w. kleven, vastblijven , tenir,:prendre;
als : Iets met lijm doen houden „fait e tenir q.
oh-. avec de la colic. De fneeuw houdt vast
aan de boomen , la neige tient sur les arbres.
Die fpijker zal niet —, ce dote ne tiendra
pas. Dat fmeer houdt niet op vette ligchamen , ce cirage ne prend pas par dessus les
corps gran. genegenheid hebben, beminnen,
als : 1k bond. veel van hem , fe l'aime beaucoup; fam. Hij houdt veel van de vrouwtjes,
it airne le cottllon; fig. 'Het zal hard —, (het
is zeer wisfelvallig ,) ce sera un grand hawind —,
sard. (Scheepsw.) Digt bij ,

man ,pour qui le prenez-vous? fe tiens
(pour) honnéte homme. Sicyon wordt voor
het oudfle Griekfche rijk gehouden , Sicyon
est regarde comme le plus ancien royaume
de la Grece. Men houdt hem voor eenen
wijzen man, on le repute homme sage. Wij,
— nu de zaak voor afgedaan, noses tenons Palfaire faite, decidee a Pheure qu'll
est. Zoo dra hij dit vernam , hield hij u
voor verloren , desqu'il apprit cola, vous
tenir le vent, alley a la boulne, bouliner.
croyoit perdu. Zijn wool-a— , zijne belofte
—, (nakomen „) tenir parole, garder sa 'louder, m. bewaarder, teneur, gardien, depromesse. De wet —, garder, observer la positeire, porteur. Zie de zamengeflelde
loi, weerftaan, uithouden, wee'rfland woorden as : Boekhouder,, teneur de livres,
enz., — ('van eenen wisfelbrief,)porteur d'une
bieden , als : Het ijs zal u niet —, (het zal
?ewe de change. —, (fcheepsw.) corde de
breken ,) la glace ne vous tiendra pas, elle
vischkaar, zie Houwer in de
retenne f:
rompra. De clad kan het Beene acht dagen
laatfle beteek.
meer
, la vale ne pout plus tenir huit
fours. 1k kan het tegen hem niet —, Houding, vr. gelaat , contenance, posture, f: port,
maintien, exterieur, m. Eene belagchelije ne saurois tenir contre dui. Hij houdt
jzijn
ke
une contenance ridicule. Zij heeft do
fink vast , ,il defend sa cause; it soft— van eene koningin , elle a le port d'une
tient son opinion. —, met iemand , het
reine. Eene cleftige —, une contenance gramet hem , met lets eens zijn , tenir le sentiment, le parti de q. q.; etre pour q. q. on
ve. Zedige , fiemmige —, une contenance
q. ch. Het met een melsje —; avoir un com- modeste. Mooije — fon maintien, folio tournure. Hare —, haar uiterlijke is goed, son extemerce illicite ou de galanterie avec unefeune
tilde. behouden , in het bezit blijven ,
ricer est bon. —, het vasthouden, is tenue. De
garder, retenir. AANM. Beide woorden wor- —der pen is niet good , la tenue de la plume
n'est pas bonne. De —des ligchaams Pattitude.
den dikwijls onverfchillig gebruikt , doch het
—, (in de fchilderk.) waarin een fchilder
eerfte ziet bijzonder op het — van zijn eigen goed, en het tweede op dat eons anderen, als : Ik zal dit — ter gedachtenis van
hem, die het mij gegeven heeft, fe le gar-

derai en memoire de celui qui me Pa donne.
Waarom houdt gij mijne papieren ?pourquoi
retenez-vous mes papiers?
(in de cijferk.)
bij het optellen. Ik zet zeven en houd er

een levendig voorwerp fielt, om hetzelve na
te teckenen, pose. —, (in de rijfch.) De
— des ridders is good, hij zit goed te
paard , le chevalier a une bonne assiette.
(in den gem, tr.) fi'on.' Gedwongene , gekke
contorsion. Eene trotfehe — aannemen,
se prilasser.
HouD3
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Houkind, o. notirrisson, tn.
}lout, o. bois. Droog —, du bois sec. Brandhout, du bois a bruler , de chaufage , m.
des cotrets, m. pl. Een brandend un tison. Deze boom fchiet geed in het —, cet
arbre jette beaucoup de branches. Knoestig
en bruin geltreept —, du bois
Dood
du bois mort. Slecht
mort bois.
Hakhout, bois Telhout , bois de compter. Kimppelhout, bois de roman. Afgewaaid
—, (bois), chablis. Timmerhout , du bois de
cliarpente. Houtbosch , bois , fore't dat
niet groeijen wil, achterblijvend — 5 bois rabougri. Het Haarlemmerhout, le bois de Harlem.
(fcheepsw.) Afgekeurd — ,-(uitfchot ,) bois
de rebut. Gebogen
bois bombe. Gaaf
bois sain, net. Ge r.haafd
bois lave. Gezaagd
bois de scie. Gefcheurd — y (dat vol Moven is,) (bois) cantibai. Ingewaterd
bole tombuge. Knbestig
bois loupe; gritmeleux. Rood — 5 (voor masten enz.,) bois
de mdture. Row=-, bois brut, bolt en grume.
Door koude gefpleten —, bois gay ou
Vervuurd
bois pourri , consume,
Wankaistig bois fdcheux , gauche. Geronken —, bois canards. — dat zich krona
trekt, bois qui ,travaille. Zie verder de
lborten van bout, als : Ebbenhout , Dennenhoot , Zoethout , enz. Met — befchieten,
bekleeden , boiser. Het middelfte — van
eenen laarzenknecht of leest , la clef
Nieuw gegroeid
ecrues de boss, f.
Jong—, revenue , fpr. w. Abbe — is geen
timmerhout , tout- bois n'est pas bon pour
le charpentier ; tout le monde n'est pas
propre 4 un métier.
Houtaarde, vr. terre de bole (pourri).
Houtachtig, b. n .s Yigneux se, van planten,
boiseux , se , souligneux , se. De notendoppen zijn — lee coques de noix ,sons
poetises.
Iloutader, vr, vcine du bois.
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Houtig, zie Houtachtig.
zekere visch , bogie.
Hooting ,
Houtje, o. petite piece de bois. waarmede bet touw van eene fpanzaag opgedraaid
en vast gehonden worth, garret, m. —,
dat ae as van eenen wagen vasthout , echantig.nolle, f: ; fig. Jets op zijn esgen — doen,
fasre q. ch. de son propre mouvement.

Houtkever,, an. (in de nat. gefch.)xylite,prione.
Houtklover, zie Houthakker.
Houtkooper, m. zie Houthandelaar.
Houtkraai, vr. corneille, f.
Houtlader,
chargeur de bois.
Houthais , yr. you de bois, psoque , m.
Houtmaat , yr. membrure.
Houtmade , yr. zie Houtworm.
HOutmagazijn , o. maglsin a ou de bole , tn.
Houtmarkt , 'vr. matcue au bole, m.
Houtmeel , o. zie Wormmeel.
Houtmeten, o. moulage, cordage, M.
Houtmeter,
mouleur de bole.
Houtmeting , yr. zie Houtmeten.
Houtmijt , yr. Houthoop, Houthapel, m.
ch, er, m. pile de boil, f.

Houtnujter,, m. ouvrier qui empile du bois, empilar de bois.

Houtrijk , b. n. boise , e, abondant , e,
bois.
Houtplaats, vr. timmerwerf,
tn.
Houtfchild ,
krukier, crocheteur,, brouetteur.
Houtfchroef, yr. ins de bois,— (bij timmerl.)
verrin ouverin, 777. Groote —, verrine.
Houtfchuur vr. grange, au boos, f. magasin
a hois , bucker, on.

Houtskool, yr. charbon de bole, tn. braise.
Gefbotene of temalene, fijn gewrevene ,
aigremore , charbon pile.

Houtflang, vr. couleuvre des bois.
Houtfnede , yr. afbeeldiug van iets in hoot
gefneden , gravure en boos, taille de bois.
Houtfnij_der,,
graveur en bois.
Houtfnip , vr. becasse.
Houtfpaander,, yr. bachette, planure.
Houtakker, m. grond, die met hoot voorzien Houtfial, m. bficher.
is , terrain boise.
boomkweekerij ,
Houtitapel,
zie Houtmijt.
piniere, f
Houtteller, m. celui qui compte les pieces de
Hourasch, yr. cendre de bois.
bois.
Houtbeitel, na. coin a fendre le bois.
Houttuin ,
afgeflotene plants ter bewaring
Houtboorvlieg , yr. (in de nat. gefch.) xylovan timmerhout , enclos pour le bois de charcope, m.

pente, chantier, blither, magasin a bole.

Houtdief, m. voleur de bois.
Houtverkooping, vr. vente de bois.
Hontdrager,
houtfjouwer, (op fchepen,) Fboutvester, an. opzigter over de bosfchen,
kbardeur.
forestier, garde forestier,5 verdier. sapperlIontdraaijer,,
tourneur en bois.
houtvester, gruyer.
Houtdrahk,
decoction de bois, f:
Houtvesterfchap , o. gruerie , go:1'1.1e ,
Houidrukkunst , vr. (in de leerk.) het_druk- Houtvijl of rasp, vr. rape a bois. Kromme —,
ken met houten karakters, xylographie. Hetrape coudee.
geen met houten ,letters gedrukt is, xylo- Houtvlot, 0. radeau, flat, train de bois, m.
graphique.
Houtvretende wormen,
meerv. lignivores ;
Iloutduif , vr. pigeon ramjet. , pigeon des
zie Houtworm.
has, oenas , m. Jonge
ramereau ,
Houtvuur, 0. (feu de bois,
Houten , b. n. (onverbuigbaar) van hoot, de Houtwaardeer chap , o. gruage, us.
tafel, une table de bois. Een Houtwachter, zie Houtvester,, Boscliwachter.
bois. Eerie
hamer , use maillet.
vloer,, plancher, Houtwagen ,
charette is bois , f.
— bord, tranchoir,
on, —
Houtwaren , yr. meerv. ustensiles , meubles de
of pin, cheville de bole, f.; fig. Het is
bois, bois, tn. pl.
een
Klaas, zie Klaas.
Houtweg,
chemin de bois.
Houthakken , o. abatage abattis de bole ,
Houtwerk , o. het van hoot gemaakte gedeelte
Houthakker, m. bdcheron , fendeur de bole.
van een gebouw,, timmerwerk, clzarpente,
—, (op fchepen
— hakken, conboiserie , j: —, het befchieten met bout,
per, fendre ate boos, bdcher.
lambrissage , on. fchrijnwerk , menuiseHouthandel,
trafic de bois.
rie , f. — of befchot langs eenen mnur,,
Houthandelaar, m. koopman in hout, marlambrifering , boisage, lambris, in.
chand de bois. —, die een geheel bosch Houtwerker, zie Witwerker.
koOpt, ventier.
Houtwinkel, m. boutique oil Pon vend des usHouthoop , zie Houtfiapel.
tensiles , etc. de bois.
Houtboower, zie Houthakker.
Houtworm
artisan, perte-bois, port pulHouthuis, o. zic Uouttuin eu Dlokhuis.
sateur, (in de nat. ge fch.) xylophage.
Hoot-
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Houtzager, m. scieur de bois.
Houtzolder,, m. grenier a bois, blether.
Houvast, 0. crampon ,tenon, m.patte, fiche,
f: (op fchepen) —, fluitklamp , pelican. in.
Houw,, b. n. en bijw. enkel in : — en getrouw , ferme et loyal , fidele; fidelement et
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Hovenierskunst, vr. art da jardinier, jardinage, m. horticulture, f.

Hovenierslaan , yr. tonnelle, berceau, m.
Hoveniersland 9 o. jardinage, m.
Hoveniersmes , o. serpe, f.
Hoveniersfchop yr. pelle de jardin. Boomloyalement (envers le gouvernement).
kweekersfchop , besoche.
Holm, vr. In Gelderland en elders benoemt Hovenierszaag , yr. scie de jardinier.
men met dit woord een gebrek aan de oo- Hozeband , zie Koufenband.
gen van paarden en rundvee , dat use een Hods, y r. eon verfletene lap , eene flet ,
kleedje , chiffon, lambeau,
hard vliesje beflaat, zich , uit den hock der oogguendle.
leden , over den appel heentrekkende , onglee. Hugen , o. (ik huugde , heb gehuugd), in GroHoow, m. flag van eenen houwer, , coup de
ningen igebr. van kinderen , die een lekker
sabre, de coutelas, de hackie ou de quelque
beetje van andere kinderen , met vleijende
ants e instrument tranchant, m. entaillure, conwoorden afvragen ,) demander avec des paroles flatteuses.
pure , coche, —, de daardoor toegebragte
blonde , blessure produite par un tel coup. Hugenoot , m. (ond. w.) hervormde , calvi— in het gezigt , balafre, estafilade, . —,
niste, huguenot, e.
Hui, yr. wei van melk , petit lait, m.
hakking in een hooch, coupe de bole,
yr. (bij de metfel.), kalkkloet, hone , ra- Hui tusfchenw. allons! ca! hue! — paardjc,
bot , sable, pie.

hue dada!

f. coutelas , m.

divot, cagot, cafard, tartufe 9 papelard,

-

ton hypocrite, en hypocrite.

Houwbijl , yr. hache_, cog:de, bathe d'armes , Huichelaar,, m. fchijnheilige , hypocrite, faux
etc. zie ook Schijnheilige.
Bouwblok , Hakblok , 0. billot , hachoir,,
Houwbosch , o. bois
Huichelaarfter, vr. hypocrite, plisse devote,
, no.
Hodwdegen , m. houwer,, espadon; estramachattemite, cagote, cafarde; fain. sainte-niFon ; fam fi'amberge,
touche.
Houweel , o. (ee) een fpits werktuig , om de Huichelachtig, b. n. hypocrite, ergot, e, caaarde om te halen , hone, pioche, f: Klein
fart, e. bijw. d'une maniere ou d'un
serfouette, hoyau, pie, locket. m.

—derflngowks
Huichelares , yr. zie Huichelaarfter.
tire-terre, m. — om
kluiten te breken , emattoir, m.
Huichelarij, y r. fchijnheiligheid , hypocrisie,
cagotet le 5 tat tuferie , fausse devotion, papaHouwen, b. w. (ik hieuw,, heb gehouwen ,)
latelise ; zie Schijnheiligheid.
met een fnijdend werktuig flaan , en daardoor kwetfen , donner un coup de sabre, de Huichelen , o. w. (ik huichelde , heb gehuicheld) , veinzen , faire Phypocrite, le fauxcoutelas, sabrer, leacher, frappes de la hackie, du sabre. — in het gezigt , marquer
4evot; fain. frire la chattemite.
au visage, balafrer. Er op inhouwen , frap- Huichelij Huicheling , zie Huichelarij.
per d'estoc et de taille.
vallen , door Huichelsch , zie Huichelachtig.
dcen vallen , cooper, trancher, tailler, Huid , y r. de uitwendige , natuurlijke bedekfendre. Jets nit Been — , (beeldhouwen ,)
king van het ligchaam bij mensch en dier,,
sculptor. Steenhouwen , tailler des pierres.
vel , peau, —, (in de ontl. k.) van het
Houwer, , coupeur (van een' foldaat), voormenfch. ligchaam , ) derme, m. De houw
vechter,, sabreur, ferrailleur, bretteur. Zie
heeft maar even de huid geraakt , le coup n'a
Steenhouwer,, Beeldhouwer,, enz. —, sa- fait qu'effleurer la peau. De flangen veranbre, coutelas ; (bij de tuinl.) fnoeimes , serderen van —, leggen de ouden af, les serpents
- p e,
vischkaar,, banneton. Zie ook
changent de peau. De afgeftroopte huid eener
Houwdegen.
clang, la depouille d'un serpent. De — afhaHouwhamer,
len , enlever la peau, ecorcher. AANM. Van
,gros marteau de fir pour les
macons , m. hachette,
dieren zegt men ook : cuir, m.; als : De
Houwing , yr. coupe, tattle.
ezeis en muilezels hebben eene harde —, les
Houwitfer,,
(bij de art.) obusier.
dues et les mulets out le cuir Opals dur.
Houwitfer-granaat ,
obus.
Eene koe de — afhalen , abattre le cuir
Houwmes , o. grand coul-eau de boucher on de
d'une vache. Een onbereide —, un cuir
cuisinier,
vent. De —van een paard affiroopen , ecorhakmes, couperet, m.
Hoveling , m. cow-wan, i7tomme de tour.
cher :on cheval ; fig. fain. Iemand de huid vol
fchelden , chanter goguettes , q.
Hoven , b. w. (ik hoofde, heb gehoofd), aan
het hof ontvangen , recevoir a la cour. Huiq. Ik verkoop het u met — en Naar, fevous
zen en —, (iemand prachtig aan zijnen disch
le vends tout entier, sans reserve. De —
onthalen ,) bien regaler. o. w. gastmaal
(het levee) dour verkoopen , vendre chetement sd peau. Zoo gij niet ophouclt, zal ik u
houden, zich aan eenen goeden (Tisch vergasten , se regaler, etre bien regale, e.
op de — komen , si Vous ne finissez, pas, je
Hovenier,
tuinman , jardinier. Turkfche
vow rosserai. De jeukt hem ,
5 bostungi.
(hij wil flagon hebben,) la peau lui &mange,
Hovenieren, o. w. (ik hovenierde , heb geit vent ette battu. Ik waag er mijne — aan,
hovenierd), jardiner, faire le metier de jarje risque ma vie. Hij is er nog heelshuids
tinier. — 5 o. jardinage, Aan het zijn,
afgekomen , it en cst quitte pour la peals; it
travailler au jardin.

en est sorts sans dommage ; it Pa echappe

, yr. tuinmeesteres , tuinvrouw,
fteekt Hovenierfter,
in geene
gezonde
(in gecn
jardiniere.
gezond vel ,) it est malathfi — van vrucl.1Hoveniersahnanak ,
ten, planten , cnz. plure,
almanac!: ca Passage des
;
jardinie; s.
Vlies. —, van ten fchip , franc-bordage,
Hoveniersboek , o. livre de jardinage,
franc-bord. Hij kreeg de — vol flagon , of
Hoveniersgereedfchap , o. ustensiles du jardifrisch op zijne —, st foot roue , moulu, as' nage" outils de jardinier, m. pl.
somme de coups; fpr. Men moot de — van
Hoventershuis , o. maison du jardinier, f.
den beer nice verkoopen eer hij geveld is ,
Hoveniersknecht , m. valet du jardinier.
it ne faut pas vendre la peat" do tours qu'it
Dd4
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ken , nederbukken , se baisser,, s'accroupir.
(zeew.) klein zeil maken, de zeilen reven , ingijpen, serrer,, ferler,, plier les voiles.
coudre la peau du renard a la peau du lion.
Huiker,, fam. een onnoozele, bendt,nigaud.
Verhandeling over de —, dermologie.
Huikmaker, m. faiseur de capes.
Huidtder, yr. veine on artere cutande.
Huilebalk, m. en y r. zie Huller en Huilfier.
Huidbefchrij \Ting, yr. dermographie.
(bij begrafenisfen eertijds zeer in geHulden , zie Heden.
bruik ,) pleureur,, f.pleureuse ; bij de oude
Huidenhandel, m. peausserie, 1. commerce de
Romeinen , funere, f.; fig. pleureux, se,
peaux.
qui pleure facilement , pour rie;s.
Huidenkooper, m. leerkooper, marchand de
Huilebalken , o. w. (ik builebalkte, heb gepetiux , de cnirs , peaussiet.
huilebalkt), pleurer longtemps , a chaudes larHuidig, b. n. d'aujourd'hui, de l'heure premes, amerement.
sente. Tot op den huidigen dag, jusqu'a ce jour.
Huilen , o. w. (ik huilde , hub gehuild), een
Iluidklier, y r. glande militia e on cutanie.
fterk , klagelijk , doordringend geluid maken,
Huidontleding, yr. huidfnijding, dermotomie.
als: De winden —, les vents sillient , font
Huidplank, yr. planche de bordage, f.
un grand bruit. —, van de wolven, hon..
Huidlineer, o. crasse, f.
aan den
den , enz. hurler , pousser, feter des hurleHuidfpier, yr. muscle cutand ,
ments ; van hier het fpr. w. Men moet met
hals, muscle peausier.
de wolven als men in het bosch is, (zich
Huidultilag, m. exantheme, m. eruption a la
geyeinsdelijk naat het gezelfchap fchikken ,)
peau, f.
it faut hurler avec les loupe (quand on est
Huidyetten , b. w. (ik huidyette , heb gehuidengage dans quelque compagnie ors dans quelyet,) leertouwen , tanner, appreter on cot--
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ne soit tue ; fig. De vosfenhuid aan de leeuwenhuid naaijen , (list bij geweld voegen ,)

royer le cuir.

queparti,)

feint faire comme les autres.

fchreijen , weenen, pleurer.
Huidvetter,, m. tanneur, corroyeur.
Hulling, yr. der wolven, enz. hurlement , cri
Huidye,tterij , yr. tannerte.
ltigubre, cri feroce,
Huidvlek, yr. alphos on aphus ,melas, tache
fchreeuwer, pleureur, criard,
Huller,
de la peau. — op hour, madrure.
tunga,
m.
braillard.
Buidyloo , yr-. in Amerika ,
Iluidwaterblaasjes, o. meerv. (in de ontl. k.) Huilfter, yr. pleureuse, criarde.
Huis , o. een voor menfchen beftemd woonpl.
papules ,
Een
huis , maison, f. logis , un chez-soi,
Huidworm , in. worm tnsrchen vel en yleesch ,
une vieille masure. Een
oud vervallen
dracuncule , dragonneau , crinon, bicho ou biflccht, fmerig un taudis, chenil. Een
chios.
huis te troop , te hum!, une maison a vonHuidzenuw, yr. nerf de la peau, nerf cutadie , a loner. Een — van vier yercliepinne tn.
gen, une maison a quatre &ages. Naar —
Huidziekte, yr. maladie cutande, maladie de
terug keeren, rentrer, retourner chez soi
peau.
s'en retourner. Wanneer zal hij te huis koin
het
gemeen
,
de
bovenfie
ronde
Huif, yr.
bedekking van een ding, de kap, het linnen
men ? quand viendra-t-il au logis? Ik kont
haar , hun
zijn
uw
overdek van een voer- of rijtuig , als : De —
van ons
, je viens de chez-nous, chez-vows, chez-.
van eenen wagen, eene kar, ook op eene
lui , chez-elle , chez-eux. (paleis) van
fchuit , la banne. —, verkleinw. banneau, 7B.
voorname perfonen , een aanzienlijk groot
bijzonder een vrouwelijk hulfel, c o ffe
m.; fpr. w. Met de deur in het
—,
—, kap, welke men den valken opzet, oral
- vallen , (de noodige yoorzigtigheid yethen tam te maken, chaperon, m. —, van
zuimen), agar sans prendre les precautions
het ingewand, darmnet collie du ventre ,
epiploon , la membrane qui enveloppe les intestine. ,—, tweede maag der herkaauwende dieren, bonnet, second estomac, m.
Huifkar, yr. charrette couverte, charette a
banne, voiture bachee.

Huig, yr. de lel, het tapje achter de tong, aan
den ingang der keel, luette,staphyle. De —
hebben , avoir la luette abattue, tombee on alone°. De — ligten , remettre la luette;
fig. fain. Iemand van de — ligten , (om den
turn leiden, hem door .bedrog zijn geld ontvreemden ,) donner de la gabattne a q. q.,
le tromper, le deniaiser, le duper etc.

Hulk, yr. false der vrouwen; ook een van laken of andere flof gemaakt vrouwenkleed,
met eene kap , cape, mante on mantille. Eene Brabandfche une cape de Brabant;
capuchon que les femmes pot toient autrefois ,

fpr. w. De — naar alle winden han-.
gen , s'accommoder au temps ; suivre le torrent. dekkleed, waarmede men kinderen , in oilecht geteeld, bedekte, wanneer
de ouders trouwden en dezel ye, als de hunne , erkenden , polio ,m.; van hier: fig. Onder de — trouwen, se marier en mettant
sous le pale ou era lógitimant les enfants qu'on
a ens avant le manage. —, is ook Hurk ,
als : Op de hurken of de — zitten , s'accroupir,, etre assis stir les talons.

Huiken, o. w. (ik huikte, heb gchuikt), hur-

necessaires , commencer un recit sans preambale. Wie zijn — wil zuiver houden , moet
het alleen waarnemen , qui vent tenir nette
sa maison, n'y dolt mettre pretre ni pigeon.

zijn , van alle markten te
Overal van te
, porter sa maison partout comme
—
la tortue, (in alles bedreven zijn,) s'entendre a tout, etre au fait tie tout ; etre
verse, e, dans tout; avoir vu le loop. Ie-

mand niet to — kunnen brengen, (zich
niet kunnen herinneren, wie hij zij ,) ne
passe rename q. q. Kunt gij hem niet te —
-brengen? it zijn gezigt herinneren? ne vous
remettez-vous point son visage? Ik ben daarvan niet te (dot flrookt niet met mijne
denk- en handelwijs , je ne sae pas. de cette
humeur-la; je n'en use pas ainsi. Hij is met
zijne gedachten niet te il est distrait.
Bij iemand to — liggen, inwonen, demenrer
chez q. q.; fig. Hij ligt bij zijne vrouw to
huis, (zijne vrouw fpeelt den baas ,) il est
a sa femme. Waar hoort hij to
fort soumis
—? de quel endroit , etc. est-il? Oost west
te — best, cheque oiseau trouve son nid

beau ; on n'est nullepart mieux que chez
woonplaats, (in den regtsg ftijl,)
soi.
Hij heeft
habitation, demeure , f. domicile,
hier zijn verlaten, il a pita ici son domicile. Zijn vader heeft — en hof te A.,
sox pâre es; domicilid a 4. Hij hoort ner-

gens

flu'
gens te heeft Hoch kluis, hij heeft
geene woonplaats , it n'a point de domicile; il n'a vi fen ni lieu. —, vaderland ,
haardflede , pattie; f: foyer , tn. familie , geflachi , afkomst, maison, famille,
race, extraction, f ; zie Afkomst , Geflacht.
Het Oostenrijkfehe —, la maison
Het koninklijke —, al de prinfen van den
bloecie , la maison royale. De hofbeambten, die
tot de hofhouding van eenen vorst behooren ,
la maison du roi. Hij zorgt voor zijn—, il a
soin de sa famille. Van een adellijk — zijn
itt e noble de lace , de maison. Hebt gij reeds
brieven van huis ? avez-vous deja des lettres
13 votre famille. Hij fchrijft naar —, it ecrit
sa famille. Hij is bij ons als te —, it est
domestiquement avec nous ; fpr. w. Daar is
geen — of het heeft zijn kruis , it n'y a
point de ménage sans chagrin, etc. Wanneer men hem op dit onderwerp brengt ,
quand on le met sur cette mais hij te
tibre-la , il est dans son tripot. kantoor
van koophandel, handelhuis , maison de commerce. Men zegt dat twee huizen van koophandel gefprongen zijn, on dit que deux maisons de commet ce ont fait banqueroute. Het
— van eene planeet , (in de fterrek.) le domicile d'une planete. De twaalf huizen van
den dierenriem , les douze signer du zodiaquo , on les douze maisons du soleil. Het
buisje van het kompas , (zeew.) habiteale ,
, le vaisseau est dans
f. Het fchip is te
le port, est arrive. Het tinker te halen, het
opwinclen , lever Pancre, virer Pancre bord.
HuisyTotheek , vr, apothicatrerie domestique.
Huitarmen , m. pauvres honteux , pauvres en-
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Huisduif, yr. tamme duif, pigeon privd on domestique , pigeon de voliere, m.

Huisduivel , in. fig. querelleur, tn. querelleux,
se, f.

Huiseend , yr. tamme eend , canard domestique , barboteur,,

M.

Huisgeld , o. belasting op de huizen , grondlast , iml of sur les masons ,

Huisgemak , o. Zie Huisje in de 2, beteekenis.
FIuisgenoot , en yr. qui est de la maison, domestique , qui demeure sous le mime toit , tnembre de la maison on de la famille; meerv. gens de la maison, commensaux,
tn. pl.
Huisgewaad , o, dishabille , neglige, habit ordinaire,

Huisgezin , o. de gezamenlijke perfoneii
van eene huishouding , famille , f. menage , tn. maison , f. domestique , ; fam.
maisonnee.

meerv. der ouden , (in de faHuisgoden ,
belk.) (dieux) pinates, fares.
coq domestique.
Huishaan
al-Iuisheer,, in. maitre de la maison, du logis;
fain. patron. —, de eigenaar met betrekking
tot den huurder, proprietaire.
Huishen , yr. poule domestique; fig. femme sedentaire , zie Huishoudfler.
chien domestique, chien du loHuishond ,
gis, de garde , mdtin.

Huishoudboek , o. livre de menage, m.
Huishoudelijk , b. n. de huishouding betreffende , qui regarde le menage, domestique.
Huishoudelijke zaken , affaires domestiques.
Het huishoudelijke itaatsbefluur,, Piconomio
politique. in het itaatsbefluur,, dat
op eene bijzondere plaats betrekking heeft,
tretenus par quelque eglise, m. p1.
local, e. Eene huishoudelijke zaak , tine
Huisarrest , o. verbod om van huts te gaan , les
arrets domestiques.
tnidecin domestique.
FInisarts ,
Huisbakken , b. n. als : — brood , pain de menage on de cuisson , m.

Huisbeambte , m. beambte van een vorflelijk
huis officier de la maison..
Huisbediende
, m. en yr. domestique, m. et f.
'
valet , serviteur,, in.

Huisbeleid, Huisbeftuur, o. gouvernement de
la ?liaison, tn. economise, domestique, direction d'un ménage, f:

gardien d'une maison.
Huisbewaarder,
Huisbewaarfter, yr. gardienne d'uno maison.
Huisbewind, zie Huisbeleid.
Huisbezorger,, zie Huishouder.
Huisbezoeking , vr. visite, visite dorpiciliaire,

(que fait tin iveque ou unpastetti. dans sa
paroisse).
Huisbijbel, m. bible de famille, a l'usage d'une
famille, f.
Huisblad, o. vischlijm , cello de poisson. f.
, ichtyocolle , f. —ofvischljmandetur,

Huisbraak, yr. inbreking in een huis door,eenen dief, efraction, irruption domiciliaire ,
rupture, fracture faire dans une maison. —,

(in de prakt.) bris, m. De diefftal met —
veTgezeld, werd veeltijds met den dood geflraft , le vol avec efraction fist souvent
punt de mort.

Huisbrief, briefje voor een huis , om aan
re toonen dat hetzelve te huur of te koop
is, un ecriteau affiche a une maison, a vendre ou a loner.

Huisdeur,, yr. porte de maison.
voleur domestique.
Huisdief,
Huisdier, o. animal domestlyue on prive. m.
Huisdieverij , yr. vol domestique, m.
Huisdrop , m. eau qui degotstte d'un toit,
ego* du toil.

afaire locale , une afaire qui est du ressort
de Pautorite locale. —, zuinig, minager,
e, econome.

Huishouden , o. w. (ik Meld buis, heb huisgehouden), het huis befturen , faire, tenir

menage,' gouverner, conduire un menage,
une maison. Zij weet wel huis te houden
elle salt bien tenir menage,* conduire sa maison. Hij heeft geene vrouw meer , maar
houdt huis met eene nieid, it n'a plus de
mats it tient menage avec une serfemme,fig.
Spaarzaam zijn ; als : Hij heeft
vante ;

een Bering inkomen , maar hij weet daarmede zoo wel huis re houden , dat hij er mede
uitkotnt , it n'a qu"an tres petit revenu,

mais il le gauverne , dirige , si -sagement qu'il
en a assez. te zamen leven. H&j houdt goed
huis met zijne vrouw , it vit bien avec sa
femme, il fait bon menage avec elle. —,

verkeeren , omgaaii; als : Men kan niet mes
hem —, on ne pout converser avec lui;
on ne saurait vivre avec lui. Slecht , zich
flecht geciragen als : Het krijgsvolk heeft
in die plaats flecht huis gehouden , les troupes

se sont bien mal conduites ,ont commis bien des
exces, dans cet endroit; gem. tem_piter,faire
le citable a quatre, etc. -Wie heeft bier zoo
huis gehouden ? qui a- fait ici le diable
quatre.
Huishouden , o, menage; zie Huishouding. Spr.

van Keja , een verw. Het is bier een
ward , c'est la cour du roi petaud; c'est

une petaudiere; c'est une billebaude que ce
menage.
Huishoudend, b. n. fpaarzaam , econome, deo:
nomique , tnenager,, ere, epargnant, e, parc4monieux , se.

Huishouder, in. die een huishouden heeft of
befluurt Indnager, iconome ,ico-nomiste. Uw
broeDd5

II U I
broeder is een goed
votre frere est un
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bon menager, m.

Hnishouding 5 yr. menage, m. economie,conduite. Eene beginnen , se mettre en menage. Mijne, vrouw verftaat de — goed , ma femme entend bien le ménage. De — kost veel,
le menage est un goufre de biens.
huisgezin
Eene zware —, vele kindered , sine grosse famille.
Huishoudkunde , vr. Part de Peconomie. m.
Huishouditer,5 Yr. menagOre, econome ,femme de
charge, gouvernante d'une maison.

Huishuur, o. Toyer, lounge dune maison, m.
Iluisjas, m. habit ordinals e.
Euisje , o. verkl. w. van Huis, petite ;liaison,
maisonnette. f: fekreet , heimelijk gemak ,
kakhuis, lieux, prives , m. pl. cabinet d'aisauce , m. commodites , latrines, f. pl. Er
waren
Rome openlijke huisjes , it y avoit
a Rime des latrines publiques.
foort van
dons , ótui,
bolts, f. Brillen
etui 4
Dinettes, m.

Huisjesflak, Huisjesflek, tie Huisflak.
Huiskapel, yr. chapelle domestique,
re, oratoire, m.'

feest , tine fête de famille; bijw. iconomique.

mint, domestiquement, sedentairement.

Huisfelijkheid, vr. (kundigheid in het befluur
van een huishouden ,) Sconomie, experience
du menage.

Huisflak , Huisflek , y r. naakte flak zonder huisje , limacon, limas, m.
Flaisfpin , vr. araignee.
Huisfleutel, m. clef de la maison, f
Hitistlot, o. serrure de la maison, f.
Huisfloffering, vr. inrigting bij het huishouden,
emmenagement , ameublement , m.

Huistwist ,
zie Huiskrakeel.
Huisvader, m. pàte de famille. opzigter
over het huishouden van een gasthuis, econome d'un hospice, d'un ha'91pital.

FIuisverdriet, o. zie Huiskruis.
Huisvesten, b. w. (ik huisvcstte, hcb gchuisvest), iemand een vast verbltif bezorgen ,
herbergen , lager, hebesger. 1k heb hem dile
ciagen gehuisvest ', je Pai loge trois fours.
o. w. huisvesting hebben, blip yen woven, dement er , habiter,, se loger , lager,
s'arséter. Hoe lang zal hij daar nog —? comsacralhien de temps y demeurera-t-il encore?

Huiskapellaan , m. chapelain domestique.
Huisvesting, vr. logetnent , hebergement, guartier, m. desneure, f.
Huiskat, yr. chat domestique, no.
Huisvlicg,
vr. mouche domestique.
Hniskleed, o.
neglige, m.
nuisklok , vr. horloge dornestique.
Huisvoogd, zic Huiswaard.
Huisknecht,
domestique, valet de la mai- Huisvrouw, vr. maltresse tie maison.
echtson , etc.
genoot , femme de la maison, spouse. Eene
goede
Huiskrakeel, o. querelle , f. debut , m. dispute,
une bonne menagOre, tine bonne
division , discords de ménage ou domestique, f.

femme de menage.

mestique, f.

perquisition , recherche dans une maison.

Iluiswaard , in. hate, patron.—, eigenaar van een
Huiskrekel, m. grillon dornestique, cri-cri.
huis, proprietaire, maitre de la maison.
Huiskruis, o. huisverdriet, chagrin domestique, tourment ,m.peine, croix de menage, f. Huiswaardin, yr. hdtesse.
w. vers ou a la maison, au logis.
Huislieden, m. meerv. van Huisman ; zie dit Huiswaarts,
woord.
Huiswerk, o. travail, ouvrage domestique, m.
Huislook, o. (in de kruidk.) joubarbe, tripeaffaire de menage, f. Het —, les alfaires
madame, f. cedon,
du menage, le menage.
— nit Afrika , crassule.
Huisman,
boer, paysan, villageois, corn- Huiszaak, vr. affaire dornestique.
pagnard, laboureur. Die — zit 'er warmtjes Huiszittend , b. n. niet veel uitgaande, sedentaire. als : Hij leidt een leven, it mine
111, fan,. ce paysan est a son wise, c'est us;
une vie sedentaire.
bon paysan. De foldaten en de huislieden
zijn malkander niet zeer genegen , les soldats Hniszocking, vr. onderzoek van de gewapendp
et les paysans ne s'aiment guere.
magt door de overheid bij de burgers, vhite
Huismarter,5
bunzing, fouine, martre donavorfching naar jets,
opzigter, intendant de mai- Huiszorg, vr. soin domestique, de menage.
Huiszwaluw, vr. hirondelte de cheminee,,hison ; directeur d'un hdpital, concierge.
rondelle domestivie, (bij Homerus,) anopee.
Huismei,d, yr. servant; de la maison.
Huismiddel, o. remOde domestique on commun. Huiven , b. w. (ik hhnifde, heb gehuifd), het
hoofd bedekken, couvrir la ate.
Huismoeder, yr. mires de famille. — van een
godshuis , econome d'un hospice, d'un hdpital. Huiveren, o. w. (ik huiverde , heb gehuiverd), van binnen eenige koude gewaar worHaismoord, m. assassinat, meurtre dornestique,
commis dans une maison.
den , en daardoor beven of trillen, trembloter. De konde doet hem —, beven, le froid
thiismoseh, yr. moineau domestique , passele fait trembloter. Van de koorts (trilrean , rn.
len ,) fr issonner. De koorts overvalt hem,
Huismuis, vr. souris domestique.
hij begirt te
Huismusch, ,zie Huismosch.
(te linen,) la fiSvre le
proud, it commence a frissonner; Ik huiIluisonderwljzer,, m. precepteur tioinestique;
Ve/ nog, wanneer ik am het gcvaar denk,
gouverneur.
waarin ik was , quand je pense au peril oil
FIuisopzigter, m. intendant tie maison.
j'ai tits, fe frissonne encore.
Huisraad, o. meubles, ustensiles de menage.
tn. pl. —, de geheele inboeclel, mobilier, Huiverig, b. n. aandoenlijk voor kinderen ,
rilleux, se. —, jets ongaarne, fchoorvoeameublement , 171.
ftende
, doende, balancant.
Huisregt, o. het regt dat iemand in zijn huis
Huiverigheid, vr. vrees, fchroom, crainte, aptoekomt, droit domestique. m.
prehension, f: frissonnement , frisson, m.
Huisrot, yr. rat domestique. Groote SinceHuivering, vr. de rilling die de koorts veroorfche
caraco, m.
zaakt , frisson, m.
Huisfelijk, b. .n. tot het huishouden behoorende , domestique, menager, Ore, economique. Huizen, b. en o. w. (ik huisde , heb gehuisd), zic
Heisvesten. Met iemand —, (met iemand woHet — leven, la vie domestique. huisnen ,) demeurer avec q. q.; fig. Deze echtgezittend, sedentaire, qui sort pee, retire , e.
nooten — niet met elkancter,, ces epoux ne tienEen — leven leiden, mener une vie sidennent pas ménage ensemble. De vijand heeft lifer
taire , vivre retire, e. Huisfelijke ecndragt,
best gehuisd, l'ennemi a bien ravage le pays.
paix domestique, paix du menage. Een
Iluismeester,

I-1 U P
445
HUI
Huizing yr. action de loger on de demettrer. Hulptroep, zie Hulpbende.
behuizing ,) verblijf, woning , demeu- Hulpvaardig, zie Hulpzaam.
re, habitation, maison, f.
logement, Hulpzaam, b. n. secourable, auxiliaire.
geclienstig, officieux, se, serviable, aidant,
domicile, m.
(fcheepsw.)
m.
d'un bon secours. Iemand de behulpzame hand
het gedeelte van een fchip, dat boven water
is, oeuvre morte, f:
bieden, préter tone main secourable a q. q.,
le secoutor.
Hukken , o. w. (ik hukte, heb gehukt), zie
coiffeuse.
Huiken.
Htilfter,
Hui , yr. linnen kinder kapje, ook eene foort Hulpwoord, o. verbe auxiliaire, tn.
van vrouwen mots, beguin, serte-téte , ban- Hulpzeel, o. bretelles, f.pl.
dean, tn. coitre de femme ou d'enfant , be- Hulfel , o. een hoofdekfel der vrouwen, coif.
fare de femme, f. ornement de tete; no.
quets , m. pl.
nen dienaar aan zijnen heer, enz. eerbe- Hulst, m. hulstboom, fleekpalm, houx. Bon
houx panache.
wijs, hommage, m. respect, honneur. lets
te
als — aanbieden, faire hommage de q. ch. Hultsbes, yr. cenelle.
offrir q. ch. en hommage. Ieinand — be- Hulstboom, zie Hulst.
wizen, rendre hommage a q. q.
, de Hulstbosch, o. houssaie
diepfte onderdanigheid aan het Opperwezen, Huffier, yr. kapfter, coiffeuse.

guine,
, vr, onderdanigheid, eerbied, van ee-

Hulze , vr. de bast van fchilgewasfen, fchil
met liefde gepaard , als: Alle fchepfelen
van peulvruchten , cosse, gousse , ecale.
den Schepper — fchuldig, toutes les createres doivent hommage au crdateur; fig. on- Hulzenboom, m. zie Hulst.
doen, Hulzenbosch, o. zie Hulstbosch.
derwerping, als : Der waarheid
Hun, bezitt. voorn. w. van den 3. perf. m.
rendre hommage a la veria.
en Q. meerv. intr. Itunne bezittingen, bears
Huldebetooning , yr. prestation d'hommage.
possessions. De of het hunne, le bear, la
Huldegift, vr. hommage, present d'hommage,
lour, pl. les leers. Mijne boeken en de
des vassaux 4 leur seigneur, zie Heergewahunne, noes livres et les bears. Zij hebben
den.
het hunne gedaan, ifs ont fait bear devoir,
Hulden , b. w. (ik huldde , heb gehuld), rentout leur possible. Zij hebben het hunne verdie hommage a q. q. , lei jurer fidelite.
loren , ifs oat perdu tout bear bien, toutes
Huldigen , b. w. (rk huldigde , heb gehuldigd),
bears possessions. Indien deze onderneming
préter serment de fidelite , rendre hommagelukt, zal het een geluk voor 'hen en de
ge, 'reconnoitre pour souverain; installer.
rhunnen zijn, la Hussite de cette cuts eprise
Huldiging, yr. inhuldiging , installation , prossera une fortune pour eux et pour les
tation de serment de fidelite.—, (Zie Hulde )
fears.
intreding in het bezit van eenig leengoed, leenhuldiging, investiture.
Hun , perf. voornw. van, den 3. perf. m. en o.
in den 3. naamv. aan hen , leur, a eux,
Hulk, yr. foort van vaartuig , een lastfchip
met eeuen platten bodem, foort van hengst,
ales. Ik heb het hun gezegd, je le leur
heu , no.; fig. (bij dicht.), vaisseau , navire ,
ai dit.
Hum, tusfchenw. zie Hem.
in. De — van that, le vaisseau de Petat.
Hullen, b. w. (ik hulde , heb gehuld), em- Hummen , b. w. (ik humde , heb ,gehunid), zie
Hemmen.
beguiner, mettre une beguine a un enfant,
carer; fig. masquer.
Hunkeren, o. w. (ik hunkerde , heb gehunHuller,, in. coiffeur.
kerd) , bedelachtig om iets aanhouden, disirer, soahaiter q. ch. ardemment.
Hulletje, o. verkl. w. zie Hid.
Hulligje , zie Hulletje.
Hunkering , yr. begeerte naar jets, grand &Hulling, vr. action de coffer, zie Hullen.
sir, m. grande envie.
Hulp, yr. bijftand, redding nit eene verlegen- Hunnebed, o. en meerv. tombeaux antiques au
heid, assistance, aide, f. secours, no. Iepays de Drenthe.
mand to — komen , alder, assister, secou- Hunner,, 2. n.
meerv. van het voorn. Hij,
rir q. q. Omhulp roepen , crier ,au sed'eux.'
cours. Hij heeft het met behnlp van een Huppelaar, m. celui qui sautille, sautillant,
liniaal getrokken , it Pa trace a Paide, par
sauteur.
le moyen, d'un compas. Beloof mij uwe goe- Huppelaarfter, yr. celle qui sautille, sautilde — bi4 hem, promettez-moi vos bons offslante, sauteuse.
ces aupres de mut. Met Gods — zal het ge- Huppelen , o. w. (ik huppelde, heb gehuplukken , Dieu aidant , 4, coves Paide, l'assispeld.), sautiller, gigner, fretiller; bontance , de Dieu it reussira.
dir,, tressaillir. De vogels — in plaats van
baat, de daad
waardoor iemands toefland volkomener wordt,
gaan, les oiseaux sautillent au lieu de marals de heritelling van de gezondheid. Ik
cher. Gij doet niets dan — en fpringen,
vond weinig
bij die pillen, ces pillules
vows ne faites quo fritiller. De kalveren
no m'ont fait quo pen de been.
noodhelles veaux bondissent. De paarden —,
pend persoon, aide. m. , et f. Gij moet eene
doen luchtige fprongen, les chevaux ea-\ aannemen, it fact prendte un, e. aide,
briolent , font des cabrioles on la cabriole.
Hulpbehoevend, b. n. qui a besoin de secours.
Hij huppelt van vreugde , it tressaille de joie.
Hulpbende, yr. troupe auxiliaire.
AANIVI. Sautiller wordt meer van vogels en
Hulpeloos, b. a. en bijw. sans secours, diBondir van viervoetige dieren gezegd; fig.
laisse , e .
fam. se tremousser. Pat 'beet geen Jansen,
Hulpeloosheid, vr. delaissement , abandon, tn.
dat is maar
, ce n'est pas lei danser,, co
IIulpkerk, o. bijkerk, kerk tot noodhulp,
n'est quo tremousser.
lase succursale.
Huppeling , yr. sautillement , bondissement,
Hulpmicidel , o. remêde , tn. ressource , aide ,
fretillement, tressaillement, tn.
opspringing
f. expedient, secours, no. God alleen is mijn
van vreugde, teessaut,
eenig
geweest, Dieu a ete ma settle res- Huppen , o. w. (ik hupte, heb gehupt),
source. — om iets te bewijzen, (in de
wanneer de voortduring, en ben gehupt,
prakt.) akninicuk, tn.
wanneer de plaatsverandering bedoeld wordt,
zie
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zie Huppelen. — , 0. iu Gelderl. gebr.
voor zeker kindexfpeI, muter a pieds joints
ou a joints pieds.

nupsch , b. n. i aanvallig , lief, foil, e, alma1116W une
ble , gentil, le . etc. Een
—, van een goed gedrag, als :
folic
Hij is een — Jong mensch, c'est un vert
4-alant , un gentil jeune homme. bijw.
joliment , entiment , etc. Hij begint — te
schrijven, it commence a ecrire Joliment. Dat
is — 9 fraai, aardiglijk gerangfchikt , cela
est arrange avec grace.

Hupschheid, vr. beleefdheid, gentillesse, alfabilite , courtoisie , honnétete.

HUW
tweede —, man frere est a sa seconde condition; c'est la seconde place que mon frere
occupe; fpr. w. Koop breekt achat passe louage.
Huurbrief, m, ecriteau de mat's= ou d'appartement a loner, m.
zie Huurcedel.
Huurcedel, Huurceel, vr. bail , m, contract de
lounge entre le proprietaire et le locataire.

Huurcontract, o. zie Huurcedel.
Huurder, m. locataire, preneur. —, de verhuurder , locateur,, loncur. De verhuurder
en de —, (in de prakt.) le bailleur et le
preneur. De —, of pachter van een landgoed, le preneur d'un bien rural, zie Pachter. —, in zamenft. , die zich voor een loon
verhuurt, zie Daghuurder. D at den — aangaat, locatif, ive. Dat zijn verbeteringen,
( reparation) die den — aangaan, die ten
zijnen kosten zijn, ce sont des reparations
locatives. Die een fchip huurt en bevracht ,

Huren, b. w. (ik huurde heb gehuurd), loner,
loner une
prendre a louage. Een huis
retenir une servanmaison. Eene meid
loner des
te. Werklieden bij den dagouvriers a la journee. Een fchip , (bij
koopl.) het bevrachten 5 affteter sin navire ;
affreteur.
prendre nn vaisseau a fi-dt. In de IVIidclelHuurgeld, o. zie Hutu. huring van pen
landfche zee , noliser.
Fluting, yr. (in de prakt.) conduction. — of fchip,- fret , footage d'un vrOisseau , (op de
Middell. zee wordt het nolis ou nolissement
bevrachting van een !'clip, fcheepshuur,
genoemd).
matrozenhuur, vast geld der
no., en in de Middellandfche zee, noflisretou, nolissement
matrozen bij eene zeereis , zij mag lang of
, m.
kort duren , mariage, m. zie Huring.
Hurk, y r. alleen in het meervoud gebruikelijk , als : Op de hurken zitten, s'accroupir,, Huurhuis , o. maison de louage, que Pon tient
&le assis, e, Sur les talons, a croupetons.

Hurken, o.

s'accroupir, s'asseoir a croupetons.

Husfaar, m. housard, lzoussard , hussard.
Hut , yr. ligte , eenvoudige of armoedige
woning, hutte, cabane 5 chaumiere, loge. —, kampagne , (op fchep.) dunette.
officierskamer, chambre d'officier. —,
carosse ,
der Negers,
op eene
Groote — der wilden, carbet, m.
case ,
Hutje, o. van eenen veehoeder, loos, cahute, logette, f.

Hutfelaar, m. celui qui remue , secoue, agite de
ate et d'autre.

a foyer,

(fit hurkte , heb gehurkt), Haurkamer,, yr. chambre de louage, chambre
a loner, que Pon tient a foyer.

Huurkantoor,, o. waar men dienstboden 5 enz.
huren kan , bureau d'adresse, m.
Huurkoets,, yr. carosse de louage, ou de remise
locati, locatis , m. — 5 te Parijs, Brusfel,
enz. flacre , m. voiture de place, f. cabriolet
de remise, m.

Huurkoetfier, m. flacre, cocker de louage.
Huurlakkei, m, domestique a la journee.
Huurling, m. mercenaire.
claglooner,,jour-

nailer.
Huuurloon , o. gages , m. ph

Huurmoordenaar, m. die iemand voor geld omHutfelbekertje , m. cornet a jeter les des.
brengt , assassin sondoye , a gages, meurtrier
Hutfelen , b. w. (ik hutfelde , heb gehutfeld),
suborne.
,
,
secouer,
remuer,
door elkander fchudclen
Huurpaard, o. cheval de louage , locati ou
agiter de ate et d'autre , hocher.
locatis ,
HUtfeling, vr. secouement, remuement , on. agiHuurpenning, handgift bij het huren van
tation.
iemand in zijne dienst, arrhes , f. pl. denier
Hutfen, b. w. hutste, heb gehutst), in
d'engagement , denier a Dien, 7/1, -, Huarkleine flukjes fnijden, en dan door elkander
penningen, meerv. louage, foyer, m.
fchudden, couper en petits morceaux et miler
Huurriituig,
o. voiture delouage , f.
en secouant.
meerv. zie Huursman.
Hutspot, m. wortelen , aardappelen ett uijen Huurslieden,
met rundvleesch gekookt, hochepot. —, ra- Huursman, m. (meerv. Huurslieden) , locataire.
gout van allerlei overgebleven vleesch, sal- Muller, vr. locataire , preneuse, zie Huurder.
migondis. Den geheelen — ontdekken , Ge- Huurvracht , yr. zie Huurrijtuig, ook in deze
beteekenis.
meen fpr. w, d. i.: het ganfche geheim aan
den dag brengen, dicouvrir le pot aux roses. Huurwagen m. char, chariot de footage.
Hun, vr, geld dat van verhunrde goederen in- Huwbaar, b..n. den tot bet huwelijk gefchikten ouderdom bereikt bebbende , nubile, potDe — 5 huring,
komt , Toyer, footage,
bere , mariable. Zij zijn in hawbare Laren,
prakt.), location, conduction. —,
( in de bail
ill coat Page nubile, de puberte. Een —
Een
land
in
—
,
m.
ferme,
f.
pacht,
jongeling, un ephèbe.
hebben, tenir une terre a bail , a ferme.
De — van een hubs, le toyer, le louage, Huwbaarheid, vr. nubilise , puberte. Zij heeft
den ouderdom van — nog niet bereikt, elle
d'une maison. Hij betaalt drie houderd guln'a pas encore atteint Paige de puberte.
den —, it pale trots cents, florins de foyer.
Dat huis hangt , is te cette maison est a HuweIijk , o. echte flaat 9 echtverbindtenis , mariage, itat conjugal, m, noce et noces , f. pl.
looter. Een huis te — hangen, offrir,, anun mariage legitime. Een,
Een wettig
noncer une maison a loner. , loon van
volgens de wet verboden —, un mariage prodienstboden , (zonder meerv.) salaire, Toyer,
misalliance, f. In het —
Ongelijk—
hibe.
no. gages , f. pl. Wat — want uw knecht?
treden , zich in het — begeven ,se marier. Ten
yotre domestique que gagne-t-il de gages? Hij
— nemen , prendre en mariage. Een — kopgagne de bons
verdient eene goede
pelen , maquignonner un mariage. Een —
gages, it a un bon foyer. dienst, (met
fluiten 5 conclure, contractor un mariage.
een meerv.) service, m. place, condition, f.
Een — in fchiin, un mariage en detrempe,
Zij heeft reeds vier huren gehad, elle a Ufa
fcheiden, dissoudre urt mariage.
Een
eu qaatre services. Mija broeder is in zijne
en

HUW
Een meisje ten — nemen , prendre une fine en
enarige. Een rijk— zal alles weder goed makes,
tin bon mariage paiera tout. Een — voltrekken,
consommer un mariage. Buiten zijnen Band
in het — treden, se mesallier ; (bij de regtsg.)
o'rmarier. Een ongeoorloofd gefloten —,
f
fotmariage, m. Tweede -, second mariage, convol, m. voor de tweede keer in het
— treden , convoler en secondes noces ou
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Huwelijksgift , yr. present de noces, Jest ,tn.
Huwelijksgod , in, (in de godenl.) hymen, by-

Huwelijksbed, o. lit conjugal, tn.
Huwelijksbelofte , vr. promesse de mariage.
Huwelijksberigt , o. annonce de mariage, f.
Huwelijkscontract , o. contrat de mariage, m.
Huweluksch , b. n. de mariage, ce qtti appartient a un mariage. Huwelijkfche zaak , cause matrimoniale. Huwelijkfche voorwaarden ,

Huwelijkspligt , m. devoir conjugal.
Huwelij kstrouw, yr; foi ou fidiliti conjugale ,f.
Huwelijksvoorwaarden , yr. meerv. conrentions

menee.

Huwelijksgoed , o. bien de mariage.tn.—, uitzet , dot , donation, f. trousseau, in. Tot
het — behoorende, dotal , e. bruidspenningen , deniers dotaux.
Huwelijksinfchrijving, vr. ondertrouw, fian-

rallies f. pl.

ion second mariage. epouser en secondes noces (in verheven flip en bij de dichters,) hymen ou hyminie, m.
Huwelijksband , m. lien conjugal, du mariage; noeud de Phymen. .

Huwelijksknoop, m. noeud tin mariage.
Huwelij ksliefde , vr.., amour conjugal, m.
Huwelijksnet , o. fie. mariage, m.
Huwelijkspak , 0. trousseau, tn. habits de no-

ces , m. pl.

matrimoniales; fam. accordailles.

Huwelijkszegen , m. benediction nqptiale, f:
Huwen, b. w. (ik huwde , heb gehuwd) ,
trouwen , ipouser. Zijt gij gehuwd ? itesvous mane, e. ? Beneden zijnen ftand — of
trouwen , mesallier ; fig. naamw vereenigen ,

conventions' matrimoniales ; fam. accordailles,
f
bration du mariage, f.
Huwelijksfuik , vr. fig. mariage.
Huwelijksgcluk, 0.
conjugale f. dot ,f.

joindre ou unir itroitement, marier. —,
ten huwelijk geven, snarler, donner en ma-

Huwelijksfeest , o. bruiloft , noces, f. pl. cele-

riage a q. q.

I.
I. of J. yr. de negende letter der letter-

lijst,I. J.
Ja, bij w. en voegw. , als bijw. van bevestiging op eene vraag , Dui, so. Kent gij hem '1

cothe d'eatt, diligence d'eau, tine par tin ou
plusieurs chevaux.

Jaagfter,, yr. Jagerin, lief hebster van de jagt,
chasseuse, (bij dichters) chasseresse.
—, le connaissez - vous ? oui. Ik geloof JaagtrOs ., yr. boeglijn , aussiere.
(van) —, je crois qu'oui. — wel , — toch , Jaap , m. (gemeen) veeg fnede door het aangaarne , oui - dh , si fait. — wel, — zegezigt , balafre , estafilade, f. Iemand eenen
ker,, (zonder twijfel ,) oui sisirement, assu— geven , estafilader q. q.
rement , certes, certainement , sans douse. Jaar,, o. de tijd , in welken de zon Karen
Gij zegt van neen , en ik zeg van —, vows
fchijnbaren loop door den zonneweg voldites que non, et je dis que si, qu'oui. — op
brengt , gedurende ruim twaalf maanden.
lets zeggen , (jets toeftemmen ,) consentir d
An, m. annee, f. AANMERKING. An is
celque chose. —, als bkjw. van versterking ,
to besehouwen als bijzonderlijk uitdrukkende
immers ,) memo, et mime. Hij hooneen bepaald grouddeel der tijdrekenin ,
e hem , — (zelfs) floeg hem , it lui dit des
eene eenheid in de jaartelling, dos na de
injures et mime Ie frappa. Het kostte hem
hoofdgetallen ; als : -,Na verloop van e6n
al zijn vermogen , — zelfs het leven , it lui
—, aprhs un an rivolu. Na een geheel —,
en codta tout son bien, mime la vie. — wat
aprês un an entier. Tien jaren oud zijn,
meer is, et gui plus est. 1k zeg het bij —
avoir dix ans, etre eke de dix ans. Op zijn
en peen, (op nuju woord van eer ,) je le
twintigfte — had -hij enz. a vingt ans,
dis sur ma parole d'honneur, — worth ook als
it avast ... etc. Hij is bij de vijftig — oud,
onz. zelfs. naamw. gebezigd , als : Het —,
it est age de pies tie cinquante ans. Een —
neen , le (aspire) oui , le non, Hij zeide
om het andere , de deux ans Pun. Vijf
dit
ongaarne , it dit ce oui la a regret.
dienS-tjaren , cinq, ans de service. Hij had
Jaagbaar,, b. n. (jagtw.) dat na- of ingeloopen
clog niet volkomen twintig — bereikt ,
kan worden courable.
n'avoit pas encore vingt ans accomplis. Ook
Jaaghout , o. ( fcheepsw.) baton de clip foe, In.
bij de jaartelling zegt men l'an. Het — der
Jaagland , o. land gefchikt voor . de jagt , pays
wereld , (van de fchepping), Pan du monde.
de chasse,
terre, propre a la chasse,
Het of in het — onzes Heeren (van de geb.
varenne, f.
yan J. Chr.) 18 30, l'an de Nitre Seigneur,
Jaaggeld , o. argent qu'on paie pout le tirage
Pan de grace 1830. Het of in het vijfd'un bateau, tirage,
tienele — der regering van ,onzen Koning ,
Jaagloon , zie Jaaggeld.
Pan quinze (la quinzieme annee) du H..
Jaagpaard , o. (voor eene fchuit) , chevalle
gne de notre R.oi. Sedert nieuwjaarsdag is
trait, de tirage, de halage , m. cheval qui
het itreng koud geweest , de uis le Jour de

tire la barque, etc. cheval \attele devant
fine barque 5 une diligence d'eatf-, etc.
Jaagpad , o. chemin de halage , sentier pour le
tirage des barques, des valsseaux , etc. le
long d'un canal ou d'une rivière

Jaagpoorten, yr. meow. sabords de chasse,
tn. pl.

jaagfchuit, vr. trekfchuit, barque de trait,

Pan it a fait un froid bien rtgoureux.

beteekent bijzonderlijk de dour van
zoodanig tijdperk , en wordt gebruikt: a)
na de rangfchikkende -getallen ; als: In het
eerste en tweede — ging alles goed, tout

alla bien la premiere et la seconde annee.
treed,- in zijn twintigste
it entre
dans sa vingtidme annee; b) voor of na bij-

voe-
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voegeliike naamwoordcn ; als : I1 wensch u Jaarfeest , o. viering eener verjaring van eenige gebeurtenis ,ftte anniversaire ,f. anniver.
een gelukkig — 7 je vous souhaite tine heusaire 9.m.
reuse annee. Het tegenwoordige , verledene
—, Pannee presents, assee. Het burgerlijke Jaargang , in amide, f. rectiell annuel desfeuilfterrekundige
,
les d'un ouvrage periodique.
Pannee civile.
Pannee astranotnique ou solaire. Het fchrik- Jaargcld , o. jaarlijkfche bezolding, inzonderheid gelden , die uit enkele genegenheid , of
kel , Pannee .bissextile. Een tijdperk van
althans zonder dat daardoor diensten worden
vijf jaren , (bij dicht.) use lustre. Wig hebkevorderd, toegelegd zijn , ook voor vroegcr
ben een onvruchtbaar,, droog , regen achtig
bewezene diensten, salaire annuel, pen— gehad, nous avons eu tine annee sterile,
sion, f. gages; m. pl.
seche, pluvieuse : Een goed , can flecht else
bonne , tine mauvaise annee. c) na de vragende Jaargetal, zie Jaartal.
of be trekkelijke voorn., ook na het aanwij-zend Jaargetij , Jaargetijde , o. saison de Pantile, f.
— van cenig voorval , anniversaire, tn.
voorn. cette. In welk — zijt gij bier gekomen ?
en quelle annee etes-vous venu ici? Zijii Jaarkring , m. omloop van den jaar, "revolution
broeder erect niet weer, in welk — zijne
d'une annee f. — 5 bepaald tijdverloop van
jaren , cycle.
tijdkring , zonnecirkel van
moeder geftorven is , son frare ne salt plus
en quelle annee sa mere est morte. Ik heb
28 jaren , cycle solaire. meerv. Jaarkringen ,
ronde Ifrepen in het jonge hout of ChM-men,
uwe zuster dit — nog niet gezien , je n'ai
aantoonende den jaarlijkschen aanwas`of groei ,
pas encore vu votre soeur cette annee. Hij
couches ligneuses, f.
dertig jaren oud zijn it aura
zal dit
seule,
na
Jaarlijks
, btjw, om het jaar, des jaars, antrente ans cette annee : d)
nuellement, par an, tousles ans, toutes les
sieurs, beaucoup de, combien de, nombre
amides, chaque annee.
de, assez de, taut de, autant de, pee de,
etc.. Veel jaren zijn verftreken , federt ik u Jaarlijksch , b. n. hetgeen een jaar duurt , alle
jaren gefchiedende , annuel', le. —c inkomniet gezien heb, plusieurs beaucoup,
en grand nombre d'annees se sont ecoulees ,
ften , revenus annuels. voor alle dagen
passes's, depuis je ne vous ai pas vii. Hoe
van het jaar, annuaire, —e rente met aflosfing van een gedeelte van het geleende kapiveel — zijt gij reeds in dienst ? combien d'anteal , annuite. (*) —e gedachtenis van den
vies etes-vous déjà en service. Het is maar
weinig jaren, it n'y a vie pee d'annees:e) doop bij de eerie christenen, Paque annotine.

eindelijk nog in de volgende en dergelijke
gevallen : van — tot —, d'annee en annee.
Het — zal haast voorbij zijn , Pannee sera
bientetpassee 7 e'coulee.-De jaren volgen fchielijk op elkander,, gaan fchielijk voorbij , les
années se succedent ra_pidement, pa.-seut vite. Het — van hunne landverhuizing was 9
Pannee de leer emigration fut. Hij heeft
veel tegenfpoed gehad in het — der oprigting zijner fchool , it a eu beaucoup de

Jaarloon , jaarlijksch loon , van ecnige dienst ,
(het words enkel ten opzigte van mindere beambten gezegd ,) gages annuels, appointements annuels,th.pl. salaire annuel,annee,f.

Jaarmarkt , y r. kermis , foire.
J aarmerk 9 " zie Jaartand.
a.arfaifoen, o. zie Jaargetij.
Jaarfchaar,, vr, jaarlijkfche oogst , recolte annuelle.

Jgarfchrift 9 o. vermelding van omftandigheden ,

waardoor zeer klaar en levendig het jaar,
traverses Pannee de Petablissement de son
de tijd van zekere gebeurtenis bepaa l d worth,
ecole. Het — te voren was ik te Antchronographie , f.
werpen , Pantile d'auparavant je fus h Anm. (in de tijdrekenk.) het getal
Jaarfleutel,
Het
—
tat
ik
naar
Brusfel
vertrokken
vers,
dat antoont , hoe veel dagen de laatfte
ben, Panne° que je partis pour Bruxelles. In
nieuwe maan voor het begin van het jaar
het begin van het — 7 au commencement de
oud geweest is ; waaruit men dos, bij het
Pannee. Aan het einde van het —, a la
begin van het nieuwe jaar , weet , hoe veel
fin de Pannee. Die hoer is zijn beer drie
dagen er tusfchen de laatite nieuwe maan en
jaren pacht fchuldig, ce fermier dolt trois
den eeriten dag des jaars verlodpeu zijn,
annees a son maitre. jaren , meerv. ouderepacta, epacte, f:
en
horvale
,
als
Een
man
age,
dom ,
Hij is van mijne , it est demon Jaartand , tand , die den onderdom der
mc
paarden aantoont, dent d'age , dent de marage. Van middelbare jaren, entre deux
que, chez les chevaux. Van daar : Het paard
jges. Hij begintreeds op zijne te koteekent niet meer als het boven de zeven jamen, it tire deja sur Page, it est stir les
ren is , le cheval est hors d'age,
. s , ieux fours. Dit past niet voor eenen Man
Jaartal,
o. jaargetal , an, m. annee, date de
van uwe , rely ne convient pas a tin homl'annee, f;oplinu-nten , millesime. Deze munt
me de votre dge. Sp. w. Het verftand komt
heeft het — van 1826, Cate monnaie a le
niet voor de —, la raison vient avec Pa e.
millesinie de 1826.
brie paarden leven de — van eenen =li st ,
trois chevaux vivent Page d'un homme. Hij Jaartelling , y r. begin eener tijdrekening , de
is .in den bloei van zijne

geitorven ,

est wort a la fleur de son dge.
jaarboek , o. chronique, f. jaarboeken , meerv.

telling 'van jaren , van zeker merkwaardig
tijdpunt af, are. De Christelijke Pere
chretienne.

Jaartermijn, m. terme annuel.
Jaarweek, y r. week in het jaar , semaine de
Pannee. —, (in den bijbelitijl) , sept ans.
jaarwedde , vr. jaarlijkfche bezoldiging eens
ambtenaars , pension annuelle, f., (tractement) a_ppointeinent, honoraire, —voor
(arme) studenten, bourse. Eerie — toeleggen , appointer.
Jabrar,, jabrdeder, een die tot alles ja
zegt , Vielqu'un qui est toujours de Pavis de
nologique , chronographs au chronogramme ,m.
celui qui a pane avant lui;idemiste. Spr, w.
Jaardienst vr. zielmis getlurende een jaar in
homme qui opine du bonnet.
de rom. kerk , auntie! , tn.

gedenkfchriften , waarin de gefchiedenis van
jaar tot jaar vermeld w-ordt , annales , fasces ,f.
pl. De — en van Tacitus, lee annales deTacite.
Jaarboekje , o. annuaire, m.
Jaarboekfchrijver,, m. annaliste.
Jaardicht , o. gedichr, waarvan de talletters
den dag of het jaar aanwijzen , wanneer de
gebleurtenis, in hetzelve vermeld, heeft plaats
gehad , tijdrekenknndig gedieht , poeme

ja-

J A C
zie Jakobijn.
jacobijn ,
Jadder,, o. melkvat van koebeesten, uljer,, pis
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con qui conduit le cheval d'une barque , d'une
diligence d'eau. etc., postilion d'une barque.
dune vache, m. tetine , f.
, (fcheepsw.) vaisseau donnant la chasse.
Jaden , b. w. (ik jaadde , heb gejaad). Pit
Jagers , vooruitschietcnde kanonnen , canons
woord wordt in Noord-Holland gebruikt, om
de chasse.
daardoor het bezorgen van de koeijen op Jageres , jagerin 9 vr. jaagster,, vronw,, die op
den ital uittedrukken , avoir soin des vaches
de jagt gaat , chasseuse. — jagtgodin (bij de
Petable , stabler.
dichters ) chasseresse.

Jagen , b. w. (ik joeg , heb gejaagd), doen jagermeester, opzigter over de jagt tan
vlieden , chasser. Den vijand op de vlugt
het rosse wild , malts e de la varier ie, veneur.
—,chasserPennemi, mettre l'ennemi en fuite. Jagersbuis, zie Jagtbuis.
Hij joeg de kraaijen uit de boomen , it chas- Jagerscorps , o. corps des chasseurs , m.
sort les corneilles des arbres.
doen voort- Jagers.fluit , yr. sifflet de chasseur, m.
gaan. De koeijen naar den ilal
, chaster Jagersgezel, m. garcon chasseur.
les vaches ei Petable. fchielijk doen ver- Jagershoed j in. chapeau de chasse.
wijderen (van dienstboden), chasser, con- Jagershond, zie jagthond.
gedier (des domestiques). —, met kracht of Jagershuis , zie Jagtbuis.
lnelheid indrijven , passer. Hij joeg hem den Jagerskleed zie Jagtklced.
degen door het lijf, ii lui passa Pe'pde au travers Jagersknaap , zie Jagersgezel.
du corps. De ganfche bezetting wend over Jagersleven , o. vie de chasseur, f.
de kling gejaagd , touts la garnison fut pas- Jagersmaal , o. retour de chasseur, m.
s* au fil de Pepde. Hij heeft hem eenen ko- Jagerspaard , o. zie Jagtpaard.
, cheval de
gel door het hoofd gejaagd , it dui a bride
chasseur,
la cervelle. iets door de keel inzwel- Jagerspet , m. bonnet de chasseur.
gen , avaler q. ch. avec avidite, goulez- Jagersrok , in. habit de chasse.
meet ;fig. Zijn goed door de keel —, doorbren- Jagersituk, o. fink van caned has 5 van een
gen , depenser son bien a boir e et h manger.
konijn , bezijden den Itaart , morceau lave
lemand op kosten —, hem onkosten vetcite de la queue d'un liàvre, d'un lapin, motoorzaken , mettre ou constituer q. q. en
cease du chasseur. — bij de wilde zwijnenfrais, l'obliger a des depenses. , fleck
jagt , lendenftuk , filet de sanglier, vs.
aanzetten, ( ook jagten ) presser, inciter, jagerstasch , yr. zie Weitasch.
pousser, talonner4 Hoe veel gij mij ook Jagersvrouw,, yr. femme de chasseur.
jaagt , ik kan nict fchielijker gaan , vous Jagt , yr. het jagen of vervolgen van lets
oyez beau a me presser, je ne saurass
chasse, van het rosse wild, venerie. Wij maak,
oiler plus vite. Er is niets , dat ons jaagt,
ten — op een koOptaardijfchip 9 nous donneimes
wij hebben den tijd aan ons zelven, it n'y
chasse a un vaisseau marchand. Men maakte
a rien qui nous presse, le temps- est a
opeenen troep vijandelijke kavallerie, on donna
nous. Men heeft de paarden zoo gejaagd,
la chasse a tin , on poursuivit un , parti de caflat zij . geheel flijf,, van koude ..bevanvalerie ennemie. inzonderheid het vervolgen , zij n , on a taut presse les chevaux, qu'ils
gen van wild met honden na te jagen, om
en sont fourbus. Een paard dood —, den
het te vangen en to dooden, lange chasbek afrijden , crever uaa cheval. Van daar :
se, f. Blijn broeder is op de — won ffere
Gejaagd zijn , in het gemmed ontrust worest a la chasse. Op de hazen — zijn , 'etre
den ; alt : Reuis verfcheidene waken v6Or
a la chasse aux lievres. Herte , wihle zwijzijnen zelfmoord fcheen hij als gejaagd te
nen —, groote of hooge chasse du cell',
zijn, dela plusieurs seonaines avant son
du sanglier; chasse a cor et a cri. —, de
suicide , rl paraissoit battre la compagne ,
kunst van jagen (naar den regel) , venerie.
it paraissait titre dans une grande 'agitaleeren , apprendre la v ewe? ie. Her regt
De
tion d'esprit. Iemand eenen Ichrik op het
om te jagen , le droit de chasse. De — verpachlijf — ,donner l'alarme a q. q., lui faire
ten affermer la chasse. —, de tijd te
prendre Palarrne.— , eene trekfchult , door
mogen jagen in , verboden tijd, le temps de
middel van een paard doen voortgaan , conla chassse est defendu. —, het, op de —
duire un cheval, qui trains une barque, 11M
verkregen wild, chasse. Ik zal u iets van
coche, une diligence d'eau , etc. — o. w, ( met
mijne zenden , je vous enverrai q. ch. de
hebben) op de jagt zijn , gaan —, wild vervolma chaste. Het jagtwezen , al wat de —
gen , chaster, titre a la chasm.
goebetreft , venerie. Die fchrijver, heeft over
de honden — nit den aard , les bons chiens
de — gefchreven , cet auteur a sent sur la
chassent de race. Hij ,doet niets dan
venerie. — 5 haast , drift. —, maken of heb,
id ne fait que chasser; it est toujours a la
ben , 'titre fort presse, avoir grand'hate;
chasse ; ook b. w. Naar patrijzen, hazen —,
faire une grande diligence. —, fchilderfluk
chasser aux perdrix , aux lièvres. Eenen haas ,
dat eene — voorflelt , chasse, pantie de chaseen hert , chasser, courir un lievre, un
se. —, Q. zeker fraai en gemakkelijk vaarcerf: Het wild , de beesten , moede—, optitig , Taeht, ou Jacht,
dat het vleesch malscher worde , vener. jagtbroek , yr. culotte df chasse,.
—, Berk rijden , aller vite, de vitesse, Jagtbuis, o. Jagtrok 9 ni.'gontile
a cheval , en voiture , etc. aller a route bri- Jagtdag ,
jour de chasse.
de; van daar : in eene facile beweging zijn; Jagtduivek, (fcheldnaam), loup de chasse,
als zijne pols jaagt, it a le _pals precipite,
chasseur in.ratzgable ;fig. quelqu'un qui ,presse
son peals bat bien fort.

fort let autres , diable h quatf e.

jagen o. zie Jagt.
Jagten , b. w. (ik jagtte , hell gejagt) ficrk
Jager , m. die jaagt op de jagt , (het zij nit
aanzetten, om kith te: haasten , presser,, di.
lief hebberij , of nit broodwinning), chasligenter,, exciter q. q. a faire diligence. ,
seur, veneur. — met een vuurroer,, stroo.
o. w. zieb. haasten. Jagt hebben grooten
per-, giboyeur.
soldaat, tot zekere soort
haast maken , se hdter, faire grande dilivan krijgsvolk behoorende , chasseur.
te
gence, se ddpecher; fig. aspirer a q. ch.,
voet , te paard , chasseur a pied, a cheval.
poursuivfe ou recho'cizer 1. ch.
— die voor cene trekschuit, enz. jaagt, garar- Jagter,
cclui qui se hate, se depeehe, qui presse.
Jagt.
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non) d'une pomme qui est mere d la St. Jaques.
Jagtgaren o. Jagersnet , filet tn. frets m, de
chasseur, tn. toiles f. pl. ow herten enz te
Sc. Jakobsdag , jour de St. Jaques. St. Jakobskruid , o. .facobee , f. St. Jakobskerk ,
vangen , bricole ,
Jagtgeregt , Jagtgerigt, o. conseil tie chasse ,m.
yr. eglise de St. Jaques. St. Jakobsfchelp ,
vr. coquille de St. Jaques. St. JakobsJagtgeschreeuw, o. hourvari, ourvari huie ,f.
fusil
de
chaste,
m.
fiaf,, in. in de flerrek. baton de Jacob, tn.
Jagtgeweer, o.
compagnon de chaste.
, pelgrimsilaf , bouttion , baton de St.
jagtgezel,
Jagtgodin , yr. ( in de fabell. ) deesse de la Jaques.
chasseresse.
Jakobijn , in. Jacobin, —, duif met een kapje ,
chasse. Diane , (btj dichters)
pigeon jacobin.
jagthoed , m. chapeau de chasse.
brak bra- Jaloersch, b. n. minnenijdig , naij yerig, fachten de chasse,
agthond ,
loux , se. Hij is — op al de genen , die
re. Engelsche , bigle. Slechte — (bij
met haar wandelen , it est jaloux de tout
l agers) houret. Een al te vurige —, herceux qui se promanent avec elle.
baut. Het wijfje van eenen —, lice, f.
jagthoren , m. cor ou cornet de chasse; ( In de Jaloerschheid , Jaloe.zij, yr. minnenijd , naijDrie
roode
jagthorens
in
huchet.
, ijverzucht , jalousie. Ik verfoei de —
ver,
wapenk.)
van haren roan, je detestelq jalousie de toss
een gouden veld , d'or a trois huchets de
mad. Er is haast altijd — , afgunst , tusgueules.
fchen lieden van de zelfde hanteering ,
jagthuis o. maison de chasse, muette , vine

l

, f.

y a presque toujours de la jalousie entre les

gent du mime metier.
Jagtig t b. n. haastig , prompt, e, presse, e,
precipite, e ; bijw. prect.pitamment, bien Jaloesie , yr. (ond. woord) tralievenfter,, zonnefcherm , persienne, jalousie. AAN111.., Het
vite, promptement.
laatste woord words meer algemeen van elk
Jagtkleed , o. habit de chaste, tn.
tralievenfter,, waardoor men zien kan ,
Jagtleend , zie Jagtland.
zonder gezien te worden , gebezigd.
Jagtnet , zie Jagtgaren.
Jambisch , b. n. (bij lat. en gr. dichters) lamJagtpaard , o. cheval de chaste , tn.
bique , ,Een — vers, un vers iambique.
Jagtpartij , vr..partie de chasse.
( van het mirthengeslacht )
Jagtgeregt.
Jambusboom ,
Jagtregt , o.
jambosier.
anguichure , f.
Jagtriem ,
Jammer, 0. en in. weeklagt , lamentation, f:
Jagtrijtuig , (ligt) o. birouche, f.
jiepe , hoogite trap van ellende , InzsdJagtroer,, zie Jagtgeweer.
re, f. van hier in het gemeene leven : Het
Jagtschip , (klein), o. roeifchip , fuste,
maison
is —, (het is te betreuren ) c'est dom.
Jagtflot , o. chateau de chaste ,
chasse d'un rot , d'un prince, etc.

?nage , facheux , miserable , etc.

saison de la chaste, m. chaste, f.

larmes, f.

oynegetique.

mentations.

Jagtfneeuw,, yr. fijne fneeuwvlokjes , die ligt Jammeren , a, w. (ik jammerde , heb gejammerd) , jammerg:efchrei maken , lamenter, se
weg ftuiven , neige fort menue, m.
lamenter. Om remand —, lamenter, q. q.
Jagtfpiets , Jagtfpriet , yr. (op de jagt der wilde zwIjnen ,) Olen ,.m. vouge , f.
( yeroud.) Ik hoorde hen zuchten en — le les
entendis soupirer et lamenter.— , met den onjagtfter,, yr. femme qua presse les autres, fempaald. 3 perf. als : Het jammert mij fen
me fort empresses.
suit afilige. Het jammert mij van dien man,
equipage
de
chaste
van
een'
.,
—
Jagtftoet ,
(ik heb medelijden met hem,) j'ai pitid on
Koning , van een' Prins , venerie, f.
compassion de ' cet homme.
Jagtiluk , o. (in de fchilderk.) piece de chasJammergefchrei , o. zie Jammerklagt.
te,
Jammerdaad, yr. action pitoyable, deplorable.
Jagttuig , o. equipage de chaste, tn.
Jagttijd , m. temps, tn. saison , de la chaste. f: Jammerdal , o. ( in den dicht. en godg. flip)
tranendal , de wereld , vallee de 'Blare, de
gibier qu'on a tee pendant la
Jagtvang ,
jammerhartig, b. n. ellendig , deerniswaardig ,
Jagtvermaak , o. plassir de la chaste, m.
miserable , pitoyable pileux , se. , ha rtJagtvogel, m. loKvogel , oiseau de leurre ,
brekend , navrant , e, (4)
°mean de chaste.
jammerhol , o. fig. le bas monde.
Jagtwagen , m. vulture de chaste, fi
Jagtwet , yr. loi de la chaste. De jagtwet- Jammerklagt, yr. weeklagt , lamentation, f.
gemissement, m. Na zoo veel tranen en jamten, reglements de la chaste. — bij de
merklagten , apres taut de pleats et de laGrieen ; verhandeling over de jagt , loi
Jammerklagtig, b. n. plaintif; ive, triste,_dolent,e.
Jagtwegen , o. jagtfloet , venerie.
jak o. kart vrouwenkleed , jaquette de fern- Jammerlijk , b. n. deerlijk , dat medelijden yerwekt , ellendig , lamentable, pitoyable , mime; Iemand was op het — geven , rosserable, deplorable. De toefiand , waarin bij
ser q.-q.
zich bevindt , is —, Petat oh it se trouve
Jgkhals , m. zeker oostersch zeer wild dier,,
est pitoyable, fait pine, est digne de pitie.
van het vossen- of honden-geflacht , chacal ;
pitoyablement,
bijw. lamen
— tablement,
fchraal-fchutkig mensch , gredin, homme de
miserablement,
piteusement.
haridelle,
knal
,
afgereden
paarcf,
neant.
Jammernis , yr. lamentation.
mazette,' Posse, f: criquet,
Jakhalzen , o. w. (ik jakhalsde , heb gejak- Jammerpoel , mi afgrond van ellende , abime
de misdre, gouffre de malheurs.
halsd), (van jakhals in de laatfie bet.) se
Jammerrijk o. (in den dicht. ftijl) het verblijf
faire porter on trainer par une vieille- rosse.
der verdoemden , sejour des pleurs, de he!,
Jakken, j akkeren , o. W. (ik jakkerde , heb gePenfer,
jakkerd) , aller a cheval f4 et lte , de elite et
jammerfchreenwen , pousser des cris lamentables.
d'autre.
Jakob , m. mansnaam, zie aan het einde van het Jammerzang , m. chant plaintif.
een mans naam, ( Johannes) Jean. In
laatste deel. Hiervan zijn eenige zamenfiellin- Jan,
vele fpreekwijzen gebruikelijk , als : Boven
gen , als : Jakob Evertfen naam van zekeren
— zijn, (in ,het kaartfpel bij het jasfen)
menschaacob-Evertsen. St. Jakob , (25 Julij , )
; avow surtnonte les princtetre 4 son
mart,yre. St. Jakoksappel ,
la St. Jaques
paux
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robe de chambre. Japonfclie deken couvertore d'indienne, courte-pointe,
mand maken , ook onder honden, Jarig , b. n. een jaar ond , d'un an, age, e
d'un an ; Een
kalf, un veau d'un an.
(dubbel winnen,) empécher que Pautre joueur
, een jaar geleden ; als : Het is heden
n'arrive 4 la moitie di feu (a 5o points), faire
, dat wij elkander voor het eerst zagen ,
q. Jean, gagner double , fig. Boven —
it y a ton an aujout d' hui que nous nous vizijn (het moeliehikfte eener onderneming
lnes pour la premiere fois. ook na vergedaan hebben , op den weg. zijn om zijn
en
eti
e
en
bon
point,
—
loop
van an of meer jaren zijnen geboortedoel to bereiken)
dag wederom belevende ; als : Heden ben
alle man , (iedereen ,) chacun, tout le monik —, c'est aujourd'hui men anniversaire ,
de; le tiers et le qua; t. Wat is het noodig
mon jour anniversaire, on le four de ma
dit aan — en alle man ce vertellen ? qu'estnaissance.
il besoin de s contei ceia a tout le monde,
overrok van mannen , ook wel van
au tiers pt au quart? Een — hen , — gat, Jas,
vrou wen , redingote , capote, surtout ,
— de wasfcher, — trijntjes (verwijfde of

JAN
paux obstacles; avoir atteint la moitid des
points (50) qu'il fans pour gagner. Ie-

(in het kaartfpel,) Boer van de kaart, die
ztch met vrouwehjke bezigheden bemoeials troef is omgeflagen , in het jasfen ,
jende man , keuken-klouwer,, ) tate poi* ;
valet.
(domkop ,) ° cruse , nique - , niais ,
jean qui pit tout. — potage , (hansworst ,) Jaskaart , yr. carte dont on se sort an jeu, appeld
jassen.
pantalon (personnage qui fait toutes sottes
de boeffonneries , accompagnees de postures jaslei, yr. ardoise dont on se sort au feu, appedandin
le
(onnoozele
blood)
badines ; —ful,
bldche, (domino moo, qui n'a point de forme- Jasmijn , yr. jasmin, no. Wilde — syringa ou
seringat, on.
, et qui n'a pas la force de tenir les promesses qu'il donne). Een regtuit, (die Jasmijnbloem ,
min ,
voor de vuist to work gaat , ) un vial gaulois , homme franc et sincere. Het is., al- Jasmijnboom,

tijd Jantje -regtuit met hem , (hij zegt
alles regtuit zoo ais het hem voor den
geest komt) , c'est un St. Jean, une booode d'or. — rap en zijn maat ( het Janhagel , gefpuis ,) la canaille, la racaille,

lie et le reboot du people , ce y a de
plus vil et de plus meprisable dans la populace; verder nog in : St. — , (den 24 Juni .; 7)
la St. Jean. St. Jansappel , m. passe-pomme,
.pomme-figue, f. St. Jansbes , yr. groseille de St.
ean. St. Jansbesfenkruidon. groseiller, zie venJder
Aalbes , enz. St. Jansdag in. la St. Jean.
St. Janseuvel , o. mal de St. Jean, m. St.
Janskerk , yr. eglise de St. Jean. St. janskruid , o. mille-pertuis , m.

jasmin,

flour de jas-

jasmin.

jasmipreuk ,
odour de jasmin,
jasinunitruik , m. jasmin.
jaspis , m. en o. eon zeker edelgefleente, jaspe.m.
jaspis-agaat , m. jaspe agate ou jaspagathe,
Jasfen , o. w. (ik jaite , heb gejast) , zeker
fpel met de kaart, jouer a certain fen de
cartes ; fig. met vlijt, haast werken trawailer avec assiduite , a la hare. b. w.
als : Een fpel , loner a un feu, appeld
jassen.
Jasfer, m. celui qui j oue le jeu de jassen.
Jasfpel , o. jeu de cartes appele jassen.
Jasfter,, yr. cello qui joue le feu de jassen.
Javelijn , m. werpfchicht , javeline , fi javelot , m.

Jawoord., o. de toeflemming van eene vrijfter
Jaugat , zie op Jan.
aan eenen vrijer,, tot het aangaau van eon
Jangelen , zie Janken.
huwelijk , consentement, le ouid'une dame,
, foort
Janhagel, o. zie Jan rap en zijn maat.
demandee en mariage, on. promesse de mavan kook, epice.
riage , f. engagement de parole. m.
Janhen , zie op Jan.
janitsaar,, m. ( in het Turksch krijgsw. , sol- Ideaat , b. n. (ond. w.) de volkomenite voorflelling eener zaak, in gedachten, denkbeeldat de l'infanterie torque quisert a la gardig , ideal, e.
de du grand-seigneur , Janissaire.
perf. voorn. w. voor gij
Je
, tusfch. w. he!
, o. w. (ikjankte , heb gejankt ,) klaj anken
, (in den gem. ftij1 ,)
en a, —, voor
gentle huilen , van honden of vosfen fpreals Wist dat niet? ne le saviez-vous
kende , huilen, keffen , japer, hurler; glapir
van menfchen fchreeu- pas ? 1k kan — zeggen, je pals vous
fig. fain. ook wel
dire.
wen , krijten , piailler, criailler; als : om
iets —, aboyer apras , aspirer avidement a, jebenboom , ( taxis) zie IJf.
leder, voorn, w. elk , iegelijk , chaque. ledere
rechercher,, briguer q. ch.
dag, chaque four. ledere =and, cheque mots.
Janker,, m. knorrepot , ci iailleur, grondeur.
— jaar, chaque annee. — dag heeft genoeg
ichreeuwer,, krijter,, piailleur.
aan zijn eigen kwaad , a chaque jour suffit
janking , yr. fam. getier ,
sa
peine. Zie Elk , als b. n. , als :
—, het gejank der honden, geblaf,japeen ieder of ieder eon , een iegelijk , chacun,
pement , on.
tout le monde. leder mensch , tout homme.
fchreeuwjankller ,- yr. kijffter,, grogneuse.
Iegelijk, zie leder.
fler,, criailleuse,
Jansappel (St.) m. pomme de la St. Jean, f ; Jegens , voorz. envers. Neemt de pligten —
God en owe naasten in acht , observez lee
passe -pomme
devoirs envers Dieu et vos prochains. Hij
Janfenist ,
Janseniste.,
is ondankbaar zijnen weldoener,, it est
janfenisterij , yr. jansenisme , no. (Doctrine de

ingrat envers son bienfaiteur.
Jansenius , eveque d'Ypres,)
Jegenswoordig `zie Tegenwoordig.
m.
janskruid , (St.) o.
louwmaand , Janvier. De derde —, Iemand , m. ter aanduiding van eenen onbepaaljanuarij ,
den perfoon , quelqu'un, e, personne.- -(ook
le trots de Janvier. Half— , a la mi-Janvier.
we eons zeker —) heeft mij gezegd, querJapansch , zie Japonsth.
qn
, un m'a dit, on m'a dit. Is — zoo' onbeeene lange tot op de voeten neerJapon ,
schaamd ? y a-t-il personne assez tnsolente?
hangende kleeding van mannen , robe de
Gij weet beter dan iemand, vans savez mieux
chambre, —, van eene vrouw robe, f.
, nu personquo personne. Een zeker
Japonsch, b, n. als: Een japonfche role, une
.14 e
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nage gcwoonlijk ( bij regtsgel. )
dam, tine quzdame; ( in de gemeenz.

Ij D E
— nit als of hij eerst twintig jaren was , il a le

visage aussi
que
n'avoit que vingt
taal met verachting , als :) Er is een zeker
ans. fig. —, wakker, gaillard ,c.
bijw. en
— in dat gezelschap gekomen , die een zeer
jeune homme. Wakker,, moedig , vigoureuseslecht voorkomen had , it est venu dans cette
went, gaillardement.
societe urz quidam, qua avoit fort mauvaise jeugdigheid , yr. jeunesse.
kracht , Hoekmine. — uwer , un de vows, quelqu'un &entre
held, vzgueur.
VOUS. Noch ik , nocli — anders , ni moi, ni jeugdiglijk zie jeugdig , bijw.
atICUli ties antres. Iemands goeden naam be- jcuken , o. w. (ik jeukte , heb gejeukt), ftelasteren, fletrir la r4utation de q. q.
ken , prikkelen , dimanger,5 pi quer , cube,,
Jemij , jemeny , jemeny joosjen , tus.Cchenw.
sentir de la demangeaison. De wonde begins
gem. venire saint gris.
te , la plaie commence a one demanger.
Jenever,
zekere boom, genevrier.
zeDe oogen — mij, les yeux me cnifeat.
kere drank , genievre.— , korenbrandewijn ,
fig. De rug jeukt hem, (hij wil geflagen
eau de vie de pain, f.
zip), le dos on la peau lui demange, (il
jeneverbes , vr. bale de genevrier. Wijn Nan
vent e
' tre battu.) De ooren — heLa , (hij
jeneverbesfen, m. geneviette.
is onrustig van begeerte om iets nieuws
jeneverboom ,
genevrier, genevre.
te hooren ,) les ore:11es lui demangent,
jeneverbrander,,
distillateur de genievre.
est fort curieux de savoir q. ch., on bzen
Jeneverbraudenj , vr. genievrerie.
inquiet d'apprendre des nouvelles). De hanJeneverbnik , m. grand amateur de genievre ,
den — hem , les mains lui demangent (il
grand buveur.
a grande envie de se battre). lk weet waar
JeneVerdrank , zie Jenever in de 2 beteek.
het hem jeukt , je sais ce qui lui manque ,ou
jeneverilesch ,
wanneer zij ledig is , bon- • a qui il en vent. — kriewelen , fourmiiicr.
teille a genievre, en, wanneer er het vocht
(Spr.) Gij kittelt hem waar het hem
in is, bouteille de genievre.
jeukt , vous le grattez oa it lui demange ;
Jeneverglas , o. verre a genievre,
vous le prenez par son foible.
Jeneverkooper, m. mat chand de genievre.
Jeukerig , b. n. qui demange, qui cause tine
Jeneverneus ,
nez rouge, cause par le gedemangeaison.
nievre (spottend), nez rubicund; —,personne jeuking , jeukte, yr. demangeaison, in de
qui a tin tel nez.
geneesk. en heelk. ) prurit , tn. Hij heeft de

Jeneverfloker,, zie ,jeneverbrander.
Jeneverolie , yr. huile de genevrier.
Jeneverton , yr. Jenevervat , o. tonneau d'eau ou

etrooge fchurft , die hem eerie gedurige —,
kitteling, veroorzaakt, il a la gratelle qui
1ui cause en prurit continuel.

it eau de vie , de genievre, ou a genievre, m. Jewers , bijw. ergens, quelque part.
(Zie het onderfcheid bij jeneverflesch.)
JeznIet , m. jesuite.
Jengelen ,o. (ik jengelde, heb gejengeld) , Jezuietisch , b. n. jesuitiquebijw. dun
re acharge.
ninnies e je
suitique.

jent , b. n. net, te, propre.
Jezus ,
Jesus. — Christus , Jesus-Christ.
Iepenboom , zie IJp.
Jicht . yr. zekere bekende pijnhjke kwaal, goutIepenhout, zie IJpen.
te. — aan de handen , goutte aux mains (chijeroffel , zie Kruidnagel.
ragre). — aan de voeten , goutte aux pieds,
let , zie lets , spr. w. Als niet komt tot —,
(podagre). Vhegende —, goutte volante, (in
ke pt het , zich zelven nitt ; als niet komt tot
de geneesk.)goutte vague, ou volante, artht ate,
—, is het allemans verdriet , les parvenus
f. rhumatisme, tn. — in den ruggegraat ,
sent toujours orgueilleux ; Tien de plus fier
rachisagre. — in den elleboog , pechyagt 0.
qu'un parvenu.
Jichtig , b. n. goutteux , Buse, sujet , te, a la
lets , o. eene onbepaalde zaak , quelque chose,.
goutte, arthritique.
don, tin peu 9 lit heb u — te zeggen , fa; Jichtkoorts, yr. fievre arthritique.
q. clz. a vous dire. Is er — nieuws ? y Jichtkolijk, ,o. colique arthritique, f.
a-t-il q. ch. de nouveau? Dat is — anders , Jichtmiddel , o. roulade arthritique, m.
c'est autre chose; in den gemeenz. spreektr. Jichtpijn , vr. douleur de la goutte.
Dat is — c'est tine affaire. Lets dat mij Jichtpleister, yr. empldtre arthritique,
verdriet aandoet ii : ce ou une chose qui me Jichtzinking yr. f' luxion arthritique.
fait chagrin, c'est.—, eon weinig, un pen. Jinn, zie Takel.
Het is — stark , c'est un pen fort. —, can ijdel, b. n. beroofd van de tegenwoordigweinig
tin pen mieux. IIiI is weggeheid van dingen , ledig, zie ijl ; — onnut ,
gaan,zonder — te zeggen , it Pen est ahe , sans
nutteloos , vruchteloos , beuzelachtig , ontrien dire. — of wat, (een weinig) tant sou pelt.
bloot van gegrondheid , vain , e, inutile,
een gedeelte van het geheel , ik zal er
oiseux, se, frivole,
chimerique ,presompu. — van geven, je vous en donnerai taut
tneux , se. Lane ij dele hoop , cue vaane espesoft pen, quelque chose.
ranee.
ontbloot van duurzaamheid , als :
letwes , zie Iets.
Een ijdele roem , une value gloire. IJdele
Jen , vr. (fpr. sjen ,) jus (de viande),i m.
pogtngen den , faire des efforts inutiles.
Jeugd , yr. de eerIle. vroege lceftijd d es menMen zal van al zijne ijdele woorden rekenfchen , jeunesse. In imjne — , dans ma joufchap doen , on rendra compte de toutes sps
nesse. Van uwe
jeugd af, des votre jenparoles oiseuses. Een — gefprek , un dzsnesse. —, jongelieden , j eunesse, f: formes
tours ft iv ole , futile. IJdele dingen , des frigens , in. et pl. De — met eon good voorvelites, des futilites. Een ijdel mensch ,
beeld voorgaan , dinner de bons exemples a
bijw. voihomme vain, presomptueux.
la
De — onderwijzen , evseigner
nenrent inutzlfment.
la jeunesse. —, (iii den dichtftij i .) jouvence. Udeldarm , in. fig. iemand die altoos trek heeft
Spr. w. — heeft gcenc deugd, jeunesse est om to eten , vratig, glouton , homme gonlu.
forte a passer; dans la jeunesse on a bien Ijdelheid , yr. vanite, legerete, ftivolite, fude la peine a modeler ses passions.
Alles is —, zegt Salomo , tout est
jeugdig , Jong, b. n. jeune, juvenil , e. Jeugvanite, dit Salomon.
dige drift, jeune ardeur. Hij ziet cr nog zoo Ijdellijk , bijw, vainement envain,

anent ,
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rjpen,
onb. qui est d'orine.
ment , en Pair. zie IJdel ; bijw. Gods naam
hoot,
bois d'ot me.
gebruuken , prendre te nom de Dieu envain.
Udeltuit , rn. losbol, etourdi , evapord , even- Upenbosch , o. ormaie on ormoie , f:
Upenlaan , yr. allee d'ormes.
te, tete legere, tete a !'event.
Ijdelruiten , o w. (ik ijdelruitte , heb geijdel- IJs, o. bevrozen water, glace , Op het —,
wandelen , se promener sur la glace. Spr. w.
tuit) Jjltuiten , los , onbedachtzaam zijn ,
Hij that op glad —, (is in gevaar,, de voors'evaporer, avoir la tete a 19 event, extrapaguer.
fpoed zal hem doen vallen,) it est dans use
IJf, m. icpcnboom, taxisboom , if, taxis.
pas
glissant, dans tine situation et stique.
Ijk , cen geflagen of gcbrand merkteeken
Beflagen ten —komen , etre ferte , e, a glace;
op maten en gewigte; , ten blijke dat zlj
et, e hien prepare , e. a q. ch. Zie verder op
joist de grootte en zwaarte hebben , mat que
Beflaan en Klomp. Hij heeft het — gebroimprimee stir tin poids on sur one mesure pour
ken , (hij hceft de eel-fie hinderpalen wegg,ecettibier qu'on les a ajustes sur Een
nomen ,) al a romp: la glace; it a fta l e le
gewigt yolgens den —, de ijkmaat , gehik
maken, rectifier un poids a l'etalon. —,
chemin ; if\ a vaincu lee premieres difficultes. Mijne handen zijn zoo koud als
plaats waar geijkt wordt , bateau de l'etaj'ai
les mains froides comme tin glacon.
lonneur,5 on.
.IJken , b. w. (ik ijkte heb geijkt), italon- Usbaan , yr. glijbaan , gliisoire, f chemin frayi
sur la glace pour y glisser,, m.
ner, 'auger. Men heeft hem eene • geldboete opgelegd , om dat zijne maten niet IJsbank , yr. in voile zee , banquise. Zie Usdam.
ours blanc, (des legions du Nord.)
geijkt waren , on l'a mis a l'amende , Usbcer,,
pa; ce que ses mesut es n'etoient pas dtalonnees.• Usbergen , m. glaciers , m. p1. De — van
Zwitferland, les glaciers de la Suisse.
IJker , IJkmeester, m. eialonneur.
Usbreker,
Ijkijzer,, o. fer qui sert a etalonner, m.
batiment ferre, propre a rotnpre
la glace, souillard, brise-glace,
IJking , yr. het ijken, etalonnement , Otaloop
Usdam , m. amas de glace, monceau, de
nage , espalement,
glacons charries qui obstruent nose riviere.
Ijkinaat, yr. italon , m. zie Standaard.

Ukmeester,, zie IJker.
vr. haast , fpoed , hdte. In der
la
hate, vitement, au plus vite. In alle y , en
grande hate , en tonte hate, en diligence. —, b.
n. (zamengetr. van ijdcl) , ledig, als : Ijle lanclerijen 9 des ten es valises et vagues. Zie IJdel.
—, los, onaangevulde plaatfen , ( tegenfi. van
digt), clair, e. De haver ilaat —, l'avoine
est flit claire , on clair semee. Van daar:
—, los, in het hoofd , voor een oogenblik van het gebruik ties verfiands beroofd ,
en &lire. — e koorts, P y re qui cause le
(Wire. —, (in de natuurk.) rare. De ijdele ligchamen zijn de ligthe , plus les corps
Boast raves, plus ils roost legers. De lucht is
ijler din het water, Pair est plus rat e quel'eati.
Ijlen , o. w. (ik ijkle heb geij1d), haast,
fpoed hebben , haastig yoortfnellen , courir

IJsfclijk , b. n. y erfchrikkelijk , afgrijsfebik ,
affreux se, horrible , epoyable , ter rible, epouvantable ; bijw. horriblement, aft-ensement, etc.

Usfelijkheici, yr. affchuwelijkheid, horreur,,
error mite.

Usgang, m. fchielijk breken van het ijs , flerke drift van ijs, debacle, f. debaclement ,m.

Ijshaak, m. croc a glace.
Ushanwr,, m. maillot a glace, us.
Uskegel, m. chandelle de glace, f. glacon
en forme de chandelle ou tie cene converse
qui pond aux toits des batiments, etc.

Uskelder, m. glaciere, f Van eene koude kamer zegt men : c'est tone glatiere.
IJskoud, b. n. froid, e, cornrow la glace, gla-

cial, e, glace, e. glacant, e.
vite on rapitiement, se hater, se depecher. Uskruid, o. glaciale, f:
Laat ons — 9 depêchons nous. Naar huis —, IJslandsch 5 b. n. als : —mos , (in de geneesk.)
lichen islandique , M.
coat it vite a la maison. —, (van ijl, ijdel),
een die kunstijs maakt , glacier.
uit hoofde van ongefteldheid , raaskallen, Ijsmaker,
etre cn delire ; avoir des transports au Ijsmeeuw,, yr.
Usranonkel,
yr. ranoncule glaciale.
cerveau, delirer.* Sedert twee dagen ijlt
de zieke , depuis deux fours is malade Usfchol, IJsfchots, yr. glacon, m. De rivier is
geheel bedekt met ijsfchotfen , la riviere est
est en dilire. Eene ijIende koorts, and pyre
toute couverte de glacons.
aecompagnee tit delire , tine fievre delirante.
Usichoteltje , o. sarbotiere, f.
Ulhoofd, zie IJdeltnit.
IJ1hoofdig b. n. ijl in het hoofd , en dire Usflede , yr. flede mil over het ijs te varen ,
teainean a glace, m.
delirant. e.
los, onbefuisd , itourdi , e,
evapoi é , e.
maken faire tourner la cervelle Usfpoor,, yr. crampon a glace , tn.
Ijsvokel , my alcyon, martin pecheur,, marq.
tinet.
Ulhoofdigheid, Yr. raaskalling, transport an cerveau, on. reverie , f ddlire* , on. IJszee , Yr. mer glaciale.

Zoodra de koorts terugkomt , volt hij in I jvenboom , zie IJf.
ccne —, des que la fievre revient, it tombe IJver, m. fterke drift tot behartiging van iets;
het vurig itreven , waarmede men zeker doel,
en reverie, it bat la campagne.
dat men- voor gewigtig hooch, tracht te beUlings , bijw. vite , promptement, a la late,
reiken , zele, empressement , m.; fig. ardour,
avec rapidite , en diligence, precipitamment.
chaleur, passion , f: — in de' studie , emuzie Udeltuit.
lation, Godsdienstijver,, zele pour la rob:Ultuiten , o. w. (ik ijltuitte , heb geijltuit),
gloss, m. fervour, f. Uw zoon werkt Heeds
zit IJdeltuiten.
met —, votte fill travaille toujours aver
Ijm , vr. Tome , honingbij , mouche a miel ,
abeille.

empressement. Een onbedachte —, tint zele

indiscret, inconsidere. Een blinde —, ( —
Umenkorf, zie Eljenkorf.
voor waarheid), zele aveagle.
IJmenstal , zie Immenstal.
IJp, (Iep),
foort van olmboom , (bij dc Ijveraar , m. zelateur,, zele pat tisan ,
dichters) ijpelaar,, espece a'orme ipt
Weraarfler,, yr. zelatrice.. AANM. Doze twee
Tipelaar,,
laatfle fr. woorden worden niet gebezigd ,
bij dicht. zie ijp,
clan met bijvocging van de zaak, waarvoor
Upenboom zie l jp.
men
E ea
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men ijvert, als : Zij is eene — voor de
roomfche godsdienst, elle est zelatrice de la
religion cath. romaine.

IJveren, o. w. (ik ijverde, heb geijverd .)

1j Z B
roost bereid remede martial , on. —, flaa
tinktuur, teintute martiale.
IJzerbellag , o. aan ecne deur enz. ferrure
d'une Porte ; armature, f.

Uzerblad o. feuille tie fer ,
5 f.
fer de tile,
Ijzerblik, o. tile , f. Vertind
blik ,
no.
Voor of in eene zaak —, (eene levendige
(le icheik. ) flours de
drift in ecne zaak toonen), s'appliquer avec Uzerbloem , yr.

etre zele, e.• avow du zele, s'empresser,
-travailler avec zele a q. ch. , etre tout de feu.
ardent- d q. ch.

mars, f. pl.

IJvergloed, m. IJyerhitte 5 yr. ardour du Uzei boom,
(in de fcheik.) arbre de mars.
I jzerbout , chenille de fey, f. boulon defer,
zele, f. zele ardent , feu.
IJ^ erig, b. n. zele, e.
driftig , vurig ,
m. Van daar ook : met een' — vastmaken ,

boulonner.
passionne, e. ardent, e. empresse , e. tout de fee,
Een boo
Porte, e. emporte e. fervent , e.
naar- tJzerdraad, m. fil are fer,
ilig , actif, ry e
— , one affineile. Allerfijnste — pase. jaloux ,se, als :
se-perle, on.
ewe dochter is —,
votre file est
diligence. bijw, ardemment , avec zele., IJzerdraadtrekker, yr. agreyeur, tireur de
fer,
diligemment. — fpreken , parler chaudement ,
Uzeren , b. n. onverb. de fer. Belle — ketavec chaleur — zij n , s'empresser.
ting, one chaine de fer. — kist , coffre fort.
Uverloos , b. n, sans zele , sans ardeur,, achplaat, plaque de fer. f. — that', Barre
teloos nonchalant , e.
IJverloosheid, yr. koelheid, marque de zele, d'arde fer. (In de iabelleer ,) de — ecuw,7 le siecle
deur,, ft oideur — achteloosheid, nonchalance.
de for; (bij dichters) dge de fer ; fig, zeer
heeft eene — maag ,
fleck, als
IJverzucht yr. jalousie.
a l'estoonac de for, ors estomac d'auttu.
liverzuchtig , b. n. jalaux , se.
che. Een — mood , ion courage inebtanlable.
Ijzegrim , een verdrietig , een knorrig 5 korEen — geduld , one patience Lifatigable,
relig mensch, uitbijter, , bourn , grona torte epreuve. — , voov hard, vetdeur.
steend. , onbuigzaam onge yoelig ; als een —
Uzegrimmig, b. n. bourru,
hargneux, se,
hart , un coons de bronze, d'airain.
fdcheux , se.
IIzererts „ o. erts , met aarde vermengd , mine, m. fijne gevrozcn regcn , verglas.
ral de fer, tn.
lJzelen , o. w. (het tjzelde , hceft geijzeldy,
Ijzergieter m. fondeur de fer.
pile du verglas, veiglacer.
Uzergieterij 5 yr. fanderie defer.
IJzeling , yr. zie IJzel.
Ijzen , o. w. (ik ijsde , heb geijsd), koud van Ijzergraauw,5 b. n. grin, e, e fer.
fcheik worden , se glacer, fremir, frissonner, llzergroef, vr. ljzermiju , mine de for.
etre transi, e, de peur, d'dpouvante; glace IJzerhandel, m. trafic de fer, handel in ijzer, koper en metaalwerken quineaillerie. f
e. d'effroi, etre saisi, e, d'horreur.
IJzer, o., fer, — fmeden , battre, IJzerhard , b. n. dur , e, comme du
fer. ,
forger le fer, (bij de fcheik.) mars. m. —, dat
in de fcheik. door eene oplosfing boomswijze IJzerhut , yr. forge.
opgefchoten is , arbre de mars. Spr. w. Men Uzerkieur,, yr. (bij de fcheik). teinture de
mars.
moet het — fmeden, terwijl het beet is,
it fact battre le fer, pendant qu'il est rouge ; IJzerkloverij , yr. het ijzer kloven tot fiaven ,
fenderie de for.
it _Put saisir l'occasion. Men kan geen —
met handen breken , (geene onmogebike din- Uzerkoek , m. oublie, f. (bij de pasteib.) pewafel , gaol-re, f:
tit metier, m.
gen cloen), on tie pout faire l'impossible. —
fcherpt men met —, la dispute est le meil- IJzerkooper,, m. marchand de fer, ferronnier.
- koopman in Itaafijzer,, ferron. verlent- moyen d'aiguiser
II;j is van
kooper in ijzer- , koper- en metaal - waren ,
— en staal , it a un corps. de fir. Geflaquincailler.
gen plaat — ijzerblad Deze
kagchel is niet van gegoten —, inaar Uzerkraam yr. Uzerwinkel 5 boutique de fervan geflagen plaat —, ce pale n'est
ro gnier,, ferronnerie.
IJzerverkooper , ferronnier.
pas de fonte, it Oct de
—, in IjzerkTarner,,

zamenftelling van allerlei work van —;
als flangijzer, Iloefijzer, Ploegijzcr,
Siriikijzer,, \Vafelijzer enz. Zie die woorden. Het — van eene werpspies , lans 5
enz. Le fer d'un epieu , etc. Oud —,
de la ferraille. Blokftof —, van de eerfle
gieting, gueuse, f —, in zeker
clerfpel , als dat geen, waaraan men de hand
flaat ; als : Ik heb , j e touche bars es.
IJzers , meerv. boeijen , kluisters , fess. In
de —s zijn , etre aux , dans . les firs.
Bros —, for aigre. Verflaald — fer
aces d. Gerekt —, fer etire. kood bros —,
dat ligtelijk breekt, wanneer het gloeijend
is , sprokkig, fir rouverin. Koud gehamerd
—, fir correge. Met — beflaan , ferrer. In
— handclen , trafiquer en fer.
IJzeraarde , yr. too re ferrogineuse.
Ijzerachtig, Uzeraardig 5 b. n.ferrugineux , se.
(bij
9) martial, e.
Uzerader,, yr. ader eener ijzermijn, veine de

oud roost verkooper,, koopman in oud
ijzer, fer railleur.
ljzerkruid , o. (in de kruidk.) verveine , ou yelene f.

Uzermijn vr. mine de fer.
Ij-zerproef, yr. essal, m. touche,f. —, (voorheen) , epreuve du fer chaud, 1.
zerroest m. rouille de fer, f.
fl
Iizerfehroot , 0. go enaille tie for, f
I jzerfchuim , o., crasse de for, scone de fer,
sortie, f. laitier,, m.

Uzerfintels m. meerv. flours de mars , f. pl.
Uzerflag, o. dat geene wat ondcr het fmeden
van het ijzer afyilegt , hamerflag , paillettes ,
ecailles, de fer, batitu; es de fer, f. pl.

Ij-zerfmelterij , zie IJzergieterij.
Uzerfmet , yr. zie IJzervlek.
Uzerfinederij , yr. ferronnerie.
I jzerfinid , m. forgeron, maredial. Die grof
ijzer m aakt , egsmid , taillandicr.
Uzprvarken zie Egel.
fer, veine d'une mine de fer.
Uzerverkooper, ferronnier „quincailler, met
verachting, (oud roost verkooper), ferraillizerartfenij, yr. artfenij van ijzer en ijzerleur.

Ij.
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Ijzervijlfel , o. limaille de fer,

fer, m.

sable de

Hzervitriool , o. vitriol martial , m.
Ijzerylek yr. tache de fer, de rOusseur.
kfzervonk yr. etincelle du fer rouge, bluette
de fer.

Ijzerwaren , vr. meerv. grosserie , taillanderie,
Ijzerwerk , o. des ouvrages en fer, instruments
—, Jjzeten beflag , ferruefe fer, 2n.
gezamenlijk — op en aan sun fchip ,
ferture, f. Oud
ferraille, f.
Ijzerwinkel , m. boutique de quincailles, ferronnerie 5 f.

ljzerwording, yr. ferrification.
Uzerzout o. (in de geneesk. ) sel de boars. m.
ljzig , b. n. en bijw. (oulings) met ijs bedekt , convert, e, de glace. —, dat doer
ijzen , of fchrikken 5 qui fait fremir. Eerie
ijzige
tine hauteur quo fait fi emir.
lfzing vr. fchrik , rifling door de leden , fre-

missement , saisissement, effroi, 711, frayeur
qui transit, on- qui glace, f. Ik voelde eene
— door al mijne leden, je sentis an fremissement par tons mes membres, tons mes membees Arent glaces d'effroi.

Ik, perf. voorn. van den eerflen perfoon , je,
moi, me. — zie , je votes vois. Win is
daar? — ben het , qui est la ? c'est moi.
— ben het niet geweest, ce n'a pas ete moi.
Wat weet — het ? Que sais -je moi? Wat
geef
er om ? Que m'importe ? — o.
1110i

Ikheid, vr. (in de wijsbeg.)
Ikker,, zie Nikker.
Ikkerig , b. n. trotsch , orgueilleux, euse. Ikkerii , ikkerfchap , yr. orgueil, m.
Ilias , yr. Made, (d'Homere).
ImboedeL, Imboel , zie Inboedel.
Lime , y r. (in Gelderl. en Gron.) Bij , honigbij , dock` fchier enkel in het meerv. Immen
abeilles. Lumen houden, avoir des abeilles.
Immeker, zie Bijenhouder.
immenkorf, zie Bijenkorf.
Immeiillal, zie Bijenkorf.
isomer, bijw. van tijd, ooit , (tegenfl. van
nimmer) jamais , a jetmais , toujours;
telkens, de jour en jour, chaque fois. Zoo
dat — gebeure , si jamais cela arrive. Zijne liefde werd
`grooter,, son amour augmenta toujours. — en altud ; en tout temps,

a

tout moment, sans Besse.

Immermecr,, zie burners.
'miners, bijw. en voegw. van bevestiging , zekerlijk , trouwens , certes, certainement,
done, bien, sans doute. Hij is — vertrokken , it est Bien parti, n'est ce pas? Het is
— waar , c'est sans doute la verite. Gij komt
wederom , v ows reviendrez done. Hij is
— al lang dood geweest , n'est - il done pas
mort depuis longtemps ? Ik heb het 14 gezegd , us vows l'ai-je pas- dit ? —, hoe het ook
zij , zoo is het zeker dat , car quviqu'il en,
sort, it est constant que.

Impartialiteit , yr. onpartijdigheid , impartiImpofmit , b. n. (ond. w.) imponerend, ge' biedend , 'indrukmakend , eerbied , ontzag yerwekkend imposant, e.
Impost , Cond. w.) belasting , impdt,dreit ,
m. imposition, taxe, f.— (eertijds in Frankrijk ) op het tout, gabelle.
Impostmeester, m. traitant , receveur des impets ; fermier.

In , voorz. eenen ftand of beweging of een
ftreven naar binnen , eene plaats aanduidende"; ook - in eenen nieuvreren zin met be-

IN
trekking tot den tijd , of eenigen toefland
of hoedanigheid , dans, en.
AANMERKING 1.) Daar het regte gebruik
dezer twee voorz. vrij moeijelijk , zwllen
wij het meest gebruikelijke onderscheid aantoonen , en zuiks door voorbeeiden stay en : Het eerste , dans, heeft den bepaalden zin van het geen binnen jets bevat
is , en wordt voornaniellik gebruikt van de
plaats op de vragen : waar ? waarin ? van
den tijd, op de vraag : wanneer? op wat voor
eenen tied? en wijst het tijdstip aan , due
met het bepalend lidwoord, ook incest dat
van eenheid , en geeft eene tegenftelling van
het geen buiten netzelve is , te kennel'. —
Het tweeds 5 en, is onbepaalder,, en beteekent
alleen waar iets is , in tegenftelling van eenige andere plaats , wanneer een van beiden
met betrekking tot den tijd gebezigd wordt;
drukkende den tijd nit, gedurende den welken iets gefchiedt of gemaakt wordt , en kan
geen lidwoord na zich hebben ;. (loch bier,over beneden nader. Ik heb mijne boeken
reeds — den koffer, Pal dija mes livrcs dans
le coirre. Er zijn vele visfchen — deze rivier, tl y a beaucoup de poissons dans cette
riviere. Er zijn vele fchepen — (op) zee
it y a beaucoup de vaisseaux en mer. Hoe
veel geld hebt gij — dien zak ? cornbien
d'argent avez-vous dans ce sac? Hebt gij
geld — (op) zak ? avez - veils de Pagent en
poche? Ik heb hem — de nieuwe ftraat gezien ,
le l'ai vu dans la rue neuve. Hij is — eene
groote verlegenheid, it est dans on grand
embarras. Dit yolk leeft — vrijheid , ce
peuple vit en liberte. Zij levee — eene volIomene viijheid , ils vijent dans tine par faite
liberte. Zij deed het — hare jeugd , elle le
fit dans sa jeunesse. Hij zit in de gevangenis , it est en prison. Ik heb de gevangenen
ill de hokken gaan zien je suis alle voir lee
prisonniers dans les cachots. Hij ging — eenen diepen sneeuw, it marcha dans one neige _profonde. well; jaar is hij geboren ?
en quelle annee cst-il ne? Hij gnat — Rijn
dertigfle jaar, it entre dans sa trentieme anode. De houw ging — het vieesch , le coup
entra dans la chair. Er is brand — zijn huis
it y a un incendie dans sa maison. Is uw
vader zijne kamer ? neen bij is ( ergens)
— de 'flad , votre pere est-il dans sa chambre? -non al est en ville (en niet buiten dezelve ). Tot — alle eeuwigheid zal ik
vriend ' blij ven , dans route Peternite je resterai votre ami. Vier gaat driemaal — twaalf
qziatre est compris trois fois en douze. Zet
deze fom ontvangst , mettez cette sornme
en recette. Hij is ver — de rekenkundc en
— het Latijn , al est Bien verse dans le calcut, l'arithmetique, et le latin. —

tegenwoordigen toefland ben ik te vrede,

dans l'etat oil je eels , je suis content. De

roenr van eenen vorst befiaat minder — de
grootheid - zijner staten , en — de fterkte zuner vestingen , dan — het geluk , dat hij aan
'zijne onderdanen verfchaft , la gloire d'un souverain consiste mains dans la grandeur de
see etats et dans la for ce de see citadelles, que
dares le bonheur qu'il procure a ses , sujets.
Hij` is — de grootfte armoede gevallen
est tbmbe dans la plus grande pauvr etc. — de

twee laatste jaren zijns levens was liij zecr on-

gelukkig , dans lee deux derrieres anodes de
sa fur tres mallieureux. Hij zal —
twee dagen (van nu of aan) hier zijn, it sera ici dans deux fours.
drie weken(meer

of minder) kan men daar mede klaar wezen,
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on pent finir cela en trois semaines. Ik heb

die refs vier dagen (joist in 4) gedaan,

j'ai faitce voyage en quatte jours. VITaar is
mijn boek ? daar oil est mon livre? la dedans.
Zij speelden tot diep — den nacht , ils jouerent Bien avant dans la nuit. Er is geen
leven meer — hem, il ;z'y a plus de vie en

Hij was gelukkig — zijne onderuemin-

gen , maar vooral — zijne kinderen , it fat houTC1,1 dans ses eats °prises, mais sus tout en ses
enfants. — vreugd en iced was hij steeds
bij mij , dans la bonne ou maz;vaise fortune
il fist toujours avec mho:. Wij hebben twee
men — dit flecht gezelfchap doorgebragt,

loops ovens passé deux hour es dans cette manYaise compagnie. Hij droeg de hand nog —
eenen band, il portoit , ii avoit , encore le
bras en echarpe. Hij is — het bezit van al
zijne popieren, il est en possession de tons
ses papiers. Het leger zal wet haast — het

(te), veld trekken, het is reeds — flagorder

gefteld, ramie se mettra bientit en campgne , elle est deja iangee en ordre de bataille.
Hoe heet dat in het Fransch? comment s'
appelle cell; en fl-ancals? Maak dit opilel
— het latijn, rendez, traduisez ce theme
en latin. Uwe beurs is — goede handen,
(lus niet verloren, votre bourse- est en bonuse main, aibsi elle n'est pas perdue. Het

vergenoegen en de smart zijn de twee
eerfle gevoelens , die wij — onze kindschheid
ontvangen, en die — eenen gevorderden onderdom al onze handelingen rigten, le plaisir et la douleur sont les deux premiers sentiments, que nous recevons dans notre enfance ,
et qui , dans an age plus avance, diriAent toutes
loos actions. Zijn huis is — den oorlog — goeden flan gebleven, sa maison est testee en
bon etat dans la guerre. Uw broeder was —
woede , maar nu is hij — rust, votre frere
dtoit en fureur, mais a present il est en repos, dezer voegen sprak hij, it panda en
ces tomes. Hier — had hij ongelijk , en cela
it avoit tort. Laat hem met rust , hij is —
het gebed (hij bidt), laissez le en repos, il
est en priere. De boomen zijn — bloei, les
arbres sont en flours. Jets — eenen goeden

of kwaden zin opnemen, jets goed of kwalijk prendre q. ch. en bonne oil en
mauvaise part.'Hij leeft — den echten flaat,
it vit dans Petat de mariage. De kloodkomt
een oogenblik, dat men het minst daaraan denkt, la mort arrive dans .'instant qu'on
y pense le twins, Ik heb — geld verwisseld
(tot baar geld gemaakt) al het papier, dat
ik op Londen had, fai converti en nu-

meraire tout le papier quo j'avois stir Lontires. Zijne zaken zijn
wanorder, ses affaaires soot en desordre. Hij deed het — het
openbaar il le fit en public, publiquement,
— het verborgen, en cachette, en secret,
recretement. Hij werkt — het good, en_—
het zilver, it travailleen or et en argent.

AANNENKING 2.) Voor de namen der werelddeelen ;rijken en landen wordt en gezet ;
ale : — Europa, — Azle, — Duitschland,
Frankrijk , en Europe , en Asie, en Allonagne , en France. Ook bij de drie jaargetijden, — den zomer, — Bien herfst, en
— den winter, en ltd , en automne et en
hirer; maar de iente, ,auprintemps; en
op het eiland wordt door dans gezcgd:
0 0 het eiland Sicilie , dans Pile de SiInsgelijks bij het tegenw. deelwoord
il.aat en ; als : — het loopen (al loopende)
vitil hij , en courant il tomba. — het fpreton bleef hij fteken en parlant it de-

rneura court. Wanneer men de lengte,

hoogte, breedte of diepte wil aantoonen,
zegt men en of de; als: deze tafel heeft
vier voeten in de lengte , is vier voet lang,
cette table a quatre pieds en of de lengueur. — bij heti jaargetal wordt met en,
clans of zonder voorzetsel vertaald; als:
— het jaar 1830; ran mil, dans Pannee, en mil huit cent trente. Dien merke nog : a ) dat men voor repel loan hou.den , dat en , gcvoegd bij den zelfitandig
naamw. , haast nooit gevolgd is door een lidwoord , ten minute , zoo (tit woord met begot met eene klinkietter of flomme 11; men
zegt duo, uit hoofde van het taalgebruik:
en rait-, en Pevanglle, en Phonneur ; echter
zegt men toch : Laat ons ons vertrouwen zetten op de barmhartigheicl des Heeren , ayons
confiance en la wises-leo-de du Seigneur.

Men zegt ook in eenige formulieren : Hij
is prefident (voorzitter) in of bi j de rekenkamer, il est president en la cnambo e des
comptes. Hij is regter in de groote parlementskamer,, it est )uge en grand' chambre
du parlement.

AANMERKING 3.) Meer bepaaldelijk , tot
aanwij zing van de plaats wordt— met , ei 1' ,
au , aux , voor en, le, la, en les vertaald, als :
— de kerk a Peglise.— de keuken , is latuisine.
— den fchouwburg, a la comedie, au theatre —,
op , het kantoor, au comptoit. — het midden der week, au milieu de I-a semaine.
courir a sa perte. —zijnverdflop,
venir au monde. — den
—dewrlkomn,
regen, — den wind, — de zon, ti la pluie ,
au vent, au soled. Ik heb dezen brief —
haast gefchreven, ecrit cette lettre i la
hate.— de herberg van den gouden leeuw,,
Pauberge du lion &or. Zijn broeder logeert —
den koning van Pruisfen, son frere loge au roi
de Prusse. — het zweet zijns aangezigts
zijn brood winnen, gagner son pain a la
sueur de son front , de son visage. — den flag
bij Waterloo, liep hij met den degen — de
vuist, a la bataille de Waterloo, il courut
Tepee a la main. Hij heeft de pen reeds
— de hand om to fchrijven, il a dela la
plume , a la main pour dcrire. — Gods naam,
wees ftil, au noon de Dieu , tencz-vows traquille. — het vierde hoofdfluk, au quatoieme chapitre. — den negentigflen pfalin,
au pseaume quatre-vingt-dix. Lets — de
hand. hebben, hoiden, avoir, tonic, I. ch.

a la (dam la) main.

EINDELIJK wordt — nog door xterfcheidene
andere, woorden gebezigd; zie hiervan eenige voorbeelden: Hier — het gras is het
goed, nous sommes ici fort bien sac Pherbe,
sur la verdu; e. Ik heb het hem — handen
gegeven, Pai remis entre ses mains.
de nos j ours. Hij is — de zang—onzedag,
kunst ervaren, it connoit la musique. De
blikfem floeg — den kerktoren, la foudre
tomba sur le clocher. Hij zag het — de
verte , it le vit de loin. Hij nam het Lind
— zijne amen, it grit .'enfant entre ses
bras. Treed — de voetflappen van uwen
vader, suivez les traces, marchez sac les to aces,
de votre pore. Verlcen hem den toegung uw
huis, accordez , permettez lui P entree de votre

maison. Hij fteekt diep — fchulden , it est
addable de dettes. Hij zit — den raad,
est membre de la magistrature. Hebt gij
geld — uwen zak, bij a? avez-vows de Pargent sur vows ? 1)it is gebeurd — zijn afzijn , cola est arrive pendant son absence.
onzen naam, saluez-le de noGroet them
tre
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tie part. Zij is — het zijne, in het lnbeitelen , b. w. (ik beiteldc in , heb in g ewit, gekleed , elle est habillee, yew, de
beiteld), inhouwen (bij beeldhouwers), insole, de Blanc. Ik heb 's weeks twee
scalper.
lesfen — de Hoogduitfche taal , Pal par Inbellen , b. w. (ik belde in , heb ingebeld), door
semaine deux lecons de langue allemande. De
bellen doen inkomen ,faire entrer en sonnant
welke hij nu is opgenomen , la
sonner q. q. pour le faire entrer.
famille ou it vient d'être reps. Het bock Inbergen, b. w. (ik borg in , heb ingebor- hetwelk hij las , le tivte qu'il lisoit.
gen) om te bergen in eene plaats , inbrenHet gezelfchap — het welk ik den avond
gen , in een inagazijn opilaan , cachet-,
doorbragt , behaagde mij net, la compaserrer, emmagasiner. De granen —, (in
gnie, on je passai la soirée,
de fchuur brengen), engranger les bees.
m'e plaisait
pas. Zich — de deur plaatfen, se mettre stir Inberften , o. w. (ik borst
, ben ingeborHij heefc — de twintig paarden
la
lien), met eene barst , met geweld indrinop stal , al a plus de vingt chevaux d Peelsgen , penett er, entrer par le moyen d'une eZij is diep — de dertig , elle a plus de
vasse , se fait e jour par one fente.
trente ans, ale a passé la trentaine. Hij is Inbellagneming ; yr. saisie, asset, 711.
de rijkste man in ooze stad, c'est l'homme le Inbeuren, b. w. (ik benide in , heb ingebeurd),
d n otre
plus
geld ontvangen , ecevoir ou toucher de Patpl r ic h e de
inachtneming , yr. waarneming, observation,
gent.— , intillen , ftsir e entrer en soulevaut.
action de ptenthe garde; zie Acht, yr.
Inbeuring , vr. van geld, paiement ,
Inademen, b. w. (ik ademde in, heb ingeademd) ,
cette, rentree des filids f., encaissement,
door den neus naar zich haven, respirer, atremboursement , on. reception. —, soulevc
titer par Phisleine, par la bouche. In- en went, appni pour (sire entrer,
uitademen , respirer et expirer. De bedorvene Inbezitneming , zie Bezitneming.
lucht , die wij ingeademd hebben , Pair Inbezithelling 5 yr. mise en possession.
corrompu que nous avons respire.
Inbijt , zie Ontbijt.
Inademing yr. respiration, inspiration. De — Inbijten , b. w. (ik beet in , heb ingebeten)
gefchiedt door den liens en den mond ,
invreten , corroder, ringer. Het iterk wa
spiration se faitpar les narines et la bouche.
ter bijt in de metalen in, P eau forte corrode
Inbakeren , b. w. (ik bakerde in , heb ingebales metaux ; zie Buten. lnbijtend, cotrostr,ve.

kerd)

door bakeren inwinden

ter, es,velopper tie lieges.
li

Inbakken , o. w. (ik bakte in, ben ingebakken), door bakken, in grootte verminderen, inkrimpen , diminuer par la cuisson, se

Inbijten , b. w. (ik bijt in , heb ingebijt ,)
d oor\ middel van gebakte bijten binnen brengen, als : Een fchip de haven — 5 faire
entrer tin vaisseau dans le port en ouvtani
tin passage dans la glace.

Inbijting , yr. invreting, corrosion.
Inbalfemen , b. w. (ik balfemde in , heb inge- Inbikken , b. w.
bikte in, heb ingebikt ),
groeven in eenen linen hakken , faire des
balfemd), met balfem infmeren , -en/ban/2;er.
Een lijk — 5 embaumer tin cadavre.
entaillures ou des entailles dans tine pierre.
Inbalfeming , yr. action d'embaumer.
Inbinden , b. w. (ik bond in , heb ingebonden)
Inband , m. inbinding, befnoeijing , afkorting ,
door binden vereenigen, reunir en liant. Jonretranchernent, m. retenue, reserve, f.
ge boomen in ftroo , empailler de jeunes arinbeelden , b. w.
bros. Len bock — relier no livre.— , naauwer
beeldde in , heb ingebinden , verminderen, inbraken , ressetter ,
beeld), ten beeld van iets indrukken ; door
beelden indrukken, imprimer (l'idee de q.
(fcheepsw.) De zeilen
inhalen , ferler,
'senor,, amoindrir, les voiles. Een blok —,
ch.), faire concevar, dinner Pidee , faire
jencaquer,, aiguilletter one poulie ; fig. inaccroire. Zich — 5 (zich verbeelden ,)
ongegronds aan het veritand opdringen, s'itoomen , beteugelen , reprtmer , modeter.
maginer , se figurer, penser, croire, e' tre
Men moet zijne driften wit
, it faut redansPidee,se mettre dans Pidee, (gemeener)
ptimer, domptcr tin pen ses passions.
se fourrer dans Pesprit , se father dans la in finding, yr. action de relier , reliure ; fig.
tote. Hij beeldt zich in , dat hij bctoovermindering , betooming, moderation, retenue.
verd is ,croit qu'il est ensorbeteugeling , action de teprimer
cele.
ses passions, ses desirs.
inzonderlieid zich eene overdrevene voorftelling van eigenwaarde maken Inbitter,, b. n. door en door bitter , fort amer,
als
Hij beeldt zich veel in , it a grande
e. Inbittere kruiden, des herbes, tres ameres.
opinion de lui-mime; it a beaucoup de pre- Inblaauw,, b. n. fort bleu, e.
somption; it est Bien infatue de sa personne, Inblazen , b. w. (ik blies in , heb ingeblazen)
door blazen inbrengen,faire entrer ensollant.
de son merit& , it s'en fait accroire. Hij
—, o. w. souffle,-, dans q. ch. De wind
beeldt zich vrij wat in op zijne geboorte ;
it fait vanite de sa naissance. Een ingeblaast ten fchoorflten in , le vent sotfle
beeld, (verwaand)mensch , nn pl'esomptueux.
dans la cheminee; fig. ingeven, inboezemen,
Inbeelding , yr. herfchenfchim, imagination.
iets van te voren aan iemand zeggen , hoe
heeft
aardige
inbeeldingen
,
it
llij
a de plaihij zich moet uitdrukken, aanzetten ?
sautes imaginations. Dat is eene bloote
rer,insinuer, suggerer,, instiguer, dieter. le,
wand moed — inspirer, du courage a q. q.
c'est tine pure imagination, ce n'est qu'une
chimete.
inzonderheid , vooringenoou ranimer le courage de q. q.
menheid , verwaandheid , eigenwaan , infatu- Inblazer,,
sougeur, qui inspire, insinuant,
instigateur , zie Aanhitfer.
ation, presonlption de son propre merite.
De zotte — van zijne verdienflen maakt Inblazing, yr. fig. inboezeming, inspiration,
hem belagchelijk bij alien , die hem keninstigation, suggestion; zie Ingeving.
,
seen, Pinfatuation de ses merites le rend ri(bij geneesk.) insulation.
dicule d tons ceux qui le connaissent. Hij Inblij
, Inblijde , b. n. innig Hide,
heeft groote inbeelding van zich zelven , al
tres chartne , e, joyeux , euse, ravi , e.
presume beaucoup de lui-mime. Dwaze , Inblijven , o. w. (ik bleef in, ben ingebleven)
in iets blijven , niet uitkomen, demeat er
billevesde. Zie Trotschheid , Verwaandretreat- en cuisant.

heid.

rester en q. endroit, no pas sortir.
E e
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s'arreter,, tarder. Vv at blijft hij char lang
in , comme it y reste longtemps ! qu'il
tarde a revenir ! Ik heb nog twee ingeblevene loterij - briefjes , Pal encoi e deux
billets de loterie, qui ne sont pas erica; e sortis.

Inblinken , o. w. (ik bloak in , heb ingeblonken) , blinkend infchijnen, entrer en luisant ,
hire dans.

Inboedel Inbal , en. al het huisraad in een
huis , met al de noodwendigheden eener huishouding , tons les meubles qui se to ouvent

'NI;
eenen ingang te krijgen , forcer, enfoncer,
entrer par force, penetrer de force ; fig.
rompre, enfreindre. De dief is ingebroken , le voleur est entre par force , a fait efft action , dans la maison. In eenen winkel —, forcer one boutique ; fig. In een
bataljon , in eene krijgsbende —, enfoncer
, faire tine irrup.
bataillon. In een land

tion on invasion dans lire pays , envabir
tin pays. , (met zijn ) bezwijken , se
rompre, se crever. De dijk zal —, la di-gue se rompra. Voor —, (fcheepsw.) botdans une maison, biens meubles, pl. mobilier,
tler an vent (levant, traverse; la raliugue
tn., succession inobilrere. f.
, traverser la mrsaine.
Inboegen , o. w. (ik boegde in, ben ingeboegd)
d'une voile. De fok
De zeilen —, never, ferler les 'voiles.
(zeew.) In eene haven —, entrer, donnet
celui
qui
entre de force, celui
dans use port.
Inbreker,,
schender,, verbrequi rompt , briseut ,
Inboezemen , b. w. (ik boezemde in , heb inqui vale, vidateur,,
geboezemd) , in iemands boezem of gemoed
ker,, infracteur ,
trans gl eneur.
brengen, inprenten , ingeven , inculquel ,
penetrer , imprimer , suggerer,, . inspirer, Inbreking yr. zie Inbraak.
insinuer. Iemand goede gevoelens — (bij Inbrengen , b. w. (ik bragt in , heb ingebragt)
naar binnen brengen- , inleiden , appotter,,
brengen), insinuer de bons sentiments ic q. q.
amener , introduire , faire entrer, porter,
Inboezeming , yr. ingeving , inspiration. Zee
conduire. IIil heeft zijne klagten bij bet hof
Inblazing of Ingeving.
reeds ingebragt, it a deja pone se, plaintes
Inbonzen b. w. (ik bonsde heb ingeborsd)
door bonzen openen, infloten , enfoncer. Hij
a la corer. , winRen. Hij brengt in de week
maar twee gulden in , it ne gagne que deux
heeft de deur ingebonsd , Zl a en force la porte.
Inboomen, b. w. (ik boomde in , heb inge- florins par semaine. Die turn brengt niet
veel in , (niet veel voordeel aan) ce jardin
boomd) , door middel van eenen boom naar
ne rapporte pas beaucoup. Gij kwelt ts te verbinnen brengen faire entrer( tine bat que , no
geefs , wat zal u dat — vows avcz beau eons
vaisseau , etc.) an moyen de perches , de gaffes.
tourmenter,„ qu'est-ce que cela vows produit a?
Inboorling , in. en yr. indigene , original; e , na, geld bij fchieten. Die flail heeft niet
ture? , le. De inboorlingen van een land , les
veel ingebragt, cette vine n'a pas beaucoup
naturels d'un pays , les indigenes. Als aanfourni on contribue. —, tot verdediging of
nemen , naturaliser ; nationalise..
verfchooning bij brengen ; zich verontfchulInboorlingsregt , o. naturalite , Brieven ter
verleening van het — aan yreemdelingen ,
digen s'excuser ; alleguet \Vat- brengt gij
hier tegen in ? valley excuses avez-vows
lettres de naturalitd naturalisation.
Inboren , b. w. (ik boorde in , heb ingeboord) fatre? qu'alleguez-vous?
door eene boor een gat in iets maken , percer, Inbrenger,, inieider,, introducteur,, celui
qui appor te, zie Inbrengen. — , gezworen
faire tin trot! en percant ; ouvrir,, penetrer,
perfoon , die voor anderen goed in 'de bank
entrer en percant 5 traverser avec le percoir.
van leening brengt , commissionnaire jute
Inboring , yr. pet cement, trou fait par le permont de piete on du lombard , qui porte au
coir, , m. etc.
lomba; d le gage , stir lequel on fait on emprunt.
Inborst , aard , geaardheid, neiging, natuurlijke gelleldheid , nature', cal actere, Inbrenging„ yr. introduction.
temperament 5 penchant , m. humeur,, co- Inbrengfter , yr. , inleidster, , introductrice ;
verande- femme assermentde qui porte les gages au
plexion ; fig. fain. trenspe. Van
lombard pour les autres.
ren , dicaractiriser.
Inbraak , yr. huisbraak , effraction. De dief- lnbreuk , yr. geweldige inbreuk, rupture, breche,
flal met — werd met den dood gefiraft , le fi actut e , fraction. Er is eene — van water in
den dijk , it y a one breche ,une rupture , dans
vol avec effl-action fut puni de mot t.
la digue , (tine inondation) ; fchending ,
Inbranden , b. w. (ik brandde in, heb ingebrand)
verbreking , overtreding , (der wet enz.) inmet cell beet of gloeijend ijzer indrukken ,
1:2as-quer d'un fer chianti on ardent , percer,
f raction , irruption ,violktion, transgression,
anticipation, f. violement , Dit was
trouer,, en brinant , cauteriser. Men heeft dit
eene — op het verdrag , c'etoit one infraction
paard me t een beet ijzer ingebrand , on a martraite. — op iets doen , (zich iets aanmatique ce cheval avec mu fer chard. Ingebrande
gen , ) enfamher,, empieter sur q. ch. Hij
letters , des caracteres mat ques par le feu. —,
heeft op de erfcnis van zijnen neef gebrandmerken, fleurdeliser. —, o. w. (met
daan 5 it a enfambe , empiete , sur l'hdritage
zijn) door brander in zwaarte y erminderen ,
de son cousin.
als : Deze koffijboonen branden niet ye-el in ,
ces fives de café ne diminuent pas beaucoup Inbrokkelen , b. w. (ik brokkelde in , heb ingebroklield) inbrokken , kleine brokken of link, en bt "'dant.
ae poids , quand on les bt
jes brood , befchuit , enz. door breken , in iets
, brandend indringen , br fil ler profondement.
does, mettre , t ompre du pain , du biscuit etc.
Inbraochng , yr. branding , 1;1 illement , m. brddans q. ch. , depecer ; fig. Hij heeft er zijn
lure , action de b; tiler on de marquer par le
geheele yermogen bij ingebrokkeld, cela
moyen differ!. — met een gloeijend ijzer,
er het
a caste toute sa fortune. Hij
cauterisation , etc. bij de wondh.) lotion.
y
, (infchieten of verliezen)
bij
lnbreijen , b. w. (ik breide in , lwb ingebreid)
possede
; zie
perdra , consumera tout ce
door breijen , inhechten , aj outer en tricotant,
Brokkelen.
joindre , reunir en tricotant. Eene naald —
tr icoter pielques points sur one broche. — o. Inbrokken , b. w. (ik brokte in , heb ingebrokt) ; zie Inbrokkelen.
w. (met zijn,) diminuer en tricotant.
Inbrokking 5 yr. action de rompre en morceaux ,
Inbreek , yr. zie Inbraak.
et de les" mettre dans quelque
Inbreken 0. w. (ik brak in, ben ingebroken)
met geweld de hinderpalen wegbreken , om Inbrnin , b. u. fort bran , e.
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Inbruisen, w. (ik bruiste in , ben inge- indoen , b. w. (ik deed in , heb ingedean)
tnettre
bruist), met geraas inkomen , entrer 4VeC
ergens lets infteken , inbrengen ,
du bruit , avec vivacite , avec fracas.

dans , yerser dedans, poser dedans , Inserer.

Inbuigen , b. w. (ik boog in , heb ingebogen ) Indompelen , b. w. (ik domrelde in, heb inarguer en
naar binnen blugen courber,
gedampeld) , in het water dompelen , piondedans. , o. w. (met zijn,) naar binnen
g er clans l'ean.
inwaarts gebogen worden , se cow ber , se plies Indompeling, yr. action de plonger dans Peau ,
immersion, trempement , enfoncement , In
en dedans.
de eerfte eenwen des Chnstendoms doopte
inbuiging-, vr, action de plier,, de courtier
5 kromming , der beendedans, courbure
men door —, dans les premiers Piecles du
deren , bijzonder van den ruggegraad (in de
christianisme on baptisait par immersion.
geneesk.), incurvation. — van cell geweli ,ne, Indoopen , b. w. (ik doopte in , lief) ingedoopt) , in fans infoppen , indompelen, tr emderdrukking, (in de bouwk.)surbatssement,rn.
Incimatie , yr. ond. w. ) neiging genegen,
per, imbiber , saucer, baptiser.
held, inclination.
Inclooping, yr. action de saucer, de trouper,,
Inclufief, b. n. (ond. w.) ingefloten ; medetremponent , m,
, e.
Indouwen , b. w. (ik douwde in , heb ingegcrekend,
Incompetent , b. n. (ond, w. ) onbe yoegd ,
douwd ) , indawen, met eenen douw indrukken , fair e emits er en poussant ,pousser; presser
incompetent, e.
Inconsequent, b. n. ( ond. w. ) , ongerijmd
dedans, enfoncer.
tegenfirijdig , inconsequent, e.
Indonwing , yr. action de pousser,, de presser,
Indachtig , b. n. aan lets denktnde 9 qui se sonpresse , impulsion f. choc , coup pour _pre onview , se souvenant , se ressouvenant, memoto er, in.
ratif, —zijn, se souvenir, se tessou- Indraauen , b. w. (ik draaide in , hub ingevein,- do q. ch. 1k ben Heeds de weldaden —,
draaid), door draeljen inbrengen , faire endie ik van u. heb ontvangen 9 je me ressouviens
trer en t6tit p ant, en tordant on en tortilsans cesse des bienfaits que
lane ; tourner on tordie dedans ; fig. Hij weet
recus de vols.,.
daagde in , heb ingezich overal in le draaljen , it salt s'insinuer
Indagen , b. w.
daagd , ) eenen afwezende inroepen ,
partout. —, o. w. (met zijn) Hij is met

voor den regter to verfehijnen dag yaarden ,

de koets de great 'goed ingedraaid ,

bien tourne le carociv dans la, rue.
assigner , af outner, sommer,5 titer un absent
en justice ; zie Dagvaarden.
Indraaijing, yr. action de faire entrer en tont nant.
Waging, yr. citation, sommation, assignati- Indragen, b. w. (ik droeg in, heb-ingedragen),
on, f ajournement , exploit d'un absent, m.
binnen dragon , porter en dedans.
Indalen , o. w. daalde in, ben ingedaald), Indragt, yr. geweld , violence.
near binnen dalen, descendre lentement , don- Indrang , m. presse pour entrer dans q. endroit ,
cement dans.
f: zie Inbreuk.

Indammen, b. w. (ik damde in, heb inge- Indrijven , b. w. (ik dreef in , heb ingedredamd ,) door afdammen , water in eene pleats
yen ) 9 met geweld infiaan 9 chasfer, faire
befluiten, enfet tiler entourer dune digue,
entrer avec force , enfoncer. Eene wiginciamming , vr. action d'entourer,, d'enfermer
ge in een blok hoot — chasser, pousser
d'une digue.
tin coin dans tin billot. Eenen" fpijker in den
Indauwen o. w. (het dauwde in, het is inge, enfoncer, chaser un don dans un
muur
dauwd) , dauwend in yallen 5 _penêtrer,5 enmur,, one muraille. naar binnen drijven.
Koeijen —, in den stal, ratnener des vaches
trer dans (' en parlant de la\rosee) ; fig.
entrer dans Pesprit.
dans Potable. —, grayeren , graver. —, o.
,) het fchip drljft in, le vaislndelyen , b. w. (ik dolf in ,heb ingedolven)
w. (met
door delven indringen, in de aarde begraven,
sean entre en //ottani-.
faire entrer"en ct eusant enfouir,, enterrer. Indrij \ring, yr. action d'erfoncer,, de chasser
dedans, f enfbncement
IndeIYing 5 yr. action d'enfouir.
Indemniteit , vr. (ond. w.) fehadeloosflelling Indrillen , b. w. (ik &fide in , heb ingedrild) ,
door eenen doll in fleen , ijzer,, enz. een
indemnite.
Indenken , b. w. (ik dacht in 5 heb ingedacht),b gat boron, percer on faire un tools avec en
nadenken , overdenken , reflechii sur,, consiforet , forer.
dere; ; fig. ruminer. Ik heb die zaak navr. action de pet ter urn trou avec
der ingedacht , j'ai reflechi de nouveau sur
un force.
Indringen,
b. en o. w. (ik drong in , heb en
cette afaio e ;
j'ai rumine cette affaire.
ben ingedrongen ,) near binnen dringen , doorInderdaad , bijw. effectivement , en effet , reelCement.
dringen -, faire entrer, penetrer, forcer, entrer de foe ce. Sterk water dringt in ijzer
Index , m. (ond.
bladwijzer, register in
en final , de Nan forte pellet' e le fer et i' doer ;
een bock , index.
zie Doordringen ; fig. Iemand in eenig ambt
Indien , voegw. bij alaien , zoo,
au cas
que , en cas que.

Indienen , b. w. (ik diende in , heb ingediend) ,
zijn verlangen aan de wettige magt door de
regtsvoorfpraak of den pleitbezorger laten inleveren , presenter. Een fmeekfchrift — , presenter tin tlacet; zie verder Inleveren.
Indigo , m. indigo , m. indigobereider,, m. indigotier.

Indigoblaauw,, o. rode. no.
Indigofabrijk , yr. indigoplaantaadje , o. indigoterie.

Indi3ken , b. w. (ik dijkte in , heb ingedijkt),
zie Indammen , Bedijken.
Individneel , b. n. (ond. w.) enkel, bijzonder,
perfoonlijk Wividuel , le.

faire obtenir un emploi a q. q. par force ;

etablir q. q. par force dans un emeioi. Ingedrongen, intrus ,e. force, e, p. ex. Len koning,
tin roi, into us.) Hij heeft zich in dit ambt ingedrongen , it s'est intros dans cette charge; Zich
in iemand gunsc —, s'insinner dans les bonnes graces, clans la favour de q. q., se fourrer,, s'introduire 5 fig. se faufiler. Hij dringt
:1 se fourre dans
iii alle gezelfchappen
toutes les compagnies.
intrus , e, intriyr.
Indringfler,
,
Indringer,,
gant, e. insinuant , e, celui , cello qui s'introduit ,qui se fourre, qni s'insinue dans.
Indringing , yr. in iemands gonst , insinuation.
Het is hem met zijue indringingen gelukt,
Ee5
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bout par ses insinuations. Ineen, bijw. in elkander; bniten zamenflelling
niet in gebruik; als:
in eon ambt , intrusion. — 7 inval,
Ineenbuigen , b. w. (ik boog ineen , heb ineenirruption, penetration, entrée.
gebogen) , in elkander buigen , plier sine
Indrinken, b. w. (ik dronk , heb ingedronchose dans tine autre , plier, courber enken); inzwelgen, avaler,, boire, s'imbiber,,
semble, on en dedans , arquet , replier. — ,
Hij
heeft
alles
ingedronken
,
s'impregner.
zich —, se replier, se courber en dedans
(ingezwolgen,) it a avald tout. De garde
drinkt, trekt water in , la terre s'imbibe Ineenbuiging, vr. pliage ou pli en dedans
repli , m.
Het
hout
had
wat
ingedronken,
ind'eau.
getroklien , le bois s'etoit impregne d'eau. Ineendoen, b. w. (ik deed ineen, heb ineengedaan), mettre Pun dans Pewre , miler enHet vloeipapier drinkt den inkt in , le papier
semble.
brouillard bolt P?ncre.
Ineendraaijen, b. w. ( ik draaide ineen, heb
Indroevig, b. n. zeer droevig, fort triste ,
incengedraaid ), entortiller ensemble.
flige , c. bijw. fort tristement.
Ineendraaijing , vr. entot tiliement , m.
Indroog , b. n. zeer droog , for t tres - sec ,
Ineendriiven , b. w. (ik dreef ineen, heb in; d'une maniere fort seche.
eengedreven), chasser Pun dans Pautre;
Indroogen, o. w. (ik droogde in, ben ingedroogd ), door opdroogen inkrimpen,
fait e confiner, faire entrer Pun dans Pautrew.,
aire Plotter on marcher ensemble.— , o.
redid, e , se rett ecir , diminuer de volume en sef(met
zijn,) zamenvloetjen, foster ou couler
chant. Deze waren zijn tot honderd pond
ensemble, 0.ffluer, confluer.
ingedroogd, ces marchandises sent retreciIneendrijving,
vr. action de /letter ensemble,
opdroogen,
tes en sechant a cent livres.
— zamenviocijing, confluent , m.
tarir,, se dessicher.
Indrooging, vr. uitdrooging, dessechement, no. Ineendringcn , b. w. (ik drong ineen, heb incengedrongcn ), zamendrukken, comprimer,
Indruipen, b. en o. w. (ik droop in, heb en
vessel er,, presser ensemble. —, o. w. se set,
ben ingedropen), met droppelen laten inrer les sins contre les autres , se resserrer,,
loopen. Lenige droppels olie in eene wonse rejoindre. De vijand drong ineen, Pende laten —, instiller quelques gouttes d'huinemi scrra lee Tangs.
Artfenij
rn
eenen
lepel
lanose
?laie.
le dans
ten faire cooler, entrer, tomber sine Ineendringing , yr. zamendrulking, compression,
inkrimping ( in de natuurk.) condeasamedecine goutte a goutte dans one cuillere.
tion.
IndruiRing, yr. action de faire tomber , entrer,
goutte a goutte 1 , d'instiller, etc. instilla- Ineendrukken, b. w. ( ik drukte ineen, heb
ineengedrukt ) , comprimer. Zie IneentIon.
it en est venu

dringen.
Indruifs.hen, o. w. (ik druischte in , ben ingedeelw. van Ineenbuigen.
druischt), met gedruisch invallen, entrer, Ineengebogen,
Ineengedaan, verl. deelw. van Ineendoen.
tomber avec bruit , fracas.
Ineengedreven,
verl.
deelw. van Ineendrijven.
Indruk, m. de werking van iets op het gemoed, impression, influence ,effet. Van Ineengedrongen, verl. deelw. van Ineendrindaar — maken, inboezemen, faire impres- . gen; b. n. kort en dik, trapu , e. ragot ,
sion, faire concevoir, influencer, Imposer, toucher. Gelooft gij , dat de flood van

to , qui a les epaules enfoncees, r entasse, e.
Len — *mantle*, sin homme regot.
Ineengedrongenheid, yr. digtheid, densite.

zijnen vriend grooten — op hem gemaakt
heeft? pensez- y eas que lck mort de son Ineengeklonken , veil. deelw. van Ineenki°nken.
ami ait fait grande impression stir lui? Ineengekrompen, verl. deelw. van Ineenkrimpen.
Men heeft mij eenen kwaden — nopens die,
deelw. van Incenkruipen.
zaak willen geven , on a voulu me donner de ,Ineengekropen,
Ineengefchoten
, verl. deelw. van Incenfchieten.
Datmauvaises impressions de cette affaire.
Ineengefchoven, veil. deciw. van Incenfchuiverwekt, impressif, ive.
yen.
Indrukken, b. w. (ik drukte heb ingedrukt), door drukken naar binnen brengen, Ineengefchreven, yerl. deelw. van Ineenfchrij.
yen.
door drukking indouwen, faire entrer en
pressant , enfoncer. —, in de oppervlakte Ineengeflagen, verl. deelw. tan Ineenflaan. ,
Ineengefloten,
verl. deelw. van Ineenfluiten.
van iets drukken, imprimer.E en zegel in
, yeti. deelw. van Incenfmelten.
was —, imprinter, empreindre nn cachet Ineengefmolten
dans ou stir la tire; fig. Denkbeelden Ineengefloken, verl. deelw. van Ineenileken.
geven, iervand wijze lesfen (infcher- Ineengetrokken , yeti. deelw. van Ineentrckkcn.
verl. deelw. van Ineenzijn.
pen ,) inculquer,, inspirer, imprimer CM- Ineengeweest,
preindre a q. q. de bonnes legions. Iemand-de Ineengevreven , \Teri. deelw. van Ineenvrijven.
grondbeginfelen der deugd , imprimer Ineengewreven , verl. deelw. van Ineenwruven.
dans l'esprit de q. q. les principes de la ver- Ineengewrongen , verl. deelw. van Ineenwringen.
tu ; zie verder Infeherpen , Inprenten.
, verl. deelw. van Ineenzitten.
Indrukking, y r. Indrukfel, o. impression, Incengezeten
Incengezonken,
verl. deelw. van Ineenzinkmi.
empreinte , f. m. Zie ook Indruk.
(ik groeide ineen, ben
Indruppen, b. en o. w. (ik drupte in, heb en Ineengroevn , 0.
ineengegroeid ), in elkander groeijen, crofben ingedrupt), zie Indruipen.
tie
Pun
dans
Pautre.
Indnike n , b. w. (ik dook in, heb en ben in- Incenklemmen, b. w. (ik klemde ineen, heb
gedoken ), onder water houden, tenir sous
ineengeklemd), in elkander klemmen , joinPeau, s'enfoncer dans Peau; o. w. (met:
dre fortement Pune chose dans Pautre; attahebben) diep gaan, (van fchepen fprekende,)
ches- Pun a Pautre.
le
vaisseau
prend
als: Het fchip cluikt in,
Incenkrimpen, o. w. (ik kromp ineen, ben
beaucoup d'eau.
ineengekrompen ), opkrimpen se retrecir,
Industr ie , y r. (ond. w.) vlijt, nijverheid,
se contractor, se recroqueviller, se ratatikunst, industrie
ner, se crisper Het parkement krimpt incen
Indnwen, b. w. (ik duwde in , heb ingeduwd) ;
bij het vuur,, le parchemin se rett ecit , se ratazie Indouwen.
tine , se recroqueville aupres du feu.
Induwing , y r. zie Indouwing.
In-
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Ineenkrimping , y r. gresillement .m.— inkrim- Ineenfteken, b. w. (ik flak ineen, heb ineen
geftoken), joindre l'un dant l'autre avec (des
ping , crispation.
epingles ,) etc. —, 0. w. etre joint , e.
Ineenkrnipen , o. w. (ik kroop ineen, ben inaengekropen ) , zich ineentrekkende ver- Ineenitooten , b. w. (ik filet ineen , heb ineengeftooten ) , in elkander flooten, pousfehuilen , se blottir,
Ineenloopen , o. w. ( ik liep ineen , ben ineenser, crasser tine chose dans tine autre. Zie
ineenstampen.
geloopen ) , se commlniquer. Deze kamers
loopen ineen, ( Zip mast elkander ) ces Ineentooveren, b. w. (ik tooverde ineen
heb ineengetooverd), joindre ensemble par
chambres se communiquent.
sorcellerie , ensorceler ensemble.
Ineengeloopene , gestremde melk , du fait caille, toured. etc. Ineenvloeijen, o. (ik vloeide ineen , ben
inecnrolien , b. W. ( ik rolde ineen , heb inineengeNloeid ), in eikander vloeijen , se
confondre , confluer,se s dunir en coulant. —,
ecngcrold) , zamenrollen , ruler l'un dans
(in de geneesk. van adoven,) s'anastomoser.
l'autre, conglomdrer.
Ineenrolling , y r. zamenroiling , conglomera- Ineenvioeliiag , y r. sic Zamenvloeijing ; — der
aderen , anastomose.
tion.
Ineenfchieten , o. w. ( ik fchoot ineen , heb Ineenvoegen, b. w. ( ik voegde ineen, heb
ineengefchoven, ) in elkander fchie ten , van
ineen (elkander) gevocgd) emboiter,, conjoindie; Zie Ineenfluiten.
het opkomcn der planten , pousser Pune dew:
l'autre. —, in elkander voegen , embciter.
Ineenvoeging. Zie Ineenfluiting.
Ineenfchr,jven , o. w. (ik fchreef ineen , heb Ineen y ruven , b. w. (ik vreef ineen, heb inineengeichreven ), in elkander fchrijven 9
eengevreven); zie Zamepvrijven.
to dirt Ichrijven , brouilier son ecriture, ser- Ineenwrijven , b. 'w.
vreef ineen heb ine er ses lette es , ses lignes.
eengewreven) zie Zamenwrijven.
Ineenfchroeijen , b. w. (ik fchroeide ineen, Ineenwringen; b. w. (ik wrong in een , heb
heb ineengefchrocid ) , zamenfchroeijen 9
ineengewrongen), in elkander wringen , tordre ensemble.
racornir. 1-let vuur heeft het leer incengefchroeid , le feu a racorni le cuir.
Ineenzetten, b. w. (ik zettede inean heb ineengezet) , mettre ensemble, assemblermonIneenfchroeijing, y r. racornissement ,
,
ter. ten uurwerk , ook opwinden marsIneenfchroeven, b. w. ( ik fchroefde ineen,
heb ineengefchroefd), in elkander fehroeter zone horloge.
y en , see rer tine chose dans tone yautre
Ineenzijn , o. w. ( ik was ineen , ben ineenmoye=i zrune vii; visser Pun dam l'autre.
geweest) , etre joint , e.
Ineenfchuiven , b. w. (ik fchoof ineen , hob Ineenzinken , o. w. (ik zonk ineen , ben ineeng,ezonken) , in elkander zinken , s'affaisser.
ineengefchoven ) , pousser tone chose dans
o. w. (met zijn ,) glisser Ineenzitten , o. w. (ik zat ineen , heb ineentone waregezeten ), etre entortilld , enveloppd , enPun dans l'autre.
chasse , e.
Ineenflaan , b. w. (ik Hoeg ineen, hob ineengeflagen) , in elkander flaan , ale : De han- Ineigenen, b. w. (ik eigendc in, heb ingeden — , j oindre les mains ;fig. agir de coneigend) , zich wederoin toeeigenen , eigen
maken , se mettre en possession, reprendre
cert ,s'entl'aider.
Ineenflingeren , b. w. (ik flingerde ineen , heb
la propriete de q. ch.
ineengeflingerd) in elkander fingeren , en- Inenten, b. w. entte in , heb ingeent)(bij
tortiller tine chose dans tone autre , —, o.
boomkw.) eene ent inzetten , enter , greffer,
ecussonner.—(bij geneesk.) kinderpokftof tot
w. (met zijn,) se joindre.
Ineenfluiten; 0. w. (ik foot ineen, heb ineen behoedmiddel tegen de kinderziekte in
eengefloten ) , vast in elkander gehecht zijn ,
het bloed brengen, inoculer ; en ( wanneer
s'embolter,5 etre enchasse l'un dans l'autre. Die
hiertoe de fmetftof van kOeijen ( koepokflof,
vaccine) gebezigd wordt, vacciner,, inocuplanken fluiten wel ineen , ces ais s'emboitent 'hien les uns dans les autres. —, b. w.
ler la vaccine a q. q. fig. Diep inprenten,

enchasser, serrer Pun dads l'autre, emboiter,
joindre ensemble , juster,, faire entrer.
Ineenfluiting, y r. emboitement , en. emboiture ,
ajustement , m. enchassure.
jointure,

inculquer,, empreindte,

Inenting, y r. het enter van boomers , entement,
ecusson, grefe. (bij tuinl.) inoculation.
— der kinderziekte , inoculation. — met
Ineenfinelten , b. w. (ik fmolt ineen , heb iude koepokllof, vaccination, inoculation de
eengefmolten) , in elkander fmelten, meler au
la vaccine.
(bij
de
fcheik.)
verInenter,9 in. grepur,, celui qui onto, qui inocule
tnoyen de la fonte.
fcheidene foorten van me taal , malagmer. —
ou vaccine. — met de koepokflof, vaccinateur.
kwikzilver met gefmolten metaal , amalga- Inentffer,,
inoculatrice.
vier,,—, b. w. (met 41 9) fondre ensem- Ineten, b. en o. w. (ik at in , heb ingegeten)
— zie Invreten.
ble. — o. w. se fondre, se , liquefier, s'en
aller ,diminuer; fig. se perdre, se dissiper, Ineting, zie Invretings'evan ouir ( in de toonkunst), zacht i neen Inetsen , b. w. (ik etfe in , loth ingeetst) door
de etskuns,t laten inbijten , graver a Peace
fmeltende toonen , des tons qui se fondent
en zone donee harmonic. —, in de Spraakk.,
forte dans a. ch. Ingeetst letterfchrift, des
van letters , als : Door de fchielijkheid der
caracteres graves a Peau forte.
uitfpraak fmelten die beide letters ineen, Inetsing vr. gravure a Peau forte.
la vitesse de la prononciation fait que ces Inetteren , o. w. (ik etterde , ben ingekdeux .letters ne torment qu'un seul ton.
terd), (van eene wonde) door den otter
Ineensmelting vr. vermenging der metalen , amalverbeten worden, s'augmenter,, s'etendre
gamation, amalgame, malagme. De ineense ranger par Pacrete du pus , .se putrefier
_smelting van twee lettergrepen in eene
s'abcider, suppurer. De wonci—ettert in ,
(spraakk.), synalephe ou synerese.
plaie devient phis profonde par la suppuration.
Ineenftampen , b. iv. (ik Itampte ineen , heb Mattering , vr. verettering suppuration.
ineengeitampt ), in elkander dampen, flooten, Infanfen, b. w. (ik flanste heb ingeflanst),
enchasser de force . enfoncer , fouler, piler,,
in het ruige , ruwelijk inbrengen,fasre entrer
presser, Pun dans l'autre.

-

nigligemment , jeter ineonsideriment dans.

In-
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bij wijze van lapwerk inbrengen, mettre un
morceau , tine piece dans , a q. ch. fig. Zich
(toegang verwerven.) Hij weet zich
overal in to tlikken, it salt se fourrer, s'insinner,, se faufiler,, s'introduire partout ,par
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tine maladie imaginaire. De fpoken zijn
ingebeelde voorwerpen, les fantdmes soot
des corps fantastiques. Eene ingebeelde
hoop , one vaine esperance , chimère , —,
verwaand, presomptueux , oust. Een logebeelde gek, on fat.

Ingebcten, verl. dw. van Inbijten.
flatter ie.
Intluentie, yr. (ond. w. ) invloed, influ- Ingebleven, yeti. dw. van Inbliiven.
Insgeblonken,
dw. van Inblinken.
ence.
Inflvisteren , b. w. (ik fluisterde in , heb inge- Ingebogen, verl. dw. van Inbuigen.
Ingebonden, verl. dw. vats Inbinden.
fluisterd), suggerer, insinuer,, chuchoter
chucizeter. Hij fluisterde hem eenigc woor- Ingeboren, b, n. aangebOren, lone, e; Zie
Aangeboren. —,--ingefehapen. Het is hem alt
den in het oor, it lui chuchota quelques mots
—, cola est id avec loll. —, die in een zeker
a Poreille ; zie Inluisteren.
land, enz., waarvan, gefproken worth,
Infraai , b. n. zeer fraai trés-beau, belle , sugeboren is, qui est ye; e, dans un lieu Oa
perbe , três jell , e; bijw. joliment.
pays , dont it est question , natif, ice
Infuliediertje, o. (in de nat. gesch) zeer klein
inlandsche , indigeize.
in itilltaand vocht geboren diertje , vet infoIngeborgen , \Teri. dw. van Inbergen.
soire, m.
Ingaan, o. (ik ging in, ben ingegaan), Ingeborilen, verl. die. van Libel-I-ten.
intreden, naar binnengaan , entrer. Hij is Ingebragt, verl. dw. van Inbrengen. —, b. n.
— good dat tot het huwelijksgoed behoort ,
er het -eerst ingegaan , sl y est eutre le prebiers dotal, apports, m. pl. Ingebragte
mier. Laat ons door de achterdeur —, engoederen die eene vroiiw zich voorbedingt,
ons par 'la porte de derrihte. —, infchieniet onder den brnidschat begrepen zijude ,
ten, Die degengaat gemakketijk in en nit,
(bij regtsg.) biens paraphernaux , ( op een
cette epee passe facilemenr dans le fourreau.
erfluis:) meubles ajoutes , biens etrangers
beginnen, commencer. \Vanneer zijn
a la vente. m.
uwe leerjaren ingegaan ? viand est-ce quo votre apprentissage a commence ? —, bevatten, Ingebroken, verl. dw. van Inbreken.
uitmaken, contenir,, faire. Er zullen drie Ingedaan, verl. dw. van Indoen.
llesfchen in die kruik gaan, cette cruclie can- Ingedacht, \Teri. dw. van Indenken.
dw. van Induiken.
tiendra trois bouteilles. Twintig fluivers tligedoken,
gaan in eenen gulden, vingt sons font use Ingedolven, verl. dw. van Indelvn.
2'lan es. —, b. w. icinand in het gaan Ingedreven, verl. dw. van Indrijven.
inhalen, achterhalen, atteindre , ref oin- Ingedrongen, verl. dw. van Indringen.
die , attraper q. en marchant. Ik heb hem Ingedropen, verl. dw. van Inkruipen.
pu marcher assez Ingcdrfde, m. en yr. eigendommelijk bezitter
niet kunnen
of bezitfler,, proprietaire , in. et f. possesseur
yite pour le rejoindre. aangaan, waken,
de biens-fmds , no.
besiinten, zie Aangaan in de laatite beteeIngeesten , b. w. (ik geestte ,lieb ingegeeii),
kenis.
door den geest ingeved, inspirer.
Ingaande , b. n. als : De in- en uitgaande regIngeesting, yr. inspiration.
ten, les droits d'entree et de sortie.
Ingaderen, b. w. oogilen, (ik gaderde in, Ingegeten, verl. dw. van Ineten.
heb ingegaderd) , inzamelen, recueillir,, a- Ingegleden, verl. dw. van Inglijden.
masser, lever, collecter,, recolter,, percevoir ; Ingegoten, verl. dw. van Ingieten.
recouvrer. De belastingen —, lever, recou- Ingegrepen, verl. dw. van Ingrijpen.
Ingehad, verl. dw. van tnhebben.
vrer, percevoir les impOts.
Ingehefchen, verl. dw. van Inhijfchen.
Ingaarde,!, zie Guarder.
Ingadering, y r. recolte , recette, collecte , per- Ingekeken, verl. dw. van Inkijken.
dw.:van Inklinimen.
Ingeklommen,
ception.
dw. van Inklinken.
Ingang , in.. het ingaan , de intrede 5 opening, Ingeklonken,
Een naau- Ingekocht, verl. dw: van Inkooiien.
waardoor men ingaat, entrée
ant entrée Ingekorven, verl. dw. vita Inkerven.
we , wijde , donkere, lichte
êtroite, large , obscure , claire. Die ilraat Ingekregen, verl. dw. van Iiskrijgen.
l'entree
de cette Ingekroden, verl. dw. van Inkruijen.
heeft eenen naauwen
rue -est etroite ; fig., begin, debut. .Dat is Ingekrompen, verl. dw.' van Inkrimpen.
een fchoone 7 , voila un beau debut, nice belle Ingekrooijen, verl. dw. van Inkruijen.
entree. Bij zijnen — in 'het huis zag men , dat Ingekropen, verl. dw. van Inkruipen.
hij ziiineloos was , a son entree dans la maisalo Ingeland, m. die eenig land in eenen bedijkten polder heeft, possesseur de quelque terre
on s it qu'il avoit l'esptit egare. Iemand den —
dans on polder, district) entoure de digiees.
beletten empécher , contraries Pentree
Ingelascht,
b. n. tusfchengevoegd, intercaUwe
verImpression
f.
fig,
indruk,
q;
e dag, (29 Feb.) tin jhur inEen
manuag vond bij hem geenen votre extercalaire. - Verl. clw. van Inlasfchen.
Ir6-rtatoon see fit point d'irnpression stir lui.
Ingelegd,
verl.
dw.
van Inieggen. —, b. n.
Dit
voorfiel
vond
weicredit.
geloof,
Schoon — , ant
werk, mosaIque ,
als :
nig —, cette proposition trouva peu de cteplaquis m.
belle mosaique ; 'flecht
dit , ne fit point gooltee. —, begin. De huur
placage,
marquetdrie,
fehrijnwerk
,
le
loyer
est
heeft Karen — den eerften Mei,
Eene ingelegde tafel, tine table de marcense Pere commence, on le commencement do
quiterie , on de rapport. Dit hoot dient
loyer est, le premier de Mai. — der finis, pres'emploie
het meest tot — work, -ce
face , f; Zie verder Begin.
le phis en marqueterie. werk, met verItigaren , b. w. (ik gaarde in, heb ingegaard),
diepingen , placage par compartiments. —
zit Ingacteren.
work maken 9 faire des ouvrages de marque-.
ingebeeld , b. n. enkel in de verbeelding beterie , de placage on de rapport , parqueter,
imaginaire
,
chimerique
,
figure,
e.
ilaande ,
travailler en marquiterie. IngeIegde vloer,,
fantastique , fictif, ave. Een — geluk,
planclzer d'assemblage, m. parquet, m.
bonheur tmaginaire. Eerie ingebeelde ziekte,
In-
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Ingelegen, verl. dw. van Inliggen.
Ingeleid, verl. dw. van Inieggen en Inleiden.
Ingenieur,, m. (ond. w.) krugs- , of vestingbouwkundige , ingenieut
Ingenomen , verl. dw. van Innemen , fig. vooringenomen , doordrongen , verzot 5 imbo , e.
evenu , e. epris , e. Zij is met hare fchoonheid —, (op hare fchoonheid verliefd , verzat ,) elle est e,)ri,e (fig. coire) de sa
heaute ; z,ie ook Vooringenomen.
Ingepepen , verl. dw. van Inpijpen.
Ingcieden, verl. dw. van Inrijden.
Ingcregen , verl dw. van Inrugen ,
Ingereten , verl. dw. van Inrijten.
Ingelchapen, \Teri. dw. van Infcheppen. —,
0. door fchcpping ontvangen , aangeboren , e, , e. — Imams, connaissauce infuse. De leugen is hem -- , le mensonge lui est Thud.
denkbeelden , des
races inne es.

Ingeselept , verl. dw. van Inscheppen.
Ingefchenen , yen'. dw. van Infclningn.
Ingeichonken , verl. dw. van Infchenken.
Ingefchoten , verl. dw. van Infehieten.
Ihgefchoven, dw. van Inichuiven.
Ingefchreden, yen'. dw. van Infchrijden.
Ingefchreven , verl. dw. van Infchrijven.
Ingeflagen , verl. dw. van Inflaan.
Ingeflepen , verl. dw. van Influpen.
Ingeflopen , verl, dw. van Influiren.
Ingefloten , verl. dw. van Pnfluiten.
, b. n.
inclus , e, ci-joint , e. De bier — e brief, la
lett; e ci-incluse , P incluse. bijw. daaronder begrepen , inclusirement , ci-joint. Van
den vierden tot den' twintigilen mode —,
depuis le quatrieme jusqu'au vingtieme inclusivement.

Ingefmeten, dw. van Infinijten.
Ingefmolten, verl. dw. van Infmelten.
Ingefneden, verl. thy. van Inwinden.
Ingefnoven , , verl. dw. van Infnuiven.
Ingefpogen , seri. dw. van Infpugen.
Ingefpoten , verl. dw. van Infpuiten.
Ingefproken , verl. dw. van Infpreken.
Ingefproten , verl. dw. van Infpruiten.
Ingefprongeif verl. dw. van Infpringen.
Ingeftegen ,
dw. van Inflijgen.
Ingefloken verl. dw, van Inftcken.
Ingefloven , verl. dw. van Influiven.
Ingefireken , verl. dw. van Inftrijken.
Ingetogen , verl. dw. van het veroud. Intuigen. —, b. n. als : van alle buitenfporigheid onthouden , ftemmig, zedig, modeste , retells' , e, modere, e.
e. retie, e. Een
levcn iLden , mener one vie
retiree ; bijw. — leven , vivie modestement.
Ingetogenheid , vr. mules-at/on, modes tie ,
I etehue,
rccueilLment m.

Ingetrokken , veil. dw. van Intrekken.
Ingev en , b. w. (ik gaf
heb ingegeven),
naafi binnen brengen, iemand een geneesmiddel —, Bonner, fair e prentfre one 1171(kChle
is q. q.
inleveren , ter inzage , overreikcn ,
presentei verzoekfchrift bij het gcregtshof — , presenter one s equête , on placet a in
cour. —, in den geest brengen , inboezemen ,
inspirer , suggerer, dieter. De H. fehrift
is van God ingegeven , Pecriture sainte est
inspiree de Dieu. Het is hem' als met de
pap — c'est ce Won loll a inspire des P enfance. Dat heeft hem de ijverzucht ingegeyen , c'est la jalousie Penvie , qui lui a
inspire cela. Iemand — wat hij zeggen zal ,
suggerer it q. q. ce
dolt di, e. Een bedrog
aan de hand geven , suggerer one fraude.
Ingever, , celui qui suggb-e , inspire, instigateor,2 meteor.
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Ingeving, yr. inboezeming, inspiration, suggestion, instigation, dictee,m . induction. — , van
het hart , impulsion f,mouvement m. du Coeur.
Dat is eene — van den booze, c'est une
suggestion do malid esprit. De goddelijke
—, P inspiration , P infusion divine. — des
gewetens , &etc:men ,
Zie Inspraak.
Ingevlochten , verl. dw. van Invlechten.
Ingevlogen,
dw. van Invliegen.
Ingcvloten,
dw. van Invlieten.
Ingevolge , voorz. volgens , en consequence
de, confirm' went , scion , suivant , d'aprês. — uwe bevelen , en consequence de vos
ordres. nw verzoek, ccnfoemement-a votre
demande. — uwe bcgeerte , selon votre desir.

Ingevreven , verl. dw. van Invrijven.
Ingewancl\, o. sic inwendige deelen in het ligchaam van mensal en dier, entrailles , f: pl.

vi,cei es , intestins , pl. AANMERKING.
Entrailles , beteekent het — of de ingewanden in het algemeen; visceres , ziet op

de inwendige dcelen , die in de vochten of
in het gennttigd voedfel eene voor de gezondheid bevorderlijke verandering kunnen
te weeg brengen , gelijk : het hart , de lever, de long, enz ; en intestins zip bijzonder de inwendige vleezige deelen, die tot
fpijsvertering en ontlasting dienen , als :
heeft bedorvene iniaewanden , it a _les
visa; es gates. —, gedarmte„ de darmen ,
boyaux , intestins , , Beichrijving der
ingewanden, enterographie ; fig. Voor andere
inwendige deelen van iets ; als: tot in de
ingewanden , (het binnenfte) der aarde wroeten , om gond te vinden , fouiller jusque Gans
les entrailles de la ter; e poor tae er de Poi-.

Hij woedde tegen z,ij n eigen (kroost) ,

it etoit arme conti e ses peepres entrailles.

ingeweide o. geweide , het zelfde als ingewand , maar alleen van redelooze dieren gebruila , entrailles, f: pl.
Ingeweest , verl. dw. van Inwezen of Inzijn.
Ingeweken , verl. dw-. van Inwijken.
Ingewij de , en yr. van inwij de n ,
e; Zie
Inwijden.
Ingewikkeld , b. n. verward , complique , e,
embarrasse , e, embrouille , e obscor,, e.

onderverflaan,
e. Algemeen —
geloof, foi itsafilicitee; d'une maniàre
embrouiliee ; inzonderheid op eene bedekte
wijze , indirectement , als : Jets — te kennen geven , insinuer,, dowser a entendre q.
ch. d'une maniere indirecte.

Ingewonden, verl. dw. van Inwinden.
Ingewonnen , verl. dw. van Inwinnen.
Ingeworpen, verl. dw. van Inwerpen.
Ingeworteld , b. n. en; acme, e. Een — kwaad,
un coal invetet e , habitue/.

Ingewreven , verl. dw. van Inwrijven.
Ingewrocht, verl. dw. van Inwerken.
Ingewrongen, dw. van Inwringcn.
Ingezeten , verl. dw. van Inzitten.
Ingezeten ,
dic eene,vaste woonplaats ergens
heeft , inwoner,
, Bans sin pays,
one ville ,

ei

q.

; habitant , citoyen.

Ingezoden , verl. dw. van Inzieden.
Ingezogen , yeti. dw. van Inzuigen.
Ingezonden , verl. dw. van Inzenden.
Ingezonken, verl. dw. van Inzinken.
Ingezopen , verl. dw. van Inzuigen:
Ingezwolgen, verl. dw. van Inzwelgen.
Ingezwommen , verl. dw. van Inzwemmen.
Ingezworen, verl. dw. van Inzweren.
Iiigierig, b. n. zeer gierig, trés avare.
Ingieten , b. w. (ik goot in , heb ingegoten),
vloeibare floffen doorgieten , in iets inflorten,
vet ser on mettre dans q. vase on vaiheau. Het
wa-
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water, dat gij in de koffijkan hebt ingegoten , is te yeel, Peals que VDUs avez, versee
dans la cafetiere, est tie crop. ( in de geneeM;.) inj eCtet , infuser. (Scheepsw.) water van boven in dc pomp gieten , charger
la pompe ; -- fig. faire entre,- dans Pespia;

weder —, revs; vet% ipr. w. Het veriland
laat zicii met gees' tiechLer — , on ne peat
denner l'esprit gal n'en a point ; Zie Inboezemen Jnprcntcn.
Ingieting , yr. action de verse,-; (bij fmelters)
jet, as. (in de geneesk.) infusion , injection.
Ingijpen , b. w. (ik gijpte in, heb mgegupt),
( zeew.) De zeilen —, mhalen en toebmden , ingorden , feller les voiles.
W. (ik gleed in, ben ingegleIngluden ,
den), door glijden invallen , inkomen glisser dans- q. ch , entre; en glissant. — doen.

I

NH

iets pasfend worden, croitre,se former, ;mitre

dans. Zijn rok is te wij*d, maar hij zal er
9 son habit est trop
mais
wel
croitra bier; dedans. —, door groeijen onder

elkander vereerngd worden. Dar. zijn inge-

groeide takken, ce sent des branches, cities
les ones dans les autres.
n. zeer groen , fort vent, e.
Ingroen,

Ingroeven , b. w. (ik groefde in , hcb ingegroefd), met groeven infnijden , uitgroeven
(in de bouwk.) cenncler ; zie Infhuden.
Ingulpen , b. w. (ik gulpte.in , heb mgiegulpt)
met groote teugen mdrinken, boire it grands
traits , avaler,, engloutir.

Inhaken 5 b. (ik haakte in, heb ingehaakt),
met eenen haak in iets vast hechten, faire
entrer au moyen d'un crochet, aces ocher , agrafer , faire passer le croc dans Panneau.

Inhaking , vr. acctochement, agrafement.
,rise glisser, cooler dans.
Inglijding, yr. action tie glisser dedans , entrée Inhakken , b. w. (ik hakte in , heb ingehakt),
met hakken inflaan, ouvrir a coups de hackie.
en glissant , glissade dans.
5 fcndr e la tete a q. q.
Iemand den kop
Inglippen , o. w. (ik glipte in . ben inge—, 0 .
als : Op den yuand —, attaquer
glipt), naar binnen glippen , heimeluk inglijl'ennemi a coups de sabre ; false un carnage,
den, se glisser dans , se cooler doucernent dans.
tailler Pennemi en pieces.
Inglipping, vr. , action de se glisser dans.
Ingloed ,
hevige gloed , ardeur extreme, Inhakking vr. action d'ouvrir a coups tie hackie, f; bloedbad, carnage, macsacre, m.
chaleur forte, f:
Ingoed 5 b. n. doorgoed., Zeei goed 5 fort bon , Inhalen ; b. w. (ik haalde , heb ingehaald) ,
door halen indragen , amener, apporter, tilne, excellent, e.
ler chercher. Turf en hoot —, amener,, apIngolpen , b. w. (ik golpte in , heb ingegolpt),
porter des tourbes et du bois. —, naar zich
zie Ingulpen.
toehalen
„ intrekken , naar binnen halen,
Ingooijen , b. w. (ik gooide in 9 beb ingegooid),
en, firer a soi. — door den adem , aspirer.
inwerpen, infmuren naar binnen gooijen ,
De flak haalt hare horens in , le limacon retire
jeter, mettre 9 dedanc. —, door infmijten breses cerise:. fig. Zun woord —, ( herroepe9
ken , als : Ilij -heeft drie rniten ingegooid
lietgcen men gezegd heeft , se ,dedire se reit a casse trots Vitres, car; eaux en jetant.
tractcr. Hij was gedwongen weder in te haIngorden 5 b. w. (ik gordde in , heb ingegord),
len hetgeen hij gezegd had , it a ete centralist
zie Ingijpen.
de se ; etracter de ce avoit dit. Een eerIngraven, b. w. (ik groef in 5 heb ingegraven),
lijk man haalt zijn woord niet in , (houdt
door graven indringen pet cer en et eusant.
zijn woord ,) on honnete homme ,se se dedit
- begraven, enterer,, enfouir. Hij heeft
jamais.
—, naar beneden trekken naar zich
it
eenen fchat in z;jnen kelder ingegraven,
trekken, (Icheepsw.) De zeilen, de vlag —,
enterre on esor dans sa cave. (zeew.) De
amener,, feller les voiles, le pavilion. Een
vaten , het vaatwerk in den ballast —, entouw —, recouvrer tine manoeuvre. De finkgraver, entailler, les pieces a eau, les
ken (kanon) — haler les canons, la battezich verichantallies, dans le lest. Zich
ie en dedans. Den logger —, haler
fen , se retrancher.
om te zien, welke
planche. Een
Ingraving, yr. action de percer en creusant,
vlag het voert , hausser tin navire. —, over
d'enterrer,, d'enfatiir,9 de se ; etrancher.
zich brengen. Vorften uitfiooten is oorlog
Ingredicluten , o. meerv. (ord. w.) ingredients,
e.valser des princtsc'est attirerone guer(bij fpijzen 9 ) apparel?, m. in.
re. —, plegtig verwelkomen. De yorst werd.
Ingreep , yr. het ingrupen , action tie tdter, de
door de regering ingehaald , le prince fist
mettre la ;nails dans; fig. gewelddadige hamrecu, accueilli en cetemonie, par la regence.
matiging van iets, usurpation, entrepi ise
, inwinnen. Ik zal trachten den verloren
empietemeLt , Stir (les nits de q. q.)m. Eerie
tijd weder in te halen ,fe tdcherai de rega—, op remands regten doen, empieter sur
gner le temps perdu. —, den buik intrekken ,
les droits de q. q.
et, ecir le ventre. — 5 ophalen , vergadeuen
Ingriffelen, b. w. (ik griffelde in , heb ingeecueillir, amasser , prendre, als : geld
griffeld) , met eene griffel infnuden , ingrafchatten — thesauri—amserdPgnt;
yen , graver on empreindre dans. Ik heb
ler. Men heeft van verfcheidene regtsgeleermijnen naam in dezen boom ingegriffeld , Pal
den de advijzen ingehaald , on apris les avis
grave mon nom sur cet arbre. inenten,
de diferents jurisconsultes.—, herftellen. De
enter.
geledene fchade reparer le dommage, se
Ingrijpen , o. w. (ik greep in , hcb ingegredêdommager.— 5 in het gam ofloopen, rijden
pen) , in iets grijpen 5 mettre , porter la main
of varen , bijkomen , iii fnelheid overtreffen ,
dans q. ch. pour y saisir q. ch.; fig. In ieetteindre 5 joindre 5 rejoindi e, rattrapper.
mands regten (zich hiervan meeker maIlet is flechts eon half unr geleden ,
empieter,
entreprenken ,) inbreuk doen,
gij zult hem nog
Cat hij vertrokken
dre, usurper. —, invallen van de tanden
n'y a qu'une demi-heure
op weg
der raderen in elkander , engrener. Deze
oindrez
encore en chemin.
est parti , y ou: le
raderen grijpen met hunne tanden goed. in,
Hij haalde ons in, (achterhaalde ons ,) kort
ces roues engrenent ou s'engrenent bien.
bij de flail, it nous rejoignit pr is de la
— o. Het — van de tanden der raderen,
weder —, achterhalen , ratteindre.
in elkander , intanding , Pengrenage, m. PenInhalig 5 b. n. fchraapachtig , interesse, e, avide,
grenure , J.
avare, ladre,
e.
Ingroeijen , o. w. (ik grocide in, ben ingeInhaler,
( fcheepsw.) tire - &Walls.
groeid), iii iets grociien , doorgroeijen ,
In-
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( in de wisk.) grootte van cen werkftuk
ruimte eener vlakte , capacite. f. De —,

vlakte of oppervlakte van een' driehoek,
drerie.
— door den
l'aise d'un triangle. f.
Inhaling, vr. tis age a soh,
adem , aspiration.— op 1,Veg / encontre, m. Inhouden , b. w. (ik ,hield in , heb ingehouden), in zijne ligehamelijke ruimte bevatten
Plegtvze — van eenen vorst , reception ou enintrekking ,
tiee magnifiyme d'un
contents. Dat vat houdt veel in , ce toneenen inhoud.
neat cont&cnt beaucanp.
herroeptilg (van) , let-lactation, dedtt , in.
Inham , in. zectong ; die eene nywijk eene
hebben , contenir, comprendre , renfermer.
Lin brief houdt in , dat zijn grootvadcr
kreek in hct vaste land maakt , bale, gare,
gLilfe , 722.
dood is , sa lettre contsent que son grandanse ,
Inhandelen, b. w. (ik handclde in, heb ingepare est morn Dit bock hooch goede lesfen
,
in , ce livre en fee me de bonnes lecons.
handeld) , door verruiling inkrijgen , ech6nbsiinen houden , contenir, retenir, garder,
ger,, to ()quer, acheter,, faire emj lette de,
reserves ; fig. bedwingen , beteugelen ,
ecevois , argues it q. ch. par t; ec ou eehange,'
ou par le commes ce.
matigen, dompter, modeler, reprimer , camprimer. Hij konde zijne drifters en zijne
lnhangen, b. w. (ik ling in , heb ing-,ehangen),
tranen niet , ikne pouvoit retenir ses pasan, lets hp ngen , lends e dans q. ch., accrosions , et ses lames. —, afhouden , terugcher, suspendre. Eene deur , een veniler
houden , etenir. Mij betalende, heeft hij
- , attacker, mettre , lend; e tme poste,
het geld, dat hij mij geleend had , ingchouore fenétre aux gonds.
den , en me payant, sl a retenu Pargent
Inhebben 5 b. w. (ik had in , heb ingehad),
in zijne magt heLben avoir,, etie en possesqu'il m'avoit prate.
, else malts e de q. ch. , aroir psis, Inhouding , yr. retention , reserve , retenue ,
sion
moderation , etc. zie Inhouden.
posseder, tenir,, occger, q. ch. De vijand
had reeds drie ichanien in , l'tnaemi itait Inhoudsmaat vr. mesure de capacite.
deja maitre de, occupott déjà , trcis rots an- Inhouten , o. meerv. (fcheepsw.), ribben van
den buik eens fchips , membres de navire,
chements. —, in zich bevatten , contenir ,
fam. Hij is goed van —,
f:
I enfeimer,, cosnprendre. Het fchip heeft vias
—, beduihij is gezond en wel gefield van ligchaam
in , le vais,eau est change de
(boertig: hij is een fievige klant), it est
den, beteekenen, signifier. \Vat heeft dat
d'une constitution same et robuste ; it est
in ? qu'est- ce quo cela signifie? Dit gezegde
bien constitue.
heeft wat antlers in , ce di; e signifse quelpe
attic chose. Van daar: Belangrijk zij n , als: Inhouwen , b. w.- (ik hieuw in, heb ingehouce
message
eager, hacher dans q. ch.
wen ,)
Die boodfchap zal niet veel —,
Op den vijand —, fondre sus . Pennemi; enno sera pas de giande importance. Die woorfencer, pet cer les rungs de Pennemi. Eene
den hebben heel wat in, ces paroles minideur —, inflaan , forcer, enforcer tine
tent seflexion. Ik heb er geen erg in , le
n'y entends point finesse; j'y vais de bonne foi.

Porte.

Inhuldigen , b. w. (ik huldigde in , heb ingehuldigd) , eenen vorst of anderen aanzienlijInhechten , b. w. (ik hechtte in 5 heb ingehecht)
ken perfoon voor dengenen erkenen , die hij
in iets hechten , attaches , m. joindre dans.
n. inlandsch , indigene, du
is , investir,,installer , sacs er un pi ince , renInheemsch 5
dre Pito:Image ; Zie Huldigen. Inwijden.
pa) s.
Inhuldiging
, yr. huldiging , installation, ines-clzaud,
e.
fort
Jnheet , b. n. zeer beet ,
—, van eenen
vestiture , f: hommage,
chaud, e.
Inheijen , b. w. (ik heide in , heb ingeheid),
koning , snore d'un roi , m; Zie Inwijding-.
pileInhuren, b. w. (ik huurde in , heb ingehuurd) ,
door middel van een heiblok inilaan ,
iets , hetwelk men in hunt heeft , voor nog
ter, ficher, epfoncer des pieta-, des pilotis.
een vervqlg van tijd huren , rercuveller an
Inhering , vr. pilotage ,m. action de pihter, etc.
bail, looser (urge nsaison, etc.) de nouveau,
Inheiligen, b. w. (ik heiligde in , heb ingela psendre de nouveau en lounge, reloucr.
heiligd), inwijden , inzegenen , sacra,sanctifier, consacrer au set vice elivin.
Inhuring„ vr action de loner de nouveau, etc,
Inhuren.
Inheiliging- , zie
Inhijfchen , b. vs. (ik heesch en hijcchte in , injagen , b. w. (ik joeg en jaagde in , heb ingejaagd), naar binnen jagen , drijven , chasheb ingehefchen en ingelnjscht) , door hijses dans, y faire entrer de, avec „force. —,
fching inbrengen , hisser dans , faire cntrer
inhalen door feel rijden, enz. s efotndre avec
en distant, en guii:dant , en tirant de bas
en haut.

vitesse, atteindre a cheval on en voiture.

(ik holde in , ben ingehold) , Ink , m. de opening of ingang van eene puit
Inhollen , o.
of fuik , ouverture d'une Hasse,
hollend inkomen , eats er en co:.rant a Mute
—,
bride , entrer comme an forcene, s'elancer, Inkabbelen , b. w. (ik kabbelde in , heb ingekabbeld) , door kabbelen indringen en nitfondre en ecervele.
hollen of ondermijnen , taper, miner, cressInhoud , m. al de zaken , die in een gefchrift ,
eene rede , een bock begrepcn zijn , contenu ,
ser , (en pliant de Pena, qui baigne son
lieu).
teneur,,f. De inhoud van zijnen brief deed
mij veel genoegen , le contents ou la teneur Inkankeren , o. w. (ik kankerde in , ben ingede sa lettre me fit bien du plaisit. Norte —,
kankerd) , door kanker ingevreten worden ,
étre range, e, par an chancre ou cancer,
( kort begrip), abregi sommaire,précis.
se gangrener ; s'inveterer ; fig. De boosheid
Aanwijzing van den —, (bladwijzer ,) table
des matieres. , hetgeen ern ruim kan bevatkankert in , la mechaneete proud racine. Een
ten , deszclfs grootte, contenance , capacite.
ingekankerd , ingeworteld, verouderd kwaad ,
an seal invetere.
Een fchip van honderd ton —, an vaisseats de cent tonneaux de capacite, de canto- Inkankering , yr. (koud vudr) gangrene, infection.
nance.—, (in de prakt.) teneur. De akte is
van den volgenden —, l'acte est de la teneur Inkarnaat , inkarnaten , b. n. roode, bloeijende
suts'ante. Norte, zakelijke
résumé
kleur,, gelijk die der lippen , hoog rozenrood ,
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incarnate. — e mond , bouche incarnate. Inklinkeh , b. w. (ik kionk in, heb
o. vleeschkleur,, incarnat,
ken ), door klinken inflaan , faire entrer
,
coups de marteau dans q. ch. —, met geweld
Inkeep , yr. inkerving , entaille,
inflaan , zoodat het klinkt , enfoncer de main eenen gebroken mast , om er een flak in
te zetten , (fcheepsw.) lioube ,
aan
niere a produire un son. —, o. w. (met
zijn) , met geweld en gedruisch doordringen,
een affait coche, entaille d'apt de bold.
Inkeer,, m. berouw,, repentir, regret, in. coninnjden , (van paarden ipr.) entrer avec bruit.
trition, Deze verftandige taal deed hem Inkloppen , b. w. (ik klopte , heb ingetot — komen , ce discours sense le fit rent; er
klopt) , door kloppen indrijven , pousser ea
en soi-meme , le fit revenir de son egarefrappant dessus , faire entrer en• frappant.
went , dui fit avoir d'autres pensees. —, in—, o. w. (met zijn ,) door kloppen duntrek op refs , huisvesting , log ement , m. Ik
ner worden , verdunnen , rends e mince ou
zal bij to mij Bien nemen ; f e descendrai chez
amincir en frappant.
Inknagen , b. w. (ik knaagde in , loch ingevows, le preadrai mon logement chez vows.
Inkeeren , o. (ik keerde in , ben ingeknaagd), knagende bij ten, ineten , manger
keerd) , van den weg op rein bij iemand zijen rongeant.
nen mkeer nemen , descendre, se loger chez Inknaging , yr. action de manger en rongeant.
q; fig. rentter en soi-mdme, faire refiexi- Inknarfen , o. w. (nk knarste in , heb ingeon en soi-meme, se repentir.
knarst) , door knarfen indringen , entrer en
Inkeeren , b. w. zie thvegen.
craquant.

Inkelderen , b. w. (ik kelderde in, heb inge- Inknerfen , o. w. (ik knerste , heb ingeknerst);
keiderd), in den kelder doen , encaver.
zie Inknarfen.
Inkepen , b. w. ik keepte in , heb ingekeept), Inknoopen , b. w. (ik knoopte in heb ingecede keep in hoot maken , entailler,, faire
knoopt) , door knoopen mbinden , boutonone coche, une entaille dins q. ch., enconer on nouer plus &erre , e , ressei rev; fig. betimmerl.)
ruiner,
embrever.
.
(bij
dwingen. De driften —, re' primer lee passions.
cher,
Inkeping, yr. entaille, entaillure ,encoche(bij tim— erustig aanbevelen , inprenten (in den
gem. spr.) , recommander Artement q. ch.
merl.) r ainure , mortaise, embrevement.
Inkepingen, yr. meerv. (scheeps.) redents , m. pl.
a q. q.
Inkerven , b. w, (ik kerfde , heb ingekorven), Inkoken , b. w. (ik kookte in , hebingekookt),
eene kerf in iets fwiden , entailler. Ingedoor koken indriiven , ik heb er die brume
kerfde bladeren , (in de krnidk.) Irks feuilles
kleur ingekookt , j'y ai doand cette couleur
enchancries ; zie Inkepen.
bleue en le faisant o. ,w. (met
zijn ,) door koken verminderen, zie Verkoken.
Inkerving , yr. entaille; zie Inkeping.Inkomeling ,
tine personae qui entre. —,
Inkhoren, zie Eekhoren.
vreemdeling , on. en vr. etranger,, ire.
Inkijken , b. w. (ok keek in , heb ingekeken),
Inkomen , o. w. (ik kom in , ben ingekomen),
egarder dans q. ch.
ongaan , inrijden of invaren , entrer, venir
kipte
Inkippen , b. w.
heb ingekipt) ;
dans. Ilt filep toen hij inkwam , fe dormois
zie Inkepen.
lorsqu'il entra. —*, ontrekken zoodra de
Inklampen , b. w. klampte in , heb ingevijaud zal ingekomen ztjn , des que Pennemi
klampt), door klampen in jets inhechten ,
sera entre.
, (in den bijbelfbil) tot eene
attacher ou joindt e par des crampons.
haar bekennen , toucher avec one
Inklaren , b. w. (ik klaarde in , heb ingevrouw
klaard), als : Een fchip —, acquitter une femme. —, inzeilen , binnenloopen. Lens
in het jaar,, komen de fchepen in (in de
bat que a la douane, payer les droits tie la douane.
havgn) , une fois par an les vaissealsx entrent
Inkleeden , b. w. (ik kleedde in , heb inge(dans le port.) —, ingebragt worden, 'etre
kleed), geheel kleeden, habiller, vettr.
Eenen MOnnik , eene non —, (door het
importe , e. Die waren mogcn niet , ces
plegtig aandoen van het ordesgewaad, in de
marchandises n'osent pas etre impot tees,
sont prohibees. Er komt veel vreemd goal
orde opnemen), dormer Phabit a un
glow; , a one religieuse. Ingekleed worin , on importe beaucoup de marchandises
etrangeres. Die forn is bij mij ingekomen ,
den, recevoir l'babit. Ztch laten —, prencette somme m'est rentree; van hoer : Inkodre fig. opfieren , bedekken,
's habiller, tacker sous des expressions figumende regten , droits d'entree,
Eerie
zaak
goed
(
door
de
wijInkomen
, o. het ingaan , inrijden , invoeren,
ries.
ze van voordragt sangenaam maken ,) biers
entree, f — in eene haven , entree d'ua
arriv-age , m. Ik zag dit reeds bij zijn
's habiller une chose. Het wezenlijke doer
por t,
vertelling is \Toil ; maar zij is zoo ingekleed ,
je Pai dela vu lore de son entree. —,
rents , baat , inkomften , geregelde beflaandat men ze lezen kan , le fond de ce!conte
Hij heeft
est obscene, mais it est habille de maniere
middelen , revenu,
rente,
flechts een matig n'a qu'un medioct e
qu'on pent le lire.
s-events. —, het ingebragt worden , imporInkleedong , yr. habit, vetement , de ceremonie
tation, introduction. Dat is om het — van
aannenung van het geestelijk gewaad in
vreemde goederen te beletten , c'est pour cmeen klooster,, viture ou prise d'habit. 1k was
bij de — van zijne zuster tegenwoordig , Pal lecher Pimportation etrange,-e. Kerkelijk—,
assiszt! a la veture de sa weir; fig. 11:i west
benefice, M.
geringfte diugen door de wijze van — be- Inkomst , yr. ingang , als : geregelde beftaanmiddelen , alleen in het meervoud gebezigd;
valllg maken , it salt dormer de Pagrement
aux closes les plus triviales par la maniere
zie Inkomen , o. in de 2de beteekenis.
Inkoop , m. het inkoopen , om weder te verde les conter.
koopen , of niet, achat , tn.emplette , f.
Inkleppen , b. w. (ik klepte in , heb ingeklept), door kleppen indagen , assigner, ti- Inkoopen b. w. (ik kocht in , heb ingekocht),
koopen om weer te verkoopen,fidreprovisioa
ter un absent a son de cloche.
, faire
de marchandises pour les revendre.
Inklimmen , o. w. ( ik klom , ben ingeklomdes emplettes, acheter.
men), door klimmen inkomen, entrer, monacheteur.
ter en grimpant. Door het venfter —, en- Inkooper,,
tier par la fenette.
Inkoopsprijs ,
prix courant-
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vient pint commun , ce mai s'accroft de plus
Inkorten, b. w. (ik kortte in, heb ingekort),
door intrekken korter maken , bekorten , racen plus.
courcir, rendre plus court , e. Een kleed Inkruiping, yr, action d'entrer en rampant.
—, raccourcir un habit. De flijgbeugels —, fig. toeneming , accroissement, tn.
raccourcir les êtriers. verminderen, a- Inkruipfel , o. misbruik , abus, m.
moindrir,, diminuer, frauder,, empi e ter , usur- Inkt, m. encre, f: Oostindifche inkt , encre de
la Chine, f. Roode (bij de boekd.) ruper sur ; fig. beteugelen, reprimer.
brique , f:
verInkorting , yr. raccourcissement , m.
Inktbak , m. Inktbakje , o. ecritoire.
mindering , diminution.
Inkorven , b. w. (ik korfde in , heb ingekorfd) Inktbal , zie Drukkersbal.
in eenen korf doen 5 meet; e dans an pani,er. Inktboom , m. ( Amerik. boom) mesquite.
De honigbi,jen , in eenen korf doen , met- Inktflesch , y r. bouteille a Pencre.
tre les abeilles dans une ruche; fig. de maag Inktfleschje , o. verkl. n. zie Inktfiesch ; invullen , manger , devorer.
zonderheid glazen inktkoker, , encrier de
cristal on de verre.
Inkostelijk , b. n. zeer kostelijk , kostbaar,,
is es-precieux , se, superbe , splendide. bijw. Inktkan, zie Inktflesch.
InktkOker,, o. encrier , m. Horen — cornet , tn.
tres-precieusement.
5 fchrijftuig (inktkoker,, zandkoker,, enz.
Inkoud , b. n. zeer koud , tres-froid, e. —,
te zamen) icritoire,
bijw trés - froidement.
Inkraaijen , b. w. (ik kraaide in, heb inge- Inktkooper,, m. marchand d'encre.
kraaid) , door gekraai inroepen , appeler en Inktkruik , y r. cruche a Pencre.
chantant ; fam: en coquelinant , chanter, als : Inktpoeder,, Inktpoeijer, o. poudre a faire
de Pencre , f.
De haan kraait den dag in , le chant du coq
appele le jour.
Inktfchopje , o. (bij boekd.) palette ,
Inkrabben 5 b. w. (ik krabde in , heb inge- Inktpot , m. pot a Pencre, encrier,
ongles.
Inktvlak
,avec les
yr.
krabd ) faire entrer, ramasser
tache d'encre,
ate, m,
Inkrijgen , b. w. (ik kreeg in , heb ingekregen) Inkuilen , b. w. (ik kuilde in , heb ingekuild),
binnen krijgen faire entrer, recevoir dans.
in eenen kuil doen, mettre en terre, enfouir
1k kan dat vat niet —, fe ne puis faire en(pour garantir du livid, etc.) serrer dans
trer ce tonneau. —, ontvangen. Ik heb mijn
une fosse.
geld ingekregen , Pal rep mon argent.
Inktvisch , m. (in de nat. gesch.) seche on
Inkrimpen , b. w. (ik kromp in , heb ingeseiche, f:
krompen), door krimpen digter maken ; als : Inkuipen , b. w. (ik kuipte 5 heb ingekuipt)
Het taken — (in water) tremper le drag;
in vaatwerk fluiten, serrer dans des bard s,
fig. Het verfpreide vereenigen , als : Hid be embariller, enfermer en tonneaux, encuval het leger in te krimpen , it ordonna de
ver.
resserrer Parmie. Zich —, zijne levenswijs Inkuiping , vr. het inkuipen , encuvement, m.
en vertering verminderen , se resserrer.
Inkwakken , b. w. (ik kwakte in , heb ingedeze omflandigheid moet elk zich
, dans
kwakt ), met geweld ingooijen , infutljten,
cette circonstance chacun est oblige de se resserjeter avec force dans; zie Ingooijen.
rer, de diminuer ses &lenses
o. w. Inkwartieren , b. w. (ik kwartierde in , heb
ingekwartierd) (ond w.) krijgsvolk bij de
( met zip) door krimpen digter worden , se
retrecir, s'etrecir, se recroqueviller. Het
burgers inleggen , loger des gene de guerre
leer krimpt in bij het y our , le cuir se re. par billets, les mettre en quartier. — (met
trecit au feu. Het linnen is in de wasch
zijn) dtre en quartier, avoir son quartzer,
ingekrompen , la toile s'est retrecie au blanson logement, son billet de logement chez
chissage ;— , zamentrekken (in de geneesk.)
des bourgeois.
se contracter. De ' zenuwen krimpen in , les Inkwartiering , yr. herberging van krijgsvolk bij
nerff se contractent ; fig. De wind krimpt in,
de burgers , bij gelegengeid van, eenen door(wordt flapper ,) le vent mollit , tombe. —,
marsch , logement militaire , m. De kom(met hebben) (fcheepsw.) Tegen den wind
misfie tot de —, la commission pour les toe—, (tegen den wind houden 5 den wind afknijments militaires. Wij hebben in langen tijd
pen „ oploeven 5 hoog zeilen) , pincer, serrer,
geene gehad , it y a longtemps que nous
ranger le vent, alter an plus pres du vent;

n'avons pas en de logement militaire.

fig. de vrijmoedigheid varen laten, devenir Inlaag , y r zie Inleggen. —, fomme gelds,
moins Fier, are, hardi, e, mollir.
tot zeker einde ingelegd , premier fonds on
Inkrimping, y r. retrecissement, raccourcissement,
argent que des societaires mettent en comretirement, m. De — der zenuwen , le retiremun , tn. —, inOefloten brief, incluse. Heb
ment , la contraction, des nerfs. — (in de nade goedheid deze —, (den ingeflotenen, intuurk.) contraction. — van laken , dat flecht
liggenden brief) aan zijn adres te bezorgen,
gemaakt is , raccours, m.
adres te verleenen , ayez to bona de donner,
Inkroppen , b. w. (ik kropte in , heb ingede remettre cette incluse a son adresse.
kropt), in den krop douwen , ( zie Op- Inladen , b. w. (ik laadde in , heb ingelad.en),
kroppen ).
in een fchip laden, bevrachten , charger en
Inkropping , zie Opkropping.
vaisseau, embarquer,
Inkruijen , b. w. (ik krood , krooi en kruide Inlader,, m. chargeur, qui charge, qui emin , heb ingekrooijen, ingekroden en ingebarque.
kruid) , door kruijen inbrengen , faire entrer Inlading , y r. charge, cargaison,
embarque-

avec une brunette ; brouetter,, apporter,, amemeet, m.
ner en brunette, charrier dans ; fig. met ge- Inlage , zie Inlaag.
zag , tegen genoegen invoeren , introdui. Inlander, m. inboorling des lands , indigene,
re , faire passer (par autorite on par force.)
natif, ive, du pays , aborigine.
Inkruipen , o. w. (ik kroop in , ben ingekro- Inlanclsch , b. n. du pays indigene, oripen) , door kruipen inkomen , entrer en ramginaire. — y olk , peuple indigene. —
pant , se trainer jusques dans un lieu;
fig.
plant
,
plante indigene
e waar, marongemerkt toenemen. Dat kwaad kruipt hoe
chandise du pays, Een inlandfche , ( binnenUnger hoe meer in, de jour en jour cc vice tielandfche d oorlog, ant guerre intestine on
Ff
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civile. Binnenlandfche visfchen , die he
ganfche jaar aan de kust te vinden zijn,
des poissons domicilies.

Inlappen, b. w. (ik lapte in, heb ingelapt),
met lappen invoegen, rapiicer, rapieceter,
insirer sans choix; zie Invoegen ; fig. inzwelgen , avaler, engloutir.
Inlasfchen, b. w. (ik laschte in, heb ingelascht), met lasfchen inzetten, invoegen,
joindre, mettre des pieces, (dans ou a tin
habit). —, tusfchenvoegen, insirer q. chi
dans tin icrit , y ajouter; fig. enchasser ; als:

INL
femme en common, fournir cham p:

S4

part.

Hoe veel moet elk voor dien maaltijd —,
(behalen ,) combien paye-t-on par tite pour
ce repas. behalen , verwerven , acquerir,
retenir, remporter, s'attirer, als : Gij zult
er eer mede
volts remporterez, acquerirez, etc. de Phonneur. inmaken, als:
Vleesch —, (in het zout), mettre de la
viande dans la saumure, safer, mariner de
confine des fruits.
la viande. Vruchten
Geld in de loterij
mettre a la fruits.

Eenen wijngaard (eene rank in de aarde
leggen , om nieuwe wortels te fchieten ,)
Hij heeft die plaats goed in zijne redecoucher en' terre tin sarment de vigne, provoering ingelascht, (ingevoegd, ) it a biers
vigner. Tegen iemand
(zich met woorenchassi ce passage dans son discours. Een
den tegen hem verzetten,) s'opposer a q. q.,
fink hout—, ( bij timmerl.) emmortaiser.
entrer en debit avec lui. Hooger
dan
—, (in de tijdrek. ) ( in een fchrikkeleen ander, (in het fpel), renvier.
jaar eenen dag in de maand Februarij
invoegen) , intercaler. Ingelascht, ( in de Inleggelden, 0. meerv. raises de fonds, f pl.
Inlegger,,
( bij fchrijnw.) tabletier. — met
tijdr. k. bij de Grieken) embolismique.
good, zilver, enz. damasquineur.
Inlassching , ‘vr. invoeging , insertion, addition.
Inlegging,
yr.
mise dans q. ch. ; zie Inzet,
De — van eenige bladen in een boek ,
, inkeldering , encavement. Naauwer mal'insertion de quelques feuilles dans un livre.
ken van een kleed, ritrecissement d'un
infchuiving van eene maand of eenen
habit, on.
dag, (in de tijdr. k.) intercalation,
Inlegfel,
o. (in het zout), marinade, f.
;
embobij
de
Grieken
in
hunnen
almanak,
f
(bij fchrijnw.) ingelegd werk , marqueterie ,
lisme, m.
(bij goud- en zilverfm.
damasquinure.
Inlaten b. w. (ik liet in , heb ingelaten) , binnen
. ingelegcl werk, tabletterie f. Zie vender:
laten, faire entrer, laisser entrer, into JfInleggen,
in de verfchillende beteekenisfen.
duire. De verrader liet den vijand in, le tra)'tre
b. w. (ik leidde in, heb ingeleid),
fit entrer l'ennemi. Zich met iemand —, (met Inleiden,
naar binnen leiden , introduire, mener ou
hem in gefprek treden ,)entrer en discours,'
conduire q. q. dans. De heer S. heeft hem
en pourparler,, engager tine conversation avec
bij den koning ingeleid, (den toegang verq. q: Zich met iemands zaken
, ( befchaft ,) monsieur S. l'a introduit a la tour,
moetjen s'ingerer, se miler des affaires

chez le roi.
d'autrui; s'engager dans , etc. se compromettre dans q. ch. Laat u met die zaak niet Inleidend, b. n. introductif, ive.
Inleiding
yr. de daad van inleiden, introductiin, ne vous milez pas de cette affaire. Gij
on; fig. -de aanvang , het begin eener cede,
laat u met groote moeijelijkheden in , vous
ook de aanbieding, het onderrigt in eene
vous engagez dans de grandes difflcultis.
zaak ; ingelijks het daarover gefchreven
—, in jets laten blijven laisser. Gij
werk , introduction, f. exot de , m. —, voor.
hebt er niets ingelaten, vous n'y avez rien
berigt, discours prilitninaire, prologue, m.
laissi.
Inlating, yr. verlof °in binnen te komen, per- Inleider, m. introducteur.
Inlekken
, o. w. (ik lekte in, heb ingelekt),
mission d'entrer,, entrée.
lekkend indruipen, entrer par une voie d'eau
Inlaveren , o. w. (ik laveerde in, ben ingelaen digouttant.
veerd), laverend inkomen, entrer en ionInleveraar,, m. celui qui dilivre, .prisente,
voyant.
produit. — 5 bezorger, dilivreur.
Inleelijk , b. n. zeer leelijk, fort , tres-laid, e.

Inleg , m. inzet , geld , dat in een fpel ingelegd Inleveren , b. w. (ik leverde in , heb ingeleverd) , zijn verlangen bij wijze van gefchrift,
word.t, mise, vide, f: enjeu, m. Hoogein eigen perfoon, aan de wettige magt ter
re —, op eene kaart,tegen eenen anderen
kennis te brengen , ter tafel bezorgen , overfpeler, renvi. Dubbele—, poulan. Zie vergeven , presenter , dilivrer, produire. Een
der Inlaag.
verzoekfchrift presenter une requite.
Inlegering, yr. plaatfing van krijgsvolk, (bij
Hij heeft zijne bezwaren ingeleverd, it a
wijze van flraf, of dwangmiddel), action de
donni , produit ses griefs ; Zie Indienen.
placer tine garnison, des troupes.
Inlevering,
vr. overreiking,prdsentation, livrai,Inleggen, o. w. (ik legde of leide in, heb
SOB.
ingelegd of ingeleid), tot gebruik opleggen.
Bier —, mettre de la biere dans la cave, Inlezen , b. w. (ik las in, heb ingelezen); zie
Inzamelen, Inoogaen.
Pencaver. 1k heb wijn voor het ganfche jaar
ingelegd, j'ai fait provision de vin pour Inlezing, vr. zie
touts Pannie. De lade is vol, ik kan er Inlichten , b. w. (ik lichtte in, heb ingelicht),
iemand van eene zaak —, (hem inlichting
niets meer —, le tiroir est plein, je ne puis
geven, ophelderen,) dclaircir q. q. , Jut
y mettre plus. Van daar: Krijgsvolk bij de
donner des iclaircissements , des renseigneburgers — zie Inkwartieren. — , (bij
q,
snouts
sur,, q. ch. ; fig. delairer q.
fchrijnw.) met fiukjes inlijmen , marqueter,
(oploszal a deze zwarigheid
ouvrages de tnarqueterie, de placage
fairededesrapport.
fen,)je vous iclairerai cette
Deze fchrijnwerker verftaat
Cu
luire dans, pendtrer dans un lieu
het — van tafels, enz. ce menuisier s'entend , o.
avec
une lumihre.
fort Hen ' marqueter des tables. —, (bij
goud- en zilverfm.) met good en zilver in- Inlichter, m. celui qui donne des iclaircissements sur q. ch., eclaireur, 771.
voegen, als : met zilver ingelegde pistolen,
des pistokts damasquinisd'argent... - en: Inlichting, vr. de daad van inlichten, Pacaon
d'eclairer dans sin lieu; fig. opheldering
ger waken, door omfiaan en innaatjen, (bij
van eene zaak, iclaircissement d'une chose,
kleerm., en naaift.)retrecir, remplier, rendoukler (en -habit). — 7 te' vamen brengen,

eenseignement, es. explication. ;under* -7,
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inzigt,kennis , intelligence, reconnaissance , revision.

Inliggen , o. w. (ik lag in, heb ingelegen),

etre mis , e. couche, e. enferme, comprzs ,
enclave, e. dans. —, van krijg§volk in eene
plaats ter bezetting liggen, etre en garnison.
Inliggenci, b. n. inclus, e. el-joint, e. enferme, e. compris , e. enclave , e. Gelief inliggenden (brief) te bezorgen, veuillez faire
parvenir l'incluse (a son adresse.)

Inlijmen, b. w. (ik lijmde in , heb ingelijmd),
door lijinen in iets vast maken, attacker avec

4ff9
IN
Yen, dat lets begint, annoncer d son de cloche le commencement de q. ch. De kermis
ouvrir la foire a son de cloche. De kermis is reeds ingeluid, la fare a deja
ite annancee au son de la cloche. —, door klokgelui indagen, ajourner ou citer 4 son de
cloche. Iemand — (ter eer van iemand. luiden) celebrer,, au son des cloches, Pentree
de q. q. , sinner les cloches en Phonneur de
son arrivee. Iemand laten—, (indagen , door
gelui inroepen ,) citer a comparaitre , appeler,, assigner, ajourner q. q. au son de
la cloche; fig. Iemand — (misleiden ,) duper

de la colic , caller one chose dans une autre.
q•
Inlijming, yr. action de coller dans. Zie Lij- Iniuiding, yr. signal d'ouverture au son de la cloche
,m.— , indaging, citation.f. ajournement
ming.
au sonde la cloche.
Inlijsten , b. w. (ik lijstte in , heb ingelijst),
in eerie lijst zetten , encadrer ; fig in het Inluijen , b. w. (ik luide in , heb ingeluid,)
zie Inluiden.
gellacht-register zetten, mettre dans la table
Inluisteren , b. w. (ik luisterde , heb ingegenealogique, enregistrer, inscrire.
luisterd ,) in het oor luisteren, fluisteren,
Inliiven, b. w. (ik lijale in , heb ingelijfd),
snuffler , dire a 1' oreille , chucheter ou chutot een medelid van een genootfchap waken ,
choter. Hij luisterde hem iets , it lui
incorporer; —, door den H. doop zijn wij
chuchota q. ch. (a Poreille). fig. inspirer,
tier kerke Gods ingelijfd , par le Stn baptense nous sommes incorpores dans Peglise de
Dieu. —, tot een deel van zijne staten , bijvoegen, vereenigen , annexer,
, infchrijven in een regisnir,, admettre.
ter , immatriculer,, avignoniser.
Inlijving, yr. incorporation, admission, accept:on , annexion infchruving, matriculation, imrnatriCulation

Inlokken , b. w. (ik lokte in , heb ingelokt),
door lokken naar zich brengen, naar binnen
brengen, aanlokken , faire entrer par quel-

suggerer,, dire tout has , souffler aux oreiiles
de q. q.
Inluistering, yr. chuchoterie ; inblazing, ingeving , suggestion.
Inmaakfel, o. confitures, f: pl.

Inmaken , b. w. (ik maakte in, heb ingemaakt),
inieggen, in zuiker, zout of azijn leggen ,
om voor bederf te bewaren , confire , mettre, des fruits (au su-crh. , au sel , au vinaigre).

Ingemaakte vruchten , des confitures. Een ingemaakie guit, een aartsfchelm, un fide.
que appat , allecher, attirer, amorcer,, ieur- Inmaking , yr. action de confire , —, verzorging van voorraad voor den winter , als:
rer,, gagner,, attraper , amener dans.
fnijboonen , zuurkool, enz. approvisionaanlokfel,
Inlokking, yr. allechement , m.
nement ,
leurre , m.
lokaas , attrait , m. amorce ,
Inmanen, b. w. (ik maande in , heb ingeapeat,
maand),
door manen invorderen, demander
Inloodfen , b. w. (ik loodsde in, heb ingele payement des dettes, sommer de payer.
loodsd), binnen loodfen , piloter,, conduire
Inmaner, m. celui qui demande , sollicite le
an" navire dans un port.
payement des dettes.
Inloodfing, vr. het lootfen , pilotage , tn.
Inmaning, yr. sollicitation du payement des
Inloogen, b. w. (ik loogde in, heb
dettes, sommation de paiement , demande.
loogd), in de loog zetten, mettre dans la
Inmengen , b. w. (ik mengde in, heb ingelessive, lessiver.
mengd),
door mengen indoen , onder iets
Inlooging,- yr. noise dans la lessive.
mengen, miler parrot, dans q ch. melanger,,
Inloop , m. het inloopen , entrée avec effort,
entte-miler. fig. Zich in iets (verfchil) .— ,
en courant, en coulant , etc.
se miler de q. ch. , s'immiscer,, s'ingerer,, s'inInloopen , b. w. (ik liep in , heb ingeloopen),
troduire , entrer , se fourrer , s'embarrasser
met loopen inhalen , atteindre, attraper en
dans q. ch. s'embrouiller,, s'entremettre* Zich
courant , rejoindre a force de courir. Waar zal
in een gefchil —, s'immiscer,, se miler on se
ik u webr —? ois pourrai-je vous rejoindre en
dans une querelle. Hij heeft zich
courant? o. W. (met zijn) in eene
finourrer
eene zaak gemengd, die hem niet aanplaats loopen , komen, entrer. Het fchip
ging , it s'est immisce dans ,une affaire qui
konde de haven niet —, le navire ne put

ne le regardoit pas.
entrer , arriver dans le port , toucher au
port , reld cher dans le port , rendre le Inmenging, yr. action de miler dans q. ch. ,
(bij erfenis) immixtion.
bord, donner dedans. Tegen elkander
—, se heurter au passage 7 se rencontrer ru- Inmengfel, o. het, geen ingemengd is, mengfel, ingredient , qui est entre-mil , melandement. Tegen iemand clzoquer,, heurmixtion , f. ingredient, m.
ge,
ter q. q. au passage ; fig. se contrarier,, se
Inmennen
, b. w. (ik mende in, heb ingecontredire ; Die twee gevoelens loopen lijnmend), door mennen invoeren, charrier,
regt tegen elkander in , ces deux opinions
voiturer dans, conduire une voiture ou
sont diametralement opposees , se contredicheval dans un lieu.
sent , sent tout-a -fait contraires.
letterz.) Dat fchrift loopt in, cette der:- Inmeten , b. w. (ik mat in, heb ingemeten),
door meten inkrijgen , mesurer dans, meCure proud mains d'espace qu'il n'avoit para.
Yurer avec precision. o. w. (met zijn),
inzeilen , embouquer.
Eene zeangte

Inlossen , b. w. (ik loste in , heb ingelost),
door lossen in zijn bezit krijgen, degager,,
racheter, retirer.

bij het meten blijken kleiner te zijn, door
het meter verminderen, perdre par la mesure, en mesurant.

Inlosfing, yr. action de degager, de radiator, Inmetfeleu, w. (ik metfelde in , heb ingernetfeld), door metfelen invoegen , maconner
f: , rachat ,
rancon.
dans, ajouter en maconnant , placer dans an
Inluiden , b. w. (i1 luidde in , heb ingeluid , )
Eenen raisdadiger
mar, marer
door bet-3uiden der klokken- een teeken geFf2

INM
enfertner tin eriminel entre quatre
les , murer un criminel.
Inmetfeling , vr. action d'ajouter en me/pennant, maconnerie ,fermetui e de inaconnerie.
Inmiddels , bijw. middelerwijl, en attendant,
pendant ce temps-la, cependant.
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Inmijnen , b. w. ( ik mijnde in , heb ingemijnd ,)
zijn eigendom, bij openbare veiling, inkoopen , racheter en vente publique (a Penchere ,
au rabais).

Inmonden , b. w. (ik mondde in, heb ingemond ), de niterite einden van jets in elkander fieken , in elkander voegen , fourrer

INP
deze daad mijn hart ingenomen, volts avez
gagne mon coeur, riles bonnes graces par
cette action. Eerie inmemende welsprekendheld , uric eloquence qui captive Pesprit ; van

daar de ultdrukking: voor of tegen remand ingenomen zijn, etre prevevu , e, ou prdoccupe, e, en faveur de q. q. Hij is zeer met
zich zelven ingenomen, (voor ingenomen ,)
it est rempli tee soi-metne. Hij is met zijne
eigene bekwaamheid ingenomen , it est enfutile de sa propre capacite. Uwe zuster is
ingenomen met hare schoonheid, votre soeur
est eprise de sa beaute.

Innemend , b. n. door gedrag en manieren geschikt , om genegenheid rn te boezemen ,
(bevallig , aanvallig , worth van rijpe jarea
Inmoffelen , b. w. (ik moffelde in , heb ingegezegd , ) engageant 5 e, prevenant,'-e, limoffeld ,) toemoffelen 5 warm toedekken ,
ant, e. avantageux, se, attrayant, e. Hij
affubler, emmitoufler. Wij waren er goed
heeft
een zeer — uitzigt , gelaat , it a one
ingemoffeld , nous itions biers affubles,emmiheeft een
physionomie prevenante.'
toufles. —, bedektelijk indoen , faire entrervoorkomen , it a tin bon exterieur, it a
fourrer en cachette.
Zij
is
zeer
—, elle est
beaucoup
pour
lui.
Innaaijen , b. w. (ik naaide in , heb ingefort liante.
naaid), door naaijen vereenigen, breeder,
coudre, emballer. (bij boekb). Een bock — , Innemer, m. preneur ; etc. Zie Linemen.
brocher un livre. —, door naaijen in voe- Inneming , vr. bemagtiging , prise, conquete , f.
gen , als eenen lap in een hemd , con- lnnemendheid , yr. aanminnigheid , liant, m.
die tine piece dans line chemise, —, door Innen , b. w. (ik inde, heb geind) , invordederen , faire rentrer, requerir, exiger (de
naaijen insluiten , als hij had zijn geld in
l'argent.)
zijnen broekband ingenaaid , rl avoit cousu
son argent dans la ceinture de sa cu- Innerlijk , b. n. inwendig, interieur,,e , interne,
intestin , e intime, intrinseve. Hij gevoelt
lotte. —, door naaijen eager maken , ineene innerlijke hitte , die hem verteert, it
slaan , retticir, remplier. De mouwen kunsent on feu interieur qui le consume. Zijn
nen wat worden ingenaaaid , les manches peuvader ge,voelt eene innerlijke fmart over zip
,vent etre templides un 'pen.
vertrek , son'pore sent one douleur interne,
Innaaijer,, m. celui. qui broche, retrecit, remintestine, de son depart. De innerlijke waarboekb.) broadeur.
,
de van dit fink geld, la valeur intrinseque
Innaaijing , yr. action de brocher, etc. zie
de cette piece d'algent. Het innerlijke,
Innaaijen.
, dtrecissement , m.
Pinterieur. God kent het— van den mensch ,
Innagelen , b. w. (ik nagelde in , heb ingenaDieu connoit Pintelieur de l'homme. —,
ged) , met nagelen indrijven , vastmaken ,
attacher dans q ch., avec des clous, clover
bijw. interieurement, intrinsequement.
Innig
, b. n. inwendig , (wordt enkel in eenen
dans, enclouer.
zedelijken zin gebezigd om eenen hoogeu
Linemen, b. W. ( ik nam in, heb ingenomen),door
graad van opregtheid en inwendig gevoel
opnemen inbrengen , naar binnen brengen ,
aan te duiden, ) god yruchtig 5 intime, mental ,
prendre, retirer , faire entrer ce qu'on a mis
e. fervent, e, sincere , devot, e. Het innige
dehors. Het regent , neem het linnen in,
gevoel , le sentiment intime. Een — gebed,
it pleat, etirez le Tinge, portez le linge a la
tine
pi iere fervente , mentale. Innige bIljdmalson. Dit schip heeft nog niet genoeg ballast
bijw. sincerement.
schap , joie sincere.
ingenomen , ce vaisseau n'est pas encore assez
lestd. Het schip heeft zijnen watervoorraad Innigheid , vr. god yruchtigheid , devotion , ferveur f., recueillement
nog niet ingenomen, le vaisseau n'a , pas encore fait son eau , son aiguade. laten inko- Inniglijk , bilw. intimement, devotement , avec
, (op het innerlijkste
ervenr. Zij zijn
men , laisser entrer. De schipper wilde hem.
fvan
harte ,) met elkander vereenigd , ils soot
niet —, le batelier ne voulut point le laisGod
—, met ijver, clienen ,
intimement
unis.
ser entrer. De boeren wilden geen krijgsservjr Dieu aver ferveur.
(onder dak ontvangen ,) les payyolk
sans ne voulurent point loger les militaires. Inning , yr. invordering , requisition , levee
des droits, perception, sommation tie payer
tecevoir gainison. GeneesmidBezetting
one dette , f. , recouvrement, in.
, prendre medecine. ,Ilebt gij al
delen
Inoogsten , b. w. (ik oogstte in , heb ingeingenomen ? avez - y etis dela pris votre
oogst)
, veldvruchten in den oogst inzamedecine? fig. goeden raad—, prendre bon conlen , iecolter,, faire recolte, recueillir les
intrekken, inkorten (scheepsw.),
seil,
bids, moissonner. Men heeft hier reeds het
ferler les
als : de zeilen —, serrer,
koren ingeoogst , on a dela moissonne , revoiles; zie Bergen. Victualien , levensmiddecueilli , recolte in les bids; fig. ik heb Beene
bezetten
,
barquer
dcs
vivres.
len —,
vruchten van mijnen arbeid ingeoogst , je
beslaan , occuper, remplir. De soldaten nan'ai tecueilli aucun fruit de mon travail.
men de geheele markt in , les soldats occupemoissonner des louantes.
Lof
fig.
indien
de
droefrent tout le marche;
heid ow geheel hart heeft ingenomen , si Inoogsting yr. recolte, moisson,
la tristesse a rempli votre coeur. —, met ge- Inpakken , b. w. (ik pakte in, heb ingepakt),
empaqueter,, emballer.
weld vermee,steren prendre , se rendre maitre de q. ch. De stad werd stormenderhand Inpakking, yr. action d'etnpaqueter,, d'embalemballage , tn.
ier,,
ingenomen, la ville fat prise d'assaut. Een
, iemands Jnpakker, m. emballeur.
land —, .conquel ir on pays.
genegenheid met zachtheid winneui , gagner Inpalmen, b. w. (ik palmde in , heb ingepalmd), allengskens naar zich haten , attirer,
g. , captiles bonnes graces, le ,coeur de
,amener vers soi, tirer pen a pen a soi; fig. Eene
ger la bienveillance de q. q. Gsj heist door
fault%
deux extrimites Pune dans l'autre, emboiter,
cnedasser.
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chuld , fairs rentrer, recevoirune dette Inprikken , b. w. (ik prikte in , heb ingeprikt)
pea a pen, — 7 (zeew.), als : een touw —,
met eene fcherpe punt inileken , piquer

paumoyer tine corde.

dans.

inpassen , o. (ik paste in 7 heb ingepast), Inproppen , b. w. (ik propte , heb ingemeten:, of iets ergens influit , essayer si une
propt) , proppend inprangen jourrer dans,
bourrer on presser dans, mettre q. ch. plus
chose va bien , petit etre contenue dans une
qu'il n'en pent raisonnablement contenir.
autre, remplir exactement, une capacite. — ,
remplir exactenient, aller hten , s'ajus- Inpuilen , o. w. (het puilde in, het is ingeo.
puild) , inzakken , s'enfoncer.
ter,, convenir, cadrer,, eniboiter.
Inpennen 5 b. w. (ik penile , heb ingepend) , Inputten, b. w. (ik puttede in , heb ingeput),
verser,, puiser dans (avec des seaux.)
enter.
Inpeperen , b. w. (ik peperde in , heb inge- Inquisitie , yr. (ond. w.) geloofsonderzoek ,
enz. inquisition.
peperd), met peper beltrooljen , poivrer,
mettre dans le poivre; fig. Dat zal ik ht.m. Inregenen , o. W. (het regencle in , heeft introuvel ai en mon chemin, je lui rendrai la pareille, je ne luipromets pas poire molle stir cela.

geregend), door regenen mvallen , als : Het
heeft hoer ingeregend , la pluie est entrée , s'est
iltrie par-cl, par la. — ,-o. w. (met zip ,)
fals
: Er is hoer veel water ingeregend , beau-

tre sons la presse, imprinter.

de cendres pour les conserver, detiser le feu.

—, (lets ten duurste betaald zetten , vergelden) , je prendrai ma revanche , je le

coup d'eau ici est entrée.
Inpepering , vr. action de poivrer.
lnperfen 5 b. w. (ik perste in , heb ingeperst) Inrekenen , b. w. (ik rekende in , heb ingerekend), met asch bedekken (het vitur) ono
door middel van perfing inbrengen , presser
de kolen te bewaren , couvrtr les charbons
une chose dans tine autre , la comp truer, metcouvrir (le fen) cendres. Iemand —, vastInpijpen, b. w. (ik pijpte in , heb ingepepen)
zetten , se saistr tie q. q., le mettre a lien.
pupend inblazen, faire entrer en sifflant ;
door fraakje woorden aan het veruiand bren- Inrennen , b. w. (ik rende in , heb ingerend),
door rennen inhalers atteindre en galopant.
gen , vleijen , insinuer,, amadouer q. q. avec de
0. W. (met zijn) rennend inkomen , enbelles paroles pour Pengager a faire q. ch.
trer au grand galop.
, heb ingeInplaatfen , b. w. (ik piaatite
Inrid , o. het inrijclen , entrée a cheval, f.
plaatst), zie Inzetten.
Inrigten , b. w. (ik rigtte in, heb ingerigt),
Inplaatfing, yr. zie Inzetting.
in order zetten, arranger , mettre en ordre;
Inplanten , b. w. (ik plantte in , heb ingefig. fehikken regelen , regler, organiser.
plant), inpooten , in den grond zetten ,
policer. Een wel ingerigte , geregelde
planter dans q. lien; fig. inprenten , door
ftaat , tin etat police.
onderwijs in het gemoed overbrengen, inculquer, inspirer , imprimer. Men most hem Inrigting , vr. oraonnance, disposition, arrangement, tn., organisation. —, inzetting ,
deze waarheid ilfaut lui inculquer cette
het ingerigte , constitution, f. etablissement,
vents.
Inplanting , yr. action de planter , implantation,
m.
f. fig. impression.
Inruden , b. w. (ik reed in, heb ingereden),
door rijden doen inbuigen, plier le 4os d'un
Inplengen , b. w. (ik plengde in , heb ingecheval, en le montant trop Jenne. —, 4os
plengd) , plengend ingieten , verser, epancher
inhalen , rejoindre, atteindre en allant
dans.
heurcheval on en voiture. Tegen iemand
Inploegen , b. w. ploegde in , heb ingeploegd), (bij timmerl. ) ingroeven , canneter a cheval. Door — broken, casser en
entrant a cheval. Hij beefs twee ruiten
ler, sillonner,, faire des cannelures on des
sillons dans les planches , entailler.
ingereden it a casse deux carreaux en entrant a cheval. o. w. (met zijn ,) rijInploffen,
w. (ik plofte in, heb ingeploft)
dend inkomen , entrer a cheval on en votture.
inel inimijten jeter avec force , fiaquer
o. w. (met zijn), feel inval- Inrijgen , b. w. (ik reeg in , heb ingeregen),
lancer dans
in eene ri f vereenigen , enfiler,, serrer avec
len , tomber dedans.
itn lacet , en larant.
Inplukken ,- b. w. (ik plukte in , heb ingeplukt)
met plukken aftrekken , inhalen , (zeew.) at- Innjten , b. w. (ik rest in 5 heb ingereten),
inicheuren , dechirer. 5 o. w. (met zijn,)
siren vers soi amener, ferler.
se dechirer. Het doek reet in, le drap se
Inpornpen b. IV. (ik pompte in , heb ingedechira.
pompt), door pompen inbrengen, faire
entrer au moyen d'une pompe, pomper dans. Inroeljen , b. w. ( ik roeide in , heb ingeroeid)
door roeijen inhalers, atteindre en ramant,
Inpoten , b. w. (ik pootte in, heb ingepoot),
rejoindre a la name. o. w. (met zijn)
planter ou mettre en terre, cultiver.
roeijend inkomen , entrer en ramant, a la
Inprangen , b. w. ( ik prangde in, heb ingetame.
prangd), faire entrer en serrant ; zie InInroeijing, vr. entrée en ramant.
proppen.
Lo in aten 5 b. w. (ik praatte in, heb ingepraat) Inroepen , b. w. (ik riep , heb ingeroepen),
tot zich roepen , naar binnen roepen , apdoor praten in iemands gedachten brengen ,
peler. Ik zal hem — wanneer hij voorbij
zie Inpreken.
gait, je Pappellerai, je Pinviterai a entrer,
Inpreken , b. w. (ik preekte in , heb ingequand it passe. —, openlij e inda.g,en ,
preekt) , inpraten , inculquer, parsuader par
ner,, citer, rappeler. —, door een geroep
des raisons, exhorter sirieusement.
den aanvang van iets te kennen geven , anInprenten , b. w. (ik prentte in, heb ingeprent),
noncer en criant le commencement d'une
door herhaalde leering , diep indrukken,
chose ; fig. Iemands edelmoedigheici. ,
inculquer, impritner,, graver , empreindre.
invoquer la generosite de q. q.
Inprenting 5 yr. action d'imprinter,,d5inculquer,
Inroeper,, m. celui qui invite , appelle , a entrer.
empt einte , impression.
Inroeping,
yr. appel, ajournement , tappel
Inpresfen , b. w. (ik preste in , heb ingeprest)
citation, f.
met alle kracht inbrengen , faire entrer en
pressant fortement, avec force, forcer,,chas- Inroeren , b. w. ( ik roerde in , heb ingeroerd) , door roeren inmengen ; mengen , onser dans.
F 3
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der elkander roeren, miler dans, &layer,,
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joindre; zie Inprenten. De Iesfen der deugd

moeten den kinderen vroeg worden ingedetremper.
Inroesten , o. w. (ik roestte in, ben ingeroest),
fcherpt, it fact inculquer de bonne heure
aux enfants les lepons de la vertu. Dit is
door den roest ingevreten worden, verroeshem uitd.rukkellik ingefcherpt, (gelast ,) cela
ten , s'enrouiller, itre rongi e, de la
rouille. , door roesten vastklemmen, ?atlui a ete enjotnt.
tacker par la rouille , s'enrouiller. De fpij- Infcherping, yr. impression. zie Inprenting.
ker is in het hoot ingeroest , le clots s'est Inicheuren, b. w. (ik fcheurde in, heb ingefcheurd), eene fcheur maken, faire une
enrouille dans le bois.
dechirure , tan accroc. Ik heb dit doek reeds
Inroesting, v. action de s'enrouiller. — veringefcheurd, j'ai deja fait une dechirure
roesting , rouillure ,
cette toile,
Inrollen, b. w. ( ik rolde in, heb ingeo. w. (met zun) se dichirer.
rold) , tot eene rol inwinden , rower dans ,
Dat zal cela se Ilechitera. zie Innjten.
enrouler. —, door rollen thinner maken, Infchieten, b. w. (ik fchoot in, heb ingefchoten), indoen. Hee brood in den oven —,
rendre plus mince a force de rouler, en rouenfourner le ?ain. —, door fchieten verbrijzelant. —, in iets oprollen, router dans une
enveloppe. Rollend inbrengen. Rol deze ton
len , casser a coups de canon, enfoncer. De fladspoort werd ingefchoten, met gefchut, on
in den kelcier, roulez , ou faites entrer, ce tonenfonca la Porte de la ville â coups de canon.
neau dans la cave. —, o. w. (met zijn),
casser les vitres a coups de
rollend inkomen, entrer en roulant.
De glazes
usil ; fig. verliezen. Door doze onderInrond, o. eerie ronde opening. van binnen,
f
neming zal hij er zijn vermogen en
ouverture interieure et csrculatre , ouverture
leven bij —, par cette entreprise tl perdra
rondo en dedans , f:
sa fortune et sa vie. Er van het zij ne bij
Inrosfen, o. w. (ik roste, in, ben ingerost),
—, y mettre du sien, y perdre. —, 0. w.
zie Inrennen.
(met zijn ,) ingaan, entrer; fig. in het gebruilen , b. w. (ik ruilde in , heb ingeruild),
heugen ichieten , als Het fchiet mij niet in,
door roiling inhandelen obtenir troquant,
acques it par troc ou par echange , troquer ,
eckanger.

je ne me le o appelle pas, je ne m'en ressouviens
pas.

Infchijnen, o. w. (ik fcheen in, heb inge, m.
Inruiling, yr, troc,
fchenen), inwaarts fchijnen , luire dans un
Inruimen , b. w. (ik ruimde in, heb ingelieu , eclairer.
ruimd), door ruimte te maken overgeven,
ontrunnen, ceder , evacuer. Wij moesten Infchijning, vr. , lessor dans an lieu.
ons huis aan den generaal nous frames Infchikkelijk , b. n. accommodable , complaisant,
e, indulgent , e, condescendant , e.
bijw4
obliges de ceder notre maison au general;
avec complaisance.
fig. toelaten, toeftemmen , accorder. Indien
men u dit al inruimde, mime en vous ac- Infchikkelijkheid, vr.indulgence, condescendance,
complaisance.
cordant cola. Belangende het wijder
van de hervormde godsdienst, quanta une Infchikken , o. vi. (ik fchikte in , ben ingefchikt ,) fchikkend inkomen , se mettre plus
plus grande libertó dans l'exercice de la religion
avant dans, faire place , se reculer ; — 5 b.
reformee.
w. toegeven, avoir de l'indulgence , de !a
Inruiming yr. evacuation. —, affland cession.
condescendance, user de consideration. Hij
, vergunning, tolerance.
wil niets ne vent rien passer , 11
Inrukken, o. w. (ik rukte in, ben ingerukt),
est sans indulgence.
(van krijgsvolk) met geweld invallen, entrer hostilement , d'un pas ferme dans one Infchikking , yr. condescendance , consideration,
indulgence.
ville ou dans un pays. —, b. w. (fcheepsw.)
De itukken fcheepswaarts —, haler les canons Infchokken, b. w. (ik fcho pte in, heb ingefchokt), zie Infchrokken.
en dedans
Inrukking , vr. vijandelijke lo yal, entrée hostile, Infchooijen, w. (ik fchooide in, heb ingefchoold), fchooijend verkr,jgen, obtenir en
invasion.
gueusant , en mendiant.
Infchellen, b. w. (ik fchelde in, heb logefcheld), door middel van eene fchel inroe- Infchoon, b. n. zeer fchoon , to-es-beau , Irisbel , trés-belle.
pen ; zie Inbellen.
Inichenken, b. w. (ik fchonk in, heb inge- Infcheppen , b. w. (ik fchopte in , heb ingefchopt), fchoppend inbrengen, naar binnen
fchonken ), door fchenken ingieten, verfchoppen , faire entrer a coups de pied ; fig.
ser. Schenk uwen broeder eens in, versez
confirer injustement un emploi. Hij is in
baire a votre frhre. Een glas wijn vol —,
dat ambt ingefchopt, it a obtenu cct emploi
verser une rasade , un rouge bord. Een glas
par tin passe-droit ,par favour.
bier —, verser un verre de biere.
Infchepen, b. w. (ik fcheepte in , heb inge- In.fchrapen, b. w. (ik fchraapte in, heb ingefchraapt), gieriglijk inhales, inperfen,
fcheept), in een fchip laden , embarquer,
amasser sordidement ; faire le metier d'usurier,
mettre a bord d'un navire. Zich —, ( te
extorquet ; fig. faire le ladre.
fcheep gaan,) s'embarquer.
Infchraping, yr. vrekheid, knevelarij, mesInfcheping, yr. embarquement , m.
quinerie , concussion , extorsion, ladrerie ,
Infcheppen, b. w. (ik fehepte in, heb ingeusure.
fchept), door fcheppen indoen, mettre, puiInfchrijden, o. w. (ik fchreed in, ben ingeser dans , verser par cuillerees , etc
fchreden), met groote ichreden inkomen,
Infcheppen, b. w. (ik fchiep in, heb ingeentrer a grand pas, ecarquiller les jambes
fchapen), door de natunr ingeven , inspirer,
en entrant.
infuser . par la nature. AANMERK. Het
woord is verouderd en nog enkel over, in Infchrijven, b. w. (ik fchreef , heb ingefchreven), inteekenen , eenen naam in een
het verl, deelw. Ingefchapen, zie Ingebock fchrijven, inscrire , signer, marquer,,
fchapen.
mettre q. ch. dans un ?lyre ecrire dans,
Infcherpen, b. w. (ik fcherpte in, heb ingeporter sur, le livre. Op de lijst of naamrol
fcherpt), in het gemoedinprenten
—, enreghtrer , immatriculer. Zich laten
quer, recommander, imprinter, graver* enn-
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sa fairs inscrire,s'inscrire. (bij alt.)
s'enreler. J-lij is op de lijst der verkiesbare burgers ingefchreven, it est inscrit
sur la liste des citoyens eligibles. Hij heeft
zich op de naamlijst ingeichreven, it s'est
inset it sur la matricule. aanteekenen , ecrire, marquer, noter. Ik heb het
in mijn fchrijfboek ingefchreven , je Pai
ecrit sur mon cahier. Hebt gij dezen post
reeds ingefchreven ? avez-vous déjà marque
cet article ? Iemand die op de rol of het
register is ingerchreven, matriculaire. —,
tot een huwehjk aanteekenen, enregistrer,,
fiancer. Uwe zuster en zijn broeder zijn
reeds ingefchreven, votre soeur et son fiere sons déjà enregistres , fiancés. o.

w. zich door infchrijving van Zijnen naam
tot eene bijdrage enz. verbinden, inteekenen , onderichniven, souscrire, signer. Hij
heeft voor twintig gulden ingefchreven, it a
souscrit pour la Somme de vingt voor
een werk , (aannemen ,) * soumissionner

faire sa soumission pour.

Infchrijver, m.
inteekenaar, souscripteur.
aannemer van een werk, * soumissionnaire.

Infchrijving, yr. inscription. —, inteekening,
onderfchnjving, souscription, signature. Gedrukte naamteekening, grip. Waar is uwe
fchriftelijke getuigenis van —? °a est votre
certificat d'inscription ? —,, in een register, immatriculation, f:, enregistrement,
tn, aanteekening, fianpailles , f. pl.
Infchrobben , b, w.(ik fchrobde in, heb ingefchrobd), door fchrobben indrijven, faire
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terra. Eenen rpillter —, chaster Ins don.
—, door inwaarts ilaan,breken, enfoncer, casser. De deur —, enfoncer la Porte. De
glazen
Gasser les vitres , les carreaux.
Een vat den bodem defoncer, effondrer
un tonneau; fig. Eene zaak den bodem —,
zie : Bodem. — , infpannen, atteler. De
paarden
atteler les chevaux.
opleggen. Wijn
encaver du yin, mettre
yin en cave , en faire provision. Koopgoederen
mettre des marchandises en magasin, les emmagasiner. opzuipen ,,fchie-

lijk inzwelgen, gulzig nuttigen (van dranken), avaler goul4ment ; gem. goinfrer,
lamper. Toen hij eene flesch wijn ingeflagen
had , viel hij van den noel, lorsqu'il eut lampi une bouteille de yin, it tombois de la
chaise. —, omflaan, omvouwen, inleggen,

(bij kleederm, en naaitters), deze mouwen
zijn to wijd , zij moeten ingeflagen worden ,

ces manches tont trop larges , it fact les remplier,, rendoubler. Eenen draad —, entrelacer un fil. o. w. ( met zijn ) De
blikfem is in dien toren ingeflagen , la
foudre est tombee sur cette tour. Eenen
weg, zich op denzelven begeven „, enfiler tin chemin, prendre un chemin, etc.
Laat ons dezen weg—, enfilons ce chemin-ci.
Hij is den regten weg ingeflagen, it a pris
le bon chemin.
Inflaan, o. der haringen in tonnen , failage,
tn. —, openloopea (van eene deur), en-.
foncement, tn. — van dranken in den kelder, encavement, m. Zie Inflaan, in de

verfch. beteekenisfen.
Inflag, m. het inflaan, innemen, opdoen van
voorraad, approvisionnement, in, provision,
Infchroeven, b. w. (ik fchroefde in, heb inemplette (de marchandises), f. achat. De
gefchroefd), in iets vastfchroeven, faire
— van wijn vercijnzen, payer
sur le
entrer en vissant , serrer a vis, visser.
yin, — inweef fel , (bij wevers) van
(bij de artill.), mettre ou poser le grain
laken, doek , linneh, enz. trame ,f.
de lumieres.
Bij deze flare is de ketting of fchering
Infchroeving, yr. action de serrer avec des vis,
van garen en de — van zijde, dans cette
f: serrentent , m.
etoffe la chaine est de fil , et la trame do
Inf•chrokken, b. w. (ik fchrokte heb insoie. Den — doorweven, doorfchieten,
gefchrokt), gulzig inflokken, engloutir,
Cramer.
omflag, opnaaifel, (bij naaift,
avaler goulUment.
en kledrm.) retl I, rempli —, zoom, ourlet.
Infchudden, b. w. (ik fchudde in, heb inge- Inflagboek, o. lzvre d'achat , ou de mise m.
fchud.), door fchudden doen invallen , faire Inflagdraad, m. (bij wevers) duite , f. pertomber en secouant dans q. ch. , secouer dans.
rot m. —, van zij de, embarbe, f.
Infchuiven, b. w. (ik fchoof
heb inge- Inflagcedel, Inflagceel yr. bewijs van impost,
• fchoven), door fchuiven inbrengeii, faire
billet qui marque la quantite, de marchanentrer en frottant , en( nettoyant , faire entrer , pousser avec un halal.

entrer en poussant , fourrer, glisser., couler
ou mettre dans q. ch.

dises qu'on met en magasin, billet d'accise,
certificat , m.

Infchuiving, yr. action de faire entrer en Inflagfpoel, yr. weversfchietfpoel, navette.
pouisant, f: coulement, glissement dans q, Inflapen , o. w. (ik fliep in , ben ingeflapen),

ch. m.
s'endormir.
Infchuld, yr. eene geldfchuld, die men kan Inflepen , b. w. (ik fleepte in , heb ingefleept),
invorderen, dette active.
flepend intrekken , trainer dedans, entralner.
Infchuldenaar, m. creancier.
Inflijpen , b. w. (ik fleep , heb ingeflepen) ,
Infekt, o. gekorven, bloedeloos diertje, indoor flijpen inmaken, faire tine marque sur
secte, tn.
q. ch. en emoulant. Zijnen naam is iti het
Infertie, y r. (ond, w.) inlasfching, insertion.
glas ingeflepen, son nom est taille sur le
Insgelijks, bijw. pareillement, egalement ,
verre.
semblablement, de mime • comme aussi ,ainsi. Inflikken, b. w. (ik flikte in, heb ingeflikt),
Infinueeren, b. w. (ik infinueerde, heb
door flikken Haar brengen, avaler,
finueerd), (ond, w.) in regten, gerepelijk
engloutir; fig. Zijne woorden weder —,
ter kennis brew en, aankondigen, insznuer,,
ravaler les paroles , cc qua Pon vouloit dire.
intimer,, signifier. Lich —, (in de gem. Inflikking, vr. action d'avaler, d'engloutir.

fpr. tr.), zich bemind maken, zich ingang Inflingeren, b. w. (ik flingerde in, heb ingeverfcb.afien, indringen, s'insinuer.
flingerd), door flingeren inwerpen, fronInfinuatie, y r. (ond. iv.) geregtelijke aanzegder , lancer dans.
ging , kennisgeving, insinuation, summation. Inflippen, o. w. (ik flipte in, ben ingeflipt),
Inflaan, b. w. (ik floeg in, heb ingeflagen),
ongemerkt inkomen, se glisser doucement
door Haan indrijven, ficher,, enfoncer, faire
dans fin lieu.
entrer a coups de marteau; fam. cogner. Eenen Inflokken,
w. (ik flokte in, heb ingeflokt),
paal
(heijen), ficheraenfoncerunpieu
getig inflokken, verflinden, absorber, enFf4

glow.
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gloutir, avaler goulament. Door onregt zich
mon dans du lingo. Het — van zair op
lets toeeigenen , usurper, occuper injustement.
eon gedeelte van het menfchelijke ligchInflokking, yr. action d'avakr,, d'engloutir
aam , (bij de geneesh.), illition, f:
g ouleiment, absorption; fig. usurpation,, oc- Infmijten, b. w. (ik fmeet in, heb ingefmecupation injuste.
i
ten), inwerpen, jeter dans. —, doen
Inflorpen, b. w. (ik fiorpte in, heb ingebreken, casser, enfoncer a force de jeter,
florpt), door florpen inbrengen, opflorpen,
briser en jetant. Vier ruiten zijn ingefmehumer , gober. Een versch humer un
ten , quatre nitres sent cassees en jetant.
oetif frats.
, heb ingeInfnakken, b. w. (ik fnakte
Inflorping, yr. action de homer.
fnakt), met gretigheid inflokken, avaler
Influimeren, o. w. (ik fluirnercle in, ben ingo,ulament.
gefluimerd), beginnen te fluimeren , com- Ininappen, o. w. (ik fnapte in, ben ingemencer a sommeiller s'assoupir, s'endorfnapt) , influipen , fchielijk inloopen , entrer
mir. De zieke is eindelijk ingefluimerd, le
Vito ors avec vitesse, pricipitamment.
malade s'est enfin-endoi mi.
Infnijden, b. w. (ik fneed in, heb ingefneInfluimering, yr. endormissement , m.
den), eene fnede in iets maken, inciser,
entailler, faire one incision ou one
Influipen , o. w. (ik floop in , ben ingeflopen)
fluipend inkomen , se glisser, entrer secs ete—, door infmjding graveren, afbeeldingen
meat , fitrtivement, a la derobee. Dit is
maken , \tallier,, graver. —, (bij de wondh.)
is een ingeflopen misbruik in dit huis , c'est
koppen, fcherven, in der bovenhuid infnijdingen maken, scarifier. — met vele sneun vice qui s'est glisse dans..cette maison.
den kerven, dechiqueter (la chair.)
Influiten, b. w. (ik {loot in, heb ingefloten),
achter een clot bewaren , enfermer, serrer Infnijding, yr. incision, entaille, entaillore.
dans. Ik heb hem in zijne lamer ingeflo—, of doorfnijding in eenen dijk , coupure.
ten , je l'ai enfertne dans sa chambre. Eenen
(bij woncth.) van de boyenhuid, kopping , fcherving, scarification.
brief in eenen anderen mettre une
lettre dans une autre. De ingeflotene Intnijdmes, o. (bij de wondh.) bistouri , m.
brief, l'incluse, f: geheel en al 1luiten, Infnorren, o. W. (ik fnorde in, ben ingefnord), met gelnor invliegen, entrer en
rondom van alien toegang beroo yen, bloquer,, investir,, ces ner , environner,, enclaver.
bourdonnant on en ronflant.
De {lad is ingefloten, la Ville est investie ,blo- Infnuiven , b. w. (ik inoof in, hob ingefnoyule , cernie. Hij houdt het vijandeltjk Leger
yen), door fnuiven in den neus optrekken,
ingefloten, it tient Parmee ennemie hivesattirer, prendre, par le nez, prendre one
tie. — in eene rede, tusfchen twee fluitteeprise de tabac; zie Opfnuiven.
kens iets plaatfen, enfermer dans une pa- Infolvent, b. n. (ond. w.) onvermogend onx
renthese. begrijpen, bevatten, bete betalen, insolvable.
helzen , contenir, comps endre, renfermer. Ik Infolventie, yr. (ond. w.) het onvermogen
om te betalen,
weet niet wat dat gefchrift influit, je ne
sais ce que cette ecriture contient. Spanje is Infoppen, b. w. (ik fopte in, heb ingefopt),
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in den vrede niet ingefloten, (begrepen,)

L'Espagne n'est pas comprise dans la paix.

in fop indoopen, ook met fop inmaken,

saucer, tremper, miler dans la soupe on la

sauce.
o. w. inpasfen in eene opening, infchieten , s'emboiter, Bien entrer, joindre. Infpannen , b. w. (ik fpande in, heb ingeInfluiting, yr. action d'enfermer, de serrer,,*
ipaurren), voor den wagen fpannen, atteler. De paarden zijn reeds ingefpannen,
ces cement , tn. —, inzetting, invoeging,
les chevaux sont dija attelds ; fig. tenineenfluiting, emboiternent, ni. inset tion ,
enclavure, f: — yan eene fiad of vesting,
dre. Alle krachten —, (met ijver alle
krachten aanwenden). Zijn uiterfle best
blows, investissement, vs.
Influitingsteeken, o. parenthese, f.
doers, faire tous ses efforts, faire tout son
possible ; s'efforcer, employer toutes ses forInflurpen, b. w. ( ik flurpte in, heb ingeces , s'ivertuer. De geest kan niet altijd influrpt), zie Inflorpen.
gefpannen blijven, l'esprit ne sauroit etre
Influrping, zie Inflorping.
toujonrs tendo. Sprw. employer le vert et le
Infmakken , b. w. (ik fmakte in , heb ingesec. -2-, o. w. in eenen kwaden zin , met iefmakt), met geweld inwerpen , jeter dedans
avec force.
mand —, of zamenfpannen_, conspirer , conjurer avec .q. q. zie Zamenfpannen in deInfmelten, b. w. (ik fmolt in, heb ingefmolten), door fmelten intriengen, miler en
zen zin.
attelage,
fondant. Tin t n lood bij elkander
Infpanning, yr. action d'atteler,
—
en fondant de Petain et du plomb. —,
m. ; fig. — van krachten, efforts , m.
vetliezen , perdre. Ik heb er veel geld bij
van geest, contention, tension d'esprzt.
ingefmolten, j'y ai perdu beoucoup d'ar- Infparen, b. w. (ik fpaarde in, heb ingegent. —, o. w. (met zijn) door bet fuelfpaard), uitzuinigen, epargner, economiser.
ten, in zwaarte verminderd worden, perdre, Infpatten , o. w. (ik fpattede in, ben ingefpat) ,
se fondre, diminuer par la fonte. Vuile,
indruifchen, entrer avec impituosite, rifaillir dans, entrer en refailltssant comme l'eau
Ilechte metalen fmelten in, de sales, de
oils metaux perde-;t , on diminuent de poids ,
par la fonte ; fig. Het leper is, door

zoo veel fchermutfelingen, ingefmolten,

l'armie a beaucoup souffert par tans d'es-

qui tombe.

Inlpijkeren, b. w. (ik fpijkerde in, heb ingefpijkerd), clouer dans q. ch., attacher avec
de clous dans q. ch.

ens mooches.
Infpitten, b. w. (ik fpittede in, heb ingeInfmelting, yr. action de fondre, fonte ,dimifpit) , door fpitten indringen , faire ennotion ; zie Smelting.
trer en croissant, bicker, creuser avec
Infmeren, b. w. (ik frneerde in , heb ingela beche, miler entre en bechant.
fmeerd), met vet beftrijken, fmerend inwrij- Infpoegen, b. w. (ik fpoegde in, heb ingeyen, graisser,, oindre, f. frotter, enduire
gefpoegd), zie Infpuwen.
de graisse. Met olie huiler. Linnen Inpoelen, o. w. (ik fpoelde in, heb ingewet seep —, faire entrer en frottant du
fpoeld), ttanfpoeleni indrijtren, flutter dans

IN S
entrer avec le floc.—, b. w, door
ipoelen inbrengen , faire entrer en lavant.
9.

Infponden b. w. (ik fpondde in, heb in eipond) inkepen , invoegen, embrever.
Infponding, vr. embrevement , M.
Inipraak , yr. ingeving ,
Goddehike —, inspiration divine. inwendig
gevoel van het geweten , voix interieut e
f. cri de la conscience, m. —, tegenfpraak ,
opposition, objection, protestation. — op
lets makes, objecter a q, ch. opposer one
difficulte, faire une objection. De zaak ging
zonder eenige —, (of tegenkanting) door,
la chose passa sans aucune opposition.
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fourrer,, cat-her, piguer dans q ch. Eenen draad
, (in het oog der naald fieken), enfiler une
aiguille. (bij boekb.) als : een boek —; (Iosfe
yellen tot een boek innaaijen , ) brocher
livre, coudre un cahier. Een vel dat ingeftoken wordt , une feuille d'impositiorr. fig. Iemand sets
, (ingeven 9) suggerer une idee
q. q. zich in sets , (zich met sets inlaten , zich in sets wikkelen ,) se miler de q.
ch. , s'immiscer dans q. ch. Ik heb er mij niet.
willen
, je n'ai pas voulu m'en
(fcheepsw.) de kabels —, etalinguer les
m. qui fait entrer, qui enfonce, fi-

cheur,, piqueur, introducteur etc. zie lnInfpreken , b. w. (ik fprak in , heb ingefproken) , door fpreken inbrëngen, veroorzaken.
fteken.
Iemand cooed — , encourager, animer q. q., Infleking , yr. pieire 9 f. enfoncement , tn. insiinspirer du courage a q. , lus mettre le coeur
nuation, introduction, insertion.—, ingeving,
au vent, e. —, o. w. in de rede tusfcheninblazing, suggestion, instigation.
fpreken , intertompre q. q.
Inflellen , b. w. (ik fielde in, heb ingefteld),
Infpringen, o. w. (ik fprong in , ben ingedoen stand grij pen, oorfpronkehjk te weeg
fprongen), met eenen fprong inkomen,
brengen , vastfiellen , instituer, itablir,
ter sedans; entrer subitement. —, b. w.
crier, fonder, dresser , iriger, regler, orrompre en sautant dessus.

Infpugen, b. w. (ik fpoog in , heb ingefpogen); zie Infpuwen.
Infpui cen , b. w. (ik fpoot in , heb ingefpoten), door fpuiten inbrengen , seringuer,
jeter de l'eau dans la potnpe (bij wondh.)
injccter.

Infpuiting , yr. action de seringuer , (bij
wondh.) injection, f: lavement, in.
Infpuwen , b. w. (ik fpuwde in , heb ingefpuwd) , cracker dedans ; fig. Iemand in het
asngezigt fpuwen , cracker q. q. au nez.
niet lusten, (van eten)pas manger,,rnepriser.
Hij heeft er met in gefpuwd, (veel vangegeten , gefchranst), it en a beaucoup mange,
it en a pile bien.

donner,, arranger, constituer, ifitroduire.
Deze wet is ingestelct, cette loi est
etablie. De orde van het gulden vlies is

ingefteld door Filips den Goede 9 hertog van,

Bourgonje , Philippe le Bon, duc de Bourgogne, institua l'ordre de la toison d'or. De
gezondheden — (op eenen feestdag), proposer lee sautés , (4 un festin ,) porter les tostes ou toastes. De eerfle dronk werd
ingefteld op den vrede; le premier toast fat
pour la paix. lVIen bragt twee uren door
met gezondheden in te fiellen , (te drinken)
on passa deux heures toster. —(bij regtsg.)
in fchrift ftellen , opflellen , minuter. Een
geding —, (beginnen,) entamer un proces ,
commencer , debater, entamer, installer,

[nftaan, o. w. (ik ftond in, heb ingeflaan),
ouveir. Dat fpel ftelt zich fraai in , ce jeu
borg zijn, re'pondre de q. q. de q. ch. , étre gacommence bien.
rant ou caution de. Hij heeft voor hem Infteller,, m. celui qui itablit , etc. instituteur,
ingeftaan, it a qpondu, de, pour lui. —,
fondateur,, createur.
Inflallering , yr. inftellatie (ond w.). Zie hiftelling, y r. de daad van inflellen , en de inInflelling in dozen zin.
geflelde zaak, oprigting, inzetting , aanfielhaat ,
maison dont on fait une ecurie ou
ling , enz. erection, installation, instituune grange.
tion, otdonnance, eteiblissement reglement
Infiallig 9 b. n. ( in den gem. fpr. tr.)) iin eenen
statut ;cotnmencemenit , debut , tn. proposition
reuk gebragt, dicrie, e. diet-Mite, e. M en heeft
.f: ; zie Inflellen.
dit huis — gemaakt, (dat niemand het be- Inftemmen , o. (ik flemde in , heb ingewonen wily, on a decrie , decredite, cette
ftemd), van hetzelfde gevoelen zijn, etre
maison. Hij is een — mensch , then men
du mime sentiment, avis. Weinigen zullen
het vertrouwcn ontnomen heeft , c'est,
met hem —, peu seront 4 son sentiment ou
homme diet Mite.
avis, penseront comme
—, b. w. inwilInftampen, b. w. (ik ftampte in, heb ingeligen, consenter , etre d'accord avec,
ftampt), door fiampen infiooten , enfoncer
dinner sa voix pour.
ti coups de pied. Eenen paal enfoncer Inflemming , yr. consentement, tn. zie Toeon pieu. — 5 door dampen inbuigen en brefiemming.
ken , courtier et rompre a force de pileri, Infiendiglijk , bijw. inftantelijk , met fterken
fig. Met moeite inprenten, inculquer avec
aandrang verzeld , dringende , avec instance,
polite. Zie Inprenten , Infcherpen.
instamment, fort. Ik heb hem — daartoe
Inftamping , vr. enfoncement, m. action d'enverzocht, je lui ai sollicite instamment , avec
foncer a coups de pied; fig. action d'incultoutes les instances possibles.
quer avec ,pesne.,
Inftieren , b. w. (ik fiierde in , hob ingeftierd)
Initappen , b. w. (ik flapte in , heb ingeflapt) ,
zie Infiuren.
door flappen inhalen, afteindt e en marchant, Inflijgen , o. w. (ik fleeg in , ben ingeftegen)
rejoindre en marchant te grands pas. —5
in lets flijgen, ftijgend inkomen , entrer ere
o. w. ( met zijn ), door fiappen inkomen,
rnontant , monter dans. Met eene ladder —,
entrer a grands pas.

escalader.

Inflantelijk Zie Inftendiglijk.
Inflikken , b. w. (ik fiikte in, heb ingeftikt),
Infteigeren, o. w. (ik fieigerde , ben ingedoor thicken met de naald inwerken 9 broder,
fteigerd), fieigerend inkomen , entrer en se
faire de la broderie sur,, dans, q. drop,
cabrant. Het paard fieigert tegen den man
recamer.
in , le cheval se cabre contre le cavalier.
Inflippen , b. w. (ik ftipte in , heb ingeftipt),
Infteken , b. w. (ik flak in, heb ingefloken),
even indoopen 9 tremper par un bout ouplonin eene opening fleken , faire entrer, mettre,
ger an peu dans.
insinuer,, inserer,, passer , enfoncer, ficher Intlitueren , b, w. Cond. w. ik iniiitueerde,
Ff5
heb
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heb gelaftitneerd) inftellen, inrigten, instituer.

Inftituteur, m. Cond. w.), itichter, hoofd van
een opvoedings - geflicht , onderwijzer, instituteur.

Inftitutie , yr. (ond. w.) inflelling, opvoeding
onderwijs , institution.
Infhtuut , yr. (ond. w.) kostfchool, pension,
inrigting , inflelling , institut , m.
f:
Initommelen, o. w. (ik ftommelde , heb en
ben ingeltommeld) , met geftommel inkomen
entrer avec bruit ou fracas , faire du tapage
en entrant.

Inftooten, b. w. (ik filet in, heb ingeftooten)
naar binnen ftooten , pousser dedans, faire

INT
pour entrer , s'effIrcer d'entrer, presser pour
n ef tn. tiirkeer.n

b. w. (ik fireek in , heb ingeftreken) , ftrijkend indoen, als : Een kind de pap
— passer la boullie dans la bouche d'un enfant.
lk heb het geld in den zak geflreken , j'ai tire
ou mis l'argent dans le sac, o. w. (met
zijn) , met haast , gezwinclheid inkomen, entrer avec vitesse. — , de voegen, de voegen
invullen (bij mets.) jointoyer. Men moet die
steenen
faut jointoyer ces pierres.
Inftrooljen, b. w. (ik flrooide in, heb ingeftrooid), ftrooijende indoen , re'pandre, semer dans, parsemer; zie Strooljen.
Initroomen , o. w. (ik itroomde , ben ingeftroomd), ftroomende inkomen , entrer en

entrer avec force , rompre on casser en pouscoulant, couler avec force dans ; fig. affluer,,
sant. Eene deur —, enfoncer une Porte.
casser un
inonder.
Eene ruit met den elleboog
o.
w.
(met
hebInftructie
, yr. (ond. w.) aanwijzing , gedragscarreau avec le coude.
regel of voorfchrift , lastbrief, instruction,
ben) itootend aanloopen, attaquer vigouf. enseignement, m.
reusement , fondre sur, enfoncer , Hij itiet
met den degen op den vij and in , sl fondit sur Instrument, o. (ond. w. ) werktuig , bijzonder , muzijkspeeltuig, intrument de musique
Pennemi iiattaqua l'ennemi Pepee a la main.
m. van wondhelers , instrument de chiInflooting yr. enfuncement, m. rupture , fracrurgie. (bij regtsg.), in eenen geregtelijture, f. choc , in. en poussant, attaque vtgouken
vorm opgemaakt geschrift, opftel, oorzie
Inftooten.
reuse;
konde, bewijsfchrift , instrument, m; fig.
Inftoppen , b. w. (ik itopte in , heb ingeftopt),
gem. deugniet, vaurten, m.
door ftoppen indouwen , bourrer dans, en, b. n. (ond. w.) wat de muzijkfoncer en bourrant. — opitoppen , rembour- Inttrumentaal
fpeeltuigen aangait , door middel van fpeelref.

Inflormen , o. w. (ik ftormde in, ben ingeItormd), met geweld indringen, entrer avec
violence, forcer Pentree, entrer par assaut,
Bonner un assaut, assaillir.

werktuigen gefchiedende , als : inftrumentaal
muzijk, welke nit enkel fpeeltuigen bettaat,
zonder gezang, musique instrutnentale.
Inftrumenteren, b. w. (ond. w.) ik inftrumenteerde, heb geinftrumenteerd), (bij regtsg.)
wettige acten opmaken, instrumenter.
Inftrumentdoos, Vr. zie Inftrumentkoker.
Inftrumentkas, yr. armoire a mettre des instru-

Inftorten , b. w. (ik florae in , heb ingeftort)
ftortend indoen , doen vallen, verser dans,
repandre, renverser. Hij die de bergen duet—,
ceiui qui renverse les montagnes ; fig. ingeven ,
ments , caisse a instruments.
inboezemen , inspirer, suggerer. Om het
fcbeepsvolk moed in te ftorten,pour inspirer du Inftrumentkoker, m. etui de mathematiques ,
(134 wondh.) etni de chirurgien.
courage, pour ranimer le courage de P equipage.
o. w. (met zijn) invallen, naritorten Inttrumentmaker, m. faiseur d'instruments.
Influiven
, o. w. (ilt-floof in , ben ingestoven)
,
s'ecrouler,
s'affaisser,
s'enfoncer,
crouler,
fluwend, met geweld inkomen, entrer avec
s'abattre , s'ebouler. De toren is ingeftort,
violence,,
brusquement.
la tour est ecroulde , s'est ecroulde , est tombee en ruine. Bij die aardbeving zijn veel Intturen , b. w. (ik ftunrde in , heb ingeftuurd),
flurend inbrengen, naar binnen fturen, conhuizen ingettort, dans ce tremblement de
terre beaucoup de maisons ont ecroule , se

duire , gouverner un vaisseau (dans un port)

naar binnen zenden of fturen , diriger,
sont icrouldes. —, in eene vorige ziekte
envoyer dans q. lieu.
invallen, retomber dans une maladie , avoir
une rechute Indien hij weder inflort, zal hij Inituwen , b. w. (ik stuwde in, heb
stuwd) ; zie Instouwen.
er mede heengaan , s'il retombe , it en mourra. —,met geweld inftroomen , als : De zee Infubordinatie , vr. (ond. w.) gebrek aan ondergeschiktheid , verzetting tegen zijne overflorae door deze opening in , la mer perca,
heid , insubordination.
entra avec impetuosite par cette ouverture.
Infuikeren
, b. m. (ik fuikerde in, heb ingecroulement,
icroulement
,
ebouInflorting, yr.
fuikerd) met sinker vermengen, in fuiker
lement , renversement, on. Hij verloor zijn
confire en sucre.
inleggen
,
leven door de van dezen muur, it perdit
la vie par Pecroulement de cette muraille. Infullen , o. w. (ik fulde in, ben ingefuld),
door sullen inglijden , glisser, tomber dans
De — (invalling) van een huts, van eenen
q. ch. en glissant.
zolder,, la chate d'une mason, d'un grenier.
Intanden,
o. w. (ik tandde in, heb ingetand),
Bij
deze
ziekte
rechute.
— in eene ziekte ,
engrener, s'engrener,, endenter, mettre des
is eene weder — te vreezen , la rechute est
dents el q. ch., denteler. (zie Tanden).
a craindre dans cette maladie. —, ingieting
infusion. De Apostelen hadden de gaven Intanding, yr. het ingrijpen of vatten der raderen 1n elkander, engrenage , tn. — (bij
der talen door — van den EI. Geest, les
horologiem.) engrenure.
apetres avoient le (ton des 'maples par PinIntappen,
b. w. (1k tapte in, heb ingetapt),
fusion du Saint Esprit.
tappend indoen , tirer. Hebt gij reeds bier
Inftouwen , b. w (ik ftouwde in ,‘ heb ingein de kruik ingetapt , avez-vous dela tire
ftouwd), influwen, fterk indrukken, inpakde la biere dans la cruche. inschenken ,
forken , presser, fouler , serrer, fourrer
Tap eens in , versez un peu.
verser.
(la
charge
tement dans. (fcheepsw.) arrimer
inteekenaar, m. souscripteur.
dans in vaisseau).
, heb ingeteeInftouwing , vr. action de fourrer dans, Inteekenen , o. w. ( ik teekende
kend) , souscrire , signer. Ik heh reeds op
(fcheepsw.) arrimage, m.
Ufa souscrit
dit
boek
ingeteekend
,
(ik
ftreefde
in
,
heb
ingeIlift reven i o. w.
pour co (hare —, b. w. zie Inschrikien.
ftreefd), &mode inkomen, faire un effort
In-
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briser enfoncer a coups d® plods, rompre
Inteekening , yr. souscription. Een book bij
uitgeven , publier Yin livre pour souscription.
en marchant dessus. Trappend inbrengen
Inteekenlijst , yr. liste de souscription.
faire entrer a coups de pied.
interdeel, o. nadeel , schade , dommage, tort, Intrede , yr. plegtige inkomst , entree (salen.
dc'savantage, detriment , prejudice , m.

nelle).

Integraal , b. n. ( ond. w.) integral, e. Inte- Intreden , b. , w. (ik trad in, heb ingetreden),
graal- differentiaal rekening ( in de hoozie Intrappen. —, 0. w. (met zip) entrer,
gere wiskunde ) 5 twee rekenwijzen waarvan
commencer; fig. Hij is ziju tiende jaar, inde dafferentiaai rekenitrg leert : uit eene gegegetreden , it est entre dans sa dixième anvene eindige grootheid eene oneindtg kleine
nee. Het nieuw ingetreden jaar —, Paiinde
te vinden • en de integiaal rekening nit
ea nous entrons, Pannee qui vient de comde oneindig kleine de ein5lige grootheid
mencer. (zie verder Ingaan).
wedeer te voorfchijn te brengen , calcul in- Intrek , m. ingang , entree, f pied-a-terre ,
rendez-vous , acces , abord—, verblijf, sijour,
tegral et differential, tn.
Intendant , m. ( ond. w.) opziener,, bestuurdemeure, f. Bij uwe doorreize door ooze
der,, zaakwaarnemer,, intendant.
itad , hoop ik , dat gij bij mij uwen — zult
Intentie , yr. ' ( ond. w.), voornemen , meenemen , tirsqiie vous passerezpar notre ville,
fling , oogmerk, intention.
fespere vous voir descend! e chez moi.
Intercipieren , b. w. and. w.), (ik interci- Intrekken , b. w. (ik trok in , hob . ingetrokpieerde , heb intercipieerd), onderscheppen ,
ken) , met trekken inhalen, mar biunen
opvangen ( van brieven) , intercepter.
trekken , Haar zich halen , tirer dans q. lieu,
Interen , b. en o. w. (ik teerde in, heb en
a soi, attirer,, retit er , entrainer,, engaben ingeteerd) , door verteering minder wager , false entrer. Trek uwe beenen wat in,
ken, ditninuer en consumant; depenser
retirez un peu vos jambes. • De fchouders
doortrekken met
dela de ses revenus , manger son fonds, se
—efacrlsdpu.
consumer..
eenig vocht , s'impregner,, s'imbiber. De aarInteresfant , b. n. (ond. w.) aantrekkend, be- ' de trekt water in , la terre s'imbibe d'eau.
koorliik , belangrfjk , onderhoudend , inteEene beflaancle verordening te niet doen ,
ressant, e.
of fchaffen , berroepen 5 krachteloos verInterest , o. (ond. w.) belang , eigenbelang,
klare'n , retractor , rappeler,5 abroger,
winst op uitgezet geld , hadn't m. — op
annuler, contremander, casser, revoquer,
zijne woorden
—, intent des interets 5 artiere-change,
supprimer. — , o.
, interet sur interet. Zware of hooge
—van
—, herroepen , se dedire , se retractor.
, gros interet. — van vijf ten honderd , inte, (met zijn) inkomen, entrer, faire
ret a cinq pour cent. Geld op — nemen , nitson entree. naauwer make.i , worden ,
zetten, emprunter, preter de l'argent a inetrecir, s'ettectr. ( zie Inkrimpen).
tenet.
Intrekking , yr. herroeping of fchaffing, krachIntering , yr. consomption.
teloos verklaring, revocation, f. abolition,
Inteugelen , b. tn. (ik teugelde , heb ingesuppression, abrogation. —, herroeping van
dedit,
ieugelc1) 5 door den teugel korter te nemen ,
zijne woorden , retractation,
inzuiging van eenig
intoomen ; meest fig. bedwingen 5 van hartsandantissement, m.
togten en gemoedsaandoeningen, moderer,
vocht, impregnation de q. liqueur , imbibition.
flompter, brider, refiner, reprimer. Men
zamentrekking , inkrimping , retrecissemoet zone drifted —, it fact dompter, rewent , retraction.—, engte van den fpiefriner ses passsions. Zijne begeerten —, mogel eons fchips , aissade.
.direr ses desirs. Zie Beteugelen.
Intuimelen , o. w. (ik tuimelde in, ben ingeInteugeling , yr. action de dompter,, de brider,
tuimeld) , tuimelend invallen , entrer en culde reprinter, etc., moderation.

butant , en faisant des culbutes , culbuter

entrer en soulevant.

en attendant, cependant, sur ,cos entrefai-

Intillen , b. w. (ik tilde in , heb ingetild) ,
dans.
inbeuren , door optillen inbrengen , faire Intusfchen , bijw. middelerwij1, ondertnsfchen

Intoeven , b. w. (ik toefde in 5 hebingetoefd)
tes , dans cos entrefaites. Ik zal het —
inwachten , attendre.
doen , en attendant le le feral.
Intagt m. het intrekken in eene plaats , en- loy al , m. het invallen , inftorten , chute,
tree ,
!nine, f. écroulement , eene onverwachte ,aanIutoomen , b. w. (ik toomde in, heb ingenadermg 5 met 1h-coping vergezeld , ilrooperij,
toomd) , brider , arreter, refrener; zie Inftrooptogt ; incursion, irruption , invasion.
teugelen.
AANMERKING. Het eerfte woorcl heeft de
nevenbeteekenis van kortflondigheid , van een
Intooming , yr. zie Inteugeling.
Intooveren, b. w. (ik tooverde in, heb ingeoogmerk om niet to btu ven ; irruption,
tooverd) , betooveren, door beheudigheid,
heeft de ile yenbeteekenis van verovering en
tooverij inbrengen , faire entrer par envernieling , en het dcrde die van geheele en
chantement, habilement , enchanter, ensergedeeltelijke oyeritrooming met hetzelfde
celer, escamoter,, charmer, inspirer mainzigt van vernieling of vervoering ; als :
giquement, faire —, iets zoo in
De barbaren deden gedurige invallen , les
barbares firent de continuelles incursions.,
lets inbrengen, of vastbinden, dat het niet
De vijand deed eenen —. in dat gewest ,
dan met groote moeite ontward of losgePennemi fit une irruption dans cette provinrnaakt kan worden , ensorceler, attacker si
erme
qu'on
ne
sauroit
le
defaire;
faire
ence. De invallen der Turken in Griekenland,.
f
trer avec adresse.
les invasions de la Grece par les Tures. eene
invallende gedachte, une idee, pens*, surprise.
Intrappen, b. w. (ik trapte in 9 heb ingetrapt)
door trappen in een kleiner beflek brengen,
— , kuur, saillie. Hij is vol invallen , abonde
en saillies. Dat is een go,ede , c'est time
als De aarde (ergens om ligoende) —, rendre
la terre (autour de q. -ch.) plus compacte,
bonne idee; cela est Bien imetgine. Len
geestige —, une pointe d'esprit. Een woeen la pressant avec ses plods ,fouler , reune boutade. (spreckw.)
fouler, renfOncer, comprimer , afaisser.—,
derlijke futile
met de voeten intreden, breken &rases.,
IBi keen invallen alp een Qad l is a sl a les
tail*
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saillies extrewagantes.—, eene plaats, waar

INV
fection d'un inventafre. Den — opmaken,
faire l'inventaire.

men dikwijls komt , als Het is daar de
c'est la ;liaison des Bien venus , Invegen, b. w. (ik veegde in, heb inge.zoete
veegd ), door vegen inbrengen, faire entrer
cette maison est ouverte a tout -venant.—
en balayant, balayer dans.
(in de meetk. en in de gezigtk.) het vallen
van eene lijn, van een ligchaam op eene Invergiftig, b. n. zeer vergiftig, tres-venimeux,
se , (van dieren fprekende), en tres-veneneux ,
one
Een
fchuinfche
—,
incidence.
vlakte ,
se, (worth van planters gezegd). Zie Vetincidence oblique.
Invallen , o. w. (ik viel in, ben ingevallen) ,
Investen
, b. w. (ik vestte in, heb ingevest),
tomber
dans
quelque
vallende inkomen ,
vast inzetten , placer, mettre ou
tomba dans la
Hij via in den kelder,
fermement on solidcment.
cave. Het invallende ( of infckifitende) licht
door eene opening , le jour, la lu(niere qui Invijlen , b. w. (ik vulde in , heb ingevij1d),
door vijien inwerken , faire entrer en lientre , qui vient , par tine ouverture ; fig.
mant ; faire un trou ou une ouverture , au
Op den vijand , fondre stir Pennemi.— ,
moyen d'une lime , dans q. ch., littler dans,
initorten, crouler, s'ecrouler,icrouler, tomredere en limant.
ber en 'nine. Het huis zal —, la maison
eenen inval doen , faire tine Inviteren , b. w. (ond. w.), (ik inviteerde,
croulera.
heb geinviteerd), te gast vragen , uitnoodiinvasion, irruption, incursion; zie Inval.
gen , inviter. Ik heb hem ten middagmaal
- , in de gedachten , te binnen fchieten ,
geinviteerd , je l'ai invite, dernande , 4 diner
te binnen brengen , zich herinneren , se sou-

avec moi.
venir, se ressouvenir, venir ou tomber dans
J'esprit, revenir. Zijn naam yak mij niet Invlammen , b. w. (ik vlamde in, heb ingevlamd) , door middel der vlam met gonden
in, (fchiet mij niet to binnen), son nom
of zilveren draden beleggen , tiamasquiner.
ne me revient pas. Nu valt het mij in , a present
je m'en ressouviens. Zie: zich Herinneren. —, Invlechten , b. w. (ik vlocht in, heb ingeheeft
vlochten), door vlechten inbrengen , eninzinken , vermageren , s'enfoncer.
trelacer, tresser ; fig. fierlijk tusfchen voeingevallene , diep in het h9ofd liggende
gen , entremiler,, joindre.
inoogen , it a les yeux enfonces. —,
zinken , inzakken , s'afaisser. Die hoop Invliegen , o. w. (ik vloog in, ben ingevlogen) , vliegend inkomen , voler dans q. lieu,
hooi is eenen voet 4ngevallen , ( ingeentrer en volant. De duiven zun reeds inzakt), ce monceau de foin s'est affaisse d'un
gevlogen ; les pigeons sont déjà voles dans
interromin
iemands
rede
vallen,
pied. —,
le colombier. — , met alle fnelheid nadepre. Zoodra ik daarvan repn , viel hij met
ren , met eene vaart , entrer avec precipideze wooden in , aussitdst que je parlay de
tation. Het fchip vloog , zeilde , de haven
cela , it m'interrompit avec ces paroles. —,
in , le vaisseau entra -avec precipitation dans
fchielijk tusfchen komen, entrer, survenir
le port. —, tegen iemand , (zich tegen hem
surprendre , venir tomber. Hier moet de bas
verzetten) , se deter, fondre stir q. q.
—, ii faut que la basse entre a ce passage.
b. w. door vliegen breken , casser, briser
— van fchepen in eene haven , binnenlooen volant. De duif heeft die ruit ingevlopen , infchieten , reldcher,, entrer dans un
gen , le pigeon a brise ce carreau en voport. —, b. w. door vallen breken , casser
lant.
q. ch. en tombant. Het —, de inflorting, croulement, ecroulement, Oboulement , tn. rui- Invlieten, o. w. (ik vloot in, ben ingevloten), vlietend inkomen, confer ou flatter
ne f.
dans q. lieu.
Invallend , b. n. incident, e. Eene invallende
vtaag , tine question incidente. —, (in de Invhjen, b. w. (ik vlijde , heb ingevlijd) ,
dour vlijen indoen,, invoegen,muster,
&ezigtk. ) een invallende ftraal , un rayon
accommoder, arranger dans.
incident; fig. Eene invallende gedachte ,

Invloed,, m. eene werking op iets of ieman4,,
.
l
zie Inval
influence, f, ascendant , empire; met dit onInvaren , b. w. (ik voer in , heb ingevaren),
derscheid dat influence de uitwerking is van
door middel van een vaartuig inbrengen ,
gesprek ; ascendant een hooger gezag
varend
inhalen
,
aire
entrer
par
eau.
—,
frefoindre, en allant par eau. —, o. w. een
vooronderstelt , en empire meer magt beteekent
; als : Une femme a de Pinfluence sur
(met zijn), inkomen met een fchip, entrer
son mari ; un mars a de Pascendani sur sa
par eau, en bateau. —, met der woon infemme; un pore a de l'empire sur ses enfants.
trekken , occuper tine demeure. Een huis te
— hebben, tnfluer,, influencer. *De eerfte flaphour, en terfiond in te varen une maison 4
pen, die wij in de wereld doen, hebben veel
loner pour y entrer de suite. —, inrijden ,
— op ons overige leven , les premieres demartitre lieentrer en voiture. Ten hemel
ye , e, jiisqu'au ciel.

invaten , b. w. (ik vaatte in , heb ingevaat),
in vaten doen , entonner, mettre en tonneaux, enfermer dans des barils,embariller,
encaquer. —, het eene vaatje in een ander
zetten, (gelijk buskruid) enchaper.

Invatten , b. w. (ik vattede in , heb ingevat) ,
in iets doen vatten, vasthouden , enchasinhouden , beser, encadrer, monger.
vatten, behelzen , contenir,comprendre. Een
edeigefteente in good —, (inzetten , ) endasser tine pierre precieuse en or.

dies qu' onfait dans le monde , ont beaucoup d' influence sur le reste de nitre vie. Hij heeft veel
invloed in die zaak gehad , it a en beaucoup
d'influence dans *cette affaire. Dat heeft geen
— op zip hart , cela n'a point d'influence
vermogen op anderen ,
sur son, coeur.
credit. Hij heeft veel — aan het hof, it a
grand credit, ou beaucoup de credit a la cour.
Zijn — geldt veel, son credit pent beaucoup.
— hebben , door — werken* , influencer. Dir
antwoord had — op den minister, cette reponse influenca le ministre ; invloeijen, door
— mededeelen , influer. De gefternten hebben — op de ondermaanfche ligchamen, les
astres influent sur les corps sublionaires. De

Invatting , vr. enchdssure , monture , f. encadrewent, en.
(ond. w.), eene wettige lijst
Inventaris,
goede of flechte opvoeding van een jong
van goederen, boecielbefchrijving, inventaire, ni4 Het opmaken van eenen —, con- mensch heeft — op al het overige van zip
le-
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leven , la bonne ou la mauvaise education Invordering yr. aanzoek , aanmaning, eisch ,
d'un Jenne homme influe sur tout le reste de
inning , demande, requisition , summation.
sa vie.
Eene fchriftelijke — afeifching om te beta.
Invloeijen, o. w. (ik vloeide in, ben ingelen , tine sommation par icrit de payer. —,
terugeifching , recouvrement , tn. reclamavloetd), vloeijende inkomen , naar binnen
vloeijen , couler, entrer dans. (zeew.) se
tion, d'un payement.
decharger ; fig. Een woord in een gefprek Invouwen , b. w. (ik vouwde in , heb ingelaten —, faire glisser en mot dans en disvouwd) ; binnenwaarts vouwen , plier ou recours , inserer,, y ajou,ter. , invloed hebplier en dedans.

Invreten , b. w. (ik vrat in, heb ingevreten),
ben ; zie op Invloed.
Invloeij end , b. n. its eene rivier,, affluent , se
met geweld ineten , door vreten eene opening in iets maken , ronger,, corroder. De
dechargeant , e, ayant son embouchure dans.
Invloeijing , vr. action de couler dans. — ,
roest vreet het uzer in , (doorvreet het ijzer)
la rouille ronge le fer.— . o. w. se gangrenes.
plaats waar eene rivier in eene andere vloeit ,
De kanker vreet geweldig in , le chancre
uitloop , embouchui e. —, zamenvloed , affluent , tn.
gangrene fort. Invretend , bijtend , caustique , pyrotique , eorrosif, ive, mordant, e.
Invlugten , o. w. (ik vlugtte in , ben ingeEen nwretend gezwel (in de geneesk.), tin
vlugt ), vlugtend inkomen , naar binnen vlugten , entrer en fuyant, se refugier.
ulchre phagedenique ; fig. een invretendkwaad,
un mal contagieux.
Invoege , voegw. ook : — dat , zoodat ,
sorte que , en sorte que , tellement que, lie Invreting, yr. corrosion. — Inbijting (bij de
manses e que.
fcheik), erosion , corrosion.
Invoegen, b. w. (ik voegde in, heb inge- Invrijven , b. w. (ik vreef in , heb ingevreven), zie Inwrijven.
voegd), voegend invullen, inlasfchen, inserer,
intercaler, ajouter,, joindre. In een fchrik- Invullen , b. w. vulde in , heb ingevuld),
in eene or ene plaats van eenig gefchrift iets
keljaar wordt een dag ingevoegd , dans
infchrijven , remplir un vide, une lacune
tine annee bissextile -en intercale unjour. (bid
dans quelque ecrit. Het ontbrekende aitimmerl.), iiifchieten emboiter,, emmortaiser,
der
a la lettre.—; zie Inarijken , (bij metf.)
inserer
Een
blad
in
een
boek
min ever.
une feuille dans un livre. —, inzetten , in- Invulling , tsr. aanvulling, remplissage , remplage , m.—, het ingevuide , le remplissage.
vatten , enchasser, encastrer,, encastiller.
Eenen fleen tusfchen andere , enclaver une Invullingsdag , m. jour intercalaire.
pierre ; fig. Hij heeft die plaats in zijne Inwaaijen, b. w. ( ik waaide en woei in,
ben ingewaaid), door waaijen binnenwaarts
redevoering goed ingevoegd , it a bien enkomen , etre soup dedans , tomber en dechdsse ce passage dans son discours.
dans par le vent ; door den wind omInvoeging , yr. insertion , jonction, addition,
gewaaid worden , etre renverse, e, par le vent.
intercalation , encastrement, embrivement,
—, (met hebben) in iets waaijen, surlier
In ; Zie Invoegen. —, (in de ontleedk.)
dedans. —, b. w. door waaijen breken , casder tanden in het kakebeen, gomphose , der
ser,, rompre ; ook `: —, b. w. de wind heeft
beenderen , emboitement ,
alle glazen ingewaaid , le vent a fait tonsInvoer,, m. het invoeren , importation , entrée, f.
her en dedans tons les carreaux, ou toutes
De in- en uitvoer (van vreemde goederen)
, omverre werpen , renverser
les vitres.
?importation et ?exportation.
'par le vent.
Invoe ren , b. w. (ik voerde in , heb ingeInwaarts
,
bijw.
binnenwaarts , en dedans.
Voerd), met een rij- of vaartuig inbrengen,
gebogen , cagneux , se.
ttnporter,,faire entrer. Dit zijn koopwaren,
die men in groote menigte invoerr, ce sont Inwachten , b. w. (ik wachtte in , heb ingewacht) , attendre. Iemand — attendre ,
des marchandises que imports en granq. q. Uw antwoord inwachtende, en attende quantite. —, mleiden , zntroduire fig.
dant on attendant votre reponse.
dat bij anderen in zwang is , inbrengen,
introduire. Gewoonten . — , introduire des Inwachting , yr. action d'attendre , attente.
coutumes. \Vetten etablir des lois. Ee- Inwasfen , o. w. (ik wies in , ben ingewasfen)
door wasfen in iets vastgroeijen , cratre
ne plegtigheid —, (inftellen), instituer une
dans. Zie Ingroeijen,
solemnite. Eene nieuwe godsdienst —, ftichInwateren
, o. w. (ik waterde in , ben ingewafonder
une
nouvelle
religion.
ten ,
terd), van water dat indringt , doortrokken
Invoerder,, m. celui qui impos-te. —, inleider,,
war en, s'infiltrer,, titre pinetre ,e , imbibe,
introducteur. — van eene nieuwe leer , doge. d'eau qui degoutte. Een muur die inwatert ,
tnatiste. —, Itichter,, fondateur.
une muraille pellet-He d'eau , qui degoutte.
Invoering , yr. van eene gewoonte, introducIngewaterd bout , du bois combuge.
tion d'une coutume. Zie venter Invoer.
Involgen , b. w. (ik volgde in , heb, inge- Inwatering, yr. doorzij ging , het indrin gen van
-water in het hout , infiltration.
volgd) , door volgen inhalen , atteindre
volgen , suivre ; fig. Inweeffel, o. inflag , trame , f:— , tusfchenjoindre en suivant.
rede , parenthese, f:
volgen , gehoorzamen , inwilligen , toegeyen, acquiescer, condescendre, suivre, etc. zie Inweeken , b. w. (ik weekte in , heb ingeweekt )
iets in vocht leggen , om het week te maOpvolgen , Nakomen Gehoorz-amen. Iemands
ken , in de week leggen, mouiller,, ditremwil of begeerte , obtemperer a la volonte
per,, mettre tretnper. Huiden — tremper,,
tie q. q. , suivre, faire la volonte de q. q.
faire bolt e des peaux. (bij de fcheik.) macerer.
Involging , yr. action de suivre , zie Opvolging.
— inwilliging , toeflemming , acquiescement, Inwellen , o. w. (ik welde in, ben ingeweld),
door middel eener onderliggende wel inzakconsentement , us. condescendance.
ken , s'ajfaisser el cause d'une source , d'un
celui qui exige son parment ,
Invorderaar,
puits qui se trouve lessons , par ?action de
exacteur ; zie Eifcher.
Peau.
Intorderen , b. w. (ik vorderde in , heb ingevorderd), de betaling (eener fchuld) vord.e- Inwenden , b. w. (ik wendde in , heb ingewend) , (zeew.) porter le cap A la suer.
ren , eifchen , exiger,, pretendre , requerir,,
icomolsr.De belastingen—, recauvrer les taffies . Inwendig b. n. innerlijk , interim), , c, inter772
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per; fig. Iemand in eene zaak imptine, intrinseque.—bijw. interieuremeni; zie
quer q. q. dans une affaire , l'empltrer l'enInnerlijk. Het itmendige, m.
gager dans, le faire prendre part a.
Inwentelen , b. w. (ik wentelde in , heb en
ben ingewenteld) inwaarts wenteIen rou- Inwikkeling , Yr. omwikkeling , enveloppement,
ler dedans.
entortillement, m; fig. in eene zaak , engageInwerken , b. w. (ik werkte in, heb ingewerkt
ment , m. implication.

en ingewrocht), door bewerking in iets ma- Inwillen , o. w. (he wilde in, heb ingewild),
ken , entrer a force de travailler, faire enwillen ingaan, vouloir . entrer.
trer.
Inwilligen , b. w. (ik willigde in; heb ingeInwerking, (bij metf.) van elke laag fteenen ,
willigd) , zijne toeftemming tot iets geven„
waardoor een muur van boven bijloopt , of
consenter, accorder, agreer, conceder , cedun words, recoupement, m.
der, assentir q. ch., acquiescer a q. ch.
Inwerpen , b. w. (ik wierp in, heb ingewor- Inwilliging, yr. consentement , agrement , acpen), naar binnen werpen , jeter dedans.
quiescement, assentiment , m. concession; zie
Hid heeft nicer ingeworpen dan gib , it a feGoedkeuring , Toeftsmming.
te plus dedans que vans. —, door werpen Inwinden „ b. w. (ik wond , heb ingewonbreken, zie Ingooijen. — met geweld
den) in een windfel doen , envelopper.
inbrengen , als: Krijgsvolk (in eene plaats),
'
emmailloter tin enEen kind
in luren
jeter , introduif e , mettre des troupes dans
fant. Het ankertouw — (zeew.) viler le
, onverwachts doen ontttaan
tine place.
cable. — , naar zich toe winden , tirer vet s
inboezemen , inspirer. heeft hem kwasoi avec un vindas ou guindas , etc.; zie
de gedachte ingeworpen , el tui a inspire,
Winden.
suggere de mauvaises pensees.
Inwindfel, o. enveloppe, f.
Inwerping , yr. (inboezething), inspiration, Inwinnen, b. w. (ik won in , heb ingewonsuggestion.
nen) 2 herwinnen weder inwinnen regaInwerpfel, o. ce qu'on a fete dedans; fig. tegner, racquitter. 1k zal den verzuimden tijd
genwerping, objection, f.
door mijne vlijt trachten in te winnen , je
tacherai de regagner par mon zele le temps
Inweven 2 b. w. (ik weefde in, heb ingeweven), door we ven inwerken, d.00rweven ,
perdu. Hij won weer in , (herwon) hetentre-tisser,, miler en tramant , en tissant ;
geen hid verloren had , it racquitta ce
avoit perdu. —, zoeken te verwerven. Ie— met teekeningen , chifier; fig, inlasfchen
entrelacer,
inserer,
faire
mense procurer l'afinvoegen,
mands toegenegenheid
tion de.
fection de q. q. zoeken opteloopen ,
Inweving , yr. doorweving , action d'entre-tisals : getuigen , bewijzen—, rechercher des teser.
moins recueillir des preuves. Ingewonne
Inwijden , 'a. w. (ik wijdde in, heb ingewijd)
inFormatie (in de pr.) des informations reinwijen , tot zekere dienst widen of heilicherchies , f. pl.
gen , inzegenen , consacrer, sacrer, benir. Inwinning, yr. action de regagner.
verplegaig inftellen , door zalving en krokrij ging , obtention.
ning, inaugurer, benir. Eenen priester —, Inwippen , b. w. (ik wipte in , heb ingewipt)
consacre unprétre. Eenen bisfchop sacrer,
met eene wip inbrengen, jeter par le, moyen
introniser un evdque. Een inwijdend bisd'une bascule. —, o. w. (met zijn) met
fchop, un evdque consacrant , consicrateur.
eenen ligten (prong inkomen, entrer en sauconsact er,, benir une
Eene kerk
tant legerement , par un saut leger.
reconcilier Inwoekeren , b. w. (ik woekerde , heb inEene gefchondene kerk
benir le dranine eglise. Het vaandel
gewoekerd), door woeker verkrijgen, inwinnen, gagner par usure. Ik heb het Yerlopeau. — in de verborgenheden van zeHij
liet
initier.
kere orde (opieiden ,)
regagne
rene geld weer ingewoekerd,
zich — in de geheimen of verborgenheden
l'argent perdu. o. w. (met zijn) uok
van Ceres , it se fit initier aux mystef es de
fig. door gewoonte in zwang geraken, deveCeres. Hij is bij Otis nog niet ingewijd,
ntr commun. Die kwade gewoonte woekert
it n'est pas encore initie parmi nous • fig. en van dag tot dig in , de jour en jour cette
fchertz. hetgeen men voor den eerfien keer
mauvaise habitude devient plus commune.
mettre tin ha- Inwoekering, yr. action de regagner par agebruikt, als : Een kleed
bit pour la premiere fois. Eene woning of
alter prendre la cremaillere Inwoelen , b. w. (ik woelde in , heb ingeeen huis
, (voor de eerfte
chez q. q. Een rijtuig
woeld) in garen of touw inwinden, enkeer laten rijden) etrenner une voiture.,
velopper ou enfourrer de ficelle ou de corde,
Inwiidin&, yr. consecration, inauguration,
ficeler.
initiation, iredicace. Inwijdingsfeest van eene Inwonen , o. (ik woonde in, heb ingekerk , la fete de la dddicace d'une eglise.
woond), in eene plaats wonen, bij iemand
—vanebisfchop,
sacre, consecration,
gehuisvest zijn , titre loge , e, demeurer chez
intronisation- d'un evdque. —, tot de kerkeq. q. Inwonende g.enade', (in de godgel.),
dienst , ordination.—, plegtige inftelling van
zoo als men bi den H. Doop ontvangt
keizers en koningen , door zalving en
grace habituelle.Inwonende,
I
(aanklevende
krooning , inauguration.
zonde , peche habitue!.
Inwijen, b. w. (ik wijde in, heb ingewijd), Inwoner, m. habitant. Geboren — van een
zie Inwijden.
rijk, regnicole.
Inwijing, zie Inwijding.
Inwoning, vr. demeure , habitation , f sej oar ,
Inwijk , zie Inhatn.
verblijf of woonplaats bij ieinand,
Inwijken , o. w. (ik week in , ben ingeweken),
logement, m. Hij heeft bij hem kost en —,
in eene plaats de wijk neaten, se retires- dans
it a chez lui nourriture et logement.
q. lieu. -7 inbuigen, se replier dedans.
Inwoonfter, vr. celle qui detneure ou habite quelInwijking, yr. retraite. —, action de replier
que part, habitante.
en dedans.
Inwortelen, o. (ik wortelde in, ben inInwikkelen, b. w. (ik wikkelde in, heb inge•
geworteld), wortelen in de aarde fchieten,
wikkeld), in eenen omilag doen, envelop-

vatten, prendre ravine, jeter des

sTen.
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s'enraciner. Deze planten zijn goed Ingezeilend inhalen , attgindre, rejointlre a la
worteld , ces plantes sont bien enracinies.
voile. —, o. w. (met zijn) naar binnen,
Deze boom wortelt reeds in , cet arbre prend
zeilen , entrer a la voile, donner dedans.
déjà racine ; fig. In eenen kwaden zin , inZij zijn de haven ingezeild , ils sont enures
viterer , enraciner, s'enraciner. Het kwaad
a la voile dans le port. Eene zeeengte
is reeds ingeworteld , le mal est deja enraemboss
eine. Een ingewortelde (verouderde) haat , Inzenden , b. w. (ik zond in , hebingezonden)
une haine inveterde.
naar binnen zenden , envoyer , faire parveInworteling , yr. action de prendre racine, de
nir ou tenir,, remettre.
jeter des racines.
Inzet , m. eerie bod bij eene openbare veiling,
Inwrijven , b. w. (ik wreef in , heb ingewrepremiere ofre ou mise. —, in een fpel , inleg ,
yen) , met wrijven inbrengen , faire entrer
enjeu , no. mist f. bij een hazardfpel ,
masse, f: De geheele —, (pot ,) poule,
en frottant , ou a force de frotter • fig. betaald zetten , revaloir,, etc. Ik zal het hem
f. Den — vrij fpelen , jouer part franche.
Inzetten , b. w. (1k zettede in , heb ingezet) ,
je lui tend, ai la pareille.
Inwrijving yr. action de faire entrer en frotin eene plaats zetten , mettre dans un lieu.
tant , etc. — van eenig geneesmi.ddel in een
Ik heb mij twee valfche tanden laten —, je
ziek deel van het ligchaam, embrocation.
me sods fait mettre deux fausses dents. Geld
Inwringen , b. w. (ik wrong in , heb inge— (in een fpel) , mettre de P argent att feu,
wrongen) , met wringen indraaijen , faire
faire la mise.
(bij juweliers), invatentrer en tordant.
ten. Eenen diamant sertir,,enchasser un
Inzaaijen , b. w. (ik zaaide in , heb ingezaaid)
diamant. Een goed ingezette fleen , une
door zaaijen infl-rooljen 5 bezaaijen , ensemen- pierre bien sortie, enchassee. Het —, o.
cer. —, voor den tweeden keer zaaijen , sevan diamanten , la serte. Het — van edelwer de nouveau.
gefteenten , Penchassement , m. la sertissure.
Inzaaijing , yr. bezaaijing (weinig gebr.), eninftellen , (bij verkooping het eerfle bad
semencement , us.
doen) Het huis werd voor drie duizend
Inzaat , m. hoogfte bod op goederen (bij de
gulden ingezet , la premiere mise on offre
eerie veiling), la plus haute offie on noise
pour la maison s'eleva a trois mille florins.
(dans une vente publique).
—, verordenen, als Eene wet —, etablir
Inzage , yr. inzien , inspection , f. examen , m.
ant loi. Iemands gezondheid —, porter la
Bij de eerie — ziet men , dat dit fink valsch
sante de q. q.; zie Inftellen in de 2de bet.
is , on connoit a la premiere inspection quo
Eenen balk —, inschieten, enclaver, embotter
cet acte est faux.
une pautre.— , (scheepsw. ) masten , een schip
Inzagen , b. w. (ik zaagde in, heb ingezaagd)
bemasten , mister, arborer un navire. Een
aanvangen met zagen ; ook : eene fnede met
verrekt been weder —, (bij wondh.) remeene zaag in hout maken, commencer a scier,
bolter un os.
scier dans q. ch. Den rug van een boek—, Inzetter,, m. zie Infteller.
(bij boekb.) grecquer.
Inzetting , vr. zie Inftelling. —, vart, edelgeInzakken , o. w. (ik zakte in , ben ingezakt),
fteenten , enz. zie Inzetten. o.
door zakking invallen , inflorten arener, Inzieden , w. (ik zood in , ben ingezoden)
ebouler,, s'ecrouler, tasser,,s'affaisser , s'endoor inkoken, zieden , minder worden , difoncer. ten gewelf dat inzakt , une voice
mincer a force cde bouillir, ebbuillir, evaqui tasse, s'affaisse.

parer.

Inzakking , vr. inftorting , affaissement , fon- Inziedfel , o. afziedfel , decoction.
dis , eboulement , deroulement.
Inzien , b. w. (ik zag in , heb ingezien),
Inzamelaar,, m. celui qui recueille. —, van
tig doorzien. ; als : Hebt gij lust , dit boek
penningen , aalmoezen , collecteur,, quiteur.
eens to men ? avez-vous envie de parcouInzamelaarfler,, yr. van almoezen, quiteuse.
rir ce livre? —, met het verftand befchouInzamelen , b. w. (ik zamelde in , heb ingezawen , reflechir, examiner a fond, la pemeld) , inoogften , verzamelen , recueiltir,,
ser,, voir une chose de pres sconsiderer.
ramasser, amasser,,percevoir, recouvrer,, reIk heb die zaak Diet genoeg ingezien , (overcolter. In den ouderom zamelt , oogst men
wogen ,) je n'ai pas ,assez reflichi stq- cetde vruchten in van de vlij t derjeusd , dans
te affaire, je ne l'ai pas pesee assez mirela vieillesse on recueille les fruits de la
went. Zijne fouten —, reconnaitt e ses fandiligence de la jeunesse. Penningen —, coltes.
versehoonen , pardonner,, excuteeter des deniers. Aalmoezen
quiter.
ser,,user de condescendance. Zie mijne onkunInzameling , yr. inoogfling van vruchten , moisde wat in , excusez mon ignorance. —, nitson, ricolte, cueillette, quite — van penninilellen, eene betere gelegellheid afwachten ,
gen , voor de armen , collecte, cueillette.
opfchorten , temporiser, attendre q. temps.
—, inning, outvangst der belastingen , enz. Inzien , o. oordeel , bevatting , gevoelen , opiperception, levee.

Inzeepen , b. w. (ik zeepte in , heb ingezeept)
met zeep besmeren , sayonner, savonner la
barbe.

Weeping, yr. action de savonner f: savanna-,
ge, m.

Inzegenen , b. w. (ik zegende in , heb ingezegend) , door zegening inwijden , benir,, donner la benediction, consacrer ; zie Inwijden.
Kinderen — (bij het doen hunner belijdenis)
confirmer.

nion, intelligence fi ; sentiment, jugement,
avis, m. naar (mijns inziens ,)
d'aptis mon opinion, selon nsoi, a mon

o. bedoeling, oogmerk voornemen ,

dessein , but , on. vue , intention f. Wat — hebt
gij ? quel est votre dessein, votre but? -=‘>. narigt, consideration. 1k wil het , doen nit
zijner jaren, je le feral en consideration de son age.
opzigt , inspection.
nemen, faire inspection.

Inzegening, vr. benediction, consecration ,cen- Inzijn , o. w. (ik was in , ben in geweest)
*mations eener kraamyrouw bij haren
y etre, etre dans. Hij is er in geweest,
eerften kerkgang , na hare bevalling, rele11 y a ete.
vailles, f. ph
, 0. w.
zijpelde
best ingeInzeilen , b. Nirs (ik zeilde in, heb ingezeild),
zigpeld), zie Inzipen.

In-
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Inzijeen, 0. (ik zijpte ben ingezUpt), Inzweven, o. w. (ik zweefde in, ben_ ingezweefd), zwevend inkomen, entrer en plazupelend indringen in jets, entrer par filtranant ou en volant legérement dans Pair; ention, couler goutte a goutte dans , suinter,
trer en voltigeant 5 planer dans.
ruisseler; zie Zijpelen.

Inzwieren, o. w. (ik zwierde in , ben ingeInzijpeling , zie Inzijping.
zwierd), zwierend , waggelend inkomen,
Inzuping , yr. doorzijping , infiltration, action de ruisseler, etc.

entrer .en chancelant.

Inzinken, o. w. (ik zonk in , ben ingezon- Jobstraan, yr. larmzlle, larMe de Job.
ken), door zinken invallen , s'enfoncer,, Jodendom,, o. de joodfche leer , judaisme, m.
—, de gezamenlijke joden , le peuple julf,
s'ecrouler, s'affaisser. Zie Inzakken.
les juifs on les Israelites.
Inzitten, o. (ik zat in , ben ingezeten),
étre assis dans q.. ch.; fig. Hij zit er wel Jodengenoot , m. juif, proselyte qui a embrassd
le judaisme.
in (hid kan goed leven), it est fort, it vit
jodenkerk , yr. eglise juive , synagogue ; fig.
sen aise , it a de quo; vivre.
leven , getier , bruit confus , sabbat , bruit
Inzoet , b. n. zeer zoet , tras-doux , ce.
de plusieurs personnes parlant 4 la fois,
Inzonderheid , b. w. voornamelijk , bijzonder,,
tn. fam. brouhaha.
vooral, particulierement, specialement ,
yr. coqueret, alkekengi, m.
Jodenkers,
principalement.
Jodenkriek , yr. bonte Spaanfche kers , guigne.
Inzout, b. n. zeer zout , fort sale, e.
Inzouten, b. w. (ik zoutte in , heb ingezou- Jodenkruid , o. corneille , f. —, wegbre , wederik , chasse-bosse , perce-bosse , f.
ten), ninhet zout leggen , mettre au sel ou
en saumure , saler. Ingezouten vleesch, de Jodenlijm, yr. m. o. asphalte , bitume , m.
Jodenftraat , vr, juiverie, rue des full's, f. quarla viande salee ; zie Pekelen.
saleur.
tier des fillfs,m.
Inzouter,
Inzouting , yr. het inzouten, action de_saler, Jodenfchool, yr. , synagogue.
Jodenpek , o. zie Jodenlijm.
salaison.
Inzui.gen , b. w. (ik zoog in, heb ingezogen ,) Jodm , vr. fuive.
• zuigend intrekken, door zuigen inkrij gen , Joe;, verl. tijd van Jag-en.
absorber, sucer, attirer en su feant. De fpons ' Joelen , o. w. (ik joelde , heb gejoeld) een
dronkaards getier, geraas maken, vrolijk
zuigt het water in , Peponge absorbe l'eau.
Van eene zuigende min zuigt een kind dikzijn , krioelen , se divertir, se rejouir fort,
etc.
wijls eene ziekte in , souvent un enfant
,rend, gagne tine maladie en sucant une joffer,, zie Juffer.
Hij
heeft
deze
nouroiture mal saine ;
Jok, enz. zie Juk. enz,
grondbeginfelen te ,Parijs ingezo.gen , (is er Jok , o. boert , fcherts plaisanterie, railmede doortrokken), it a ite i mbu de ces
lerie, f. badinage comique, m. — en ernst ,
le comique et le serieux. Is het — of ernst ?
principes a Paris.
est-ce raillerie ou tout de bon ? Uit — (om
Inzuiging , yr. imbibition, impregnation ,f. soniet ) fpelen , jouer pour rien, pour s'acement, 00.
tnuser.
Inzuipen , b. w. (ik zoop in, heb ingezopen),
zuipende inzwelgen, influrpen boire gou- Jokbeen , o. (in de ontleedk.) zygilme , os fuMment, avec aviaite , avaler, homer.
gal , m. Tot het — behoorende , zygdmattque.
Inzulten , b. w. (ik, zultte in, heb ingezult) ,
in zout of zuur inleggen , confire au sel ou Jokboom , m. charme. Fleg of dreef van jokau vinalgre, mariner.
boomen 5 chat mille , f. Plaats, die met jokboomen beplant is , ch'armonie, f
Inzulting, yr. action de confire au sel et au viJoken , o. w. (ik jookte, heb gejookt) zie
naigrc, salaison.
jeuken.
Inzwachtelen , b. w. (ik zwachtelde , heb
ingezwachteld), in eenen zwachtel wikke- Jokerij , zie Jeuking.
len , emmailloter, ernbander,, entourer de Jokken , o. w. (ik jokte , heb gejokt,)boerbandage ou de bandes , fig. envelopper.
ten , fchertfen , badiner,, railler, plaisanter.— (zachter dan liegen) niet de waarInzwachteling, yr. action d'emtnailloter,,f. enheid fpreken , (zonder benadeeling van anveloppement , m.
deren) , (knapuilen) ne pas dire la visite ,
Inzwart, b. n. zeer zwart , fort-noir,, e.
ourder, donner des bourderies , des sornetInzwelgen , b. W. (ik zwolg in, heb ingezwolgen ), naar binnen brengen, infloktes.
engloutir,
goinfrer
engouJokkenaar, m. Jokkenaarfier of Jokfler, celui ,
ken , verflinden ,
Belle qui donne des bourderies;railleur , railler,, Bober, absorber en mangeant. Een
groote fnoek kan eenen karper op eens
leuse; menteur, menteuse, bourdeux, bourdeluse.
—, un gros brochit pent engloutir une Jokkernij, yr. zie Jok, o.
carpe tout d'un coup , fig. De zee heeft vele Joknaad, Inknaad , yr. (in de ontleedk.) surijkdommen ingezwolgen, verflonden , la mer
ture jugale.
a englouti bien des richesses.
Jol , yr. eene jutfche boot met twee fpitfche
ftevenen , espéce de chaloupe ou de petite barInzwelger , m. celui qui avale goulanzent

gourmand, goulw, engloutisseur ; fig. disszque, f. jol ,petit canot , m. yole.
Jollen , o. W. Okjolde , heb gejold), een kreupateur.
action
d'engloutir,
d'avaler
nend geluid waken, bulken , mugir.
Inzwelging , yr.
goulAment , engloutissement , m, absorption. jolletie, o. petit jol , m.
Jong, b. n. (het tegengeft. van oud) nog weinig
Inzwelgfler, yr. gourmande, (avaleuse)
jaren van zijnen leeftijd bereikt hebbende ,
Inzwemmen , o. w. (ik zwom in, ben ingej eilne ; zeer—, jeunet, te, Jonge planten , de
zwommen), zwemmencle inkomen , entrer
jeunes plantes. Jonge boomen , de jeunes arla nage, en nageant. —, b. w. zwemmend
bres. AANMERKING. Bij de vertaling van
inhalen, atteindre en nageant , u la nage.

Inzweren, o. w. (ik zwoer in , ben ingezworen) door zweren invreten , etteren, suppurer, s'ulcirer. De wonde is tot op
het been ingezworen, la plain s'es: aceri
jusqu'attx es.

dit woord, en een daarmede in verband gefield naamwoord, is te letten , of de jongheid van den perfoon, of wel die van eene

hem eigene hoedanigheid to kenneu gegeven
words

JO N
_words, als Hij heeft eene nog jonge dochter, eenen jongen zoon, it a une fille,
fils qui est encore jeune, en has age. Hebt
gtj den jongen zoon (bij kraamvrouw.) reeds
gezien? avez-vous déjà vu le nouveau
ye? Zijne zuster is nog jonge dochter, (vnifter) sa soeur est encore jeune personae, demoiselle, ( boertig ), jouvencelle

In mijne jonge jaren , (in mijne jeugd ) dans
trio jeunesse. Eerie jonge vrouw , sine jeune

femme. Dat is de jonge vrouw, (de pas ge-

trouwcle), voila la nouvelle matiee. De
jonge man , (pas getrouwde) le nouveau
snarid. De oude beer en de jonge heer le
pere et le Ps. Een jonge heer , un jeune monsieur. Een jonge man, (echtgenoot), un
jeune marl. Zie verder Jongman ; ook Jonger, Jongfte. Men zegt nog: Jonge wun ,
du y in vert, — bier, de la blare nouvelle.
Zich — kleeden, s'habiller a la maniere des
jeunes gens. — worcien , devenir jeune, rajeunir. Gij wordt dagelijks jonger , vous
rajeunissez tous les fours, fig. In de lente
wordt alles weer —, tout rajeunit au prin.
temps. — gewend, oud gedaan, cowrie on
s'accoutume , on s'en va. — o. pas geboren diet,
petit ( van eene hinds , van eenen rebok , )
aon, (van eene wolvin, ) louveteau. — van
fceh
wild zwijn , marcassin Het laatfle —
van een diet., culot m. De jongen van deze teef
zips fchoon , les petits de cette chienne sont
beaux; van daar, met jongen zijn (van de
wijfjes der dieren fprekend) etre pleine.
jongeling , m. een jong mansperfoon van boveil de twaalf tot bu de twintig jaren, vnjer, jeans homme, fence garcon ,adolescent,
jouvenceau, fig, seer fchoone — 5 adonis.
Jongelinglehap, y r. jeunesse, adolescence f De
jonge lieden, les felines gens.
knaap , nog jonger mansperfoon
Jongen ,
-d-an die jongeling genaamd wordt, garcon
1k was nog maar een kleine toen mijne
moeder flied, je n'etais qu'on petit garcon,
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son Pere cadet. Mijn jongere zoon,
mon file pufni.- 5 beter, nienweri, posteBuis

deur, e., plus recent, e, plus moderne.

Zijne aanfpraak is — of niertwer, later,
son droit est posterieur au mien. Van — da.
turn de plus fraiche date. — leerling, disci/de; de jongeren van den H. J. lee
disciples de if. Chr.
Jongetje, o, kleine jongen, petit garcon ,garconnet. Jongen.
jonggezel, hornme non marid , — die huwbaar is, en niet trouwt, celibataire, vieux
garcon.

Jongheid, y r, jeugd, jeunesse.
Jongstleden‘, zie Laatsleden.
Jongman , m. , jonge dochter, ongehuwde van
huwbare jaren , volwasfen , adelte. Zie
jouggezel.
Jongs , btj w. van jangs aan , des Penfance , des
le bas age. Wat heeft uwe zuster —?
( waarvan is zij befallen ?) de quoi votre soeur
est- elle accouclide.

jongite , b. n. (overtr. trap van jong) plus
feline, cadet, cadette , van broeders of insters. De — dochter, la cadette ou la fills cadette. Mijn jongite zoon, mon fils cadet.
verschte , le plus recent; — , laatfle dernier, ere. Uw — b,ief, votre derniere
lettre. De — dog, (oordeelsdag) lejour da
jugement, le jugement dernier.

Jonk , o. zeker indtaansch of fineesch vaartuig,
jonque (chinoise).

Jonker, adelijk jong beer, edelman, (jeune)
gentilhomme. — jong knjgsman , die de dienst
leert, en het werk van eenen foldaat doet,
cadet. Zie verder Hofjonke-r, Leijonker,
Saletjonker, enz.
Jonkerachtig, b, n. van wild, als het riekt,
(adelijk) tie haut gout.

Jonkeren , (ik jonkerde , heb 'gejonkerd) fik.
Het jonkers handwerk doen, lediggaan , flraatt
flijpen, battre le pave, faire le métier de

faineant, courir les rues.
(fam. mioche , dale) garconnet -quand ma Jonkheer,, m. titre qu'on donne en Hellande
la basse noblesse , bas gentil homme.
mere mourut ;-5 eerstgeboren knaap, 'als:
bevallen , ma jonk- of Jon vrouw, y r. ongetr. vrouw,
mijne vrouw is van eenen
de quaiite ou de condition.
femme s'estaccouchee d'un garcon; — ook in jonquille ,fills
v. (ond, w.) teiloos, jbnquille,
eenen ruimeren zin, (in den vertrouwelijken
fpreektr.) als : Hij is een goede — (een Jongen, b.w. (ik jonde, heb gejond); zie Gunnen.
goed flag van eels mensch, gezellig en in- Jonst, zie Gunst.
Ichikkelljk in de verkeering) c'est un brave Jood, m. juif, israelite, fig. juif, arabe.
judaque
garcon; it est bon garcon tout ti-fait; c'est Joodsch, b. n. eenen jood
juif, ye. Het joodfche y olk, le peuple juif.
an bon enfant. Kleine leelijke — marmot,
la
judee.
joodfche
land,
De
joodfche
Het
marmouset, finertge —, morspot saligaud viwandelaar, le juif errant. De — wet, la loi
lain, malotru. Een onnoozele —un bejaune.
judaique; op zijn —, b. w. a la judeaque.
leerling bij handwerkers ; — in herbergen ,
koflijhuizen, ( knecht) enz. als : kleermakers Joodfchap , o. zie Jodendom.
— garcon tailleur; van hier met het denk- Jool, m. (oo) halve gek, druil, zot,
bends, (gemeen) niquedouille.
beeld van minachting;, als : Hij behandelt
mij als eenen kwaden — it me traite de Joop , y r. fbort van zekere bekende winterappel , sorte de pomme d'hiver; ,meerv.
haut en has, comme un mZ'chant garcon.
dorre knop van zekere rozen , anders bottel
Een kwade unpolisson; in het algemeen
genoemd, boutonfletri de rose ou d'eglimtier„
ook wel voor kinderen , zoowel jongens als
chinorotion, (gemeen) grattecul.
meisjes , als : Hoe veel —s hebt gij ? combien d'enfants avez - vous ? Zie verder de met Jopenb er, o. fterk en fmeerig bier van lepelblad, bare midecinale forte es onctueuse ,
jongen zamengettelde woorden , als : leerfaite de cuilleree (cuilleron on cochliaria ego
iongen, koksjongen, fcheepsjongen, enz.
herbes aux cuillers).
Jongen, ' o. w. (ik jongde , heb gejongd),
jongen werpen (van lommige dieren ipre- Journaal , o. (ond. w.)journal, m. zie Dagboek.
kencle), faire des petits, mettre has. Onze jota, y r. de i of kleine letter in het hebr. en,
grieksch alphabet ; ook een puntje of ftreepteef heeft gejongd, notre chienne a fait des
; fig het allerje op de i, le point sur
petits. — van hinden fprekencle,faouner.
geringfte ; als ; Hij heeft er nog seen — vast
longer, b. n. (vergel. trap van jong,) plus
n'y a pas
gefchseven, (niets aan gedaan)
jeune, moms age, e, — naderhand geb. van
encore fait une pause d'a.
broeders of zusters, puind, e. cadet, te.
Oat is mijne jongere zuster,, c'est ma soeur Jouw, vr. een flepend geroep van fthimp esie
f4ot,, uitjouwing huh', dirttioa.
?ulnae. tic ben zijn jongere broeder,
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Jonwen, a. w. (1k jouwde heb gejouwd), juilen , o. (ik juilde , heb gejuild), huilen a
befpotten, uitjouwen , hoer.,
gronder. De donder juilt , le tonnerre gronde.
Irias , yr. zekere bloem , iris.
Joiltng, yr. gronderie.
Iiraswortel
racine d'iris , f.
Joist, b. n. naauwkeurig; even , net ,te, juste,
Is, de derde perf, van het enkelv. des tegenw.
précis , e. exact, e. Een , net , bepaald
tijds van het, h. w._ zip of wezen, est.
antWoord one reponse precise. De juiste
/sherd , yr. (een woord , van Vondel gevormd)
grootte , la grandeur precise. Eene juiste veroin het zijn of wezen eener zaak nit te
gelijking , tone comparaison Piste.
bijw.
.drukken , clothe.
justement , precisement , exactement. Gib
Iseileren , zie Afzonderen. Isoleerbankje (in
komt — van pas , vows venez justement
de natnurk.) bankje waarop men flaat om
propos. Hij heeft het — zoo gcclaan , als hij
gelectriseerd te worden , isoloite, m,
het gezegd had, it l'a fait precisement com'hien , b. w. (ik itte , heb gent, eon Zeeuwsch
me it i'avoot dit.
geraclen , justement divine.
woord) tot het huwelijk o yerhalen-, engager juistheid , y r. justesse, precision.
se mailer.
Jujube, yr. borstbezie , jujube.
ju,bel, o.
vrolijkheid , rejouis- juk , c, jok , houten werktuig tot infpanning
m.
sance , Jubilation,
van trekosfen , joug,
Osten in het —
Jubelfeest , 0. fête jubilaire. f
fpannen , mettre des boeufl au joug. Een
jubeljaar, o.
m. annee fabilaire ,
osfen , tone couple de boeufs; deux boeufs
jack , juchtleer, juchtenleder,, o. rusfisch
atteles sous le mime joug, houten werkleer , cuir de Russie on de Mcscovie, roustuig , op de fchouders gel egd , om aan beide
si ,
zijden iets te kunnen dragen , als : — der
jachtleeren , b. n. de roussi.
melkboeren , joug a porter du lait ; fig. Een
Judas , In. fig. verrader, Judas , traitre.
hoot van drukkende dienstbaasheid , als :
judasbaard in. bathe rousse, barbe de juHet — der flavernij of dienstbaarheid, le
dos, f.
joug de la servitude. Het — afichudden ,
Judasboom m. (in de kruidk.) wild johannis(zich vrijmaken) secouer le joug. Een yolk
brood , gainier.
onder het — brengen , faire subir le fang
Judashaar, o. rood haar, cheveux ranges ou de
a un people, subjuguer on people. H o aJudas, no pl.
ten
eener brag , (op de waterl.)
judaskus ,
baiser de Judas on tie traits e.
palee on arcke d'un pont,
— over
Judasoor,, o. (in de kruidk.) excroissance qui
het roer op fchcpen , joug de gouvernaol.
vient star le sureau, oreille de Judas, f. Jukbeen , o. (in de ontlk:) os fwgal , on. Zie
( fcheepsw. ) alonges d'etr4ve au d'icuJokbeen.
friers.
jukboog , m. (in de ontlk.) flaapboog , arcade
Judaspenning, in. (in, de plantk.) nom d'une
tenaporale , zygomatique.
plante.
jukgefpan , o. attelage de boeufs, no.
juffer,, yr. jonge dochter of dame, demoiselle, Jukgordel, rn. zie jukriem,
dame (of jufvrouw) van gezelfchap, demo:- Jukje , o. klein juk , petit joug ,
, freu- Jukken , o. meerv. (in de bouwk.) balken onsells de compagnie, Eene adellijke
, damoiselle. fprw. — nit den mond
der eene luifel of een afdak , solives, serfpreken, parlor hardiment. —, als toefpraak,
vant a soutenir ton appentis, f. pl.
mademoiselle , (in de tooneelpoezu ook :) Jukriein ,
buikriem saitgle
madame. —, bedwarmer, bassinoire 1: chauf- Jukzenuw , vr. (in de ontleedk.) nelf fugal.
moine
,
In.—,
(fcheepsw,
blok
zone
,
Julij
,
Hooimaand
, Juillet, mois de Juillet.
fder Ichijf, blokkatroJ , moufle sans poulie on
De vierde —, le quatre
Juillet. Half—,
de parade. Duffers, (zekere fcheepsblokken)
la 771 i-Juillet.
caps de mouton , paal o Fmast die dun junij, Zomermaand , Wiedernaand , juin,mots
en lang is , on met ouune lerche de 'moyenne
de Juin. De derde —, le trois de Jain.
grosseur (25 pieds) —, of lange flaak , waarKom half — terng , revenez a la mi-juin.
mede men een vlotwerk of eene befchoeijing Jurisdictie , v. (ond. w.) regtgebied , juristhcverflerkt apAndure. — (in de bouwk. )
:ion.
noordfch fpiertje, esparre, f
Jurist, m. (ond. w:) regtsgeleerde , juriste.
jufferachtig , b, n. qui a do penchant pour le Jurit , m. overtrek voor kinderen , fourbijw. comme
sexe, enclia _aux femmes.
reams, on. —, kleedje voor yrouwen, roone dame , en dame , en demoiselle.
be, f.
jufferlijk b. n. en bijw. en demoiselle:
Jkistificatie , v. (ond. w.) regtvaardiging, verjufferhouaje , o; fchoottiondje , bichon, in.
ontfchuldiging , justification.
faletjanker,, damoiseau.
jiifferling ,
rustificeren ,
ik justificeerde,
(ond.
verontbeau saw, m. les demoiselles et
Jufferfchap,
heb gejustificeerd , regtvaardigen
'les dames,
fchuldigeu , justifier.
jtiffertje o. Jenne, petite demoiselle. — in het justitie , yr. (and. w.), regtoefening , regtsgroen (ze k ere plant), nigelle de Damas , f.
pleging- , regtsoefening 7 justice.
jtifyrouw,, yr. woord van beleefdheid ter aan- Jut, yr. zekere lckkere zomerpeer,, certaine
duiding eener niet adellijke ongehuwde vrouw,
poise
fain. nooit, nimmer,
als,: — ,, mademoiselle B —, ter aandui- jutrnis , vr. als : te
ding eener getrouwde vrouw , nit den bursemaine aux trois jeudis; a la saint-jagerftand , en (op vele plaatfen) cane predimais.
kants vrouw a cone huLshoudiler, ,gonyernant
Juttepeer, zie Jut.
als: — S. , madame mademoiselle, la demoi- juweel, 0, (cc) kostbaarheden tot lijffieraad
gefchikt, joyau , byou, diamant,, m. pierreselle. —, meestere,sse , maitresse , madame.
Is de — te huis ? madame est -elle visible?
i es , f.pl. AANMERKING. VOOtheen werd
votre maitresse est-elle visible?
meest, het woord joyau, thans meer
Juichen, o.,w. (ik juichte , heb gejuicht) zijne
bojou gebruikt : beide in vergelijking met
vreugde door. een laid gefchreeuw aan den
elkander gebragt zijnde , verflaat men onder
dag leggep ,n . pousser jeter des ells d'allijoyan,...tlet fehoonere rijkere , meer kostba..
gresse, de joze,faire des acclamations.
re , en ander bifoll, het fraaijere, bevalligere,
meet

W
meet kunstigere. De juweelen der kroon ,
les joyaux tie la couronne. Het — van de
ordc, le bijou de l'ordre. Het Nederdnitfche woord in het meervoud gebruikt, heeft
in het algerneen de beteekenis van bewerkte, geflepene edelgefteenten ; in het bijzonder diamanten , pierreries , f diamsnts, tn.
de la bijouterie. In juweelen handelen , tra, en pierreries. Eene fnuifdoos 5
fiquer,agocier
met juweelen onizet , une tabatiere garnie
tie diamants ; fig. Len — van eel], meisje ,
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Juweeidoosje ,.juweelkistje , juweelkofrertje, o.
ecrin, baguter, in. cassette aux bijoux , f.

Jnweelhandel , m. juweelknnst ,
jouterie , f.

juweelpoeder, o. poudre a bijoux, f.
Juwelier, m. joaillier, bijoutzer.
juwelierfler, yr. joailliere, bijoutiere.
n
ivoire, ebtorne, r. onIvoor,, o. elpenbee
bewerkte olifantstanden
( in de nat. gefch. )
'

du morfil, ou tnatfil, m.
Ivoordraaijer, m. tourneur en ivoire.
une fille
aimable, personne distinguee Ivoorwerk, o. ouvrage d'ivoire , in.
kain ton pd•
Ivoren
n.
d'ivoire. Een
par ses vertus etb.
ses connaissances.
J uweeleu , b. u. de pierreries.
gut d'ivoire.

K.
K, yr. de tiende letter van het alphabet , Ie. tn. Klakfpier, v. (muscle) baccinateur.
Kaal, b. n. zonder haar , vederen of loof, eez.
Ka, zie Kauw.
e, nu,
Kaafkizer,, o. (fcheepsw.) ferinoir,, tn.
( het tegendeel van ruig) chauve , ras,
e, pele , e, plume , e, sans plumes , als : Een
Kaag,vr. een zeker binnenlanclsch vaartuig,cague.
sine
tete
chauve,
rase
oar
pelee.
Kaagje , o. verkl. w. van Kaag ; inzond. zekehoofd ,
Die jonge duiven zijn nog —, ces -pigeonre foort van koek , espece de pain ti"epice.
neaux n'ont pas encore les plumes. an kale
Kaagman , Kaagfehipper, , batelier d'une Caboom (welks bladeren door de rupfen zijn
gue 5 patron, maitre d'une cague.
Kaai yr. metfelwerk aan het water , dienenafgevreten) ton arbre sin , sans feuilles
depouille de feuilles. Een kale berg , (met
de tot eenen dijk of dam , quaff, m. chausgeene bOomen of flruiken bewasfen) tine
see. —, havendam , mdle , in. Het huis van
montagne touts nue (sans arbres et arbrismijne oudae dochter te Goes , komt op de
— nit, la maison de ma fills ainee a Goes
seaux) Eene — flof, une itoffe rase, sansdonne sun le quai. —, kleine dijk , petite dipoll. Een kale rok (waarvan de eerfte wolnoppen reeds afgefleten zijn) un habit ras,
gee. Het fchip ligt aan de —, le vaisktau est
au quai ou devant le quai.

Kaaiboef, kaailooper, kraijer,, m. die de fchepen
opwacht, croclseteur, brouettier, pilier de quai.
E.aaidijk , m. (kadijk) kleine dijk, petite digue
ou cfroauskee d'un quai.

Kaaidrager,,
vivandier ; zie Kaaiboef.
Kaaigeld, o. quaiage, en.
Kaaijen b. w. ( ik kaaide , heb gekaaid) als :
de raas —, (fcheepsw. ) butter les vergues, les
amener jusqu'a la tnoi tie du mat ; zie Toppen.
Kaailooper,, zie Kaaiboef.
Kaaiman,
foort van krokoclil, caiman.
Kaaimeester, , garde-quai ou maitre de quai.
Kaak, yr. het been, waarin de kiezen en tanden geplaatst zijn , kakebeen , machoire.
Van Kier de fpr. w. flijf in , de kaken zijn,
flout fpreken , 'etre fort en bouche , en gueule.
Door de kaken jagen , (alles doorbrengen ,
opteren ,) depenser tout , manger tout son
bien. Iemand uit de kaken (het geweld) des
doods redden , sauver quelqu'un des portes
de h.; mort. Met fliive kaken (met onbefchaamdheid) lets loochenen , nier une chose
effrontement. Onderfle — van een paard,
ganache ,
, wang , one. Zij heeft roode
of blozende kaken , elle a les joues verIngevallene kaken , des joues creuses.
Kaken (kieuwen) der visfchen , les ouies if. pl.
Kaak , yr. fchandpaal voor misdadigers , polori,
m. en de ijzeren beugel hieraah beet carcass,
m. Men zegt thans : Iemand aan de —
zetten metts e quelqu'un au pilori on ton

use; tout pele, qui montre la cords ; fig.

ontbloot van het noodige, dat bij eene zaak
past , behoort, als : Len — fchip , (zonder
mast) en vaisscau des appareille , ton vaisseau
depouille c'e ses agres. Eene kale reede
(zonder fchepen) , tone rade nue, sans
vaisseaux. Kale masten , des mats de.
garnis. Een kale fleng zonder mars ) mdt
sans hune. ( In het bijzouder geldeloos )
als: eene kale ( arme ) juffer, une demoiselle pauvre, denuee de tout. Een kale
jonker,, ton gentilhomme qui n'a que la cape et l'epee. Spr. w. Hij is zoo — als een
leis, it est gueux comme ton rat d'eglise.
Iemand — maken, — plukken , (uitkleeden),
plumer, appauvrir quelqu'un. — worden,
devenir chauve. Ik word —, je perds mescheveux ; fig. (arm worden) devenir pauvre,
s'appauvtir, perdre son Bien. —, van de
noodige gronden ontbloot (in eenen verachteiijken zin : vain, e, frivole , plat, e, als:
Dat is eene kale verontfchuldiging of uitvlugt c'est. un vain pretexte ,un field subterfuge, une vaine oufrivele ercuse ,une de-

aite.—, flecht , karig van geene Waarde
fmauvais,
e, mechant, e, maigre , chiche ; als :

een — middagmaal , un michant diner. Eerie
kale keuken, tone maigre there; une pauvre
cuisine. 5 (in zijne bedoeling te leur gefleld.) als : Hij is er — afgekomen , it a eu un

pied de nez; al s'est tire mal d'affaire; it s'en

flecht onnozel , laf, zie Lafest mal tire.
Kaalachtig , b. n. un pen chauve.
Kaalheid , yr. chauvete,— des hoofds , (in de
geneesk. calvitie ;— der oogleden, milphose.
armoede , pauvrete. lafheid , flaauwheid , platitude , vanite, faiblesse, fadeur,2
insipidite ; zie Kaal.
Kaakje, o. verkl. ,w. , zie Kaak ; inzond. ze- Kaalkin, m. baardeloos mensch , imberbe ,homker gebak , espece de petit gateau.
me imberbe.
Kaakklieren , vr. theerv. glandes maxillaires. Kaalkop , kaaloor,, in. en vr. ate chauve on
pelee f.)
Kaakmes, o. couteau d'encaquetor, de caqueur.- pelde ; (pad
eene dull met kale pooten, piKaalpoot,
Kaakflag , m. zie Kinnebakilag-.
Kann ,
Gg2
carcass, pilos ier quelqu'un fig. noter ou
marquer d'infamie, des-honorer ou diframer
quelqu'un. Dat verdient de —, cela metite
le carcass Het zetten aan de —, le pilorirnent. — (zeew.) rukwind , tourbillon,
grain tie vent, ns.
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geon non patu;, fig. een die geen geld
heeft, pauvre here.

Kaam , vr. de fchimmel die zich, als eene Witte huid op bier, wijn, azijn, enz. zet,
tnoisissure , chancissui e.

Kaamachtig, b. n. qui commence a moisir,
chancii , moisi , e , clianci, e.

KAA
une petite flammiche a la chandelle; fig.

Hij gaat uit als eene (kwijnt zachtjes
weg), it s'en va on s'eteint comme una
chandelle, Hij vliegt al om de —, (men
zal hem haast be;rappen ) it vient de se

a la chandelle ; it est sir le point d'dbe tiler
'
tee pris. Zijne — brands in de pijp , it est
prês de samort. Zie verder de met kaars zamen-

Kaamfel, o. Zie Kaam.
geftelde woorden, als: Stal —, Was — enz.
Kaan , vr. eene foort van middelmatig vaarwig, zonder verdek, boot , esynif, tn. na- Kaarsdrager, m. hid eene plegtigheid (procescelle,
canot , m.
sie) in de rota. kerk, cetopraire.
Kaan , yr. (meestal meerv.)kanen harde flukjes Kaarsmaker , rn. chandelier, fabricant
van uitgefmolten vet, des parttcules indissomat chard de chandelles ( van was) cirier.
lubles de graisse fondue, pl. ctetons, m.
Kaarfenmakenj vr. lieu cis Pon fait des chanKaankoek, in. pain de ci etons.
delles , na. fabrique de chandelles. —, metier du chandelier.
Kaap, yr. een fink lands, Bat als een hoofd
kaarslade , vr. boite a chandelle, f.
in zee uititeekt , een voorgebergte, cap, Kaarsbak ,
promontoit e, m. kleine — , Pointe. De — de Kaarsdief, m. mouche qui vole autour de la
goede hoop , le cap de bonne espet ance. Ter —
chandelle. — flammeche , f.
varen (zeew.) naviguer en course; eraser stir Kaars - katoen , o. fit a 'niche, tn.
zie Kaarfenbak.
les vaisseaux ennemis ; ecumer la tiler. Eene Kaarskist, yr. evente.
— omzeilen , parer on doubler un Tus- Kaarslade , yr. zie Kaarfenbak.
fchen twee kapen zip n , etre encape. n.
Kaarslemmet, o. , pit, f. mlche de chandelle,
Kaapsch, b. n qui vient du cap de bonne espef: (wanneer hetzelve brandt), lumignon , tn.
ranee , relatif, ive, a un cap. m. pl. Kaap- Kaarslicht, o. lueur ou lumiere de la chandelle.
fche ezel, zlbte, m.
Bid — werken, travailler a la chandelle.
Kaapflander , m. , op fchepen cabestan , via- Kaarsongel, m. en yr. suif, m.
das ; groote houten baak op eenen hoek Kaarspit , yr. zie Kaarslernmet.
lands (aan den Helder alleen kaap genoemd) Kaarsfmeer, o. zie Kaarsongel.
cabe,tan volant. — zie Vuurbaak.
Kaarsfnuiter,, m. die den post heeft van de
kaarfen to Inuiten, als in den fchouwburg
Kam:, yr. vischkaar of vischbun, zie Vischben ; — m. en vr. , ( bijna verouderd woord, )
enz.) moucheur. snuiter, mouchettes , f. pl.
lieve vriend, vriendin, ami, amie intitne.
Kaarsfnuitfel, o. mouchure f.
Kaarde , yr. , distel in het algerneen, Char- Kaarsvet, o. zie Kaarsongel.
don, m. In het bijzonder is het eene distel Kaarswerk, o. ouvrage fait a la chandelle, m.
met zeer fcherpe punten aan den top, kaar- Kaarswinkel , m. boutique de chandelles , de
den distel, waarvan de toppen , (kaardechandelier , f.
bollen) op zekere plaatsen tot het hekelen Kaart , yr. ipeetkaart, carte (a joyer,)
van vlas gebruikt worden, daarom ook volEen fpel kaarten , un jeu de cartes. Op of
lers- of weverkaarde genoemd, chat don a
met de — fpelen, jouer aux cartes. De
carder, a foulon, in. Van hier draagt het
kaarten doorfchieten , hattre, brouiller ou
getande ijzeren werktuig, om wol to kamtaller les cartes.' De kaarten afhemen , conmen, dienzelfden naam. Ribben en beet der
per les cat tes. De — geven of omdeelen,
artisjokken worden ook kaarden genoemd,
donner, faire les cartes. Wie moet de —
cardes — zekere wollen stof (bij den hoegeven? a qui est- ce a donner, a faire? a qui
denm.), carrelet , its.
est la donne? Wie moet fpelen ? a qui la
Kaardebol, m. tete de Chardon a carder, f
carte? Eene — opfpelen, s'en aller d'uKaarden , b. w. ( ik kaarde , heb gekaard)
ne carte. Het geven van de —, de incattier, enversir,, lamer. Het Laken —,
zet, la donne. De kaarten zijn vergecat donner.
ven , la donne est fansse, on a donne
Kaardendistel, vr. clwtdon a carder, a foumat les cartes. Men moet de — hergeven,
lon, m.
weer overgeven , it faut re faire lee cartes.
Kaardenmalcer, m..cardier.
Lent goede of tlechte — hebben , avoir bon
Kaardeniteker, m. ouvtier qui lave la lame
on muuvais jeu. Men kan in uwe zien,
des cat des qui nettoye les cat des.
houdt uwe — digt, on volt votre jeu , caKaarder, m. cardeur.
chez votre jeu. Hij heeft eene fchoone —
Kaarcifel', o. curdle, kaardewol,f. laveton , en.
gekregen , it lui est entre , venu,beau feu.
Kaarditer, vr. cardeuse.
Hij heeft eene flechte — gekregen, it lui
est rentre vilain jets ; fig. Iemand in de —
Kaars , yr. (in het algemeen) , chandelle. f; flamkijken , (deszelfs geheime aanflagen befpiebeau, Bij de — werken, ttavailler a la
chandelle. Kaarfen branden , bailer de la
den) eller,, observer quelqu'un de pies. De
gekken krijgen de beste kaarten (zijn gelukchandelle. Zoo refit als eene droit, e,
comae tine chandelle. De — fnuiten, mookig) fpr. w. Les fous sent heureux en cartes,
les chevaux courent les benefices et les dues
cher la chandelle. De — loopt af, la chandelle
coule. Kaarfen van acht in een pond, des chanles attrapent. Staal—, carte a ichantillons.
delles de huit a la 'hie. Een eindje kaars , un
— eene op papier, parkement of dock geteekende of gedrukte meetkundige afbeelding
bout de chandelle. Drie koningen —, chantot aardrijkskundig of iterrekundig gebruik ,
delle des rots. Eene was —, one bougie ; in
de Roomfche kerk, cierge; m. Van daar wijcarte. Land —, carte gdographique;, ou
de geographie. Zee
calve marine, hydrokaars, eiet ge benit , chandelle benite. Nacht
—, chandelle de veille. Jets met het uitbrancarte astronomique
graphique. Hemel
Gellacht —,
den der —verkoopen, aanbeiteclen (wanneer"
mappemonde,
Wereld
de koop verrigt moet zijn, eer eene daarbij
carte genealogique (zeew.) roisde of wasopgeftokene --uitgebrand is,) vend; e , adfend gradige —, carte reduite de mercator
huger quelque chose a l'extinc-tron de la chanzonder graad , carte par routes et distances;
delle, des flambeaux, des feux; a la chan— met groot of klein beflek, carte an grand'
delle iteinie. Er is een dief aan
, it y
on au petit point; — van misivjzing , carte de
di-
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fromager, vase perce, en ‘Pon
diclinahon ou de variation. Afgezette , Kaasnap ,
met
ei
egoutter
le
fromage.
waarin onderfcheidene kleuren de ondercheidene deelen der oppervlakte aantoonen) Kaasreuk , vr. zie Kaaslucht.
, tours Kaasvat, o. , caserette, f. klein
chaseret, m.
carte enluminde. Kunstjes met de
Kaasvorm,
cagerette, faisselle, cage,
de cartes , m.
forme a fromage, f.
kaartpapier,, carKaarteblad , o. carte, f.
Kaaswee , vr. hue, petit
m.
ton, m.
Kaarten , b. n. qui est fait de cartes ; fig. Len Kaaswenkel , m. boutique d'un marchand de
fromage, boutique de fromage, f:
huis, (ligt, oosterk huis) chateau de cartes.
Kaarten o. w. (ik kaartte , heb gekaart) op Kaasworm , m. zee Kaasmade.
Kaaswrongel , yr. geflremde melk , caille, m.
de 'kaart fpelen , j ouer aux cartes.
caillebotte, f.
Kaartgeld, o. argent pour les cartes (aux domestiques). Het — betalen , payer les cartes. Kaatje , 0. verkl. vrouwennaam , Catherine,
Cataut, Cateau , Caton ou Catin. Spr. w.
Kaartje , o. billet, m. de visite, pourfdliciter,
Het is gedaan met —, (die zaak is nit,
pour prendre conge, pour remercier queler is niets meer van re wachten ,) adieu
qu'un de quelque chose, etc.
marchand ou vendeur de
paniers, vendanges tont faites ;- tirez
Kaartkooper,,
rideau, la farce est joule.
cartes.
Kaartmaker, fpeelkaartmaker,, m. fabricant Kaats , vr. de plaats waar de bal (in het kaatsspel ,) na den eerften iluit valt , chassede cartes , cartier.
paume. De — teekenen , marquee- la chas, etresKaartpapeer,, o. carton , m. Graauw
se. De — winnen , gagner one chaste.
se, f.
Teeken die —, let daar op , chaste- la ,
Kaartpasfer,, m. compas de carte.
notez bien cela. De boeren , met de
Kaartfpel , o. jett de cartes , tn.
hand , in de opene lucht ; la longue paume,
Kaartfpeler,, m. joueur de cartes , die dit veel
De — met een net in eene geslotene baan ,
doet , brdlandier.
la courte paume; Eene — mis , chaste mot-.
Kaartfpeelfter , vr. joueuse de cartes.
le; fig. Ilej weet de — wel te teekenen ,
Kaartwinkel , m. boutique de cartier, boutique 04 Pon vend des cartes (gdographiques
it salt bien compter, ou faire des comptes
son avantage.
ou des jeux de cartes.) f.
Leejdfche
,
komijnen
Kaatsbaan
, vr. paume, f. tripot. m. — (der
Kaas , fromage. m.
oudheid), spheristere, m.
romage a cumin , no; zoetemelkfche —,
f
pate grasse, 1. Edamfche — , fromage
K aatsbal , m. eteuf, m. paume, balk pour
jouer a la paume, f.
cro4te rouge; m.; groene — , fromage vent,
fromage tie liege. Groe- Kaatsdak , o. tilt d'un feu de paume. m.
tn. Limburgsche
ne , -befchemmelde —, fromage persille , Kaatsen , b. w. (ik kaatste , heb gekaatst ,)
jotter a la paume. Spr. w. Die kaatst , moet
Jonge of verfche —, fromage tutu,
deR bal verwachten ; wie — wil moet den bal
tn. Oude —, fromage dur, m. Zwitferwachten , le railleur doit eattendre a la
fche , fromage de gruyere. Room —,
riposte; qui craint les feuilles n'aille pas
a la creme , non icreme. Schapen
fromage
fromage , de lait de brebis. —en brood, Kaatfer,, m. joueur de paume.
du fromage et du pain; van bier Kaas- en Kaatfing , yr. action de jouer 4 la paume,
jet, de paume, f.
broothvolk , (in de Nederl. gefch.) nom d'un
parti. De kat de — vertrouwen , donner les Kaatsmeester,, m. maitre d'un jets de paume,
poules a garder au renard, caliper a l'ivrogne
paumier.(oudtijds)spheriste.
les clefs de la cave, dinner la brebis a girder Kaatsnet , 0. raquette, f.; in het meerv. fiau loop; mettre trop de conflance en un friand.
lets du jou de pantile.
Kaasachtig , b. n. caseux, euse, fromageux , Kaatsfpel , o. feu de paume, m. (in de oudh.)
spheromachie.
euse.
Kaasboer,, m. paysan qui fait du fromag e ou Kaatsplankje, o. triquet, battoir, m. Zie ook
qui le Porte au marchd ; fromager.
Ka?tslez t.
eef, yr. raquette a trois pied;, sur laKaasbord , o. plat a fromage, m.
quelle on fait bondir la bale.
Kaasjager,, m. die met kaas rood rijdt , celui
Oud
Kaauw,, zie Kanw.
qui volture du fromage, chasse-fromage.
man , die nog naar de meisjes omziet, to- Kaauwen , b. w. (ik kaauwde , heb' gekaauw(1)
quard; vieux routier, viehlard qui fait le
tridcher; met moeite , pijn of zonder lust,
tnachonner ; tabak —, pruimen, coacher du tagalant.
bac. fig. Aan iets wat te hebben , ( veel
Kaasjeskruid, o. maluNe 7 mauve, . bimauve ,
te doen hebben) avoir quelque chose a ruguimauve.
miner. Zijne woorden — manquer ses paKaaskamer, , yr. chambre a serrer ou garroles.
der le fromage , fromagerie, (op fchepen )
Kaauwer,, m. mdcheur ; tabak-kaauwer,, (pruisaute au frontage.
talmouse, f.
mer-, ) mdcheur ae tabac.
Kaaskoek,
marchand de fromage.
Kaauwing, yr. het kaauwen , mastication, f.
Kaaskooper,
fromagere.
mdchernent , m.
Kaaskooptler
Kaauwmiddel , o. Kaauwartsenij , mdcizicatoire ,
Kaaskorf, m. clayon, iclisse, f:
masticatoire,
Kaasleb , yr. (um de melk te doen firemmen)
Kaauwsel , o. ce que- Pon a tnache, machu.
ftremfel, _presure.
re,
Kaaslucht , vr., odeur de fromage.
Kaasmacle , yr. mite de fromage.
Kaauwspieren , yr. meerv. les masticateurs,
Kaasmakerij yr. , fromagerie Kaashuis of hut
les muscles masticateurs.
(in Zwitferlaud) waar de kaas gemaakt wordt, Kaauwaer,, vr. macheuse.
chalet, m.
Kaauwtanden , m. meerv., dents rachelieres,
f.
Kaasmarkt , yr. marche au fromage, m.
Kaasmat , yr. , zie Kaasvorm.
Kaauwtje , o. morceau mdché , in., petite booKaasmes , o., grand couteau pour trancher ' chee, f:
on couper le fromage.
Kabaal , (oud w.) in. faction, cabal.
pa rt,
Gg 3

KAB
488
babas, yr. een hengelkorffe yan moo' of biezen , vijgemandje, cabas, m.
Kabasfen , b. w. (ik kabaste, heb gekabast,)
(behendighjk
stelen, ontfutfelen,) voler
,
aaroitement escamoter,, flouter.
Kabbelen , o. W. (ik kabbelde , heb gekabbeld), van water fprekende wanneer het
zacht bewogcn worth , ruifelen , battre
contre, s'agiter,, gazouiller, balancer,
onduler doucement. Kabbelende beek3es ,
des rulsseaux gazouillants, m. pl.
Kabbeling , yr. deuce agitation , undulation de
l'eau. De dijk wordt uitgehold door de ,—
van het water, la digue se crease par rap=
tation de l'eau.
Kabbelftroom,
riviere doucement agitie. f
m.( fcheepsw )ankertouw, cable, m. amarre f: Den — vieren, (nitfchieten)flier le cable.
Den — infteken , (onder den ankerring vastmaken), etalinguer on talinguer le cable. Kabelsmaken , Haan, abler. Den — kleeden ,
fourrer le cable. Den — kappen , cooper le
cable. Den — ontkleeden , lever la fourrare du cable. Bij den — than , veiller le
cable. Den — klaar houden, parer le cable. Den — vast of losmaked , boscer on debosser le cable. Den — opfchieten , rooter
le cable. Den ontrollen , van de beting
doen , debater. De — komt op cn neer, wordt
loodregt , le cable apique. Een gefchuurde
—, en cable raque. De kabels min onklaar,,
les cables out un demi tour; fig. Er is een
kink in den —, (de zaak vindt tegenftand),
it y a one coque dans le cable ; it y a quelque fer qui cloche. Dat is een — op zolder
(dat middel is nog ver te zoeken), c'est un
remade qu'il fasit aller chercher Bien loin;
c'est chercher midi a , quatorze heures; c'est
l'heure perdue, le foe le cherche; ce seraient
des noisettes pour celui qui n'aurait phi's de
dents. (In den gem. fpreektr.) Er is — op
zolder, it y en a une go aside quantite.
Rabelaaring, m. tournevire , f.
Kabelgaren, o. fl de caret, toron oft touron
d'un cable, m.
Kabelgast,
(fcheepsw.) gardien de la fosse
aux lions.
-Kabelgat, o. a n bo rd.van de fchepen , plaits
waar de touwen bewaard worden , fosse aux
cables (aux lions)'plate forme des cables , f.
Kabeljaanw,, m, cabeliau, cabillaud, merlus,
no. mortie fraiche, f Grootfie en breedfie
goberge , m.\fprw. Eenen fpiering uitwerpen om eenen — te vangen , dormer un oeuf
pour avoir un boeuf:
Kabeljaaawsch , zie Hoeksch.
Kabeljaauwvangst , Kabeljaanwvisfcherij , yr.
_1z-eche du cabellau, du merlus, etc.
Kabelkot , zie Kabelgat.
Kabelkleed, o. fours-use de cable, ":
Kabelrand, m. om een fink geld, crenelage.
Kabelslengte , vr, longueur de cable, encablure.
Kabelfirik of knoop,
co oupiat.
KabeLtouw, o, cable,
vavain,
Groot
In. Dun — , dat men naar den kaut werpt , om
een vaartuig aan te halen , grelin,
Geflorbt dat eenmaal dikker is aan het
eene dan aan het andere einde , grelin en
queue de rat.
Kabelflag, m. coup de grelin.
Kabinet , o. (ond. w.) fchrijnkas nie, laden,
cabinet, m. van dear: groot vercrek, waarin
eene verzameling yan zeldzaamheden , fchilderftukken , oudheden , enz. bewaard , en aeon
de liefhebbers , op verzoek, vertoond worden,
cabinet de curiosites , de raretds , de peinture,
de tableaux, d7an.tiiultes, eta. , Een afge-
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zonderd vertrek om ongehinderd zijne bezigheden te verrigten , cabinet, m. van d.aar
geheime fiaatsraad of raadsvergadering van
eenen vorst , als: de kabinettcn van Weenen
en Petersburg , les cabinets de Vienne et de
Petersbourg.
Kabinetfluk o. piece excellente, f piece de
cabinet , f.
Kabinetwerk , zie Schrijnwerk.
Kabinetwerker,, zie Schrijnwerker.
Kabouter,, m. kaboutermannetje ; o. dreumesje,
kleine knaap , of jongen , petit drile 7 petitlutin , petit nabot , farfaet; met cane foort
van verachting iemand, die weinig aanzien
heeft, en zich door zip gedrag belagchalijk
maakt, als : een van die kabouters deed zijne
triomfelijke intrede , on de ces gens de rien
son entree to iomphante. —, in de geestenleer
des ouden bijgeloofs is kaboutermannetje eene
foort van middelgeesten , die des naehts
dienflen bewijzen (ook bergmannetje
genaamd), esprit follet , lutin , far fader; zie
D werg.
Kabretleer, o. jong geitenleer,, posits de cac ctbron , tn.
bri ,
Kabretleeren , b. n. de cizevrotin, de cabron.
Kabuis, zie Kombuis.
Kabuis-kool, yr. buiskool , kropkool, chou Cabus , m.
Kadaster, zie Cadaster.
Kade , zie Kaai.
K.adijk , zie Kaaidijk.
Kadraai, yr. zoetelaars vaartuig, waarmede
men bij de fchepen , die op de reede liggen,
waitn nitvoert , barque ou chaloupe de vivandier dans un poi t, en rade.
Kadraaijen , o. w. (ik kadraaide , heb gekadraaid), older en rade, faire le metier de
vivandier, vendre des rafraichissements aux
vaisseaux en rade.
Kadraaijer,, m. restaurateur, vivandier, regratticr de port ou de redo.
Kadraaifter,, yr. regrattiere ,vivandiere de port
on de rade.
Kaf, o. de fijne afy ai van gedorschte granen ,
balle, f. bourriers, pl.; — en firoo, (in
de prakt.), ablais, no. fpr. w. Er is geen
koren zonder —, (hoe men ook zorg dr*.
ge , er mengen zich nogtans flechten onder
de braven) it y a toujours de l'ivraie
parmi le ble. Dat- is — gedorscht (dat is
vergeefsch werk), c'est peine perdue, peine
inutile; c'est tirer sa poudre aux moineaux;
c'est laver la tete d'un tine.
Kaffa, o. zekere fiof foort van trijp, mOkfluweel, moquette, f.
Kagchel, yr. pale, m.
Kagcheldeur,, yr. poste du pale, f.
vapeur du pale, f.
Kagcheldamp ,
Zie Grubs.
Kagchelgruis , o. menue
Kagchelhout , o. , bois pour le poele , m.
Kagchelkamer,, yr. poele, m.
Kagchelkolen , yr. meerv. fijne fieenkoleii ,
gruis , houille, f:
Kagcheloven , m. fourneau de pale.
Kagchelpiho , vr. tupau d'un poêle, on.
Kagchelpook ; zie Pooh.
Kajaputolie , yr. cajeput , tn.
Kajuit , vr. Verblijfplaats op het achterfchip,
voor de opperflen des vaartuigs , of voor
andere aanzienelijken, chambre du capitalize
d'un vaisseau, cahutte. Groote —, grand'
chambre.
Kajuitjongen, kajuitwachter,, m. mousse , garcon de bard; page de la chambre du capitain4
achterlast, selle, f Ik heb
Kale , m. gem,
— , je dais aller a la selk drek, firont,
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matters fecale , f. caca 5 excrement , merde , f. ; fig. — maker avoir du caqtjet ;
tranclzer du grand seigneur ; vendre. de la
fumee ; faire le brettenr,, le rodomont.
Kakaubooni, vr. cacaoyer, cacaotler, m.
cicaoyere , f.
Kakauboonagaard,
Kakauboon , vr. cacao, on.
Kakaufchillen , yr. meerv. cabosse , f.
mdchoi; e` , f.
Kakebeen,
Kakelaar, zie Babbelaar, in de eerfle beteek.
Kakelaarfter, zie Babbelaariter.
Kakelarij , zie Babbelarij.
Kakelbont, b. n. dat zoo both is als een hoen,
(van kleuren , the vericaeLelen zijn en niet
bij elkander pasfen , gebrtwit men dit woord)
bigarre , e, tachete e 5 bariole , e.
Kakelen, o. w. (ik kakelcle , heb gekakeld),
zoo als -de kippen. doen , wanneer zij eijeren gelegd hebben, caqueter, creteler ; — ,
babbelen, fnappen ; zie doze -woord.en..
Kaken , b. w. (1k kaakte , heb gekaakt), de
kjeuwen der haringen ultfaijden caquer le
hareng.
Kaken, o. caquage , on cacage , 711.
Kaker,, m. caqueur.
Kakhiel, m. (gem. w.) winterhiel, engelure,
mule aux talons , f. fig. &male negligent ;
met kakhielen loopen (in armoede, gebrek
zijn), etre reduit a la besace.
Kakhuis, o. (gem. w.),prive , na. commoditd
f. etc. zie Huisje , in de e. beteekenis.
Kakhuisbril, m. (gem. w.) lunette d'un prive, f.
Kakhuisdeur yr. ( gem. w.) porte de pi ave.
Kakhuis yeger, m. fekreetveger,, nachtwerker,,
vidangeur,, gadouard , cat eur de ptivé, m.
Kakkebed , o. kind dat ,hec bed be yuilt, chieen-lit
Kakken , o. en b. w. (ik kakte , heb gekakt),
chier,„ decharger le ventre ; fig. van angst
in de broek perdre courage, avoir peer,
—, b. w. chier.
(gemeen) chieur.
Kakker,,
Kakkerij , yr. kakken , buikloop,flux, tours tie
ventre , diarrhee, f. (gem.) fairy, f. aan
de — zijn, foiter.
Kakkerlak , gekorven diertje , dat zich veel
in bakkerijen ophoudt , ook op fchepen en
de lading doorknaagt, blatte,F. Amerikaanfche
—, ravel, M. — in Azie , kakerlaque.
Kakkerlakje , o. eene nietige verontfchuldiging,
tone excuse frivole.
Kakketoe , yr. foort van papegaai met eene
groote kuif, die Ilechts fchreeuwt, espàce de
perroquet , kakatou ou kakatoês.
Kaks , bijw. als —, (welflaandshalve) fain. par
bienseance , par maniere de dire.
Kakfchool, yr. (gem. w.) fchool voor kleine
kinderen , ecole de petits enfants.
Kakfel, o. (gem. w.) matiese fecale ; zie Kak.
Kakfter, yr. (gem.) chieuse.
Kakftoel, in. chaise percee , f. zie Kinderftoel.
Kakfulle , yr. (gem. w.) zie Stelletje.
Kalcedoniefteen ,
calcidoine. f.
Kalamink , o. zekere woilenfiof, calamande
ou calamandt e ,
Kalaminken , b. n. tie calamande.
Kalamijnfteen , eene foort van Been , waar.
mecle men rood koper geel maakt , perdre Calaminaire , calamine, cadmie
Kalamijnileenachtig, b. n. calaminaire.
Kalander, yr. glans op eene ftof, calandre.
Werktuig om ftoffen te glanzen , calandi e;
een zwart wormpje , dot het koren yerflindt, calandre, f.
Kalanderer, m. glanzer, calandreur.
Kalanderen , b. w. (ik kalanderde , heb gekalanderd)., kalanderen, glanzen, glans op
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eenig dock maken, calandrer, faire passer
par le calandre.
Kalanderij , yr. werkplaats om re kalanderen,
lieu o4 Pon calandre les etoffes , m, ealanderie , f.
Kalandermolen, m. zie Kalander in de tweede
beteek.
Kalanderfleen , m. glansfteen , calandrine, f.
Kalandizie , vr. (ond. w.) nering, chalandise ,
Pt atiatte ; — hebben, etre achalande , e.
krijgen , s'achalander.
Kalant , m. en vr. klant , iemand can Wien men
gewoon is zjne waren te fluten, chaland , m.
chalande , f. pratique, f. (gemeenz.) fnaak ,
drdle.
Kalebas , yr. zekere foort van pompoen, kauwoerde , calebasse , coup.
Kalebasboom , tn. calebassttr.
Kalebasflesch , yr. gemaakt van eenen uitgeholden pompoen , gourde, calebasse,scalvine.
Kalfaatbakje, o. escarbit , no.
Kalfaatjongen. ,
calefatin.
Kale faathamer , m., maillet de radoub, de calfat,
malebeste , malveste , f. malebet.
Kaletatercler, , calfateur,, cal pt, radoubeur.
Kalefateren , (ik kalefaterde , heb gekalefaterd) , kalfateren , kalfaten , de reten van
een vaartuig met werk breeuwen , digt maken , met talk , pik en teer beltrijken, yoor
het indringen des waters ; ook het (chip lappen, calfeutrer,, calfatrer,, radouber,, brayer;
fig. 1k zat dat wel fe Pat rangerai bien.
Kalefatering, yr. radoub , calfatage , calfetttrage ,
Kaletaatijzer, o. fer a cal fat, m.
Kalencler, m. zie Almanak.
Kales, Yr. (end. w.) zeker rijtuig, caleche.
Kalf, o, (meerv. kalven , kalveren , kalvers ,)
.bet jong van fommige dieren, inzonderheid
van runderen , veau , no. (van een hert ,)
;
vetgemest — , veau gras ,
faon,
nuchteren 5 veau qui n'a pas encore tete.
spr. w. Den put dempen als het — ver-,
dronken is, (met zijne huip te laat komen,)
fennel' Petahle quand les chevaux n'y sont
plus, on quand les vaches sont parties, ouprises; pant! les chevaux sone derobes. Te St. jutmis , als de kalveren op het ifs darken, aux calendes go ecques , a la faire de saint-famais ;
trois fours apres f amats ; la semaine aux trois
feutlis. Met remands ploegen , étre secontle secrbtement par quelqu'un, profiter
du travail d'auttui. fpr. w. Hadt gij met
mijn niet geploegd, gij hadt mijn raadfel
niet geiaden , si voice n'aviez pas use de mes
secrets , vows ne Pauriez pas fait ; fig. Een
nuchter of jong un novice ,un feune homme qui ne connait pas encore le monde. Een goed
—, (een zachte bloed , kinderachtig mensch, )
stn bon enfant, en bon homme. Hoe komt
het kalf bij zijnen maat? (hoe kunnen de
vrienden zich niet ontmoeten ! ) par quel hasard le -veau trouve'-t-il son camaratle? consme les amis de cuter se rencontrent !
uitbraakfel , vornissement Een maken,
(gemeen, inzonderheid van onmatig eten en
drinken), vonzir,, ecorclzer le renard , degobiller ; —, (bij timmerl.) dwcrslijst, bovendrempel , boven eene deur, linteazt, m
traverse de chambranle , ; (bij drukkers,)
de onderfte dwarsbalk van eene pers , traverse d'une presse d'imprimeur,„f. sommier,
m.; dwarshout dat de pilaren van eene
koets zamenhoudt , entretoise , f., —, van
een rolpaard, van een affnit (bij de artill.,)
entretoise d'affraf; front —, entretoise de vo; liggend
entretoise de couches, de ePoe
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pot en de support; staand
entretoise de I
wire; 'hart entretoise de lunette, —,
maarop de raddrager fiaat, support de ressieu, porte-roue, m.
fitoe , yr. vache pleine, vache amouillante.
Ralt borst , yr, pottrine de veau.
Kalfsbout, zie Kalfsfchinkel.
Kalf,carbonnade , yr. carbonnade de veau.
Kalrshootd, o. zie Kalfskop.
Kalf huid , vr. pan de veau.
Kalfskop, m. tete de veau, f.
Kalfskruid, o. zie Kaltsvoet.
Kalfsleer, o. cuir de veau, veau cire, tn.
Kaitsteeren, b. n. de veau, de cuir de year!;
ichoenen, des souliers de veau; — band
reliure en veau, Een boek met een —
band, tin livte relie en veau.
Kaltslever, vr. foie de veau, m. fraise de veau, f.
Kalfslong , vr. m. mou ,f. ou poumon de veau, tn.
Kalfsmaag, yr. ventricule de veau , tn.
Kalfsmuil, m. museau de veau. _
Kalfsnat , 0. bouillon, m. ou gelde de veau, f.
Kalfsnier, yr. rognon de veau ,
Kalfsnierituk , o. lendenfluk , longe de veau, f:
Kalfsomloop, m. fraise de veau,
Kalfsoogen , 0. meerv. yeux de veau; fig. groote
oogen, yeux de boeufi, m. pl. — zeker geregt,
oetiff au miroir,, epinards aux oeufs , tn: pl.
Kalispoot, in. pied de veau.
een vierkante
Kaltsrib, o. ate de veau,
un cat re de veau.
Kalfsribbetje, o. cetelette de yeas!, f:
Kalfstchtif , yr. ropelle de veau.
Kaltsichmkel, m. jarret de veau, m.
Kalfsibuit , m. moufle de veau, f.
Kalfsvel, 0. peau , f. ou cuir de veau,tn; 6g.
trom , caisse , f. tambour, tn; het — volgen
(foldaat worden) se faire soldat.
Kalfsvet, o. graisse de veau,
Kalfsvleesch , o. veau, in. chair de veau,
andouillettes, f: pl.
balletjes van gehakt
eene plant,
Kallsvoet, m. zie Kalfspoot,
pled-de-veau.
Kalfsworst, yr. andouille de veau. Kleine —
andouillette.
Kaltszwez,rik , yr. ris de veau, tn.
Kaliber, o. (ond. w.) de wudte van een flak
geichut, middelhin eens kogels, de vorm
en inrigcing van een fchip, met het getal
en de zwaarte der itukken geichut, welke
hetzelve voert; fig. de toefland , waarde en
deugdelijkh,eid van eene zaak of eener perfoon , in vergelijking met anderen , calibre m.
Kaltbereeruzer, o. Jiang, m. for a calibrer,
tn. verge de calibre, f.
Kalif, m. voorheen het wereldlijk op)erhoofd
der Turken, titans de opperpriester , calife.
Kaliberitok, m. vigorte, f:
, waardigheid , regering van
Kalifaat
eenen Kalif, califat, m.
Kalis ,,m. bedelaar,, arme jonker,, gredin, gueux.
Kalk, m. chaux, f. levende of ongebluschte
chaux vive ; gebluschte — 5 chaux éteinte, — klei met stroo voor boeren batten,
torches. — beflaan Ocher on delayer de la
chaos ; — brauden , br filer ou faire de la
chaux. Gemeugde of beflagen -, mortel,.mottier ; der tanden, chaux des dents; pleisterkalk,phitre ; ( bij icheik.) oxyde, tn. chaux, f:
Kalkachttg, b. n. calcaire.
Kalkbak, m. auge, f. oiseau de macon,
Kalkbranden, o. cuite de la chaux, f.
Kalkbrander,
chaufournier,
Kalkbranderij ; zie Kalkoven.
Kalkbrok, m. ituk atgevallen pleillerkalk,platras.
Kalken, b. w. (ik kalkte
heb gekalkt),
bepleisteren, enduire de chaux
mortier,
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(bij de
de pldtre, tapir. Zaaitarwe
(bij de zeemt.) en..
bonwl.) chauler;
chaussener ou enchaussumer. Het —, (bij
—, van linnet', met
looijers)plainage,
kalk bleekeu, blanchir en chaux; — fig. Ik
fe
votes
marquerai
biers.
zal u wel
,
Kalkgruis , co.- zie Kalkbrok.
Kaitchouw, m. bdton a faire le mortier, rabot.
Kalkkloet, m. roeritok, rdble a chaux, hone,
batte, f bouloir.
Kalkoen, m. coq d'Inde, m, poule d'Inde, f.
diode, m. et f; j onge
dindonneau, (van
hetzeltde Saar, dintion ;
de punt onder een
hoefijzer der paarden , crampon, tn.
Kalkoenhouder, m. dindonnier.
Kalkoenhouditer, yr. dindonniere.
Kalkoensch, b. n. als: kalkeenfche baan, coq
d'Intte, dindon; kalkoenfche hen, pause
d'Inde, dinde.
Kalkoentje, n. verkl. w. van kalkoen, dindonnears, zie Kalkoen; zeker plat en
breed wunglaasje , een kwart flesch houdende , sorte de verre plat et large; van daar,
un quart de bouteille.
een
Kalkkutp , yr. (der zeerntouwers) enchaussumoir,, In.
Kalkoven, m. four 4 chaux, chaufour f:
Kalkpot, m. pot a chaux, dans lequel on met
la chaux preparee pour blanchir.
Kalkput , vr. fosse a gat-der la chaux eteinte,
Kalkpuin, o. gravois on gravier, m.
Kalkroeritok , m. bouloir ,m. Oche, Zie Kalkkloet.
Kalktob, y r., cove a mortier.
Kalkwater, o, eau de chaux , eau claire, f.
Kallemoér, yr., babbelaarfter, fnapiler, babalarde , caqueteuse, commere.
Kallen, b. w. (ik kalde, heb gekald), zamenpraten, vertellen, veel praten, 'happen,
causer, babiller, jaser, clabauder.
K.aller, kallevaar, m., snapper, babillard,
causeur , jaseur , clabautieur.
K.alling, y r., kalzucht , babil, m. jaserie,caue
set ie , envie de jaser.
Kalm, Is. n. 'HI, van het weder op zee gefproken , calme; eene kalme zee , one mer
calme, fig., eene kalme ziel, (Itille gerustheld), un esprit calme. tranqutlle.
Kalmink , zie Kalamink.
Kalmte , yr. , "Hite der zee, enz. , calme , tn.
tranquillize, bonace. Ook in het meerv. les
calmes. Wig kregen gedurig kalmte, nods
eeimes des catmes continuels. Toen het fchip
in voile zee was , overviel het eene —,
Welke, het belettede verder to komen , quand
le vaisseau fat en haute ou pleine mer, le
calme le prit , et retnpicha d'avancer; fig.
gerustheid., vrede der ziel, calme, m., bonace, tranquillize de fame, de !'esprit, f.
Kalmus, m. (in de kruid,k.) lisch, bloem,
glaieul , acore, ou acorus , iris tn. flambe, f
Kalmuswortel, m. racine d'iris f:
Kaloc, yr. (oud w.) kleine mats, calotte.
Kalven, o. w. (ik kalfde , heb gekalfd), eeti
kalf werpen, veer, faire le veau; de koe
heeft gekalfd, la vache a vele.
Kalverachtig, b. n. dartel, foldtre ;
bijw.
d'une maniere foldtre.
Kalveren, o. w. (ik kalverde, heb gekalverd),
braken , overgeven, vomir, de"gobiller,
ecorcher le renard.
KalverkniEn, vr. meerv. genoux tournis en
dedans, m. pl.
Kalverliefde, yr. eerfte liefde der jonge lie, den, premiers amours de jeunes Bens, premiers feux de !'amour, tn. pl.
Kim, m. het vleezige getande, uitwas, op
den
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den kop van vogels en het hoendergesiacht
f.; Hanen Crete de coq; fig.
Den — opfteken, lever la Crete, se lever
sur ses ergots. Eene hen met een' dubbelen
een boos wijf, une Crete a triple etage. getand werktufg, waarmede men het
haar reinigt, peigne; een ivoren of elpenbeenen peigne d'ivoire; wade —,
peigne a deméler, a grosses dents; naauwe
- peigne a petites dents,.aux poux; schildpadden
peigne d'Lcallie; hoornen
petgne tie cerise. Wolkammers- , weverskam,
peigne tie cardeur, de tnserand; fig. flij
scheert alles over eene —, Cluj behandelt
alles op eene wigs) ii traite tout egalement
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Kamerband, m. om het bodemstuk der kanonnen , astragale du premier renfort.
Kamerbehanger, m. tapissier.
Kamerbewaarder, m. deurwaarder, huissier.
Kamerbezem, m. balai tie chambre.
Kamerdeur, yr. porte de chambre.
Kamerdienaar, m. valet de chambre.
Kamerdoek, 0. linon, m. cambresine, f:
Kameidoeksch, b. n. de toile de Cambrai.
Kameren, b. w. (ik karnerdc, heb geleamerd,)
op eene kamer onderhouclen, entretenir,, tenir, en chambre nose maitresse. eene zelfde kamer bewonen, chambrer, Een gekamerd meisje, une fille entretenue; zie kamerkat ; —, op eene kamer fluiten, zetten,

Kameelsha.ar, o. zie Kemelshaar.
Kameelsrug, m. bosse de chameau, f.
Kameleon,
foort van haagdts, zich op de
boomen ophoudende, cameleon.
Kamelot , o. ftof uit kameels- of geitenhaar
gewe yen; ook uit wol gemaakt, dat de vorige nabijkomt, camelot , albernus, m. het —
namaken , cameloter.
Kamelotten, b. n. de camelot.
Kamen, o. w. (ik kaainde, heb gekaamd),

Kamerfpel, zie Tooneelfpel.
Kamerfpeler, zie Tooneelfpeler.
Kameritoel, m. kakitoel, chaise percie,
f:
Kamerituk , o. fchilderftuk, dat eene kamerverbeeldt, tableau qui represente zone chambre;
;—, zeker ituk gefchut , fteenmortier,
(oudtijds op fchepen) pierrier, m.
Kamertje , o. cha'othrette. Op het einde van
een gebouw, colti;ns. — zonder fchooriteen,

mettle en chambre.
stir le mime pied; it mesure tout a la mime
anise;
kleine houten fie ling, op eene Kamergang, m. selle, f.
Karnergeraas,
o. bruit dans la chambre,
viool om de suaren in te vatten, chevalet;
0. chambre imperiale, de ju
— eener luit sillet;
(scheepsw.) van Kamergeregt,
t—ace
eerie ra, rateazt d'une vergue; van een
,
rad, dent d'une roue ,f. ;'—van het galjoen,„ Kamerheer, m. chambellan, (gentikhomme de
la chambre d'un prince).
frice de Peperon, f.
Kamborftel, m. brosse el nettoyer les pei- Kamerheerfchap, o: post van kamerheer, chamgnes, f
bellanie.
Kamdoek,
Kamerhuur, Toyer d'une chambre, m.
poedermantel, peignoir.
Kameel, m. (ee) kernel, zeker bekend vier- Kameritiffer, yr. femme de chambre.
voeti, lastciier, chameau,m;—, zeker werk - Kamerkat, yr. kamerkatje, o. gekamerdmeisje,
fille de joie, enttetenue en chambre, contuig, om fchepen (op de zuiderzee) over
cubine.
ondiepten, als heen te dragen, ichameau,
m. allege, f.
Kamerling, zie Kamerheer.
Kameeldruver, m. chantelier, conducteur tics, Kamermaagd, kamermeid, yr. kamermeisje, o.
chaineaux.
dienstmaagd, minder dan kamenier, chambriKameelin, yr. het wijfje van den kameel,
êre , soubrette.
Kamerpot„ m. pot de chambre.
chameau femelle.
Kamerrok, m. robe de chambre, f.
Kameelpardel, m. cameleopard, m. girafe,f:

moisar.

bofige,

Kamfer,, yr. van den kamferboom camphre,m.
Kamenier, yr. fille ou femme de chambre; (met Kamferachtig, b. n. camphorique, camphre, e.
veracht.) soubrette; (eener vorflin) dame Kamferboom, m. camphrier.
Kamfeilucht, yr. odour camphorique.
d'atour.
Kamenieren, b. n. (ik kamenierde , heb geka- Kamferolie, yr. huile camphrt'e.
menierd), optooijen, ajuster,, alder a la Kamferplant, yr. camphree.
toilette a'une dame, faire la toilette de quel- Kamferpoeij er , o. 'eamphre pulverise, m.
Kamferzuur, o:(bij fche fk. )acide camplzorique,m.
qu'un.
Kamer, vr. chambre; eene gemeubileerde of Kamferzuur tout, o. (bid fcheik.) camphorate, es.
gefloifeerde ce hour , sine chambre garnie
el louet. Er zijn tien kamers in mien huis, Kamhaar, o. zie Kamfcl.
waarin kau gestookt worden, al y a dix Kamhuis, o. itui a peignes, m.
chambres el feu dans ma maison. Zijn broe- Kamig, b. n. moist, e.
der houdt nog zijne — (is nog wat ziek) Kami,bloem, yr. fleur de la camomille, anthemis.
son ft ite. garde encore sa chambre.
ziel Kamille , yr. camomille.
der mortieren, houwitfers, enz. , de holte Karnizool, o. camisole, veste, f. gilet, m.
zonder mouwen, dat de musketeers des kowaarin het kruid geladen wordt, chambre d'un
pings van Ft ankrii k droegen , sous cleveste,f:
mortier,, d'un obusier, etc. gat, waarin
op fchepen de kabeltouwen rond gefcho en Kammeling, yr. korte uitgekaarde wol, bourre
de laine, peignon, m.
liggen, chambre aux cables ; — van koopb.andel,, chambre de commerce. — waar de Kammen, b. w, (ik kamde, heb gekamd), peigner, zijn haar
aanzienlijksten des lands yergaderen, chambre.
se peigner les cheveux,
wolkaarden, peigner ou carder la
De (Eaten — te Utrecht, l'hOtel des etats ri
laine, le chanvte, chiqueter.
Utrecht. Zie verder de met kamer zamengefielde woorden,
Gilclekamer, Muntka- Kammenmaker, m. faiceur de peignes , peignier.
Kammer, m. pelgneur,, wolkaarder cep deur.
mer, Schatkamer, enz.
Kammosfel, m. came ,f.—, alikruikpitonele , m.
Kameraasch , b. n. cameral , e.
R.ameraad,
medemakker, medgezel, mast, Kamoesleer, o. zwart geverwd leer, waarvan
camarade, compagnon;
men rouwfchoeuen plegt te maken , cuir
yr. compagne.
bronze , m.
Kameraar, tn. kamerbediende van den Paus,
camerier. Groot —, opzigter van des uo- Kamoesleeren, b. n. de cuir bronze, fchoe.
nen , des souliers de cuir broads
nings kamer, grand clzambrier.
KamG gs
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Eamoezen , b. w. ik kamoesde heb gekamoesd.
bronzer.
Kamp , in. veld, ftuk land van eerie onbepaalde
grootte , dat afge.graven of omheind is, champ.
ftrijd , eene wortteling , eene ilreving om
de overhand te krijgen , combat, m. lotte, f;
zie Kampgevecht, legerplaats , o. camp,
campement ,
Kamp , bijw. tramp op , effen , gelijk , quitte,
but a but , a denx de feu; wij zijn — op,
( gelijk op) nous sommes quittes. Na twee
wren gespceld te hebben , bleven wij ,
(zoncter dat de een van den andere gewoainen had), aprês avoir fond deux heat es,
nous sommes soras, quittes. Wij hebben —
op gefpeeld , nous aeons joue quitte
ie. Jets — op geven , (opgeven , gevangen
geven) ceder, thinner gagnd.
Kampanje , yr. (op fchepen)dunette; —, veldtogt , canipagne.
Kampement , o. Meier, kamp , canipement
Kampen, o. w. (ik .kampte, heb gekampt),
ftreve p om zijne wederpartij te overwinnen ,
worftelen , combattre, se battre en champ
clot, latter., !outer, entrer en lice. Tegen
veel wederwaardigheden
, latter centre
hies des revers ;
wedijveren , rivallser ;
gelijk ftellen , estimer egal , e, (dock
zelden).
champion, combattant; fig. lutKamper,,
tear.
zie Legeren.
H.amperen o.
Kamperfoelie , yr. geiteblad , chêvre-feuille.
Kampernoelje , . yr., paddeftoel , duivelsbrood
, mouschampignon, potiron, m., kleine
seron , m.
Kampertleur m_ harde eijeren met niosterd ,
oeuf; a la moutarde , m. pl.
Kampgevecht , o. combat en champ clos, on.;
lice, f twnegevecht, duel, no.
coq de joute.
Kamphaan;
Kamping , yr. combat,. m. Mtte, P.
Kampop , bijw. quitted quitte. Zie Kamp,
bijw.
Kampplaats , yr. champ clot , champ =de bataille , m.
Kampfter,, ,yr. lutteuse.
Kampvechten , zie Kampen en Kampgevecht.
Kampvecbter,, m. firijder,, woritelaar,, Champion, combattant , lutteur. , bij de onden , athlete, bustuaire. De kampvechterS ,
worftelaars in de Olijnipifche fpelen , les
latteurs aux jeux olympiques; —, met een
schild en dolk gewapend , threces ou thraces,
on. pl. —, in een fteekfpet , jo g teur ; — met
zwaardvechter,,
werpfteenen , discobole.
voorvechter (bij de Romeinen), gladiateur;
tegen de beesten , (bij de Rom.)
xy,stiqne,
bestiaire; fig. champion,
Kamfpier, yr. (in de ontl. k.) muscle pectine, m.
Kamvormig , b. n. (in de nat. gefch.) pectine, e. De bladeren der dennenboomen zijn
—, les feuilles`da sapin sent pectindes.
Kamwol, yr. (bij kaarders) retirons, m.
Kamrad , o. (op fchepen), rateau de vergue,
on. — van eene molen , roue a dents , f. cheveteau,
Kamfel , o. kamhaar,, haar dat bij het kammen
uitgevallen is, peignitres, f. pl.
Kammer, Yr. peidneuse.
Kamuis , b. n. 'ingedrukt van neus , platneufig,
camas, camard, e.
Kamuisleér,, o. zie Kamoesleer.
Kan, y r. vat, nit hoot , (teen, tin, koper, blik,
enz. , gemaakt , om vloeibare ligchamen in
te dom., pot, en. eene aarden —, cruche.
gene zekere geijkte snaat voot wijn , bier of

K AN
fterken drank , litre, m. EU verkoopen , venire (q. liqueur) en detail, pot a
pot. fig. Hij heeft te diep in de — gekeken,
il a crop ha, il a haussd trop le coude. Hij
houdt van de —, it aime la hoisson, ilaime
a pinter. Hij wil altijd het onderite uit de
— hebben (hij is te begeerig) , il est crop
convoiteux , trop de.,iteux. Spreekw. Die
het onderite nit de — wit hebben , krijgt gemeenlij k het lid op den netts, quand on vent
trop server l'anguille , elle s'echappe. Zie
verder de met Kan zansengeftelde woorden ,
als Koilijkan , enz.
Kan , enkelv. des tegenw. tijds van Kunnen.
Kanv.al , o. eene buis , goof, gegravene waterlerding , canal , tuyau, conduit, on. —,
zeettiaat , canal, m. Het ( tusfchen Franknix en Engeland) , le Canal, la Manche ;
fig. 1k heb dit nit can goed
je le tiens
de tre,N. bonne ,main, je le suds de bonne
part. Bedien u van dit servez-voits de
cette vole. Door ,het — van lemand , met behulp van iemand , par le canal d'un tel.
Kanalje ,, yr. fchimpwoord , fchuim van yolk ,
canaille, racaillec gemeene kerel, cochon , on. canaille ,
Kanaljeachtig , b. n. vulzalre, bas, se ; vil, e
sale; bijw. en canaille, vulgairement, bassement , salement.
Kanarie, yr. kanarievogel, canari, serin de
canine, canarin, m.
Kanariekooi , yr. cage de canari.
Kanape , o. (end. yr.) cairape , in.
Kanariefurker,, gr. sorte de sucre fort blanc , stcre des Canaries, no.
Kanarievlugt , yr. volibre pour les serins de canarie, f: — , broeikooi , nichoir, m.
Kanarievogel zie Kanarie;
Kanarrewijn , m., via de Canarie.
Kanariezaad , o. alpiste, phaldris, tn.
Kanaster nit riet gevlochtene kist , voornamelijk dienende om Varinastabak naar Europa te zelden, ook tabak zelf, canastre,
canasse.
Kandeel, yr. (ee) zekere aangename drank van,
rijnwijn , eijeren kaneel en fuiker,, chaudean ,
Kandeelmaal , o. fete de commére, f. festinque
l'on donne a ceux qui viennent voir et fdliciter l'accouchee.
Kancleelpot , m. pot a chandeau.
Kandeelvhjn ,
zie Kandeel.
Kandelaar,, in. chandelier, flambeau, groote zilveren —, chandelier &argent; — met armen,
candelabra, Ijszeren —, met twee punten , pi:gott.
Kandelaarspijp , yr. bobeche.
Kandij , yr. sulker die als kriflal is gefchoten ,
Sucre candi,
Kandijpot, m. pot, vase, a cristalliser le sucre candi.
Kandijfiroop of ftroop , yr. sirop blanc, no.
Kandijfuiker,, zie Kandrj.
Kaneel , 0. (ee) cannelle , f.
Kaneelbloem, y r. flour de cannelle.
Kaneelboom ,
arbre a cannelle, cannellier, cinnamome.
Kaneelkleur,, vr. couleur cannelle.
Kaneelkleurig , b. n. de couleur cannelle.
Kaneelkoekje , o. , zie Kaneelwafel.
Kaneelkost , m. (bij de vogelaars) cannelade.
Kaneelolie , yr. huile tie cannelle.
Kaneelpijp , yr. kaneelftok , baton de can,
Kaneelroos , yr. rose qui a tine odour de canKaneelfuiker vr. cannelas, m.
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Naneelwafel, yr. gaufre 4 la cannelle.
Kaneelwater,, o. eau de cannelle, f.
Kaneelwijn , m. hypecras.
Kanefas , o. soort van ruw,, ongebleekt lijnwaad , ook geweven katoen met verhevene
Itreepen, canevas,
Ranker , m. invretend kwaad aan het ligchaam,
cancer, chancre , cat chime. Den — hebben, avoir an cancer. aan boomen ,
gale, teigne , f fig. Een inkruipend kwaad,
mat qui s enracine de plus en plus.
Kankerachtig, b. n. chancreux , se ,cancereux,
se , carcinomatezix , se.
Kankerbloem , yr. paardeblOem , pissenlit , m.
Kankeren , 0. w. (ik kankerde , heb gekan,
kerd) , invreten ; fig. in eenen kwaden
s'enraciner,, s'iapeterer.
Kankergezwel, 0. waterkanker , ulcere malin ,
stomathrocace.
Kannegeluk , o. rests de la boisson du pot,
Kannewasser,, m. goupillon.
bij de bediening
Kannetje , o. cannette, f
der mis , (in de IL K.) burette , f.
Kanon , o. enkel fink gefchut , piece d'artillerie, bouche el feu , f. canon , metalen —,
canon de bronze on de fonte ; — 5 gefchut,
canon ,
artillerie ,
— gebedenboek
van de mis in de roomfche kerk, canon.
Kanonletter,, (bij de boekdr.) canon, groote
— gros canon.
Kanonreep, m. dik touw, om het gefchut voort
to trekkers, combleau , m.
Kanonvuur,, o. canonnade.
Kanonik, m. domheer (zeker geestelijke),
chanoine.
Kanonikes , yr. vrbuw,5 die eene prebende
heeft in een kapittel van geestelijke dochters chanoinesse.
Kanoniksplaats, yr. domheerfchap, canonicat, m.
Kanonnier, m. canonnier.
Karionlchot , o. coup tie canon, m.
Kanonslogel , m. boulet de canon.
Kans, yr. eene fchijnbare gelegenheid , chance, occasion, appal ence , hasard , m. van
Haar ook , bonheur,, avantage , moyen , In.
De verkijken , verloopen , negliger l'occasion. ITe — is verkeerd , la chance est
tournee , l'affaire a change de face. — op
df tot iets heben , fchoone tot of op iets
hebben , avoir nose bonne occasion de reussir.
Ziet gij er — toe ? croyez-vans qu'il y ait
tnoyen? Daar is geene — toe; ii n'y a pal
meyen. Daar is goede
toe, it y a bonne
chance ; la chance est belle. Geene ,zien,
toe voir aucune'a_pparence. Iemand , de — afzien , duper q: q. ; remporter tin avantage
sur
Hij heeft zijne — waargenomen,
it a saisi l' occasion. Hij heeft nicer
dan een
ander, it a plus d'avantage , plus de benheur
qu'un autre. Eene
wagen, tenter quelque
enrreprise, hasarder le paquet ,s'aventurer.
Ransbiljet o. coupon de la dette differee , f.
Kanfel , m. predikfloel , chaire , f
Kanfelarij
yr. bewaarplaats voor openbare
oorkonden, chancellerie ,
, grille , greffe.
Kanfelier, m. chancelier;
griffier,, g. re er;
paufelijke kaufelarij-directeur,, sommiste.
Kanfelrede , yr. sermon , m. m ddication , f.
(homelie).
Kanfelredenaar,, m. predicateur.
Kanfelfbil, m. style de la chaire, on style homelitique.
Kant ,
de fcherpe zijde van lets ,, Cate, bord
Aan den — van den weg, a cote du chemin, sur le bord du chemin. Een vat op zijnen — (overeind) zetten , mettre tin tonneau
sur le ctite, debate: seer le carne; fig. Het
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vaatje op zijn' zetten , (het uitdrinken),
vider le tonneau jusqu'au fond. Spr. w.
Het is een ftuivertje op ,zijn — (het gebeurt niet ligt), c'est tin basal d ; cela n'arrive que de sept en quaterze ; (het is een
gewaagd fink) , c'est tin coup hasai deux. Een —
brood, dik fink brood, guignon, lapin, in. bribe,
f. — de uiterite zijde of vlakte van iets, de
rand , oever, board, bord, ive, cote f. Langs
den — varen , aller en bateau le long du bord,
tie la rive; etc, cdtoyer, tenir la rive. Hij ftond
op den — van den put, it etait sur le herd du
pits. De — van die foot is hoog , le bord
de ce fosse est haut. fig. Dat raakt — noch
wal , (dat komt er in het geheel niet
la n'a ni rime ni raison , cell he vent nutlement a propos ; eene zijde in het algemeen
en nog verder , elke oorci ; en wordt altijd
met het voorz. de gebezigd , ale : aan den
— leggen , mettre de cote, seri er. Hij woont
aan then , it demeore ce 4ie eens
van waken — de wind kopt , voyez 'un pose
de quel cite vient, le vent. Hij is naar den
— van Frankrijk gegaan , it est elle du cote
de la France. Het zeal zetten , (fcheepsw.)
mettre la voile de biais ; oriénter hi voile.
dresser la voile. Men verneemt dit van
alle kanten , on appreizd cela de tons caters
portent , de toutes parts. fig. Dat work
moet aan —, (het moet afgedaan 'zijn ), it
fact que ce travail , cot ouvrage , sort achevet
, zijde (in de bouwk.), , afgeinaakte
affnuiting van eenen balk of fleeri chanfrain.
— van een aanbeeld , ante, f De fcherpe
kanten van. een kruisgewelf, les nervures.
Eenen fleen , balk , op zijnen — leggen , poser acne pierce on brique , tine poutre de
champ. Eenen balk of fleen aan de kanten rond
maken , quadronner. —, zijde of rand die jets
omgeeft, en inzonderheid de witte rand van een
gedrukt of gefchreven papier,, marge ,
Iemand van — helpen (hem dooden),faire perir
ou tuer quelqu'un. Van — raken ,
etre tue , e. lets aan eenen — doen , leggen , semen . quelque chose. Aan eenen
gaan , se retirer. Zich van — maken , se tuer.
Kant , Yr. zeker naaldwerk , dentelle; Mechelache maline; genaaide , du point ;
gewerkte —, fiin neteldoek, waaraan men —
werkt , entoilage,
klein ach-terwerk aan
floppen ,, remplir 414
eene —, picot, m.
la dentelle.
Kant , b. n. eigenlijk hat nette hoeken of
kanten heeft ; voorts: fraai, equarri , e;joli;
e, gentil , le,; Een fteen die is , une
Pierre equarrie. Eene kainer.die — is, regthoekig, tine chambre equarrze ; fig. Alles i$
-- en klaar, taut est regle , toil' est acheve
tout est mit et fini , ached comme it faut.
bijw. foliment gentiment.
Kaptbeitel , zie j3reekbeitel.
Kantboordfel , o. bord de dentelle ,, passemeat,
Kantedoos, yr. boite a dentelle.
Kanteel , m. (ee) borstwering , die op den
kant ronctom ingehouwene fchietgaten heeft,
creneau, m. dentelure a nn parapet,
Kantelen 9 zie Kenteren.
Kanten , b. ',v. (ik kantte, heb gekaut),, cc.
nen kant aan iets maken, equarrir, faire des
coins on des angles a quelque chose. Eenen,
fteen
vierkant houwen, equarrir une pierre ; fig. zich verzetten, s'opposer.
Hij
kantte zicli daartegen ,
s'y oppose.
Kamen, b. n. van Kant , de dentelle.
Kantenflok,
manivolle, karre, de gouyernail ,
Kan-
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Kantenflopfler yr. remplisseuse.
Kanthouwen , b. w. (ik hieuw kant, heb kant
gehouwen) vierkant houwen 7 equarrir.
Kanthouwer,, m. ouvrier qui equarrit.
Kantig , vr., hoekig , angulaire , cornu, e.
prismatique. zie Driekantig , enz. Eerie —e
figuur,, tine figure prismatique. —, vaatsc'n.,
(naar de ton fmakende ) ayant un gout de tonnean, ,vente ,
— koritig , qui a beaucoup
de crodte.
Kanton , o. gewest , landflreek , canton m.
Kantoor,, o. fchrij fvertrek , comptoir , bureau,
no.—, openbaar gebouw,, waar 's lands gel.
denontvangen en uitgegeven worden , bureau, m. — van eenen Notaris , etude de
notatre. Op een — zijn , etre employe
dans un bureau , e
' tre commis. —, huis
van negotie maison de commerce , f.
Een voornaam — in Duitschland is gefprongen, une maison de commerce considerable
en fillemagne a fait faillite. handelhuis
der Europeers in Indie, cbmptotr, m. loge ,
itablissement , m. facto; te , f: De Nederlanpets hebben verfcheidene kantoren in Indie ,
les Neirlandais ont plusieurs factories , comptoirs , etc. dans les bides. —, op eene kust,
factorie. fig. Hij is daar op zijn , it est la
comme coq en pate.
Eantoorbediende ,
garcon de comptoir, de
bureau, commis.
Kantoorbehoeften , vr. meerv. fournitures de
bureau , f.
Eantoorinkt , yr. encre double.
Kantoorknecht , m. garcon de comptoir.
Kantoorpen, yr. grosse plume.
Kantoorfchruver,, zie Kantoorbodiende.
Kantoorwerk, o. ouvrage du comptoir, m.
Kantshaak , In. dreg, grappin.
Kantfleek , yr. point de dentelle, m.
Kantfteen , bindfteen , pierre d'attente,harpe, f kant- of lijst-fteeuen (bij wets.)
arases , f: pl.
Kantteekening, yr. aanteekening op den kant
van eene bladzijde , imargement , m. note
maginale, apostille. De babel met kantteekeningen, la bible avec des notes marginales • die zulke kantteekeningen maakt , apsebij boekdrukk.)kantteekeningen,
additions. Kantteekeningen maken , ematger,
apostiller. Een handfchrift met —, un ouvrage a manchettes,
Kantwerk , o. ouvrage. de dentelle ,de point, m.
Kantwerker,, m. labs-scant lie dentelle.
Kantwerkfler,, vr faiseuse de dentelle , ouvriere
en point, dentelliere.
prisKantzuil , yr. p.1 isme , m. driehoekige
me triangulatre , pernette , f.
Kaos , zie Chaos.
Kap , yr. bovenfie bedekking van lets, als van
een dak, van eenen muur ; toppunt , kruin
van een huis enz. sommet, comble, faite, m;
zie deze woorden. bovenfte ronde bedekking; ook de rondheid niet inachtnemende ,
Als: de koepel van eene kerk , van een tuin, enz. dense. — van eenen fchoorfleen ,
chaptteau, (fcheepsw.) capot de cheminee ;
— van eenen wagen , mantelet , m; — van
een roer, capot d'un gouvernail, m. Lederen —, waarmede men de oogen eens
roofvogels bedekt ; ook — of dak op eenen muur, chaperon. m. — of bong van eene
wieg , archet. m. — van eenen proviantwagen
( bij de art. ) pignon de caisson; m. ook
heet pignon ou mur de . pignon, de kap , bo
vengevel van een hu ts, kruin van eenen
muur. of kuif der vogels , htippe. — of
bemel boven eenen predikttoel„ abat-voix

RAP
tn. Geele kappen van laarzen, des genouille.
res. — of neusleer van eenen fchoen ,
tn. —, kaper of hoofdslniier,, cape. Verder
een deel der kleeding , zoo als dit woord
eertijds aanduidde, een wijd bovenkleed,
als eenen mantel gedragen door vorftelijke
perfonen , en vooral eon gewaad van asall•
zienluken in de kerk , dat tier ridders van
den
Geest , capot, in. van bier monnikskap , monnikskleed , froc , chaperon, capuchose , m. capuce, coqueluchon, m; van daar
fig. zich in den — iteken., de — aanfchieten (monnik worden) prendre le froc, le
capuchon; se faite religieux ou mine; fpr.
W. De — op den tuin hangen (het monniks
leven verlaten ) jeter le froc aux orties ;
quitter l'habit et Petat de moine apres avoir
fait profession; apostasier. Er ,fehuilt veel
boeverij onder de , (onder het momaangezigt der vroomheid worth veel kwaads bedreven) it se commet Bien du mal sous le
froc ; — in eenen naanweren zin , een hoofddeklel , vrouwenhulfel (kapj e , kaper) ook
— in eenen hoed, coiffe ou coe ook de
aangenaaide — aan eenen vrouwen mantel.
Zotskap , marotte,calotte; van hier fig. of fpr.
w. Iemand de — vullen , (hem wat wijs maken)
faire accroire quelqu'un. In de — geleid
worden , (bedrogen worden) etre trompe ,e.
De — trekken , (eene pots spelen) jouer en
tour a quelqu'un ; (ook in den gem. fpr,
trant) van kleine kinderen fprekende , voor
flout onrustig zijn , als : Do kinderen moe.
' — niet trekken , les enfaets doivent
ten de
etre sages, etc. Iemand de — verzetten (antlers de ooren wasfchen), laver la tete
quelqu'un.
Kapdoos , yr. poederdoos , boite 4 poudre,
petite toilette, f: carre de toillette, m.
Kapel , vr. eene kleine kerk ; ook een , tot
eene bijzondere eerdienst afgezonderde hoek
in eene groote kerk ; ook worden, in- roomfche landen , de huisjes aan de gemeene wegen , waarin heiligen (bljzonder 'veel Maria)
worts voorgefteld , met dezen naam benoemd ,
chapelle, vlinder,, witje , in een uiltje
veranderde cups , papillon, m.
Kapellaan ,
(ond. w.) kapel-priester , b ■jpriester,, chapelain, desservant.
zeker
visch , capelan , ou caplon.
Kapellaanfchap , o. chapellerie , f.
Kapelletje , o. verkl. w. van kapel • petit capilion, cardinal, inzonderh. fig. herberg,
'
kroeg,
cabaret,
Kapelmeester, m. opperfie muzijkmeester (eerier
kapel ,) maitre , chef (de la chapelle) de la
musique.
Kapelvormig., b. n. (in de kruidk.)papillonacie
ou papilionace, e.— plant, plante papillionacee.
Kapelmuzijk , yr. musique de chapelle.
Kapen , b. w. (ik kaapte , heb gekaapt), zie
rooverij plegen. —, op zee wegnemen ,
prendi e (sus- mer) van bier : fig, behendig
wegnemen , enlever adroitement , flouter,
gripper , escamoter.
Kaper,, m. vrijbuiter,, zeeroover, coy-retire,
armateur, capre , pirate. —, zie Kaperfchip; fig. Er zijn kapers op de kust id y a
qtWque chose a crainds e ; fig. escamoteur,, etc.
Kaper,, yr. eene foort van vrouwenhoofddekfel , kap , col ire ou coelfe.
Kaperkapitein , m. capitaine de corsaire, capiCaine as mateur.
Kaperfchip , o. fchip, van eenen kaper, corsaire,
vaisseau armateur, m.
Kapersgasten, m. meerv. Pequipage d'un corsaire , m, corsaires; flibustters.
Rap
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Kaphamer,, m, hamer om molensteepen te be- Kapje, o, petit chaperon, berguin,
werken , marteau a piquer des metes; zie Kapkamer, vr. chambre a comer, chambre de
toilette.
Bilhamer.
Kapje , o. verkl. w. van kap, kalot, calotte, Kaplaken, o. zoo noemt men een gefchenk ,
.f: (bij letterzetters) zeker klankteeken,
dat een fchipper nog boven de bedongene
accent circonflexe, (A) 712 zie verger Kap.
vracht van eenen koopman krijgt, drap de
chausse, chapeau, in. gratification, f.
Kapitaal, o. (owd w.) eene hoofdsom, waar-

mede men winst doet, of waarvan men renten
treks, catital , principal, m. Hij heeft mij
het — n et den interest betaald , rl m'a pays
le capital avec l'intei et; van daar : Een man
van —, (rijk man ,) tin homme riche, tin
financier. —, eene somme gelds, copital,
dat een compagnon in den handel
schiet, fournissement, m.
Kapitaal, b. n. uitmuntend in zijne foort,
voornaamfte , excellent , e, principal, e,
capital, e, de la derniere importance. Kapitale letter, lettre capitale ou majuscule;
Eene kapitale font, une faute capitale, tine
faute majeure.

Kapitalist , m. (mid w:), rijk mensch, capitaliste.

Kapiteel, o. (ee), in de bouwkunst, het bovenste deel van eene zuil , van eenen pilaar,
chapitean, tn.

Kapluifel, vr. op de batterijen, (bij de art.)
hangar , m.

Kapmes, o. couperet, tn. (bij de art.) serge, f.
Kapoen,
een gefneden of gelubde haan,
chapon, jonge —, chap(nneau; halve —,
half gelubde haan, coqudtre.
Kapoenen, b. w. (ik kapoende, heb gekapoend), eenen haan lubben, chaponner,
chit, er.

Kapoenfchotel,
chaponniere, f.
Kapoets, kapoetsmuts, y r. bonnet fourri pour
l'hiver, in. zie Kapuitsmuts.
Kapot, y r. fchanslooper, overkleed voor mannen en vrouwen, capotte.
Kapot, b. n. (flechts in het gem. leven gebruikelijk) aan ftukken, mis en pieces, brise, e,
Crone , e. — flaan, briser, maken, tuer;
in het kaartfpel alle flagen doen, faire
capot , faire toutes les levies;
verlegen,
verward, als: hetgeen gij zegt, maakt mij
(brengt mij geheel van nujn fluk), ce

Kapitein, m. in de krijgsdienst te land, hopof hoofdinan, bij de ruitefij ritmeester, capitaine, — , fcheepskapitein , zeekapitein,
que vous ditto me confiind, me fait capot.
cajitaine de vaisseau; op elk ander fchip , Kappelen, o. w. (ik kappelde , ben gekappeld), fchiften, se cailler.
zeifs op eene fchuit, capitaine, maitre on
patron d'un vaisseau. komtnandeur van Kappeling, y r. action de se cailler
caillement , m.
cen oorlogfchip, jagt, enz., capitalize de
hant bord, du grand itat. —, van een Kappen, b. w. (ik kapte, heb ,gekapt), het
haar opmaken, optooijen, coiffer. Wie heeft
ligt fregat, capitaine de frigate legere.
gekapt? qui vous a coifs?
— ordinaris, capitalize en pied stir un vaishakken,
seau de guei r e. —, *over krijgsbenden die
hdchet , couper avec tine /ache, taller. Het
de knsten bewaren , capitaine garde-cite.
anker (als men op zee geenen tud heeft
— over foldaten, die eene haven bewaren,
om hetzelve op te winder, zijnen kabel
door hakken), couper le cable ; de mast kapcapitalize de marine. Tweeds —, capitalize
pen , couper le m g t; kalfsvleefch
en second on commandant, capitalize-lieutehdcher
nant. —, de ,aanvoerder van eene rooverdn veau; boomen —, (tot op den wortel
capitaine
on
chef
de
voleurs.
afhakken), coupes- des arbres ; boomen
bende ,
als : — geweldige, zie Geweldige.
het onnutte of ov ervloedige hour er nit hakken
fnoeijen, dunnen, emonder, ebrancher, elagner,,
Kapitein-generaal, m. capitaine-general.
capitaine-lieutenant.
tailler des arbres;
Kapitein-luitenant,
toppers , ecimer, van
daar: eene
Kapiteinfchap, o. zie Kapiteinsplaats.
verminken, zoo als gaauwKapiteinskamer, y r. op eene galei, cal osse.
dieven doen, om niet verftaan te worden,
Kapiteinsplaats, y r. charge de capitalize.
kromtongen als: borgoenfch
(gaauwdieveu
fpreken) baragoniner , par ter narKapiteinsvrouw, y r. femme d'un capitalize.
Kapitool, o. eene bekende vesting y aw het - quois, jargonner. Eeuen roofvogel
(bij
de valk :) chaperonner.
oude Rome, capitdle,
Kapittel , o. afdeeling van een boek of ge- Kappenmaakfter, kappenzetster, y r, coiffeuse,
fchrift, hoofdituk, hoofddeel, chapitre, m;
faiseuse de coiffes ou de coiffures , mat chande
fig. Iemand het — voorlezen , (een verwijt
de modes.
doen,) reprimander q. q., lui dire ses ve- Kapper, in. die het haar optooit , coiffeur,
paruikemaker, perruquier. Hoot —, celus
rites ; zie Kapittelen. verzameling van
geestelijken, kanoniken, ook de plaats, waar
qui coupe, hache ou taille le Bois.
hakde leven van hetzelve zainenkomen, chapiker,, coupeur.
Eene stein in het — hebhen, (me- Rapper, vr. geflotene bloeiknop van den kapIre ,
de iets te zeggen hebben ,) avoir voix en
perboom , een heestergewas, dat de kappers
chapitre, avoir aussi q. ch. a dire; Het
voortbrengt, cdpre.
geen tot een geestelijk — behoort; capitu- Kapperboom, m. cdprier.
Mire ; bijw. capitulairement.
Kapperkool, y r. kleine digte kool, petit chou
serge, m.
Kapitteldag, in, jour de chapitre.
Kapittelen , b. w. (ik kapittelde , heb geka- Kappertje , o. eene soort van tamme dui?, die
pitteld,) berispen, chapitrer, reprimander,
op het achterhoofd een opflaand kapje draagt,
77 2

Cancer, chanter sa gamma, faire dire les

espêce de pigeon hup,pe.

cinq evangiles.
Kappertjeskool , zie happerkool.
Kapittelftok, baton de dragies ,bdton d'aman- Kapping, y r. houthakking, action do couper,
des sucries; iets dat naar een ftokje gelijkt,
de hacher, de tallter du Bois , etc., coupe,
van gond gemaakt, om snoeren of .kettintaille, optooijing van het haar, kapfel,
gen om den hals vast te maken, pilaartje,
coiffure.
balustre, fig. Zij heeft van den — gelikt, Kappoot, y r. foort van wapenrok, mantel,
(zij heeft zich laten befiruiven„) elle a laisespece de cotte d'armes, capot, m.
se alter le chat au fromage,
rouleau de charpie,m.

pluksel. Kapraaf, kapraye , yr., dakfpar, chevron de
toil, us,

Kap-
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Kaproen, kapruin, yr. een hoofddekfel, chafpr. w. Twee hoofden onder eene
peron,
—, deux sites sous un bonnet. —, neusnuper of pranger voor paarden , cavecon ou
cavesson, m. signette , f.
Kapfel, o. optooiiel van het hoofdhaar,, coifgehakt yleesch , haehis ,m.
fure, f.
Kapfpiegel, no. miroir de toillette.
Kapflancter, in. tete de petruque, f zie Topitandee.
Kapfter, yr. coiffeuse ou coiffeuse.
Kapflok, m. om kleederen op te hang-en, porte-manteau.
Kaptafel , yr. toilette.
soort
Kapucijn, kapucijner,, m. capucin.
van erwt , espece de poss.
Kapucijnerklooster,, o. convent de captains, m.
capuciniere, f.
Kapucijnermonnik , zie Kapucijn.
Kapucijnernon , vr. capucine.
Kapuitsmuts , yr. eene ruige muts tegen buijig
weder opgezet (reismuts), tapabor, m.
monnikskap , capuce.
Kapwagen , m. cisar convert.
Kar, vr. tweewielige vrachtwagen, charette;
zie Aschkar, Mistkar. — met eene as, twee
wielen en eenen disfel, om zware lasten ,
als boomen , enz. te vervoeren, effourceau ,m.
fig. De — omfmijten , (eene miskraam hebben) ; zie Miskraam.
Karaak , yr. zeker oud Spaanfch of Portugeefch
fchip, caraque.
Karaat, o. klein gewigt om good en edelgeiteenten te wegen, carat , m.
Karabijn , vr. zeker fchietgeweer, carabine, f.
mousqueton, m.
Karabinier,, m. carabinier, earabin, argoulet.
Karabijnfchot, o. fam. cat abinade ,
Karakietje , o. zekere vogel, fauvette de roseaux , f.
Karakor,, m. foort van lange , fmalle Indiaanfche galei, van het eiland Borneo , eat a'
core.
Rarakter, o. eene figuur op papier , iteenen
bout, enz. gemaakt , caractere, m. figure,
fig. leder merk , dat de eene zaak van de
fandere
onderfcheidt , als: Het -2-- van een
braaf eerlijk man , le caractere d'un bonnets
bomme. In het bijzonder het ganfche
gemoedsbeilaan van eenen menfch , waardoor
bij van anderen onderfcheiden is , aard , inborst , caractere, naturel , m. uiterlijke
waarde , aanzien , rang , enz. , waardoor iegland van anderen oaderkend wordt , autoDat
rite, f. esprit, emploi, m. dignite,
past niet voor eenen man van uw cela
un
/amine
de
votre
auto.
see convient pas a
rite, de votre esprit. Man zonder —, fig.
fam. mannequin.
Karaktermatig , b. n. suivant le caractere.
Karakterfchets s yr. esquisse de caractere.
Karakterfchildering , zie Karakterfchets.
Karaktertrek , in. trait earaeteristique.
Karay aan , y r. groot Oostersch gezelfchap van
reizende kooplieden , caravane, f. Eene
lierberg voor zulk cone — wordt caravanserail , caravanserai of caravansera genoemd.
Karbats , y r. none lederen zweep , Joust de
eravache, f.
cuir,
Karbeel S m. (ee) (bij timmerl.) een fink hout
tot
onderfleuning
van een ander,, empanon,
,
esselier, corbeau , m. amoise , f. Met karbeelen vastmaken , noiser.
Karbonkel, m. naam van een edelgefteente ,
escarboucle,
Karbonkelneus , m. nez rouge.
Karbonkelfteen , zie Karbonkel.
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Karbonnade
(oud w.) geroosterd vleesch,
carbonnade.
Kardeel, o. (ee.) (scheepsw.) touwwerk,
waarmede de zeilen worden opgehijscht,
hijschtouw,, drisse, f issas, m. —, vat,
tonneau, m.
Kardeelblbk, o. moufle, tn. on poulie de la
drisse , f.
Kardemon, yr. paradijskoorn, cardamome, m.
graine de paradis.
Kardinaal,
een eernaam van voorname
geestelijken naast den paus , cardinal.
Kardinaalichap , o. cardinalat , m.
Kardinaalshoed, \ m. chapeau de cardinal.
Kardoes , yr. , eene papieren bus of vorm met
buskruid, carton ehe , gargousse , (bij timmerl.) een (als een winkelhaak) uitgefneden
plankj e tot fieunfel voor eerie andere plank,
gousset , m.
Kardoes , o. verkorting voor kardoespapier,,
(gelijk clruk , o. voor drukpapier,) zie Kardoespapier.
Kardoes , soort van waterhond , barbet, chien
de canard.
Kardoesdoos , yr. garde feu, coffre a cartouches, cartotschier,, m.
Kardoesgaren o. fal a faire les gargousses ,m.
Kardoeskist, o. rek, yr. caisson a cartouches,
m. a gargousses, (op fchepen) caisson ou
etagere m; coffre a gargousses, porte gargousse. , m.
Kardoesklopper, m. maillet a gargousse.
Kardoeskoker,, m. (op fchepen), lanterne 4
gargousses , f. Porte-gargousse , m. garde-fen ,
eartouche , f.
Kardoeskrop , m. , het einde van de kardoes,
bout on con d'une gargousse.
Kardoesnaald , yr. , aiguille pour coudre des
cartouches.
Kardoespapier,, o. papier a gargousse, carton
ou gros papier a faire les cartouches , m.
Karcioesfcherp, kardoesfchroot , o. mitraille ,f:
Kardoesitok , m. moule 4 gargousses, f mandrin.
Kardoestasch, yr. giberne ou gibeciere a cartouches , f. eartouchier,, m.
Kareeliteen, m. tigchelfteen , brique, f: cart eau , m.
Kareelfteenbakkerij , yr. briqueterie.
Karel , m. (in den gem. fpr. tr.) elk mansperfoon , homme, zie Vent, als: Hij is een
goede c'est un bon homme , no boss garcon. - (met verachting) als : wat zegt die
— daar , que dit ce maraud-la. Pak u weg
—! heat le pied, maraud!
Karetfchildpad , o. kahouane, f.
Karig, b. n. zuinig , deun , \ gierig , chichi,
rnesquin , e. avare , ladre. bijw. avaremeat, chid:et/sent , mesquinement.
Karigheid , vr. zuinigheid, gierigheid, mesquinerie, avarice, ladrerie, Mine. armoedigheid, 'grediniàre.
Kariglijk , zie Karig , bijw.
Karkant , no. halsfnoer van edelgetteenten voor
vrouwen , collier de perles , cancan.
Karkas, f. koperdraad met zijde of garen om'-woeld, dat in de kant der vrouwenmutsen
wordt vastgenaaid, carcasse ,
Karlijntje, zie Karolijntje.
Karmeliet , m. monnik van zekere orde,
carme.
Karmelietenklooster, m. convent de carmes.
Karmelietennon, vr. Carmelite.
Karmezijn , o. hoogroode kleur, die lets van
het blaauwe heeft, cramoisi, m.
Katmezijnen 5 b. n. tie cramoisi, e.
Karmiju, o. fchoon hoogrood poeder, earmin,m.
Karn ,
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Karn , zie Kern.

Kartetsvuur, o. feu de cartouckes,

Karnoffelen, karnuffelen , b. w. (ik karnoffelde,
heb gekarisoffeld) aanhoudend met ftokken ,
of vuisten Haan, battle come plat: e, rosser, etriller fort.
Karolijntje 0. eene foort van vrouwenmuts ,
espece de coiffe de femme ,
Karonje , vr. (mid. w.) den allerlaagften
ftijl gebr.) eon feheldnaam , besot, kreng ,
enz. , carogne.
Karoot , vr. kroot , beetwortel , mangelwortel ,
better ave.
Karos , yr. prachtige koets , ftaatfiewagen ,
carrosse , char, no.
Karosfegeld , o.
sur les car; asses ,
Karot , yr. karrot, ccne rol N an gefponnen tabak ,
carotte de tabac, du tabac cn cat otte. —,
tabac en poudre fait de carottes , on.
Karottenfabruk , yr. fabrique de carottes
tabae.
Karottenhok , o , place on Pon garde lee caroues f.
Karottentouw, o. ficelle de carottes de tabac, f.
Karottentiekker, m. fabticant de carottes de
tabac.
Karrottentrekkerij, vr. flibrique de carottes.
Karper , m, een river y isch , ca;pe jonge —,
carpillen.
Karpergehak , o. carpie, f:
Karperioep , yr. soup a la carpe.
Karpet , o. klein y loerkleed , cat pettz,',
Karpoets , karpoetsmuts , vr. tapabor, m.
Karre zie liar.
Karrebak, m. kan-eichtsur,, vr. cLartil,no.
Karreknecht, no. charcttiet.
Karrel , m. een visch , congre.
Karreldoek , o. (op fchepen) (toile de) noyale ,
Karrelteden , m. meerv. zie Kars-es-ran.
Karreligter,, m. disselboomriem , dossiers, f.
Karreman , m. charre tier , voitut ier , toonbelieo ,
gravatier,
Karrepaard, o. cheval de charrette, m. boulens, no.
Karretje , o. _petite charrette, cariole ,
cab, oust,
Karrevracht , zie Karvol.
Karrewei , z , e Karwei.
Kars , zie Kers.
Karfaai , 0 zekere wollen ftof, carisel , coéseau , m.
Karfaaijen , b. a. de carisel.
Karfpel , zie Kerfpel.
Kariteling , m. eenc foort van luchtig gehak ,
echaude.
Kartel m. (met den klemtoon op tear) revs
ingetakte kerf op den rand van een ligchaam,
entaille, entaillure an bard d'un corps , f.
Kartel, o. (met den klemtoon op tel) (oud
w.) uitdaging tot een tweegevecht , cartel 5m.
Karteldarm , zie Kronkeldam.
Kartelen , b. w. (ik kartelde, heb gekarteld),
rondom den rand infnijden , faire des entaillures au bard tie quelque corps , entailler.
Kartelen , o.
(met zijn), fchiften ,
menloopen ; zie Kappelen. —, baken , haperen. Dat 4earreit , cola 120 va pas, ne
sit pas;
omkronkelen , s'entortiller.
Kartelig , b. n. ,
e. dat ligt fehift,
que se caille aisement.
Karteling , yr. caillement , no.
K.artelfchip , o. vaisseau parlementaire, m.
Kartets, yr. , eene kardoes van bordpapicr of
blik , gevuld met kogels , fpijkers, fchroot,
enz. cartouche gargousse a mitraille.
Kartetskogel , m. b4lle de mitraille,
boulet
de gargousse.

1P • f.
chartreux.
Karthuizermonnik ,
Karthuizerklooster, o. couvent de chartreux ,
m. chartreuse, f:
Karthuizernon , yr. chartreuse.
Kartouw,, yr. foort van grof gefchut, gros canon. m. fig. Dat is eene — in zijne beurs , cela
lui fait perdre beaucoup d'argent.
Karyeel, o. (ee) klein rond Portugepsch
vaartusg , caravelle, f.
Karvol, karre y racht 5 yr. charrette.
Karviel , o. blok van het touwwerk van het
groote marszeil , poulie d'etague du grand
p unier, f:
Karyielblok of bout , o. (op de fchepen) 5 entretroise , fi
Karvielnagels , m. meerv. (fcheepsw.) chevillots , cabillots , pl.
Karwats , zie Karbats , cravache, f.
Karwei, yr. windbrekend kruid, , carvi,
Den moeijelijk werk , waaraan vrij war
te doen valt, en dat met winst gepaard
gaat--; in het bijzonder gebruiken metfelaars en timmerlieden dit woord van een
gebouw,, waaraan zij arbeiden. Ook een
buitengewoon werk , dat de knechts op ongewone uren , in de fchofttijclen 5 of wanneer
zij niet voor butane bazen te werken hebben 9 verrigten , ouvrage extraordinaire que
les cilarpentiers, les macons etc. font
heures de o epos , etc. no. Datiseen
dant
zoet karweitje c'estan to avail , ouvrage profitable; fig. vruchtelooze, moeijelijke arbeid,
welken men voor een' ander doet 9 corvee, f:
Kas , yr. kast , zeker,, somtijds , in den muur
bevestigd , somtijds alleen flaande huisge,
reedfchap tot berging , armoire ;
plaat van een flot, palactre, Bij iemand in de — zijn , (in zijne gunst ftaan),
etre dans les bonnes go aces de q. q. Ilij zit
in de 5 (achter de tralicn), in de gevangenis 9 it est coffró , encage , on lui a donne
an pourpoint de . Pierre de taille. —, in eenen
ruimeren zin sets dat tot invatting dient ,
als — van eenc rand , tries, alVeole 111. —
van eenen ring, waarin de fleen zit , chtiton,
m. — van een zakuurwerk of horlogie,
bolts de montre.— 5 waarin de overblijffelen
van hesligen bewaard worden , beenderkas ,
chasse. voor reliquien, rel;quaire, m,
In eenen bepaalden zin, allet bijzonderst
geldkas , caisse. De — houden tenir la
caisse ; fig. niet bij — zijn, titre emit, e,
d'argent, n'avoir point d'argent en caisse.
, letterkas, ( bij boekdr.) casse. Zie
verder de met kas zamengeflelde woor.
den , ale: Etenkas , Broeikas , Boekenkas ,
Orgelkas, Winkelkas, enz.
Kas , o. verkorting van kaspapier ; zie dit
woord.

Kasboek, o. het buitenfte bock van een'
papier , main cordee, main de papier qui
for me le dessus et le dessous d'une came de
papier.— , bij kooplieden , livre de caisse, tn.
Kasgeld , 0. argent de caicse, m.
Kashouder,, m. kantoor8ediende , die de kas
hondt , caissier ;—, die eene zilverkas houdt
oifevre quid tient boutique, marchand d'art
genterie et d'orféverie.
Kasje , o. petite armoire, zie Kas. In het —,
zitten (fans.) etre en prison; —, van eenen
Ichoenpoetfer,5 voetbankje , sellette, f.
Kaskien, kaskijn , m. espàce de jaquette des
paysannes de la Hollande septentrionale, f:
casaq.uin 5 m.
Kaspapier, o. uitfchot van papier, papier de
Kasrebut , in.
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punir, corriger; fig, Zijn vleesch door yap.
Kasrekening, vr. compte de caisse, 'no
Kasfa, yr. (ond. w.), koopm. w. , kas, caisse.
ten —, (in de rom. kerk), mater sa chair
Kassen , h. w. (ik kaste, heb gekast) in eene
par des Janes ; zijn vleesch nit Iiefde tot
kas zetten, invatten, enchasser, enfermer
God —, mortifier sa chair pour l'amour de
geesfelen, se flageller.
dans une armoire.
Dieu; zich
Kasfie , yr. (in de kruidk.) zekere uitlandfche Kastijder, m. celui grti chatie , etc. correcteur.
Kastliding, vr, chlitiment, m. correction , puboom, casse.
nition.
K,asfieboom, m. canneficier, cassier.
Kasfier, m. iemand die Bens anders kas houdt , Kastudfler, yr. cello qui chlitie, etc.
geld ontvangt en -weer uitgeeft , caissier.
Kascoor,, m, eon beverhoed, hoed van Inverhaar,, castor, chapeau de castor , biavre;
Kasfiersboek , o. livre de caissier. m.
halve —, chapeau demi castor.
Kasfierskantoor, o. bateau de caissier ,
Kasfiersknecht , m. valet ou garcon de.caissier. Kastoren, b. u. als — hoed; zie Kastoor.
Wiersrekening, yr. rekening van eenen kas- Kastrol, yr. ijzeren of koperen pan zonder
voeten met eenen Heel of met twee ooren,
fier, compte de caissier , compte de caisse;
waarin men iets braadt, casserole.
—, (in de rekenk.) regle de caissier.
Kasfig , b. n. worth van papier in eenen riem Kafuifel, vr. priesterlijk mtsgewaad zonder
mouwen, chasuble, plurial.
gezegd , dat gefcheurd is, dechire , e, corKasvel, o. cassetee, f.
de , e.
Kasfijen , b. w. (oud w.), (ik kasfijde , heb Kaluifelmaker, m. chasublier.
gekasfijd), eenen weg met keilleenen beftra- Kat, y r. leker viervoetig dier, (in de algem. beteek.) chat, m. en wil men in het
ten , paver us; chemin, ane route de cailFransch het wijfjen uitdrukken , chatte. Een
loux.
(bij de art.) aarde
nest vol jonge katten, chattee. Spr. w. of
Kast , yr. zie Kast
tusfchen twee fch . etgaten, medon,
fig. Hij loopt als de om den heeten Brij ,
(hid weet niet hoe hij de zaak zal beginnen)
Kaftanje, yr. zekere boonwrucht , thataigne;
tl ne sait pas comment aborder l'affaire , se
groote —, marron, m. Spr. w. eenen anderen de kaflanjes uit het vuur laten halen ,
tirer d'afraire, it tourne autour du pot, it
(iemand tot eene gevaarbike onderneming te
passe lei-dessus comme chat stir braise. De
werk ftellen , der kat de bel aanhangen ) fai— de bel aanbinden (zich om een ander in
re comme le singe et titer les macrons du .feu
gevaar begeven), attacher le grelot, so metavec la patte do chat.
tre en danger, risquer sa vie, etc. pour sariKaflanjebollter, m. de eerfte groene flekelige
ver un auto e; se mettre a la tote de quelque
entreprise dangereuse. — in den zak koofella , bogue ,
Kaftanjeboom, m. chataignier, marronnier ;
pen (iets koopen zonder het te bezien), achdtaignier, maronnier d'Inde.
cheter chat en poche, faire marche d'une cho,
Wilde
se sans l'avoir vise. Dat is voor de —, cela
Kallanjebosch , o. chataignet ie , f.
est perdu. De — nit den boom kuken , ( wachKailanjebruin , b. n. chatain, clzataigne, e.
Kaftanjekleur, yr. chdtain. Ligte — chatain
ten tot de zaak zich zelve ontwikkelt), regarder de quel ate vient le vent , voir la fit;
clair. •
pale
percee
ti
rdtir
des
chdyr.
Kaitanjepan,
d'une afraire, a quoi aboutira une affaire;
attendre l'is.sue d'une afraire avant quo de se
taignes.
determiner. Dat is geene — om zonder handKastanjetang, yr. deboiratnr, nt.
fchoenen aan te tasten, (dat is eene mocijeKastanjevaas yr. vase a chataignes.
Kaflanjeverwig, zie Kaitanjebruin.
hike onderneming), c'est une affaire epineuKafteel, o. (ee.) klein Plot, kleine vesting of
se ; cela ne se ptend pas sans mitaines. Bij
fterkte aan eene itad gebouwd , om dezelve
nacho zijn alle katten grazuw,, (in het donof te veriterken of in toom te houden , blokkere kan men over de fchoonheid niet ourcitadelle , f (in riddertijdeelen), la suit tous lee chats sont gris. Zij
huis, chateau ,
leven als katten en honden, (zij zijn het geden) caste! , m. een heerenhuis dat verfterkt is, een oud en Becht gebouw,, waardurig oneens, zij kunnen elkander slot' yerop een aanzteneluke woont, chateau, pa-•
clragen), ils vivent comme chiens et chats.
nt. Spr. w. Kafteelen in de luck bouDat is der — de kaas bevolen, (zoo Itch
wen (van groote ontwerpen zwanger gaan
men den wolf tot herder), donner la brobis
a garder au loup. Er ens de — infleken,
‘welke op 'nets moeten uitioopen), ba tirdes
chateaux en Espagne, se tepaitre de chimequitter oft abandonner (un dessein), uneaf:
res , faire des almanac& , composer des alfaire commencee. Hij handelt claarmede als
tnanachs. —, op groote fchepen, fchans,
de — met de muis, (hij gaat daartnede ruw
bak, halfdek, chateau, us; zie' Voorkaiteel
om) it en fait comme des choux de son jaren Achterkafte'el, —, (in de wapenk.) met
din. De — in den kelder metfelen, (eene
kafleelen bezet, chatele , e.
wonde flechts uitwendig heelen), enfermer
Kafteeltje, o., chatelet , nz.
le log dans la bergerie. Hij loert op hem
Kastelein, m. iemand die op een kasteel, Plot
als de — op de muis , (hij neemt hem naanwof blokInsis het bevel heeft, van wien deskeurig waar,) it le guette comme le chat fait
zelfs verdcdiging afhangt, .een flotvoogd;
4 la Souris. Ale de katten muizen dan maauook een bewaarder van een groot heerenhuis
wen zij niet, (eten zonder veel fpreken;
chatelain, concierge de chateau; — cipier
ook in flute zijn voordeel doen), on ne peat
van een gevangenhuis, concierge; —, hermanger et discourir en méme temps. Deze
aubet giste.
muist good, ce chat est un bon souricier.
berghouder,, hospes,
Kasteleinfchap, 0., métier d'un aubergiste,
Wanneer de — weg is, dan danfen de muinz. charge, de concierge, de chatelain, conzen op de tafel, (wanneer de hoer uit is,
dan doet zijn yolk wat het wil), quand le
ciergerie
Kastelenii , yr. woning van eenen flotvoogd,
chat n'est pas 'au logis , les rats'dansent sur
van eenen kastelein , chit* telenie.
la table; quand lee maitres sont absents, les
Rastenmaker, m. menuisier.
domestiques font gogaille. Opgeilotene katKastijden , b. w. (ik kastijdde , heb gekastijd),
ten worden door de kleine muizen opge yretuchtigen, tot verbetering itraffen, chhtier ,
ten, (wanneer men de lianden met vrij heeft
kan
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kan men niets uitvoeren), jamais chat emtnitouffe ,gante ,neprendsouris. De — in het
donker knijpen , (heimelijk kwaad doen), cacher sa marche , son feu; faire le saint au
jour, et le diable en cachette.—, (fcheepsw: )
bij —, anker , empenelle, touw met
eenen kaak om het anker te halen , (punter)
capon; — 5 om op fchepen te ftraffen , fouet,
rn; paal op de kaaijen , waaraan het kabeltouw vastgemaakt worth, pieu fiche en
ten e pour y attache,- les cables , pilfer d'amarrage.— , enterdreg , grapin, m; Itatfchip ,
zeker zeefchip met een dek , ook — zonder
ooren genaamd , chatte , f De — uitwerpen , mouiller I'empenelle. Spr. w. Het anker achter de- — werpen , (met het varen
uitfcheiden), abandonner Petat de marin;
—, ftonnkat , flormbatterij op een bolwerk,
(in de vestingbouwk), cavalier, m; — (waterkat ) lusLvuurwerk, plongeon, tn. —, gordelriem waarin men geld bewaart , ceinture
a argent, f. —, bloefem van fommige boomen,
zie Katje ; — fig. ondeugend wijf of meisje ,
carogne, mechante femme.
la plus petite espece d'anguille,fre.
Kataal ,
tin d'anguille.
Kataas , o aas voor de katten, appal- pour les
chats , tn. amerce, f ; fig. flecht, niets waardig mensch , mauvais sujet, un homme ou
one femme de rien, un vaurien.
KatblOk , o. (fcheepsw.) poulie de capon, f.
Kateel , o. (ee) het kostelijkfte huisvee of ander fieraad, ineubelen , enz. , le meilleur
hetail , la meilleure partie du mobilier, les
nieubles precieux.
Kat-en-hond , m. (gemeen), courtier en, ',endear de, chair humaine; (zielverkooper),
',endear (Paws.
mannetje van eene kat , matou,
Kater,,
chat male.
Kater,, m. in fommige ftreken , petit fermier.
Katern , vr. eenige gefchrevene of gedrukte
bladen papier in elkander genaaid , fchrijfbock, cahier, m.
Katerplaars , katerflede , yr., petite ferme.
Kathaak , m. (fcheepsw.) croc de capon.
Kathalzen , o. w. -(ik kathalsde , heb gekathalsd), fam. tobben , vergeefs veel arbeid
doen , se peiner,, travailler inutilement, faire
coryee.
atheter,, yr. tentijzer,, (bij de wondh.) sonde.
Katje , o. kleine jonge kat, chaton, petit
chat; fain. minet, minette, f looden thee-doosje , bitte de plomb qui contient
du the, f.; fig. Het — van de balm zijn ,
Bonner le pion on faire la barbe a toils ;
bloefem aan
Otre coq de- la paroisse ;
fommige boomer, chat, tn.
Katijvig b. n. , die door allerlei rampen en
ellenden bezocht wordt , ellendig, ongelukkig , chetif, Ye , miserable , maidens eux 5 se.
bijw. chetivement.
Katijvigheid , yr. geringheid, chetivete.
Katlooper, m. (fcheepsw,) garant de capon.
daarvan
Katoen , o. boomwol , coton, m.
vervaardigd garen , fil de coton, —, de
van die draden vervaardigde ftof, toile de
coton. f. Fijn gekleurd —, (fits), indienne,f.
Een van katoendraad gedraaid lemmet voor
eene lamp of kaars (pit) la 'niche d'une Lampe.
Katoenbaal , yr. balle de coton.
Katoenbatist , m. percalle, f.
cotonnier, xylon.
Katoenboom ,
flu de coton.
Katoendraad ,
Katoendrukker,, m. imprimeur de toile de coton.
Katoendrukkerij , yr. manufacture d'indienne ,
fabrique de toile's peintes , f. etablissement
e4 Pon its pritne sett. toile de Perm ,
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Itatoeften
n. de coton ;
lijnwaad ,
toile de coton, f.
kousen , des bas de
coton.
Katoenfluweel , o. velours de coton, m.
Katoengras , zie Wolgras.
Katoenwinkel, m. boutique de toiler peintes, f.
Katoog , o. snort van opal, elementsteen , zekere onijxsteen, sell tie chat, chatoyante,
asterie. f.
Katrol , yr. windas , penile ,
guindas ou gaindal , m.
Katrolblok , o. moilfle , f.
Katrolkoord , yr. katroltouw,, corde de poulie.
Kattebak , m. mangeoire des chats , f.
Katteblok , o. penile couple, f.
Kattedarm ,
boyau de cleat, m.
fnaar,,
corde de vi-olon , f.
Kattekop ,
(fcheepsw.) barre de bois
passer dans les trous d'un vindas pour servir
tie bitte an cable d'un petit batiment , f.
Kattekruid , o. herbe aux chats , cataite, ou
chataire
Kattekwaad , o. petite machancete , espieglerie , f:
Kattemof, yr. manchon de peau de chat, m.
Katten , o.
( ik kattede , heb gekat),
(fcheepsw.) verfterken , de kat uitwerpen ,
den kenterhaak aan het anker doen , empeneller, caponner l'ancre.
, jonge katten
werpen , chatter , faire de petits chats.
Kattegat , o. een gat onder aan eene deur of
eenen muur,, waar de katten uitloopen cha'
tiere, f.
Kattengoud , o. mica ,
Kattengemaauw,, kattengelol , o. miaulement
ties chats, tn.
Kattenklaauw , m. gri:fire de chat, f:
Kattenrnnzijk, yr.flecht inuzijk, musique de chats.
Kattenfpel , o. y echterij, „tea de chat, m. quorelic, noise, f.
Kattenoog , zie Katoog.
Kattenoor,, o. oreille de chat, f.
Kactenpoot , kattenvoet , m. patte ,
pied de
chat.
Kattesprong , m. taut de chat ; zeker been,
talon ou astrologe de chat ; fig. —, petit eke,
min, quelques .pas.
Kattepis , yr. mine de chat.
Katterug , m. (fcheepsw.), arc d'un vaisseau.
Kattefpoor,, o. (fcheepsw.), porque, f kattefporen , a chterbanden in het zog , porques
acculles ;
banden in het ruin, porques
de fond.
Kattefiaart, m. queue de chat, f; —, (op
fchepen), fouet a queue de rat ; eene
plant , queue-de-chat; Katteflaarten , meerv.
(onvruchtbare bloemen aan noo!-.eboomen ,
chats, chatons , pl.; —, of agrimonie (zekere plant ,) eupatoire, f.
katteflaarthals , m. (fcheepsw.) zeiltouw,,
fchoot , ecoute de queue de chat ou de rat.
Katteftront , o. excrements de chat, m. pl.
Kattevel ; o. peau de chat, f
Katuil ,
chat-huant , hibou, due on granddue m.;
(nachtkapel), phalene. Met
katuilvederen bezet , (wapenk. ,) chat -hua-,
e.
Katyisch , m. fretin, poisson de rebut.
Katzwijm, yr. flaauwte , defaillance , pawlson, faiblesse. In — liggen , (fcheepsw. ;)
een fchip dat in eene stilte op zee ligt , en de
zeilen gefireken heeft , etre en bapaume.
Kauw,, yr. zekere vogel , foort van kraal,
choucas , freux,
grolle, graille, f:
Kauwoerde , yr. citrouille, courge. Dat hier
naar gelijkt , cucurbitacee.
Kavalje , Yr. oud verfleten of vervallen ding
Cut,
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gilenille, rebut, chose vieille, wag. Dit ' la voix
Eene groote
opzetten,
huis is eene —, cette mason est une masa.
crier a gorge deployee, jeter de hauts
re, une bicoque.
crier a rue-ate. — 9 (in de vestingbouwk.)
Ravel , lot , dat in het verdeelen van goegorge. De — van het bolwerk, la gorge du
deren , enz. , geworpen wordt , ook een afbastion.
geperkt deel, lot. Dit land zal bij kavelen Keelader,, m. veine jugulaire, f.
verkocht worden , cette terre sera venduepar Keelband , m. aan eene kindermuts , enz, brilots.
de d'un biguin d'enfant , f:
Kavelen , b. w. en o. , (ik kavelde, heb ge- Keeldroes , in. der paarden , avives, f: pl.
kaveld ,) door het lot deelen, loten , par- Keelgat , o. ftrot , gosier; fam. avaloire , f.
tager par lots, jeter ou tirer au sort, lotir, Keelgeluid, o. son guttural, m.
faire des lots , des pot Lions d'un tout qui se Keelgezwel, o. keelziekte , abces, m. inflamo
partage entre plusieurs personnes.
mation a la gorge, esquinancie, f.
Kaveling , yr. verdeeling door het lot, lot, Keelklieren , vr. amygdales.
lotissement; m.—, afdceling , hoopje , deel- Keelknobbel , m. keelknoop 5 gorgelknoop ,
tie, bij verkoop , parcelle 9 partie, f., tas ,
noeud de la gorge, m. pornme d'adam, f.
Men heett dit land bij kavelingen Keelkruid, o. mondhout , troine , tn.
(parceelen) verkocht , on a vendu cette ter- Keelletter , vr. lettre gutturale.
ve par parcelles. De droogmakerij werd in Keellinie , yr. halve keellijn , demi-gorge.
kavelingen verdeeld , les terres dessechees- Keelontfteking, vr. inflammation a la gorge.
furent divisees en lots:,
Keelpijn , vr. mal de gorge ,m. zie Keelgezwel.
Kaviaar,,
gezouten knit van eenen fieur, Keelpunt , o. angle de la gorge, no.
caviar ou cavial.
Keelriem , m. onder den toom van een paard,
Kawaan 9 yr. (a.) eene slechte soort van schildsougorge, f.
pad , tortue
moyenne grandeur.
Keelfnijder,, m. (bij wondh.) pharyngotome 5 m.
Kazemat , yr. (in de vest. bouwk.) eeri verwelf- Keelltoot ,
(in de bouwk. ,) kroonlijst,
de kelder,, onder den wal , waarin fchietgacymaise 5 f.
ten zijn , casemate; fig. fam. Hij zit in de Keelziekte , o. esquinancie , f. mal de gorge, m.
— it ne se poste pas hien.
angine,
Kazen , o. w. ( ik kaasde 7 ben gekaascl ) , Keen , yr. kloof, fpleet , voornamelijk aan het
dik worden, ftremmen , zamenloopen , in een
bovenfle einde eens dings , crevasse, fence.
loopen , se cailler,, se prendre. De melk
, kien, gei me , no. Zie Kiem.
Nkaast , le lait se caille, se change en fromage. Keep , yr. kerf, entaille , coche, entaillure.
Kazerne , yr. (ond. w.) caserne.
Zijne houden , s'en tenor a ce qu'on a
Kazerneren , b. w. (ond. w.) caserner.
avance. —, (fcheepsw.) in eenen gebroken
Kazernenng , yr. (ond. w.) casernement, m.
mast , on) cr eenen anderen in te zetten
Kazijn , o. deur of venflerraam, les poteaux,
oube,
le llnteau et le seuil d'une porte ou d'une Keer,, m. (ee) eigenlijk de daad van keeren
fenétre, la croisee.
eene omwending , verandering, tournure, f.
K ed , kedde , zie Kid.
De zaken hebben eenen anderen — genoKeef, verl. tijd van Kijven.
men , dan hij gedacht had , les affaires ont
Keek , verl. tijd van Kijken.
pris une autre tournure qu'il n'avait pense
Keel , m. (e.) een linnen overtrek ; zie Kiel.
—, 'omtrek , omloop , tour, m, evolution, f.
Deze fnoer gaat vier keeren om den halo,
Keel, yr. (ee.) (scheepstimmermans woord ,)
eene strook van eene plank , piece longue et
ce collier fait quatre ,tours autour du con.
etroite de planche.
Het jaar heeft zijnen — gehad , Pannee a
eu son evolution. —, eene reis ergens heen ,
Keel , yr. , de naauwe weg , door welken in
dierlijke ligchamen de fpijs wordt ingebragt,
tour. Hij is eenen naar zijn land gaan
- ook wel het voorfle deel van den hals ondoen , it est and faire un tour, un petit
der de kin , 'trot , gorgel , gorge , f. gosier,
voyage , dans son pays. —, uitkomst,succes. De
(gemeen ) gavion, m.; de bovenile opening der
onderneming heeft eenen gewenschten ge—, of des flokdarms , die aan den mond raaktz
had 9 l'entreprise a eu tout le succes qu'on
pharynx , Hij heeft pijn in de —, it a mal a
desirait; fig. gedane dingen hebben geenen
Jo gorge. Men heeft hem de — afgefheden , on
, a des choses faites it n'y a point de rekit a coupe la gorge. Hij vattede hem bij de
tour, de changement. maal , fois, f.
— it le prit par la gorge. Hij heeft eene
De eerie — dat ik hem zag , la premiere
wijde —, tl a le gosier large. Er is hem eene
fois que je le vim. Ik ben twee keeren bij
vischgraat in de —, (in den gorgel) blijven
hem geweest , Pal ete deux fois chez list.
fieken, it lui est demeure une arête dans le
In eenen —, en tone fois , &ton sent coup.
gosier. Jets in de verkeerde — hebben
, afwending, keeren, enkel in te — gaan
Iemand
avoir q. ch. de travers au gosier, dans le
( verzetten) resister on s'opposer
in zijne Ilinkfche oogmerken te gaan,
conduit de respiration, dans la trachee-artecontrecarrer lee sourdes mendes de q. q.,
re. Iemand het mes op de — zetten , fig.,
s'y opposer ou y resister.
hem in verlegenheid brengen , mettre le couteau a la gorge a q. q.; mettre q. q. dans Keerblok , o. (fcheepsw.) poulie de retour,f.
un grand embarras. (gem.) De — fmeren , Keerdam, zie Kistdam.
voor drinken humecter, se laver, s'arroser Keerdicht , o. rondeau, palindrome , m. parodie , f. Een — maken , parodier.
le gosier, s'humecter le pectoral, trinquer.
Hij heeft eene drooge —, (is een lief heb- Keerdichter,, m. faiseur de rondeau, parodiste.
her van drinken), it a le gosier sec, it side Keerdichtachtig , b. n. parodique.
convent la linotte. Hij jaagt alles door de Keerdrak , zie Weerdruk.
(lapt er alles door, maakt alles op) , Keeren , b. w. (ik keerde, heb gekeerd ,)
vegen , reinigen , fchoonmaken , balayer.
it depense, gaspille tout, c'est un boute-toutDe kamer —, balayer la chambre; fpr.
cuire, fam. Bij mijne —, (bij mijn leven ,
w. Elk een keere voor zijne deur , elk
zoo waar ik leef,) ik zal het doen , vrai
een bemoeije zich met zijne eigene zacomme it faut tnourir, je le feral. —, Item,
geluid, voix. Eene heldere — hebben avoir
ken, ) gue chacun se mile de ses propres
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pre: afraires. een ligchaam, des.
zelfs zijden of deelen eene andere rigting
geven , :carnet- un corps ,virer. Lets het onder.
, tourner q. ch. sous dessus dessous.
ite boven
Een kleed tourner un habit. —, ergens
heen wenden , als: zich tot iemand —, se
tourner viers q. q; fig. Zijne rede tot iemand
— 5 adresser la parole a q. q. De Voorzienigheid zal alles ten beste —, la providence tournera totttes choses au bien. Die zaak
is ten beste gekeerd., cette affaire a bien
tourne , a eu one bonne terugdrijy en , tegenhoudeu of wenden, tietourner,
retenir, arreter,, repousser. De vijand was
niet te — 5 it n'y eut pas de moyen d'art-é:ter,,
de repousser , Pennemi. Van daar: beletten,
als : Hij alleen heeft het gekeerd, lei soul
Pa empeche. De hemel keere dit kwaad, le
ciel nous preserve tie ce mal. Zich aan niets
(oin niets bekreunen), ne se soucier de
q. ch., ne se mettre en pease de Hen. Hij
keen zich nergens aan , it ne se soucie tie
mien; fig. Hij weet zich noch te — noch te
wenden, it est pressd de tons cures; it ne suit
sum quel pied danser; it ne suit de quel bois
aire fiche. Beter ten halve gekeerd, dan
ften
halve gedwaald , les folios les plus courtes
sons les meilleures. o. w. (met zij n) —
eene andere rigting nemen, :earner. De
wind is gekeerd, le vent a tourne. Naar
huis , retourner a la ?liaison, chez soi,
rentrer. Keer refits, tournez-vous a droite,
prenez a droite.
—
Keering , y r. wederkomst, retour,
(fcheepsw.) mastkoker,, cornet de mat, m.
Keerkring , (in de aardr. k.), een van die
beide kringen , welke men zich ter wederzijde van den evenaar verbeelcIt op dien afitand,
van welken de zon in haren fchijnbaren jaarlijkfchen loop naar denzelven wederkeert ,
tropique, in. De — y in den kreeft , van den
steenbok, le to opique du cancer, du capiicorne.
Keerkringsplant, yr. plante tropique.
Keerkringsvogel, m. zekere vogel met lange
ftaartveeren, oiseau de tropique, fete en cu,
paille en cal on en queue.
Keerlijn, yr. (fcheepsw.) ophouder, redresse.
Keernagel, m. (fcheepsw.) houten nagel , pin
aan den buitenkant van een fchip, gournahle
de cert.
Keerplaats of ruimte, yr. tournant, m.
Keertouw,, o. (fcheepsw.) corde de retenu , f.
Keerwer,, m. keerweg , blinde ftraat , weg die
eenen uitgang heeft , chemin, m. rue, f sans
issue , cul-de-sac.
Keerweérlaan, yr. allee d'un cul-de-sac, sans
issue.
chemin sans issue, chemin perdu.
Keerweg,
Keerzijde , yr. revers , on. De — van eenen
gedenkpenning , le revers d'une
Kees , m. (ee) keeshond, cizien- loup. , in
de Nederl. gefchied. , noon qu'on donnait aux
insurges du dernier
Keeshond, zie Kees.
Keesjensbladen, o. meerv. feuilles de mauve,
pl.
Keest, m. (ond. w.) kern , pit, merg, mownde, chair d'une noix, modlle d'un arbre,
fig. Het v-Obrnaanifte van eene zaak,
f;
quintessence , la flour de q. ch. De — van
een bock, la quintessence d'un livre.
Keet , y r. (ee) zoutkeet, zoutziederij, plaats
waar men het zout kookt en zuivert , saline, raffinerie. de sel , saunerie.
Keeten, b. w. (ik keette , heb gekeet) bet
zout zuiveren , ra, finer le set.
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Keffen , 0. (ik kefte , heb gekeft) blaffen
als kleine hondjes doen , ook de vosfen ,
aboyer, japper; glair; fig. fnappen , praten , criailler,
laser, parser d'un
ton glapimant.
Keffer, m. , aboyeur; fig. iemand, die met
niets beduidende bedenkingen aan yalt, en
zoekt te vervaren , criailleur, babillard,
btailieur, piailleur, etc.
Keffing, yr. blaffing, gekef, aboi , abovemeat, m.
Ketiter, yr. fig. criailleuse, ctiarde, babiltarde, piailleuse.
Keg, yr. eene wig, kloofwig van hoot of ijzet
om hoot merle te fplijten , coin, vs. ;
onder een kanon, Coln de mire; — (op
fchepen) om planlien in te drijven, bridole;
ftoot — coin de chantier. Keggen of wiggen infleken coinser ou coincer.
Kegel , m. quille f. De kegels opzetten, dresser les gullies; met de kegels fpelen i zie
Kegelen. De kegels omwerpen 5 faire, deter
ou abattre les gullies. De kegels weder opzetten , redresser , remettre les quilles. Hij
wierp al de kegels om , it t toutes les neuf
gullies. Vier kegels in het uitflaan en dria
in het terugflaan gooijen , faire quatre gullies de venue, et trois de rabat. Ijskegel,
een lange ftraal gevrozen water , ergens afha_ngende, chandelle de glace, f. — (in de
meetk.) clue. Een afgeknotte un cone
trongue.
Kegelaar, m. joueur de quales.
Kegelbaan , yr. baan voor het kegelfpel, quitlier, m. groene
boulingrin, rn.
Kegelbal, m. boule de guiltier, f.
,Kegelblok , o. fluk.hout waarmede men wel de
kegels omwerpt , biller, m.
Kegelen, o. w. (ik kegelde , heb gekegeld),
joner aux gullies, quitter.
Kegeler, zie Kegelaar.
Kegelflak 5 verfteende —, yr. (nat. gefch.) voltstile, volute.
Kegelfnede , yr. kegelfne6 , (iu de wick.) section cdnique.
Kegelfpel, o. feu de gullies, m.
Kegelfpeler,, zie Kegelaar.
Kegelvormig, b. n. cdnique , en forme decline,
conoide , pyramidoide. Spiraal (in de nat.
gesch.) turbine, e. e fchelp , turbinite.
Kegge , zie Keg.
Kei, m. keifteen, caillou. klein rond
ileentje, ( firandkei ) 1, jalet; zuivere keigrond, m. silice, terre since , silicieuse ; fig.
Hij heeft eenen t— in het hoofd , (is,half
gek), it a le ceiveau mat timbre ; if a le
timbre un peu fill. Iemand van den — fnij.
den 9 (hem van zijne dwaasheid genezen ,)
reduire q. j. a la raison, duper, tromper q. q. Dat is een — van een vent , c'est
un foals, nigaud, sot.
Keiachtig, b. n.,-pierreux, se, pyriteux, sc.
Kellen, o. w, (keilde , heb gekeild ,) met
platte ronde fleentjes , over , langs de oppervlakte van het water werpen, fcheren,
faire des ricochets sum, dans Peau, jouer aux
ricochets; —, b. w. jeter.
Keifteen, keizel, zie Kei, in de eerile beteekenis.
Keiwerk , o. hoop keifteenen , caillotage.
Keizelgruis, zand, o. gravi.er, m.
Keizer, , empereur, cesar. De van Oostenrijk 9 Pempéreur d'Autriche. De --van Sina ,
Pempereur de la Chine. Spr. w. Men geve
den — wat des keizers is , it faut rendre 4 Cesar ce qui est a cesar; fain. Hij is gegaan, waar
de — to voet gaat, it est alld ou le rot va
a pied,
11 z
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pied, oaf le rei n'envoie personne,, (aux Keiderverdieping, yr., etage au dessous
rez - de- chaussde , tn.
lieux , au prive , etc.)—, bekend fmids werktuig om alle floten merle re openers, passe- Kelderwind , vr, een werktuig om groote,
zware lasten op te tillen , verin,
partout.
dignitd imp& Kelderziekte , yr. zie Kelderkoorts.
Keizerdom, 0. empire ,
Kelen , b. w. (ik keelde , heb gekeeld ,) de
riale , f:
Keizerin , vr. imperatrice.
keel affteken , egorger, couper la gorge h.
Ecn varken
, egooger,, tuer un cochon.
Keizerlijk , b. n. impel ial , e. De keizerlijke
saignetroepen , de keizerlij ken , lee troupes itnpe- Keling , yr. action d',goi ger, tuerie,
moot , tn.
riales , les imperoaux. bijw. en ernpereur,, comme un empereur.
Kelk , m. drinkglas , boven wijder dan onder,
coupe, f. verre. — bij het nachtmaal , calice.
Keizerrijk , o. empire, m.
Keizersch , b. n., zie Keizerlijk.
—, (in de H. Schr.) mijn vader,, is bet mogeiijk , zoo laat deze — van mij voorbijgaan
Keizershof , o. tour imperiale, f:
neon pere, est-il possible que co calice passe
Keizerskroon , yr. coutonne imperiale. —, (in
de kruidk.) zekere bloem., fritillaire impeloin de moi. — (in de kruidk.) calice, corolle,
riale, COW onne imperiale.
Dekfel op den mis —, (bij de Roomfchen)
section
cesaKeizer-fuede yr. (bij de chir.) ,
pale , f: ( bij de Griekfche kerk ) disrienne ou de la matrice, tornolocie, hystdrotoque, m.
motocie.
Kelkdief, m. voleur d'un calice, de vases sacres.
Reker,, vr. foort van driekantige platte erwt, Kelkje , o. petite coupe, petit calice (in de
pois chiche , m.
kruidk.) calicule 9 f Dat met een — groeit ,
Kekeren , o. w. (ik kekerde , het) gekekerd ,)
, e. Planten met bloemkelkjes , des
zie Hakkelen.
plantes a fleurs calicees. wijnglaso yore
de eerste beteekenis.
Kel, zie Kit ,
â von it pied, m.
Kelder,, m. gegravene plaats onder de aarcle, Kelkwijn, m yin pour la messe.
cave, f.—, fpijskamer, ( in eel' klooster), cel- Kernel, zie Kameel.
lier, m. Zie verder Grafkelder,, Spijskelder, Kemelen , zie Kameelen.
enz. fig. Hij gaat naar den — (hid gaat te Kemelsgaren , Q. flu de chatneau,
grond) it coals t a sa ruine. Zie ook Hansje.
emelshaar,, o. poll de charneau , poll de chvre,
1)e kat in den — metfelen ; zie Kat. — , ontesti
deraardfche begraafplaats , caveau. Flesch- Kemelsharen , b. n. de poil de chameau, de poll
fierke- drank - winkel,
- , zie Keldertje.
de chevre.
als : eenen
houden , vetodre des liqueurs Kemmen , b. w. (ik kemde, heb gekemd) zie
fortes en gros.
Kammen.
Kelderdeur, vr. ports de la cave.
Kemphaan, m, zekere vogel, hop , huppe , f.
Kelderen , b. w. (ik kelderde , heb gekelderd)
fig. twistzoeker, querelleur.
encaver,, mettre en cave.
Kenbaar, b. n. dat te kennen is , connaissable,
Kelderflesch, yr. bouteille cart*.
notoire, qui pent 'etre connu , e. makers,
Keldergat , o. luchtgat in eenen kelder, sonsignaler.
pirail , m.
Kenbaarheid, yr. qualite de ce qui cot connaisKeldergraf, o. grafkelder caveau dans une
sable; , blijkbaarheid, klaarblijkbaarheid,
se, caveau sepuktal, m.
evidence , notoriete.
Kelderhals , m. ingang in den kelder onder Kenen , o. w. (ik keende , heb gekeend) , fplijeenen trap , ichappee, —, (in de kruidk..)
ten, berfien , se fendre, crever. —; zie Nielaureole , f: garou.
men.
Kelderhouder,, m. verkooper van sterken drank Kenletter, yr. grondletter , ?cure caracterisin 't groot , marchand en gros de liqueurs
ague.
fortes.
Kenmerk, zie Kenteeken.
Kelderhuur, yr. Myer de cave, tn.
Kenmerken, b. w. (ik kenmerkte , heb gekenKelderkamer,, vr., chambre situee au dessus
merkt) marquer distinctement , caracteriser,
de la cave.
signaler.
Kelderkeuken , yr. cuisine voettle sous terre, Kennelijk , b. n. tot icmands kennis komende,
souterraine, au dessous du rez-de-chaussee.
openbaar,, blijkbaar,, algemeen bekend, klaar,
Kelderknecht, m. valet on garcon de cave, eacluidelijk , enz. manifeste , notoire , evident,
viste.
e. zie Kenbaar. —, (in de prakt.) tot — weindisposition
causee
par
la
Kelderkoorts, vr.
derzeggen , jusqu'a ce que le rappel en soft
boisson excessive.
notifid.
Relderluik , o. trappe d'une cave, if: —, blind, Kennelijkheid , zie Kenbaarheid.
van 'het keldergat , valet de soups/ ail, m.
Kennen , b. w. (ik kende, heb gekend), eene
Kelderman, homme qui travaille dans une cave.
door de uiterlijke zintuigen gewrochte voorboutelier,, sommelier , enKeldermeester,,
fielling van eene zaak hebben , connaitre , saviste. —, in een klooster , cellitier.
voir. Het laatste worth inzonderheid gebeKeldermeesterfchap , o. sommellerie; — in een
zigd voor : in zijn geheugen hebben, in de ge•
klooster , celleretie , f.
legenheid zijn. Dat kind kent de letters nog
Keldermot„ vr., pisfebed , cloporte.
nice, cet enfant ale connait pas encore les lettrcs.
Kelderregt , o. (fain.) zeker getal glazers, die
kent a in den grond, door en door, it vous
Wien moet uitdrinken , droit do cave , no.
connait ti fond. Gij kent, weet, uwen pligt?
Kelderrot , yr. rat de cave , m. fig. , (met vervous savez votre devoir. Kent gij uwe les ?
achting) commies , commi: 5 rut de cave, tn.
savez-vous votre lecon? Door den omgang kenRelderfleutel , on. clef de la cave ,
nis ; ik ken hem flechts drie maanIs elderfpin , yr. araignee des cave.
den, le ne le connais que de trois mais. ErkenIi eldertje , 0. flesfchen -Leldertje , cantine,
nen ; ak heb hem flechts eens gezien , maar
caveau, rn.
ik zoo hem onder duizend —, je ne Pal vet
Keldertrap , yr., montde f escalier de cave, m.
qu'une fois, mais je le connaitrais,refon.
Hij kende mu !net,
Reldervenfler, o.fenitre d'une cave, f:Schuinsch
naitrais , parmi
(fcheplicht), abat-jour,
it no me commit, it Ile me remit pas. Hij wit
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kenfchetst), aanduiden, faire coonatre par
ties traits caracteristiques , caracteriser,peindre 5 depeindre.
Kenner, yr. connaisseuse.
Kenteeken , o. marque . f. signs', tn.
Kenteekenen , b. w. (ik kenteekende , heb gekenteekend ,) marquer, signaler.
Kenteren, b. en o. w. (ik kenterde , heb en
ben gekenterd ) kentelen , omdraaijen , op
zljde leggen, tourner, renverser. —(fcheepsw.)
De koopwaren van het eene fchip in het andere —, overladen , tenverser les marchandises
d'an vaisseau dans un autre. De mast kentert , le mdt se tourist. Een fchip , het
onderfte boven haler, cabaner un vaisseau.
De itroom kentert, het water loopt weer af,
la mares refoule, se tourne, change de cours,
descend. De ichuit kentert, flaat om, la barque chavire.
Kenterhaak , m. (fcheepsw.) paste d'anspect , f:
Kentering , yr. action de tourner, de refouler, etc. refoulement ,
Kenzaad, o. eerite beginfel, germe, premier
p; incipe. nt.
Koper, vr. de aard en wijs van te woven, waarbij de inflag over eenige draden der fchering
ligt, en het work digs wordt aangeflagen, waardoor het hechter en fterker worth, la maniere
dont se croisent la :lame et la chaise d'une
ituffe croisure; fig. lets op de — befchouture,
-wen 5 examiner q. ch. 4 fond, dans tons ses
Kenms , yr. klare en duidelijke voorflelling van
details.
—, (in de wapenk.), twee platte
connaissance,
experience.
Hij
heeft
jets ,
bandon in den vorm van eenen winkelhaak
veel daarvan, it en a beaucoup de connaisof half openers passer, chevron ,m; met kepers,
sance, d'experience. Met — van zaken hanchevronne, e. hoekkeper of spar, balk,
&len 5 agir en connaissance de cause. —, bewaarop de dakfparren rusten , die den hook
wustheid ; dat is zonder,, buiten mijne kenms ,
verbindt en houdt, (in de bouwk. ), aretier,m.
weten, gefchled , cola s'est fait a mon insu. De
Keperen
, b. w. (ik keperde , heb gekeperd),
zieke ligt zonder,, buiten —, le malade
met eene kepet woven, cruiser. Gekeperd. laest sans connaissance, a perdu connaissance.
ken , du drap croise.
onderzoek van cone zaak nemen , pressdre connaissance d'une chose, en faits per-. Kerf, yr. cone infinjding , die naar beneden
fpits toeloopt , entaillure, entaille, coche ,
quisition, s'enquerir. wetenfchap , verhoche. De kerven van eenen kerfflok , les
itand , kunde , savoir, m. notion, science,
hoches d'une taille, f. fig. Het gaat buiten de
jugement, m. 1k bewonder zijne
f esprit,
—, (het gaat to ver), cola va trop loin,
, kunde , j'admire son savoir. Dat gaat
cola pas s e toutes les bornes.
mijne — te boven , cola passe ma science.
Algemeene (in de leerk.), polymathie, Kerfbank , yr. bij tabakskoopers , machine
couper le tabac.
V oorbange , vroegtijdige —,preconnaissance;
fig. Oppervlakkige, flaauwe
teinture. We- Kerfbojl , yr. (fcheepsw.), hacks a main, f.
reld , science du monde. Ingefchapene , Kerfmes , o. kovnes , (bij de wondh.) scarificateur, m.
science infuses. — der oude fchriften , paleographic. — of: kunde van het fchrift op oude Kerfflok, m. flak waarop elke kerf eon gekocht ituk , (bijzonder bij bakkers een brood),
gedenkpenningen , paleographie numismatidat nog to betalen , aanduidt , taille, f.
que. Voorloopige
prenotion. Wij beginHet brood bij den bakker op den — halen ,
nen met de voorloopige om tot de wechercher le pain chez le boulanger a la taille.
tenfchap te geraken , nous commencons par
De twee kerfflokken moeten over een kola prenotion pour arriver a la science. —,
men , it font que les deux tallies se rapporvriendelijke omgang ,
, connaissance.
tent ; fig. De — is vol , hij loopt to hoog,
— met remand maken , faire connaissance avec
/a taille est trop marquee, on proud trop
q. q. 1k heb hem het gevaar zijner vercredit. Dit worth ook gezegd van eenen
bindtems , met dies jongen _doen gevoelen , fe
jongen , .enz. , die to veel kwaad gedaan
lui ai fait sent& le danger de ses liaisons
heeft, na verfcboonde misdaden, it a comavec ce garcon. lk zal het doen nit hoofde
bló la mesure, leo rnesure est comblee, it faut
van onze oude — je le feral a cause de
le punir.
notre ancienne connaissance, gebruikt
men het voor vriend of vriendin. Men heeft Kerk , yr. gebouw,, dat aan de openbare gemeenschappelojke godsdienst gewtjd is egliweinig vrienden en veel kennisfen, on a pen
se , f. temple, m.—, eene der christelijke
d'amis et beaucoup de connaissances.
gezindheden , eglise. De strijdende en zeKennisgevong , yr. bekendmaking, enz. , notifigepralende , de heerschende , Peglise
cation, information.
militants, triomphante , dominants. De EnKennosmakong , vr. entrée en connaissance.
gelsche Peglise anglicane. —, godsKennisneming, yr. onderzoek, (in zaken van
thenstoefenong in zulk eon gebouw,, service
regten ,) connaissance. De — van dot feit
divin, cults, m. (bij de roomfchen) l'office
behoort aan die regtbank , la connaissance de
(div in) —, de menfchen in de kerk , 1'dce ctime appartient a ce tribunal.
Wise, f. De — gaat aan, le service va
-Kenfchets, yr. esquisse.
commencer. De — gaat uit, on sort de I'diienschetfen,
w. (ik kenfchetite, heb ge-
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hem niet meer voor zijn kited — 5 if ne vent
plus le connaltre , reconnaltre pour son enfant.
lk ken hem flechtsbij naam , je ne le connats que
Fie nom. Men kent hem niet meer, on ne le
reconnait plus. 're geven , donner a connat. , e , faire savoir , etc. —, achten , fchatten. W anneer het zip belang geldt, kent
niemand, quand it est question d'intettt,
connait personne, it n'a nul egard,
nulle consideration pour personae. GA.) kent
inutuog niet , vous me pi enez pour un autre,
suis pas si facile a duper que vous croyez. Diet meer moskennen 7 me comsat; e.
Hij is zoo dik geworden , dat men hem niet
inter kent, it est devenu sigras, qu'on ne le conisait plus. Zich zelven met meer — zijnen
ouden stand vergeten), se meconnattre.
kent zoch zelven met meer, (out hoog:
cooed) it ne se connait plus , (l'oogueil lui
a fait oublier ce qu'il est.) In voorspoed
.kent men dokwuls zichzelveu niet meer,
l'on se meconnait souvent dans la bonne fortune.
Kennep , zie Hennep.
Kenner, m. connaisseur,,— die van veel dingen
weet, (in de heelk.) veel
, polymathe.
Kennewe , vr.. houten ring , om den hals der
theren , die weiden , anneau de bois autour di
con des bites qui paturent, anneau de pd-
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glise. Hij is in of naar de kerk gegaan, 17, 'vlijtige —, il, elk frequente assidamen,
est alle a Peglise.
d'eglise, etc.
E..erkachtig , b. n. kerksch , godvruchtig, de- Kerkgebaar,, kerkgebruik, o. usage , rite, m.
vet , e. qui va beaucoup a l'eglise.
coutume, ceremonie de Peglise, titurgie,f.
Kerkban , m. excommunication, censure eccle- Kerkgebed, o. priere publique; vaste kerkge.
siastique. Iemancl in den — doen , excornmubeden, liturgie., f.
nier,, q. q.
Kerkge bod , o. commandment on pricepte de
Kerkbanier,, zie Kerkvaan.
Peglise, in. —, huwelijksgebod in de kerk,
Kerkbank , yr. stalle , tn.
annonce ou proclamation, f. (du mariage),
Kerkbeeld , p. image dans one d'eglise, f.
ook: ban du manage , ni.
Kerkbelofte , yr. voeu rellgieux , m.
Kerkgebruik , o. liturgic , f. zie Kerkgewoonte.
Kerkbefluit , o. decift ecclesiastique, en. de a. Kerkgenoot , m. en vr., celui on cello qui provision de Peglise. 1.
fesse la mete foi on religion.
Kerkbefluur, of administration d'eglise, f.
Kerkgewelf, o. voilte d'eglise f
Kerkbewaarder , m. (in de roomfche kerk) Kerkgewijde , m. personae consacree a P eglise. f.
sacrictain, (bij de protest. koster) mar- Kerkgewoonte , Kerkplegtigheid , yr. rite, in.
guillier,, on.
ceremonie. Dat doze aangaat, ceremonial, en
Kerkbewaarfter , yr. sacristine.
het boek hierover, rituel, en de schrijver van
Kerkboek, o. livre d'eglise, livre tie devotion; in.
dezelve , ritualiste.
—, gebedenboek der roomfchen , lee heures ,f. Kerkgezag , o. autorite ecclesiastique, f
— , getijboek, briviaire, m. — over de al- Kerkgezang , o. cantique, chant d'eglise,plaingemeene plegtigheden der kerk , rituel, m.
chant , chant gregorten, m. —, lofzang, lof,Kerkdag, m. jour d'eglise, jour de fete, de delied, byline, m. zie Lofzang , enz.
votion.
Kerkglas, o. vitrail , no. Deze kerkglazen zijn
Kerkdeur,, yr. porte de Peglise.
befchilderd, les vitraux de cette eglise sont
Kerkdief, m. sacrilege, voleur d'eglise.
peints.
Kerkdienst , yr. cults religieux , service di- Kerkgoed , o. goed dat tot de kerk behoort,
y in, office, in.
geestelijk goed , des biens de Peglise, biens
Kerkdieverij , yr. kerkroof, sacrilege, vol des
ecclesiastiques, m. pl.
chases sacrees, en.
Kerkheer,, m. prelat, ecclesastique distingue,
Kerkdorp , o. zie Kerfpel.
seigneur qui a le droit de patronage.
Kerkedienaar,, m. die eene kerkdienst waar- Kerkhervorming, yr. reformation.
neemt , het zij predikant , ouderling , enz. Kerkhof, o. begraafplaats , cimetiere, f.
ininistre, curd, ancien, etc. —, kapel- Kerkhofsbloemen , yr. meerv. fig. cheveux
laan, plaatsvervangende geestelijke, desblancs, m. pl.
servant.
Kerkklok , yr. horloge de Peglise, ook: cloche
Kerkekamer, yr. consistoire, m.
de Peglise.
Kerkeknecht, m. bedeau.
Kerkkoster,, in. zie Kerkbewaarder.
Kerkekas , yr. de inkomst , het onderhoud Kerkkosterin , zie Kosterin.
eener kerk, fabrique.
Kerkkroon , yr. lustre, m.
Kerkelijk , b. n. dat tot de kerkdienst betrek- Kerkleer, yr. geloofsleer, dogme , in. doctrine
king heeft, d'eglise, ecclesiastique. Kerkede Peglise.
lijke goederen 5 des biens ecclesiastiques. Kerkleeraar,, m. predikant , herder , pasteur,
De kerkelijke gefchiedenis , l'histoire e- cidmtnistre , predicateur de Peglise (bij de roomaiastique. Dc — flaat, Petat ecclesiastique,
fchen pastoor).
(de Peglise). Een — perfoon 5 en eccle- Kerklicht , o. lumiere , f. on flambeau de Pesiastique; bijw. ecclesiastiquement, consistoriaglise, m. —, waskaarfen , ter verlichting bij
dement.
de dienst in de R. kerk, luminaire, m. ook
de verlichting in de kerk bij eene begraveKerkellike, kerkeling, m. ecclesiastique.
Kerkeorde 5 yr. zie Kerkregel.
nis , beet luminaii e , m. fig. uitmuntende
Kerkeordening, yr. lois et ordonnances de PIGodgeleerde , lumiere de Peglise, docteur,m.
glise, pl.
Kerkmeester,, m. trjsorier ou directeur des revenue et des I epa; ations d'une eglise,fabricien.
Kerker,, m. gevangenis , prison , gedle , f.
cachot, m. Het laatfie woord wordt meer Kerkmis , vr. messe qu'on chante a Pannivervan het akelige der gevangenis gezegd. Onsaire de la dedicate on consecration d'une
deraardsche —, cachot , m.
eglise ; van bier: kermis, foire.
Kerkeraad , m. consistoire. Dat hiertoe be- Kerkrnuzijk , yr. musique d'eglise; —, ftatig ,
hoort, consistorial, e ;bijw. consistorialement.
eenvoudig gezang, zoo als het psalmgezang,
Kerkerdeur,5 yr. porte de la prison.
lativ-bourdon, tn.
Kerkeren , b. w. (ik kerkerde , heb geker- Kerkpatroon , in. befchermheilige , patron d'une
kerd 1 ) gevangen zetten, mettre en prison,
eglise.
emprisonner. — (*) incarcerer.
Kerkpilaar,, m. pilier, m. colonne d'une eglise,
f. ; fig. voorfiander der kerk , pilfer de PeKerkeregt, o. droit canon, droit ecclesiastique, m.
Kerkering, yr. incarceration. * f ernprosonneglise, defense/or zele de la' fat. Kerkplegment , no.
tigheid; zie Kerkgewoonte.
Kerkerloon, o. en m. geolage, m,
Kerkportaal, o. portail d'une eglise, m.
Kerkermeester,, m. geolier.
Kerkregel , m. canon.
Kerkevisitatie , yr. visite dans les eglises.
Kerkregering, vr. hierarchie.
Kerkfeestdag, m. fête fitee.
Kerkvaders , in. pl. _Ores de Nglise; les saints
Kerkgang , in. , premiere sortie a Peglise apres
peres.
qu'on est ritabli , e, d'une maladie; — Kerkschap , o. geestelijk , clericature , f.
eener kraamvrouw, (plegtigheid , door wel- Kerkscheuring , yr. atfcheiding van de kerk,
ke de priefler (in de roomfche kerk) eene
schisme, no.
kraamvrouw zegent , bij haren eerflen kerk- Kerkroof, vr., zie Kerkdieverij.
gang na hare bevalling, relevailles , f. pl. Kerkrooster,, in. grilles f. pl. zie Rooster,
Kerkganger, ni. kerkgangfter,, yr. die de gods- Kerkroover,, zie Kerkdi f.
clienst-oefening bijwoont. .Hij, zij is cell] Kerksch, b. n. zie Kerkachtig.
Ke rk
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Kerkfchender, m. heiligfchender, sacrilege,
profanateur , profane.
Kerkfchenderil , yr., Kerkfchennis , ontheili:
ging, heiligfchennis , profanation f. sacriThge, m.
Kerksgezind , b. n. divot, e, religieux, se,
pieux, se.
Kerkgezindheid yr. devotion.
in.
Kerkfteraad , o. ornement , parement
Kerkfuj l , m. kerkelij ke fchrijf- of fpreekfltil
style ecclesiastique, style de la chaire.
Kerkftoel , m. chaise pour s'asseoir dans Peglise , f.
Kerkftraf, vr, , censure, peine ecclesiastique,
imposee par Peglise.
Kerktijd , m. temps destine au culte divin.
Kerktoren , m. tour d'une eglise , f clocker , m.
Kerktorenfpits , yr. aiguille ou fleche de clocker.
Kerkuil , yr. chat-huant , in. effraie, fresaie ,
chouette, f; en yr. fig. fchijnheilige ,
bigot, e. divot, in. devote f.
Kerkvaan, yr. kerkbanter,, gonfanon ou gonfalon, m.
Kerkvaandrager , m. gonfalonier.
Kerkvader, per e de Pe ; de kerkvaders,
les saintspares. De opperfle — der hedendaagiche Grieken , patriarclze.
Kerkvenfter,, o. zie Kerkglas.
Kerkvergadenng yr. spode, concile , in. Eene
nationale — , un synode national. AANMERKING. Het woord synode wordt voor protestanten en roomfchen gebeztgd ; bij de laatlien beet echter 'in het bijzonder eene —, nit
bisfchoppen zamengefield , om over anderwerpen der kerkleer of kerktucht to raadplegen , concile. Eene nationale
un concile
national. Eene algemeene
un concile
oecumenique.
Kerkvoogd , m. prelat ; Opera
primat. —
(131j -de here.) zie Kerkmeefler.
Kerkvoogdijfchap , o. prelature d'eglise, f.
Kerkweg , m. chemin de Peglise.
Kerkwerk , o. zwaar timmerfrerk charpente
forte, f.
Kerkwettig, b. n. (in de kath. k.) dat door
eene kerkelijke wet geregeld of bepaald is,
canonial, e.
regelmatig , canonique.
Kerkwettigheid, yr. canonicAte.
Kerkwettigltjk bijw. canoniquement.
Kerkwijding , yr. consecration, dedicate d'une
eglise.
Kerkzang , m. psaume , cantique.
Kermen , o. w. (ik kermde , heb gekermd),
met een zacht geluid klagen , emir, zuchten,
lamenter.
Kerming , yr. gemissement, m. lamentation.
Kermis , yr. foire, kermesse, fête. — houden ,
fdter la foire, Naar de — gaan, alley a la foire ;
— gift , foire. Wat zult gib mid voor eene —
geven ? que me donnerez-vous pour la foire? fpr.
w. Het is niet alle dagen
toils les fours ne
sont pas fetes. Het is — in de hei , (regen met
zonnefchijn) , le diable bat sa femme.
Kennisdicht , o. poême, que les enfans presentent a lours parents a l'occasion de la foire, m.
Kermisgast ,
celui on celle qui vient rendre
visite au temps de la foire.
Kermisgift , yr. present de foire ., m; foire.
Kennisgoed , zie Kermiswerk.
Kermiskinkel, m. galant d'une fille qui fête la
foire.
Kermiskoek , m. pain d'epice qui se vend d la
foire, qui vient de la foire.
Kermispop , yr., poupee achetee A la foire ; fig.
femme on fille fort ajustie , propre comme
line poupee.
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so;
Kermisrpeelgoed, o. fam. des mirlitont, m. pl.
Kennisfpel , o. feu do foire. m.
Kermisvreugd , yr. refouissance de foire.
Kermiswerk, o. ouvrage leger, de peu de
valour, ouvrage de foire, m.
Kern , yr. korrel , zaad in zijnen dop , kraakfleen van nooten , pruimen , perziken enz.
m. noyau, cerneau; van meloenen , komkommers , enz. graine f., van koren 5 gerst , enz.
(zaad) pain, m. —, pit van appelen, druiyen , peren , enz. , pepin, m. — van misi den kraakfieen der
pelen,, pyrine. De —in
merg , van hour,
nooten, amande;
coons, modlle, f fig. Het edeltte ,
krachtigfte , wezenlijkfte van lets , essentiel,
in. quintessence, f: solidi, m., elite, flour,
f. Zie verder Pit. Spr. w. Niet tot de
— van de zaak doordringen s s'arriter
Pecorce.
Kern , yr. boterkern , baratte.
Kernhuis , yr. klokhuis , (van appelen enz.),
trognon, m. (de pommes, etc.)
Kernemelk , yr. lait de beurre, lait battu,babeurrem.
csbrei, m. kernemelkspap, yr. bouillie
Kernemefi
aite de lait de beurre et de fartne, bouillie
fau
babeure. f:
Kernen , b. w. (ik kernde , heb gekernd), batto e le beurre , baratter.
Kernfchot , m. (bij de art.) tir de plein fouet,
(op fehopen) , coup de boot en blanc.
Kernfpreuk , yr. apophthegme, m.
noyau.
Kernflang ,
Kerniteenvormig , b. n. pyrenoide,,
Kernilok , m. ribo.
Kers , kars , yr. eene bekende fleenvrucht , ce, bonte fpaanfche
rise; zoete
ook
bigarreau, no.
jodenkrik , guigne,
Kers , yr. fierkers , zeker kruid, cresson, m.
5 cresson d'Inde,
Oostindifche
ca.
piscine f. Dolle —, morille furieuse.
Kersavond
' , m. veille de Noel, f:
Kersdag , m. — feest, o. Noel, four de Noel.
Kersdicht , o. yers , poitne fait au stifet des fêtes de Noel, on.
Kerfenbloefem , m. flour de cerisier, f:
bigarKerfenboom , m. cerisier. Spaanfche
reautier.
Kerfenboomenhout, o. bois de cerisier, cerisier,
Kerfenboomgaard , m. cerisaie, f lieu plante
de cerisiers
Kerfenfap of fop , o. jut de cerises, tn.
Kerfenfoep , yr. soupe aux cerises.
Kerfenfteel , m. queue de cerise, f:
Kerfenfteen , m. kerfenkern , noyau de cerise.
Kerfentaart , vr. tourte aux cerises.
Kerfentijd, m. recolte ou saison de cerises, f:
Kersfeest, o. fête de Noel, f.
Kerskoek, m. gateau de Noel , f.
Kerslied , o. cantique spirituel our la naissance
de J. Christ; Noel, m.
Kersmis, m. fete de Noel, Groene
— en Witte pafchen , ( wanneer het in den
zomer koud en in den winter warm is) , Noel
a pignon et piques son tison.
Kersnacht , m. la nuit avant Noel, nuit de
Noel.
Kerfpel , kerkdorp , o. paroisse, diocese, f
Kerfpendoek , o. doorfchijnend dock , finer,
lanfer,, crêpe, m.
Kcrften , m. (veroud.) chretien.
Kerftenen, b. w. (ik kerftende , heb e-e lrerfiend), veroud. ) , doopen , iemand Chriften
waken, baptiser.
Kerstijd, m. temps de Noel ou des fêtes de
Noel, f.
Hh4
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Kersverscli , bijw. fialchement.
Kerswater,, o.
schwasser,, m. eaude cirises,f.
Kersweek , vr. semaine de Noel.
Kerszang, o. zie Kerslied.
Kert , o. (bij gekraak van flukken
hout , die zich wrijven , zoo als bij het luiden
der klokken , enz. , hiement , m.
Kervel , vr. een bekend kruid, cetfeuil,
Dolle —, cigud , f. Wilde
cientaire ,
Kervelkoek , tn. gateau au cerfeuil.
Kervelmelk, y r.lait bouilli avec du ceileuil , tn.
Kervelloep , vr. soupe au cei feuil ; kervelmoes,
potage de cerfeuil ,
Kervelitruif, vr. omelette au cerfeuil.
Kerveltaart, yr. tarte
ceijeuzl.
Kerven, b. en o. w. (ik korf, heb en ben gekorven ,) eene kerf , faire une cothe, entailler,, tallier. De visch — tailhider
poisson.
fijn fnijden , liacher
menu, e.
(bij de bouwkunde) met tanden bezetten , tanden ,
ender.
vermindering aanbrengen , ilijten,
fchiften ,
s'erailler,, dechiqueter.
Deze floffen —,
fchiften gemakkehi k ces etoffes sont sujettes
s'erailler.
De huid — , dechiqueter la
peau. Eene flof knippen , vele kleine
theedjes of knipjes er in maken , deck/peter
one Otofire.
Kerver,, m. celui qui entaille, fait des coches
dechiqueteur etc. qui coupe du tabac ;
voorvechter, spadassin.
Kerving , vr. in het vleesch, in den visch,
fnede iii iets , —, van tabak, conpure, hachure. Zie Knippen.
Kespen, vr. meerv. (fcheepsw.) buikflukken in
kleine vaartuigen , varanques de petits bdtiments.
Ketel, chaudron. Groote —, brouwketel,
vleesch —, marmite, f: chaudiere, f.,
een ketelvol , are chaudronnee. Spr. w. De
pot verwijt den — dat hij zwart is ,
pelle se moque du foul gon. waarin men
de geldmunten wit kookt , bouilloir. Water
--, bouillone, f: — In de gefchutgieterij
beet het binnenfle ruim van eenen mortier,
tot aan de kamer toe, — chainbre d'un
mortier, f:
Ketelachtig , zie Kittelachtig.
Ketelboeter, in. of ketellapper, drimineur,
chaudronnier ambulant.
Ketelboeterszak ,
drouine, f.
Ketelbom , yr. bombe en marmite.
Ketelen , b. w. (ik ketelde , heb geketeld) zie
Kittelen.
Ketellapper, zie Ketelboeter.
Kettellapperszak , zie Ketelboeterszak.
Ketelflreelen, b. w. (ik ketelflreelde , heb geketelltreeld), zie Kittelen.
Keteltje , o. petit chaudi on , tn.
Keteltrom , vr. timbale.
Keteltrommer,
ticnbalier.
Keten , vr. ketting, eene verzameling van eenige , in eene rij verbondene dingen , chaine.
Eene — van bergen , tire chaine de montagnes.
Eene rij gouden , ijzeren, koperen , enz. Ichakels , chaine. Eene gouden —, one chaine
d'or. — om de haven to iluiten chaine de
port. —, tot het kombuis , chaine de chau4liere. Ann de — leggen , enchainer, mettre a la chaine. IJzeren —, keten der galeiflaven , cadene. leniand tot de — verwigen,
condamner q. q. an boulet. Van de — losmaken , dechainer. aaneenketening, zamemketening, fchakeling, enchainure, f enchainement , Eene — van ongelukken 7 un enchainement de nialheurs. — 5 (bij
de -am) tot eenen gefchutwagen, chaine pour
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triquebane. Zie verder de met keten zamengeftelde woorden.
Ketenen , b. w. (ik ketende , heb geketend),
enchainer, charger de fers. De galeiboeyen waren aan elkander geketend, les forfeits
etaient enchainer ; fig. Harten , (fleck verbinden d.00r welcladen, liefcle )als : hare fchoonheld ketent zip hart, sa beaute enchaine son
coeur. De overwinning aan zijnen zegewagen
, enchainer la victoire a son char. —,
zamenbinden , als: de waarheden — zich aan
elkander, les verites s'enchainent les unes
aux ants es.
Ketening, yr. action d'enchainer.
Ketenpomp , vr. pompe el tone et a chaine.
Ketenfchakel, yr. chainon ,
Ketentje 5 o. petite chaine, chafnette, f.
Ketfen, o. w. (ik ketfte , heb geketst), het
kiffende geluid , hetwelk een geweer maakt ,
als het kruid op de pan afbrandt ; niet af. gaan , rater , prendre un rat. Het geweer
heeft geketst, le fusil a tate, psis un rat.
—, (met zip ,) fig. Niet doorgaan , miszaak is geketst,
lukken , affpringen.
Zie Kitfen.
l'affaire a late, a marque.
Ketfmg , yr. action de rater.
Kettenhond , m. chien d'attache.
Ketter,, m. iemand die van de aangenomene
begrippen eener kerk afwijkt , of in geyoelen verfchilt , heretique. onregtzumige,
heterodoxe Eertijds werden de ketters verbrand , jadis les heretiques furent brines. Hij
, sl jure comme un devloekt als eon
mon.
Ketterbeul , m. (in Spanje), bourreau d'inquisition.
Ketterdom, o. al de ketters, les heritiques,
in. pl.
Kettergerigt, o. geloofsonderzoek, inquisition, f:
Ketterhoofd, 9. ftichter eener ketterij, herdslat quo , m.
Ketterij , vr. heresie; onregtzinnigheid , kitetocloa,ie; fpr. w. Hij zal geene — in de wereld brengen (bij is met zeer fchrander),
it ne fel a point d'Ildi Een fchrij ver over
de — , heresilogue, tn. — van Donatus , donatisime , m. zie Ketterhoofd.
Ketterin , vr. heretique.
Ketterraakerij , vr. action de celui qui taxe
d'12ereJie.
Ketterniecster, m. geloofsonderzoeker,, inquisiteur.
Kettermenten, o. w. (ik kettermentte , heb
geketterment) , (in den gem. fpreektr.), vloeken , juror, maugreer.
Kettersch , ketterachtig, b. n. heretique, —,
onregtzinnig, hiterodoxe. Eon leerfluk ,
UPI acgme h,r,tique.
keten, chaine, f. Een ijzereu —
Rotting,
tine chaine de for. Zie Keten.
Kettingje , o. chainette, f.
Kettingkogel,- . boulet a chaine, ange, boulet
a deux cites, boulet tame.
Kettingmaat , yr. chesnee.
Kettingrekening, yr. arithmetique conjointe.
Kettinglpil yr. in een horlogie , fpil, waarop de ketting wordt gewonden , fusee.
(naaiflerswoord), point de
Kettingfteek ,
—,(op fchepen) , noeud de chaine.
chainette
Kettingwerk , o. (bij horlogiemakers), montre
chaine. — , (bij pasfementwerkers), chatnette, .f:
Ken , y r. (ond. w.) biljardflok, queue, f.
Ken, yr. (in Gelderland) jong varken , feline
cochon,
Keuken , yr. do plaats, waar fpijzen gekookt
eu toebereid worden , cuisine. —, de toeberei.
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riding van de fplizen , als : De -- -bezorgen , faire la cuisine, avoir soin de la cuisine. —, de spijs zelve , als wij hebben de
koude — medegenomen , nous avons pris les
viandes froides, mits froids.
huishouding , als : Eene fch,rale , mauvaise chere ,
maitre ou pauvre cuisine. Vette —, bonne
chaire on cuisine ; fig. Voor de — werken ,
faire aller on rouler la cuisine.
Keukenboek , o. livre de cuisine, m.
Keukendeur,, vr. poi to de la cuisine.
Keukengereedfchap , o. batterie de cuisine, f.
ustensiles de cuisine m. p1.
Keukenjongen ,
garcon de cuisine ,— , koksjongen , marmiton, gamin.
armoire
licukenkas , y r. garde-manger , m.
eI vaisselle.
,
,
m.
(Jan-Hen
,
gortentelder,
Keukenklouwer,
hennentaster ,) ( fam.) tate-poule.
Keukenkruid , o. keukenfchelle , (in de kruidk.)
coquelourdes , f. pl., pulsatille, f.
Keukenlatijn, o. latin de cuisine, mechant
latin. m.
Keukenlinnen , o linge de cuisine, m.
Keukenlijst , yr. menu, m.
Keukenmeester,, in. chef de cuisine, maitre
cuisinier,, chef d'office.
Keukenmeid , yr. cuisiniere.
Keukenfleutel , m. clef de la cuisine , f.
Keukenfluk , o. tableau representant sine cuisine, ce qui y a rapport, m.
Keukenfuiker, yr. brume fucker, sucre noir,brun.
Keukentje , o. petite cuisine. — op het achterfie gedeelte van een rivierfchip of eene fchmt,
travure, f
Keukenwerk , o. ouvrage de cuisine , vs. Het
— doen , cuisiner, faire la cuisine.
Keule , yr. boonenkruid , sarriette.
Kenn, yr. verkiezing, choix, us. election, option, f. Dit' is aan mijne — overgelaten ,
cela est laisse a mon choix. Ik laat dit aan
uwe —, je laisse cela a votre option. —
waar men zijne woning wil aanwijzen , (in
de praktijk) , faire Pelection de —,
het beste , voornaamfte , elite. Zie daar de —
van het leger , voila Petite de Parmee. Vat.
daar: lk zal u de keur geven , j e vows donnerai des marchandises de la premiere qualiovervloed , menigte waaruit men kiete.
zen kan ; daar is — van goed , it y a de quoi
choisir. Te veel hebben , n'avoir qu'a
choisir dans Pabondance;—, eene wet uit een
vrij befluit van overheid en onderdanen gemaakt, van fteden of landen, ordonnance,
f reglement , statut, m. —, van good of
zilver, geftempeld merk op gemaakt good of
zilver, waarvan men deszelfs deugdzaamheid
naar de proef genomen , kenteekent , titre,
aloi, m. Dat zilver is groote , kleine —,
cot argent est de haut, de bas titre, de has
aloe.
Keurbende , yr. corps d'elite, m,
(bij de
Romeinen) legion.
Keurboon , yr. five, etc. pour les scrutins ,
balotte on ballotte.
Keurder, m. boekbeoordeelaar, , censeur de livies. —, gonatoetfer,, essayeur.
Keuren , b. w. (ik keurde , heb gekeurd);
kiezen , goed oordeelen , eprouver; kwaad ,
goed —, trouver mauvais, bon, approuver,
desapprouver; goud, zilver , beproeven ,
eprouver, faire Pessai , mestre la marque de
Pessai sur l'or ou Pat gent. Boeken —, beoordeelen , censurer des livres.
Keurgenoot zie Keurnoot.
_
lieur. gewigt , o. proefgewigt , poids pour Pessat ; — 2 goudfchaaltje, trdbuchet, tn. '
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Keurheer, in. die het regt heeft zijne item tot
eene verkiezing te geven , electeur.
Keurhuis , o. in de Duitfche gefch. een keurvoritelijk flamhuis , maison, famille electorale, I.
Keurtg , b. n. kiesch , fchoon , kostelijk , kenrighjk, exquis , e ti es beau, belle , bon, bonne,
d'une excellence qualite , ddlicat , e, choisi, e.
—, moeijelijk te voldoen , drificile a contester, d'un gout diffcile; bijw. excellemment , delicatement.
Keurigheid, vr. delicatesse,f. gout difficile, m.
Keurighjk , zie Keurig , bijw.
Keuring , yr. examen, m. —, action d'essayer
etc. l'or et Pargent ,
essai;m.
Keurkamer,, y r. probeerplaats in de munt , appartement oh Pon examine ou approuve Pala
de l'argent et de Por,, m., essaierie, f
Keurkunst , proefkunst der metalen, yr. docimasie
ou docimastique.
Keurlijk , b. n. fchoon, prachtig , beau, belle,
superbe; bijw. d'une maniere superbe,
exquise , avec d‘'licatecse, d'un gout dijicile.
Keurlijkheid , yr. excellence.
Keurling , m. soldaat eener keurbende , legionnaire, elite.
Keurmeester,, m. van goud en zilver , essayeur
—, overfte van eeing gild , syndic, commissture, expert d'un corps de metier.
Keurmuts , yr. couronne electorale.
Keurnoot, m. bijzitter,, assesseur.
zie Keurheer.
Kedirprins , m. prince electoral.
Keurprinses yr. princesse electorale.
Keurs , yr, keurshjf, o. rijglijf, eigenlijk van
vrouwen , corps, corps de jupe ,
Keursman , m. qui fait choix.
Keurfteen , m. toetsiteen , pierre de touche f.
Keurflem , yr. voix elective, voix electorale, f.
suffrage, m.
Keurteeken, o. marque d'essai , f.
Keurtin, o. proeftin , etain d'essai , de la pre,miêre qualite , m.
Keurvorst, m. electeur.
Keurvorftelij k , b. n. electoral, e.
Keurvorftendom o. elector at , m.
Keurvorflin , yr. electrice.
Keurzaad , o. semence choisie ,
liens , yr. verkiezing , keur , c oix, m. option.
Eene goede —, tin bon choix; zie Keur.
Loner sine maison a option , een huis huren ,
op voorwaarde van de vrije —, (met optic)
of men het bij het einde der huur nog voor
zekeren tijd zal houden.
Keutel , yr. harde zamengedronge drek van
eenige dieren, ook wel van menfchen , crotte,f, etron , m. Zie de met keutel zamengeftelde woorden , als : Hondekeutel , Paardekeutel , enz.
Keuteren , o. w. (ik keuterde , heb gekeuterd)
zie Koteren.
Keuvel , yr. hoofddekfel voor de kloosterlinben (ook wel vrouwenkaper) chaperon, m.
Keuvelaar,, m. faseur.
Keuvelaarfter,, yr. jaseuse.
Keuvelen , o. w. (ik keuvelde , heb gekeuveld)
gedurig babbelen , causer, laser, babiller.
Keuzelen , o. w. (ik keuzelde , heb gekeuzeld)
veel prates, vleijend fpreken , causer, laser, flatter. —, met knikkers of balletjes,
kootjes fpelen , loner aux chiques, aux osselets.
Keuzeling , yr. babil, m. flatterie.
Kevel , tn. tandvleesch zonder tanden, gencive
nue f.
Kevelen , 0. w.
kevelde heb gekeveld ,)
eigenlijk de kevel gedurig bewegen 1 odder
1 13 h 5
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bouche close et avec la gencive, tachon- Kielftut, m. aiguille de mat, ou de eatin g , f:
ner. Van hier: babbelen ; zie Keuvelen.
Kielwa ter , o. zog , houathe ,sillage , remous, m.
Kevelkin , vr. eene lange kin , menton large qui
lau
g e , f.
avance, menton de bouts, m.
Kiem , y r. eerile uitfpruitfel van het zaad , enz.
Kever, m. eene algemeene benaming van ge(haam) germe, m.
korven , gevleugeld ongedierte, met harde Niemen, o. w. (ik kiemde, heb gekiemd),
dekfchilden, escarbot, molenaar, hanneton,
eene kiem zetten , van zaden gefproken , (kijrchalebijter , scarabee, f
nen) germer,, pousser. Deze zaden — reeds,
Keverbek , m. en yr., diklip, qui a de grosses
cos sewences germent déjà; fig. beginnen,
levres , gros lippu, m. grosse lippue, f:
ontluiken, zie Ontkiemen.
Kevervlieg, vr. zie Kever.
Kieming , yr. germination.
Kevie, yr. kooi, kouw,, cage.
Kiempje , o. petit germe, m.
Kevis , yr. bijwijf, concubine.
Kieppekorf,
, keeps, van grof teenwerk geKeviskind, o. enfant illegitime , bdtard, m.
vtochtene Iangwerpige mantle, hotte, f.
Jib , kibbe, vr. het achterfte van een fink- Kier, m. als cent deur even open staat, zegt
net , le derriere d'une nasse.
men: de deur iaat op , of aan eene —,
Kibbelaar,
vitter,, querelleur,, chicaneur,
Porte est enteouverte. ledige plaats , tuselisputeur , ergoteur,, vetilleur.
fchcn de vaten overblijvende, wanneer dezelKibbelaariter, yr. querelleuse, chicaneuse, erve gelluwd zijn, foratn.
goteuse, vetilleuse.
Kies , yr. baktand , grosse dent, dent machoKibbelarij , yr. vitterij , vetillerie, ergoterie,
liete, molaire. Holle —, dent creuse. Wijspointillerie.
heids —, dent de sagesse, opsique. Spr.
Kibbelen , 0. w. (ik kibbelde , heb gekibbeld ,)
w. Dat kan ik in mijne holle bergen,
twisten, vitten , chicanes, disputer, se cha(wanneer iets zeer weinig is), it n'y apos
mailler, ergoter, chipoter.
de quoi commencer mot; repas.
Kibbelig , kibbelaclitig, b. n. hargneux , se, Kiesbaar,, b. n. gekozen kunnende worden,
.pointtlleux , se. —, bedilziek , vettlleux , se;
electif, ye, a q. ch.
zie ook Kij fachtig. Zij is zoo —, dat men Kiesbaarheid, vr.
, habilete a dire
met haar met kan leven, elle est si pointilemu, e.
tense qu'on ne petit vlvre avec elle.
Kiesbriefje, o. ftembriefje ,
m.
-Kibbeling, yr. afval vangezouten visch, dat ,Kiesch, b. n. die naauw kiest, keurig, deligefneden wordt ouies sit nuichoires, deelzet
cat, e,
contenter. —, in het eten,
on rebut de morue, de _Olsson sale, m.
lekkerbek , degoette, e, friand, e. —, net,
Kibbelkunst, yr. chicane.
naauwkeurig, propre , exact, e.
, bijw.
Kid, kidde , yr. een klein foort van paarden ,
cilement , nettement, pi oprement, exactefi
ment.
hitje, petit choral, bidet, m.
Kidzen, b. w. (ik kidsde , heb gekidsd ,) eenig Kieschheid, vr. delicatesse, nettete, proprete,
vocht, met geweld, uit geilotene lippen ,
exactitude.
lekkernij , friandise.
ftraalswijze uitfpuwen, teeter hors de la Kiesheer, m. qui a one voix elective. Zie
bouche, en servant les levres.
Kearheer.
Kiekeboe , tusfchenw. , welk woord men ge- Kieskaauwen, 0. w. (ik kieskaauwde, heb gebruikt , als men zijn gezigt voor kinderen
kieskaauwd ), langzaam eten, zonder finaak
beurtelings toedekt , om dezelve tot het laghet voedfel gebruiken , manger lentement et
sans appetit, faire le degothe en mangeant,
chen te bewegen, kiekeboe! bij de Franpignoclier on pinocher.
fchen , coucou.
Kieken , o. kuiken , het jong eener hen, eend, Kiesicaauwer, kieskaauwfter, celui, cello
qui fait le degoute en tnangeant, qui mange
gaits, zwaan , poussin, petit poulet,
roover van kuikens, voleur de
sans appetit.
Kiekendief,
zekere vogel, wouw, milan.
Kieskaauwig, b. n. friand, e.
poulets.
pia
de
poulets,
m.
Kiespijn,
vr. mal aux dents mdchelieres.
Ktekenpaftei, yr.
Kiel, in. een linuen overtrek, kedel, keel ,
tandpijn , odontalgie, ou odontagre. Hij heeft
tent zware kiespijn, it a aan gros mal de
boerenkiel, sarreau on sarrot, m. blouse on
dents, en zonder bijvoeg-. naamw. it a mal
blaude. f. — der ftalknechten, souquenille,
aux dents.
— der kinderen, fourreau.
gipe,
Kiesregt, o droit de suffrage,
Kiel, m. keg, wig, coin.
Kiel, y r. de lange bodembalk van een fchip, Kieuw, vr. kakebeen, bijzonder van visfchen,
ouie de poisson, branchie. De kieuwen zijn
quille, canine. Looze of valfche fausse
bleek, les ouies tont poles.
quille. De — leggen, poser la quille; fig.
voor fchip , als: Eene vloot van 36 kielen, Kievit ,
bekende vogel , vanneau.
tone flotte de 36 vaisseaux. De — van een Kievitsei, o. ocuf de vanneau, m. —, (in de
kruidk.) bloem, (keizerskroon), fritillaire,
dak, (in de bouwk.) none.
Kielen, b. w. (ik kielde heb gekield), kielhaeene fchulp, oeuf de vanneau.
f
len , een fchip op zijde halen om de keel te Kievitsnest, o. nid de vanneau, m.
verbeteren, donner la carene, abattre, met- Kiezen, b. w. (ik koos, heb gekozen), verkiezen , eene keus doen, opter , choisir.
tre en carene, carener sin vatsseau.
AANMERKING. Men zegt opter, wanneer
Kielgang, m. (fcheepsw.), gabord.
men zich tot dine zaak bepaalt, om dat men
Kielhalen , b. w, (ik kielhaalde , heb gekielhaald)
slechts
dine van weer zaken bekomen kan;
fcheepsw.)
eene
fcheepsaraf,
wanneer
de
(
choisir, beduidt eene zulke beslisfing , maar
misdadiger door middel van een touw,, welks
na
voorafgaande
vergelijking van de waarde
chide aan de groote ra vastgemaakt is, onder onderfcheidene zaken ; het eerfte, niet
der het fchip doorgehaald worth, dinner la
het tweede , kan plaats hebben, wanneer
cale,Pestrapade marine a q. q. — , zie Kietwee zaken volkomen gelijk zijn ; het tweede
len.
kan
ook voor anderen, en het eerfie niet dan
De
plaats
om
een
fchip
carene.
Kieling, vr.
voor ons zeiven plaats hebben; het tweede
te kielhalen , carenage tn.
is altijd vrijwillig , het eerfte kan ook geKielklos, m. (feheepsw.) massif de-cale.
dwongen zijn, als : men boocLhem aan, of
po nt o n de canine.
Kielligter,
floeg
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Iemand de woorden uit den mond — 9 (een'
iloeg hem voor, een landgoed of eene fomfprekende met verwondering aanfchouwen,)
me gelds, hij . heeft het landgoed gekozen,
regarder q. q. qui parle avec surprise.
on lui proposait une terre ou one somme d'arle verrai.
gent, it a opte la tetre. Kies tusfehen den
1k zal eens
vrede ,of oorlog, optez entre la paix on la Kijker, m. aanfchouwer , toekijker, celui qui
egarde, t egardant , bayeur. Zie daar veel kijguerre. Dat is eene gedwongene fraaiheici ,
c'est une necessite de faire
er valt niet te
kers , voila Bien des tegardants. In den
ichertfenden ftijl zegt men de kij kers , voor de
cela, it n'y a point a choisir. Gij kunt nog
17 a les yeux
— of gij het -wilt nernen of laten , vows avcz
oogen, Hij heeft blaauwe
encore a choisir, de le prendre on de le laisser.
bleus.
, verrekijker, lunette d'approche
Inzonderheid, eene keus doen tot aanflelling
de longue vue. Eon — van zes voet, une
van eenen ambtenaar, choisir, awe, faire
lunette de six pieds.
choix. Zij kozen hem tot lion opperhoofd, Kijkgat, o. ouverture trou , par laquelle ,pfir
tegnel, onpeut regarder
'
q, ch. a la derobee.
ids le choisirent pour lour chef; bij het lot,
—, in eene zoldering, om te zien of to
bij meerderheid van Itemmen —, dire au
hooren , wat er beneden omgaat , juda, m.
sort, a la put aiite des voix. — 5 uitkiezen,
, vizier in een, op een centrum beweeguitzoeken, trier. De beste boeken van eene
in wiskunflige werktuigen, di, trier lee tneilleurs livres d'une
boekerij
b'aar,
hibliotheque. De vlugt —,prendre la fuite,
optre, m.
s'enfuir. Partij
prenelt e le parti de. —, Kijkgias , o. tuurglas, lorgnette, f.
(zeew.), Zee —, dieper in zee fteken of Kijkje, o. zie Kijk.
varen , de ruhnte , het mime fop —, na aan Kijking, yr. action de regarder,
eene kust of in eene haven geankerd te hebkkast, y r. chambre obscure, ou optique per.
ben, mettre en mer, prendre le large, s'atative.
larguer
arg uer .
Kijkiter, yr. toile qui regarde, bayeuse.
Kiezen van de fpil, m. meerv. (fcheepsw.) Kijktoren, m. espeee de guerite en forme
klarnpen , flasques de cabestan, f. pl.
wachttoren , dchauguette,
tour , f.
Kiezentrekker, m. arracheur de dents. —
— , verhevene plaats met een fchoon nit(bij de wondh.) werktuig, odontagre, piedzigt , belvedere.
dce
e- bi h .
Kijkuit, zie Kijkgat , in de eerfle beteekenis.
Kiezer, m. celui qui opte ou choisit, dlecteur. Kijkvenfter,, o, fenêtre par ou Pon regarde. f.
Krezing, 'yr.
iezing, keus , choix,
elec- Kijkvenflertje , klein venftertje in de derv=
on, option, 1.
Lion,
der njtuigen, vagistas, m.
Kif, o. gemalen run , wanneer dezelve in de Kijt , yr. knit , de eijeren van visfehen oeuft
looijerskuip reeds gebruikt is, tan dont on
de poisson,
p1.
servi, m. tannee , f.
s'est
Kijvaadje , zie
Kijf, yr. gefchil, twist, dispute, contention, Kuvec, o. w. (ik keef, heb gekeven) hevig
contestation, querelle, noise, f. deniele , m.
en islet veel gedruisch twisten, uitfchelden ,
5 cola s'entend, est hors de
Dat is buiten
knorren , se quereller, se chamailler ; goat-doute , de dispute, cola va sans contredire.
mander (gem.) hogner.
Kijfachtig , b. n, twistgierig, querelleux , se, Kijver,, m, querelleur.
knorrepot, gronhargneux , se, querelleur. Dat is een
dent , grognard.
wijr, c'est tine femme hargneuse ; fig. une Kijverij , yr. quetelle, gronderie, noise, etc.
pie grieche.
zie Kijf.
Kij flust, yr. humour querelleuse, hargneuse, Kik , m. een klein gelnid met den mond, éclat
desir de se queteller,
etc.
le plus lever de la bouche. Hij gaf geen — ,
Kijfiter, yr. quetelletise.
hij zeide noch — noch mik , sl ne sortit pas
Kijfwoord, o. premiere parole pour la quelle
le melodic soufie de la bouche,
on se dispute , .f. mot conteste, piquant, in.
Kikhalzen, o. w. (ik kikhalsd2 heb gekikhalsd)
Kijk, m. de daad van kijken , action de Begatin fpijs of drank bijna ftikken, se gorger.
der, f. regard, m. Hij gaat maar om den Kikken , o. w. (ik kikte , heb gekikt) het
om een kijkje , it va seulement pour voir.
minfle woord fpreken, ne faire qu'ouvrir la
lets te — zetten, exposer , q. ch. a la vue
bouche pour parlor. Niet durven
noch
du public. Te — zitten, titre en spectacle a
mikken, n'oser ouvrir la bouche, n'oser souf=
tout le monde.
for ni branler. Kik er niet van, n'en soufKijkdag , m. wanneer kijkers voor eenen verfez pas.
koopdag worden toegelaten ter bezigtiging Kikerd; zie Kikvorsch.
van iets dat verkocht zal worden, jour d'ex- Kikkerrid, m. zie Kikvorfchenfchot.
position.
Kikvorsch, m. kikkerd, grenouille,
Groene
Kijkdu,n , o. haute dune, falaise,
—, verdict-,
aisset.
Kijken , 0. w. (ik keek , heb gekeken) met een Kikvorfchenbilletjes , o. meerv. cuisses de grebepaald oogmerk uitzien , regarder. Uit het
nouilles , f.
venfter —, regarder par la fendtre , par la Kikvorfchenpoel,
(loot, waarin veel kikbekijken,
croisêe.
considdrer. — , ievorfchen zijn, grenouillere, f.
mand in het aangezigt zien , aanfchouwen , Kikvorlchenrchot, o. frai de grenouilles, on.
loeren , guigner. Kij k tens Kikvorschgezwel, (bij de wondh.)grenouillette,
envisager.
wat hij duet, guignez un peu ce
fait.
ranule
zien , vow; fam. of gem. Op zijnen neus Kil , yr. eene diepte met water tusfchen twee
met zijnen mond vol tanden than, (bedroogten,passe, f canal dtroit — bij Dorddremmeld flaan), avoir un pied de nez; avoir
recht, le kil. —, bed eener rivier,, lit, cheP air embarrasse ;
oser lever lee yeux. Iehet water zelf: een ftroom,
mand de woorden nit den mond —, reiardie met zijne — in zee loopt, courant,
der q. q. avec surprise. Ik zal eons — of
tours, m.
ik het zal doen ,
verrai un pen, si je le Kil, yr. koude .froideur, de ce qu'on boit.---,
feral; gem. Zottelijk been en weder —,
b. n. koud , frais , fraiche , glacant ,e , gut
ftaan gapers, den tijd verbeuzelen, badauder,,
glace 5.falleux, se ; fig. — van fchrik, tranbayer

aux corneilles;

b. w. zien, voor

st , e, de frayeur, effrayd, e.

etc.
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Kilheid , yr., froid, grande !ratchet's. f.
frisson,
Kilkoud , b. n. Zie Killig.
Killen, o. w. (ik kilde , heb gekild) eerie
tintelende koucle veroorzaken , etre transi,
e, de froid, glacer. Eene killende , bijtende
koude, un ftoid cuisant. Mijne voeien —
van koude , les pieds me cuisent de froid. —,
(zeew.) De zeilen —, met de zeilen aan
den wind liggen , ralinguer,, tanir, mettre les
voiles en ralingue; als de wind de zeilen
maar even raakt , barbeyer.
Killig , b. n. huiverig van koude , frilleux ,se,
tremblant , e, de froid, glarant, e.
Kim , yr. ontftekende gezigteinder, , horizon,
m. De zon is al onder de —, le soleil est
dejit sons l'horizon. De zon rijst ter —uit,
le soleil se love Stir Phorizon. (bij kuipers) de fcherpe einden van een vat , die
boven den bodem uitfteken, bouts des douves,
bords d'un tonneau, dune fiitaille, no. pl.
(fcheepsw.) uitftekende kromme rand,
de kromte eens flevens , courbure de Petambord,
Kimdaiking , yr. abaissement de Phorizon m.
Kimme , vr. (fcheepsw.) van een builatuk , het
ondereinde hiervan , scone. —, meerv. van
een fehiu , fleurs.
(fcheepsw.) bordage de fleur,,
Kimmegang ,
rubord.
Kimmeloos , b. n. 2 zonder fchimmel, sans moisissure.
(fcheepsw.) vaigre de fleurs.
Kimweger,,
Kin , y r. aan het hoofd der menfchen en diementon,m.
— (fcheepsw.) het onderftuk
ren ,
van den voorfieven eens fchips , van de kiel ,
fingeact, ringeot , m. en van het bovenftuk ,
brion. m.
Kina , yr. kinabast , quina , quinquina , m. Het
aftrekfel hiervan , quinine.
Kinazout , o. (sel) pinate , m.
Kinazuur, o. acide qulnique, m.
mentonniere, f.
Kinband , keelband ,
Kind, o. (meerv. kinders en kinderen), enfant,
van
een
dood
—
bevallen
, accoucher d'un
m.
nfant wort. Een dood ter wereld gekomen
dat na zips
, un enfant mort-ne. Een
vaders dood geboren is , un seant posthume.
Een onecht un enfant natutel. Een nog
zuigend —, un enfant a la mamelle, un
enfant qui tete encore. Eerstgeboren — (bij
regtsgel.) part , m. De onderfleking van een
eerstgeboren , supposition de part. Liefile ,
ongile) —, benjamin, mignon, in. Een
(j
fpenen , sevrer un enfant. Deze lieden
hebben geene kinderen, ces gees n'ont point
&enfants. Deze moeder laat hare kinders alles
toe,cette mere souifre routes choses de ses enfants.
Tot — aannemen , adopter. Een aangenomen
un enfant adopte. Zie verder de met —
zamengeft. woorden ; als , Kostkind , Schoolenz. —, in eenen ruimeren zin , met
opzigt op ftanivaders of voorouders , als :
wij zijn alle kinderen van Adam, nouns somInes tons enfants d'Adam. De joden worden
kinderen Israels geheeten , les fulls sent appear les enfants d'Israel. fig. In opzigt tot
eene zeer naauwe betrekking, als : gib z)jt
een — des doods , zoo gib het doet , it y va
de votre vie, si vous le faites. Zoo ook in
den bijbelftijl. ,De kinderen des lichts , der
duisternis , les enfants de la lumiere , des tiTehbres. Een meisje met — maken (haar bezwangeren) engrosser une fille. Spr. w. Is de
man een geworden ? a-t-al perdu ses forces
et ses facultis? Het — bij zijnen regten
num uoemen, refit uit fpreken, roe
i

KIN
ser riots, t?ancher le mot; appeler aft chat
un chat. Kinderen en gekken zeggen de
waarheid , ce n'est qu'aux enfants et aux fous
de dire tout ce qu'ils pensent.
Kinderachtig , b. n. pueril , e, enfant, enfantin ,
e; bijW. puerilement. AANMgRIUNG.
Het woord enfant worth van perfonen en
pueril van elerzelver gedragingen gebezigd ;
zoo zegt men van iemand : llij is —, (nog
een kind), it est enfant. Wets niet — ne
faites pas Penfant ; en van hetgeen hij zegt :
Het is —, co qu'il dit est puecel. Eene kinderachtige verontfchuldiging , one excuse
puerile. Hij heeft dog kinderachtige manieren , it a encore des manieres pueriles. Overigens kan een — gedrag zoo wel heeten ,
ewe conduite d'enfant als une conduite puerile;
het eerfte ziet dan op een gebrek aan rijpheid van geest, en het tweede op een gebrek
aan deftigheid. handelen , agirpuerilement.
— maken , puiriliser.
Kinderachtigheid, yr. puerilite ,
enfantillage,
doet niets dan kinderachtigheden,
ne fait quo des puerilites.
Kinderbareu , zie Kinderen.
Kinderbaren , o. kinderbaring , yr. accouchement , enfantement, m.
Kinderbed , o. bed van een kind , lit d'enfant,
us.; kraambed, lit d'une accouchee , m.;
zij is in het —, elle est en couches.
Kinderbel , vr. rammelaar,, hochet. m.
Kindetbeul , m. en vr.(gemeen) die gaarne den
kinderen op de billen geeft , fesseur, m. fessetae , f.
Kinderdoop , m. baptéme d'enfant.
Kinderen , o. w. (ik kinderde , heb gekinderd)
kinderbaren , kramen , accoucher ; mettre des
enfants au monde, enfanter. Die vrouw kindert niet (is onvruchtbaar) cette femme est
sterile.
Kinderenbier,,
repas de baptéme, m.
Kinderendief , m. velour d'enficnt.
Kinderfluitje , o:
; fiiiteau, ne.
Kindergek , in. qui aime excessivement les enfacets.
Kindergeld , o argent qu'on pale pour Pentretien des enfants ,
Kinderg,efchreeuw,, o. criaillerie , f. cris des
enfants, m. pl. —, der eerstgeborenen, va.
gissement , m.
Kindergoed , o. het linnen , de luren , enz. van
een klein kind , hardes d'enfant, langes ,
maillois , m. pl.; luunnand , layette, f. —
poppegoed , zie Kinderfpeelgoed.
Kinderhemd , o. chemise d'enfant , f.
Kinderhoop , m. veel lastige , ftoute kinderen
to zamen ; fam. marmaille , on merdaille.
Kinderhuis , o. weeshuis , maison des orphelins,
Kinderhuisraad , o. zie Kinderfpeelgoed.
Kinderjaren , O. meerv. enfance,
Zie Kindschheid.
Kinderkamer vr. chambre des enfants.
Kinderklap , m. kindergebabbel, caquet d'en[ants, babil, enfantillage.
Kinderkoning, in. (iron:), maitre d'ecole, pedant.
Kinderkost , m. nourriture &enfants , f.
Kinderleer,, yr. (in de R. kerk.) catecuisme, m.
Kinderlijk , b. n. filial, e, kinderlijke liefde
amour filial; —, bijw. en,fils , filialement.
Kinderloos , b. n. qui n'apoint &enfants , sans
enfants, sans posterite ,sans progeniture , etc.
Kinderloosheid yr. itat de ceux qui n'ont point
&enfants , point de lignee, etc.
Kinderluren, vr. meerv. langes , maillots ,
m.
Kindermaal, o. kraammaal, repas donne au
loaf do releyaillo d'axe arcerichde repas
de
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de couches, m.
maal door de kinderen,
re as pour les enfants, m.
Kindermandje 0. manse d'enfant, f:
korfje,
cot beille , f:
Kindermeefler, m. pedagogue, etc. schoolmeester,, maitre :l'ecole.
Kindermeid , yr. fille d'enfants. Kleine , geringe
, chatnbt illon , bonne.
Kindermolentje , o. pirouette, f.
Kindermoord , m. infanticide. De — van Tierodes , Pinfanticide trildrode. Bethleheeaiche —, massacre des innocents.
Kinderrnoorder,, m. kindermoorditer,, yr. infanticide, m. et f.
Kindermuts , yr. bonnet d'enfant, beguin , m.
Kinderpap , y r. bouillie d'enfants.
Kinderpokjes , o. meerv., kinderziekte , petite
verole, f.
Kinderpop , yr. poupee.
Kinderpraat , zie Kinderklap.
Eindernik , b. n. die veel kinderen heeft, qui
a beaucoup d'enfants.
Kinderfchoen , m. soulier d'enfant. De kinderfchoenen uittrekken , afleggen ,, sortir de
renfance.
Kinderfchool , yr. ecole tie petits enfants.
Kinderfpeelgoed , fpeeltuig , o, des jouets, des
joujoux, des babioles &enfants, des millitons, bimbelots , tn. pl.
Kindeifpel , o. jeu enfantin, flu d'enfant,
badinage, m.
Kinderipreukje, o. conte d'enfant , contebleu, conte de la mere Pole, m.
Kinderfloeltje , o. siege pour les enfants. m.
Kinderftreek , m. tour d'enfant ,m. pudrilitó, f:
Kindertang , vr, action d'engendt er.
Kindertrommeltje , o. tambourin , m.
Kindertucht , yr. discipline des enfants , perdagogie.
Kindervoetjes , o. meerv. pieds d'enfant.
Kindervraag , yr. question puerile.
Kindervriend , m. ami des enfants ,pedophile.
Kinderwagen , m. chariot d'enfant , m. roulette d'enfant, f.
Kinderwerk , o, enfantillage, m. bagatelle, f.
Kinderzalig , b. n. yruchtbaar in kinderen ,
abondant, e, fiche en enfants.
Kinderzaligheid , vr. abondance d'enfants.
Kinderziekte , yr. zie Kincierpokjes.,
Kindje , 0. petit enfant ,m. fam. poesje ,
hartje , fanfan, poulot , tn. Klein , dik, vet —,
molletje , populo. — rotje , raton,
Kindoek ,
kinband , van een vrouwenhulsel ,
beidoir.—aan den fluijer ecner non, bridon.
Kindsbeen , o. enkel gebruikt in, van — af,
des Penfance, des le bet ceau.
Kindsch , b. n. pueril , e, badin, e, -enfantin,
e; worden , ‘rentrer,, toucher , retomber
en enfance, radoter.
Kindfchap , o. filiation; f
Kindschheid , yr. kinderlijke ouderdom , enfance ; —, van oude lieden , het fuffen , kindsch
worden , imbecilite de la vieillesse, radoterie , f. ratiotage, m.
Kindsdeel , o. partage d'enfant, m.
Kindsgedeelte, yr. legitime portie , legitime.
Zij heeft reeds haar — gehad , elle a de ja eu
sa legitime.
Kindskind , o. kleinzoon , petit-fils,
kleindochter,, yr. petite fille.
Kinhaak , m. tourer.
Kinijzer,, o. zie Kinketting.
Kink , yr. draai in eenig touwwerk , coque;
fpr. w. Eene belemmering in het werk. Er
is eene — in den kabel , (er hapert iets aan deze zaak) it y a quelytte ,fer qui loche ; it y a q.
gui t4 din;attche dans cette affaire, qui
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commence a vial alley ; it y a dot mal entendu
dans cette affaire. 1Iit* de kinke blijven (her
gevaar y erinijden) ,
le danger.
Kinkel , m. eon lomperd , lompe hoer,
data, palot, rustre, homme grossier ou incivil.
Kinkelachtig , b. n. gtossier,, e, rustique , incivil,
buw. gtossterement,
;
Kinken , o. (ik kinkte , heb gekinkt), met de
punt op iets raken , dat het eenen klank
geeft en terugftuit , pointer , piquer pour exciter no son.
Kinketting , yr. aan het hoofditel van een paard,
gourmette. De aandoen , gourmer. De
— afdoen , degourtner.
Kinkhoest , m. coqueluche, f:
Kinkhoren, kinkhoorn , m. eeir wenteltrapvormig
zeegewas , dat de gedaante van zulk eenen
hoorn heeft , espece de coquille denser, wenteltrap geh. escalier, scalata.
Kinnebak , vr. kinnebakken , mdchoire. —,
(in de ontleedk.) mandibule. Tot de — behoorende , maxillaire. De zenuwen tot de
, les serfs maxillaires.
Kinnebaksham , yr. mdchoire fumee de cochon,
bajoue, f:
Kinnebakilag , m. oorveeg , solget.
Kinnebaksilagader,, y r. artere masseterique.
Kinnebaksfpier,, yr. masseter, (muscle) m.
Kinnetje , o. vierde van eene tons quart d'un
tonneau, m.
Kip , yr. jong hoen, eene hen , poule. Jonge vette
—, gdlinotte; fig. Met de kippen naar het
rek , ( vroeg naar bed , ) gaan , se coucher
de tres bonne heure. Kippen op zolder houden , tenir une maison de debauche. —,
band of hoepel om eëne rol flokvisch , cerceau pour tier de la morue seche, pour entourer un faisceau de stokfisch. —, keep,
coche, entaille , zie Keep. —,
eene
val , tt auchet , —, een hoofddeksel voor
kinderen, eene klapmuts , espece de bonnet
de ' femme a rantique.; fam. — ik heb je !
Te, vous voila pris!
Kipmolen , yr. molen waar hennip geklopt
wordt , moulin a chanvre ,
Kippedief, zie Hoenderdief.
Kippekuur, yr. cartice.
Kippen , b. w. iik kipte, heb gekipt ,) de
fchaal van een ei doorpikken om er nit to
komen, faire sortir tie la coque, &lore,.
—, uitkippen , uitkiezen , choisir, elire.
—, van gen , grijpe 11 , attraper, prendre
dans tine ttappe, dans unpiage. —, (zeew.)
het anker — , traverser Pancre.
Kippenhok , o. hoenderhok , poulailler , tn.
Kipperen , 0. w. (ik kipperde , hob gekipperd)
zie Tintelen , Killen.
Kippig , b. n. (gemeenz. )iniop .e; zie Bijziende.
Kippigheid , vr, (gemeenz ) zie Bijziendheid.
Kipping , yr. action de choisir,, etc. zie Kippen
in de 2de beteek.
Kips , y r. in fommige oorden , kinciermuts ; zie
Kip in de 4de beteek.
K:(4,fel , o. broed, couvee, f
Kirren , o. w. (ik kirde , heb gekird), als de
doffers der duiven , der torteldniven doen ,
roucouler.
gemir. De tortelduif kirt , la tourterelle gemit/; fig. zuchten, gemir.
Kirring/, yr. het kirren der doffers , roucoulemeta , m.— dertortelduiven , le getnissement.
Kisfen , o. w. (ik kiste heb gekist) een fissend
geluid maken, gelijk water door het indompelen van gloeijend ijzer,, bouillonner. —,
b. w. eenen hond op- of aanhitfen , door een
fisfend geluid met den mond, op iemand , animer, exciter tin chien.
Kist ,
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K ist, yr. cope, m, caisse, f: fig. Den fleutel
op de — leggen , (den boedel bankbreukig
verklaren), se declarer insolvable, fairefaillite. —, doodkist, blare, f. cercueil , m.
Zie verder de met Kist zamengeflelde woorden , als : Geldkist , Schathst , enz. Ook —,
koffer,, kast.
Kistdam , m. keerdam , batardeau.
Eistdeldel, o, couvercle de caisce , deco] re, In.
Kisten b. w. (ik kistte , heb gekist) , in eene
kist pakken , fluiten , encaosser,, encoffi er ,
inettre dans tone caisse, dans un coffie. Een
lijk in eene doodkist leggen , mettre en corps
mart dans un eercueil.
Kistenmaken , o. noeticr de menuisier, m.
Kistenmaker,,
koffermaker,, menuisier qui
fait des caisses , des coffres et des cercueils ,
bahutier,, caissier.
Kistenpand , o. tilbaar onderpand , dat in eene
kist kan bewaard worden , gage mobile , que
Pon pent conserver dans .une caisse ou
coffre.
Kister,, m, celui qui encaisce , etc.
Kistje , o. cassette , f. coif; et , tn.
Kisting , yr, action d'elgaisser, f. encavement , no.
Kit , yr. groote kruik , grande creche, grande vase. —, kroeg , cabaret, borgne, bordel, tn.
Kits, yr. een Engelsch galjoot , een ligt vaartuig met een verdek en drie masten , quaiche.m.
Kitfen , b. iv. (ik kitfte , heb- gekitsc) met een
zeker affchieten , faire quelque bruit
en tirant tone arme 4 feu, battre le briquet
pour faire du feu.
Kitfen, o. w. zie Keilen , (met eenen platten
fteen in het water gooijen.)
Kitfing, yr. action de, etc. zie Keilen.
Kittebroer, m. zuiper,, grand buveur. — ,
hoerendop , coureur de bordel.
Kittelaar,, m, iemand die kittelt , celoi qui chatouille; —, (in de ontleedk.), clitoris, m.
Kittelachtig , zie Kittelig.
Kittelen , b. w. (ik kittelde , heb gekitteld) ,
door het aanraken van gevoelige ligchaamscleelen den hoogflen graad van jeuking veroorzaken , en een onwillekeurig lagchen te
weeg brengen, chatouiller. Kittel hem zoo
fleck niet , ne le chatouille pas si fort. Iemand under den voet —, chatouiller q. q.
la plants du pied; fig. van eenen aangenamen
drank : De wijn kittelt , prikkelt op de tong,
kittelt het verhemelte , le y in chatouille , titolle , le palais. lemands oaten —, hem dingen
verhalen , welke hij gaarne hoort , flatter
, de q. q; fig. zich —, zich ergens mede
—, vleijend vennaken , se flatter, se bercer
de q. ch. Hij kittelt zich met de hoop ,
se berce de Pesperance.
Kittelig , b. n. chatouilleux , se, —, moeijelijk , ligt geraakt, grillig , ketelig , zie Kitteloorig.
Kitteliglaeid , yr. qualite de ce qui est chatouilleux.
Kitteling , Vr. chatouillement prurit, m. fig.
( in de geneesk. )
vleljerki. , flatterie.
f., gargalisme, m.
Kitteloorig , b. n. ligt geraakt , keteloorig, korfelig , oploopend , haastig , qui a la tete pres
du bonnet, Poreille chatouilleus&, qui est susceptible de colere, quinteux, se, qui se fiche
pour pen de chose, sujet a prendre la chevre,
Irascible.
Kitteloorigheid, yr. korzelhoofdigheid , hutneur pea endurante , quinteuse
Kitteltongig, b. n, qui acme a repliquer,, etc.
Kittig , b. n. net , puntig , propre ,leste , bien
, une fille
pare, e. pimpant,e. Een —
leste, pimpantei

KLA
Klaagachtig , b,
plaintif, ive;
bijw.,
plaintiveznent , dolemment.
Klaaghuis , o., maison de douleur, de tristesse , de deuil, f.
Klaaglied, o. lamentation ,f. complaintes , f. pl.
De klaagliederen van Jeremias , les lamentations de Jetemie. fam. la Jerdmiade. Dat
zijn onophoudelijke klaagliederen , c'est tone
êrerniade contin-nelle.
treurlied , elegie ,
Kla.agpsalm , m. boetpsalm , pseaume
De klaagpsalmen , les pseaumes penztentoaux.
Klaagrede , yr, complainte.
drijfveer tot
klagen , motif de plainte , no.
Klaagfchriit , o. 'haute demande judiciaire
par icrit , requete, doleance, f:
Klaagflem , yr. voix plaintive, dolente.
'Klaagfter, yr. cells qui se plaint, se laments,
plaignante, complazgnante.
Klaagtoon , m. ton plaintif, ton dolent.
Klaagvrouw,, vr, femme jadis payee pour pleaer a Penterrement d'un mort, pleureuse.
Klaar, b, n. vele lichtftralen van zijne oppervlakte terug werpend , doorfchijnend , transparent, e, diaplzane.
als knstal , transparent comme du cristal. —, vele lichtflralen doorlatend , doorzigtig, het tegendeel
van troebel , zuiver, helder , als — water, klare wijn , de l'eau claire , pure, du
vin clair.
onbewolkt , als : eene klare
lucht : weer, an temps clair, serein, zoo
air serein. Zoo — als de dag , openbaar,,
rnanifeste. Dat is eene klare waarheid , c'est
une verite manofeste. Dat is zoo —, dat
men daaraan niet behoeft te twijfelen , cela
est si manifeste ,qu'on n'en peat douter. Het
bewijs is niet
(duidelijk ), la preuve n'est
, pas evidente. Het is — , dat gij u zult beclriegen , it est evident que y eas yeas tromperez. vaardig , gereed , prat, e, fait , e,
acheve , e, prepare , e. Hij is reeds — om
te vertrekken , it est dejel prat a partir. Is
het eten —? le diner Tst-il pi-et? geene
hinderpalen meer hebbende , ais : Het huwelijk is —, c'est an mariage fait ; fig. Het is
daar nog niet
(er is nog iets in den
eg ) , i1 y a encore quelque ler qui loche.
helder,, duidelijk , als: Eene klare Item,
une voix claire. De fchrij ver drukt zich niet
— uit, Pauteur ne s'exptique pas d'une maniere intelligible. Waarheid, zoo — , dat zij
geen bewijs behoeft , verite incontestable,
aszome, no; bijw. clairement, evidemment , etc. Zich — maken , s'appréter, se preparer. —, een — gezigt hebben , avoir la
vise claire. (fcheepsw.) clair, e, pane, e,
&gage , e. ancre parse; —bij het
anker,, pare a mouiller. De floep — maken , armer le canot; — om te wenden ;
pare a virer.
om te zeilen, pare pour alpareiller. Zich tot het gevecht
makers,
aire
le
branle-bas
de combat. — bij de =sf
ten, vallen en schoten I veille les drisses et
ecoutes des huniers! veille la risee.
Klaarachtig , b, n. en pen clair, e, etc. Zie
Klaar.
Klaarblijkelijk , b. n, clair, e, evident, e, manifeste , etc. fig. palpable. —, bijw. clairement, manifestement, evidemment , etc.
Klaarblijkelijkheid , yr. evidence.
Klaarblijkend , zie Klaarblijkelijk.
Klaarheid , yr. helcierheid , clarte , serenite ,
limpidite.—, juistheid, duidelijkheid ,justesse,
nettete ,perspicuite , etc. De —, juistheid van
eene uitdrukking , la justesse d'une expression.
duidelijkheid eener fchrijfwijze, la perspicnite du style. Zie verder Klaar.
Klaarw

KLA
Klaarlijk, bijw. zie Klaarblijkelijk.
Klaarmaker , m. van laken , pareur.
Klaarmaking, vr. van vochten, klaring, clarification.
Klaaroog, o, geneeswortel, (plant.) eclaire,
chelidoine , m. (in de med.) oogentroost,
eufraise, ou euphraise, f.
Klaarschijnend, b. n. fchaterend , brillant, e,
lumineux, se, luisant, e, etc.
Klaarziend , b. n. qui a la vue bonne; fig. —
van geest, clair-voytint, e, eclairs,e, intelligent, e.
Klaas , m. verk, naam van Nicolaas. fam. Een
un gi and beset, nigaud, tine
houten
vraie sonclie de bois•ti n homme de paille ,
(fcheepsw.) te'
sans esprit. —, jakobstang
naille de bois, j:
Klaauw, m. de gekloofde voet van eenige dieren , als : van fchapen, zwijnen , hoornvee ,
enz. poot , hoorn , pied, m., come, f. Dieren met gefpletene klaauwen , des animaux , des
bites a pieds fourchds. —, de met hoornen ,
nagels of gekroonde punten voorziene voet
der roofdicren , roofvogels , grip, serre, f.
De klaauwen \fan cent kat , van cenen leeuw,
adelaar, gier , enz. les grips, d'un chat,
d'un lion, les serres d'un d'un vantour. De pooten en klaauwen van ' eenen
fperwer,, les series, les mains d'un eperviet.
Met de klaauwen vatten , golfer. Slag met
de klaauwen der roofvogels, grTade P:.!
—vanekrodil,
les ongles d'un
crocodile, d'un elan. Klaauwen van herten,
rein, lespinces J Van menfchen gebruikt men
— met verachting, als : I-boudt daar uwc
klaauwen af, dtez vos pattes de M. Zoo ik
hem immer onder mijne klaauwen krijg, si
jamais je mets la eatte sur Ruk u uit
zijne klaauwen, titez vows d'entre ses grip
fes. —, (in de- wapenk.) In een blaauw
veld drie griffioens-klaauwen d'azur a ti ois
membres de griffon d'or. Een deer met klaauwen, zonder klaauwen, nose bite armee, desarmee. Met klaauwen van ,eene andere kleur,,
ongle , e. Twee zilveren hanen met zwarte
klaauwen in een blaauw veld , d'azur a dcux
cogs d'argent , ongles de sable. Een roofvogel , die zijnen roof met de klaauwen vasthoudt, un oiseau ems, ietant. (fcheepsw.)
ankerhand,patte croissante ,f.— van de gaffel , bee de la conic , (bij de art.) —, tot
een zaal , van een aanbeeld, petite gri e
d'enclume. — aan eene weak- of fchaafbank ,
tuingereedfchap ,
boite d'etabli, f.
klouw,, sarcloir. Zie Klouw.
Klaauwen , b. w. (ik klaauwde , heb gekiaauwd)
met de nagels krabben , klouwen , gratier ,
egratigner; fig. Zijn hoofd ergens
over—, (verlegen en mismoedig zitten, )
etre micontent, e, ou embarrasse, e,
q. ch.
Klaauwhamer, m. aan trine zijde gefpleten
hamer, marteau foci chit d'un cdtd.
Klaauwenvormig , b. n. (in de wapenk.) patto , e. Een — ofpootvormig kruis, sine et oix
pattee.
Klaauwier, in. en o. , een haakswijze fpijker,
welks omgebogene punt naar boven fiaat,
clou ei crochet, m. broquette , clavette. f. —van
een orgel, touched: clavier d'orgue on de
clavecin. — 5 fpoel van een fpinnewiel,
epinglier d'un rovet a filer. —, (klavecimbel , als muzijk inflrument ,) clavecin.
Klaauwierfnaar, vr. corde de clavecin.
Klad, vr. vuiligheid, fmet, bemorfing, tacke,
souillure.
, inktvlak,ptite d'entre, m. tache
d'encre
kon Been teen regels fchrijven,
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te maken, ilne saurait icrire
zonder eerie
lasterende
dix lignes sans faire un pate.
befchuldiging, calomnie. Iemand eene
aanwrijven , calomnier q. q. , h.oircir la reputation de q. q. — 5 een fchrift in het ru(bij notar.) miwe gefteld,
nute, f. , kladboek (bij koopl.) een
book tot vlugtig opteekenen van dagelijkfche zaken , brouillon. —, eene groote verlaging in den prijs, door te goedkoop lets
weg te geven, als heeft in deze koopwaar de — gebragt, it a vendu cette marchandise au dessous du prix of dinaire, el
crop bon inarche , a trop vii prix , etc. —,
flecht , morfig vrouwsperfoon , salope ; fig.
lemand bij de kladden krijgen, fam. se
jeter sur q. q. , prendre on saisir q. q. au
collet. —, geflotene knoppen van klissenkruid (in Gron. kladden, in Gelderl. klasfen ) glouterons, graterons,
riebles. pl.
zie Klis; van hier, (fpr. w.) Hij houdt aan
als eene , (hij bindt telkens zijn verzoek
aan), it WY a pas moyen de se defaire de
cot importun; insister sans cesse.
Kladboek, o. brouillon, brouillard,
Kladde, zie Klad.
Kladdeboter,, yr. boter die vervalscht is, om
haar tot eenen hoogen prijs te verkoopen,
gelijk veeltijds gaschiedt met de eerfle boter
in het voorjaar, beurre falsifie yr. vuil
vrouwniensch , salope.
Kladden , b. w. (ik kladdede , heb geklad) , bevuilen , vuil makes, salir, souiller, tacker,
saloper. Zijne klcederen met vuil —, bemorfen , souiller ses habits de bone. , doormengen , miller. De fpijze onder een —,
miler les viandes.
o. w. (met hebben) in
een book ecrire mal,faire des pates d'encre ;
des pied,- de mouche; du griffonnage,barbouiller
du papier. Uw papier zal —, votee papier
se taclzer'a. te goedkoop aan den man
brengen, (in fluk van koophandel) vendre
ou donner au dessous du prix courant , etc.
zie Klad.
Kladciei, zie Kladdeboter, in de laatfle beteekenis.
Kladder,,
flechtfchrijver,, morsbeer, kladfchilder,, barbouilleur.
, die onder de
waarde verkoopt , gate-metier, vendeur
non prix.
Kladderig, b. n. kladdig , barbouille, e, sale,
souille ,e ,tache e, crottd , e.
Kladderij , yr., morferij , souillure, saloperie.
flecht fchilderwerk of Hecht fchrift , barbouillage , gripnnage, gribouillage m. bet
verkoopen onder tie waarde , vente de marchandise a non-piix , au Poisons du prix
a crop bon marche ; action de goiter le ind.
tier.
Kladdig, b. n. zie Kladderig.
Kladdigheid, vr. salete , malproprete.
Kladpapier, o. papier brouillatd, m.
Kladfchilder, m. barbouilleur, peintre a la
gtosse, peintuteur, peintreau.
Kladfchilderen , b. w. (ik kladfchilderde , heb
kladgefchilderd) barbouiller, peinturlurer,,
peinturer.
Kladfchilderij , yr. barbouillage, gribouillage , m.
Kladfchrijver,, m. barbouilleur.
Kladwerk , o. zie Kladderij in de twee eerfte
beteekenisfen.
Kladfchulden , meerv. vr., kleine huisfchulden,
dettes criardev.
Kladfter vr. cells qui salit, gate, barbouille,
barbouilleuse; cello qui vend 4 trop bon marchi, gate-metier.
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Klage , vr. eene 'klagt , plainte. Eene vergadering tot aanhooring van klagten , (inzonderheid der behoeftigen) commission pour entendre des plaintes.
Klagelijk , b. n. plaintif, ive , lamentable, ?upsbre. Eene klagelijke , treurige item, une voix
lugubre; — bijw. plaintivement.
Klagen , b. en o. w. (ik klaagde, heb geklaagd)
se plaindre , faire on porter des plaintes , se
lamenter. Klagende vrouwen , des femmes
qui se lamentent. Hij klaagt over zijne kinderen , it se plaint de ses enfants. Gib hebt
geene reden tot —, vous n'avez pas sujet de
vows plaindre. Hij heeft mt.) zunen nood
geklaagd , it m'a raconte ses peines. —, zich beklagen zonder gewigtige reden, geinare.
Klagend , b. n. plaintif, ive , plaignant, e; bijw.
op eene klagende wijze , dolemment.
Klager,, m. celui qui se plaint, qui parle stir
un ton plaintif.
Klaging , y r. plainte.
Klagt, yr. geklag, eene zaak waarover men klaagt,
plainte , complainte ,lamentation; fam. dollance. Zware klagten, de fortes plaintes, des
plaintes graves. —, befchuldiging , accusation,
plainte. Klagten inbrengen , fait e, fot mer on
porter des plaintes ; fpr. w. geene klagten
meer , trove de jeremiades.
Klagtig , b. n. plaintif, ive. Over iemand
— vallen, se plaindre de q. q. zie Klagelijk.
;flak, yr. vlak , die door het druppen van een
vloeibaar ligchaam ontflaat , tache. Eene —
inkt une tache d'enct e , f pate, —,
groote hoed, die plat toegeflagen kan worden,
claque.
Klakkebos , klakkebus , yr. klapbus, waarmede
jongens fpelen , wanneer zij eenen prop in
eenen houten koker Haan , en die met gerweld weder daaruit drijven , canonniere d'enfant ; (bij de art.) petard, m.
Klakkelous , b. n. plotfeling, onverwaclit,
soudain, e imprevu 5 inattendu, e, inopine , e. —, flap , lafhartig la che , poltt on.
— zonder genoegzamen grond , non motive ,
bijw. a l'improviste, subitement , inoe.
pinement.
Klakken , b. w. (ik klakte , heb geklakt) door
eenen klak vzul maken , tacker, barbouiller.
o. w. (met zijn) door eene klak will
worden, souiller, etre souffle, e, parune tache.
Klam , b. n en bijw. eenigzins vochtig, humide ,
moite. Hij heeft klamme handen , it a les
mains mortes. Klam zweet , sneur froide. Gedurende den dooi zijn de muren —, vochtig,
durant le degel les murailles soot moites , nn
pen lzumides.
Klamachtig , b. n. nn peu hutnide ou moite.
Klamheid , yr. moiteur,, humidite.
Klame-ijzer of klamaai-ijzer,, o. breeuwijzer,
(Icheepsw.) patarasse, f:
Klamp , y r. een , dwarsplank of ijzeren werktuig , om lets te verbinden of vast
te houden, houvast , barre, piece de Bois on
de for qui joint on tient deux planches ,ensemble, tenon ,m. gemelle, galoche , traverse on
patte , f: Eene houten une patte de bois.
— 5 bij timmerl. ook 5 ;noise on amoise , f. —,
(fcheepsw.), clamp, taquet 5 m. Tweepunfireux, tn. en om eenen mast vast te
tige
zetten , cot9ns en. pl. Zie verder de verfchillende foorten van kiampen op een fchip,
als : Kruisklamp , Kipklamp , enz. op Taquet
in het Fransch- Nederd. gedeelte van dit
woordenboek.
Klaohpen, b. w. (ik kiampte , hebgeklampt) 5 met
klampen vasthechten, attacher, joindre par le
maken dune patty , traverse, etc.—, (zeew.)

KLA
met eenen fcherpen fcheepshaak aanhalen en
vasthouden. Een fchip aan boord — enteren,
aborder, aramber; zie Aanklampen ; fig. —,
gijzelen, om eene fchuld vastzetten, c ofrer
q. q., le faire vettre en prison, emprisonner.
opitapelen , entasser Pun stir l'autre.
o. w. clerk kleven , se coller, s'attacher.
De fneeuw klampt aan de holblokken , la
neige s'attache aux sabots.
Klampfpijkers , m. meerv. (fcheepsw.) clout de
set rare du gouvernail et pentures des sabords.
l^ilandizie, zie Kalandizie.
Klank , m. een holder geluid van eenigen dour,
son ,b; uit ; een heldere —, on son clair. Het
oor oordeelt over de klanken , l'oreille juge
des sons. De — van eene klok , le son, le
bruit d'une cloche. —, die met eenen hamer geflagen wordt, zoo als op eene klok
die geenen klepel heeft , timbre. —, wedergalm , resonnement. —, uitfpraak der letteren , der woorden , son,, accent ,m. prononciation, f. fig. nafpraak. Eenen leelijken —,
een kwaad gerucht , achter zich hebben ,
( in een kwaad blaadje flaan) , avoir mauvais
bruit, mauvais renom. Dat zijn flechts ijdele
klanken, ce ne sent que des paroles en Pair.
Klankbord, o. grondwerk , in een orgel , tornmier, m.
Klankeloos , b. n. en bijw. sans son, sans resonnance.
Klankmaat , yr. der letters (in de fprk.) prosodie. dichtmaat of toonkunst , rythme,m.
Klanknabootfend , b. n. qui imite le son. —,
(in de fpr. en letterk.) abiding van een
woord naar den klank of aard eens dings ;
klankbeteekend , nabootfend woord , onomatepee, f.
Klankteeken , o. (in4e fpr. k.) accent. m. Scherp
—, (e) accent aign; zwaar 5 (e) accent
grave ; omgebogen —, (e, d) accent circonflexe. — geven, sonner, tesonner.
Klankverdoover,, m. sourdine, f. Een — op
eene viool zetten, mettre une sourdine d un
violon.
Klap , m. flag , die een helder geluid maakt ,
coup, — met de vuist, coup du poing. — met
de vlakke band , coup du plat de la main.
(gem.) (op de billen) claque (sur les fesres)
— om de ooren (oorveeg) souifiet ,
(gemeen) plamuse ,tape 5 taloche 5 morni.fle
zie verder Slag. Spr. w. Twee vliegen in
eenen — flaan (dubbel voordeel nit eene zaak
halen),faire d'une pierre deux coups ; prendre,
tiger d'un sac deux montures. Lazarusklap of
xlep , cliquette de ladre on de lept ens. —, beuzelartj , ZOE te praat , gefnap , geklap, aserie ,
lava, derie, f, caquet , habil ; perszyllage. — der
nachtwacht, cliques, m. cliquette, f fig. Vexlies, als : dat bankeroet is voor mij een
cette banqueroute me porte nn coup sensible.
—, yr. Met de — loopen , bedelen , mendier,,
demander l'aumdne. fig. Op de — loopefi, panlikken ecornifier, chercher les franches lippees. Zie verder Klep (van eene broek , pomp,
fluit , fchuit , hoed, enz.)
Klapachtig, b. n. praatachtig, babbelziek ,
billard, e, causeur, ease.
Klapbeentjes , o. meerv. klapjes, gemaakt van
twee houtjes of beentjes , waarmede men tusfchen de vingers klapt of klept, cliquettes,
castagnettes, f pl.
Klapbesfenboom , linzeboom , baguenaudier.
Klapboei, vr. (fcheepsw.) bottle en baril.
Klap-bouten, m. meerv. , chevilles des &tiers
des porte-haubans, f, pl.
Klap-geld, o. (loon der nachtwaclit) argent
que Pon pa,ye au guet do nu/t,
Map.
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Klaproos, vr. coquelicot, gavot sattvage, penKlaphek , o. Porte battante en lattis , f.
Elaphout, o. (kuiperhout) duigen hout, met-ceau, m. Het zaad hiervan, bourre , f.
rain, bourdillon, douvain, bois de refold, Klapfpaan , m. Kliphouten veer, onrust eener
molentreens , molenklapper, traquet de
in. fig. — verkoopen , inappen, jaser,, bamoulin , cliquet , cliquetis de mon/in.
biller,,caqueter.
m. en vr., iemand die niets geheim kan houKlaphoutjes , zie Klapbeentjes.
deu, rappooteur,
die op de klap loopt , diejuist
rapporteuse, f delaKlaplooper,,
tear, m. delatrice.
het oogenblik waarneemt , wanneer men eet,
om gevraagd te worden van -mede te eten , Klapitok, m. bdton calendrier, calendrier de
papan.
ecornifieur , pa; asite, chercileur de f; anches
Klaptouw,, o. riem van eene zweep , cordelet— (fcheepsw.), palan de hone.
te, ou laniére d'un fouet, f.
K14pmuts, vr. routs met klappen , karpoets ,
tapabord, in. con bonnet plat. (b ■J de chem.) Klapvlies , o. (in de ontleedk.), fijn vliesje
dat het terugvloeijen van het blued belet
clekfel op eerie disteleerkolf, chapiteau, no.
valvule, f. De klapvliezen van het hart,
voor het achterite gedeelte van fommige
les valvules du coeur. De naar eenc bisfchopstrekichuiten, ecoin a l'artiere &tone barque
muts geliikende klapvliezeu , valvules mit; a, (bij de art ,), waarmede het
de trait, m.
les. I)riepuntig
valvule tricuspidule ou
protsgat bekleed is , lunette d'aPt. Order
,to
icuspide.
— , conto e-lunetted'aff4t. fig., lump mensch
Klapvliezig , b. n. valvulaire.
louidaud, butor, in.
Klapwaker, zie Klapperman.
Klapnoot, vr. mix de coco.
Klapwieken , o. w. (ik klapwiekte, heb gelilapnootenboom , m. cocotier.
klapwiekt), met de vlerken , wieken, vleuKlapoor,, 0. (bij de geneesk) foort van venusgels flaan , battre , to emousser des aloes.
kwaal , gezwel in de lies , poulain , booboo, m.
‘Klaren, b. w. (ik klaarde , heb geklaard,) zuitumeur inguinale ,
veren , reinigen, fchoonmaken , clarifier, proKlappei, vr., klapachtige vrouw,, jaseuse ,barifier, epurer. Wijn —, ciao iffier du vin. —,
billao de , rapA tense ; trompette de qua, tier,
in orde brengen, heheintig doen , befchikken.
etc.
Eene rekening
aordter, regler on compKlappeijen, 0. w. (ik klappeide, heb geklapto. fain. van daar: lk zal die zaak wet —,
peid) cause; , ja , er,, bawl? der , babiller.
je viendrai Bien a bout de cette chose; j'exeKlappen , o. W. (ik klapte , heb geklapt), een
cuterai bien cette alai; e.
(fcheepsw.)
klappend geluid maker, claquer. In de-hanEen anker —, klaar waken , parer on ancre.
den —, claque, des mains ; met de zweep
—; faire 'claquer son fouet ; fig. aan het — Klarigheid, yr. toeftel, toerusting, preparation, f. appodt , on. — maken, preparers
van de zweep gewennen , s'accout,,mer 4 q.
een geluid geven , peter. Het tout Blaring, vr. cl,rification.
ch.
l:lapt in het your, le eel 1 ite dans le feu. Klarun , m. klankverdoover, op eenig fpeeltong , soul dine , f:
- , prawn geluk fommige vogels , pal leo ;
van daar: ijdele praat voor den dag brengen, Riaroen, yr. zekcr blaasfpeeltuig, clairon, m.
fnappen , laser, babiller. —, b. w. over- iitaroengeluid, o. son du clairon ou des clairons , as.
brengen , rapporter, redire. Uit de fchool
vi. in Gelderland, zie Klis.
, dire des nouvelles de Pecole.— , belijden,
confessor, avower. De gevangene heeft alles Klnsse , vr. classe.
geklapt, le prisonnier a confisse tout; fig. Klasfen , o. w. (ik klaste , heb geklast), met
eene zweep, zie Kletsen.
fam. ELF heefc alles geklapt, (uttgebazuind)
wat hij wist , it a tout d guike ce qu'il sa- Klater, yr. zie Ratel.
yait. II,ij kan zijne ooren fchudden dat , zij lilateren , o. w. (ik klaterde, heb geklaterd),
een geklater makes, fuel op elkander vol, it pent alter la ate levee.
gend fcherp geluid maken , faire un bruit
Klapper, m. fnapper, babillard,faseur,bavard;
aigu et eclatant, eclater ; craqueter. Een
overbrenger, rapporteur, dilateur.—,
klaterend
geluid, un son eclatant.
klappertje , een met buskruid gevuld gevonwen papier,, dat , aangeftoken , eenen klap Klatergoud , o, clinquant ,oripeau; fig. fchijngoed. Met
bezetten, clinquanter.
geeft , petard. —, klein voetzoekertje , pevoetzoeker, zwermer, serpen- Klatering , y r. action de faire des eclats.
terole f:
Klats , tusfchenw. zie Klets.
teau.
Klauteraar,
klimmer,, grimpeur.
abeelboom , tremble.
KlaPperboom,
(ik klapperde , heb geklap- Klanteren , o. w. (ik klauterde , heb en bee
Klapperen , o.
geklauterd), klimnien , zoo dat men zicli
mij , les dents
perd), claquer. De tanden
met hander en voeten vasthoudt, grimper,,
yno cl‘quent.
gravir. Tegen eene rots op —, gravir
Klappering, yr. der tanden , le claquement des
centre one ;oche.
dents.
Klautering , vr. action de grimier.
Klapperlieden, m. meerv. zie Klapperman.
KlaNqiatsharner,, in. zie Kalefaterha'ner.
Klapperman, m. nachtwacht, guet de unit ,
Klavecim , klavecimbaal, litavecimbel,
vr.
garde de nuit ,
bekend fnaarfpeeltuig , clavecin, on.
Klappermj , yr. bavardage, babil, coquet,
Klavecitnfnaar,, yr. code de clavecou.
jaserie.
Klavecinifteller, on. act°, deur de clavecin.
Klappernoot, zie Klapnoot.
Kiapperolie , y r. papaverolie , huile de pavots. Klavekordium , o. maniclzordion , no.
Klaver, y r. bekend kruid, voedfel voor
Kq pperroo , , zie Klaproos.
den , enz. trifle; zure —, pain de coraois
klappertande , heb
Klappertanden , o. w.
on alleluia, m.
geklappertand) wanneer de tanden (Van koude) op malkander klappen, claquer des dents ; Klaverakker,5 zie Klaverveld.
Klaverblad, o. blad van klaver, trifle, m.
fam. grelotter.
feuille de trifle. f triolet, tn. fig. f. trioKlappertje , o. (bij koopl.) bordereau, contrdd'amis intimes, tn.
deur dot grand livre. — , (bij de vuurw.) zie
(in ket kaartfpel)
trefle,
`Klapper, in de derde beteekehis.
Klaverdoek, o. toile noyalo f:
Klappertjesboom, zie Klapbessenboom.
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Klaveten, yr. eene der kleuren in het kaart- Kleedaadje , zie Kleedij.
fpel , trifle, m. fpelen , jolter trifle. Gij Kleeden, b. w. (ik kleedde , heb gekleed),
hebt al de klaverens , vows avez tons les
Zich
kleederen aantrekken, habiller ,
— aas , boer,, heer of koning, (in het
, s'habiller, se year, mettre ses habits.
kaartfpel), as, valet, roi de trifle; — acht,
AANMERKING. Het laatfte *ordt gezegd,
le huit de tt
wanneer men het kleed, enz. noemt , dat
Klaveren , o. w. (ik kla yerde , heb en ben ge-`
men wil of moet aandoen , of aangetrokken
klaverd), zie Klauteren.
heeft , als 1k wil mij in het zwart —, (mijKlaveren , o. w. (ik klaverde , heb geklaverd)
nen zwarten rok aandoen ), je metteai mon
paitre du trifle.
habit noir. Hij is nog niet gekleed, it West
Klaverhonig , m. oriel de trifle.
pas encore habille. Zij is in het wit gekleed,
Klaverig , b. n. convert, e, de trifle.
elle est habillee de blanc. Hij was als eeu
Klaverjasfen , o. w. (ik klaverjaste , heb geklafoldaat gekleed , it etait habille en soldat.
verjast ) , zie Jasfen. fig. badiner dans une
Hij heeft op zich genomen dit kind te —,
prairie, se rouler sur le trifle, sur l'herbe.
it s'est chargé de ',ear cot enfant. In den rouw
Klaverveld, o. champ semi on ter; e semee de
— , den rouw aannemen, prendre le devil.
trifle.
Op zijn fransch gekleed zijn , étt e vitt, a la
Klaverweide , y r. prairie semee de trifle, pre
hem goad , cette
francaise. Deze pruik kleedt
de trifle, m.
perruque le coiffe. bien. Deze fchilder kleedt
Klaverzode , yr. matte, f gazon convert de
zijne figuren goed , ce peintre habille bien
trifle, m.
ses figures. Zich (zich met bijzondere
Klavier,, 0. zie Klaauwier in de twee laatfte
oplettendheid uitdosfen), fate sa toilette.
beteekenisfen.
Mine dochter kan nog niet komen , zij
Klavierfleutel „ m. clef de clavecin,
kl .edt zich , ma fille ne pent pas encore venir,
Klavierfpeler, tn. joueur de clavecin, claveciniste.
elle est a la toilette. --, opfchikken , fam.
Kited , o. (meerV. kleederen , kleeren) dat aan
s'accoutrer, s'agencer. Slecht , met vodden
het menfchelljk ligchaam tot dekfel , of ook
gekleed , depenaille , e.—, wel flaan , een
tevens tot fferaad ftrekt, van eenen kleederbevallig voorkomen geven , als : Deze flof
maker of eene naaifter met de naald gewerkt ,
kleedt wel , cette itoffe habille bien. Die kleur
habit , tn. robe, f Een nieuw,, oud kleed,
kleedt niet wel , cette couleur ne va pas bien.
un habit need, vieux. Een flecht gemaakt
, kleederen maken , als : wie kleedt u ?
—, en habit mid fait. Een verfleten —
qui est votre tailleur? votre couturiere, votin habit use. — naar de mode , habit a la
tre faiseuse de robes ? quel tailleur vows hamode. Spaansch —, habit a l'Espagnole.
bille? — volgens het kostuum , de wijze van
Mijii eigen —, mon propre habit. Een net,
kleeden ; deze fchilder kleedt zijne beelen
zuiver , un habit propre. Een
naar
regt eigenaardig , ce peintt e costume bien
eenen nieuwen , zonderlingen fmaak , un hases personnages. —, bedekken , toemoffebit de fantaisie. Een — aantrekken , metlen , verbergen, convrir, fourrer, affubler.
tie un habit. —, dat goed zit , past,
Men moet zich in den winter warm —,
habit qui va, qui sied bien. Deze kleeract se fourrer bien en laiver. Hij was met
feenen
ouden reisrok met mouwen en eene
maker maakt goede kleeren , ce, tailleur
poolfche masts gekleed , etait afruble d'une
habille bien. Het mannelijke —, (bij de
Romeinen), la robe virile. Een — der
vieille casaque et d'un bonnet a la polonaise.
bekleeden (fclieepsw.), als: de kabels
jengd tot den manneIijken onderdom , (bij
—, fourrer les cables.
de voorn. oude Rom. ) une robe pretexte.
Het geestelijke aannemen , prendre Kleederdragt , yr., wijze van kleeden ; costal'habit de moine. Iemand in de kleeren
me, m.
fteken , ( de noodige kleederen aan ie- Kleederpracht , yr. luxe, m. ou magnificence
mand fchenken), habiller q. q.; fig. hem
en habits , f fam. braverie.
bedotten , duper, tramper q. q. Spr. w. Kleedje , o. verkl. w. van kleed. Schoorfteenof fig. De kleederen maken den man niet,
kleedje , tour de cheminee, m. wonl'habit ne fait pas le moine. Het — maakt
wengewaad , robe, f.
den man , les belles plume's font le bel of Kleeding , kleedaadje , kleedij , yr. kleedingseat". Dat komt niet aan mijne kleeren ,
fluk , o. vitement, habillement , tn.° pace
d'habillement, de vgtement. De 'hoed, de
dat raakt mijne koude kleederen niet , je
broek , de koufen , de fchoenen , enz., zijn
n'en fais ni mise ni recette; cela ne mord
—, kleedingftukken ,; le chapeau, la culotni ne rue , je ne m'en soucie pa,. Hij
te, les bas, les souliers, etc., sont des yeheeft een fchoon — aan met eene ledige
tements , des pieces de vetement. AANM:
maag , it a le ventre de son et la robe de
velours. —, alles wat tot kleeding bevitement drukt nit hetgeen tot bedekking
van het ligchaam dient , van boven tot beboort , zoo wel linnen- als wollengoed ,
neden , en habillement, heeft meer betrekkleedingftukken , hardes , f pl. Kleederen
king op de gedaante of vorm , foort van
tot opfchik , zoo wel kleedingflukken als
kleeding , en ftrekt zich meer uit op voorhuisraad , nippes, f —, alles waarwerpen van opfchik , als : linters, bloemen ,
mede iets omhangen of bedekt wordt ,
halsfnoeren , enz. Eene finaakvolle —,
(meerv. kleeden) couverture , housse, f.
habiliment de god t. — der beelden , (bij
tapir, m. Lantaarn —, cou p e; tore de fanal;
fchilders ), draperi'e , f Zij heeft weinig
waarmede men de lniken op fchepen , enz. bevoor hare — noodig , tl lass [ant pea d'adekt, om het indringen van het water te bejustement. Vreemde, belagchelijke acletten, (bij de arcil.) voor buskruid, prelart,
coutrement. m.
Cu prelate
over eene kaptafel , ook als
overtrekfel over' laken , toilette, afge- Kleedkamer, yr. kamer, waarin men zich
kleedt , chambre oil Pon ehabille chambre
legde , nagelatene kleederen , depouillef Zie
de toilette.
verder de met Kleed zamengeftelde woorden , Altaarkleed, Paardekleed, enz. Kleedfter,, yr. cello qui habille, femme de
chambre.)
ook Klarkamer, Kledrboritel, KletrzolKleef, yr. enkel in de gemeenzame uitdrukder,, enz.
king:
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king: — , karig, zijn, (niet-gaarne geven,
a petits pas. Kleine dagreizen doen, marcher a petites journees. fuikergoed, mevasthoudend zijn), etre dur a la desserre,
Kleefachtig, bijv. zie kleverig.
nue dtagee. Geld voor kleine tutfpanninKleefgaren, zie Schakelnet.
gen , argent pour les menus plaisirs. Kleine
eene plantenfoort , zie Klis.
kramerij , menue mercerie. Een geregt van
Kleetkruid ,
Kleemsch, b. n. zie, Kleverig, Pappig.
— gevogelte , un service de menu rot.
Kleen, b. n. (ee.) zie Klein.
Kleine (geringe) kosten, menus frais.
worden , devenir petit, diminuer. Wilt gij
Kleérben, yr. kleerbak, m. baguet au !Inge,
dezen peperkoek eens (aan itukken) fnijm. baliemand, panier au linge, m.
brosse a netden ? voulez-vous couper ce pain d'epices meKleerbezem , kleerborael,
toyer les habits, f. vergettes, f. pl.
nu on en petits morceaux. — flampen, triturer. Kleiner (korter) maken, rapetisser,
Kleerkamer,, yr., vertrek tot berging van kleeapetisser. Spr. w. maar dapper, a vailderen , garde-robe. — in een klouster, yes
lant homme courte epee. Kleine vogel, -tiahr e,— der priesters, revestait e , in.
nest, a petit mercier petit panier. Hij is
kamer, plaats waar de gewijde kerkel,jke dingen bewaard worden, .%acristie;
maar rein , dans les petits sacs sont les
fines , les bonnes epices; dans les petites bolter
— in ccn gasthuis, pou Net ie.
armoire
pour
serrer
les
habits,
soot
les bons onguents. —, dun, gering,
Kleérkas, vr.
flecht, mince, exigu, e. Hij heeft een zeer
gat de-robe.
— (gering) inkornen, it joule d'un revenu,
Kleerkist, yr. Koffer, cofre a mettre, a server des habits , des hardes, le linge sale;
biers pets:, mince. Gij hebt een — verfland , vous avez Pesprit mince , petit.
bahut, m.
—(dun)bier,
petite bierre. De Com is zeer
Klecrkooper, rendeur,,marchand d'habits ;
- (gering) la somme est fort exiguê ;
oude kleerkooper, (verkooper, uitdrager,)
bw.,
petitement.
un
peu,
Een
—
weinig,
fripier.
ij
tant soft peu; achten, estimer peu ,decrier,
Kleerkooperij , yr. covzmerce d'habits ,tn. onUpriser,,mepriser. Het klein ; als: in het —
de kleerkooper,j, friperie, f.
verkoopen , vendre en detail. in het fchilKleerkoopaer, yr. matchande d'habits. Oude
deren , peindre en petit, en miniature.
kleerkooplIer, ft ipiere.
Kleinachter,, verachter,, m. celui qui tnepriravaudeur.
Kleerlapper,
tailleur,
on.
se , contempteur.
Kleermaken, o. metier ide
Kleinachting, yr. geringachting, peu d'esKleermakei , m. fnij4er , tailleur.
time, manque d'estime, mesestime, f. meKleermand, zie Kleerben.
pris , discredit , m. abjection.
Kleermarkt, yr. friperie.
Kleerfehaft, kleérfchacht, yr. kle6rflok, in. Kleindochter, yr. petite
perche a secher le tinge droogaangen , Kleine, m. en yr., petit, m. petite, f. enfant, m. et f.
etendoirs. tn. pl.
Kleinen, b. en o. w. (ik kleinde , heb en ben
Kleerfchuijer, zie Kleerborftel.
gekleind), verminderen, devenir, rendre
tobbe , yr. cuve pour la lessive.
Kleertob ,
plus petit, e, diminuer en grandeur.
Kleerwinkel, m. boutique ou se vendent des
Kleineren , b. w. (ik kleineerde , heb geklei'habits tout faits ., magasin d'un fripier.
neerd), iemands aanzien, achting benemen,
Kleerworm , yr. zie Mot.
decrediter, faire tort a la reputation de
Kleerzolder, m. grenier pour faire sicher le
q. q. , decrier q. q.
hinge, grenier au linge.
Klei, y r. vette , vastklevende aarde , leem, Kleingeloovig, b. n. zwak van godsdienlhg
gevoel, de petite foi; faible, chancelant
potaarde argue , glaise, terre glaise ou
ipr. w. zie Kloet , fig. Eene
dans la foi; ligtgeloovig, credule.
grasse.
kleiKleingeestigheid,
yr. petitesse d'esptit.
une
ame
de
bone.
ziel van —,
weg, als : de — rijclen, prendre le chemin Kleingeloovigheid, yr. petite foi, peu de
foi.
de la terre glaise ou grasse ; fig. (in gevaar
of ongeval geraken), courir risque, tomber Kleinhartig, b. n. lafhartig, kleinmoedig,
pusillanime, timide; ldche, poltron, ne.
en danger. Hij rijdt de —, it se met en
— bijw. Mchement, timidement.
danger.
Kleinhartigheid , yr. kleinmoedigheid, lafKleiaarde , yr. zie Klci.
hartigheid, pusillanimite, poltronnerie, idKleiachtig , b. , leemachtig, arg;leux, so,
chetd, timidia.
glaiseux, se.
Kleiakkef, m. champ de terre glaise, champ Kleinhartiglijk, bijw. d'une maniere pusillanime,
Mcnement, timidement.
d'argile.
Kleiboer m. paysan qui demeure sur des terres Kleinheid, yr. van een ligchaam, petitesse
d'un corps. — van perfoon, petite tattle
argileuses et qui les cultive , qui les exploite.
d'une personne. — van getal, petit nomKleigrond, m. terrain de terre glaise , fond de
bre, m. geringheid nietigheid
van
terre grasse , terre argileuse.
. .
een onderwerp, pauvreti,
n/01:a
f:, le
ftKleijen , ky r. (in Gelderland) , de zemelen van
poi
d'importance.
Zijne gefprekken zijn
boekweit , son de bled sarasin, tn.
kleinheden , van geene waarde ses discours
Kleiland, o. zie Kleigrond.
ne sent que des frivolitds, de pen d'imporKlein, b. n. het tegendeel van groot, kort
tance.
petit, e, menu, e. De kleine vinger, le
petit doigt. Een — Buis, une petite mai- Kleinhoofdig, b. n. (in de leerk.), tnicrocephale.
son. Een — 'man, un petit homme. Europa is kleiner dan Azie, l'Europe est plus Kleinigheid, yr. iets van weinig aanbelang,
beuzeling, geringheid, bagatelle ,minutie,
petite que Pielsie. De mensch is eene wepetitesse , vetzlle, triquenique. Gij hou4
reld in het klein , l'homme est un petit
altijd met kleinigheden op , met dinmonde. De kleine wereld (de mensch) migen van geene waarde, von: yens arricrocosme. m. — geld , (in het gemeene leven
/ex toujours a des vinuties. Hij gaf
het tegendeel van grof geld), de menue,
eene — aan de dienstb9den, it donnait une
bout , de menu bois.
etite monnaie.
Met kleine (korie) fchreden gain, alter i bagatelle aux domestiques. Kleinigheden,
2
( aar.
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(aardigheden , kinderfpeeltuig), folivetes,
babioles. f: pi., brimborion, tn. —, die
de matrozen op hunne reis mogen medevoeren , zeemanspak, pacotille.
Kleining , yr. diminution.
Kleinkind , o. petit fits,
petite
, f.
Kleirmeter,, m. ( tn.) de fferrek. ) , micrometre.
Kleinmoedig, b. n.
decoLrage ,
e.
maken decourager, deconforter.
worden, perdre courage, se aecourager,, de,
cohcer
ter.
Klenithoedigheid , yr. pusillanimite, f. &cono ("gement m.
Kleinood , o. ( oo) , allerlei kostelijk edelgefteente , en tilt kostelijke metalen genaahte
dingen , welke men tot fieraad heeft, bijou,
joyau 5 , m.
Kleinoogig, b. n. ayant les yeux petits, micromate, (in de geneesk.) mrcrophthalme.
Kleins, yr. zie Klens.
Kleinfcht Jiver ,
micographe.
lormier.
Kleinfinid ,
Kleinte , zie Kleinheid.
Kleintje , 0. in de beteekenis van een kind,
enfant ,petit enfant. Zij heeft ecu — gehad,
elle a eu on enfant, poupon. , weinigje , geringe waarde , un pen , três pen. Spr. w.
Veel kleintjes maken een grootje ,
pluie abat grand vent ; petit a petit Potseau
pit son nits'.
Klein yerwer, m. teinturier en petit.
Kleinweinig , o. tant snit pen.
Kleinzen , b. w. (ik kleinscie , heb gekleinsd)
zie Klenzen.
Kleinzer,, zie Klenzer.
Kleinzerig , b. n. gevoelig voor geringe pijn ,
teer,, zwak , sensible a la moindte douleur
corporelle , au morn& e , mal ; delicat , e,
douillet , te; fig. ligtgeraakt, fisctle a fdcher,, qui s'olrense arsement.
Kleinzerigheid , yr. sensivilite, delicatesse.
Kleinzoon ,
petitfils.
Kleifpoor,, yr. inst. ; ument de for qu'on attache sous le coulter, pour marcher stir tin
chemin glissant
m. chemin argileux ; zie Klei in de
eerite beteekenis.
Klein , vr. eigenlijk nijping, waardoor iets
geklemd wordt, Jjzei en loort van
voetangel , espece de pince pour servir de
chause-trappe.—, nijping, placement ,
naauwe doortogt , passage tres-ettoit , despas
me,
M.
kramp
in
den
mood
,
troit.
cramp. ; fig. verlegenheid , cmbarras, m.
peine, f. In de — zun , se trouver,, etre
Bans Pembarras , titre a la One, se tressver onto e Penclume et le marteau ; 61 :1 e
gaufre dans une affaire. Men heett hem in
de — , an le trent ; le voila (au ape. AANM.
voor zoo verre de bedoeide verlegenheid
zich bepaalt tot die van met te kunnen antwoorden. In de — (utterfie verlegenheid)
zijn, elle a quia. Iemand in de — brengen
(hem den mond floppen), mestre q. q.
quia. — , nadruk in woorden en laden ,
force, poids, m. Die rede heeft
geene —, (kractit), ce discours n'a point
.de force,,d'eheigie.
Klemggrona , grond waarop fchepen ankeren Kunntn , bane de sable. —, ilerke bewijsgrond , argument sofide.
Klemhaak, m. (bij timmerl.) valet d'établi.
— (bij fchrijnw.) , etreignoirs , tn. pl. De
— of fluithaak, eener klink aan de deur, le
mantonnet (Pun Coquet. — (bij de mijnw.
Gok op fch, bij de kuipers), sergent.

KLE
Klemmen , b. w. en o. (ik klemde, heb geklemd) , nijpen , knijpen, pincer, serrer.
1-11.1 neeft zunen vinger geklemd, it s'est
sera e le
, benaa.uwen , als : Dat klemt
om het hart , fen ai to coeur saisi.— ,
ilerken indruk nalaten , als : Die rede klemt,
cette raison est concluante.
Kiemmerbiad ) klemmerkruid , o. liert e ; m. zie
Klimop.
Klemming , yr. nijping, action de pincer ou de
set r er,, f. serrement , pincement ,
Kleuncde, yr. cation concluante , expression
qui Porte coup, inergique, argument irresistible.
Illelliiprenk, yr. bondige fpreuk , edel gezegde . keinipreuk , apopatignic ,
Klemwon
, tot de kiankmaat behoorende ,
accent pi o.soalque , accentuation.
Klemvugel kian y ogel,
loort van giervalk,
havik , espece hie geipsut, el'isutour.
iilemwoord , o. e.t,,,e+.4011 qui poste coup, f.
Klens , yr. een wei-ktutg on lets te laten doorzu gen , teemsdock, gdcek sas, littre. V crgiettest , paSSell
couloir,, on.
Menzel], b. w. (ik klensde heb geklensd),
laten doorzugen , passer quelque liqueur
au taints , ass sas , ass fiitre ; fists es.
Klenzing , y r. filtration.
Klep , y r.
ook de tasch van een kleed ,
patte; —, rand, lucht — van eene, pomp,
clafret , soupa,e ,
— van eene broek ,
font (Pune culotte, Pont-Levis,
— kleple aan een vrouwen hanchnotie , chape ,
onrust in eenen moles, coquet, m.
—vanebut,orgl
soupape, no. palette,
languette , f. —, aan eene trekichuit , manteles , m.
verder Klap.
Klepel , het lizeren werktuig , dat in eene
kloc hangt en door zijiie aanraking aan den
humenkant der klok het gclutd yeroorzaakt,
battant de cloche. Spr. w. flij heett de
klok hooren luiden maar hij weet niet
waar de — hangs, it tie salt pas toutes les
ors'es de Champagne. —, neb van eenen ooijefvaar,
, bek , bec a'une cigtogne; fig. voor de
tong. Eenen lustigeu — hebben, avoir
le bec

Kleppe ,

zie Klapfpaan in de eerfte betee-

knots.

Kleppen o.
klepte , heb geklept),
met de klep tlaan , als de nachtwacht doet,
cliqueter.
klepperen als de oolje y aars ,
claque,- du bec. dezen zin ook b ‘ v.
*: De klok —, met de Llok luiden , sonnet la cloche, tinte-1 , c /ter. Met de klok
— tot een tceken dat de loss begins, tinter
la one,se.
Klepper, in. zie Klapperman. —, in den diet'.
terluken it.j1 , een draveiid paard , dat met
zijne hoeven tegeii den grond kIept , draflooper,, coursier, cheval art trot, trottenr.
Klepperen , o. (ik kleoperde., heb geklepperd) -wanncer de tanden doorAioude op
' than. Zie Klappertanden. —, als
e kander
de oo j eyaais doen. Zie kleppen.
Kleppeman , m. Z e Klapperman.
Kleppertje , u. verkl. w. van Klepper. —, inzond. zekere houtworm , ha/lige de la
moi t, f.

(oud woord ,) hulpfchrijver,, fehrij.Klerk ,
ver op een kanio'or,, enz clerc.
fchrijver op een bureau, commis.
Klerkambt , klerkfchap, o. office de clerc, emploi de commis, on.
Klesfen, o. en b. w. (ik kleste, heb gelelest),
zie Kletfen.
Klets, yr., woord, dat een fcherp geluid nabootst,
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(ik kleefde, heb gekleefd).
bootst, coup qui retentit d'un son clair,
Kleven, 0.
Eene —met de zweep, un coup de fouet. — op
door eene taaije vochtigheid aan lets
de wang, (klap) soulflet.zie Klap. —, in het
y en hangen , se caller, s'attacher a q. ens
se tenir, se pendre a q. ch. Pek kleett
dette. lemand eene
gemeene levers,
— aanzetten , pr endre q. ch. a credit pour
aan de vingers, la pax s'attache aux doigts,
fig. Dit kleelt aan de ribbon , (dat voedt
ne jamais payer. lets op de — halen, lets
wel), ceci est hien restaurant. —, b. w.
borgen, querir,, prendi e , acheter q. ch. a
doen hangen blij y en , collet , purer. Twee
credit. —, (tusschenw. ) pan ! pap
caller deux
bladen papier aan elkander
kletste , heb gekletst , )
Kletlen, 0. w.
feziales ae paper ensemule.
klas t en , klcsien , eenen kleciendes klan,
n. gluant , e. glutineux 7 se, vis
veroorzaken , cl <quer,, f aire un omit eclatant Li.,everig ,
tenace , pateux , se. Een
lap,
queux ,
avec q. ch. Met cell ': z weep —, claque,- avec
too suc vi,queux. Kleverige harden hebben
un Bonet, faire tleiquer un fouet. 'Lie Klapavozr les mains glaantts , ptiteuses. Len kleten , fete,
pen. —, b. w. werpen ,
verige, tmeerige weg , ran chemin pdteux.
Eenen Ileen door de giazen
fetes-, loll— e bladeren , des feniiles tenaces , gluticur, tine Pierre a trovers les vitt es. Door
maken , gluer.
nooses.
een gekle:Ite , gefchuimde room , de la
Kleverigheid
, yr. tenacite , glutinosite.
crime fotoett:e.
viseositd. De — van het pek,
Kletsoor, o. lange z weep long forret , m.
la tenacite de la pox.—, het zamenkleYen
—, (in de rijichool ) ciiambriei e ,
tier oogen , gelijk 's morgens bij het opitaaa
Kletteren , 0. w. (ik kletterde , heb gekletwel gebeurt , gigs-illation.
terd ,) zie Klateren.
kleumde , heb gekleunid,) Klevig , bij y. Lie Klevertg.
Kleumen, 0. w.
Kleving , y r. action d'attacher par quelque
tre transi de ft oid.
nip an koude
matte, e gluante , conghtination.
Kleumcr,, on. trans!, frileux.
Kleumsch , b. n. hutverig kouwelijk,ff ileux, [(libber , o. taatje, kle yige gom , enz.,
gamine, fs. route sorte de matiere visqueuse,
se, sensible au p
fi dense
gluante.
Kleumfter,
Ktief, y r. zie K.loof.
Kleun , zie 1(1
Kleunen , b. w. ( ik kleunde , heb gekleund) , [(belt, Yr. overgefchotenc brokken van den
maaltijd , restos , reliefs d'un repas m. pl. Klie.
kloppen , flaan , battre , framer.
ken , die de acme lieden wel krijgen , yoga-.
E.leur vr. couleur. —, vas het aangezig ,
/
—, uitgefpogen
, cratons ,
teint , m. —, fchaamme, rougeur. Eene —
chat , flegme, m.
krugen, blozen, rougir. — , van vruchten
als: perfiken vas eene schoone —, des Klieken , o. w. (ik kliekte , heb gekliekt),
ita'd:en en brokken van hetgeen men eet,
—, (bij de tchilpeches d'un beau color
overlaten , laissez ties Testes de viandes sur
tiers), koloriet , cola; is , teinte. Tt‘ iterke of
son assiette etant a table , manger tnalprobards — in cello Ichildertj , nelltd. De kieuflum uitprement. —, fpuwen , rogchelen
ren der metalen to een wapen , email s , no. pl.
werpen, coacher, Peter des fiegmes.
Dim porlelem boort cone sehoone , Lbrandcracheur.
qui
mange
malprop
Klieker,
in.
cette
pot
celaine
e
t
d'un
bel
yerw.),
— van eene weide , l'email d'uneprairie. Kliekje , o. petit reste a'un pas ; petit fiegme , no.
of hee,t zoo zeer geweten
fig. fcluj nrede.
eene — te geven ass zijnen missag , a biers Klieicjesdag , m. jour oa Pon ne mange quo
les estes des repas.
colas e so foute. — van het hoar van fom
mige dieren , pelage, tn. Doze twee paarden ,liekpotje , o. kwispecloor,, pot a cracher,
et acaoir , m.
zip islet van eenerlet —, ces d six chevanx
ne sont pas de 'iodine pelage. —, van dc vede- [(lick ehuld , yr. kladfchuld, dette criarde.
run der roofvogels (Lni as valk. ), manteau. Kliektter,, yr. crachensel
; fig. lioj is van eene andere —, van tens Klier,, o. in Gelderland, zie Hemdsboord.
andere parrti , it est d'un autre parti , d'une Klter a y r. fponsachug duel in het ligchaam
van een mensch en doer, om deszelfs vochanti e
ten of te icheiden, glande. —, wen , loupe.
Klenren , b. w. (ik kleurde , heb gekleurd ,)
De
zon
Kleine —, g/andule. lie keelklieren amandecolorer.
eene Liens aan lets seven,
klieren, les amygdales sent des
len.) zip]
kleurt , geefc de kleur aan ) de \ wolken ,
glandules. —, waarin het ledewater wordt af, de kleuren to
le soled colore, les ',trees.
glands
synoviale. Gezwollene
gefcheiden
,
eene ichildertj wel piaatfen (btj fchilders ,)
kheren aan den gorgel eens . paards (keel, met kteuren afzetten 5 entrantcola, ler.
— in het gedarmte,
droes ), avives, f:
per. —, o. w. eene kleur krijgen , blozen,
ent..radenes , f. pl.
rood worden, rovgir,, —, in loot kaartspel:
zut gaj geideurd ? avez -vows des cartes ti'une KlieracInig , b. -11. glanduletix , se. Klierachtsge bladeren , des feuilies glanduleuses.
couleur.
On de geneesk. ) scrofuleux , se. — , (in
,Kleurend, b. n. dat kleur geeft, colorant,
de ontleedk.) amygdolin , e.
e. —, kleurinakend , — gev end , colot ifique.
Kleurig , b. n. qui a de la couleur ; avec de In Klterbedde , o. al y leesch , pancreas
ri.herbetchrij ving , y r. (in ontleedk.), adinecouleur.
gra,:hie on addnologie.
Kleuring , y r. action de colorier,, de rougir.
Kiiergezwel , o. tumeur des glandec,schirre,
Kleurtel , o. couleur, f.
— , kropzweer, ecrouelies , strumes f. pl.
Kleurtie , o. couleur f; lig. Eon—aan jets geDam de kliergezwellen aangaat, ecrouelleux ,
yen , mettre q. ch. trans on meilleur jour.
me.
Kleurveranclering , yr. colonisation.
herontleding, yr. (in de ontleedk. ), °dineKleuter,, v. Klein vrolij lc , aardig meisje, petomie.
tite eveillee , drolesse. Swine —, petite
kort
in
een
ge
Kltervormig
, b., n. glandiforme, adenoide.
°nide
,
hardie.
—,
ille
efiei
fdrongen meisje, one petite marmotte.
klierzenuwkoorts, yr. fievre adeno-nerveuse.
dierziekte,
yr. maladie scrophuleuse.
Kleutergeld, 0. kleingeld, petite monnaie.
lilies/en, b. w. Cik kliefde, het) gekliefd),
menuaille ,
(014..
Ii3
se,

\
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KLI
Szo
(ond. kloof, heb gekloven), kloven , fern
on passa tout au flu de Pepie; tout fut
dre. Iemand cien kop
fendre la tete a
taiTle en pieces.
q. q. —, in den dichterlijken flijI , fendre. Klingbuil , klingelbuil , m. tine bourse osa un
Klif, o. eigenlijk de fteile buitenkant van het
sac a clochette.
zakje in de kerk , saland , waartegen de zee in den winter aanchet de Peglise.
flaat ook de afgang eener fleilte , cite es- Klingen , meerv. dorre duinen , dunes arides,
carpee, descente, f.
kust , falaimontagnes de sable f. pl.
se, f.
Klingen , o. w. (ik klong, heb geklonken),
Klijf, zie Klimop.
zie Klinken.
Klik, in. het onderfte koperen of ook ijze- Klingenmaker,
lamier.
ren flak eener kolf, le bas on le gros bout de Klingflag , m. coup de plat de sabre.
cuivre d'une crosse a jouer,
dien men Klink, in. klap , flag die klinkt, oorveeg,
wegflaat , wanneer een (chip moet alloopen,
coup ,soufflet, m; fans plamuse, taloche,
poulain. — (op fchepen) achter aan het
fig. van —, (gewigt) zijn , etre de poids,
roer,, caftan ; — van de voorfteven , sad'importance , a'une pi euve concluante.
fran a Tangle du brion; fig. houten —, Klink , vr. zeker werktuig , dat door zijn nelomperd, amoureux transi, lout-data, rusdervallen de deur vasthoudt, loquet, m.—,
tre. —, van eene klok , zie Voorslag.
(bij de flotenm.) cadole, f Ligt de — op ,
Klikken , b. w. ( ik klikte, heb geklikt), in
haussez le loquet. De deur % that op de —,
het geheim klappen , iets overbrengen , verla porte est ferytnee au loquet. Kleine —,
klikken , rapporter, divUlguer, (unsecrit);
(trekklink , veel aan veniters), loqueteau,
o. w. in de beteekenis van genoeg zijn,
tn. — , omgeklonken fpli ker,, clots sive , m.
als : Honderd gulden
—, aan eene kous 5 coin, m. fourche d'un
er met aan , cent
florins sont loin d'y sufflre.
fcheur,, reet , dechirure , f. ,
bas . f.
Klikker, m. overbrenger van een geheim,
accroc , tn.
(fcheepsw.) ezelshoofdbeurapporteur d'un secret. —, verfpieder der
gel, collier du toss , du chouquet , m.
politic , mouchard.—, aanbrenger van zijne Klinkaart, o. , Zweedsch of Deensch plat
medeleerlingen , pestard.
vaartuig , clincart , m.
Klikklakken , o. W. (ik klikklakte , heb ge- Klinkbout , m. ( fcheepsw.), fpie , in eenen
klikkl-akt), een geluid ,waken van verdubbout , cleville,clavette virale, f
belde klinkende flagen , cliqueter, bruit de Klinkdeur , yr. klein deurtje in eene grootere,
coups repetes m.
in eene poortdeur,, guichet, on.
Klikfpaan , m. en yr. , zie Klapfpaan , in. en vr. Klinkdicht , n. klinkrijm , sonnet , m.
Klikfpillen, o. w. (ik klikfpilde , heb ge- Klinken , o. w. (ik klonk , heb geklonken),
klank geven, sonner. Die gulden is valsch, laat
.klikfpild), lanterfanten , ledigloopen , battre le pave.
dien —, en gij zult zien dat hij niet deugt ,
Klikfler,, yr. overbrengfter van een geheim,
ce florin est faux , faites le sonner et vows
rapporteuse, jaseuse. Zie Klapfpaan.
verrez qu'il ne vaut rien.
doorklinken
Klim , o. zie Klimop.
weerglatnen, resonner, retentir. Zijne Item
klOnk het ganfche huis door , sa voix
Klimaat , o. (ond. w.) luchtgeflel , luchtclimat, m. Aan het — gewennen ,
sonna par toute la maison. De lucht klonk
acclimater.*
(weérgalmdet) van vreugdekreten , Pair reKlimboonen , vr. meerv. fnijboonen , haricots,
tentit de ens d'allegresse. Met de glazen
tn. pl. fives de Rome, f pl.
choquer les verres. Klinkende munt ,
Klimmen, o. w. (ik klom heb en ben ge(gereed geld), numeraire, argent compklommen), zich vasthoudende opftijgen,
Cant, des esp4ces sonnantes ; fig. klinkende
grimper, monter en grimpant. Op eenen
redenen`, argent comptant. —, door het
boom — grimper, monter stir un arbre.
gehoor vernemen , bevreemden , surprendre.
Met moeite ophijgen. Op eenen berg —,
Dit nieuws heeft mij vreemd in de Goren
monter stir une montagne. Zie Klanteren.
geklonken, cette nouvelle m'a extrimement
stir?, is. —, omklinken , de punt van eenen
, langzaam naar boven gaan , als : de zon
fpij ker omflaan , river un clou. —, met hais aan het —, le soleil monte sur Phorizon,
merflagen vastmaken, vastklinken , attacher
s'eMve.
rijzen in het zingen , hausser
avec le marteau. Andromeda was aan eene
le ton, la voix en chantant. —, van eenen
rots geklonken, Andromide flit attachée
hengst , enz. befpringen , couvrir. —, zegt
rocher; fig. Zijn vol be flag krijgen , als :
men ook van galgeftraf. Hij moet
de zaak is geklonken, c'est tine affaire faifact monter au gibes`, titre pendu; fig.
te, on est convene de l'afraire.
Denkbeeldig — (opftijgen), als : Zijn ge,
bed klom ten heniel , sa priere monta au Klinker, m. iemand die klinkt, quelqu'un qui
cosine , clique, rive, etc. —, foort van baleciel. —, in geluk toenemen , commencer
devenir heureux. In het — der jaren ,
{leen , espêce de brique dure.— , in de fpraakde la vieillesse.
kunst , eene letter die op zich zelven klinkt
a
Klimmer,,
grimpeur.
of uitgefproken kan worden zonder behulp
Klimming, yr. opftijging , action de monter,
van eenige andere letter, klinkletter,, voyelle, f.
de grimper, ascension.
Klinket , zie Klinkdeur.
Klimop , o. eiloof, klijf, klim , lierre, m.
Klimitag , yr. loopftag , valreep van touw aan Klinkhaak,
mantonnet. De — houdt de
de boegfpriet , ook om op een ladder te
deur gefloten , le mantonnet tient la porte
fermee. — (fcheepsw.) cheville a croc.
klimmen , (zeew.), sauvegarde du beaupre,
tire-veille, m.
Klinkhamer,,
rivois.
Kling , yr. het blanke lemmer van eenen de- Klinking , vr. action de sonner, de river; f.
gen , mes , enz. lame; fig. De degen zelf,
tintement, m.
epee. Iemand voor de — vorderen , eifchen, Klinkklaar,, b. n. fam. tout per, e, tout clair,
appeler q. q. en duel. Gevecht met de
e, sans melange.
,
combat a Parme blanche. De ilad werd Klinkletter,, yr. voyelle.
flormender hand ingenornen , alles werd. over Klinknagel , m. clots a riyera clin.
de --gejaagd , la ville fat prise el'assaut, Klinknageltje , rivet(de rasoir), (bij flotem.)
Klinklacet, m.
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Klinkpaaitje, o. (bij de art.), roosnageltje,
ijzeren plaatje onder de fchroefmoeren,
koppen der bouten , enz. rosette, f.
Klinkwerk, o. pieces et planches emboities,
jointes ensemble , f. pl. assemblage en about m.
ouvrage en clin.
Klip, yr. eene vat om vogels te vangen. Zie
Knip in de eerfte beteekenis.
Klip , yr. eene iteenachtige verhevenheid, boVen
de oppervlakte tier aarde of den bodem der
zee, door de nautili- gevormd; fpitfe , harde rots , s ocher , roc , m. oche f.
rotzen onder water , meest voor zeeklippen ,
ectieils, in. pl. Blinde klippen onder water, ress:fs ou rdcifs , tn. pl, rocker a per
d'eau, f. pl. (bij de Vlaamfche
f. pl. — bij de kusten, cages,f. pl.
Zigtbare klip in zee, caw ou calque,
in; fig. , hinderpaal, gevaar, dcueil, obstacle, m. Hij zal moeite hebben om die —
boven te zeilen, it aura de la pone a surmonter cet vaincre cet obstacle.
Van eene — afhouden, faire honneur h une
roche; fam. Tegen de klippen aanliegen,
tnentir comme un of racheur de dents.
Klippertanden; zie Kleppen.
Klipachtig, b. n. plein d'Ocueils , de rockers,
etc.
Klipbaken, o. amer , m.
Klipgeit , yr. wilde geit , fleengeit , chamois,
bouquetin,
chevre sauvage.
Klis, yr. de ftekelige knoop van klisfekruid,
(in Groningen klad genaamd), bouton tie
grateron, de glouteron, rieble, m, de
bardane, lampourde ,f. Verwarde knoop in
het haar , nosed de cheveux entortilles,
Klis of Klisfekruid, o, glouteron, grateron,
bardane, f.
Klisfen, o. w. (ik kliste, ben geklist), in
eene verwarde klis zitten, étre entortille ,
e, enchevette, e.
Klisteer,, yr, darnifpoeling, clystere, lavement,
tn. AANM: He f t eerfie woord wordt meest
in den boertigen fchrijfflij l gezegd , en het
tweeds vindt men nog bij geneesk. ; maar
thans zegt men veel remede. Eene — of
een lavement weder van zich geven (zonder
nitwerksel), rendre tin remede, no lavewent. Eene
bij zich houden, garder
lavement.
Klisteerder, m, celui qui donne un lavement,
un remede.
Klisteren, b. w. (ik klisteerde, heb geklisteerd), donner un lavement, (ongebr.) clyteriser.,
Klisteerfpuit, yr. seringue a lavement.
Flit, yr. zie Klis.
Klits, yr. het wijfje van eenen hond, teef,
chienne, fig. (bgtekooi, hoer), garce, conreuse , catin; als tusfchenw. zie Klets.
Klittegras, o. racle, f.
Klock, b. n, verilandig, fchrander, ingenieux,
se, fin, e, subtil, e, judicieux, se. Het is
eene kloeke vrouw, c'est une femme :ligenieuse. Zijn antwoord was met —, oordeelkundig, sa reponse n'etait pas judicieuse. —, van vernuft. Hij is een kloeke
kop , c'est une bonne tete. Eene kloeke
huisvrouw, tine femme qui sait bien conduire son menage. In den dagelijkfchen
zegt men : 1k kan nit hem, nit zip verhaal
niet — of wigs worden, (men west niet of
men visch of graat aan hem heeft), on ste
sait s'il est chair ou poisson, vaardig
tot den fixijd, dapper, vaillant, e, courageux, se, brave. Kloek en welgefpierd,
fort et robuste. Een
foldaat, un soidat
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vaillant , etc. —, groat, Lang, gezet ,
grand, e, robuste, tie grosse taille. Een
— kind, tin enfant robuste. \Vat is die Jongen — geworden que ce garcon a grandi.
bijw. courageusement, vaillamment, etc.
Kloekaard, m. en yr. homme, femme habile.
Kloekeltjk, bijw. zie Klock als bijw.
Klokken, b. w. (ik kloekte, heb gekloekt),
y erfterken, cooed given, encourager.
Kloalfhartig, b. n, onveriaagd, vatllant, e,
courageux , se, hardi , e, intrepide, brave,
entrepi enant , e.
Kloekhartighetd, vr. courage, tn. hardiesse,
magnanzmite, valeur.
Kloekhartiglijk , bijw. courageusement, hardiment , vaillamment.
Kloekheid, yr, van yerfland, vernuft, oordeel, grandeur, force d'esprit, de genie, de
cooed, courage, m. valeur,
pigment.
bravoure, vaillance. gezetheid , corpulence, grosseur, grandeur de
taille, taille robuste.
Kloekmoedig, b, n. moedig, dapper, courageux, se ,brave,vaillant , e, valeureux , se.
Kloekmoedigheid, yr, courage, tn. bravoure,
valeur.
Kloekmoediglijk, bijw. courageusement, vigoureusement, vaillamment, valeureusement.
Kloekzinnig , b. n, fchander, yerttandig, in-,
genieux , se, intelligent , e, habile, penetrant, e.
Kloekzmnigheid, yr. , fchranderheid ,perspicacite , force, vivacite d'esprit , penetration,
habilete.
Kloekzinniglijk, bijw. ingenieusement, avec
discernement et sagesse, habilement.
Kloen, o. zie Kluwen.
Kloet, m. kalkklopper, kalkftok, rabot A
detremper la chaux. fchipboom, fchuitevoerdersboom , gaffe, perche de batelier,
f. fig. Daar zit klei aan den —, it y a
9. ch, qui masque. Overal zijne kloeten
in flaan, (zich met alles bemueijen), se
miler de tout. —, lomperd, rustre, lourdaud.
Kloeten , b. w. (ik kloette, heb gekloet),
met eenen kloet een vaartuig voortduwen,
boomen , pousser ou fait e avancer un bateau,
etc, an moyen (rune gaffe ou perche.
zie Klokken.
Klok , yr. een bekend metalen werktuig, dat
door eenen klepel, die in dezelve hangt,
en in beweging gebragt zijnde, geluid veroorzaakt, cloche, De — luiden, sonnet la
cloche. Eene groote bourdon, (op
fchepen) om de wacht te zetten, sonnet le
quart. Op de klokken fpelen, carillonner.
De — slaat drie , la cloche sonne trois heures; fig. Ik kat' weal hooren, waar de —
flaat , (ik weet hoe laat het is), je sais bleu
de quoi it s'agit. Eene — opsteken, laid
fchreeuwen, jeter dei hauts cris. Hij klinkt
als eene , it est tout-h -fait recommandable. Eene zaak, iets aan de — hangen,
repandre, publier, divulguer q. ch. Zie
verder de met klok zamengeflelde woorclen ,
als : Brandklok, Stormklok , enz. fpr. w.
Hij hoort de — luiden, maar weet niet,
waar de klepel hangt. Zie op Klepel. —,
uur,, heure. \Vat is de —? hoe laat is
hangend 'Jurhet? quelle heel e est-il?
horloge, pendule.
Bads
werk, huis
Onze — gaat een half uur na, notre,horloge retarde d'une demi-heure. De poort
heeft nog niet geflagen , l'heure n'a pas
encore sound a l'horloge de la Porte. —, horologic, zakuurwerk , montre. — Zander
Kle14
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klepel , die door eenen hamer worth geslagen ,
timbre, m. Eene glazen , unecloche de verre.
dekfel van eenen helm, shape,
couvetcle trun alambic. Zilveren — op een blaauw
veld (in de wapenk. ) vair, , het glas
van de luchtpomp , resit ient de la machine
pneumatique , m. —, oorlieraad der vrouwen , pendant d'oi eille , —, zeker geluid , dat men met de keel maakt, bij het
doorzwelgen van eenig vocht , espêce de
gloussement qui se fait quelqueps dans la
gorge, lorsqu'on avale quelque iiqueuo ; van
doer , boire
ciaar : eene teug ; als eene
ion coup.
, of hen die Eat, une poule
qui glunsse.
Klokthoem , yr. klol:je , campanelle , campanette, campanule , gantelee , clochette.
Kloker,, ni. pijpenw oeter , cure-pii e.
Klokgieten , o. klokgieterij , vr.foriderie , fonte de cloches, f:
Klokgieter,,
fondeur de cloches, campanao, e.
Klokhen , yr. poule qui glousse , qui a des
pouscins.
Klokhuis , o. kernhuis van fommige yruchten ,
enz., als : — van eenen appel , to opon a'une
pomme , m. — van tabak in eene pup, re,te
du tabac dans une pipe , m. —, huisje waarin de kiok hangt , cage de cloche , f — op
eenen wachttoren , enz. (ook branclklok),
bejo of — , zaadhuisje (in de kruidk.) capcode, f:
Klokje , o. kleine klok , petite cloche, clochette , f. clocheton, m. , bloom, capucone.
Klokjesbloem , yr. fasione , zie Klokbloem.
Klokken , b. w. ( ik klokte , heb geklokt),
zoo als de klokhennen does, glousser —,
als de kalkoenen , glouglouter. —, o. van
, g,oz ssernent , clouscement on closeti
slot t no I et —, geklok van den kalkoenfchen haan ; ook bij het, fchenken uit
eene flesch, glouglou. m.
Klokkebalk , no. hune f:
Klokkengelui, o. son de cloche, m. sonnerie ,
f: cool y ' eftu , no.
Klokkenhainer,,
jaquemar.
cal illonneur.
Klokkenist ,
Klokkenmaker,, m. faiseur tie cloches.
Klukkentpel , o. carillon , m.
zie Klokkenist.
Klokkenipeler,,
Klokkenroren , kloktoren , m. clocher, m.
Klokkentorentje, o. camianiile m. et f.
Klokklepel, o. battant de cloche ,
Klokluider, m. sonneur de cloche , campaKlokreep , yr. kloktouw, coo de de cloche ; fig.
Ecne zaak aan de — hangers, divuiguer
tine chose pa; Pout, etc.
Klokflag , m. coup de cloche. Eon met van
twee , venez a deux loeures pr ecises , a deux
heures sonnantes.
Klokfpelen, o zie Klokkenfpel.
Klokfpijs , yr. metal ou bronze , airain prop e a 1a pore des cloches ,pitin ,M. Gemalen
, purpurine. —, fpuzen die men gaarne
eet , des nib's appótissants , et qui se mangent
vite.
Kloktoren , zie Klokkentoren.
Kloktouw, o. zie Klokreep.
Ktom , onvolm. veil. tijd van Klimmen.
lengen , uitylugt , bow f. menKlommer,,
songe , faux fuyant ,
fig. defaite,
Klomp , m. een zamenhangend wigefattoeneerd
ltuk , masse , f: Een — koper, une masse
de cuivre. —, kluit aarde , metre de ter re;
zie Kluit,
, in de gedaante van eenen
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berg , monceau. —, holsblok , houten fchoen,
sabot, esclos. Op kloinpen Thopen , saboter ;
fig. Met de klompen op het ijs danfen , ,(onvoorzigtig lets aanvaarden) entreprenit e q,
ch. imps udemment.
Klompje, o. ( in de natuurk. bewerktuigd
deeltje ), molecule, f: — of klontje fuiker,,
du candi.
Klux:1m , b. n. klompachtig, qui se met en
mates.
Klompmaker,, m. faiseur de sabots , d'esclos,
sabot er.
Klompzak , m. (in den boert.
klop
flag , atop. lemand Lustig
geven , donne,- a q. q. une voiee tie coups.
Klongel , yr. ( eene yerachtelijke
'benaming ), itraathoer,, gourgandine , coquine , coureuse.
Klongelen , o. w. (ik klongelde, heb geklongeld ,) klungelen, zij nen tij d met nietige
bezigneden filj ten , passes son temps en maiseries , en it,gateller. Ook wordt het gebezigd voor zijn geed op eene losfe wijze
zoek makers, verkwisten , gaspiller son bien.
Klongeliter,, yr. femme qui perd son temps
nitthe, ies , qui est adonnee au gaspillage.
Klonk , onv. verl. tij d. van Klinken.
Klont , 1. kloncer, ongeiatfoende flukken van
kleincre hoegrootheid dan klomp , hard en
taai ligchaam in jets, oar vloeibaar was , en
nu tot zulk een link verdikt is , grumeau ,
us. Zij heeft groote kl=mters blued gefpuwd , elle a vomi de gros go umeaux de
sang. De melk verandert fomtijds in klonters in de maag , le bait re convertit quelque foil en grumeauot dans l'e,ttmac. Klonters geronnen bloed , du cahlut. Klonters
(bij geneesh.) in de borfien der vrouwen,
strangalide , pl.
Klonterachtig , kionterig, b. n. met klonters ,
gluon-To eux , se. 1-lards en klonterachtige
bortten , des mamelles duo es et gime, eases.
Klonteren o. der melk iri de borfien , grumillement' ,
Klonteren , o. w. (ik klonterde , ben geklonterd ,) tot klonters verdikken , s'engrumeler,, se gt =elev. —, liremmen , runnen ,
se caliber , se coaguler. De melk kiontert
wel , loopt wel des zomers in een, le Tait
se go usnele bien en etO
Klontje , o. kleine klonter,, petit grumeau;
—, klompje fuiker,, du ca, d,i.
tijd van Klieven.
Kloof,
Kloof, Yr. eene afbreking van zamenbang,
waarbij de opening wi l d is en gaapt , fente,
crevasse, gercure. Zijne handers zijn vol
kloven , ses mains soot pleines de gel cures.
Er zip v-el kloven in deze rotsen , it y a
beaucoup de fentes dans ces ruche's. —,
van een horologie , zakuurwerk , ( bij de horol. in.) le coq d'une montre. Kloven in de
kniebogen der paarden, solandres, malandres.
Kloof- of kliefbaar , b. n. sectile, scissile.
Kroofbcitel , no. fplijthout , !endow. Houten
—, wigge , coin , ibuard ,
Kloofbijl , yr. hache a fendre du bois , f.
marlin , no.
Kloofhamer , m, maillet a fendre du bole.
—, maker , masse , f.
Kloofhout , o. bout dat gefpleten kan warden , boos de refend, m.
Kloofje , o. kleine fpleet , petite fence , crevasse, gercus e, f: —, lsuiltje in de kin,
fossette au menton , f.
Kloof kin , yr. mentors fourthu, m.
Kloofftok, m. (bij de art.) met beitel, (voor
fmids), haat-portant, ctsou.
Kloos-
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Klooster, o, eene afgezonderde verblijfplaats Kloosterwet, yr. loi ou regle claustral e, f,
statut
d'un
monastere,
m.
monastete,
couvoor monniken en nonnen,
vent, cloitre, na. AANM. Het eerfle woord Kloosterzuster, vr. non, teligieuse, fills rehgleuse.
wordt gezegd van de woningen der ouLe
monnik-orde, (zoo als die der Ilenediktijner Kloot ,
(oo.) een houten bal, bottle, f.
Kogel, bovlet, —, bol, (rends hoop)
montilken,) of van groote kloosters van
globe ,m. sikel e,
De aard— en hemel
nieuwen oorfprong; convent, zcgt men van
— of- bol, /a ,phere, le globe terrestie et
minder aanz,enluke geetteluke woniag van
celeste. Halve —, hemisphere, f. De groomet zeer (was, ' oor prong-, Lzoo als le der
e gee t to het alto en kleine kringen van den hemel
Bedelmonntken), en
gemeen den monnikentiand of be t monn i kslee grand, et les petits co des tie la sphere.
Leven to kennen. De eerile kloosters werRat, —, (op fehepen.) ragne , forme de
racage, f
, teelbaJ, testicule, f Zie verden in Egupte opgerigt , let premiers moi
sj
e
Len
me
nasteres s'etaultr cot en Egyt te.
der de wet Moot zamengeft. uoorclen
in het — dose, (voor hare opvoeding), Klootach.ig , klootvor,mg , b. n. sphcrique
melt! e tine fine au convent, (p,nr son eduglobuleux , se , en forme de bottle , presque
rond, e, cvnique.
catisn). Het — verlaten , decloitte; ; jeter
le fr oc aux orties. Het — der kerk , notie Klootadef breuk, vr. (in de geneesk.), hernie des vaisseaux spermatiques, vat icedame,
lee de not, e dame.
d
cele.
Kloostelachtfg, b. n. kloosterluk, dat tot een
klooster behoort, clau,t7 , e, monm tique, Kloutadergezwel , o. uitzetting der zaad yaten in de teelballen , cirsocele. f,
monacal. e, conventuel, le; bijw. conventuKlootbloem , vr. wier bladeten
ellement ; brew, monacalement.
eon bol
to
disci]
line monastique,
zamen flaan, (in de kruidk.), globuKloostertucht , yr.
lair e.
Kloosterambt o. chamb; erie , f.
Kloosterbroederfchap,
'
o. conventutzlite", f
Klootboog,
graadboog, arbaête ,
monnik, mane, eeligteux,
jalet.) f
Kloosteibroêr,
Klootje , o. balletje, petite bottle, f globule,
conventuel .
l
oosteren , b. w. (ik kloosterde , heb gekloosjetit globe ,petite siker e ,
K
terd), in een klooster opfluiten, cloitree, Klootjesvolk, o. janhagel, gerneen yolk, popu, metti e, enjermer dans
lace , canaille, f menu people, m.
encicitt er,
un convent. Eene gekloosterde geesteluke Klootrond, b. n. bolrond, globule= , se,
globeur , se.
dochter, une religiense cloitt ee.
Kloostergaren , o. fil qui a etc file dans un Klonttpel , o. balfpel, feu tie bottle, on.
la eligreuse , tn.
Klootvormfg, b. n. zie Klootachtig.
convent de fines,
balzak, bruise des testicules
Kloostergelotte , yr. voeux de t eagieux ,voeux Klootzak,
sceotum , m.
de chastete, de stabilite , m. pl. fig. cloture.
Kloostergoed, o. landgoed, dat aan een klous- Klop,
klop, die een dofgeluid maakt, coup
accom[agm" d'un bruit sourd. —, flag, coups
ter behoort , biens qui apiartiennent h . tin
M. pl. lemand
geven, rosser q. q. ,
convent , cloitre, etc. —, goed dat in een
dormer des coups. Zie Slag. — of flag des
klooster gemaakt is, ouvrage fait dans tin
bloeds in de aderen, battement du sang. — ,
convent , etc.
Kloosterjuffer, yr. geestelijke juffer, religieueen gekiopt of gefiagen teeken op zekere
munt (28 11.-.) must-flempel, empreinte
se, cloitt ee,(iron)nonne , nonnain, sonnetpee sue quelque espece tie mo y httie , f, coin, nt.
, kostgangfler in een klooster, pensionKlophamer,
naive,
i ve .
houten barer met twee hoofden , maillet.
Kloosterkerk, yr. eglise , chapelle d'un conKlophengst,
vent , ou qui appal trent ti tin cloitre.
eengelubde hengst, wien men
latin. de moine, tie cuisine,
Kloosterlatijn,
met eenen houten klophamer de zaadballen
verpletterd of `dezelve verdraaid heeft, tin
m e c h ant l atin .
cheval bistourne,
Kloosterleven, o. vie monastique, religieuse,
conventualite , vie cenobitique. Klophout , o. (bij boekdr.$ taquoir m. Men
tnonacale,
en vr. meerv. monniken,
flaat de uitflekende letters met een — neKloosterlieden,
der, — on abaisse les letters crop hautes
geestelijkedochters, nonnen, teligieux , reavec un taquoir.
ligreuses , tnoines , nonnes,
Klopjag-er, in. die op de klopjagt het wild ,bij
te r l uk, b. n. Zie Kloosterachtig .
Kl oos
een jaagt, traqueur.
Kloosterling, m. monnik, moine , eligieux ,
cloitrier, cenobite.—, Yr. religieuse , clot- Klopje, klop, klopzuster, yr. eene geeste/ijke dochter,
triere,
ibe.
als zu zich in dies flaat
re
begeeit, de gelofte aangaande de onthoon, f
Kl oos t ermaal , o. refection,
u
ding van den echt doer, begUn , beguine,
Kloostermoeder, y r. kloostervoogdes,prieure,
eli glen , e , seculaire , sanctimoniale.
peieure
d'un convent.
su
l
—,
die anderen het werk aanwijst, tabulaire.
N an een gewest, provinKloosteroverfle,
—,.kleine flag, petit coup.
c
i aa l , p rovinc i a l .
Kloosterregel ,
kloostertucht , discipliveou Kloppen, b. w. (k klopte, heb geklopt),
f,aan, dat eenen klop gee t t, battre , frapegl e c l au tra el, f.
per. Hij heeft hem braaf geklopt , ii Pa
Kloostenader,
prieur, superieur, abbe,
been batty , eosse , fra pc, , etc. lemand op
at
e gdien.
de vingers —; fig. hem zacht beftraffen,
Kloosterverzorger, m.
ambtenaar, chainbrier .
eprimander doucement q. q. , lei ‘lonnee stir
les doigtc.
Kloostervolk , o. zie Kloosterlieden.
(bij de fuikerraf.) De fuikerbrooden nit den vorm
cenobiat que , archimandrite.
Kloostervoogd,
plamoter lee
pains
de
sucre.
Zie
Kloo
d
r
.
sterva
e
Z
Eenen vorm
(bij de
boekdr.), taquer tine forme. Met den haKloos te rvoo ij vr. sul pdrriior ite , lignite enmet
p e ri eure d'un convent,,
Haan, marteler.
eure.
kribbebijten
(van paarden) tiquee. — onz., (met hebKloostervoogdijfehap, o. archimandritat, ni
ben) , heurter,, frapper. Klop eens aan de
Kloostervrouw,, yr. religieuse , scene de convent .
I i 5
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deur, heurtez, frappez un pen a la porte.
, flaan , zich bewegen , als : het hart klopt
hem fterk , le coeur lui palpite fort. Nog
kloppend vleefch, chair encore palpitante.
De kloppende ingewanden , les entrailles
palpitantes. Een kloppend , befchuldigend ,
inagend geweten , remolds de conscience,
in. etc.
Klopper,, m. deurklopper, battant, heurtoiP,
marteau de poste. —, kribbebijter (paard)
aqueur. —, (der hoedemakers) , cbche, f.
, om het lumen te kloppen , battoir. —,
(bij de boekdr. ) cognoir, — 5 het ge weten,
kloppertje , conscience, f.
Klopping , vr. battement , m. Hart—, batCement de coeur, m. (in de geneesk.) palpitation de coeur. — der pols , aderfiag ,
pulsation.
Klopfcheen , (ee) fchoenmakers likhout ,
buis on hauls, m. - 5 zakvedeltje , petitviolon de poche,
pierre sur la quelle les relieurs
Klopfteen ,
bastentle pay-ter, les 'ivies.
Klopzee , yr. het zeewater ;°- dat tegen het
fchip ftampt , coup de suer, m.
om garen enz, op te winder , bobine,
Klos ,
om kant te maken , fuseau, m.
.
f
'bobijn , der knoop- en passementmakers ,
bij de gouddraadtrekkers,
ichignole, f.
oquetin, m. — (bal van een
roquette ,
klosbaan , boule , f. (fcheepsw.) koldergat , hulot. Draai —, rol in de bril , monlinet , (bij de art.). Eenen kogel aan eenen
vastmaken , ensaboter un boulet. Kogel
5 sabot a boulet. — tot _eenen wisfcher
of aanzetter, tete d'ecouvillon, de refouloir,f.
Klosbaan , yr. jeu de boule, m.
Klosbeitel , m. lepel of fchepper,, waarmede men in de klosbaan fpeelt , battoir du
feu tie boule.
Klosbeugel , Yr. gros anneals de for par 6
Pon fait passer la bank, m.
Klosje , 0. petite bobine, petit fuseau.
Kloskoker, m. (der fpinflers ,) thie, f.
Kloskoord. , o (oo.) cordonnet de soie, etc,
fait au fuseau, m.
Ellospoort , y r. (oo.) zie Klosbeugel.
b. w. (ik kloste , heb geklost),
Klosten
koord. klosfen , door middel van klosfen ,
dezelve tweenen, ook op eenen klos winden , bobiner, faire du cordon, etc. au fuseau, travailler au fuseau, divider sur un
useau, sur une bobine, — onz. in de
fklosbaan
fpelen , jouer a la courte boule
avec une crosse.
Klosvol, m. fusee, f.
Klotfen , o. w. (ik klotfle , heb geklotst),
dit woord drukt een dof geluid nit , b. v.
van water, dat met geweld tegen jets aanflaat, frapper, choquer, heurter fortement,
Inugir, (en parlant de Peau.)
itilotfing , yr. mugissernent , (des fists), choc ,
coup, 111.
Klouw, y r. tuimansgereedfchap , klaauw,,
fchoffel , wiedijzer,, sarcloir, m.
Klouwen , zit Kluwen.
Klouwen , b. w. (ik klouwde , heb geklouwd) 5
fchoffeien (den tuin ), sarcler le jardin.
—(fchepsw.)zieKalftern;fig.zjnhofd
krabben, in verlegenheid zitten , se gratter
la tete , etre en polite de q. ch.
Nlouwer,, m. zie Kalfaterhamer ; fig. jets dat
zeer groot is , als_: dat is een — van eenen
os, voila un maitre boeuf, etc.
sloven, b. w. (ik kloofde , heb gekloofd) ,
door middel van eene kloof temaken, door(bij
fendre du bois.
houwen. iiout
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de fieenfiuijders) eenen diamant
diver.
o. w. barsten , crevasses, gercer. Hij
heeft geklovene handen , it a les mains gercees. zie Klieven SpIij ten. In tier gekloofd,
tlecafide, e.
Klover,,
houthakker, fendeur de bois, Riches on.
Kloving, yr, action de fendre. De kunst daarvan , icudei ie.
Klucht , y r. eene zaak , die lagchen verwekt ,
eene boert, grap , farce, facitie, plaisanrerie, etc. Kluchtenmaken , farcer.
Kluchtig , bij v. , boertig , aardig , grappig,
facetseux , se, pleasant e, elle, bouffon ,
sae, comique, rnsmique. Een kluchtige boer,,
op het Ital. theater , pier; at.
, wonderk , vreemd , etrange, singulies , ere; bijw.
facetieusement , plaisamment, d'une maniere plaisante.
Kluchtigheid , yr. grappigheid , koddigheid,
enz. draVerie , bouffonnes ie , plaisanterie.
Kluchtmaker, m. grappenmaker,, bouffon , farceur.,
Kluchtipel , o. farce , piece comique . , arlequinestle , f kluchtfpelen der ouden, o. meerv.
dicelies , f. pl. —, bij de oude Romeinen ,
mime, f. atellanes, f. pl. oud —, op het
fr. tooneel, sotse , ou sotises.
Kluchtfpeler,
potfemaker,, joueur de farces, tabann, baleden, acteur comiqne,
mime;
de ouden, diceliste.
Kluchtfpelichr,jver,, m. mimographe.
Kluft , yr. dat als eene kloof gefpouwen of
van een gerukt is , (fcheepsw. ) equerre brisee, regle brisee. —, keep in eenen gebrokenen mast , om er een ander flak in te
fleken , lioube. —, (in Gron.) wijk of af&cling in eene flad, quartier, m. section d'une vide.
Kluftheer, m. (in Gron. ,) wijkmeester,
quartenier.
Kluftpredikant , m. ministre, predicateur
d'un quartier,, d'une section (dans une
ville).
Kluftwerk o. (fcheepsw.), milt de plusieurs
pieces, m.
Kluif, yr. eene klaauw,, vdoral van vogels,
gri ffe , sea re. —, voor menfchenhand,
zie op Klaauw. 'In de gem, verkeering
wordt het ook van een veel en zot babbelend wijf gezegd : het is eene regte —,
c'est une jaseuse, diseuse de niasseries
sine comique franche, sine cornmere.
Kluifje , o. een beentje om of te kluiven,
petit os a ranger, m.
Kluiffok , m. (fcheepsw.) foque de beauprd
I:, grand-foe.
Kluif bout o. petit beaupre boute hors de
beaupre , in.
Kluis , yr. de grot van eenen kluizenaar ; ermitage ou hermitage, m. cellule d'un ermite on hermite. —, het verwulffel van eenen
kelder, voilte d'une cave.
Kluisgaten, o. meerv. aan beide zij-den van
een fchip, waardoor het ankertouw gaat
(kluizen), Ocubiers 5 ecobans , m. pl.
Kluishouten , o. meerv. ( fcheepsw.) , de halken , waarin de kluizen zijn , ecubiers, allonges d'ecubiers.
Kluishoutjes,o. —proppen, meerv. (fcheepsw.)
( zakken) tapons on tampons d'ecubiers,
m. pl.
Kluifters , yr. meerv. boeijen , waarin jets gefloten wordt , ceps, fess, m. pl. Eenen gevangenen de — aan 4-de voeten doen , mettre des ceps aux pieds d'un prisonnier,,
aan de pooten
le charger tie firs. Voet
der
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der paarden , op dat zij niet wegloopen,
bosfchen, parement de,. fagot , tn. —, of
entraves; fig., beletfels , empichements obknevel om touwen, enz. vast aan te halen,
stacles ,
pl.
garret.
Kluifteren , b. w. (ik kluifterde , heb geklui- Kluppeldam , m. chaussie faire de rondins,
fterd), rn kluifters fluiren , boeij en , mettte Kluppelen , b. w. (ik kluRpelde heb geklupdes ceps a q. q., le charger de fens, le
peld) battre a coups de go os baton , etc.
mette e aux fers Penchatuer. Een paard
Dood —, assommer.
entraver un cheval; fir. het hart van , Kluppelhout , o. talhout , bois rondin , m. roniemand —, winnen, captiver eochainer
din3 , m.
le coeur de q. q.
BoeUen , 'Ketenen.
Kluppelkoek, in. pain d'ipice long en forme
Kluiftering , vr. het boeuen , enchainement, rn.
de morceau de bois de rondin, pain d'ipice
Kluit , yr. , droog , ongefatfoenneerd zamenen baton.
hangend Eene — aarde, une matte de Kluppelfpel , o. feu de bricole, m.
tern e. (bij de clichters) , glebe. fpr. w. uit Kluppelvers , 0. regel van een vers. die op
de kluiten gegroeid , groot gewoiden zijn,
bet etude even eens lu;dt als de vorige reavoir bleu gtandi. Hij komt op de klutgel, eckece de poesie ancienne ; sorte de poiten (zun goed begint te vermeerderen)
sic a deux routes , a times plates ors suivies.
commence ei pospiter. een brok , fink Kluts , yr. , zie Klutfen ; fig. Hij is tie — kwijt ,
turf, en morceau de tourle. Geef mij kleine
hij is met zune gedachten en IA Gorden in de
kluitjes turf om het vuur aan to makers, donnezwar, it a pith, la traniontane.
moi de petits morceau.v de tourbes pour al- Klutfen , b. w. (ik kindle , gob geklutst) ,
turner le feu. fpr. w. Die een kluitie heeft,
door elkander flaan , fouetter,, miler en batheeft er graag een turfje bij (elk zoekt zijn
tant ensemble, (colonic des oeujs), geklutweinigje te vermeerderen) celui qui a quelile , verbroeide eijeren , des oeufs
que ban en desire davantage.
Geklutite room , de la crime fouettee.
Kluitachtig , kluitig , b. n. ongelijk, hobbelig, Kluun , yr. (kinin kleun , kloen ,) zekere
raboteux , se, iaegal , e.
gebaggerde tuif, (in Gelderland), espece
Kluitboog, ni, bong om kluiten of keijen mede tourbe; o. foort van lekker bier , (in
de te fchieten , espece d'art; zie KlootGroningen ,) sorte de bonne bierre.
boog.
Kluwer, kloen , klouwen , o. opgewonden
Kluitenbreker, m. cassemotte.
bal van garen , enz. pelote, petoton.
Kluitig, b. n. zie Kluitachtig.
Een — garen , katoen , zone pelote de fil ,
Kluitje, o. petite motto,
petit morceau , tn.
de coton. Op heft — winden , divider,
Kluitvogel, m. (in de nat. gefch. ) avocetpelotonner. Spr. w. Die den draad heeft,
te, f.
vindt bet — ligt , (die het beloop van
Kluiven , b. w. (ik kloof, heb gekloven),
eene zaak begint te kennen , zal haar welpluizen , met kleine beeves van lets afknadra tot in den grond doorzien ,) qui a le
gen, ronger. Een beentje — , tonger on
fit trouve bienhit la pelote ; quand on a le
os. Aan lets wat te — hebben (\Teel moeite
bout du , d'une pelote, on la divide bienkosten) avoir beaucoup a false id q. ch.,
telt , etc. Hoe zal dat — afloopen , die
tailler oso donner de la besogne a q. lot;
zaak uitloopen ? comment finira cette aftailler des croupieres , lui 'dinner bless de
fare? comment se dinouera cette intrigue?
la peine, etc. — o. w. (met hebben), door Kluwenen , b. w. (ik kluwende , heb geveel en laf te praten , zich gekkelijk aankluwend), rot een kluwen opwinden , peftellen, discourzr d'une maniere fade et
lotonner.
ennuyeuse.
0. petit peloton, rn. petite peKluwentje
Kluiver, m. die kluifjes pleeg of to kluiven,
lote, f.
celui qui rouge les as ; fig. gierigaard, ava- Knaap ,
jongen , jongeling , garcon, joure. — (fcheepsw.), fec.
, bediende, knecht , vance bonnie.
iveilKluiverring, y r. (fcheepsw.), waarmede men
let. Een lustige —, fnaak ,
den kluiver op het kluifhout uithaalt ; ijze, digoutai. —, in de gefchieren fchuifring aan den mast eener zeilfloep ,
denis , jonker,, wapendrager eens ridders
racambeau, m.
ecuyer d'un chevalier. —, lichtflander,,
Kluiving, vr. action de ronger.
waarop men een Licht zet, fiommeknecht,
o. w. (ik kluisde , heb gekluisd),
gueridon , tn. tot there (bij de art.),
op de wijze van eenen kluizenaar woven,
om raders of wielen , die men wil fmevivre en ermite on hermite, en solitaire.
ren , te zetten , chevrette,
(fcheepsw.) tegen de kluisgaten eens Knaapje , o. petit garcon, petit drone, etc:
fchips aanflaan, refaillir centre les icobans Knaapfchap , yr. dienstbaarheid , servitude.
au ecubiers.
Knaauwen , b. w. (ik knaauwde , heb geKluizenaar,, m. remand, die uit een godsknaauwd.) knagend kaauwen , ronger, mddienflig zwak, het gezellige leven haat ,
cher en rongeant. Een been —, ronger
en eenzaam in eene grot, eene kluis,
un os. Zijne nagels 5 afbijten, ronger
woont, ermite ors hermite, solitaire , reclus,
ses ongles.
anochorete; fig. —, die gedurig in huis zit, Knaanwer, m. celui qui macho en rongeant.
lui mensch, cacanzer.
Knaauwing , yr. knaging, action de macher
Kluizenaarfler, vr. eene die weinig uitgaat,
en rongeant, corrosion. — (in de geneesk.)
enz. femme hermite on ermite, recluse.
mastication.
Kluizenaarsleven , o. vie d'ermite, d'anocho- Knaauwfel , o. chose machie, mangare
rête, f.
Knabbelaar,,
rongeur.
Klunteren, zie Kleunen.
Knabbelaarther,, yr. rongeuse.
Kluppel, , knuppel, kleppel, werktuig om Knabbelen, o. w. (ik knabbelde, heb gete kloppen , korte en dikke ilok, court et
knabbeld ,) met de tanden aan iets knagen,
gros baton, tricot. (gemeen), trique,
op jets , dat hard is, bijten , zoo dat het
talhout , rondin. — aan den hals van
een zeker geluid maakt, ronger. De muieenen hond, enz. billot , (gemeen) gourdin.
zen hebben aan den ham geknabbeld, les
knocis, massue, Dikke --in takkesouris out rongd le jambon. Zijne nagels
knab-
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knabbelen, of knaauwen, afbijten, ranger Knappen, o. en b. w. (ik knapte, ben en heb
ses ongles. De paarden — hun gebit , les
geknapt), kraken , met een knappend geopknablaid breken , aquer,, se rompre avec bruit.
chevaux rongent leur
—, het eren , dat tusfchen de tanden knapt
belen, giuger ; kortlen
, gi tiger des'
en kraakt, gretig opknappLn, cl °quer, gruger.
creates — , (gemeen of fain. ) gi ignoter.
Ilet hoot nape up het uur,, le bet*, eclata ,
knabbefing, y r. acttfin de ronger,, le rongement.
peta sur le feu. Met de z weep —, faire
Knagen , b. en Q. w. (ik knaagde , net) gegeluk
clavier soa fonet, Het 'vilest dat het knapt,
knaagd ,) knabbelen, I eager.
ll geie a pert e fend/ e.
de jonge honden gaarne doen , zachties
buten , mor6iller.
, InYreten. De r(sest. Knapzak , m canapes, bissac,
becace, sa.
c icae ,
knaagt , vreet het tjzer door , la ronille
(bu he, ders) panetiere.
rouge le fer. —, kwellen , wioegen , ptj- Knarsneen , o. Lie Kraakbeen , enz.
nigen, bourreler, torn menter , causer sl y, Knari en , Ruth len , o. w.
, heb gekna,
Lnar6c , tens loon van knartend golutd
remoi ds. Het geweten knaagt , kwelt den
ma,,en , craquer,, aquetet. Met of op de
goddelooze , la con,cience b,urtele , t
tanden —, gr sneer les dents , crioer.
mente le mechant. De knagende dieren ,
als : knonunen , hazes, rotten , enz. le, Knar1etanden , o. w. (nk knarfetande , heb geknartetand) pincer le, deists.
anmans
rongeuts.
i
knagend , b. n. I ongeur,, bourrele , e, qui can- }narfing- , y r. der tanden, grincement des
deilts , m.
se des remord, Een — geweten , une
fija gekorvene rooktabak , caconscience bour7 e. De knagende worm , K.naster,,
nasse.
de knagende dieren , le vet rongeur, le,
animaux roilgeurs. De knagende zorgen , Knecht, m. ha sbediende , dienaar,, domestivie , valet, set viteur. I leeren
luf—,
l es soucis rongeurs.
laquais. — to het vrouwenhof, ferall , van
celni qui rouge, etc.
r
Knager,
nage,
den grooten heer ,
, oppaer in
Knaging , y r. action de 7 Onger t, -, wroeging ,
knagingen van
eene herberg, enz. garcon. Een winkel
kweiling , emords ,
— ,un garcon de beutque. Eon klarmakers
het geweten, les 'emir's de la consience.
,corrosion.
n oven.
.oenmaket s — of gezel , tan garre ing ,
—, int
con tallleur,, cot donnier. De mee5ter
Knak , m. brew{, zonder volkomene of cheile maitre glrfon. Kan oor
, garcon de
ding , letite on leg,re rupture; ors psi fait 4
comptoir. Scomme
knaap waarop . men
tone caose sans la casser eatierement.
het licht zet , gueridon , torchere. Tafel
Een
fcheur, Karst, film e , f eissure ;
nadeel, dat met ligt Lan worden overwon— , ( kletne tafel btj eene gtoote , om er
ass: Het waken
borden , glazer, enz. op te ZettC11, seratteinte
nen , coup ,
gegeyen ,
vante, f.
(lcheepsw. ) voor de karheeft aan zijne gezondheid eenen
deels , handblok , sept de drise. Zie yer..
oat alter sa sante:.111105e vriendles
fchap fchunt daardoor eenen —, eene koelder de met Knecht zamengefi. woorden ,
als : ;.;talknLcht , Voetknechc, enz. De -held gekregen te hebben , eels /al , , it avoir
en de meiden te zamen , les doinestiques.
ports atteinte , cei4 sealable avail ref ozdi
Spr. w. Ltever den heer dan den — fpreleur a mitie.
,
ken , it vaut miens s'attacher ass trenc
Knak , b, n. gefloord, fiche, e, piqué , e, de
qu'aux b lanche , ,mauvbehr.
knakte , ben en hob Knechteluk , knechtsch , b. n. flaarsch, seryiKnakken , o. b. w.
le, en valet; bu w. servi,ement.
geknakt), eenen break kru gen , prendi e ou
aire sin pli ei une choe sans la casser en- Knechtj e, o. petit garcon, enfant male,
ftierement
; casser sa s desunit; fig. zone ge- Knechts- of arbehtstoon , o. salaire, gage , m.
Knecutichap ,
dienstbaarheid , servitude,
zondheid is geknakt , .sa saute est alteree.
dome,ticitd.
hennipbraak, bri,oir.
Knakhamer,,
knap , vr. gelatd, door knappen veroorzaakt , Kneciicskamer,, yr. chambre de domestique.
gekrak , geknap , eras, craquement Knechtswuze lie Knechteluk , ass bu w.
zonder meerv. , voor fpus , als : Flu houdt Kneden , b. w. (ik kneedde heb geknecd) ,
een vochtig ligchaam met handen of voeveel van de —, it aime a manger, a gnuten good door etkander Nverken , petrir,,
inangeisille.
(riper
ger ,
(bij de.pastetb.) fr-ai,set-i, (la ate y. Het
Knap , b. n. vasttluitend , net , juste, foli , e.
bekwaa n , via;, vaar— des Itgchaams (bu de Oosterl. gebr.)
propre, net , te.
,
massage, m.
digluk , haVle , vif, vive , capable,
e, ale; te , etc. ; bijw. foliment justement , Kneder,, no. celui qni pett it , pits isseur.
—, het
babilement , promptement , etc. Hij is — ter Kneding , vr. action de p ‘'ti
pet, i,sage , le etris,ement.
kneden ,
pen , ecrit bierset vite , a tine bode main.
,
yr.
cells
qui
Kneediter,
pet/
it
,
petris,euse.
canoniere.
su,
vr.
apb
Kn
knaphaudig , b. n. adroit, e , subtil ,e, agile; Kneel), yr. neep , action de pincer , f pincon, m. — Een ovel blu vend indmkfel
blj W. ads oitement , sontilemerit , habilement
door knijpen veroorzaakt , masque ou trace
Knaphandigheld , yr. , aatesse, ha:tilete , subde ce qui a etc piece on seers. Een
ijw.
zie
Knaphandig
als
b
met
de vinger, paten does, faire ton pinbij
Knaph
avec /e bout des dngt,. —, inval
i
yap
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K napheid, yr. habzlete, etc.
achteren nn een kited, vailche vouw,,
Knapies , btjw. netjes , g evtiment , f oliment ,
bekrompen , c'troitement.
die order het vollen _ in het laken gekoproprement.
in eenen hoed (bli
men , pinfure.
Thj Lan —, even bettaan van zun inkomen,
, m.
hoedem. ,)
zie vender
it pent etroiteme p t , a /eine , vie; e de -se,
—, het nupen of knijpen der jonge
revenu3; it vii fit t serremeut. Men dient
van
boomen
,
enz. met de yinfp]
aide's
ici
les
portions
fait
on
for
t
zeer —,
gers , pincement m ; fig. booze itreek ,
petites.
ruse, finesse.'
drukkend onheil ,
Knap-kers, y r. espbce de cerise, bigarreau
hear pressant.
dif , m .
tar
croquant, Kneepmuts, ye. zie Kornet (flints).
Knapkoek, m. croquet, pairs
kne sine croquante.
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Knekel, yr. zie Knenkel , enz.
Knel , yr. klemming , knyping van alle kanten , zamendrukking, ets elute , gene. —,
val , vosienyal , trappe pour pi endre des
renards ; fig. In de —, to yerlegenheid
zyn, etre biers embarasse , e, d Pets oit
dans le pets in.
Knellen , b. w. (ik knelde , heb gekneld ,)
aan alle kanten drukkeR , Hemmen , set er ,
presses , et; eindre. De lchoenen — d. ukken
ter souliet s me ses rent. —, druk ken ;
benaauwen , kwel l en vexes- toprmenter,,
blesses Knellende , drukkentw belasting 5
impos, , imi dt vetatois c. Spr. w. Gib we'l't
niet wan- hem de ichoen knelt, v us ne
savez pas oit le sonlies le hat , le bles,e.
Knelling , yr.
ukking , ses I ement , pincement , m.
Eneppel ,
knepel , zie Kluppel.
Keel:fen , zie Knarien.
Knetteren , zie Knitieren.
Kneu, y r. , zekei e zang yogel „ linotte ,
Kneubeurs, vr. fig. ipaarbeurs , bourse d'epargut ,
Kneukel , (kne el , knokel , knokkel) , m. het
nitflekende been in tie gewrichten der - gebogene vingers , 'mend. leniat d op de kneukels flaan , fig. bedw,ngen, Bonner stir les
doigts is q q; le chdties , lui faire 1,uelque
pebie , quelque dommage , guava confusion ,
etc. , enkel , aan den voet, mai/dole, chenille, du pied, f: zie Knokk el.
Kneukelhuis , o, beenderliuts, charnier,, m.
Kneukellop o. itoldiagen, des coups, m. ties its ivies es , huile de cotset f:
Kneu-nest , o, nrd de linottes ,
fig. fpaarpot ,
,
Kneupeuning ,
1paargeld, arg ent qu'on pargne.
Kneuter,, zie Keen.
Kneuteraar,,
1lamelaar,, bi edouilleur, begue.
Kneuteraaifter,, yr. fiamelaarfler,, Is; edouilleuse
begue.
Kneuteren , o. w. (ik kneuterde , hob gekneuterd ) , ziugen als eene seen, kwinkeheren ,
gazouiller,, s aniager.— , fia-melen , i i edou11er —, mompelen , nit Nerdnet, gni/uncles- , v us mci cr.
Kileilteng, b.
knorrig ,
ondeur,, se. —,
kronkelig, kreukelig, chirnne ,
froisse ,
e. ; fig. Aardig , her. Wij zaten dear — bij
eikander,,
y eaious assn en bonne liesmovie ell Jos t it not; e wise.
Kneutering , yr. flameling , begaiement ,
edouillcment ,
Kneuzen , b.
(ik Lneusde heb gekneusd),
door drukken ItiVetfen , ois,er,, trees ti ii ,
cotir. Gib hebt de perziken gekneusd , VOW
avcz mew is i les / aches. Zie ook verbryzelen Gekneusd order den hoet (by paarden) solbattu, e. — (by wondh.) coitus , e.
Kneuzend , b. n. (12tj de heelm. ) contondant
Kneuzing Yr. Is ousus e, men; is isms e , fonlus flip heeft eene — aan den arm , ii a
sine froissus e au bras. Dit paard heeft eenen
gezwollen voet , het is eene —, ce cheval a
onder
le pied enfle , c'est one flulus e ,
den hoer rolbatui e. , (by de wondh. )
contusion. f: coup orbe, tn. — der vruchten ,
cotissui e.
.Knevel, korte dikke knuppel , welken men
fommige dieren dwars door den belt doer;
ook om met touw omwondene pakken vast
aan to haalen , pakftok , gairot. — aan
den hals van eenen bond, billot. —, borftig haar aan den bek van katten , honden ,
enz.; ook de aan beide zijden van den mond
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uitflekende baard van menfehen (militairen)
knevelbaard , moustache , f Groote kromme
knevels, des cross; fig. —, een flerke vent,
d, gi ivois , homme robuste , etc.
Kneveiaar,, m. onderdrukker, arpersfer, voor
geld ) concussionais e, malatier, escroc, i ancouleur,, exacteur ; fig. sang-sue, gs iveleur.
z'e Woekeraar.
Knevelary , y r. concussion , exaction , extorsion , vexation , avanie , malate ; fam. griKnevelbaaard, y r. guernon, m. zie Knevel.
Kne yelband,
one corde , sin lien pens- gas otter. —, handboey en ,
paternositeis,
menottec,
Knevelen , b. W. garotter , Tier fort. Eenen
ge y al gene —, garotter on
isonnier.
—, onbiliiike lasten yorderen
afperslen ,
verdi ukken, enz. vexer le people par des
—, plunextorsiow , eatos quer,, gs
der en , uitzuipen , voter, dots ousser.
Kneveling, xi-. action de garotter, de Her fort.
zi_ veider Kneyelary.
Kne‘ elijzer,, o. fer pour retrousser one mous:eche , in.
Kn,bbelaar,, m. beknibbelaar,, een die op' alles
afdingt , barguignens ; fig, sego attier.
haarklo y er,, chicaneus ,
Knibbelaarfter, vr. barguigneuse , chicaneuse ,
pointilleuse.
Knibbelarij , or. knibbeling, action de hasguibiles , de ma; chander, chicane, pointillet ie.
Knibbelen , o. w. (ik knibbelde , heb geknibbeld), van den prigs, door naauw Bingen,
jets artrekken , barguignet , inarchander.
—, kleine fiukjes eau lets af bieken , knabbelen , ronges petit a petit. —, haarkloven
om beuze ingen , waa in men niets wrl toegeven ; tawisten , chicanes,
Knibbelig , b. n. chicaneur,, etss.e pointilleux ,
se, chicanier,, iere.
Knibbelziek , b. n. Knibbelzuchtig , kijfachtig,
qui; el/ens-, ie , chicaneur,,euse , yetilleux , se,
has gneux , se.
Knibbelziekte , of zucht , yr. manie de queI eller,, de chicanes-.
Knie , yr. het nallekende been van menfchen
en van dieren , tiaar bet gewricht , slat het
chi- en fcheenbeen yereenigt , eene huiging y oory, aarts maakt , genou , Line
amen Luigen , jtleclair les genoux. Op de
knien y alltn , se jeter,, tomLes , a genoux.
Op de knien zeal' doen knielen , agenouiller,, 'netts e a genoux. lk heb mine
knien Dog niet gebogen , (hi het gem level] ). fig. voor : i k heb het tot dui ver druk
pehad , en'al pas encore en sin moment sour
m'asseoir aujourd'hus. Zie Herder Knielen.
Spr. w. lets onder de — hebben , krijgen,
jets meester zip, worden , ets e maitre de
q. ch. lemand onder tie — brengen , bedwingen , mettre q. q. a l'obassance , le fedun
— , ( fcheepsw). in eon (chip , krombout , Confliiton , m. courbe aan den
y oorfteven op de kill , conts e - etrave. —
aan l-et broaftuk , cons be de la clef — aan
de y 'agflok , montant du baton de pavilion.
— op de boegfpnet , courbdton du beaupre.
— van de pomp , wangknie , arm aan den
gekftok , zwengel eener pomp , potence de
la brimbale. Bootlegs — of thunder, contrebittes.
Knieband , 0, jarretiere d'une culotte,
Knieboog,
ferret. —, fpier, yr. 'arratier , tn.
Kniebuiging, vr. genuflexions
Knie.
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Buie-dicht, o. een dicht in haast, panic fait
a la hate, a genoux, des vers a la fourche , m.
Rniegesp , in. boucle de jarretiere, f.
Kniegezwel, o. van een paard , capelet ,
Kniehbuten , o. meerv. tot verheffing van de
randen eens vaartuigs, genoux des petits batiments , lidres ,
Kniepent , yr. gsnagre.
Knielap , yr. kinefeder, knieriem, ook kniefluk
, van een
genouillere,
Knielbank , yr. agenouilloir,, pyre-Dieu, an.
Knielen , o. w. (ik kinelde heb geknield),
de knien nit eerbied bingen , s'agenouiller,
se mettre a genoux. Hij is geluneld voor
God , it s'est agenouille devant Dieu, etc.
Knielend, b. n. agenouille , e. prosterne , e.
a genoux.
Kniesing , sr. zie Kniebuiging.
Kniepijn , yr. gonalgie.
Knier , zie Scharnier.
Kniefclujf, vr. rotule du geese, epigonate.
Kniefluk, o. zie Knielap.
ichoorbalk ,
(bij timmerl. ) potence, J.
Knietje , o. _petit genou, (fcheepsw.)
petite courbe , f. etc. — aan een galjoen ,
gibolet , m.
Knievormig , b. n. genicuM , e.
Kniezen , zie Knijzen.
Knijf, 0. zie Knipines.
Knipp, Yr. engte , verlegenheid 9 ern:parr-as. in.
In de — zip, etre dans l'embarras , darns
la peine
Knijptn , b. w. (ik kneep, heb geknepen ,)
nijpen , aan twee kanten drukken, pincer,
server. 1-1,j heeft mid tot op het bloed geknepen , it m'a place jusqu'au sang. —,
afperfen , pressurer. o. w. (zeew.) aan
den wind, langs den wal — see rer le
vent.
pinceur; fig. Een yrek , gierigKnijper,
Kinjpers ,
aard , avare ,
ren der kreeften, secret, pieces des ecrevisses , f. —, foort van nijptang, tirepoll.
Knijptang, yr. tenaille, zie Nijptang.
Knuzen , kniezen, o. w. (ik knijsde , heb geknijsd ,) zich van hartzeer kwellen , se chagrzner,, se consumer tie chagrin.
homme chagrin, taste, morne on
Kmizer,,
morose.
Knijzig , b. n. chagrin, triste, morne
morose.
Knijzing , yr. humeur chagr:ine.
Knik , in. halve breuk , brisure, petite rupture, — wenk, door het knikken met
het hoofd aangeduid , saint , donne par un
ate. —, fig. temouvement de tete, signe
genfpoed , afbreuk , malheur, revers.
Knikkebeenen, o. w. (ik knikkebeende , heb
geknikkebeend), avoir les jambes si faibles
qu'elles se plient en marchant , marcher d'un
pas chancelant , chanceler.
Knikkebollen, (o. w.) ik knikkebolde , heb
geknikkebold), met het hoofd knikken,
door fiaperigheid, of zwakheid , hausser et
tete en sonimeillant, ou par faila
Nesse.
(ik knikte , ben geknikt , )
Knikken , o.
een halve breuk krijgen, rompre , casser
sans desunir. — b. w. eene halve breuk
waken, zie Knakken. —, met het hoofd
buigen , faire signe de la tete.
Knikker,, yr. chire, flrandkei, gale: , m.
Knikkeren, 0. w. (ik knikkerde , heb geknilkerd), met knikkers fpelen, loner aux chiqua. —, b. w. fig. of fpr. w. Iemand van
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(hem den voet uit het zadel
ligten ,) desarconner, supplanter q. q.
Knikkerlpel, o. zekere kinderfpel , jeu de chiques ,
Knikkertijd, m. temps , oit les enfants fouent
aux chiques , saison du jets des chiques, f.
Knikking, zte Knik.
Knip, m. knipflag met den vinger, chiquenaude , croqurgnole. Inzonderheid tegen
den neus, nasartie, chiquenaude stir le nez,
vogelitnip , trebuchet, (zie ook Mef:
zenknip) —,
val
volet.
om sets to vangen , frappe, f. —, fnede ,
houw,, met eene fchaar, coupure, fig.
flag, tape , f: Zie Slag. —, in een geweerflot ,
dechn.—, bordeel , flechts huts, bordel. —
krugen , geflagen word.en , etre etrille ,
e , rosse , e, etc. fain. 1-1,j is geen — voor
den "leas waard, it ne vaut pas taut ; it ne
vaut pas le pendre.
Knipbeugel, m. knipje, bengeltas , bourse a
t essort , f.
Knipboontjes, zie Prinsesfenboonen.
K.niphoutje , o. van eenen knip, marchette
Kntpluis, yr. pique-poux , (sobriquet qu'on
donne aux twlieurs.)
Knipmes, o. knijf, jambette ,
Knipoogen , o. w. (ik heb geknipoogd,)de oogleeden onophoudelijk openen en fluiten ,
cligner, ciller, digester des yeux.
Knippelen , zie Knipperen.
Knippen, b. w. ik knipte, heb geknipt), eenen knip_ geven, Bonner une chiquenaude.
— voor den neus, nasarder, croquignoler.
—, met eenen knip vangen, prendre au
trebuchet. De vogel is geknipt , l'oiseau est
pris au trebuchet. , met list vangen. De
dief is bij nacht geknipt , le voleur est attrapd , , pris, happe de Hurt. —, met eenen
knip dooden , luizen —, ecraser des poux
avec les ongles. Zich de nagels ook afbijten , se rogner les ongles. —, met eene
puntfchaar fnuden , tallier, couper avec des
ciseaux, avec en decoupoir. Zie Uitknippen.
tikken, wordt gezegd van den paal, die
in de tanden van het iluitrad in een uurwerk neer yalt , encliqueter.
Knipperen , o. w. ( ik knipperde , heb geknipperd ) , met een knipperfpel fpelen, jouer
dux jonchets.
Knipperfpel , o. jonchets , m. pl.
Knipfchaar,, yr. petits cise.aux , na. pl. dlcottpoir.—, groote kniefchaar in de munt, conpoir,, tn.
Knipfel, o. papier decoupd , tn. papieren (nippers, rognures de papier, f: pl.
Knipflag, m. chiquenaude, crognignole ; bijzonder tegen den neus, nasardef. zie Klap.
—, valdeurtje aan eels -flag, voles, abattent d'un trebuchet,
hangflot,
Knipflot, o. serrure a bosse,
cadenas ,
KnipfpoOr , o , espêce d'eperon, f.
Knispen, zie Knippen.
Knitteren , 0. w. knetteren, .(ik knitterde,
heb geknitterd), het fijne , knakkende geluid, door uit het vuur fpringende vonken
veroorzaakt , —, b. w. drukken,
blutfen , bpfchadigen 9 van vruchten , mew.trir 9 froisser. zie Kneuzen.
Knobbel , m. bultachtige hoogte , bosse, f.
in glasfclujven, ook knoest, kwast in hout.,
noeud ; fig. — op de hand, bouton. (iii
de kruidk.) uitwas op bladeren en wortels
van zekere planten , tubercule, f. mamelon,
tn. tuberosite , f. —, of knobbeltje aan eene
gegotene letter, crenerie, f. Kleine — aan
het
de baan
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het tandyleesch , (bij wondh.) epulide ,
— op de beenen , pezen , enz. (bij wondh.)
nodus. Knobbets van de herfenen , notes,f.
pl. 5 Knop, zie dit woord. — , voor eelt,
hardigheid aan handers of voeten , durillon,
durete, callosite , f. Met knobbels bedekt , wratachtig , mamelonne, e.
Knobbelachtig knobbelig- , b. n. knoeflig ,
noueux , se. Een Itok met knobbels , un
baton noueux. — (in de kruidk.), tubescule , e, tuberculeux , se , tubereul, se. Een
,knobbelachtige Stengel, tine tige tuberculeme.
Een knobbelachtige wortel , one racine tubereuse, genovilleuse.
Knobbeltje, o. (bij letterz.) aan eene gegotene
letter , crenerte,
Knobbeluitwas , in. (in de kruidk.) bultachtigheid , tubemite, Eene vrucht met
knobbels , on fi nit convert de tuberosites.
C ook in de ontleedk.) uitzetting van eenigdew, des. ligchaams , dikte, zwelling beet,
tuberosite.
Knochten , zie Verknochten.
Knod , (knodde) yr. zie Knoop , Knobbel.
een flok met eenen dakken
Knoddeflok ,
knoop van onderen, zie Knods.
casse-tote, tn.
Knods , yr. massue,
Knodsdrager, m. porte-massue.
Knodflag, in. coup de masque.
Knoedel , m. balletje van meel , vitelot.
Knoeijen , b. w. en o. (ik knoeide, heb geknoeid) , flordig arbeiden, bousiller, gater
la besogne, barbouiller,, gem. sabrenasser
ou sabrenauder. —, met listen te werk
gaan, intriguer.
Knoeijer', bousilleur,, bat bouilleur , sabrenas , gate-metier. —, leeriing , op de bockdrukkerij , machurat.
Knoeijerij, yr. barbouillage, bousillage, onvrage mil pit, in. etc.
Knoeifler,, yr. bousilleuse.
Knoeiwerk , o. Zie Knoeijerij.
Knoest , m. noest , kwast in bet trout, noeud.
Dit bout laat ziels niet regt fplijten , het
beeft te veel knoesten , ce bois lie saurait
se fendre dr oit , it a trop de noeuds. Tot
een harden — moet een fcherpen beitel zips;
(fig. hardigheid moet met kracht gekeerd
worden) a bon nom' it fact forte cognee.
Verrotte knoesten in bout , malandres„f.pl.
Lie Kwact.
Knoestachtig, knoestig , b. n. noueux 9 se,squirreux , se.
Knoesterigheid, yr. (in de kruidk.) nodosite.
Knoestgezwel, o. (zonder (mart) squirre,
schirre,
Knoet, m. lamp, plomp mensch , lourdaud,
rustre, manant , rustaud, pitaud, palot. —,
zeker rusfisch itraftuig , knout.
Knoetachtig , knoetig , b. n. plomp , lomp ,
boersch , lourd, e, rustique , grosrier, iere,
etc.; bijw. lousdement, rustiquement, grossierement , rustaudement.
Knoffelaar,, (knuffelaar) m. celui qui traite
rudement.
Knoffelen , (knuffelen) b. w. (ik knoffelde , heb
geknoffeld.) ruw behandelen , manier, traiter rudement.
rukken en plukken , hone- kreuken , chiffonner, froisser.
Knoffeling , b. n. verflijtd van koude, trans:*,
e, de froid.
Knoflook (knooplook), een foort van uijen
ail , m. (meerv. ails) , tn. — met weinig
reuk , moly, m. fpaanfche rocambole,
f; fig. — geven (met de vuisten flaan),
dinner des coups de going, dauber, etc.
Knoflookfaus, yr. ail/ade.
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Knok, in. been, cc.
Knokkel , m. noeud. Zie Kneukel, Knobbel.
— (in de ontleedk.) dikte der gelederen ,
condyle,
Knokkelvormig , b. n, condylade. Dat de
knokkeis aangaat , condyloidien , ne.
Knol, m. raap, navel, naveau. Spr. w.
mand knollen voor citroenen verkoopen ,
tromper q.
(hem foppen , bedriegen) ,
q. faire accroire que les vessies sont des lanternes. —, een ilecht paard , tine haridelle ,
onnoozel mensch ,
rosse, mazette , f.
niais, benet , nigaud.
qui
sent
le
navet , qui a le
Knolachtig , b. n.
gout ou la figure d'un navet.
knolland, o. champ de navets
Knolakker,
m. f.
Knol-kool , m. chou-navet.
radis ,
Knol-radijs , yr. petite rave rondo ,
met — bezaaid land , raviere ,
Knol-rond, b. n. rond , e. , COMMC un navet.
Knol- of raap y ormig , b. n. ( in de kruidk. )
napace , e, ou napiforme.
Knolzaad , o. graine de rave, navette,
Knook , zie Knok.
Knoop , (oo) aan kleederen enz. om toe
to knoopen , bouton. —, de verbinding van
twee/vast in een gefloken einden band, enz.
flrik , — in eenen draad of in een touw,,
noeud. Die — is te los , ce noeud est trop lache.
Alexander hakte den Gordiaanschen — door,
illexandie cottpa le noeud gordien. Eenen
— in zij nen zakdoek leggen , faire un noeud
dans son mouchoir. Een wevers —, tin noeud
de tisserand. Een visichers —, son noeud de
pécheur on anglais. — in eene mass van een
net , fchild , ourdre. (fcheepsw.,) Boeren —, noeud commun. Oude wijven — noeud
de vache. Want — noeud de haubans. Kruis- , tete de rnort , f — fpan , lzatioan simple.
Water — in een touw,, cul-de-port ; fig.
De —, de band des huwelijks , le ;mud, le
lien du mariage. — eene verwardezaak , eene
gefchil- of twistvraag , als : Hier ligt de — ,
voici le noeud de Paffaire; la difflculte ;
fain. tu-autem.
Knoopen , b. w. (ik knoopte , heb geknoopt),
tocknoopen, boutonner (tin habit) —, eenig
band , enz. tot eenen knoop zatnentrekken ,
nosier, faire nn noeud. Zij beeft het geld
in de punt vats Karen zakdoek geknoopt , elle a none Pargent dans le coin de son mouchoir de poche. Zijne fchoenen —, ftrikken
nouer scs souliers. Netten — , breijen , nouer,
faire des filets, etc.; fig. yastmaken , tier,
attacker, etc. Zie Aanknoopen in de eerito
beteekenis.
Knoopgat, o. boutonniere. f:
fondeur de boutons.
Knoopgieter,,
Knoopgras , o. handstand, chien-dent, m.
Knooping , Yr. action de boutonner, de nosier,
(gem.) nonement , m. fig. action de tier.
Knoopkoord , o. corde a tresser,
Knooplook , zie Knoflook.
Knoopmaken , o. knoopmakerij , métier de
boutonnier, m. boutannetie, f.
Knoopmaker,, m. boutonniere
aanhaler,, aantrekker voor
Knooptrekker,,
knoopen , (bij kleederm.) tire-bouton.
Knoopwinkel , in. boutique oil Pon fait on vend
des boutons f. commerce de boutons.
Knoopzijde , yr. soie a tresser, a boutons.
Knop , m. meestal het bovenfle bolvormige
eitde van onderfcheidene dingen, als van
eenen floel degen , zadel, enz. pommeau
d'une chaise , d'une epee, d'une selle, etc. — van
eenen rotting , van een haardijzer, poznme , f.
pow'
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pommeau, m. d'une canne , d'un chenet
—
van eene fpeld , tote d'une epingle , —,
inzonderheid de uitbotting , de botten van
boomen, plan:en , bladeren , bloemen, bouton.
De boomen zijn vol knoppen , les arbres sont
plains de bewails. —, tritipruttfel , boutgoon. Mtk
, (bij de art.) drutf aan een
e. —, (op fchepen) van
kanon, bouton de
een kanon , bouton de can , bout ae
cula;Je. — van eenen ylaggeitok , pomme de
pavilion ,f. van eene trompet , bouton de trampette. —, kogel or bol op torens ,
de
bouwk ) boulet d'nmoi tis,emeat.
Knopie , 0. petit pommexi , in. petite pomme,
pommel-re, f petit boaton, m. — aan het mondfink van een paarden gebtt , bossette , f.
talon d'une
—vanerdofglzpj,
pipe. — In het midden eener rondo glasbowline,
f
fchijf,
Knoppen , o. (to knopte , heb en ben geknopt), knoppen krijgen, (van boomen,
planten , enz. iprekende) untbotten , bouton, bourgeonnel ,ponsser des bourgeons,aboutir
zeker infekt aan ale -minKnoppenbuter,,
gaarden , coupe - bourgeon.
Knopfpelde , vr. epingle a grosse tote.
Knor,, zie Knorbeen.
Knorachtng , knorrig , b. n. verdrietig, rechique , de mrtuvotise humour, grondeur,, se,
gi ogneux, se, gi ogneur,, se.
Knorneen , knorrebeen , knarrebeen , o. cartilage , m. Z‘e iii aakbeen.
Knorhaan , zekere zeevisch , zeehaan , rouget , gi ondin , gournal , (in de nat. gefch.)
otis , grondeau , g; entail,grognant.
Knorpeihuid , y r. On de ontleedk.) ph ichontire , oil pericondi e, m.
Knorren , 0. ( ik knorde , heb geknord),
het natuurlijk geluid , hetwelk varkens maken , of honden die getergd worden, gro gner. De varkens — wan/leer men butt te
vreten geeft, les cochons googiaent 4tiand on
/cur donne a manger. fig. —, onievredenheid betoonen door woorden , moreen , preutelen , gi ogner, grondei , gs ° minder. fam.
,
Utz_ vrouw duet 'nets dart
bongo's ,
cette femme ne f zit que gr ogner. thj is niet
West
pas
conknort op
te vreden ,
tent , it gi Diode c int; e vows. 1-Jet — of geognemeist.
knor,,
Knorrepot, m. brompot , grognard, grogneur,
grandeur, gnon, bouderr, (fain. ) bongo's.
—vr. gi ogneuse, grondeuse, etc; fam.bougonne.
Knorrig , zie Knorachtig.
Knorvieesch , o. de la viande cal tilagineuse.
Knot , vr. een in eengedi aaid bosie gehekeid
vlas , toss ire do la Passe de lin , tie chanv7 e.
—, vlasknop, coque de la tige de lin, qui
contient la graine.
4 Knotten , b. w. (ik knottede , heb geknot),
vlas —, het vlas to bundeltjes draaiien en
tot eene knot binden ; ook de rijpe zaadhuisjes , de knoppen van het vlas plukken, tnettre le lin pe;gne en touffes. Boomen —,
derzelver kroon afhouwen , eater oil ebrancher des arbi es. Aan beide zijden afhakken, tronquer des arbres.
Knotter, m. die de kroon der boomen afhouwt , celui qui etéte on ebranche lee arbres, etc. zie Knotten.
Knotting, Yr. action d'eater les arbres ;
etetement m. — van vlas , action de metto e le
lira petgne en to, fes.
Knotwilg , m. saule que Pon eate toes les
gnat' e oil cinq ans , saule a eater.
Knuffelen , zie Knoffelen.
Knuist, lam. vuist, hand,* going. Zoo
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hem ooit in zijne knuiften krijgt , si jamais it met la patte sur
— voor
knoest in het hoot, zie Knoest.
gros bdton , m.massue,
Knuppel , m. dikke
f tricot, trique. zie Kluppel , en vervolgens.
Knuppelhout, o. bois rondin , m.
Knuren , 0. w. ( ik knuurde , heb geknuurd),
taimen , hillakken 5 futielen , lambiner,
ftineantir
Kraut, zie Knot.
Knudelen , b. w. (ik knutfelde , heb geknutleld ), kleintgheden van hoot en andere dingen maken , om den ti j d door te
brengen , fa , f tin iquer de petits ouvrage , toutes sot tes de bagatelles pour se divertii on passer le temps.
celui qui fait ou faKnurieler,, knutfelaar,
bri que de petits ouvrages , des babioles en bois.
Knuttehng , yr. knutfetarij , action de fait e ou fabriquet- de petits ouvrages pour se dive, tir, etc.
e. gentil , le.
Knutterig , b. n. f tm.
Kochi, onv. veil. tijd van Koopen.
Kodde , vr. fnakerij , aardigheid ,plaisanterie,
&aerie , g dila/ dice , fat/tie.
Koddeberjer,, tn. landsdienaar,, die op het jagen en visfchen in den yerbodetren tijd ,
of op de verbodene plaatfen , acht geeft en
hetzelve beletten moet , garde- cliasse et peclze.
duinmaatier gal de-,hasse dans les dunes.
Kodchg , b. n. fimaksch
, grappig , gcestig,
'
kluchtig , facetieur , se, grotesque, croustile ,bonfon ,
leux , se, comique, ill die ,
ne, iv-Ward , e. jolulson ne. bsjw koddi ;hi k, plaisamment , facetieusement , croustilleusement , etc.
Koddigheid, yr. drOlerie , boufronnerie ,
sautes ie, fact tie.
K0E-lien , 0. w. (ik kodfle , heb g,ekodst), braken , o y ergeven , vomir, rendre.
Koe, yr. koei , meerv. koeijen, vache, —
met eenen hoorn , dagorne . Eene — melken , traire tine vache. Eene melk one
vache a Tait. De — heeft gekalft, la vache a vae. Eene jonge —, vaars , genisse.
Eene wilde —, gnaheux , m. 1Pr. w. Eene
verdronkene , nude — nit de (loot haler (het
Dude iced weer ophalen) r cf.veiller le chat'qui
dort. De — bij de horens hebnen ( het
zwaarfle eener zaak te boven zun) avoir
raincu les plus grands ob,tacles dans one
a I, e , avoir , e, dans sine afraire.
Die koetjes loopen to mljne weide (die zaak
geldt nuj ) cette afaii e me regarde , etc. Hij
heeft zip koetjes op het drooge ( hij kan
wel en onbezorgd levee) it petit biers v4vr e,
it vit a son arse. — wordt ook in de dagehjktche taal een onbeleefd mensch geheeten,
un homme pesant on indolent, lendore. Een
fchip dat traag zeilt , noemt Men ook eene
fi-, un mauvais voiliet.
Koebrug , yr. eene brug , om koeijen in en
nit een vaartuig te doer:. gaan , pont aux vaches , —, op een oorlogfcnip, cous,iere.
Een ondiep verdek Op een fchip , waaronder
lets verboi gen wordt , un ftux-pont m.
Koedief, m. voleur de ruches.
Koeddle , vr. flinkende karnille , moederkruid ,
koeöog , espace de camomille d'une odour
puante, asap eable , espargoutte , matricteire.
house, fiente de vache , f.
Koedrek ,
koehoeder,, vacher, bouvier,
Koedrijver,,
pate.
Koedrijffter, vr. vachire.
Koegras , o. herke a vache,
Koehaar,, o. Foil de vache, m. bourre,
Koeherder I zi4Koedrijver.
come de vache,
Koehoren, koehoorn,
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waarop de koeherder blaast , cornet de
vache.
Koehuid, vr, peau de vache. Bereide —,peau
parse.
Koeijenkaas, y r. fromage de lait de vache, en.
Koeijenkruid , o. (in de kruidk.) bled de vache, inelampirum. ou nielampire f.
pis de vache, m. tetine de
Koelj enuijer,
vache , f. En het fpeen, tepel aan den uijer,
beet tette.
Koeljenvleesch, o. viande de vache, f:
Koek, m. een gebak , giiteau; zoete of peper
, pain d'epice ; — van boterdeeg, gateau,
feuillete; dunne tourtelet ; Het
zal van nacht een koekje bakken , it gelera
IIet ligt_ hem als ten —
fort setts
voor het hart, it a le coeur pppresse. Spr.
w. Bak mij een koekje als ik'dood_ ben (dat
kan nog lang aanloopen), c'est du pain Bien
long. —, is ook eene zilveren klomp van 150
mark oud gewigt , en zelfs allerlei geld, en
saumon d'argent de 150 mares ; fig. De koeken ontbreken hem , lee dens lui manquent.
Raapoliekoeken , tourteaux.
Koekalf, o. lean femelle, f.
Koekamp ,
pre ou l'on fait pattre let
vaches (a la Haye les serfs du roi.)
Noekenbakken , o. metier de faire du pain d' épice , tn.
Koekenbakker, koekbakker,, m. faiseur de
pain d'epice ; pain d'epicier.
Koekenbakkerij , yr. lieu or) Pen fait cuire
le pain d'epice, in.
Koekdeeg 0. pate de pain d'epice, f:
Koekeloeren , o. w. (ik koekeloerde , heb gekoekeloerd), een eenzaam leven Leiden, te
huis blijven , en voorts werkeloos zijn , mener une vie solitaire, ne lien faire et garder la maison.
Koekenpan , yr. pale a faire, d cuire des gale:tes , etc.
mangeur de pain d'epice, de
Koeketer,
gateau.
taKoekje , o. petit gatean,m. chocalade
trochis?Vette de chocolat, f. artfenij
que , m.
Koekkraam, yr. boutique oh l'on vend du pain
d'epice, f.
bekende vogel, coucon; op St.
Koekoek,
Domingo , totes. eene foort van nitflekend yenfler, waardoor de dag valt, keldervenfter,, espies d'abat-jour. fpr. w. Het
is met hem altoos eenen , zang , c'est
toujeurs turelure, le chanson de ricochet, le refrain de la ballade; it chance,
it fepete toufours la mime chose, (boertig)
it fait chorus.—, een horendrager, un cocu.
Koekoeksbloem , y r. lychnis ,
Koekoeksbrood , o. klaverzuring (in de kruidk.)
in.
pain de coucou,
Koekoekszang, m. cri nature' de coucau; fig.
la mime turelure. Zie Koekoek, fpr. w.
Koekwinkel, zie Koekkraam.
Koel, b. n. een weinig koud, frisch, gematigde warmte, frais, fraiche. Een koele
ochtend, ayondflond, nue matinee, usie soirée
raiche. Wij hebben een' koelen kelder,,
fnous
avons one cave fraiche. Er waait een
— luchtje, it fait un petit vent frais ; fig.
Onverfchillig , flegmatique, froid, e. Een koele
vrijer un amoureux to ansi. Hij antwoordde
hem koeltjes, lui repondit froidement, indifferent. Met een gelaat , d'un air frold
ou glace. Hij houdt zich koel, it temoigne
de Pindifference, de la froideur. In koelen bloede, de sang- froid on de sins rassis.
Koelbak, m. kuip , cove 4 refroidir. -, brouw-
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kuip (bij de brouwers), brassin. Zie Koel.
vat.
Koelbloedig, b. n. en bijw. gemis van harts-.
togtelijke hevigheid, qui agit de sang-froid,
fl egmatique, posement, froidement ,de sangfroid.
Koelbloedigheid, yr. sang-froid; fig. flegme,
Koeldrank , m. rafraichtssant , (bij de apoth.)
refiigerant, refrigeratif, in. potion re'friget ative , f. julep.
Koelen , b. w. (ik koelde , heb gekoeld) koel,
koud maken , rafraichir, refroidir, attieder.
De regen heeft de lucht ge- of verkoeld,
la pluie a rafraichi, refroidi Pair. Het
gloeijepd ijzer
tremper le fer chaud dans
Peau. Het kanon afkoelen, rafraichir
le canon. De ouderdom knelt de driften,
la vieillesse refroidit les passions , fig. Zijne
driften , getnoedsbewegingen , bevredigen,
voldoen, als : zijne lusten , zijne wraak —,
voldoen , assouvir ses passions ; sa vengeance. Zijn ijver begint te
te verflappen,
son zele se refroidit. —
o. w; C met
zijn ), koel worden, tiedir, fratchir.
De wind begint wat te
le vent fralchit,- se live ou se renforce en pen. Drink
awe koffij, zij zal , koud worden,
prenez votre cafe, it se refroidira. Zie
verder Afkoelen , Verkoelen , Verflaauwen.
Koelheid, yr. van het weer, fraicheur du
temps, tiedeur. Onverfchilligheid, verflaauwing van liefde, froideur, indifference, f:
f efroidissement , sang-froid , sang rassis, m.
Koeling, vr. verkoeling, refroidissement. m. —
vn het ijzer, tretnpe de fer. — van het
bier, rafraichissement, m.
Koelkelder, m. cave ou l'on met differenter
choses pour les conserver fraiche;; cave froide , f.
Koelketel, m. (bij brouwers), chaudiàre f.
Koelmoedig, zie Koelbloedig.
Koeloveg, m. fourneau refrigerant.
Koelte, yr. koele wind, fraicheur.
koele plaats, lieu frais. (eew.) Aannemeude
—, vent qui fraichit. Bakstags —, beau
frais , vent largue, vent de quartier. Doorgaande —, vent fait, stable. Frisfche , heldere —, vent frais. Labber, flappe —,
vent tnou ou faible , petit frais. Hevige of
fiijvc — bon frais.
Koeltje , o. vent diger, air dons, in.
Koeltjes , bijw. un peu frair, ft oidement ,
fraichement.
Koelvat , 0. carafon, m. Spoelvat in eene huffs'
houding, cuvette , f. bassin dans le quel on
rince les verres et rafraichit le vie. —,
(bij de fcheik.), refrigerant. (bij de
fuikerraf.) rafraichissoir,
Koelzinnig , b. n. calme, ayant l'esprit rassis.
Koemelk , yr. lait de vetches, m.
Koemelker, in meerv. koeijenmelkers, celui
qui trait les vaches, mulcionaire.
Koemelkerij , yr. vacherie, laitiere.
Koemest of mist , m. fiente de vache, house, f.
filmier de vache,
Koen , b. n. die geen gevaar fchuwt , flout,
ondernemend , onverfaagd, hard:*, e, audadie= , se, intrepide, courage= , se; —,
bij w. hardiment, courageusement, etc.
Koenheid, yr. floutheid, on yerfaagdheid, hardiesse, audace, intripidite , f. courage , m.
Koenlijk , bijw. hardiment, audacieusement,
etc.
Koepel , m. ronde kap van een gebouw, coupole , dime , tuinhuis, zomerhuisje in eenen tuin , enz. cabinet, pavilion. —
bij de Turken , kioske.
Kk
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Koepelkerk , y r. iglise 4 coupe:6, d8me.
Koepokken , yr. koepokflof, vaccine. f. vaccin , m. Met de — ftof inenten , vacciner.
De inenting daarmede , la vaccination, en
die zulks doet heet vaccinateur. De manier
der inenting met die flof, methode vaccinique.
Koer, m. zie Torenwachter.
Koeren , korren, o. w. (ik koerde , heb gekoerd) , gelijk de duiven doen , roncoulet.
Koerhuis , o. ec isauguette,
Zie Wacht-torcn.
Koerier,, zie Kourier.
Koers in. loop, vaart, wending ergens heen,
inzonderheid van fchepen , route. f: Het fchip
heeft zijnen zeilt ten noorden , le vaisseau fait sa route vers le nerd. (zeew.),
routes, f corers, m.
houden , regt toe
loopen of zeilen, sorter a saute on faire
droite
— bij den wind, cours a la
beeline. Gebeterde , route corrigee. Gekoppelde — 5 route composie. — regt naar
het land zetten, dowser debout a eel re.
Wan—, afwijking eens fchips van den regten —, fausse route. — op den vijand ltellen, porter, mettre le cap stir Penneeni.
Met behoudert — aankomen , arriver a bon
port. — regt uit, r onto en droiture. — op
eene fIreek , trait tie Kent. gangbaarheid
van geld , cours. Die munt heeft geen' —
meer , cette monnaie n'a plus de ceurs. Eene
munt buiten
stellen, decrier tine 171011loopende prijs, tours, courant de
marche. De — der wisfelbrieven, le cours
des changes. —, wending; welken — zullen
de zaken nemen ? quel cours , quelle tournure , face , presedront les affaires?
Koertoren, m. Zie Wacht-toreu.
Koefen , (Koetfen), zich , wederk. w. (ik
koeste mij heb mij gekoest), words ge-zegd van honden , die met den buik op de
garde kruipen , se toucher. Koes - u! conche-toil
Koeflede., yr., boerenilede, traineau grand
et large pour transporter des bestiaux , m.
Koeflaart, yr. queue de yacht.
Koeftal, m. &able a vaches, vacherie, f.
Koefteraar,
aankweker,, begunftiger, bevorderaar,, prolecteur,, patron , fauteur.
Koefteraarfter, yr. protectrice, fautrice.
Koefteren , b. a. (ik kaefterde , heb gekoeilerd), door eene sangename langzame
warmte verkwikken, troetelen 9 choyer, dorloter. Die moeder koeftert haar kind, cette
mere choye son enfant. De flangen koefteren
zich in de zon , les serpents se chauffent
soleil. opkweeken , voeden, elever d'une
maniere delicate, traiter avec beaucoup de
soin , &Heater, mitonner ; fig. aankweeken, veel met jets ophebben ; als : De wetenschappen —, proteger,, favoriser, cultiver les sciences. Hoop — avoir esperance.
Slechte gedachten in zijnen boezem —, nourrir de mauvaises pensees dans son sein.
Koeflering , yr. dortotement, in. seine delicate,
us, idercation melte , tendre, etc. — der
wetenschappen, protection des beaux arts.
Koeftront, zie Koedrek.
beet, yr. kleine zwarte eend, petit canard
noir,, m. foulque , macs elle.
Koeteraar,, m. kromtongig, gebrekkig prater , bat-agonies , jaegonneur.
Eoeteraarfier, yr. iaragenineuse , j argonneuse.
Koeteren, o. w. ( ik koeterde , heb gekoeterd), kromtongen, gebrekkig praten , baragousner, fargonner, ecorcher sine langue.
Koeterwaal , m. die gebrekkig nederdnitsch
fpreekt , (sobriquet pour an iron Pais on
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wallon qui icorche le hollandais on neerlandais) baragouineur.
Koeterwaalsch , b. n. onverstaanbaar (taal)
jargon , baragouin.
Koeterwalen , o. w. (ik koeterwaalde , heb
gekoeterwaald) , gebroken Nederduitsch
fpreken , (van eenen Franschman of Waal),
ecorcher le neerlandais ore hollandais 4 la
maniere du franpais.
Koets , yr. eene soort van zeer gemakkelijk
rijtuig , dat overdekt is, op riemen of vebren hangt, carrosse, en. I-Iuur —, carrosse
de lounge. —, die alleen van achteren gefloten , halve koets , carrosse cOupe. —
voor een paard, betene. —, zachte bedflede , Ids het praalbed van vorften, het zij onn
in te flapen , het zij om aan tafel te liggen,
Cnaar de wijze der oofterlingen), het zij om
in gedragen te worden , concise. huwelij ksbed (in den dicht. ltijl ), concise nuptiale, lit nuptial. —, bedttede der boerenknechts in Noord-Holland, couchette.
Koetsboek, m. koetfiers-zetel, siege du cocher.
Koetlemaker, m. carrossier.
Koetfen , (zich), zie Koefen.
Koetshuis, o, remise, f.
cocher.
Koetfier,,
Koetspaard, o. cheval de carrosse , carrossier, m.
Koetspoort , yr. (oo.) flalpoort , porte cochere.
Koetsilede, yr. fleepkoets (te Amsterdam),
traineau en forme de cal rosse , dont on so
see t particulierement a Amsterdam.
Koetsvol, yr. carrossee.
Koetswagen , m. reiskoe,ts, espece de chariot
convert, dans lequel on voyage, m. ceche ,f.
Koever, b. n. over ylpedig , tairijk , superflu,
e, abundant, e.
Koevlieg, yr. paardenvlieg , taon, (lees
ton ,) m.

Koevoet, in. pied de vache. eene ijzeren
handfpaak urn zware ligchamen op te tiIlen , hefboom, pied de chevre , levier. Kleine — van eenen voet lang , (bij de art.),
pied de biche. — (op fchepen ,) pinto de
fer , f.
Koeweide , yr. koekamp 5 pacage , paturage , m.
Kof, vr. koffchip met twee masten , bijna
als een fmak, zijnde lets grooter en ,den bezaamsmast niet op het achterdek hebbencle ,
es ice de navire, batiment prone et poupe
elevees , koff, tn.
Koffer, m. eene foort van kist , coffre , groote —, bahut ; reis —, malle,
KofFerdekfel, o. couvercle d'un coffre, en.
Kofferen , b. w. (ik kofferde , heb gekofferd),
in eenen koffer pakken , encoffrer,, server
dans un coffee, etc.
Koffermaker m. coeretier, bahutier, malletier.
Kofferilentel, m. clef de coffee, de bahut ,f.
liofferflot, o. serrure de cope, de bahut ,f.
Koffertje , o. petit coffee, coffret , tn. —,
ftilletje , selle , chaise percee, garde-robe, f.
Koffertorie, o. omslag (om cen boek), converture , enveloppe,f:
Koffij , yr. café, m. Wilt gij een 'Icople —
drinken? voulez-vorts prendre (niet bare
(dat men'alleen, bij koude dranken drinkende,
zegt), tine tasse do café.
Koffijbaal , yr. belle de café.
Koffijbakje , 0. Zie Koffijkopje.
Koffij- of theeblad , o. cabaret , m.
(oo.) cafier.
Koffijboom ,
Koffijboon , vr. (oo.) five de café.
Koffijdik, o. bezinkfel van koffij risidu,
martdu café , m.
Hof-

K0 F
Koffiihuis , o. cafi.tn. Et was in het
retail
au café.
Koffijhuishouder,, m. cafetier; limonadier,
Koffijkamer,, Yr. Itookplaats (in den fchouwburg) , foyer, no.
Koffijkan , yr. cafetiere.
Koffijketel, m. chaudrou a preparer l'eau du
café, no. cafetiére. waterketel , bouillotre, f.
Koffijkleur vr. couleur de cafe. Dat naar koffij gelijkt of in plaats van dezelve gebruikt
worth, cafe forme.
Koffijkopje , 0. tasse a cafe, f.
Koffijmelk , yr. cafe au
, n;.
Koffijmolen,
moulin a cafe.
Koffijplantagie , yr. cafeirie, cafe:We ou cafeyere.
Koffijpot , m. cafetiere, f:
Koffij fchenker,, zie Koffijhuishouder.
Koffijfchoteltje, o. soueoupe d'une tasse a
cafe, f:
Koffijtafel , yr. table a café.
KofEjtrommel , m. tambour a rear, ou a garder le café.
Koffijwater,, o. eau houillante pour faire
le café, f:
Koffijwinkel ,1 m. boutique oh Pon vend du
cafe, f:
Kog , yr. zeker oud koopvaardijschip ; ook
wel met knjgsvolk bemand , van voren en
van achteren iets rond , ancienne espece de
navire, cdque.
Kogchel ,
hoerenwaard , maquereau.
Kogchelhuis , o. maison de debauche, f. bordel, etc. on.
Kogel , m. rond ligchaam , (bal ,) boule, f.
kanon , boulet de canon. Geweer of pifool — (looden ,) balle, f. Brand —, bololet incendiaire. Eenen — wisfelen, se battre en duel a coups de pistolet. Met den
— ftraffen , ( ingevolge van een vonnis ,)
doodfchieten , fusilier, — ( bij de
)
Gloeijende
, boulet rouge. Opgeklotfie —
boulet ensabote. —, die zonder fpiegel in een fink geladen worth ,
boulet roulant. Halle , die overal gelijke dikte heeft , boulet creux. Stang —,
flaf- of bout — boulet a deux Cites ou
a deux branches. Draad- of ketting —,
ange, boulet rame. Musket —, balle de
mousquet, de petite calibre. Gefmede —,
tot blikken doozen , balle de fetiorge. Looden —, balle de plomb. Kleine looden
geweerkogels , postes , f. pl. Het geweer
was met twaalfkleine geweerkogels geladen,
le fusil etoit charge de donee pontes. Lucht-,
of kust —, globe de feu ou d'artifice. Druk —,
globe de compression. — ,bal of knop op torens,
enz. (in de bouwk.), boulet d'amortissement.
Groote vuur —, born, (op fchepen), die
uit eenen mortier gefchoten wordt , carcasse, f. — (in Gelderland) ijmkogel, bijenkap,
korf, ruche, f: Spr. w. De — is door de
kerk , (het is er door), la cloche estfondue.
Kogelaanzetter,, m. foort van ijzeren laadftok,
pousse-balle.
Kogelbak , eene afgeschotene plaats voor
kogels , (op fchepen), parquet aux boulets,
epitii.
Kogelen , b. w. (ik kogelde , heb gekogeld),
met kogelen befehieten ; ook met fteenen
naar het hoofd gooijen , tirer a balles ou 4
boulets; feter des plerres a la tete.
Kogelgieter,
fondeur de balles, de boulets.
Kogelgietenj , vr.fonderie de balles, de boulets.
Kogelkruis , o. (in de wapenk.), croix pomPoetic ou bourdonnde, f:
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Kogelleer of kogelmaat, yr. passe-bane, passe-boulet,
Kogelmeter,, m. sphiromidtre.
Kogelrond, zie Bolrond , Klootrond.
Kogeltang , yr. (voor breeuwers), piece-balle.
— (bij heelm.) om kogels uit de wonder/
te haled), bec-de-canoe, bee-de-lizard, tn.
tireballe.
Kogeltrekker,, m. (om den kogel uit een fchietgeweer te halen), krasser,, tire-balle ou
bourre. (bij heelm.) alfonsin, bee-de-lizard.
Kogelvonn , y r. moule a boulets , 4 balks.
Kogelvonnig , zie Klootvormig.
Kogelwagen , in. caisson a boulets.
Kohler, naamlijst van landerijen met derzelver lasten , terrier. (*)
Kok , m. fpijsbereider,, cuisinier. (op fchepen)
coq ou cuisinier de navire. Spr. w. De honger is de beste n'est sauce chere que
Pappetit; it West sauce que d'appetit. Het
zijii alien Beene koks, die lange mesfea
dragen (alien zijn niet zoo als zij fchijnen),
P habit ne faitpas le moine.
Koken , o. w. (ik kookte , heb gekookt) zieden , bouillir. Kookt de pot ? le potage
boit-il? Het water kookt dat het raast..,
l'eau bout a gros bouillons. Gekookt vleesch,
du bouilli; fig. In buitengewone beweging
zijn door worn en gramfchap ; als : zijn
bloed kookt in zijne aderen (hid fchuimde
van woede ), tl ecumait de rage , le sang
lui bout. Zoo ook het onftuimig opborrelen (fchuimen) van water, als : De zee kookt
(fchuimt), la mer ecume. voor walging
gevoelen ; eene neiging tot braken hebben ,
, cette saals : Deze morfigheid deed mij
lete me fit soulever le coeur. , b. w. de
fpijzen gereed maken , faire cuire on houillit ; les viandes; faire la cuisine. Zij kan
goed visch —, elle salt bien cuire du poisson. Ooze keukenmeid kookt goed, notre
cuisinière salt bien faire la cuisine ; entend bien la cuisine; fam.cuisiner. Doen —
op kolen braiser;. Zachtjes , even doen op —,
myoter; fig. verteeren , als : De maag kookt
de fpijzen l'estomdc fait la cocoon des viandes. —, met oordeel en verfiand iets behandelen , als Sommigen lezen veel, maar
— niet hetgeen zij lezen, it p en a plusieurs
qui lisent beaucoup, mass tls ne digerent
pas ce qu'ils lisent. fpr. w. als het op is , is
Iet — gedaan , apt-es les fours Bras nous au.
rons des fours ma/gres.
Koken, o. bakken, caisson, cuisine, f. le
metier' de cuisinier. — in de maag , fpijsvertering, coction, digestion, f.
Koker,, m. In het gemeen , een lang , hot
ligchaam om er iets in te bewaren of in te
iteken , etui. Een lederen , an dud de cuir.
etui a aiguilles- — of lchede voor
Naalden
voor een
de fchaar,, etui de ciseaux.
mes , gaine, f. In het bijzonder een pijI
carquois. —, voor zoutkoker of..maker ,
saunter. Spr. w. vele pijlen op zijnen
hebben (vele treffende reden gereed hebben ,) avoir plusieurs cordes a son arc ; avoir
de quoi repondie. Dat komt met uit zijnen
, (een ander heeft het hem ingegeven)
cela West pas de son cru; cela ne Went pas
de lui n'est pas de sa boutique. — (Tcheepsw.)
mast — cornet du mat. Zie verder de met
— amengeflelde woorden, als Inkt — Zand
—, Kardoes —, enz.
Kokeren , b. w. (ik kokerdd , heb gekokerd)
in eenen koker fteken , mettre ouserrer dans
un etui , engainer. Steek het mes in den
koker in de fchede, engainez le eouteau;
Ogi
Kkz
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fig. voor bedriegen. 1k laat mij zoo nietKoif, yr. fiok , die van onderen dik en rond.
je ne we laisse pas trornper,, duper, attraachtig is , knods , massage. — van een roer ;
per de cette manure.
ook waarmede men den kolfbal flaat , crosKokerij , y r. kokaadje , kookkunst , action de
se. De — van eenen fnaphaan , la crosse d'un
faire bouillir, cuite ; Patt de la cuisine ,
fusil. Het gebogen chide van den —, le
de fait e la cuisine, cuisson.
crossillon. — of schoen van eenen biljardKokermaker,,
faiseur d'etuis.
fchedestok , masse. Spr. w. De — naar den bal wermaker,, gainier.
pen (om een klein ongeluk den moed opgeKokermuilen , o. w. (ik kokennuilde , heb gey en , (jeter le manche apres la cognee.) Diskokermuild), den mond in plooijen trekken;
tilleer —, (in de fcheik.), cucurbite. —,
gnmlagchen , courire.
cen glas met eenen ronden buik en eenen
Kokertje , o. petit etui, m.
engen hals, kromme of ingebogene glazen
Kokerworm ,
wornibuis , serpule f.
etorte.
Koket , koketsel , o. al was gekookt is , tout Kolfbaan , vr. , jett
crosse , de boule ; lieu
ce qui est oath'.
pour fouer a la crosse, m.
Kokhaan , m. petoncle.
Kolfbal ,
bottle pour jotter a la crosse
Kokhalzen , zie Kikhalzen.
, kaatsbal , eteuf, m.
Koking, vr. coction,
zieding, bouil- Kolfje , o, petite crosse. Spr. w. Dat is een
lonnement , m. De —, opborreling eener
— naar zijn hand, (hij is daarvoor regt gevloeiflof, ibulition, zie Koken , o.
fchikt) c'est ?là precisement son affaire, voiDe eerfte — van het zout , echauffee. Langla precisement ce qui lui convient.
zame —, (bij apoth.) elixation.
Kolfplaat , yr. plaque de conche.
Kokinje , yr. zekere gedraaide fuiker (in Noord- Kolibrietje , o. bekend klein yogeltje , coll.
Holland taai genaaind ,) espece de snore conbri,
tourne.
Kolijk o. (oud wooed) darmwee of pijn ,
Kokkelen , o. (ik kokkelde , heb gekokcolique, fi
keld) , geluid maken als een haan. , chanter Kolk , y r. in het gemeen eene kuil , de diepte
comme un cog , coqueliner.
onbepaald zijude ; tie plaats_ op den haard. ,
Kokmeeuw,, y r. goeland on goiland gris,
waarin de asch valt , trou clans la plaque oil
Kokosboom , m. zekere indiaanfche vruchtse ddchargent ou tombent les cendres, condrier.
boom , cocotier.
—, draaikolk , gouge,5 f. tournant ,
,
Kokosnoot , yr. fruit de cocotier , coco, M.
ruimte
eene grondelooze diepte, abime, m.
Koksjongen , m. marmiton, fouille- au-pot ,
tusfchen twee iluisdeuren , chambre d'ecluse.
aide - de - cuisine , op de Seine tourne-broche. Kolken , o. w. (ik kolkte, heb gekolkt), met
—, (op fchepen) mousse.
eene draaijende beweging um hoog nizen
Koksmaat , m. huIp van een' fcheepskok , aidetournant.
mower en tournoyant ,
cuisinier ; galopin.
Kollebloem , yr. korenroos of bloom, klapKokwet , o. klein vaartuig op de Seine , coroos , coquelicot, m.
quet, on.
Kollekte , zie Collette.
Kol , yr. witte plek voor het hoofd van een Konen, b. w. (ik kolde , heb gekold), voor
paard , etoile , (tache blanche au front d'un
de kol van den kop flaan , assominer d'un
cheval.) tooverheks , magicienne ,sorciecoup de hackie ou de marteau sue le front.
re 5 coureuse de sabat. Op — njden , too(onz. met hebben), op kol njden ; zie Kol.
veren , been en weer loopen rider ca et la ; Kolaawint ,
eon appel , eene uitlandfche
alter
sabat.
chicotin.
y rucht , coloquinte,
Kolachtig , b. n. qui tient du sortilege.
Kolom , yr. zuil , pilaar, colonne. —, halve
Kolbijl , vr. (bij de {lagers) hackie a matteau
zijde van een gedrukt blad (bij de boekd.)
(pour assommer des vackes on des boeufs.)
colonise. Mijn woordenboek is gedrukt in
Kolder,, m. een harnas van leder,, dat llechts
twee kolommen , mon dictionnaire est a deux
de borst en den rug bedekte , en aan den
colonnes, est imprimO a deux colonnes.
hals vereenigd was : voorts een borstharnas Kolonel ,
zeker hoofd-officier,, overlie,
in het gemeen ; buffle ou collet de buifie ; —,
colonel.
lederen rok of wambuis zonder mouwen , Koloriet , o. (oud wt.) in de fchilderk.), de
colletin, m. , ziekte onder de paarden , die
juiste kleuren aan een fchilderftuk, colons ,m.
hun cherlijk verftand beneemt , vertigo des eke- Kolos , in. (in de gefch.) eertijds het reusvans. Kolderen , avoir le vestige. Den —
achtige , koperen flandbeeld op het eiland
krijgen , op hol raken , prendre le frein aux
Rhodus ; (een der zeven wonderwerken);
papieren
vlieger
der
kinderen,
dents.
ook nog cenig beeld van meer dan natuurpetit cerfivolant des enfants.
lijke grootte , colosse f.
Koldergat , o. (op fchepen) opening , waarin Kolrijder,
kolrijdfler,, yr. tooveraar, toode fpil van den helmtiok fieekt , hulot , m.
veraarfier, sorciei , sorciere , qui va au sabat.
Kolderflok, in. (op fchepen) waarmede de roer- Kolfem, kolswijn , (fcheepsw.) zaadhout ,
pen bewogen words, roerftok,/a barre oaa le
tegenkiel van een fchip , carlingue, ou Cat:ition du gouvernail.
lingue , contreguille on escarlingue, f.
Kolenbrander,, m. charbonnier.
zie Kolderflok.
Kolenbranderij , yr. ,„charbonniere.
Kolven , o. w. (ik kolfde , heb gekolfd) in de
Kolendrager,,
plumet, charbonnier.
kolfbaan fpelen , crosser , jotter a la crosse.
Kolenemmer,, m. sceau a mettre dal charbon
Kolvenier,, 'oudtijds een fchutter, tireur,
de la houille.
atquebusier de la garde nationale.
Kolenhok , o. carbonnier,
KolNeniersdoelen , m. (te Amfterdam), maisor;
Kolemnaat , yr. mesut e a charbons.
oil les tireurs s'exercaient jadis.
Kolenmeter,, in. mesureur de charbons , raises Kolver,, m. foueur de crosse, crosseur.
Kolenmijn , r. houilliere , charbonniere.
een holle bak, diepe fchaal , bekken ,
Kom ,
Kolenverkooper, m. charbonnier.
kommetje ecuelle f: Eene porf4einen —,
Kolenvoerder,
saccatier ou sacquatier.
fpoelkom , une jatte de porcelatne.
Kolenvuur,, o. brasier, m.
waar fchepen, fchuiten, veilig liggen 2 basKolenzak , m. sac a charbons.
Dolt.
sin ;
Kom-
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Kombaars , yr. fcheepsdeken, couverture d'un
lit de matelot , couverture de hamac.
Kombof, vr. (in Gelderland), eene hut, ook
boed genaamd , waarin men stookt en
kookt, en allerlei keukenwerk duet, cabane,
butte de bois , dans la queue on fait la cuisine.
Kombuis , yr. fcheepskeulen , fougon,
cuisine d'un navis e.
Komedie , zie Schouwburg%
Komeet , vr. itaartilei , comete.
Komen , o. w. (ik kwarn , ben gekomen) ,
venir, aankomen, arsiver. Mijn broeder
komt, mon frere vient. Hij komt ons halen , it vient nous chercher. Er kwamen
menfchen , die zeiden , it y arriva des Bens
qui disalent. Ik kwam van mijnen oom
je venais de chez mon oncle. 1e ben hem
— zien, (niet gekomen voor de onbepaalde wijs van een hierop volgend werkwoord
staande , ) of ik ben gekomen hem te zien,
je sum venu le voir. heeft die floelen
nit Brusfel laten komen , rl a fast venisces chaises de Bruxelles. Ik ben dit te
weten gekomen , Pal appris cela. Daar
komt hij aan , le voila qui arrive. Dat is
mij niet in de gedachte gekomen , cela ne
sn'est pas venu a l'esprit. Hij zegt alley
wet hem in den mond komt , it dit tout ce
qui lui went en tete. De brief is met de
ichuit gekomen , la lettre est venue par la
barque. Dat komt mij joist te pas , cela
me vient fort a propos. Hoe komt het
dat hij niet kwam ? d'oa vient ne
venazt pas .? Dat komt- daar van daan , cela
vient de la, voila qui en est la cause.
llet kwam tusfchen hen tot verwijtingen ,
en vinrent aux teproches. De beurt zal ook
aan a —, votre tour viendra aussi; vows
aurez auss4 votre tour. Hij kwam , ging ,
zoo ver , dat hij mij zeide ; it vine jusqu't)
one dst e. Laat hij —, ik ben klaar,
vienne, je suss pet. Zij eindelijk zoo
ver , dat , ils en viennent au point ae. Zij
is met de post gekomen, elle est venue en
poste, en diligence. Toen ik gisteren nit de
kerk kwam, lorsque je visa bier do l't'glise.
Ik zal u te gemoet is viendrai au devant
de vow. AANMERKINGEN. Zie op Gaan
de Aanmerkiug alley (venir) au devant,
4 la rencontre q. q. Nu wordt — nog
door verfcheidene woorden in het fransch
uitgcdrukt. Zie hiervan eenige der voor,
naamite. Dat zal met van mune lippen
cela ne so y tira pas de ma bouche. Het zal
ter eeniger tijd aan den dag cela sera
decouves t un jour oil ants s. Dat is nit de
mode gekomen, la mode n'ese est plik. Kom
binnen entt ez. In iemands pleats —, hem
opvolgen , succeder a q. q., le remplacer.
Bat zal u duur te flaan —, vela vows coiitsra cher. In de kraam —, acCoucher. Line
moeder is van eenen zoon in de kraam gekomen , sa mere est accouchie truss fils. De
kraamvrouw zal er niet door —, Paccouchêe
n'en ecizappera pas. De wind komt door dit
veniler,, le vent passe par cette fendtre. Korn
mij nooit weer onder de oogen, que je ne
te revoie jamais. Over den muur , passer par dessus let muraille. Hij komt daarbij te kort , it pet d a cela. Daar zal niets
vein —, (dat zal gees gevolg hebben ,) cel n'aura aucune suite. Zijt gij daar eerlijk aan
gekomen, cela voile est-it venuhonnitement?
Dat woord komt van het latijn , ce snot est
derive du latin. Zijn broeder is ver in het
latijn gekomen, son fdre a fait de Brands
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Vylprogres dans le latin. pat komt niet te pas,
cela est hors de saison. Hoe hoog komt u
(kost u) dat laken de el ? combien vies co4te l'aune de ce drap? Hoe zijt gij aan zijnen oom gekomen ? comment vans étes-vous
rencontre avec son oncle ? Gij moot mij met
aan het lijf —, (met aanraken) it ve fruit
pas me toucher. Dit meisje zal wel aan den
many —, cette fills tt ouvera Bien tin marl.
Dit nieuws zal weldia onder de menschen
komen. , cette nouvelle sera bientOtdivulgude.
Ilij durft hem met meer onder de oogeu
it n'ose plus paraitre devant s ecs yeux , etc.
Ik ben dezen weg met gekomen , j e n' al
pas fait ce chemin. Ik kan met op zu nen naain
—, son nom ne me review- pas, je ne 7110
rappelle pas son nom. Er komt een onweer
op , it s'eleve un orage. Hij zal Met nit zij
, it ne se tirera pas, ne
ne fchulden
ddbartasserapas , tie see dettes. Men ken niet
van hem —, wanneer men bij hem is, on a
de la peine a le quitter , quand on est chez
lui. lemand op bet —, (hem ilaan),
etriller q. q. , le rosser, le battre. Achter
eene zaak —, (lets ontdekken) decouvrir
, it ne
I . ch. Hij zal Met your den nag
paraitra, ne se monts era pas. Gij zult dat
, vows us vicndrez pas a
niet te boven
bout de cela. Hij zal wel hooger , ( in
meer aanzien), ri monteta biers a un plus
haut degre. 1-1,j kwam tien gulden te on,
it avait un deficit , de dix florins, it lui man7 se reduire
wait dixflprins. Nader op sets
a q. ch. Wat zal daarvan , qu'en re ultera
t-il? is door mij nen
broeder aan een fink brood gekomen , mon
ft ere lui a mis le pain a la main. Zij zijn
tot afrekening gekomen, ils sont venus
compte. Hij kwam er heelshuids af, it eii
est sot ti biases nettes ; it s'en est tire bagues sauves. Om tot de ziak te — , venir
au fait. Het komt er maar op aan , dat men
wets , rl no s'agit que de savoir. Floe zijt
gij er toe gekomen ? qu'est ce qui pout vsuo
avoir induct a tine pas sills action ? Ik kan
er Met toe —, it me survient toujours q. ch.
qui m'empéche d'y commences-. Hoe zijt gij
aan dien hood gekomen? comment-avez-vows
obtenu ce chicn? Deze koop waren zallen
wel aan den man —, ces marchandises se
vendront biers. Hij is bier langs gekomen,
it passa pat ice. Spr. w. Die cerst komt,
maalt eerst , les premiers venus visit devant.
Een ongeluk komt zeiden alleen , un malheur ne vient jamais ( tout) soul , n'art ive
(zeew.) sloven den wind
jamais seal.
, passer, moister au vent. bij den wind
alley proche du vent; approcuer le vent.
Digt aan den wind — . 5 y ens, ass vent , s'abprocher du vent. Te boven , (raken5,,
parer le vent, gagner an vent. Zie verder
Aankomen, Overkoinen, Tus'.ehenkomen, enz.
Komemj , vr. komenijswinkel , wankel, waar
men zont , zeep , borer, kaas , enz. verkoopt , regrattci
homfoor,, o. rechaud, brasie, m. (bij de bakkers) ook vuurwagen , brasiere — um de
lum der papiermakers te warmen , cassoie ,
(bij de art.) espoulette
Komies ,

zie Commies, enz.

zekere plant , cumin.
Komun,
Komijnkaas of komunde kaas , vr. map
au cumin, m.
Komkommer,, in. concombre.
Komkommerbed , o. concise de concombres ,
Komkommerhof, m. fardin oil it y fi des concombres.
Kk3
Korn-
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Koinkommerzaad , o. grains de concombre, f. Komvol , yr. jattee, ecuellie, terrinie.
Komma , yr. virgule, zie Comma (0.
Koncilie , zie Concilie.
Kommandant , zie Commandant.
Kond ,. b. n. van kennen, (bekend) connu, e,
Kommanderen , zie Commanderen.
notoore, manifeste, annonce, e. — (en te
Kommandeur,, in. eertijds fchee ,pskapitein ,
weten) doen , notifier, faire savoir on conenz. commandeur; capitaine de navire;
naitre, publier, rendre maw:two. Een ieook — over werklieden , conducteur d'ougelij k zij —, que tout le monde sache, que
vriers dans un attelier. Galjoots —, capersonne n'ignore; qu'il soft connu a unchapitaine de galiote.
cun.
Kommandeurfchap , o. commanderie, f
Konde , onv. verl. tijd van Kunnen_
Kommando , zie Commando.
Kondor,, m., foort van Bier, condor.
Kommapunt, o. point et virgule, (;), petit Kondfchap , yr., berigt , beicheid , kennis ,
vie ter afikorting in de lat. woorden , als :
connaissance, information , f. , avis , no.
nobisq; voor nobisque.
Hij heeft nog geene kondfchap van die zaak,
Kommenfaal , m. dischgenoot , die bij anderen
it n'a pas encore connaissance de cette afraio e.
inwoont , commensal.
Inzonderheid in de krijgsdienst ; het inwinKommer,, m. beflag op tilbare of ontilbare
nen van berigt , verkenning , reconnaissance.
goederen , drukkende woeker,, saisie, f.—,
Ike generaal is op — uitgegaan , le general
angst , hartzeer,, gebrek aan de noodwenest alle a la decouverte 5 a faire une reconnaisdigheden des levens , chagrin, soin, toursance , reconnaltre Pennemi ; battre Pestrade
went, souci, no. peine, inquietude, f. (een
(met ruiters.)
jagers woord ,) drek van hazen , enz. tepaire ) Kond.fchappen , b. w. (ik kondfchapte , heb
fumier.
k,,ekondichapt), to weten doen , mander,
Kommerlijk , b. n. droevig , behoeftig , chaInformer, faire savoir; zie Kond doen.
grin, triste , plein de souci, facheux, se, Kondfchapper,, m. berigtgever, qui donne
soucieux, se, avec inquietude, indigent,
qifelque information de q. ch.,, porteur d'ae, avec souci, etc.
ws, rapporteur. —, verfpieaer,, emissaire,
sans
peine
,
sans
Kommerloos , b. n. en bijw.
explorateur,, —, ( in de krijgsd. ) fpion ,
souci, sans inquietude, sans indigence, onespion, —, (met paardenvolk) bstteur d'essoucieux , se.
trade
Kommernis , zie Kommer.
Kon fijt yr. fuikerooft, confitures, f. pl. zie
Kommerrijp , b. n. van vruchten , ter naauwernood rijp 5 a peine miir, e.
KonfPjfit.
C° ten, b. w. (ik konfijtte , heb gekonfijt)
Kommetje , o. petite ecuelle, petite jatte, f .
zie Confijten. In eene zaak gekonfijt zijn,
Kommisfarisfchap , o. commissariat, no. z i e
(iets wel verflaan , er achter zijn , j titre conKommisfariaat.
somme dans une a, wire, Pentendre bien a
Kompanje , zie Kampanje.
fond.
Kompanjemeester,, m. garde magasin tin roi, Konfilje , yr. mêlisfe , citroenkruid , milisse,
commissaire; officier d'un arsenal on maga.
citronnelle.
sin de marine, oificier tie Pamiraute.
Konfoor,, zie Kbmfoor.
Kompas , 0. fireekwijzer op zee , boussole, f Kongeraal , m. zekere foort van aal , congre.
compas de mer, de route. Zak —, volet,m. Hang Konen , o. lapin , no. (eertijds connil). Het
—,compas renvers. Los —, compas demonte.
wij fje , de voediter,, la lapine. Een tam
—, compas —, met eenen zonnewijzer, boussole
—, un lapin de clapier, domestique. Een
a cadran. — zonder kracht, compas mort. Miswild —, un lapin de garenne. Jong —,
wijzend , gedraaid — , compas affole, aiguille
lapereau , m. Konijnenvangen met het fret,
affblee. Welgeftreken — , compas bien touché.
prendre des lapins au furet.
De afwijking van het —, (van de kompas- Koni j nenberg , m. — bosch , — perk, — woud of
naald), la dóclinaison, la variation de l' aiguil- warande , gas enne , f. opzigter hier over,
le almanac.. —, dat alleen het noorden engat ennier,, m.
zuiden aanwijst , declinatoire, m; fig. zijn Konijnenhok , o. of kooi, Yr. clapier, m.
— is verdraaid , (het hoofd ilaat hem niet wel, Konijnenhol , o. terrier de lapin, M. -, in een
er loopt een ftreek door ,) it n'est pas de
konijnenbosch , enz. halot ,n1.— (bij de jabonne humeur, it a un coup de hacTze.
gers ,) een hol , waarin het konijn zijne
Kompasbeugel , m. balancier de compas , de
jongen legt , om niet van de grooten opgeboussole.
vreten te worden , rabouillete, f. ten —
KompashuWe , o. habitacle, tabernacle, m.
met een fret doorzoeken , !ureter un terKompaslamp , yr. , nachthuislamp , (op fcherier , en die znlks doet heat, fureteur.
pen), verine, lampe d'habitacle.
Konijnenjagt , y r. chasse aux lapins de gaKompasmaker, m. faiseur de boussole, fabrirenne.
cant de compas.
Konijnenkruid , o. wilde latouw,, latuw,, kii-:
Kompasnaald , vr. aiguille de boussole, aiguilieron ou laceron, no.
le aimantee.
Konijnennesten , o. meerv. cateroles , f. pl.
Kompasftreek , m. trait, m. pointe, f de corn- Konmnennet , o. bourse, poche, f.
pas, aire de vent, f. rumb on rhumb.
Kompenpastei , yr. pdte de lapins, no.
Komplot , zie Complot.
Komjnenvel , o. peau de lapin, f.
Kompost , yr. mengelfpijs , mengeldrank , Konijnshaar,, o. poll) de lapin, m.
compote , f melange de plusieurs choses ; sal- Koning , m. in eenen naauweren zin , die thane
migondis, m.
in Europa de gewoonlijkfle is , een opperKomst , yr. aankomst , arrivie, venue. Zijbeer of beheerfcher van een koningrijk , rot,
ne — was om een uur, son arrivie etait
alleenheerfcher,, monarque, souverain d'un
a une heure. Uwe — in dit land heeft mij
royaume. De — van -Pruisfen , le roi do
verhettgd , votre venue en cepays-ci m'a
Prusse. -- in het algemeen , iernand, die
donne de la joie. De — van den Mesfias ,
de hoogfle magt over meerderen heeft , zoo
la venue de Massie. De — tot den troon ,
ver zij door amen words voorgefteld , roi.
ravenement ate tr4ns, tot. accession au troIn veal flaauweren zin dragen in andere
no, f
werciddeelen , buiten Europa, alle onafham.

K N
K00
537
( o ) fils du roi, prince.
liankelijke vorfien, al gebieden zij flechts Koningszoon ,
over eenige weinige iteden , zelfs over cone Konitiklijk , b. n. royal, c. Koninklijke prins ,
fiad , then naam , als : zijn vader
roijaal prince du sang. Koninklijke huis ,
— (de
voornaamfie) der flad , son pore est roi de la
maison royale. De koninklijke familie
ville. Meer algemeen : lets dat in zijne
famille royale. Koninklijke gastmalen , fesfoort boven anderen uitfieekt , als de —
tins .oyaux. Koninklijke patenten , veiorin het kegelfpel ( de middellie kegel ,) le
deningen , letti , ordonnances royales ,
roi. In het Ichaaklpel — of heer,, roi; zoo
edits royaus. (bid papierm. ) — of kooak in het kaardpel , barren
roi de
ningspapier,, roijaal, le royal. Koninklijke
coeur. Voorts noemt men onder de dieof hoofdgalei , (in Spanje), galore reale
ren fommige met dezen naam. Zoo wordt
ou la reale. De komnklijke vlag , de vlag
de arend. de — ender de vogelen , ale
van de hoofdgalei , le pavilion real. —bijw.
(prachleeuw onder de viervoetige , en de haroyulement. Men heeft ons
ring onder de visfchen , roi genoemd ; (in
tig) onthaald. , on nous a regales royale,
de fcheik. )- het zuiver metaalachtige gement, magnifiquement. Hij leeft
deelte van een half metaal beet —, regale.
fait une depense de roi.
— van fpiesglas , revile d'antimoine; faun. Konkel , konkelfier, vr. lui, ledig , flordig
dat is een — van eenen jongen, c'est an
vrouwmensch , salope, femme sale ou
garcon excellent , etc ; fig. kleme
(en In
props e, souillon. Zij komt altijd als eerie regte
de natuurgefch. winterkoningje ,) roitelet.
—voor den dag , elle a toujours Pair d'une
Koningdom , o; royaute , f.
ftanche salope.
vod , haillon, torchon,
Konmgdag , m. Drie konmgen , jour des
Wat wilt gij met die konliels doen ?
Drie
vieren , faire les rois. Het driekoquo voulez-vous faire de ces haillons?
ningenfeest op den Eden Januarij Pepiphazie Spinrokken , — oude draaikolk , en
nie,
van daar , fig. in de konkels zijn (in
Koningm , vr. gemalin des konings , reine. De
verlegenheid ziju ) etre dans l'embarregerende —, la reine regente. Koninginras.
ne-moeder,, reins-mere. — weduwe , reine- Konkelen o. w. (ik konkelde , heb gekondottairiàre. Meer algemeen : de roos is de —
keld ,) iets kwaads beramen , ftoken , fmeden ,
der bloemen , la rose est la reine des flours.
in het geheim bewerken , machiner, intriRome werd de — der ileden genoemd , on
guer,. trainer, htasser, —, fpinnen, filer
appella Rome la reine des cites. In het
tine Intrigue.
ichaakfpel , ook vrouw in het kaartfpel , Konkelpot , m. fain. kofiijpot , (sobriquet pour
reine ou dame.
une cafetiere ,) an pot a café, faisant les
Koningrijk , o. royanme, no.
alleenheerdelices des femmes au commun, qui se rasfching , monarchte, f:
semblent pour tiamer, brasses..
Koningsarend,
aigle royal.
Konnen, zie Kunnen.
Koningfchap ,
zie Koningdom.
Konst , zie Kunst.
Koningsdochter, yr. prmfes, fine du roi , prin- Konftabel , konftapel ,
een bediende oncesse royale.
der het kinjgsvolk, die den kanonniers to
Koningsgezinde , m. en yr. ook b. n. royadienst
ook zelf de finkken affteekt,
liste, monarchists, manarchien,
,
—
eon buslchneter, (maitre) canonnier, hornroyaliser,, *
hardier.
Komugsgezindheid, vr. roye/lisme, m.
Konflabelskamer, , yr. plaats op een (chip,
Koningshof, 0. sour du rot, I:
onder de kajuit , chambre de canonniers,
Koningshuis, o.' niaison du rot, maison royasainte-barbe, gardiennelie.
le, f. — paleis , palais royal,
zie Konftabelsmaat,
(op fchepen) , second maiKoninklijk.
tre ousous-canonnter, aide-canonnier.
Koningskaars , vr. (in de kruidk., ) wit wollig Konitabelsmal,
kaliberftok , vigorte , f.
krutd , bouillon blanc ou molene,
Ook Konfiabelstent , yr. canoqnihre.
klein kaarkie waarover kinderen op drieko- Kont , vr. ( op het platte land niet ongebruikt,
ningendag fpringen , om zich te vermaken ,
doch anders een bag , vuil woord) de achterpctite chandelle ou boogie. —, (in de kruidfie, de airs , derriere, col, m.
kunde ,) bonhomme , m.
Konterfeiten , b. w. (ik konterfeitte , heb geKoningskind , o. enfant du roi, enfant roykonterfeit), nitfchilderen , afbeelden , (weial, on.
nig nicer gebruikel.) portraire , faire le porKoningskieur, vr. couleur du roi ; —, der
ti ale de, tirer ; c site of wire. Van daar het
oude koningen , purper,, pourpre.
deelwoord contrefait, irtgebootst.
Koningskroon , vr. couronne royale, f. diade- Konterfeitfel , o. afbeeld.fel, portrait, ouvrage
me, m.
contrefait,
Koningsmoord, in. regicide, assassinat d'un Konvooi, m. convooi , geleid.e bedekking
roi.
van een of meer ' oorlogsfchepen , convoi,
Koningsmoorder, in. regicide, assassin d'un ,m. conserve, f. Een fchip dat andere fcheroi.
pen tot bedekking vergezelt , om te beKoningsfchap , o. royaute , f.
fishermen, vahseau de convoi. Onder — zeilen ,
Koningsttaf, m. sceptre.
Varen , aller de conserve, de convoi. De konKonings-flraat, vr. rue royale „4:
voijen en licenten (thans de uitgaande en
Koningstitel, in. titre de raj, titre royal.
inkomende regten), la douane, f. on lee
Koningstroon, m. (oo) trene royal.
droits de sortie et d'entree. Zie TolhuisKomngsvisch ,
gradeau, ( in de nat, gef.)
kainer.
kakongo.
Konvooilooper,, m. courtier de douane, emKoningswater,, 0. mengfel van vitrioololie
ploye qui se charge de tout, ce qui a rapport
met falpeter, eau regale, chrysulde,
la douane. Zie Convooilopper.
Koningzeer,, o. kropzweer,, klier-, of keel- Konzenilje, vr. een zeker Amerikaanscli ingezwel , (dus genoemd , omdat het bijgefekt. Van, zulke gedroogde diertjes komt de
kostelijke karmezijn- en fcharlaken verw , beloof wilde , dat een koning dit , door aantaking, konde genezen,) Ocroaelles-, f: pl.
houdende denzelfden main, cochenille.
Kooi,
Kk4
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Kooi , yr. de flaapplaats des fchippers, ook
andere flaapplaatfen voor reizigers op een
vaartuig; ook eene hangmat, waarin het
fcheepsvolk flaapt, lit dans un vaisseau,
chalit marin, hamac , branle, m; fam.
Hij is al te ii est dela Gauche. — eene
plaats waar fchapen opgefloten worden, en
veilig rusten kunnen , fchaapskooi , bergerie,
vogelkoof, caf. pare de moutons , m.
ge,-voliere; k000vol , eagle. Eenden canardiet e , voorbijen ( bijenkorf) , ruche.
DJ de boekdrukkers noemt men de wiggen,
of korte fluithouten one den vorm vast te
zetten , ko-Oijen , petits coins d'imprimeur.
Kooi-eend , o. canard d'appel , m.
Kooijen 5 b. w. (ik k000de , heb gekooid), in
eene kooi zetten, encager,, mettre dans nose
cage, — van fchapen,parquer.(bij de boekdr.)
server les formesavec les coins. — onz. (met
heblAen) bijflapen ; doch incest in eenen
kwaden zin, voor in olitucht levee. Zij —
met elkander, ils vivent en concubinage.
Kooiman, degeen die eene eendenkooi toebehoort, of de wilde eenden vangt, proprietaire d'une canardetie, on celui qui la dirige.
Kook , yr. de toefland van eene zaak, als dezelve dadelij k kookt, als : Het water is aan
de —, l'eau commence a bouillir. Het water is van de —, l'eau ne bout plus ; fig en
fain. Hij is van de — (hij bevindt zich niet
wel) , it ne se trouve pas bicn ii est un
pen malade; ii n'est pas clans son assiette
ordinaire.
Kook- of keukenboek , o. livre de cuisine, qui
enseigne a faire la cuisine, m.
Kookhuis, o. leuken, cuisine, f.
vleeschketel , marmite , f.
Kookketel ,
Kookkunst , yr. art de faire la cuisine, articulinaire , m. cuisine.
Kooklepel , m. cuiller a pot, f.
Kookmachine , yr. zeker werktuig met een
dekfel, gefloten met eene fchroef, waarin
men het vleesch fchielijk doet kaken ; en
zelfs in eene brei kan verteeren, papintaanlche pot genaamd, digesteur, on.
Kookpan , yr. kastrol, casserole. —, groote koperen ketel, (bij de fuikerraf.) chaudiere
sucre.
Kookfel, o. decoction, f.
Kool, yr. (o) een doorgebrand flak hout
, un
turf, enz. charbon,
Eene rookende
fumeron. Eene turf —, un charbon de tourbe. Eene hoots un charbon de bois.
Geftotene of gemalene kplen , aigremore.
De verbranding van houtskolen , cat bonis ation. Steenkolen, des charbons de terre.
Fijne fleenkolen , gruis, de la houille. Engelsche kolen, des charbons d'dngleterre.
Luikfche kolen, de la houille. Schaal-kolen,
houille feuillee. Doove kolen , des charbons
eteints. Een huis in kolen leggen, (hetzelve in brand fleken) require, mettre tine maison en cendres, mettre le feu a une maison.
Dat huis is in — geraakt , Bette maison est
consumee par le feu, s'est brulee ; fig. Op
heete kolen flaan of zitten , (groote haast
d'
hebben) avoir grand'hate ; bt
erne; etre sur le go il. Met eene zwarte
teekenen (een kwaad in zijne afzigtigheid
vertoonen), faire passer q. q. pour mechant
et criminel , le rendre_ ties noir,, le peindre
vivement. Het vurige gezwel eener pestcharbon _pestilentiel.
buil heet ook
Kool, yr. (oo) een bekend moesgewas, chou.
thou
Boeren — 5 chats frise , crepu. Sluit
chots tabus. Satonna. Kabuis of buss
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voije of favooifche — chow de Savoie on de
Milan, du pancalier. Italiaanfche —, du
bo ocoli. fig. Iemand koolen verkoopen, ( door
zotte vertellingen misleiden , anders knollen
voor citroenen verkoopen), _plaisanter,, se
des gees pat des fansrailler de q., q.
seas; duper , tromper q. q. Zie op Knol.
fpr. w. Het fop is de — niet waard, le jeti
ne vaut pas la chandelle. Iemand een koolt) e
floven ; zie op Bakken, en verder... de met
— zamengeflelde woorden, als: Bloem —
5 Spruit —, enz.
Knol
Roelaarde , yr. gruis , houille, de la terre
charbon.
Koolader yr. veine de houille.
Koolasch , yr. count es de charbon, f. p1 (bij
de glasb.) crayer,
K.00lbak , m. kolenbak of plaats waar men de
kolen legt , chat bonnie, .
Koolbijter,, tn. (onsekt) zie Pissebed.
Koolblad, o. feuille de clzou ,
Kooldrager , m, pot te-choux.
Koolgroef, zie Koolmijn.
m. lievre nourri de feuilles de chou.
Koolheler, zie Koolfchip.
Koolhof of tuin , of akker m. jardin, champ,
lieu plante de choux.
Koolkapelletje , o. brassicaire ; m.
Koolluis , zie Koolworni.
K.00lmees, yr. , foort van mees, rnisange noiratio , nonnette cent-hie.
Koolmijn , yr. houillere.
Koolmoes , m. potage de choux, rn soupe aux
choux, f:
Koolplant, vr. _plante de thou.
Koolrnps, yr. chenille du chou.
Koolfchip , o. navire, vaisseau, chargé de
charbons, m. bateau a charbons.
Koolfehipper, oak koolhaler genoemd , m.
capitaine qui charge son uaisseati de charbons.
jet, rejeton ou tendron de
Koolfpruit ,
thou, f. seozette, f. brocoli , tn.
Koolflof, o. (bij de fcheik.) overblijffel van
zeker kookfel of uitbranding, hetwelk niet
kan ontbonden worden, carbone ,
Koolflofzuur, koolzuur,, o. (bij de fcheik.)
acide carbonique, cabonate. Dat de gedaante of hoedanigheid heeft van koolzure
carbonise, e.
Koolflronk , koolflruik, m. trognon de chow.
Kooltje, verkl. wool(' van Kool. zie Kool.
klein doof —, gayette, f.
Kooltuin , zie Koolhof.
vor a chow, sorte de chenille.
Koolworm,
Koolzaad, o. graine ou semence tie chow, f.
colza, colzat ou colsa, tn.
Koon , yr. (on) wang , joue. Hangende koonen , des roues avalees.
Koonflag, m. oorveeg, sou et.
Koop, m. het koopen, verkn gen van iets tegen betaling, achat , tnarc le, m. emplette,
bon
f. Eenen -goeden — doen, faire ittindonne
achat. Hij geeft dat te goed
cela a trop bon marche. Toon mij uwen —,
lien gij op de ken-lois gedaan hebt , montrezmoi votre achat que vows avez fait a la
faire. Hij heeft het mij gelaten voor den
— prijs, it me Pa cede au prix d'achat.
De levensmiddelen zijn er goed —, les vivies y Borst is boos marche. (Gij hebt aan dit
dock eenen goeden — gehad, vows avez en
bon marche de ce drip. Dat is zeer goed.
fchande — 5 fpotprijs, c'est un marche
donne. Ik heb den — daarvan fchriftelijk gedaan, fen ai fait marche par ecrit.
cette- maison en A
Dat )auis ilaat te
ven-
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vendre. Is dat te —? cela est-il a vemdre?
lets op den — maken ( zonder besteld.
te ) , faire q. ch. pour en tenir
magastn, pour le vendre a Poccasion, le
faire legêrement. Te — zetten , mettie on
exposer en vente. Htj had den — gelloten
maar zijn y ader heeft hens gebroken ,
avast couclu le marche, mais sbn peso l'a
rompu. Een —, dien men niet wil 'louden,
un marche d'eufant. — breekt huur, achat
passe louage. Men moet niemand in den —
vallen,, si see Jane pas aller, coup it sur le
marche de q. q. lets op den — toekrijgen ,
recevoir q. ch. par dessus le ma; che ; fig.
zijne ter te — dragen , zetten , (zich oneerlijk gedragen) , inettre son honneur a l'enchàre; prostituer son honneur. Ergens goed —
afkomen , sortir d'une affaire, en etre quitte a bon marche. Eenen — toellaan , lather
le mot. Op dien — ita ik het u af,
cette condition je vous le cede; Spr. w.
Goed — verkoopen maakt den winkel ledig,
bon marche vide le pannier. — van geestelmjke ambten, simonie, f.
Koopäl , in. en yr. une personne qui aime
acheter tout.
Koopbrief, m. lettre d'achat, f. contrat de
vente , a'achat; titre de possession , contrat
d'acqnisition , m. facture,
Koopceel of cedel , yr. liste de choses achetees.
four de vente.
Koopdag ,
Koopen , b. w. ( ik kocht , heb gekocht ) ,
acheter. Hij heeft veel boeken gekocht,
it a achete beaucoup de ou bien des livres.
Op crediet iets —, acheter q. ch. a credit. Hij
heeft eenen fraaijen ring op crediet gekocht,
it a acheti sine (fait emplette d'une) folic
',ague a ci edit. Op dig, op tied —, acheter a terme, a condition de payer a un
certain jour fixe. voor baar, gereed geld,
klinkende munt , acheter comptant. Duur —,
suracheter. Gij hebt dien hoed duur gekocht vous avez surachete ce chapeau.
acheteur. — van vaste goederen,
Kooper,,
acqueteur. kalant , chaland. — van een
buss of ander vast goed , adjudicaire.
simonidque. . —vanegstlijkub,
Koopgierig, b. n. qui aime a acheter; qui en
a grande envie.
Koopgoed. , o, marchandise de debit, tontes
sortes de marchandises, fabriquees pour en
garnir un magasin.
Koophandel , m. commerce, negoce , trafic.
— driven in 't groot , in 't klein , negocier, faire commerce en gros, en detail.
Den — betrekkelijk , mercantile, commercial, e.
nne emplette faire
Koopje , o. marche d'or,,
aan hebben ,
bon marche. Ergens een
aire un bon mat cid , acheter q. ch. 4 bas prix.
f(boertend
, fpottend ). Hij zal daar geen
— aan hebben , (hi.) zal daar flecht mede
aanzeilen ,) le voila dans de beaux drape
blancs , it n'en sera pas bon marchand; it s'en
trou'vera mauvais marchand.
Kooplieden , m. meerv. van koopman , marchands , negotiants. koopers , achetours, etc.
Kooplust , yr. envie d'acheter ; fam. rage ,fureur d'acheter.
Koopman , marchand, negotiant, commercant , trafiquant. — die lets gekochtheeft,
(kooper , ) acheteur. — in 't groot , in 't
klein marchand en gros en — in
eijeren en gevogelte, coquetier. —, die, geenen winkel hebbende , de waren langs de
firma te koop itelt brilandinier.
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Koopsmansbrieven , m. meerv. lettres mercantiles , f. pl.
Koopmansgeest , esprit mercantile.
Koopmanfchap, yr. waren , goederen , marchandises , f.
, zie ook Koophandel ,— van
geringe waarde , kramerij , mercantile.
}l oopmanfchappen , o. w. (ik koopmanschapte, heb gekoopmanfchapt ,) faire commerce,
negoce 5 trafic, commercer,, trafiquer.
Koopmansjongen, app., enti marchand. — beniende , garcon, commis de marchand.
Koopftranskantoor,, o. comptoir de marchased, m.
Koopmansrekenkunst, yr. atithinetique mercantile, f: calcul mercantile, m.
Koopmansitul , m. style mercantile. Naar i koopmanswijze , volgens gebruik van den koophandel, buw. mercantilement.
Kooppenningen, meerv, koopprijs, prix d'achat on de vente, dossiers d'achat de
quelque acquisition, m. valour venale , f.
Koopflad, yr. vale commercante on marchande, de commerce.
Koopfler, y r. die iets koopt , acheteuse.
Koopvaarder,
koopvaardijfchip , vaisseau,
timent marchand.
Koopvaarder , m. fchipper van een koop yaardijfctlip , patron on maitre d'un vaissean,
.d'un navire marchand.
Koopvaardij , yr. commerce maritime, m.
Koopvaardij (chip , o. zie Koopvaarder in de
eerfle bet. — van Marfeille , caravaneur.
m. Turksch —, met eenen zeer hoogen
achterfleven , caramoussal ou caramoussail.
Koopvaardijvloot yr. flotte marchande.
Koopvernietiging , yr. ontflag van eenen
koop , (bij de regtsg., ) redhibition. Het
geval daartoe leidende , cas redhibitoire.
Koopvloot , yr. fierce marchande. Op zulk
eene vloot paslen , kruisfen , (zeew.,) vigier.
Koopvrouw, , yr. handelaarfler,, marchande.
— in n2odeklaren , marchande de mode;
—, die geenen winkel hebbende , de waren
langs de Itraten te koop , brelandiniere. —, die koopt , acheteuse.
Koopwaar,, yr. marchandise.
Koopwijf, o.' dat in geringe waren handel
drijft , die verkoopt, vendeuse.
Koopziek , zie Koopgierig.
Koor,, 0. eene rei zangers of danfers , choeur
m. Het engelen —, le choeur des anges.
Het herders —, le choeur des bergers. —5
het achterfle gedeelte eener kerk , tegen het
oosten , ( in de roomfche kerk , raar bet
hoofdaltaar Itaat , ) choeur de Peglise. -,
eene y erheveue plaats in eene kerk , of in
een ander gebouw,, van waar gezongen
wordt , plaats der zangers en zangeresfen,
jubd , ambon, m. Ten kore komen ,
chanter au choeur.
Koorboek , o. met noten , (in de roomfche
kerk ,) antiphonier on antiphonaire, m.
Koord , yr. gedraaid fnoer van zijde , kemelshaft , wol , enz. corde f. cordon, m. Met
de— geftraft worden , opgehangen worden , due puni de la corde , etre pendu.
Op de — danfen, dancer sur la corde. Op
danfen , voltiger. — van eenen
de flappe
hoed , cordon d'un chapeau, m. Gouden , zilveren of zijden
, om den bol van eenen
hoed , bourdaloue, on bourdalon, m.
fig. Iemand aan zijne fnoer aan zijn touwtje krijgen , attirer q. q. 4 son parti, 4
sa cordelle.
Koordeken , m. domdeken, doyen de chapitre,
des chanuines.
Kk5
Koor.
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Koorden, vr. meerv., boordfel 5 belegfel
galons , passements, m. pl. Een met — belegd kleed , un habit galonne.
Koordendanfer,, m. danseur de corde, (bij de
ouden,) fanambule, funambule, cremnobate,
schenobate.
Koordendanfter, yr. danseuse de corde, (bij de
ouden ) funambule.
'
KoordencIraaijer,
m. lijndraaijer,, cordier.
Koordje, o. inoertje , cordelette , f. — eenen
beurs , tirant. tn.
Koordplant , yr. (in de kruidk. ), volubilis, m.
Koorheer,
domheer, kanonik , chanoine.
Koorhemd , o. surplis , m. — met enge of naau we mouwen, tochet, m. zie Koorkleecl.
Koorjongen , no. enfant de cliocur.
Koorkap , m. kafuifel , chasuble, f.
Koorkleed , o. surplis , carnal', m. — der
monniken , coule, f. winter — der kanoniken , chape, f.
Koorknaap, zie Koorjongen.
Koorkoster, m. sacristain.
Koorkosteres , vr. sacristine.
Koorlamp , yr. lampe de choeur.
Koormeester, m. in eene domkerk, prichantre,
pricenteur ou prechanteur.
Koornon, yr. officiante on religieuse ofiiciante, officiere.
Koorrok , m. der mispriesters , tunique.
Koorftoel , m. (voor de kanoniken enz.) stable, forme , f.
Koorts , vr. , zekere bekende ongefteldheid ,
, derfievre ; ,alledaagfche , anderdaagfche
dendaagfche „&l/re quotidiennp, guarte, tierce. Dubbele anderdaagfche —,
tierce. Regelmatige , zachte ,
fievre double
koude —, fievre reglee, petite , froide.
Het later komen van de —, post-position.
— die maar eons komt , en den etmaal duurt , une fievre ephemere. Heete
fievre chaude ou ardente. Afgaande —,
yre intermittente. Aanitekende — , fievre contagieuse. Ontfleking —, phlogopyre.
Aanhoudende —, fievre continue. Kwaadaardige —, fievre maligne. Gal — fievre
bilieuse. Scharlaken —, fievre scarlucine.
Rot —, fievre putride. &linen —, fievre
interne. De afneming der —, le declin de
la fievre. De hoogfte trap der le fire
de la fievre. Slepende —, fievre lente. —,
met hitte en koude te gelijk, met gedurige
rilling, fievre Zinking , fievre
catarrhale. Gedurige — zonder vermindering , fievre sans intermission. Melk —,
Pyre de lait. Uitteerende —, Pyre etique
an hectique. Bluts of vlek —, fievrepotirpree
au pitichiale. Zweet fievre suante. Bevende — fievre tremblante. Pestachtige
—, P y re peotilentielle de Hongrie ;fig. Dat
is iemand de — op het ltjf to jagen , voila
assez pour faire mourir de pour; cela me
donne la fievre ,tn'alarme extremement. Verhandeling over de —, pyritologie. Middel
tegen de —, rentede pyretiquo.
Koortsachtig , koortfig , koorAverwekkend ,
b. n., fievt eux , se, febrile. Eene koortfige
pols , ten pouts febrile. Eene koorts verwekkende oorzaak , une cause febrile. — febricitant , e. (mid.)
Koortsbast , m. yuina, quinquina.
Koortsdag , m. Jour de fievre.
Koortsdrank, m. koortsverdrijvend middel,
ebrifuge, m. potion febrifuge, remede conftre
la Pyre.
Koortfig , zie Itoortsachtig.
Eoortsmiddel, o. middel tegen de koorts, an-
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tifebrile antlpyritique, m, Zie Koortsdrank.
Koortsverdrijving , zie Koortsmiddel.
Koortsvlekken , yr. meerv. petechis.
Koortsverwekkend , b. n. fievreux , se. De
herfst is het jaargetij, waarin de meeste koortfen heerfchen, l'antomne est la saison de l'annee
la plus fievreuse.
Koorzang, m. chant die choeur, cantique entonne par le choeur , plain-chant. Verfierd
kerk- of — machicotage (in de Hove yr. kerk
to Parijs).
Koorzanger,,
choriste. — in de Bove vrouwe
kerk EC Parrs, machicot. (in de kerkgefch. ) (eerite ) — (ante-) paraphoniste.
Hoofd der koorzangers ( bij de Grieken )
coryphee, m.
Koorzangiler,, y r. soeur choriste.
Koos , on y, verl, tijd van Kiezen.
Koot, vr. (o.) been van den hiel van een
varken of van een mud, waarmede de kinders fpelen , bikkeltje , osselet , tn. Met
kootjes fpelen , fouer aux osselets ,,
talon, m.; fam. Vast
—derpan,oz.
op zijne koten, in zijne fchoenen itaan
se tenor forme sur ses pieds ; etre bien
assure de son baton. Een work, dat wel op
zijne koten flaat , tin ouvrage solide.
Kootjongen, m. garcon qui joue aux osselets.
Kop , m. het bo y enfte rondo gedeelte van iets,
tete, f. De — van eene fpeld , van eenen
fpijker,, la tete d'une epingle, d'un clou.
fpr. w. Hij heeft den fpilker op den — geflagen Cluj heeft den waren grond aangeeven) it a trouve la five au gateau,; it a
mis la main sur le bon endroit; it a pris le
lucre au corps; il divine, etc. Het hoofd
van een diet, ook eons menfchen in den
vertrouwelliken trans, en wel van zoodanig
eenen, welkin men juist geene uitilekend9 achting meent fchuldig te zijn , tete. Zie Hoofd.
houdt den hoed op den —, it garde le
chapeau sur to tete. Een kale —, une tote
lade. De — word hem voor de voeten gelegd , on lui traacha la tete. fig. of fpr. w.
Daar is goon noch ilaart aan dat gefchrift
te vinden , on ne pent trouser ni commencement ni fin a cot derit; c'est un pier galimatias. Men heeft den dief bij den — gevac , on( a arréte saisi le voleur. Hij liep
halo over —, it courut en grande hate. Met
den — tegen den muur loopen , aboyer a la
lune, donner de la rite contre le mur. Met
den — gebruid zijn , avoir perdu l'esprit ;
etre fou, 'bile, etre de mauvaisehumeur.—,
geheugen. Hij heeft eenen goeden gezonden —, of a sine bonne tete, it est intelligent; c'est ura homme de beaucoup de sent
et de fugement.
getteldheid des goheeft eenen onverzettelijken,
moeds.
ibjven it est opinidtre , entete. Zie
Koppig. Koppen , meerv. voor man , manfchappen , als Eene bende van zes honderd — , une tr wipe de six cents - hommes. De — van een wild varken, van
olio vetfcheurende dieren , ook van eenen
zalm, fnoek, van een tonijn , hoot :
hare.
Kop , eeri woord dat in het algemeen een
ligchaam beteekent , hetwelk eene diepte
heeft. in het bijzonder een werktuig om
nit te drinken , tasse Eenen — (nicest
kopje) broken, casser une tasse. Eon —
en fchoteltje, tine tasse et soutasse. Een —
thee drinken , prendre une tasse de the.
Zie verder Kelk, Korn, Schaal. —, nieuwe
mat-
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maat van clrooge of natte waren , litre, li- Koperfnee of fnede , vr. gravure stir le, en
cuivre, en taille-douce.
tron. Een melk , un litre de lait; —,
laatkop (bij de wondh.) werktuig om ie- Koperfleekkunst , vr. , kunst om op metalen to
mand van bloed te ontlasten, ventouse, f.
graveren , chalcographie.
metaalgra.veerder, , chalcoKopbout,m.(op fchepen) cheville de ate ronele,f. Koperfleker,,
Kopeck , m. rusfifche geldmunt, Avaarvan hongtaphe oti calcographe.
derd eenen roebel uitmaken , copeck.
Koperwerk , o. oil y , age de, cuivre, m. KoperKoper , o. cuivre, tn. Rood — cuivre rouge,
keukengoed , o. vatsselle' de cuivre, batterie
en. zuiver rood -- , de la rosette, f. Geel
de et:tyre, j: Geel —, komende van Dinant,
—,cuivre, potin faune, laiton, airain, m.
dinanderie, f.
cuivre
vierge.
Onbereid, ruw
Ongezuiverd Kopglas , zie Kop, in de laatfle beteekenis.
cuivi e noir. Gefnieed —, cuivre corLaatkop.
roye. In — ihijden 5 graver su p le cuivre Kopje , zie Kop.
avec le burin. — (bij de fcheik.) venus.— Kopij , yr. eene affchrift ; ook eene fchilderij
1
naar een oorfpronkelijk fink vervaardigd ;
vitriool , vitriol de venus. in.
bij de boekdrukkcrs het fchrift , waarnaar
Koperachtig, koperig , b. n. qui ressemble
men de letters zet ; ook eene geringe fchets
du cuivre, qui contient du cuivre, qui sent
le cuivre, cuivreux, se.
van iets, copie.
Koperasch, yr. cuivre brute, m.
Kopieren , b. w. ( solid w.) ( ik kopieercle ,
lleb gekopieerd) , eene affchrift, enz. van
Koperberg ,
kopermijn , mine, miniere de
cuivre, f.
iets maken, copier.
Koperblaci, o.feuille lame,planche de cuivre, f. Kopijgeld, no. honoraire d'un auteur.
Koperdraad , o. fit de laiton, in; bundeltje , Kopiist , m: copiste.
ouvrage , m.
bosje — (bij de fpeldem.) cueillte on cueillee. Kopijregt , o. droit depublier
Koperdrukker,, m. imp! imeur de taille-douce. Kopmes , kerfmes , m. (bij de wondh.)
Koperdrukkerij , yr. imprimerie en taille-douce.
ficateur.
paire
Koperdrukkleur, vr. noir d'Allemagne, m.
Koppel , o. paar , couple, f. couple ,
Koperen , b. n. onverb. de cuivre. Eene —
f. AANMERKING, une couple, zegt men ook
tabaksdoos, une tabatiere de laiton, d'aivoor twee of ook meer clingen zamengevoegd;
rain, de cuivre jaune ; — ketel , chaudron,
als Geef mij een —, paar , appelen , donGroote — ketel , brouwketel chaunez moi tine couple de pommes. Een — duidiere f — eeuw,, siècle d'airain. — mondyen, (een doffer en wijfje ) une couple de
fink aan een blaasfpeeltuig , cuivrette, f.
pigeons. 1k heb u niets aan te bieden , dan
gefchut , canon de, fonte. fchijfloop ,
een — of paar eijeren , je n'ai rien a vows
presenter qu'une couple d'oeufs. —wordtbok
waarop men de flukken zet, die men
wil draaijen , ( bij de horol. ) cuivrot.
gezegd voor band om twee jagthonden i za— plaatje , band of ring om iets, virole f.—
men te binden , lien qui Bert 4 attacker deux
platen , plaques, planches on lames de cuiclziens de chasse. De honden hebben hunvre, pl. Gegraveerd op eene — plaat,
nen gebroken , les chiens ont rompu leur
grave, e, stir une lame, planche de cuivre. Kocouple. Zie Koppelband . Couple, tn. wordt
perfnede , plaat in koper gefneden, gravugezegd vau twee personen , door liefde aan
re en taille-douce.
elkander verbonden , van twee echtgenooten;
Koperen ,•b. w. (ik koperde , heb gckoperd)
ook van dieren door voortteling verkregen;
met koper beflaan , garnir de cuivre. Een
als : Dat is een gelukkig — , paar , c' est tin
gekoperd fchip, un vaisseau garni de cuiheureux couple. Een — duiven , (doffer en
vre.
wijfje ), tin couple de pigeons (une paire de
Kopererts ,
mineral de cuivre, mineral,
_pigeons). Van dit — duiven heb ik reeds tien
m. mine de cuivre,If.
jongen gehad , de ce couple de pigeons j'ai
Kopergeld , zie Kopermunt.
déjà eu dix petits. Een — duiven is toereiKopergieten , o. fonte , fonderie de cuivre, f.
kend um een duivenhok te vermeerderen
b. w. fondre du cuivre.
maar een duiven is niet genoeg voor het
Kopergieter,,
fondeur de, en cuivre. Zie
middagmaal van zes personen , un couple de
Geelgieter.
pigeons suifit pour peuplo N une voile; e, tees
Kopergoed, zie Koperwerk.
colombier,, mats une couple de pigeons ne
Kopergroen ; o. vert de gris , verdet , tn. Het
sufit pas pour le diner de six personnes.
trekken van — nit koper, het daar van afdoen,
Ook gebruikt men tine couple voor dingen ,
decapitation; b. w. &caper.
enz. die men dan enkel , dan met elkander
Koperig , zie Koperachtia-.
gebruikt ; als : De flagter heeft een koeiKoperkleurig , b. n. cuivre
' 0. Koperkleur, yr.
jen gekocht om te flagten , le boucher a achecouleur de cuivre. — brons 5 bronze 5m.'
ti une couple de vaches pour tuer. Ik heb
Kopermijn , yr. zie Koperberg.
nog een paar gulden , j'ai encore une
Kopermolen , m. moulin a cuivre; pletmolen,
couple de florins. — osfen om . te ploegen, une
laminoir pour le cuivre.
couple de boeufs pour labourer. — your
Kopermunt, yr. monnaie de cuivre ,f billon.
Paar , _paire, worth gezegd van dieren en
Koperroestig, b. n. kopergroenkleurig (in de
dingen , welke persoonlijk te zamen behoogeneesk.) erugineux , se. Eene — gal , une
ren ; een paar schoenen , kousen, tine paire
bile drugineuse.
de souliers, de bas. Zie Paar. Eindelijk
Koperrood , o. (bij de fcheik.) vitriol bleu,
wordt — ook door harde vertaald voor
tn. couperose bleue 5 f.
troep , van rosachtige dieren en vlugt der
Koperroodachtig , b. n. vitriolique.
vogels, als : De herten begeven zich te
Koperflagen , o. métier de chaudronnier, tn.
zamen , trekken in de maand van November
— van geel koper, dinandier.
in troepen te zamen, lee cop se mettent
Koperflager,, m. koperimid, chaudronnier.
en harde au mois de Novetnbre. De wilde
Koperflagerswerk , o. chaudronnerie, dinanganzen vliegen altijd in koppels, les oies
derie, f.
sauvages volent toujours en harde, en srouKoperilak, o. (bij de fcheik.), matte tie cuipe. Een
duiven, Woe harde, troupe do
vre. f:
pigeons.
gait.
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Koppelaar, linwelijksmaker,, entremttteur
de mariage, courtier de mariage, (bij verachting) maquignon.
Koppelaarfler,, vr. entremetteuse, courtiere de
marlage, a_pparieuse, (bij veracht.) maquerelle. verleidfter,, appareilleuse, (in
Spanje) duigne of douegne.
Koppelarij , yr. magnet ellage , maquignonnage, na.
Koppelband , o. (voor honden) couple, accouple 5 plate-longe, f.
Koppeldicht , o. tweeregelig vers, distique,
m.
Koppelen , b. w. (ik koppelde , heb gekoppeld), tot eenen koppel binden , vereenigen , coupler, accoupler,, joindre; mettre
par couples, lier, apparier. De honden —,
(bij de lagers) harder lee chiens. Een
welijk , s'entremettre pour nouer un mariage. Woorden — , vereenigen , combiner,
lier,, joindre des mots.
K.oppeling , vr. vereeniging, paring , accouplement, apartment ou appariement, enchainement , m. , jonction. — van een
buwelijk , entremise d'un mariage. — der
jagthonden, ameutement, m.
Koppelriem , laisse, harde, f. Windhouden aan eenen — houden , tenir lee levriers en laisse. De honden hebben hunnen
gebroken , les chiens outrompu leer
hae.
Koppelteeken , m. bindteeken , tiret, trait
d'union, m. barre de liaison, f.
Koppelwoord , o. (in de fpraakk.) voegwoord ,
confonction, particule confonctive, f.
Koppen , b. w. (ik kopte , heb gekopt) door het
zetten van koppen bloed aftrekken , ventou
fcherven
ser, appliquer des ventouses.
scarifier.
Koppenzetter,, m. koppenzetfler,, yr. kopper,
kopfter,, homme, femme qui applique les
ventouses.
Koppenzetting , yr. action d'appliquer des
ventouses.
Koppertjes , of koppeltjes ; koppermaandag ,
in. de zde maandag in het nieuwe jaar,, die
in fommige oorden van Nederland , vooral
in Groningen, in vrolij kheid wordt doorgebragt , second lundi de Pantile, jour oil lee
garcons ou compagnons imprimeurs se diverassent; lurid: perdu.
Koppig , b. n. hoofdig , flijfhoofdig, haisfiarrig,
tegenitribbelend tetu; e, opinidtre , entete , e,
acariatre , recalcitrant, e, obstine , e, taquin , e, retif, ive 5 etc. Hij is zoo —,
dat hij nooit afgaat van hetgeen hij heeft
gezegd , id est, si tetu que jamais it tie deword de ce qu'il a die. Een — kind ,
enfant tetu. Koppige , hoofdige , zware
win, du y in capiteux ot! famous.
Kopp i glieid, y r. hoofdighetd, flijfhoofdigheid,
enz. entetement , m. opinidtrete obstination.
acaridtrete.
Koppiglijk , bijw. flijfhoofdiglijk , enz. obstinement , opini atreTent.
Kopping , vr. fcherving , infnijding in de bovenhuid , scarification. Zie K.oppenzetting.
Kopriem , m. aan het hoofdflel van eel] paard,
fronteau , frontal'.
Kopfter,, vr. zie Koppenzetfler.
Kopftuk , o. (bij (lagers) un morceau de tete,
m. — , certaine piece d'argent en Allemagne,
sine piece de vingt kreuzer. — 5 foort van
oude geldmunt onder Lodewijk XII ,
waarop het hoofd des Konings was geilagen , teston, tn.
eigenlijk koorjongen , die onder
Koraal,
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den opperkoorzanger in de roomfche kerb
zings, choriste.
Kocaal y r. en o. (a) Een fieenachtig gewas
in de gedaante Bens booms , dat op den
grond tier zee gevonden words, en van
kleine worsen ontfiaat , die het tot hunne
woning bereiden. De flof zelve is onzijdig.
Coral', tn. pl. coraux. De van die lint gedraaide monde bolletjes, die tot paternosters
of rozenhoedjes of rozenkransjes gebruikt
worden , grains d'un chapelet , patent) tres. f;
ook tot fieraad aan eene ri1 geregen, en
om den hats der dames gedragen worden,
wanneer het vrouwelqk is en een meerv.
heeft, grains de grail. Verder dragen sonde bolletjes, die aan een 'hoer geregen
worden , denzelfden naam ; als : koralen van
barnfteen van glas , grains d'amb, e, de
verre. Bloed —, grins de corail rouge.
Kleine glazen van verschillende kleuren
waarvan de zwarten veel honden , rassade ,
f: roode koralen , (in den handel met Cairo), to: ailles , f.—, die uit de aarde gegraven worden , corallites , m.
— (bij de
goudin.) almargen.
Koraalachtig , bij w. corallin, e, coralloide. Met
koraal gernengd , (bij de Apoth.) coralle, e.
Koraalagaat , vr. de l'agathe t sage.
Koraalboom , in. plant of krutd , arbre de
corail, m. co--aline ou coralline.
Koraalmeester,,
cisantre de choeur.
Koraalnet, o. net tot de koraalvisfcherij , farais , m.
Koraalfchuit , yr. sateau ors satteau, m.
Koraalverw!g , b. n. koraalrood , corallin, e,
vermeil , le.
Koraalvisfcher , m. corailleur.
Koraalwerk o. ouvrage fait de (en) grains de
verre, no. en coral/.
Koraalzaad , m. coralicide , cot
Korbeel ,
een fieen die in eenen muur
uitfteekt 5 en waarop een balk rust , corbeau.
Kordelier,,
(oud woorcl) een minnebroeder,, franciskaner monnik , coraelier.
Korde wagen , m. kruiwagen, karrewagen ,
brouette 5 j:
Kordon , o. cordon m.
Kordouaanle6r,, o. fpaansch leer, cordovan,
m. Die zulk leer bereidt , cordouanier, m.
Koren , o. (koorn) allerlei graan , dat tot
brood, melkfpijs gebruikt words, ( zonder
meerv.) ble on bled, grain, m. (korrel).
Hij heeft al zijn
verkocht, it a vendu
tout son bled. Turksch
, du bled de Tarquie , d'Inde , du mass. Een — veld, tine
terre à bled. Verbrand
, bles echaudes.
Een met — gezaaid land , emblavute, f.
geroost , drage, f: Bundel of buffel afgemaaid , javelle, f. Het afgemaaide —
in buffets leggcn javeler. Hij , zip , die
zulks doet, faveleur, aveleuse.— verfchieten,
reamer le ble. Spr. w. zijn — groen eten,
vroeg opmaken , menger son ble en herbe;
manger son revenu par avance. Dat is —
op zijnen molen , c'est lui bouillir le Tait;
c'est lui dire q. ch. d'agreable ; fig. Het
kaf van het fcheiden, separer l'ivraie
d'avec le bon grain, les móchants d'avec
lee bons.
Koren , b. w. (ik koorde, heb gekoord) , braken , overgeven , vomir.
Korenaar,, yr. epi (de ble) tn.
Korenakker,, in. champ de bled.
Korenbaard , m. barbe d'epi , f.
Korenberg, m. grange 4 serrer le bid on rempile de bled, grange au bled. —, hoop
koren, ',mule de ble,
Ko-
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Korenbeurs, yr. , bourse ou S'assemblent les
marchands de ble pour acheter ou vendre les
grains , bourse au bid.
Korenbijter, korenworm , korenbout , m. Ca/attire, chat ancón , ou charencon.
Korenbloem, yr. blaauwe
bluet , aubifoin s
m. Bleekroode
cloncout ae , Roode —,
klaproos, coque/icot ponceau, m.
Korenbrandcr,
distillateur d'eau de vie de
grains.
Korenbranderij , yr. (overhaling) distillation
d'eau de vie de g; ains.
Korenbrandewijn, in. ease de vie de grains. f
Korendorfcher,
batteur de ble , batteur en,
grange.
Korendorfching, yr. action de battre le bled,
le battage..
Korendrager, m. poi tour de ble, Porte - bled,
plumet.
Korengaffel , yr. fourche a bled.
Korengarf, yr. gerbe a bled. verkleinw. favelle.
Korengewasfen , o. (ter eere der godin Ceres)
plantes cetiales on eh dales ,
pl.
Korenhalm , tuyau, m. tige de f.'—,
itroohalm , chalumeau. De ftoppel daarvan,
estuble on etenle de bled,
Korenharp, yr. , crible a bid de bois—, togtmaker,, tat at e, m.
Korenhoop , m. monceau ou tas de ble.
Korenhuize , yr. kaf, balk de NZ.
Rorenkooper, m. ma; chand de bled, blatier.
Korenland, o. terse semee de bled, terse
(
at-able on labourable ,
dick. )
quetet,,h; m.
Korenligter,, m. bateau, allege a transporter
le ble.
Korenmaaijen , b. w. seyer, moissonner le bid.
Korenmaaij er,
caul qui moisonne le ble,
faucheur de bled , seyeur,, moissonneur.
Korenmaat, y r. mesui e a ble.
Korenmarkt, yr. graanmarkt , marche art ble, m.
Korenmeter,
mesureur de ble, de gsaim.
Korenmolen , yr. moulin a ble , m.
Korenopkooper,
woekeiaar, korenjood,
accapareur, tnonopoleur en ble.
Kocenroos, zie Korenbloem , (klaproos).
Korenfchieter, m. remueur de Ned.
Korenfchoof. yr. zie Korengarf.
Korenfchop, polio a remue- le bled.
Korenfchuur, yr.gr ange. (en g,net al).
Korenfikkel, yr. pucille.
Korenftookhuis, o. distillerie d'eau de vie, de
grains.
Korenfloppel , m. cLaume; / deze affnijdcn ,
chaumer.
Korenveld ; zie Korenland.
Ko'rent , zie Krent.
Korentje , o. petit grain, In.
Korentiende , o. het tiende gedeelte , tiende
fehoot , dime des bleds , — rent, o. (in
het leenftelfel) om de tiende fchoof te eifchen , champart , terrage , m. tiendgarve,
champartage, m. aan tienden onderhevig,
champartel, le. Korentiende heffen , ligten,
champartet , terrager. Die bet regt heeft
om deze te vorderen , tiendheer, champartour,, terrageur,, terrageau. —fchuur, chumpat tes esse.
Korenworm , zie Korenbijter.
Korenzak , m. sac a ble, tn. peke a bled, f.
Korenzeef, yr. crible.
Korenzifter,,
cribleur de ble.
Korenzolder,, m. graanenzolder, grenier a bled.
Korf,
mand (weer gebruikelijk) van twijg
of teenen gevlochten 7 om daarin jets te leggen , te dragen, enz. panier
corbeille,
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manne, —met eenen henget, dekfel , paflier a ante, a couvercle. Kleine draag
barcelonette.f. Vijgen, rozijnen
ofmandje
van biezen, cabas de figues, de raisins.
Draagkorf, mars , kotte, f.; zie Mand,
Ben , en de met Korf zamengefl. woorden,
als Bijen —, Schans —, enz ;, fig. Den —
krijgen , avoir un refus, etre refuse, e. Iemand den — geven, refuses q. q. refuser
une pt °position de mariage.
Korf, onv. verl. tijd van Kerven.
Korfje, o. corbillon, petit panier d'osier, m. petite
corbeille, mannette,f. — of bennetje zonder
hengel, n2aniveau,m. — bekleed met bont
cm de voeten daarin te verwarmen , chance(bit de fchoenm) , calebotin
here,
Korfdrag.er, in. marsdrager, hotteur.
Korfdiaagder, yr. hotteuse.
Korfvol , m. mandvol, corbeillee, (meest van
fruit) panel ee,
Korhaan ,
foort van 'vogel , francoltn, coq
de bruyet es.
Korhoen , o. francolin,
gelinotte de Bois, f.
Koriander,
welriekend zaad . eener plant,
coriandre, f.
Korint, zie Krent.
Kornalip , o. zeker edelgefteente , cactonite,
cornaline ,
Kornel , yr.(bij bakkers), recoupe, recoupette.
fijne zemelen tot mesting der hoenders,
zemelmeel, recoupe.
Kornel,
aanvoerder eener colonne , zie
.1
ri,et 7.
KoKolo
. yr. kromme blaashoren ; ook voor
dooven om beter te kunnen hoo,ren ook in
een orgel , cornet, m.
eesoe 'kromme
un cornet a bouquin.
een flandaard der ruiterbende, ook de ftandaarddrager,, corvette ,
porte-itendard.
Kornetmuts, yr. kornetje , eerie vrouwen tuitmitts corvette.
Kornet-register, o. op een orgel, clairon , m.
Kornis, yr. kroonlijst (in de bouwk.) COY niche.
Kornoelje , yr. de vrucht van den kornoeljeboom , cornouille.
Koinoeljeboom,
cornouiller.
Kornuit, no. fpitsbroeder, makker, camarade,
associe.
Koroester ,m. grove huitre. f.
Koire , yr. foort van fleepnet tot de oester yisfcherij , espece de filet , de drague a preydre des huitres, traine.
Korrel, o. (ook kern , zie dit woord), pit
van vruchten ,gr ain,
zout , grain de
Goudkorrels, grains d'ot. gewigt,
het tiende gedeelte van een wigtje , decigramme, m.
Korrelachtig, b. n. granuleu,a,- se.
Korrelen , b. w. (ik korrelde-, heb gekorreld),
aan korrels vallen, grener. Het tout —,
gl ever le sel. korreltjes op leder maken ,
groveler ou grainer le cuir. .Meraal tot korrels vermalen, het —, grenadier, granuler.
Lood tot hagelkorrels maken , granuler du
plomb. Het gekorreld iilver is het zuiverfie , l'argent en grenaille est le plus epure.
Korrelig, b. n. grenu, e. granuliforme. Korrelige olie , de l'huile grenue.
Korreling , vr. van het buskruid , grenage
De —, het korrelen der metalen, oplosfing ,
granulation; die van wai , grelouage
Korren, (van duiven) zie Koeren.
Korfelig, bijv. ligt driftig, irascible; suscep.
tible. Een — man, un homme irascible.
Korfet , o. flap riiglijf,, lijfje , corset, In.
Korst , vr. de harde , drooge oppervlakte van
eenig weekachtig ligehaam crate. De —
van
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van brood , mla croute du pain. De bovende eerfte fnede van het brood , l'entamure.
De — van eene zweer,, etterbuil , la croeite
d'une plaie. De hardtte — van brood , fink
brood , waaraan meer — dan kruin is , crouton, grignon, tn. fpr. w. Bij gebrek van
brood eet men korstjes van pasteijen ( met
het beste kan men zich wel helped) croeite de
pate vaut biers pain.
Korstachtig , b. n. qui a une croeite (d'un pain)
( in de geneesk. ) coudnneux , d'un apostilme , etc.
Kqrstje, o. (brood) ; (lam. croustille ,) croateTette , entamute , grignon de pain, m.
Kort, b. n. eene betrekkelijk kleine lengte
hebbende , court, btef, a ye, brief, iave ,
succinct, e. etc. Een korte mantel , un manteau court. Zijn eene arm is korter clan de
andere , it a un bras plus court que Pautre.
— geweer,, (in tegenovera, van pieken) ,
des armes courtes, comme epees, sabres ,etc.
Een korte fabel , un sabre court, un coterel.
De korte ribbon , les pusses cotes. Eene
korte en ineengedrongene vrouw,, tine femme
cow te et entassee, t'agote. —, in de betrekking
tot den tijd ; als: In den winter zijn de dagen
—, en Inver les fours sont courts. De dagen
worden korter , les fours abregent , diminuent
etc. Het lever der menfchen is —, la vie
des hommes est Courts. — (bij regtsg.) eon
— regt , une brieve justice. Een , fchielijk
vonnis , tine sentence brieve. — als bijw. van
tijd. voorheen, pen avant.— daarna , peu
a res. Dat is in het — gebeurd , cela est arrive
epuis pen. Binnen korter tijd , dans pen,
tantet. Hij kwam — na mij, it vint peu
apres mot. Over — of rang, tot en tard.
- met cen voorzetfel, als : — van flof
zijn, ( ligt geraakt zijn, driftig , ) avoir
tete pros du bonnet ,la tete chaude. emand
iets — af, ronduit , weigeren , refuser q.
q. tout net, tout 4 plat. Er is eon gulden te —, (mij ontbreekt nog eon gulden,)
it me manque encote un florin. Hij komt
daarbij te —, (hij verliest daarbij ,) it y
peed. Te — fchieten , (tegen eenen anderen niet op kunnen ,) avoir le dessous, du
Aire, etre vaincu, e, (dans un discours ,
dans Tine dispute ,) Iemand te — doen ,)
hem benadeelen, het zijne niet geven ,)
fait e tort a q. q., me faire. Het was zijn yoornemen hem te — to doen te benadeelen, c'etoft son des,ein de lui mdfaire. Zich to (zijn
helang niet behartigen) negliger ses interéts.
Zich zelven to — doers, (de hand aan zich zelven flaan ,) se tiler. Met eenige werkwoorden gebruikt men het ook, als Iemand —
houden , (naauw opzigt op hem flaan , hem
weinig yfijheid laten ), tenir q. q. de court,
tenir la bt ide haute a q. q. Spr. w. Eenen
kwaden hond moet men — houden , mechant
chien, cons t Iemand eon lioofd korter
maker (hem onthoofden) trancher la tete a
g, q.,le decapiter. Ik zal het — maken (mij
haasten) , je couperai court, je me haterai ,
je me delicherai. beknopt in woorden.
Eene korte aanfpraak, tine courte harangue.
Een — gefprek , un discours succinct. Ilij
is kort en bondig in zijne antwoorden ,
est succinct dans ses reponses. Het puntdicht
moot — zijn, Pepigramme dolt etre courte.
Een — begrip , un abrege, sommaire, epitomes précis. Dat is het begrip , de korte
inhoud van zijne preek , voila le précis , sommaire , etc. de son sermon. — en bondig, beknopt , (van ftpf,) nadrukkelijk antwoord ,
fartjfflijI , reponse ,Ityle laconique, court et
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succinct, toads. Eene korte Iettergreep tine
syllabe breve., beperkt , zich niet uitftrekkende , als : Hij is — van gezigt (kan niet ver
zien) it a la vue courte. — van adem , de courte
haleine. — van geheugen , memoire courte.
—, in kleine ruimte, als : Jets — koken ,
bouillir 4 peu d'eau.
malsch , tends e.
Dat vleesch cette viande est tendre ,
bien cuite. —, in het —, bijw. met wei n ig
wo,irden , brievement , succinctement, bref,
court, en abrege , etc. Zeer — , rasibus. Het fchot vloog hem —, digt , voorbij
het hoofd , le coup lui passa rasibus de ict
tete. Zie Kortelijk.
Kortaadje , yr. makelaarsloon , courtage, tn.
Kortachtig , b. n. um pen court.
Kortadenaig , kortafemig , b. n. aamborftig ,
asthmatique , qui a Pnaleine courte, anitdleux se, poussif, ive. Dit paard is —,
dampig, ce cheval est poussif.
Kortademigheid, yr. aamboritigheid , asthme,
anhélation. — der paarden, pousse. Langzame en korte ademnaling (in de geneesk.)
brachypnee.
Koortbeenig , b. n. van vogels, breviphde. Vogels met korte vleugels , brevipennes.
Kortbegrip , zie op Kort.
Korthoncligheid , yr. korte en bondige fpree,kwijze , laconisme,
Kortbondiglijk , bijw. beknoptelijk , laconiquement , succinctement.
Kortborstig , zte Kortademig.
Kortborstigheid , yr. zie Kortademigheid.
Kortegaard, vr. kortegarde (wachtkuis), corps
de garde.
Korteias , yr. eene korte , breede fabel , contelas , on.
Kortelijk , bijw. in het kort , met weinig
wooiden , beknoptelijk , en pen de - mots ,
court , brief, brievernent, succinctement,
laconlquement, en abrege , en raccourci.
Ik zal verhalen hetgeen is voorgevallen , je vais vows canter succinctement ce
qui s'est passé. Zeg mij de zaak
dites-moi
i'affaire en .peu de mots
KOrteling , bijw. depuis peu, recemment, naguhre , naguéres. Zie Onlangs.
Korten , b. w. (ik kortte hob gekort) , korter
maken , accourcir, raccourcir. De stijgbeugels —, raccourcir les Otriers. De steenstraat , die aldaar is aangelegd , kort den
wog moor dan een uur,, la chaussee qui y
est faire, accourcit le chemin de plus d'une
lieue. Wanneer gij deze laan inflaat , zult
gij uwen weg bekorten , en enfilant cette
vows raccourcirez votre chemin. —, inzonderheid door afsnijden, couper, rogner, rogner. Het Naar knippen , couper les cheveux.
`Ztjne nagels —, ook afbtjten , ronger les
angles. De vleugels , vlerken —, kortwieken , ronger les ailes. Eenen mantel, die te
lang is —, affnijden, rogner tin .manteau,
qui est trop long. Een hond, een - paard den
itaart —, ecourter un chien, un cheval; fig.
Iemand de vleugels , (deszelfs magt , inkomen , befnoeijenT, ropier les ailes, les angles a q. q. —, (fcheepsw.) inpalmen, toner.
De bezaan carguer l'artimon. Touwwork —, recouvrer une manoeuvre. —, aftrekken , soustraire, &quire, rabattre, escompter. Ik hob op die rekening niets gekort , je n'ai rien adult de cemetnoire. Ik
zal het u op uwe rekening , je von: le
rabattrai sus votre compte. —, met cipzigt tot
de during. Den avond — (door fpelen) passer
la soirée en jouant , u jouer. — verminderen.
Men heeft hem de helft van zijne jaarwedde
ge.
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gekort , on lui a retranthe ra inoitie de sa
pension. Men heeft hunne bezoldingen zeer
gekort , on leer a Bien rogne de leers appointements.
o. w. (met zijn) korter
, les jours abrigent ,
worden ; de dagen
diminuent , s'accourcissent , etc.
Kortheid , o. zie Korting.
Kortheid , sr. korte duar van iets , qualite de
ce qui est court, e, bizevete. De — van
den tijd des menfchen leven , la blievete,
la courte dui ee du temps de la vie humaine.
kleinheid , petitesse.
,Kortheidshalve , bijw. pour cooper court , pour
abreger,5 pour finir, bref:
Korting , Yr. het korter maken , accoui cissement , — , afkorting aftrekking , deduction, rabais , - van eenen wisfel , die
voor den vervaldag betaald words, escompte.
Hij heeft 225 golden op afkorting gegeven,
it a donne deux cents vingt cissq florins en
deduction. 1k wil de bedorvene koopwaren
behouden , traits eene — van twintig ten
honderd, je garderai les mai chandises
tees , moyennant un s abais de vingt pour
cent. — der dagen, diminution des fours.
Kortom , bijw. en un mot, bre! enfin. 1k zeg
—, ik wil het niet doen , je vous dis bref,
je ne le ferai pas.
Kortoor,, hood zonder ooren, un chien
essorille. Paard met gekorte ooren, cheval
moineau. Zie Kortflaart.
Kortooren , b. w. (ik kortoorde , heb gekortoord) , couper les oreilles , essoriller, bretauder. Eenen bond de ooren affmjden ,
essoriller un chien.
Korts , bijw. zie Kortelings.
paard of bond zonder ooren
Kortfiaart ,
noch flaart , coil; taud.
, paard , cheval
anglaise.
Kortftaarten , (een paard) anglaiser un cheval ,
ecouer.
Kortflondig , b. n. momentane , e, temporaire.
— geloof, fel tempo aire.
Kortswijl , yr. boert , fcherts, vrolijkheid ,
koddigheid, raillerie, plaisanterie , facetie,
badinei ie , goguenardetie, f. badinage, divertissement, no. etc. Hij verftaat geepe
n'entend pas raillerie. Hij maakt nit alles —, it tourne tout en plaisanterie , en
raillerie. Len boek met — , een kortswijlig,
kluchtig bock , tin livr e de faceties. Het
is maar. — , (om te lagchen ,) ce n'est qui
pour rire , ce n'est qu'une plaisanterie. Ik
zeg het nit —, je le dis par plaisanterie.
Kortswijlen , o. w. (ik kortswiilde heb gekortswij1d) , boerten , fchertfen , enz. plaisanter,, badiner, railler, gogaenarder,, etc.
Kortswijler,, m. grappenmaker,, kortswijlig
mensch , plaisant , railleui , qui a l'esprit goguenard.
Kortswijlig , b. n. flaisant , e, badin , e ,gai ,
e facetieux , se , etc. Hij heeft ons eene
kortswijlfge , grappige gefchiedenis verhaald,
it nous a pit tin conte plaisant ; bijw.
grappiglijk , facetieusement , badinement
plaisamment. Hij heeft ook dat zoo —,
koddiglijk , verteld, dat ik moest lagchen,
it notes a conte cela si facetieusement qu'il
me fallait, s is e.
Kortswijligheid , vr. zie Kortswijl.
Kortvoer, o. fterke drank, liqueurs on boissons fortes, f: pl.
Kortwieken , b. w. (ik kortwiekte , heb gekortwiekt), de vleugels der vogelen afkuippen , korten , couper,, rogner les axles Zie
Korten in deze beteekenis.
Koryet yr. Mein ligt yaartuig, corvette.
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Kortzigt, o. (koopm. vvisfelbrief in
weinig , dagen te betalen , .3veinig dagen na
zigt,
, a pest de jot.i.rs. de vice.
Kortzigtig , b. n. bijziende , ayant la vue courte, basse , myope. Een — man, vronw,, tin,
tine myope; fig. zonder doprzigt ? niet fchrander,, n'ayant point de penetration.
Kortzigtigheid , vr. myopir.
m op.
Korzel , b. n. ligt toormg , efgenzing,
vliegend , ligt geraakt , qui s'echatle aisement , irascible, emporte, e, bourru, e,
cole y e, ps ompt , e , etc.
Korzelheid , yr. opvltegenheid, oploopenheid,
emportement , m.pidmptitude,V4Vvite,
f.
Korzeihoofd , m. homme colere , emporte ,
qui se filche facilement, m. rite chaude ,
Korzelhoofdig, b. n. grillig , eigenzinnig,fantasque, capricieux, se, quinqux , se.
Korzelboofdigheid , yr. caps ice, rn.; fig.
quinte, etc.
Korzelhoofdiglijk , b. n. , capricieusement.
Korzelig , b. n. irascible. Een — man ,
homme irascible. Zie Korzel, Korzelhoofdig.
Korzelkop , zie Korzelhoofd.
Kossem , m. balskwab het vel dat bij de runderen under den hals hangt , fanon.
Kost , m. fpijs, alles wat als fpijs gebruikt
vvordt , nourriture, f. aliment, manger, tn.
provision de bouche, f: les viandes ,
les
vats, m. pl. etc. Een goede
, une
ne nourriture. Dat een lekkere , eten ,
c'est un delicieux manger. Hij werkt alleen
om , voor den — , it ne travaille qui pour
la nourriture. Wie zal mij den — willen
geven ? qui est-ce qui me donnera du pain?
Den — winnen, gagner sa vie , son pain.
fi-ipe,
Daghuurders
opgewarmde
rogaton;f; fig. of fpr. w. Hij moet zich affloyen , om fober den — te winnen, it a tie la
peine d vivre ; it tire le diable par la queue.
Hij zal nog altijd aan den — weten te komen , son herbe sera biers courte, s'il ne trotsye pas tie quoi brouter.
kostgeld, zie
dis woord. uitgave onkosten welke men
doet , om een oogmerk te bereiken, bijzonder met baar geld, depenses, f. pl. frais,
p1. edit, m. pension, r.
depens ,
heeft veel daaraan ten koste gelegd , it y a
fait de grandes depenses ; it y a sacrifie beaucoup. Doe het ten mijnen koste , faites
le a 'ter depens. Hij heeft — en inwoning ,
it a la table et le logement, Hij geeft drie honderd gulden voor den —, (kostgeld), ildonne
trois cents florins pour la pension, pour lo.
gement-et lee nourriture. Zich bij hem in den
beflellen , se remettre chez lui en pension.
De kosten des oorlogs zijn groot , les frais
de lee guerre soot grands. Na beftrijding,
na aftrek van alle kosten , (onkosten), tdus
frais faits; les frais rabattus et deduits,
Hij is tot alle kosten veroordeeld , it est condarned a tons frais. Ik wil de reiskosten be,
viten , je payerai les frais du voyage. Op
kosten van eenen anderen leven , vivre aux
depens d'autrui. Een regtgeding winnen met
de kosten, zonder de kosten , gagner tin procês
avec, sans , depens on frais. Iemand op
kosten jagen , constituer, q. 9. frais; fig.
Ten koste der waarheid , aux depens, au
detriment de la virite.
Kostbaar,, IS. n. , dat veel kost, cher,, ere ,
dispondieux, se, coateux , se, tnagnifique,
precieux , se. Het good , het kostbaarfte
der metalen , l'or le plus prdciettx des mefaux. Eene kostime ondetneming, une enpreprise
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treprise dispendieuse. Reizen is —, kost
geld, voyager est teux. Hij heeft ,
prachtig huisraad , it a des meubles magntfiques, precieux.
Kostbaarheid, vr..luister,, pracht , magnificence, somptuositi, f. grand prix , tn.
Kostbaarlijk, bijw. d'une maniere dispendieuse,
cod teurement , pr ecieusement.
Kostelijk, kostbaar,, b. n. dat eene groote
waarde heeft, veel gelds kost, prachtig,
fchoon , vaortreffelijk, uitmuntend , superbe , riche, precieux, se , splendide , magnifique , somptueux, se , excellent, e ,beau ,
belle , exquis, se. Een — outhaal , un feetin , repas somptueux, splendide , etc. Dit
zijn kostelijke gefchenken , ce sont des presents magmfiques. Niels is kosteliiker clan de
tijd ; rien n'est plus precieux que le temps.
Kostelijke wijn , yin exquis. De kostelijke
vrijheid , la precieux liberte. Kostelijke,
lekkere fpijzen , des viandes delicates, des
met: delicats. bijw. magnifiquement ,
superbement , etc. Zij gaat — .gekIeed , elle
est magnifiquement
Dat fmaakt —,
cela est d'un gout delicieux.
Kostelijkheid , yr. pracht , magnificence. —,
fchoonheid , beaute.
Kosteloos , b. n. vrij , zonder kosten ,franc, eke,
exempt , e,de tous frais ou depens , defraye. e.
Ik zal u houden , vrij houden van niets
te betalen , le voles de'fra3erai.
Kosten in. me erv. frais , depens. Dat zijn onnoodige , ce soot de faux frais. Zie Kost,
in de laatfte heteekenisfen.
Kosten, o. (ik kostte , heb gekost), op
baar geld te flaan komen , voor zekeren prigs
verkocht zijn, colter, revenir. Dat kleed
kost hem vliftig gulden, cet habit lui coate,
lui revient a) cinquante florins. Dit lakes
kost acht gulden de el , ce di ap codte huit
f(lorins l'aune. Dat zal hem zip leven —,
cela lui co'dtera la vie. Dat kost weer dan
het waard is, cela codte plies qu'il ne valet.
Pat kost mij veel moeite , cela me coat° bien
de la pine. Het koste wat het , ik zal
het cloen , codte tqui codte, a tout prix ,quoiqu'il en codte,
quelque prix que ce soot,
je le feral.
Koster , opzigter, bewaarder van eene kerk,
matguillier. bij de Roomfchen , sactistain.
—, of opzigter der tempels bij de Grieken , neocore.
Kosteres , yr. opzigfter der kerkelijke goederen in een nonnenIclooster,, sacristine.
Kostersarabt , kosterfchap , o. office de mai-pallor, de sacristain , marguillerie, f.
Kostganger ; in. die bij ieinand in den kost is,
pensionnaire. Hij heeft twaalf kostgangers,
en zes halve kostgangers (die flechts het
middagmaal genieten) il a douze pensionnaires , et six demi-pensionnaires.
Kostgeld , o. pension, f. Hij heeft zijn —
betaald, il a page sa pension.
Kosthins , maison oh Pon est log' et
nourri, ou nouiti seulement pour un certain
prix, pension, f.
Kostkind , o. jeune pensionnaire ;- halve kosticinderen , zie Kostgangers.
Kostfchool, v. opvoedingshuis , ecole de pen.
sionnaires , pension f. pens ionnat ,institut ,
Kostfchoolhouder,, m. maitre d'une pension ,
d'un pe,esionnat , institzeteur, chef d'une
maison d'education.
Kostfchoolhoudaer, houderesfe, yr. , maitresse
ou directrice d'une pension , institutrice.
Kostvrij, zie Kar-reloos.
Kostvrijheid y r vrijftelling van onkosten ,
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vrijhouding , defray-

exemption de frais;

ement , m.
Kostwinning, yr. bestaan , gagne-pain, metier,
etat, m. profession , f. etc.
Kot , o. een veil ellendig , flecht huis of vertrek , hok , nest , taudis ; fig. galetas , chenil , tn., varkens — of , toot a cochons ,
m. De kotten voor het vee iu eene menagerie, les loges, f. pl. — voor cenen hond ,
chenil ; (gen-wen) guilledon. tn. In kotten en
kroegen loopen , courir le guilledon. —,
(op ichepen ) in eene haringbuis , cabane ,f.
onder de voorplecht , chambre sous le chateau d'avant. — voor de kabels , fosse aux
cables. afgefchoten hoekje in eene kamer,
retianchement, m. zie vender Hok , Hut.
Koten , o. w. (ik kootte, heb gekoot , ) met
koten fpelen , jouer aux osselets.
lichtmisfen , faire la debanche , le libertin.
Koteren , b. w. (ik koterde , heb gekoterd),
uitfpruiten , uithooten tusfchen de tanden,
seringuer par la bouche.
Kotering , yr. action de faire sortir, de seringuer , q. ch. d'entre les dents, de curer les dents.
Kotter, m. engelsch vaartuig met din zeil,cutter.
Koud, b. n. froid , e. 1k heb koude handen ,
j'ai les mains froides. lle koude koorts , la
fievre ftoide. Milne voeten zijn —, j'ai
froid aux pieds. Het is heden
il fait
froid aujourd'hui. Zoo -- als ijs, froid,e,
comme glace. — maken , worden, doen worden , verkoelen , (se) froidir,, (se) refroidir,
(se) mottondre. Laat de foep — worden ,
Nissez refroidir la soupe. \De wind zal het
wel — doen worden , lo vent le morfondra
bien. Drink uwe koffij , zij zal — worden ,
prenez votre café , it se refroidira. Kleed
u aan , gij zult — worden, habillez-vous,
vous vous mvrfondrez. Het deeg wordt —,
le pate se morfond. —, door vuur, niet heet
of warm gemaakt. lit moot — eten, il me
faut manger froid. De koude keuken zullen
wig -mode nemen , nous prendions avec nous
les viandes froides, la cuisine portative. De
kagchel is nog —, le poéle est encore froid.
dat door vuur niet aangefloken is , als
Een — vuur aanleggen , arranger un feu de
tourbes , de buches , de charbons , pour le
tenir prét a étre allumd. Men kan het ijzer
niet — fmeden , on ne pout ecrouir ile fer;
fig. zegt men het van gemoedsbewegingen ,
die koude veroorzaken ; als : daar wordt men
— van, (daar ijst men van), cola fait fremir. — , dat gene harten roeren lean , laf,
fmakeloos , fade, insipide ; fpr. w. — en heet
nit eenen mond blazon , sou filer le froid et le
chafed; froid, froidement. Het ijzer —
fineden , battre le fer a froid. Hij heeft mij —,
zeer koeltjes geantwoord , it m' a repondu froidement. Zie verdor de met — zamengeft.
woorden, als : Koudefchaal Koudvuur,, enz.
Koudachtig , bijw. un pea froid.
Koude , yr. fr oid , m. .froidure , froideur. Hij
is van — geftorven , il est mart • de froid.
1k beef van —, fe tremble de froid. De
— der koorts , le froid de la fievre. Loop
niet in de —, gardez-vous du froid gui regne
dehors. De — van het jaargetijde , In fretdure de la saison. De — des waters , des
weders , la froldeur de Peau, du temps. —,
grilling in het begin der koorts , frisson, m.
(zeew.) koudje , fraaije —, vent frais.
— , in hande of voeten , engelures, f.
in
de hielen, kak- of winterhielen , mu—,
les aux talons.
Koudelijk , b. n. gevoelig voor de koude,
leux , se.
Ko'u.

KOU
Koudepis , yr. droppelpis , zekere ongefteldheld , moeijelijkheid om te 3wateren , difflculte
d'uriner, chaude-pisse, (bij geneesh.) strangurie , retention d'urine.
Koudefchaal of koud - fchaal , yr. soupe froide
de blare et de pain.
Koudheid , yr. zie Koude.
Koudflager,, m. eene befchaafde uitdrukking
voor viller (in Gelderland ) , ecorcheur.
Koudfmeden 5 o, ecroussage ou ecrouissement,
Koudvochtig , b. n. ongevoelig, niet ligt
in gemoedsbeweging gebragt , koelbloedig ,
flegmatique. Zie Hardvochtig, Onaandoenlijk.
Kouavochtigheid, yr. koelbloedigheid, ,(legme, m.
Koudvuur,, m. gangrene, f. sphacele.
Koudvuurachtig , b, n. gangrineux, se.
Koudzweet, o. sueur froide, f.
Kous , yr. bas , in. mans-, vrouwenkousen , des
bas a hommes , a femmes. Eene —, die gemakkelijk aangaat , un bas chaussant. Zijden
koufen , des bas de soie. Koufen aantrekken,
uittrekken , mettre des has, se chausser,, se
dechausset , titer ses has. Koufen breijen ,
floppen , tricoter, rentraire des bas. fpr. w.
Met de — op het hoofd te huis komen,
(met eenen verkeerden nitflag van zaken ) ,
tevenir sans avoir reussi dans une entrept ise;
revenir la queue entre les jambes, etre frustre , e, dans son attente ; voir echouer son entre_prise. lederen bekleedsel om eenen
kabel , (op fchepen) , braze de cuir,, qui
conserve le cable. ijzeren ring in eenen
drop geklonken om het touw voor doorslijting te bewaren , delot , m. cosse, f: —,
waardoor men den kruiderwijn laat zijgen ,
zijgdoek , chausse pour filtrer,, chausse a passer de l'hippocras.
Koufenband 5 m. arretiere , (bij de art.) —
aan de zijwang van eene affuit , lien de
flasque.
Koufenbreijer,, m. tricoteur.
Koufenbreifter,, yr. tricoteuse. '
Koufenlapper of flopper,, m. ravaudeur,, rentrageur de has.
Koufenlapper of flopfter, vr. ravaudeuse, rentrageuse de bas.
Koufenverkooper,, — kooper ---\kramer,, m.
marchand de bas, chatissetier. ook fokken , mutfen , enz. bonnetier.
Koufenverkoopfter,, — koopfter,, — kraanifter,
yr. marchande de bas, chaussetiere. — ook
mutfen , enz. bonnetiere.
Koufenvorm , m. forme de bas. f. De koufen
over den vorm halen , mettre les bas sur la
for me.
Koufenweven o. métier de faire des has. in.
Koufenweverij , yr. fabrique, manufacture de
bas.
KOufenwinkel , in. boutique de chaussetier, f.
Kout, m. gemeenzame praat , gefprek , discours ,entretien familier, m. conversation, f.
Kouten , b. w. (ik koutte , heb gekout) , op
eene gemeenzame wijze met elkander praten,
causer, discourir,, s'entretenir familihrewent avec q. q. ; fam. deviser. Zij hebben
weer dan een uur met elkander gekout , ids
ont cause plus d'une heure ensemble. Zij
vermaakten zich met — ils s'amusaient
deviser.
Kouter , m. causeur,9 discoureur,, parley-. —,
ploegij zer , coutre, soc.
Kouting, zie Kout.
Koutfler, yr. causeuse, parteuse discoureuse.
Kouw, zie Kooi.
Kovel, zie Keuvel.
Kozijn zie Kazijn.
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Kraag , in. dat ,gedeelte van een kleedingfluk ,
dat den hals bedekt , collet, m. collerette,f:
geplooide hals—, fraise , f. Kleine —, fraisette, f — van eenen rok, mantel, collet
d'un habit, ,d'un manteau , d'une chemise. —, voor hals in het gem. leven ,
als : Iemand bij den — vatten , prendre
q. q. au collet, lui mettre la main ate
collet. Het zal hem zijnen besten —, het
leven, kosten , it lui en coatera la vie. Mast
— , ( fcheepsw.) collet de mat. Stag — ,
collet d'etai. Kanons —, collet de canon , de
\ bombe. Ronde —, rotonde , f:
Kraagman , m. een zilveren dukaton , waarop
een borstbeeld met eenen kraag geflempeld
flaat , ducaton a tire fraisee.
Kraagmanteltje , o. pelerine, f.
Kraagiteen , m. karbeel onder eenen balk (in
de bouwk.) , corbeau , m. mutule, f.
Kraai , yr. corneille. Bonte —, corneille emmantelee. Jonge —, cornillas , m. — met eenen
witachtigen bek , zaad— , roek of rokraaf,
freux , m. grolle ; fam. Het is eene wilde —
van eene meld (eene viblijke meid) , c'est
une gigue. —, foort van noordsch schip ,
craie.
Kraaijen, o. w. (ik kraaide , heb gekraaid),
een geluid maken als eene kraai , krasfen ,
croasser. — als een haan, chanter; fam,
coq.ueliner ; fig. geen haan zal er naar —,
(niemand zal er iets van hooren) , ame vivante , personne n'en sanra rien. —, verklikken , rapporter. Wie heeft daarvan gekraaid ? qui est-ce qui a ra_pporte cela ? b. w.
openbaar uitfchreeuwen , als : oproer verwekken , allumer une sedition; soujfler la
revolte; causer du tumults, etc. van vreugde
— , (als kinderen) , pousser des cris d'allegresse. Het — der hanen , le chant des
cogs.
Kraaijennest , o. nid de corneille, tn.
Kraaijenoog , o. oeil de corneille, in.
Kraaijenvoet , m. (in de kruidk.), hertshoren ,
come de serf, f
Kraaijer,, m. verklikker,, rapporteur, mourn
chard.
Kraaipeer,, yr. poire de roseau. Zie Zeevenkel.
Kraaipen , yr. plume de corneille.
Kraaifier,, yr. rapporteuse.
Kraak , Portugeesch vaartuig. Zie Kaak.
Kraak , m. gekraak 9 kraking ', craquement.
Kraakamandel , yr. amande cassante, amande
dans la coque.
Kraakbeen , 0. (in de ontleedk.) , cartilage,
tn. Befchrijving over de kraakbeenen , chondogrophie. Verhandeling over dezelve , chondrologie. Kraakbeens-vereeniging , verbinding
(in de ontl. k.), synchondrose ou symphyse
cartilagineuse. Het ronde — van het 1)0venfle gedeelte der luchtpijp , cricoide, m.
Kraakbeenig , b. n. cartilagineux , se. Kraakbeenige visch , cyclo_pare, m.
Kraakbesfen of bezien , yr. meerv. mirtenbezien , blaauwe besfen , airelles , myrtelles ;
enkelv. de boom zelve.
Kraakporfelein , a. fijn porfelein nit de oost ,
espbce de porcelaine trhs pine, mince et fragile, d'une qualite superieure, f.
Kraakileen , in. (fleen van fommige vruchten,
als : perfiken , abrikozen , kerfen , enz.),
amande , f, noyau de fruit.
Kraakzindelijk , b. n. en bijw. , propre el l'excis , d'une extreme proprete; fam. propret , te.
Kraal , zie Koraal.
Kraal, vr. (a.) gehucht der Hottentotten, woningen op de Kaap , crale. Ook eene opene
plaats met staketwerk , of eenen muur omgeI, i
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geven , endroit environne de palissades , de
moors enclos, on.
Kraalfchaaf, yr. (bij de timmerl.) mouchette
a joue.
Kraarn , yr. (a.), opgeflatr,ene winkel, vooral
op marktdagen oF kermissen , boutique (de
bois) kleine —, loge. — van gro g linnen ,
tente d'un rncrcier cu marchand a vole _fore,
arc marehe. koopwaren , waarmede men
in het klein handelt (zonder meerv.) , marehandise. Zijne — wcder inpakken , emballer sec marchandiser ; fig. Dat dient niet in
zijne , (dat smaakt hem met), cela n'entre pas Mans sec poojets ; cela ne s'accoo de
pas avec sec vues; re n'tst pas ce grri lid con=
yaerat, pas a son gOol t , etc. Dat bederft de
ganfche cela gate vot. Ziet verder de
met — zamengefl. woorden, als : Boeken —,
Koeke —, enz.
Kraam, yr. bevalling van eon kind, couches,
f. Pl. Zijne vrouw ligt in de —, in het
kraambed , sa femme est en couches', fait ses
couches. Zij is in de geflprven , elle est
vorte en couches. Zij is van een meisje in
de — gekonien , bevallen , elle est accouchee
d'une , fausse couche. —, bevalling , verlosfing , accouchement , enfantement , m. delivo once , geo me ,
raam- kindbed , o. (het bed zelve), lit de l'accouchee.
Kraambevalling , vr. kinderbaring, zie Kraam ,
de laatfle beteekenis.
Kraambewaarfter,, zie Baker.
Kraamheer,
mari, epoux de Paccouchde,
pêre de l'enfant nouveau ne.
Kraamkamer,, yr. thambre de Paccouchee.
Kraamkind, o. enfant nouveau ne.
Kraammaal , 0. c epas que l'on donne au sujet
de la naffs-twee d'un enfant, no.
Kraamfloel ,
chaise (fauteuil) dans laquelde
est (quelquefois) assise.
Kraamvrouw, yr. accouchee, femme en conches.— , die harem eerflen kerkgang doet, rele-, vrouwdie in eene kraam verkoopt, die
kraam houdt , marchande qui a unc tente on
boutique au marche, a la foire.
KraamAivering, yr. evacuations que les femmes
ont apes Paccouchement,vi tianges,lochiec,f.pl.
Kraan , yr. zie Kraanvogel. een Groot houten gevaarte , om zware lasten nit fchepen
to hijfchen. Scheeps
, glue, gerance, groineels tap met eenen-fleutel, robonet,
m. fontaine, canule.
Kraanbalk , m. (op fchepen) , een der twee
balken voor aan het fehip , waaraan het anker voor den boeg hangt , waarop het rust,
bossoir, bosseur. —, in het kraanhuis, crone.
Regt opflaande —, kleine kraan ,vuau. —,
groote he gboom , ice; cite , f.
Kraanbek, m. (zeker werktuig bij de heelm.)
bec de grue.
ooijevaarsbek , ( zekere
plant), bec de -grue, geranium.
Kraanboom , m. liaander, arbo e de grue, m.
flêche tie go ne , f.
Kraankind, o. a beider,, fjouwer aan de kraan,
manoeuvre qui travaille a la grue,
bier -, wijn - drager , enz. encaveur.
Kraanladder met eenen poot , yr. echelier,
tancher, vs.
Kraanmeester,, m. opzigter over de kraan,
commissaio e de la grise, errplo q ti la gone.
Kraanoog , o. bekeiid wegens zijne doodende
kracht voor vele dieren , noix vomique , f.
Kraanoogen , o. w. (ik kraanoogde, heb gekraanoogd) , met half befchotene oogen flapen , dormir comme Its genes, les yeux
ts.
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Kraanrad , o. roue de la grace, f.
Kraanfleutel , tn. clef d'un robinet, d'une fontaloa , ti'une canule, f.
Kraanvogel,
kraan, gruel: jonge
, grueau. — van Brazilie , guirantigua, m.
Kraanzaag , yr., scie h scier de long.
Kraanzomer,,
begin der wmterdagen , premiers fours de'l'hover, in. pl.
Kraauw,, y r. (aa) kloauw,, krab, coup de
go life , egratignure , offilde. De kat
gaf hem eene —, le chat lui donna un coup
de goitre.
iliraauwaadie, yr. jcukerige zweer,, fchurft,
gale, attelle.
Kraauwel , rn. kromme gaffcl, foutche recour, kromme nagel, klaauwel der diebee.
ren, griffe ,
ongle.
Kraanwen , b. w. , (ik kraanwde , heb gekraauwd) , klaauwen, krabben, gratter,
egratigner.__,Het hoofd met de nagels —,
go atter la tete avec les ongles; fig. in verlegenheid zijn , etre fort embarrass', , e. De
kat heeft hens gekraauwd. , gekrabd , le chat
l'a egratognd. Iemand , doorfirliken , hekelen , laver la tete a q. q., lui dinner cone
tierc e reprionande , le tancer,
fchrapen ,
na zich nemen , rcfleo , attires a soi.
Kraauwer,, m. celui qui gratte, qui egratigne.
zie Krabber; — fig. pachter, khevelaar,, maltOtier, no. sang-sue ,
exacteur, m.
Kraauwerij , yr. knevelarij , maltOte, extorsion, pillerie, exaction.
Kraauwfel , o. egratignuo e , f.
Krab, krabbe , yr. bekende fchulpvisch , crabe,
f: tenet e, m. verfleende fteenkrabben , erabites, no.
—, de daad van krabben, eene
kraanw,, krabbel , egratignuo e , go iffade.
Krabbelaar,, in. {least fchnjver,, griffonnier.
— , van werken die in zich zelven .-eene
waarde hebben , ecrivailleur, ecrivasszer.—
flechte plaatfrnjder,, griffonneur,
een
die krabt; zie [Grabber, Krabfter..Ksabbelen , o. en b. w. (ik krabbelde, heb gekrabbeld), van krabben. Zie dit woord. —,
flecht fchrijven , flecht afteekenen , griffonner,, egraffigner, croquer. Hij heeft eenige
woorden op het papier gekrabbeld, die men
niet kan lezen , it a griffbould sus le papier
quelques mots qu'on ne sauo ait lire. —, veel
en Hecht, zonder nuttigheid , fchrijven ,
Erabbelig, b. n. flecht gefchreven, griffonne,
e, mal ecrit, e.
hrabbeling , yr. gekrabbel , gr ironnage, m. —,
flechte fchnjftrant , flechte,
flordige bewerking eener teekening , enz.,
croquis , m. exquisse ec oquee , f rite a la hate.
Krabbelfchrift , o. gekrabbel , hanepooten , golf
founage , ibouillage , on. go iffonnie , f. patart ffes ,
Krabbelvuiflen, o. w. (ik krabbelyuistte , heb
gekrabbelvnist), met vuisten vechten se
battre ti coups de going.
Krabben , b. w. (ik krabde , heb gekrabd ,)
met de nagels kraauwen, gratter, egratigner.
gratter da tete. —, de op- -Hethofd—,
pervlakte van jets door middel van een, werktuig effen fchrappen ratisser, racier. Zie
affchrabben; fpr. w. Hij krabt achter nit,
it tire le eel en are iere.
Krabbeneter,, m. crabier.
Krabbenvet , o. —, fans , taumalin
Krabber , in. egratigneur.—, fchrapper,, werktuig om to krabben , grattoir, racloir, m.
gratte,
fchrapijzer,, fchi abber, ratissoire , f:
eens fchoorfteen yegers, fchrapijzer,, ratissoire de ramoneur,
merkijzer
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ijzer voor wijnvaten , rouanne
geneesmiddel, an remede oft medicaEen
— van
houwitfers en mortieren , curette, f:
ment inefficace. De krachtelooze , kwijnenKrabbing , yr. action d'egratigner.
de ouderdom , la vieillesse languissante.
Krabfel , o. egtatignure,
fchraapfel
Een regtsvervolg , dat — is geworden ,
raclure, f:
sine instance petimee ou perie. — worcien,
Krabflez , vr. egratigneuse , griffonneuse.
s'affaiblir , petdre ses forces , devenor
Kracht , yr. flerkte , farce; natuurlijke, buifable. — makes, verzwakken , affaiblir,,
tengewone
for ce naturelle , exti aordidebiliter (in de praktijk) , annuler, invanaire. Met alle — flaan, frapper, battre
lider,, abroger. Eenen uiterflen tail
de toute sa force. Hij heeft geene — genoeg,
maken, annuler un testament. Zijn tweede
it lui manque de fcrce. Zijne krachten voetestament heeft het eerfle — gemaakt, son
len toe- of afnemen , sentir augmenter ou
second testament a invalide le premier.
affaiblir ses forces. Op zijne krachten ver- Krachtelijk , zie Krachtdadiglijk.
trouwen , se fier a ses forces. Iets met — Kraehteloosheid , yr. zwakheid, verflapping ,
en geweld eifchen , demander q. ch. a cor
verzwakking van krachten , faiblesse,
et a cri. Boven zijne krachten iets onderimpuissance, asthinie , inanition, inefficacinemen , eats eprendre q. ch. par dessus ses
, f: affaiblissement ,m. zie Zwakheid. (in
forces. Hij kent zijne krachten niet, it ne
de prakt.) invaliditó. — (in de geneesk.),
connait pas ses forces. —, weer bijzonder,,
pt ostration. De — van een verdrag , l'invahet vermogen om vermoeijing te wederflaan ,
lidite d'un contrat.
om werkzaam te zijn ; vermogen , vigueur, Krachtens , voorz. , en vertu, en consequence,
floculte. De —, bloei der jeugd, la vigueur
a cause de.
de la jeunesse. Deze grijsaard heeft nog de- Krachtig , b. n. Berk, fort, e, vigoureux,
zelfde — van geest, als op zijn dertigfte
se. — bier , de la bale forte. Doze fchrijjaar, ce vieillard a encore la mime vigueur
ver is vol van krachtige denkbeelden , cat
d'esprit qu'd avait e trente ans. Hij zettede
auteur est plein d'idees vigouteuses. verdeze zaak met — door, it poussa cette
mogend tot bereiking van zeker einde, e pit e avec vigueur. Doze wetter zijn niet
cace puissant, e. —, met nadruk , energique.
sneer in —, gelden niet meer,, ces lois ne
Doze uitdrukking is zeer cette expression
sont plus en vigueur. nadruk , energie.
est fort enetgique. —, kracht bezittend (in de
Eene redo vol — of nadruk , tin discours
leerk.), vii tuel , le. De peper Ilea& eene —a
plain d'energie. Hij drukte zich met —, op
ofuitwerkende cigenfchap om to verhitten ,
eene krachtvolle wijze uit, it s'exprimait
le poly, e a tine qualite vii tuelle 4 echauffer.
avec inergie. vermogen tot zeker chide,
Een — 9 vermog-end middel, un remede potenvertu, faculté: Verborgene , geheime —,
tiel. Een fchielijk en — werkend genees midvertu occulte, secrete. Efgendommelijke ,
del , un remede arastique. Krachtige , fierke
-vertu specifique. De uitdri vende , aantrekwijn, du y in vineux. Hij deed een — of vurig
kende — of vermogen , la faculte expultrice
gebed , it jrit tine prieie ardente. —, krachou expulsive, attractrice. De — van fpijzen
ten gevende , voedzaam, hartflerkend , suc(in de wijsb.), substance. Deze plant heeft
culent, e, nourrissant, e, restaurant, e,
de , het vermogen, dit kwaad te genezen,
substantial, le. — vleeschnat , foep , bouilcette Plante a la vertu de guerir ce mil.
lon ou potage succulent, consomme. — nat ,
De koperen clang had tie — de genen, Welke
bisque, f Eene krachtige kreeften-foep ,
haar aanzagen , to genezen , le serpent d'aione bisque d'ecrevisses. Een — voedfel, une
rain avait la vertu de gudrir ceux qui le
nourriture substantielle.
geldig , deugregardaient. De krachten , het vijfde koor
delijk , valable, valide, puissant, e. Zijne
der engelen , les vertus. De — van den maggronden zijn niet
ses raisonsne sont pas
neetfteen 9 la vertu magnetique. In deze
valables.
foorten van voedfel is weinig — 9 it y,a Krachtiglijk , bijw. krachtig, fortement, ener,
guete
de substance dans ces sortes d'aliments.
giquement, efficacement, vigoureusement,virDe —, magt , het vermogen (in de werktuellement , etc. ; fig. puissamment.
tuigk.), puissance, I (in de natuurk.) , pen- Krachtmeter, m. om de vergrooting van den
voir, etc. De — van een werktuig verteleskoop .te meten, dynametre. om die
rneerderen augmenter la puissance d'une
der menfchen en dieren to meten, dynamomachine. De bewegende , wederflaande —,
metre.
la puissance mouvante, resistante. De hand, Krachtvol , b. n. nerveux, se, vigoureux, se.
die het gewigt, door middel van eenen
Hij is van cone krachtvolle gezondheid ,
of handboom, opheft , is de —, la main qui
est d'une sante vigoureuse. Een krachtvolalive le poids par le moyen (Pun levier, est
le Itij1 , tin style nerveux.
la puissance. De uitzettende —, le pouvoir
in. het kraken van iets , gekraak, crac,
expansif. De vermogende , (in de leerk.)
craquement. Het gaf eenen it fit crac.
virtualite. — en geweld , violence, main—, breuk , berst , fcheur, , fente, felure ,
forte. Eene verborgene — in zich bevattend ,
crevasse, f. Er zijn twee kraken in dozen
potentiel, le. Uft — , nit hoofde , enz. , en
tinnen fchotel , it y a deux fences dans ce
vertu. Uit — van deze wet , en vertu de cette
plat d'etain.—, vermindering, verzwakking,
loc. Uit — van roeijen , (zeew. )for ce de rabreche , f. echcc ; fig. Zijn invloed kreeg
mes. Uit — van den wind , tire du vent.
daardoor eenen —, fl en recut on grand
Krachtdadig, b. n. efficace, puissant, e. Een —
echec en son credit. —, als tusfchenw. het
middel, tin remede puissant, un puissant moyen.
fchielijk onverwacht geval, crac ! daar is hij
De krachtdadige genade , la grace *ace.
weg ! crac! le voila parti. Krik - krak tusKrachtdadigheid , y r. krachtdadige uitwerking,
fchenw. cric- crac!
efficacite, efficace. Zie Nadruk.
Krakeel , o. twist, querelle, contention, noise,
Krachtdadiglijk , bijw. met nadruk , met kracht,
dispute, f. demele. no. etc.
efficacement vigoureusement, energiquement. Krakeelen , 0. w. (ik krakeelde , hob gekraKrachteloos , b. n. sans force,
ce, sans vigueur,
keeld), se disputer, (se) luereller. Hij
sans vertu, zwak , faible , impuissant, e,
houdt van —, fl acme a quereller. -Zij kunine cacti, enerve, e, entrepris, e,
nen niet een our te zamen zijn zonder te
/Is
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kraam of uit eenen winkel , verkoopt , met-sans se quereller.
cier, boutiquier, marchand en detail, deKrakeeler, m, twistzoeker, chicaneur,, quereltailleur,, detailliste* —, die langs wegen of
leur,, homme hatgneux , tracassier.
ftraten verkoopt, marskramer,7 colporteur,,
Krakeelig, krakeelachtig, b. n. kijfachtig,
bisouard. , die op bruggen, fluizen of in
twistzoekend , querelleur,, se, hargneux ,se.
liraten enz. that, om te verkoopen, etaHet is een
wijf, c'est une femme harleer.
gneuse.
Krainerij, yr. kramerswaren, mercetie. — in
Krakeeling, yr. zie Krakeel.
het klein , regratterie; — in ijzer, koper
Krakeellust, m. hatneur querelleuse, envie de
en metaal, quincaillerie.
, van geringe
quereller , j: etc.
waarde , met cantille ,
regrat, m.
Krakeelfter, yr. femme hargneuse, querelleuse. Kramerlatijn, o. laths de cuisine, móchant LaKrakeelziek, zie Kiakeelig.
tin, baragouin , m.
Krakeeiziekte , — zucht. Zie Krakeellust.
Kramerskans, yr. chance tie mercier,, de colKrakeelzuchtig , zie Kiakeelig.
portent-.
Exakeling , m. craquelin.
Kramertje , 0. mercelot ou mercerot.
Kraken, b. w. (ik kraakte, heb gekraakt), Kraming, vr. zie Kraam.
met gekraak breken , casser. Noten — cas- Krammen, b. w. (ik kramde, heb gekramd),
ser des noix. Kwade noten (onheil
cramponner, attacher avec un crampon.
voorfpellen) presager des malheurs, augu- Krammetje , o. petit crampon, cramponnet. —
rer vial de q. ch. , faire de faux pronostics.
in een flot, dat het fchot vasthoudt, ( bij
Dat is eene harde root oin te
(eene
flotem.), picolot, M. - aan het raam van
moeij elijke zaak om uit te voeren) cette clzoeene drukpers , brochette . f.
epinease a executer, Kramming , yr. action de cramponner.
se-la _est bien
sine Cots eprise , etc. Hij heeft zijne Kramp , yr. onwillekeurige zamentrekking der
noten wel gekraakt , (zijne zaken wel gefpieren , crampe ,f. spasme m. — over het ge,daan , zich wel verzorgd, zijne schaapjes
heele ligchaam, tetanos In. Hij kreeg de
op bet droog) it a bien fait ses orges ;
onder het zwemmen, it lei prit une
a mis du foin dans ses bottes ; it a fait doescrampe en nageant. — aan het oog, (in de
geneesk,) nystagme, m. Verhandeling over
.cement ses affaires. ledigen, opdrinde —, siasmologie. Door de — aangetast,
ken , verflinden, viler, (voider) manger,
spasmatique.
Jevorer,, _als: Wij hebben twee ilesfchen gekraakt, nous avons vide deux boo- 'Krampachtig, b. n. fluipachtig. spasmodique;
teales ; nous avons tkcoeife deux bouteilkrampachtige ituiptrekkingen , convulsions
lee. De vos had dat hoed weldra gekraakt,
spa.smodiques , safes, e, a la crampe, convulsif,
le renard eat bientdt expedie , craque ce
eve, spastique. Krampachtige engborstigheid,
astume spastique.
poulet. —, verzwakken , krenken ; zie deze
woorden. — onz. (met hebben) , ten' kraak, Krampader, yr. varice.
een krakend geluid maken, craquer.
, ge- Kramphoest, yr. fluipachtige hoest, toux condurig, bij herhaling, craqueter. Het bed
vulsive.
kraakt, le lit craque. De deur kraakt ,
Kramppijn, yr. douleur, peine causee par la
crampe.
forte craque , crie. De befchuit kraakt onder de tanden, le biscuit craque ,
les Krampitillencl, b. n. spasmodique. Een — middel, un remede spasmodique.
dents. 1k hoerde het —, je Pa entendu
craquer; fan. De beenderen — hem in Krampvisch, m. torpille, f.
het lijf, zoo dor is hij , it est si sec que les Kramsvogel, m. foort van lijster, grive, tourvs lea craquent; fig. of fpr. w. Het vriest
tourtie, f. tourd, en.
cla y het kraakt, it gels a pierre fendre. Kra- Kiang , b. n. en bijw. verkeerd, qui est a rekende wagens duress het langfle, les plats on
boars, a P enners. Zijne koufen met de krange zijde aantrekken, mettre ses bas a Penpots feles sont ceux qui durent le plus; les
aibles survivent souvent aux robustes. In den
vers.
fdagelijkfchen
Itij1 zegt men van eene zwan- Krank, b. n. ziek, ongefteld, malade. —,
onpasfelijk, indispose , e. Hij is zeer
gere vrouw die op het laatfte goat: Zij bedangereusegint te cette femme commence h sena,- , est fiirt malade. Gevaarlijk
meat malade. Tot ftervens toe — , malade
les douleurs de Penfantement.
a in mort, a mouth-. Hij is dood it est
Kraken, o. het gekraak, le craquement , croa textrimite, a Pagonie. —, fig. zwak,
quement , Het — of geknars van gebrokedies, de'bile faible, infirme, frele, etc. 1k
ne beenderen, (bij de wondh. ) crepitation, f
vond in hem flechts eenen kranken fleun, fe
Krakend, b. n. croquant, e. pitillant , e.
ne trouvais en lei qu'un ft ele a,pui. Een
Kraker,, m. not en —, casse - noix , casse-noikranke , (zwakke) draad, un fat.settee.
ble , mince. Een kranke troost, une pawKraking, vr. zie Kraken, o.
vre consolation.
Krakken , o. w. (ik krakte, ben gekrakt, )
n. ziekelijk, maladif, ive,
eenen krak (voor vermindering genomen), Krankachtig,
infirme , valetudinaire.
recevoir
tine
brêche
,
tin
echec.
krijgen,
Kram , yr. zamengebogen ijzer met twee pun- Krankbed , ziekbed , o. lit de malade ,m. Op het
— liggen, bedlegerig zijn , titre alite , e.
ten , cc ampon , m. — of haak , agrafe.
Kranke , in. en p. malade. Hebt gij de kranfiche. —
—ofkniera duvft,
ke bezocht ? avez-vows visite la malade.
van een flot , flotplaat, waarin de nen% van
het flot gaat, vertevelle. — van een hang- Krankenbewaarder, krankenbezorger of oppas-'
fer,
m. ziekenoppasfer,, infirmier.
flot, die in het flot valt, en door welken
de tong van het flot fchiet, ( bij flotem. ) Krankenbezoeker, m. zie Ziekentrooster.
Krankenoppaster, yr. garde-malade, itifirmiere.
auberon, m.
Kramen, o. w. (ik kraamde, heb gekraamd), Krankheid, yr. ziekte, ongefleldheid, maladie,
indisposition.
in de kraam komen, accoucher ; zie Kraam.
Krankhoofd, m. onzinnige , fon, ecervele.
Kramenrandfel, m. canapsa.
Kramer, in. een die bij het fink, uit eene Krankhoofdig, b. n. Krankzinnig, qui est en
Mire,
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delire,, en demence, frenetique, fou , folle ,
enrage, e. — worden, tomber en demence,
en delire ou frendsie; devenir fou, folle,frenetique.
Krankhoofdigneid, krankzinnigheid, yr. demonce, freneste, f delire, m.
Krankte, zie Krankheid.
Krankzinnig, b. n. krankzinnigheid, yr. zie
Krankhoofdig, Krankhoofdigheid.
Krankzinnigem. brachypote, frenetique.
KrankzinniglijI, bijw. comme en enrage , d'une
maniere frenetique, follement , en fou.
Krans, m. in het algemeen een kringvormig ,
rondachtig ding. —, (kroon) van bloemen,
couronne de fleurs. —, van bloemen en groene bladeren gevlochten, feston, m. guirlande, f: Wijn
voor eene herberg, bow.
chon de cabaret, de taverne. —, afhangfel van een bed, feston de lit ; fpr. w. goede win behoeft geenen ( goede
waar prijst zich zelve ), bon via ne
_put pas de bouchon; bon vin n'a pas besoin
d'enseigne.
darrnfcheidfel in koeijen,
osfen', enz. , mesentére. omloop van een
kalf, fraise, f: — om den rand van een
wapenfchild, (in de wapenk.) annw. —,
,
(in de bouwk.) kroonlijsc , cornich , f.
luister, grootheid, lustre ,
grandeur, f.
Kranfen, b. w. (ik kyanfte, heb gekranst),
couronner, orner.
Kranfing, yr. action de couronner.
Kransijzer, o. (bij de art.), chapelet, tn.
Kranskruid, o. majolijn; marjolatne , f.
Kranslijst, yr. rond aan een fchuifraam, om
het inwateren te beletten, lerrenier, m.
Kranswijze, bijw. en forme de guirlande,
feston.
Kranswerk, o. gevlochten lofwerk, feston, tn.
guirlande, f
Krant, vr. gedrukte nieuwstijding, nieuwspapier, gazette.
Krantd'rukker, m. imprimeur de gazettes, de
journaux.
Krantdrukkerij, yr. imprimerie de gazettes, de
journaux.
Krantier,
gazettier.
Krap, vr. meckrap, eene plant om geel te
verwen , garance.
Krap , yr. Kram, Plot aan een bock, fermoir, m.
Krap, yr. krapje, yarkensrib, cetelette deporc.
varkenskarbonnade, griblette.
Krap, bijw. naauwelijks, pas, krapjes,
ne, trop peu, trop juste, chichement. llij
kan — 'even, it pout a peine subsister,
est court d'argent.
Kras , yr. fchrap , door iets fcherps veroorzaakt,
egratignure, rale , rayut 0. Gij moet geene
krasfen op de tafel maken , ii ne fdut pas
faire des raies sur la table.
Kras, b. n. fleck, kloek , fort, e,robuste ,vigourcux, se Alijn grootvader is nog —,
mon grand pere est encore d'une sante
reuse, se porte encore tres bien.
als
tusfchenw. als: de raven roepen, fchreetswen —, les corbeaux croassent. Hij
zweert bij kris en —, it jure par tons les
diables.
Krasborftel,
hoEsce, gratte-boEsse.
Krasgat , o, het zakgat in eenen vrouwen rok,
trou de poche dans une jupe , m.
Krasheid, yr. flerkte, kloekheid, vigueur,
force.
Krasijzer, zie K.asfer.
Krasfen, b. w. (ik kraste, heb gekrast), eene,
kras of fchram toebrengen, krabben, egratigner,, rayer, faire des rates. De kat beeft
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hem gekrast, gekrabt, le chat Pa egratigne.
preNeem u in acht den fpiegel niet te
nez-garde de rayer la glace. —, door affchrappen, fchoonmaken, als : Eenen Cpapnettoyer l'interieur du
haan van binnen
canon, d'un fusil. onz. (met hebben) een
raauw geluid maken zoo als fommige vogels
doen, croasser. De raven —, les corbeaux
croassent, coraillent. , zoo als de haven
doen , wanneer zij om eene hen loopen , met
eenen vleugel of eene vlerk op den grond
fchuivenne, cocker. — van fchrijfpennen,
fpatten, eclabousser,, crier. — zoo als do
fchaatsrijders doen, wanncer zij hunne vaart
widen an g els en ophouden, s'at reter sur
l'arriere des patios, s'arreter en patinant.
fig.: Op de viool Hecht fpelen, zagen,
acler du vision. Die viool kraut, piept, ce
violon jure.
Krasfer,, m. om de lading uit eenen, fnaphaansloop to halen, kogeltrekker, tire-bourre
tire-balle. —, met eenen lap omwonden , lavoir. fiechte vioolfpeler, zager racloser.
Krasfing, yr. action d'egratigner, de rayer,
rayon e. — der raven, croassement,
Brat, o. het achterftuk van eenen wager, (in
Nooid-Holland ook de voorbank op eenen
boeren-wagen),le dertiere d'unevoiture hollandaise; le siege d'un chat iot de paysan.
Krater,, m. top of mond van eenen vuurfpuwenden berg, cratere, f.
Kreatuur,, vr. (oud w.) fchepfeli creature.
Kreb , zie Krib.
Krediet, zie Crediet.
Kreeft, m. zekere bekende fchaalvilch, ecre-visse, f. Zee —, homard. De kreeften gaan
achter tilt, les ecrevisses vont a reculons. fig.
ij ne taken gaan den kreeftengang, achter
ses affair es vont a reculons, de mal en
pis. —, teeken van den dierenriem , cancre
ecrevisse. De zon treedt in het teeken van den
tegen het einde van Junij , le soleil entre dans le siege de l'ectevisse, vers la fn
tie Join ; fig. —, een doortrapt, vrouwmenses , urge femme rusee , tone fine matoice.
Kreeftengang, m. zie Kreeft.
K.reeftfcharen, vr meerv. pieces, sort es , braques.
Kreeftsoog, o. sell (meerv. yeux) d'ecrevisse , m.
veil. tijd. van Krijgen.
Kreeg ,
Kreek , yr. vliet, kleine inham , die
met eenen elleboog loops, waarin kleine
fchepen , bij form, veilrg kunnen liggen , crique , aase.
K.reel, kriel, yr. final boordfel, petit bard,
Een hoed met eene gounen
galon etroit,
un chapeau boo.:1 ('yin galon d'or.
(ik kreelde, heb gebreeld,)
Kreelen, b.
b6rder,, garnir d'un galon, (son chapeau).
Kreet, ecn grout gefchreeiLw, cri aigu de
joie, trallegiesse au de frayeur, de ttistesse , etc.
Kreet, onv. yerl. t. van Krijgen.
K.reeuwen, o. w. (ik kreenwcle , heb gekreeuwd,) fchreeuwen, criet , criailler;
fans. piaiiler.
Kreeuwer, m. cciailleur,, criald.
Kregel, b. n. zie Krijgel.
Kreits rn. een bring , cercie, rond. Een zekere
°muck, eene ruimte, welke men zich als
eenen kring voorilelt. Eene in hare grenzen ingeflotene 'afdeeling van een land,
zonder opzigt op de gedaante of uitgeftrektheid, cercle, (department). De Beijerfche
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(eertijds,) le cercle de Baviere, (in
Duitschland,,) — (in de flerrek.), de loopbaan der hemelligchamen , orbe, orbite. Zie
Kring.
Kreitsbrieven, m. meerv. rondgaande brieven,
Jetties circulaires , f. pl.
Krekel ,
foort van kleine fprinkhaan ,
Jon, cigale, f.
Krekelen , o. w. (ik krekelde , heb gekrekeld ,) crier comme lee grillons , grilloter.
Krekelig , b. n. knorrig , gemelijk , eigenzinnig , chagrin, de mativaise humeur,, d'une
humour atgre, acaridtre.
Krekt of krek , b. n. (ouch w.) , j oist , net,
naauwkeurig , correct, e, precis, e, juste.
Dat is eene krekte teekening , c'est on ddssin correct; bijw. justement , prJcisesrent.
Kreng, o. flood aas,' prij , charogne , f; fig.
Een vuilaardig mensch , personae has gwense et mechante , no , une , e. —, vrouwsperfoon (gemeen), carogne,
Krengen, b. w. (ik krengde , heb gekrengd),
in het rijden eenen draai maken. Met eenen
wagen tourner avec one voitui e. Een
fchip op zijde halen , leggen , om het lekgat to fi-oppen , to kalefateren , mettle un
vaisseau sur,, a, en panne , a la bande, pour le
carener. onz. (met hebben) op eene
zijde zeilen, pencher stir un cote, inclical guer,
ner d'un ate, en faisantvoile,
Krenging , yr. tour d'une voituse, —, belling ,
action de mettre un vaissean en panne, a
la bande, de faire voile en penchant sur le
cote , le carenage.
Krenken , b. w. (ik krenkte, heb gekrenkt),
befchadiges , verzwakken , nadeel toebrengen , benadeelen, affaiblir , faire tort , nisi; e
a, alterer, donner des atteintes a q. q. , blesser,
offenser, faire briche a. Dat krenkt de gezondheid , cela nuit a la sante. Gij hebt den
goeden num van mijnen brooder gekrenkt ,
(benadeeld,) vous avez fait bréche a la reputation de M012 fres e. Dat krenkt ( brengt
nadeel aan ,) zijpen Band, cela blesse son
rang, sa dignite.
Krenker m. krenkfler,, yr. celui, colic qui
suit, offense,blesse, affaiblit, etc. —, kwaadfpreker, detract , infracteur. Krenkende ,
nuisant , blessant , alterant.
Krenking, yr. beleediging , yerzwaitking ., atteinte , blessure , infraction , altes awn f.
affailassement, m. Dat is eene —, (eene in-.
brenk) der vriendfchap , c'est one infraction a Pamitie, une breche faite a PamiEene — der gezondheid , une alteration, un affiliblissement de la sante. ,
van fland , waardigheid , derogeanCe.
Kreufelen , b. w. ( ik ,kreufelde , heb gekreufold ,) (een Geldersch woord), de korenwan lingo en regts fchudden, om het graan
to zuive-en , nettoyer (le bled 5 ) en secouant , en remnant le van a ble.
Krent , krint, yr. (korint ,) raisin de Corinthe, m.
koek, m. petite yin aux
Krentenbrood , o.
raisins de Corinthe.
Krentenkakker,, m. gierigaard, (als fpottend)
avare, ladre. Het is eene regte c'est
un franc ladre.
Krepijzer, o. fora creper, m.
Kreppel , zie Krenpel.
Kreppen, b. w. krepte, heb gekrept),
met eenen kam het haar in eene ills maken , créper les cheveux._
Kret , zie Krat.
Kretsborftel , m. (bij de goudfm. ,) safe, f.
Kreuk , vr. kronkelige, verkeerde vouw,
55
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faux pli, zie Rimpel ; verkeerde
handelwijs , \Tick , tdche a la reputation, 3
l'honneur.
Kreuken , b. w, kreukelen , (ik krenkte , heb
gekreukt ,) frommelen , vol krcuken maken
cliffonner, fs l,-er, bozie, , onner, soupir, froisser. Gij hebt uwen kraag gekreukeld , vous
ay es f tee vote e collet. Een kleed —,
soupir,, chiffonner on habit. —, rimpels
veroorzaken , rider ; fig. zijne eer —,
false brdche a son honneur, tacker sa reputation 5 porter atteinte a son honneur.
Kreunen , o. w. ( ik kreunde , hob gokreund) , een flepend , zacht, droe yig geluid door den ncus maken , zuchten ,
, soneher, pousser des soupirs. 'Lich —,
wederk. w. zich iets aantrekken , 'ne pas
s'inquieter, ne se soucier pas, ne pas s'tnobarrasser de q. ch. ; kreun u daar niet over,
ne vous en seociez pas.
Kreupel , b. n. gebrekkig in den gang van
natuur of door toeval, mank, verminkt
aan de voeten boiteux , se, estropie, e
ecloppe , e. — gaan , bolter , clocher. —, fig.
van zaken , in Welke eene merkelijke gebrekkelijkheid plaats heeft , pitoyable, patoe , miserable, etc.; bijw. lentement , bolteusement ;pi;`oyablessoe,ot. Spr. w. Den kreupelen waard flaan, Ohl vertrekken zonder
zijne fchulden te betalen ,) fais e un trots
a la lune. De kreupele w11 yoordanfen ,
(de onbekwaamfie wil can het roer zijn ,)
le moms habile est le plus presomptueux ,
etc.
Kreupelachtig , b. n. un pen boiteux , se, etc.
hailer,
Kreupelbosch, o. boil
',sena , no. broussailles, f.
Kreupele , boiteux, estropie. , die beroofd is van bet gebruik zijner beenen of
voeten, zich in eenen houten bak wort
fleept, cut-de-jatte ; fig. knoeijer, enz. bonsilleur,, gate-métier.
Kreupelgras 5 o. varkensgras , knoopgras , dui.
zendknoop (in de kruidk.), remade, f. centinode , m. trainasse, f:
Kreupelheid yr. etat de celui qui est boiteux,
on de edit qui est boiteuse. hinking ,
clochement , no. claudication. —, van een
dier,, boitement , m.
Kreupelaraat , yr. kleine vnile firaat , petite
rue sale , malpropre.
Kreus , yr. gergel, eene inkerving aan het
ondereinde gran duigen , fable, m. Het
werktuig waarmede de — gemaakt wordt ,
rouanne. — met, fabloire, m.
Krevel , kriewel , yr. gekriewel , cone wemelende beweging, en voorts jeukte , kitteling door — yeroorzaakt , foormillement ,
m. demangeaison, f chatouillement , m.
fpr. w. (gemeen) Zip heeft de — in haar
gat, (zip kan niet fttl zitten .) elle ne
saurait se tenir use moment a la mime
place; elle va comme pois en pot.
Krevelen, o. w. (ik krevelde, heb gekreveld ,) kitteling, jcukte veroorzaken, chatouiller , demanger, fourmiller, picoter.
Het krevelt mij in de hand , la main me
fourmille.
Kreveling , yr. jeuking , kitteling, d'emangeaichatouillement, picotement , no.
son ,
Kreyelkruid , — zlad , o. -especc de drogue
picotante et chatouillante, dont- on parseme
le lit des personnes a qui Pon vent loner
un tour; heroes aux demangeaisons, f. pl.
Krib , yr. krebbe , voederbak der beesten , creche, mangeoire. De — des Heilands , la
, flaapplaats voor
creche du Sauveur.
Jon-
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jonge kinderen in de gedaante van een voe-

derbak , ook der foldaten , couchettes des
enfants, des soldats. —, keerdam in het
water, fteenen dam of hoofd batardeari m.
Zie Kribben.
Krib , kribbcb,jtiler,, yr. tegenfireefiler,, boosaardig vrouwsperfoon , femme hat gneuse ,
mechante femme, diablesse, querelleuse.
Kribbebijten, o. w. (van paardcn fprekende)
tiquer.
Kribbebijter,, m. cheval qui a le tic, tiqueur,
fig. homme hargneux , querelleur.
Kribbebtjting , yr. tic , m; fig. hargnerie.
Kribbelen , b. w. (HZ kribbelde , heb gekribbeld), krabbelen , flordig met de pen Cchrijyen gt iffonner. onz. ( met hebben) aacihoudend kribben , se disputer contliluellement , continuer e se quereller.
Kribbeling, yr. action de griffonner,, de
continuer a se quereller.
Kribben , 0. w. (ik kribde , heb gekribd), tegenareven , krakeelen , se hargner,, se quereller, se disputer, s'opposer a.
Kribben , vr. meerv. kribwerk , claies d'osier
ass bond des rivieres , derriere lesquelles on
fait des jetties de pierres , etc. et eches , epeons , m. pl.
Kribberij , yr. querelle.
Kribbig , b. n.
eigenzinnig , hargnevx,
, quinteux ,
se , acari titre , querelleur, se.
Kribbigheid , yr. eigenzinnigheid, acaridtrete,
humeur hargneuse , querelleuse.
Kriebelen , zit Kriewelen.
Kriegel, zie Kregel , Krijgel.
Kriek , vr. foort van krekel , espece de grillon,
—, foort van kers , merise. Spaanfche —,
coeutet , Krieken over zee , meerv. (in de
geneesk.) zeker gewas, jodenkers, coqueret,
alkekengi , us.
Krieken , 0. w. (ik kriekte , heb gekriekt) ,
kraken , piepen , kakelen als eene kriek ,
craguet , —, van den dageraad, aanbreken , poihdre. De dag begon te —, le
jour commencait a poindre. Ilet — van den
dag, de dageraad, le point, l'aube du jour.
Kriekenboom m. merisier.
Kriekensteen , 411 noyats de merise.
Kriel , (kril), b. n. en bijw. dartel , petulant,
e. petulemment.
Kriel, o. gekriewel , kievel dat zich gelbdig beweegt, foul millement , tn. —, nitfchot ,
kleingoed, t ebut , M. etc. — van visch ,
, kort , dik , in een gedrongen
Tsai,
mensch , m. en vr. , courtaud
crapouss ,
e. on homme rag9t , t amasse.
Krielen , o. w. ( sic krielde , heb gekrield) ,
wiemelen , krioelen , in groote menigte
zich bewegen , foul , grsuiller. Het
krielt van Yolk , la rise foul mille de pens,-le.
De ham krielt van wormen, le fambon
,foul mine de vers. Ook words het gezegd wan eene veelheid van kleine voorwerpen , ass: ow opilel krielt van fouten , votre theme fturmille de finites.
cochet ,
Krielhaan ,
Krielheid , yr. dartelhcid ligtzinnigheid , petulance, legerete.
Krielhen , vr. petite poulette.
Krielmg , yr. fturmillement , 111.
Krieltje , o. bout d'homme. Zie Kriel in de
laatfle beteekenis.
Kriemelaar,,
calmer, talmkons, bat guigneur.
Kriemelaarfter , yr. barguigneuse.
Kriemelen , o. w. (ik kriemelde , heb gekriemeld), talmen , etre bier; lent a faire I. clz.,
barguigner.
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SS3Kriemelig , b. n. talmachtig, lent , e, a se
decider , irrisolu , e, qui acme a marchander,
etc. —, klein en digs in een gefchreven ,
kribbelig , grtfonne , e.
Kriemelfchrift , o. kribbelige fchrift , &Tits! e
to op petite et crop serree ; pious de mouches,
m. pl.
Kriepe , krippe , vr. Zie Krielhen.
Kriewel , zie Krevel.
Kriewelen , zie Krcvelen.
Krieuweling , zic Kreveling.
Kriezel , yr. kriezeltje , een klein afgefcheurd
of afgezonderd ,edeelte van sets, brin,
Gij zult er geen — van
petite patcei,e ,
hebben, vous n'en au] ez brin.
Krijg , m. zie Oorlog , —, twist , ftrijd , dispute, conte,tation , In den — gaan, dienst
semen pres.dre le parti de, as uses, s'enrOler.
volgen StliVrO ParMc'e, eller a la
Den
guerre fig. Den — niet kunnen volgen ,
guerre;
(met
mededoen) , ne pas pouvoir
etre de la _pertie.
Krijgel, b. n. gramflorig , it ascible pets endu, ant, e.
Kfijgen, 13. en o. w. (ik kreeg, heb gekregen) , met de hand aantasten, grijpen, prenth e. Ik ga mljnen hoed —, irai ptendre
Mon chapeau. De dief is gekregen , le voleur est psis. Krijg mijn pennemes nit mijnen lesfenaar,, prenez 1;20n canif clans mon
pupitt e. Neem het bond van de tafel , prenez
Passiette de la table. ontvangen , bekomen , enz. (in (Le uitgefirekite beteekenis van
cut woord), t ecevosi , obtenir,, attraper,
Bogner, etc. Af — of gedaan —, finir,, a, faire
cnever. In
, faire entrer. Uit
sortir. Door—, f,si; e passes. Geld, brieven,
gezelfchap recevoir de P argent, des lettres,
du monde (visite). Itilijn broeder heeft verlof
gekregen om rtit te gaan , mon frere a obtents (la) permission de sot tar. De metfelaar zal morgen gedaan —, le =iron finira
domain , on au; a fini demain. Htj kan de
paarden niet voor den wages —, it ne pent
atteler les chevaux. Ik kan het paard met
over de brug je ne saurais fisire passer
le cheval sur le pont. Zip broeder kreeg
de koorts , la fe y ; e grit a son frere , son frere
gpgna la fievt e. Tanden faire des dents.
Dit kind krijgt tanden , lee dents percent
a cet enfant,les dents lei vsennent. Eene vrouw
—, se mailer. {hi zal zijne dochter nimmer tan
den man —, it ye ti siivera famais 1112 mat i
pour sa,
Wortels —, (fchieten), prente veel pout,
dre tacines. Die boomen
— bladeren, cos arbre,- poussent coo p de boss,
`heeft zes
Deze
teef
poussent der
jongen gekregen , cette chienne a mis bus six
pmts. Twist b,j bet fpel , prendi e querelle ass jets. Hij heeft lust gekregen om to
fluderen , it lui a psis envie d'etudier. Hij
heeft flagon , plop gekregen, it est battu
rosse, it a gagne des coups. Ik kan dezen draad
je ne puis pas
niet Lor het oog van de naald
passer ce fcl pat le ti au de Zijne moeder heeft eon dood kind gekregen , sa mere est
accouchie d'tsn enfant mort. Hoe krij gt gij het
in het hoofd die to does ? qu'est-ce qui vous
Porte a faire cela? Zij hebben met elkander
woorden gekregen, it en sont venus aux grosses
paroles. Hij igt hem nooit te zien, it
ne le volt fewer,. Eenen fchrik —, etre
saiside pent-, pt entire pouvante , s'effrt.tyer.
un einelos ,
, etre nomme
Eon ambt
one charge, /'obtenir. Dat bock is met meer
to ce livre ne se trotive plus ,on ne trouve plus
'cc livre. Men kau niets in hem— , (hem niets,
lee
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leeren) on ne lui peat rien faire apprendre. Ik
kan hem niet aan het werk krijgen, je ne
puis obtenir de lui, qu'il se mette a Pouvrage. De duiven — eijeren , les pigeons
font des °mfr. Iemand bij de haren , prendoe q. q. par les cheveux. Zij kregen zich
bij de ooren , it se pritent par les °tellies.
Iemand bij den kraag ?renda e q. q. au
collet. Ik zal hem wel krijgen, je l'attrapperai biers. Ik konde hem niet daartoe —,
je ne pouvais pas le persuader a Bela, Pengager a faire cela. Eene ziekte —,
gagner une maladie. Een ongegrond
vooroordeel tegen iemand. —, (opvatten)
prendre q. q. en grippe, se pi endre de grippe contre q. q. Iemand onder de knie —,
('maken slat iemand het to kwaad krijgt) ,
avoir le dessus sur
q. Hij krijgt zijne Jaren , it avance en age. Ik konde hem niet
(bereiken, achterhalen), je ne pouvais
Patteindre , le joindre. Zij heeft hem aan
haar fnoer gekregen , elle l'a attache, mis,
dans, a son parti , a soi ; fig. Iemand bij
Glen neus —, (hem foppen , bedriegen),
attraper, tromper q. q. Gij zult er niets
van —, hebben, vous n'en aurez rien.
Wij zullen oorlog — , nous aurons
guerre. Gij krijgt hem nooit niet nit , vous ne
le ferez jamais sortir. Krijg mijnen rok nit
de kas , en mijnen zakdoek nit mijnen zak ,
sortez, prenez, mon habit de la garde-robe,
et mon mouchoir (dans) de lapocne. Krijg,
haal, het paard nit den Ital , sortez le cheval de Pecurie.
Krijger,, m. Krijgsman , guerrier.
Krijgsaangelegenheid , yr. of wire militaire.
Krugsaanyoerder,,
, chef militaire.
KriAgsadel, m. noblesse de Pepee, f.
Krugsbedrijf, zie Krijgsdaad.
Krijgsbeleid , o. legerkunde , tactique , f.
lirligsbende , yr. troupe de gens de guerre,
bij de
legion , f detachement ,
oude Romeinen , cohortc.
Krijgsbeyelhebber, m. commandant, chef militaire.
Krijgsbouwkundige m. veStingbouwkundige ,
ingenieur.
Krijgsbouwkunst , yr. genie , (militaire) m.
Krijgscommisfaris m. commissaire des guecres,
orc4onnateur.
Krijgsdaad , yr. heldendaad , prouesse, action militaire, herdique f. exploit militaire , m.
Kri.jgsdeugden , yr. meerv. vertus militaires.
linigsdienst , yr. service militaire ,m. epee, f.
hij heeft de — verlaten , it a quite le service. Men heeft hem in de. — doen gaan ,
on lui a fait Pt endre le parti de l'epee.
Krijgseed, m. serment militaire.
Kri.j. gseer,, yr. honneur malted: e , m.
Krigsfakkel , yr. flambeau de la guerre, m.
Krijgsgebruik 0. usage militaire, de guerre regle , m. tnaxlme, f. zie Krijgswet.
Volgens
—, naar —, militairement.
'
Krijgsgeluk, o. fortune de la guerre, des
armes , f.
Krijgsgereedfchap, krijgstuig , o. machines, f..
instruments de guerre , m. pl. materiel
d'une armee, m. les munitions, f. pl.
Krijgsgeroep , o. cri de guerre, d'armes, vs.
Rrussgevaar, o. danger de la guerre,
Krigsgevangene , m. prisonnier de guer; e.
Krijgsgewaad , o. habit militaire, habit
guerrier, m.
Krijgsgeweer,, o. armes, (de la guerl e), f. pl.
Krijgsgeweld, 0. forte armee ou des games,
puissance militaire, f.
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camarade ou compagnon de
Krijgsgezel ,
guerre, frere d'armes.
Krijgsgezind , b. n. oorlogsgezind , 5uerriet,
ere, belliqueux ,se 5 martial, e, azinant la
guerre.
Krijgsgod , in. God des oorlogs , (in de godenleer ), dieu de la guerre, Mars.
Krijgsgodin , yr. deesse de la guerre, Bellone.
Krijgshaftig , b. n. zie Krijgsgezind.
Krugshafugheid , yr. humour, ardour guertare, beiliqueuse, f. caractere martial,
, m. zie Dapperheid.
Krijgshanclel , m. maniement des armes, exercice milltaire.
Krijgsheer of leger,, o. armee, f: corps d'ar?nee Befchrijving hiervan, stratographip.
Knjgsheld , m. haros, grand guerrier, foudre
ae guerre.
Krijgsheldin , yr., heroine , guerriere.
Krugshoofil, o. chef militaire, d'artnee , general.
Krijgskans , yr. krijgslot , chance de la guerre, f. sort de la guer; e, sort des armes, m.
Krijgskas , yr. caisse militaire, f. ordinaire
des guerres , m.
Knigsknecht m. militaire, soldat.
Kr].) gskosten ,7 yr. meerv. frais de la guerre, m. p1.
Krijgskunde , of kunst , yr. science militaire,
tactif. art militaire ou de la guerre
que, strategic. ( bij de ouden. ) milice.
Krijgskundig, b. n. tot de krijgs- of ooriogskunst betrekking hebbende , militaire. Eene
krijskundige gefchiedenis , une histoire militaire. In de krijgskunst bedreven, verse
dans Part militaire.
Krijgsleger,, o. zie Krijgsheer.
Krijgsleven , o. vie militaire, f:
Krijslied, o. chanson guerrihre, f
Krijkslieden , m. meerv. krijgsvolk , gens de
pl. — ter
guerre, soldats , m. troupes ,
zee , marine militaire,
Krijgslist , yr. stratageme, m. ruse de guerre, f.
Krijgsloon , o. en yr. paie, solde, fi
Krugsmagt , yr. forces militaires, f. pl.
Krijgsmakker,, m. compagnon d'armes.
home de guerre, guerrier,
Krijgsman ,
soldat ; fig. vaillant homme.
Krijgsmanachtig , b. n. soldatesque.
Krijgsmantel , m. krijgsra , casaque ou capote a l'usage des soldats, f. (bij de Rom.)
sagum, m.
sale,
Krijgsmuzijk , o. mils/quo guerriere , f.
Krijgsman , m. homme de guerre.
Krijgsoefening , yr. exercice militaire , m.
Krijgsorde , yr. krijgstucht , video militaire,
m. discipline militaire.
Krijsordening , yr. tegles et constitutions militaires, f. pl. reglements militaires, in. pl.
Krijgso yerfle , general, chef d'armee, commandant.
Krijgsphgtige , m. conscrit.
Krijgsraad, m. conseil de guerre. Er is— over hem
gehouden , al a passe, par le conseil de guerre.
Krijgsregering, yr. militaire regering, stratocratie.
Krijgsregt , o. droit de la guerre, conseil
justice militaire, f. —
de guerre,
den , fuger militaii ement. Er is — over hem
gehouden , it a passe par le conseil de guerre.
Krijgsroem, m. gloire , reputatiog militaire,
de guer der, f.
Krijgsrusting of krijgstoerusting, yr. preparatifs militaires on de guerre, tn. pl. appa.
reil de guerre , armement, m.
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Krijgsfchuld, yr. dette occasionnee par la guerre.
Knigsftraf, yr. supplice militaire, punition
militaire.
Krijgstogt ? m. marche d'une armee , expedition militaire, f.
Krijgstooneel, o, theatre de la guerre, m.
Krugstrompet , yr. trompette guerriere.
Krijgstucht , zie Krijgsorde.
Krtigstuig , o. le materiel d'une armee; machines, f. pl. , instruments de guerre , pl.
Krijgsverboncl , o. tigue, alliance, coalition
pour faire la guerre, f.
Knigsverrigtingen , yr. meerv. operations viilttaires; —, heldendaden exploits , m. pl.'
Krtjgsvolk , o. des troupes , des militaires ; zie
Krijgslieden. Gemeen —, zonder oncler-officieren hierbij genomen, soldate,que, f. Het
— is tegen de officieren opgeliaan , In soldatesque s'ert revoltie contre les o ciers.
Nieuw aangeworven —, recrue, f.
Krkigswapen , a, armes de guerre,
pl.
Krkigswerving , vr. ens ilement
Krijgswet , vr. loi de la guerre, martiale,
ordonnance militaire.
Krijgszuchtig, b. n. zie Krijgsgezind. Zie
verder de met Oorlog zamengefl. woorden.
Krijsch ,
krijfching , zie Gekrijsch.
Krufclien , o. w. (ik krijschte , heb gekrijscht,
ook kreesch, heb gekrefchen), crier, criailler. —, zoo als de ezels doen, (balkcn),
braire.
huilen , hurler.
Krijt, o. krijd zekere kalkachtige , ligt afgevende aarde , craie, f. Wit , z wart —,
de la craie blanche, noire. Fijn, wit —, blanc
d'.Espagne, m. Rood —, roodfleen , de la
craze rouge, arcanee, arcane, sanguine,
rubique, j-. Teeken —, crayon , m. fpr. w.
Bij ietnand in het — flaan , (iernand iets
fchuldig zijn), devoir a q. q. Met dubbel —
fchrijven , deo, cher en comptant, ranconner.
Deze herbergier fchrijft met dubbel —,
( kan goed rekenen), cet aubergiste sait
bien ranconner.
Krij tachtig , b. n. crelace, e, crayonneur,, se.
Krijtberg , m. cat riere de craie, f.
Krijten , o.
(ik kreet, heb gekreten), kiagelij k weenen , pleurer, cries , Zij
kreet als een kind , elle pleurait comme tin
enfant. Zij heeft hare oogen rood gekreten, - elle a les yeux tout rouge.- a force de
pleurer. Dit kind krijt , cet .enfant
_pleure, piaille toujours; fig. Eene krijtende
(fchreenwende in den hoog.ften graad), onregtvaardigheid , acne injustice criante. krijtende fchulden , des dettes criantes. Het
waait dat het krijt , it s e fort , etc.
Krijter,, m. fchreeuwer,, pleureur, piailleur,,
ct lard , criailleur , bi aillard.
Krij tertje , o. petit pleureur,, criard. Zakvedeltje , petit violon de poche. m.
Krijtfler,, vr. fchreeuwiter, pleureuse, piatlleuse, criailleuse, criarde, braillethe,
braillarde.
Krijtfirand , o. Ilene kust , cite crayonneuse ,
f.
Krijzelen , o. w. (ik krijzelde , heb gekrijzeld) , knarzen, grincer (do- dents), craquer.
Krijzeltanden , zie Knarstanden.
Krik , tusschen w. cric! krak ! cric ! crac!
Krikkemik , yr. een werktuig om steenen,
balken, enz. op to tillen , chevre, f: Cabre , m.
krikkrakte , heb geKrikkrakken , 0: w.
krikkrakt) craqueter, &later, eraquer.
Krikman , in. (in kleine kroegen) $ branciewiin
eau de vie, f: brandevin.
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Kril, zie Kriel.
Krimp, zie Krimping.
Krimp , b. n. (poisson), qui se criste e} la
taillade. Die visch is —, ce potsson est
frais, se retire , se contracte, quand on le
coupe , a la taillade.
Krimp, yr. fig : nood , gebrek, disette,
cecsite , f. wanque m.
Krimpdarm , zie lirimperd.
Krimpen , b. en o. w. (ik kromp , heb en
ben gekrompen ), de uitgebreidheid van
iets intrekken, (zich), re retrecir, se gripper , s'trecir, se tearer, se contracter,
se ratatiner. Het leder krimpt in bij het
vuur,, le cuir se retrecit au feu. Laken,
dock , dat in het water krimpt, du drap qui
se retire, se grippe a Peau ; fig. verminderen , korter worden , diminuer, raccourcir.
Zijn geld krimpt in , son argent diminue.
De dagen — in (worden korter), les fours
diminuent, abregent. Van den wind , —
(zeew.), bij den wind opknijpen , pincer, serrer , le vent ; alder au plus pres du vent—,
zich intrekken. Hij krimpt, (beeft) vats
koude , it frissonne, transit de froid. Van
pijn soudffrir de grandes douleurs, des
douleurs aigues. — , toegeven , zich fchikken ;
zie deze woorden. Een ingekrompene , gerimpelde aprel, tine pomme ratatinee.
Krimperd m. kouwelijke jongen , garcon frileux.
Krimpig , b. n. kouwelijk , huiverig; frileux, se.
Krimping, yr. verkorting , vernaauwing , re.
tirement, etrecissement, us. (in de geneesk.)
retraction, contraction, van leder enz. crispation. De — van een flak laken, le-retricissement d'une piece de drap. —, verkorting der zenuwen , la contraction des nett.
—, fnijding in den buik, tranchees f. pl.la
colique. Zamen — van bladeren , cloque.
Krimpfler,, yr. krimpkouw,, kouwelijke vrouw,
femme frileuse.
Krimpviseh , m.- poisson frais; zie Krimp.
Kring , m. ronde omtrek , kreits , cercle, contour, rond, tn. enceinte, f. De kleine kringen of cirkels der wereldkaart, lee petits
cercles de la mappemonde , —, loopbaan der
hemelfche ligchamen , sphere, f. orbe,
m. — am de zon of maan , hale, m.
couronne, f. — om de tepels der vrouwenborflen , arc'ole, f Kringen , itrepen op
fchelpen , fascies, f: ronde — (in de geneesk.) , ronde , blaauwe kringen om eene
wonde , om de oogen , cernes , f. Een' ronden — in den bast van den boom fnijden,
cerner Pecorce d'un arbre, omloop
van het begin tot den wederaanvang, pi'lode, f. cycle; zie jaarkring INIaankring-,
enz. , opwnding van den kabelrand Om
de fpil , (fcheepsw.), enfilement du able,
autour du able ,—, iemands {land, beroep ,
bezigheicl , bedrijf van zoken : in wier midden hij verkeert; als : Fi ij gaat buiten zijnen —, it sort de sa sphere; it sort des
bornes de sa condition, de son ttat. In den
— van huisfelijke vrienden , au milieu d'amis familiers.
Kringachtig , b. n, citkelrond, circulaire;
bijw. cii culairement.
Kringelen zie Krinkelen.
Kringswijze , bijw. en cercle, en rond , circulairement , orbiculaireitsent. Een ligchaam ,
dat zich — beweegt , en corps qui se meta
orbiculairement.
Kringvormig
n. orbicuraire, circulaire:
L 5
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Krinkel , kromte , sinuosite. Krinkelige
bogt , zie Bogt. Deze rivier maakt vele
kronkels of bogten , cette rivihre fait beaucoup de sinuosites.
Krinkelen , o. w. (ik krinlielde , heb gekrinkeld) , zich kconkelig buigen , se tcrtiller,,
serpenter; zie Kronkelen.
Krinkeling , vr. kronkeling , action de serpenter on d'aller en serpent.
Krinkelvloed , m. torrent on courant qui va
en serpentant.
Krinfen , Krenfelen ; zie Zuiveren , Schoonmaken.
Krioel, o. krioeling , gewemel door elkander ;
fourmillement , mouvement 41'w; nombre
tl'etres vivant s.
Krioelen, o. w. (ik krioelde, huh gekrioeld),
door elkander wemelen ,fourmiller , zie Krielen.
Krip, yr. zekere wollenaof, gekronkeld floers ,
crepe, m. grof —, crepon,
Krippeaje , o. kruimeltje , miette, f.
m. etc.
Kris , zie Kras.
Krifis , yr. (eener ziekte), crise.
Kris ten, o. w. (ik kriae , .„heb gekrist), knitteren gelijk een brandende lamp of kaars
fointijds doet , petiller, craqueter.
Kristal, o. zonder meerv. Een zekere doorfchijnende of half doorfchwiende steep,
cristal; ook een namaakfel daarvan , het
fijnfle glas , cristal. AANM. ter onderscheiding noemt men het eerfte cristal de roche,
(berg-), en het tweede cristal fondu
actice, (dichterliik) , het — der wateren ,
fcristal
des eau,, (bij Icheikv) in — fchteten (van zouten in eene hoekige gedaante,
ads voorkomen), se cristalliser. m.
meerv. , een der kristalfteentjes , die alle van
eene regeimatige meest zeshoekige gedaante
zijn , cristaux. Hij heeft eene menigte van
fchoone kristallen , it a quantite de beaux
cristaux.
Kristalfabrijk , yr. cristallerie.
Kristallen , Kristallun , Kristallig , b. n. onverb. de cristal , crictallin, e.
vocht der oogen , humeur cristalline , le
cristallin, doorschijnend, trafesparent ,e.
diaphane, kristallijnen glazen , des 3erres
crestallins, de cristal.
Kristalkunde , vr. cristallographie.
Kristalleundige , m. cristallographe.
Kristalfchieting , vorming vr. crestallisation.
Kristen , zie Christen.
zie Kreits, Kring.
Krits
Krodde , yr. eene soort van onkruid , dat veer
tusfchen haver ,groeit , sorte d'ivraie qui
croit parmi Pavoine; folk avoine.
Kroeg , yr. flechte, gemeene herberg, drinkhats, cabaret , m. taverne, popine , ,
kleibierkroeg , bierhuis , estaminet ,
ne herberg buiten de stad , guinguette , f.
bij een slot , tournebride. Soldaten- , cant/ne.
Kroegen , o. w. (ik kroegde , heb gekroegd),
aller au 'cabaret, et y depenser son,argent;
sequenter les cabarets. —, teren in eene
f
kroeg, als een huis onder dak is , (van metfelaars en timmerheden), (Weng er au cabaret Pargent qu'un proprietaire donne aux
masons et aux charpentiers quand le toit
d'un beitiment est pose , celebrer le bouquet.
Kroeger,, kroeglooper,, m. pilies de cabaret,
bouchon Ile taverne , yet; ftequente , haute
les cabarets; sac a vin.
Kroeghouder,, m. cabaretier.
beker gobelet (d'étain, d'argent
Kroes,
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kruik, creche, f Een
d'or), godet,
zilverfmids fmelt un creuset. Elders eene
maat van eenige natte waren , eene kan ,
en pot ; een — bier, un pot de biàre. —,
ook vuurmond van eenen brandenden berg
( krater) ,
atie e.
Kroes, b. n. digs gekruld , crepes, e, crêpe , e,
frise , e. IIi3 heeft — hoar, it a lee cheveux
ceepus. —, vele rimpels hebbende , ride, e.
een voorhoofd , un front ride , fig. verwilderd , egase, e. deconcerte , e. qui a
martel ad the; —, fluurrsch , wreed , borsch,
boys , e. rebarbatif, ire. Een — gelaat ,
un car rebarlatif.
Kroeskop , m. th‘e frisee on crepue.
Kroezen, o. w. (tk kroesde , heb gekroesd),
ere'/Pei , se fs iser. Gekroesd, gekruld hoar,
(nit de natnur) cheveux cotonnes , (door
kunst) ft ises. Zijne haren beginnen te —,
kroes te worden , ses cheveux commencent a
se cid er.
Kroft, (krocht) vr. een bedekte gang onder
den grond , fpelonk , allee souterraine , caverne, cryite
cone uitflekende hoogte , eminence,
coteau pierreux. m.
Krok , yr. eene loom van wilde wikken een
onkruid onder rog en gerst , vesce sauvage.
Kroken , zie Kreuken.
Krokodil , m. crocodile.
Krokodilstranen ,
meerv. geveinsde tranen ,
larmes de crocodile, larmes feintes, f. pl.
Xrokus, m ( crocus) zekere bloem , crocus.
Tirol , o. klein huisje , krolletje , petit trots
de ?liaison, tat/clic, modillon, m.
Krollen , o. w. (ik krolde , heb gekruld) ;
grollen , lollen als eene kat , crier, miauler
comme les chats en chalet's.
Krollig , b. n. Een — huis, (met kleine vertrekken voorzien ) , une maison qui a de petites - chambres , ou tie petits appartements.
Krolsch , krolziek , b. n. van katten , hitfig
en chaleur,
K rolziekte , vr. chaleur f rut m. zie Hitfigheid , Geilheid.
Krom , b. n. dat van eene regte liju afwijkt ,
het tegendeel van regt, courbe, courbe, e.
Eene kromme lien, ag ue ligne courbee, epicycloide, (ciss cede), tine courbe. De leer
van de kromme linen, la theorie des cuterbes verdraaid , gebogen 9 fcheef,, bogtig , kronkelig , torte, e ,tortueux ,se, tors,
e, sinueux, se, etc. Een — loopende weg ,
no chemise torte, to y tueux , ai.efractueux.
De bromine loop eener rivier , le yours tortueux ou sinueux thine rivie're; zie Krombogtig. Een — gegroeide boom , un arbre
toe tie. Een paard met kromme beenen , un
cheval crochn. Kromme beenen hebben , avoir
les jambes croches , etc. Een gebogene news, use nez crochet, toe tueux. De
kromme kronkels van eene flang , les replis
tortneux , sinueux d'un serpent. Eenen
krommen rug maken , courber le dos. Krom
zitten , Its e assis le dos courbe. Zij houdt
zich geheel —, elle se tient toute courbee.
Zij is geheel — gedraaid , elle a la taille
tont-afait contournee. — fchrIven , n'ecrire pas droit, ecrire de travers. Die
boom begint to groeijen, cot arbre commence a se tortuer. — worden , devenir courbe, e, se courber, se v_odter. Temand —
fluiten , enchainer q. q. court , daps une situation courbee. Eenen krommen (fcheven)
mond maken , tordre la bouche.„ — trekken
of buigen zie Krommen. lemand' — en
lam Haan (braaf kloppen), rouer q. q. do
coups, estropier q. q. 4 coups de. Kromme
fpron-
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fprongen maken (iemand op eene listige wijze zoeken te ontkomen , door listige , kale
uitvlugten ophouden), faire des tours et des
detours; uset de ruse, de finesse, amuser
par des faux fuyants, , links, kwaad,
ongeoorloofd ; dat van waarheid , deugd ,
wetten afwijkt mechant , aud,leux , se,
pervers, e, illicite. Zij ne harden than —,
(hij is diefachtig, hij heeft lange wingers),
al a les mains Cs °clines ; it alive a des ober ,
Kromme wegen inflaan , n'aller
pas , ne marcher pas ,droit. IIet regte —
en het kromme regt maken ( het regt tot
onregt en het onregt regt maken), torde e,
travestir le drat.
Kromachtig , b. n. on pee torte, e, crochu ,e,
_ tortueux, se, bancal, e.
Krombeen , (ee.) m. en y r. , qui a les jambes
tortues, cambrcees , cagneuses tea troches.
Krombeenig , b. n. (van viervoetige dieren) ,
jatrete , e. — paard, cheval j( vete. . —,
door de engelfche ziekte veroorzaakt , rachitique. — mansperfoon , on cagneuv,bancal,.
vronwsperfoon , one
( gcmeen ) hancroche.
cagneuse, (gem.) bancalle.
snort van peulen , sortc de pois
Krombek ,
en toss, etc.
Krombogthg , b. n. gekrookeld , tortueux, te,
sinueux , se. AANMERKING. Het eerfle
z'iet meer op de gedaante , en het tweeds
meer op de beweging. Men zee: dat
zoo bevallige krombogti g;e Tideanderftroom
aan Dedalus het denkbeeld Noor zijnen kromachtigen doolhof heeft ingege yen , on dit
que le Illeandre , si age eablement sindeux ,
fournit d Dddale le modàle de son tortueux labyrinthe.
Krombogtigheid , vr. tortuosite , sinuosite.
Krombuigen , b. w. (ik boog krom, hob
kromgebogen), courber, far'sser. Die naald
is kromgebogen , cette azguille est faussee.
Kromdann , m. (in de oral. k.) , :Won, ou
ileum.
Kromgevingerd , b. n. kromme wingers hebbende , ayant les dsigts crochus ; fig. ayant les
mains crochues; airnant d voler ; ,sujet , e
a voler.
qui a le coo torch' ou de traKromhals ,
vers. --, ftiive nek , torticolis , m. et f.
kromme of ingebogene glazen kolf, (bij
de fcheik. ) retorte, commie, jr.'matras , m.
Kromheid , zie Kromte.
Kromhoren , kromhoorn , o. zeker blaasinstrument , cornet, cornet a bouquin. een
tier met kromme horens , un animal a cornes to'rtues , recourbees. , een der registers van het orgel , cromorne. m. — , foort van
fluit met eenen krommen belt , tout nebout. m.
foort van wilde geit , gazelle (van Senegal), nagor,, m.
Kromhout , o. (bij timmerl. oak in een fchip),
courbe, f.
Kromhouten, o. meerv. bois courbes. —,
knieen in een fchip , courbdtons. — eener
galei , courbons. — van het voorfte en achtethe gedeelte eens (chips, hersilliêres,

KR0
557
krom maken, krombuigen, courber, recour-

her,, cambrer,, tortuer. Men moot -dit bout
warm maken um het to , ii font chauffer
ce bois pour le cainbt er. Eene naald, —,
Zich
, wederk, w.
t9rtrer one
sr courber, tortner, se vollter, etc, —,
zich omkrullen , ombuigen , se t ecoquiller.
Deze boom begint zich to —, krom te
groeij en , cot arbre commence a se tortuer.
De Ichouders van dit meisje beginnen zich
to —, te worden , les epaules de cette fills commencent d se vater. Daar is
'-een worm zoo kleil , die zich niet krOmt ,
(in een rolt), als : fpr. w. Er is gees vijand zoo goring , die niet denkt zich te verdedigen en te fchaden , wanneer men hem
aanvalt, rl n'y a Point de si petit vet: qui
,se se recoqville; fig. Het regt —, tordre
le di sit , agir a ;Justement. Zich in alle
bogten —, se plies de cent fawns. onz.
(met zijn) krom worden , se courber, devent,- courbe.
Krommes , o. (bij fchoen- en zadelm.), 'ernfrorte-pieee , ttanchet tn. —, fnoeimes,
set pette ,
Krommefchietbeitel i m. (op fchepen.), bec
d'ilne crochet.
Kromming , vr. action de courber, de se. coot,
ber , cons bore, combs us e,
cow bement. tn.
Kromneus, oh, en yr. nez de perroquet , m.
Kromp , ony. verl. tijd van Krimpen.
romfteven , m. fchip, waarvan de voor1even
gekromd is , vaisseau dont l'avant est recourbe, blitz en croissant.
Kromtaal , yr. verminkte taal , baragouin,
jargon, m.
Kromtalen , o. W. (ik kromtaalde , heb gekromtaald) , baragouiner, jargonner, scorcher use tangue.
Kromte, yr. kromheid , bogt , courbure , curvice , tortuosite. bogt van eene nvier,,
sinuosite , tortoosite ; (dichterlijk) meandre,
m. bogt van het verdek op fchepen,
tonture du pont. — van het verhemelte van
den neus, ook van de herfenen , (in de
ontl. k. ) la voilte du palais du nez, du cerveau. ongelijkheden in het gebeente ,
(in de ontl. k. ) ant) actuosites , pl. —, de
inwendige bogt van een geheer gewelf, (in
de bouwk.), rota ados , m. voussure. Eerile
— of buiging of bogt van een gewelf, eetombee, f. —, van het lat- of hekwerk,
Zie verde'. Vogt.
nentinage,
Kromtong , m. en yr. kromfpreker,, kromfpreekfter,, gui baragouine, qui ecorche one
langue , gut la parle ou pa °nonce mql, baragouineur, baragouineuse , jargonneur, jargonneuse; zie ook Stamelaar,, Hakkelaar.
Kromyoet , m. pied-hot, pied-tors , qui a Ies
pieds tortes.
Kromweg, m. chemin tottei, tortueux.
Kromwulf of gewelf, o. vollte cintree, f:
zie Kromte , Vogt.
Kronijk , yr. jaarboek , waarin de gefchiedenisfen van jaar tot jaar achtervolgd worden,
chronique , f annales , f. pl.
Kronijkfchriiver,, m. anal'ste, chroniqueur.
Kromhouwer,, m. fabel , sabre, coutelas
K.ronkel , m. kreuk , plooi , die kort en krom
spointe recourbee.
loopt , .faux-pli. Kronkels , meerv. replis,
Krommebeitel , m. ciseau a bride.
on replis tortueux. Eene flang , die zich in
Kromlijnig , b. n. (in de meetk.), curviligne,
lange kronkels voortfleept, kruipt, , tin sere
cissoidal, e.
pent qui se trains en longs replis. Ki:onkelKromloopen , o. w. (ik lisp krom , heb krompaden , fig. sentiets tortueux.'
geloopen ), tournoyer.
Kronkeldarm , m. boyau none. —, (in de
Kromlooping, yr. tournoiement , m.
ontl. k.) , colon.
Krommelijk bijw. de travers, tortueusement Kronkelen , b. en onz. w. (ik kronkelde, heb

Xrommen, b. w. (ik kromme , heb gekromd),

en ben gekronkeld), kreuken, in kronkels
ma-
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ronniere. bovenfie gedeelte eener borstmaken , chironner, friper, faire prendre de
wering (bij de art.) , crete d'un parapet.
Zich —, s'entortiller, se replier,
faux-plis.(van
De — of kroos van eene blom , corolle. Zie
eene rivier). De g ang kronserpenter
verder de met Kroon zamengefl. woorden.
kelt zich in elkander,, le serpent se replie.
Kronkelend, b. n. bogtig, (in de ontl. k.) , Kroonen , b. w. (ik kroonde , heb gekroond) ,
met een hoofdfieraad omwinden , couronner.
anfractueux, se.
De gekroonde hoofden , les ales covronnees
Kronkeling , yr. entortillement , m. om(les monarques). Eertuds werden de dichfingering , action de chiffonner q. ch. of" de
ters met laurier gekroond , autrefois les poese replier.
tes rut ent couronnes de laurier. Van daar :
Kroon, yr. (oo.) bovenfle uitilaande rand
den eereprijs , den voorrang toekeuren , toevan jets ; in zamen gelling , als : kroonhjst,
kennen. verhandeling is bekroond met
kroonwerk ; zie deze woorden. De — van
eene gouden medaille , sa dissertation est
eene ,tries, couronne d'une grosse dent. —,
couronnee d'une medaille d'or.—, fieren , opfoort van hoofdfieraad, krans , ten teeken
tooljen. Gij kroont het jaar met uwe goedvan voortreffelijkheid of waardigheid , couronheld , vows couronnez l'annee de votre bona.
ne. De fchilders verbeelden de 1-1. lVlaagd met
einde kroont het werk , la fin coueene — van Herren, les peintres epresenronne l'oeuvre.
tent la Sainte vierge avec une couronne
d'etoiles. De Grieken en Romeinen beloon- Kroonengoud , o. or d'un certain titre,
den fchochie daden met onderfcheidene foorbas or,,no.
ten van kroonen , les Grecs et les Rornains Krooning, yr., couronnement, sacre, no.
Secompenserent les belles actions par diverses Kroonkandelaar,, m. lustre, m. girandole, f.
sortes de couronnes ; van daar: Eene ver- Kroonkande.laren kriftallen kroouenmaker, m.
lustrier.
dienen , gagner ou ?nether fine couronne.
De doornen —, die den H. Jezus op het Kroonhjst yr. corniche , mouchette.
' m. (in de ontl. k.), suture corohoofd werd gezet , la couronne d'epines; fig. a roonnaad,
nale, f.
(in den bijbelflij1) , de — der regtvaardig.held , der heerlijkheid , la couronne de glop. Kroonprins, in. prince royal; — in Frankrijk,
dauphin. — in Engeland , prince de Galles.
,
re, de justice. Verder eer,, roem ,
— in Spanje , infant.
als : Iemand eene opzetten , faire eloge
de 4. q., le loner fort. Iemand de — van Kroonprinfes , vr. princesse royale. — in Frankrult , dauphine; in Spanje , infante.
het hoofd Helen, (hem fchandvlekken) , le
diframer, ternir la reputation de q. q. De Kr000nrad , o. kamrad , horizontaal rad in een
uurwerk , roue de champ , roue a dents d'une
fpannen , (boven anderen uitileken ) , surmontre, f. —, (in fabr. ), herisson, no.
passer les autres, l'emporter sur les autres,
avoir le dessus. Iemand naar pie — fleken , Kroonras, o. eene foort van fijne faai , espece
de ras d'une quaoite supefieure , serge fine J.
(met hem wedijveren ), rivaliser avec q. q.
, het wit van
In den allerbepaalften zin is — eene bena- Kroontje , o. petite couronne.
het oog, le blanc de l'oeil.
ming van het hoofdfieraad der vorgen , als van
Keizers , Koningen , Paulen bij enkele Kroontjeskruid , o. wilde peterfelie, bergeppe , persil de montagne,
plegtigheden gedragen , couronne. Keizers
, couronne imperiale; ook zekere bloem, Kroonvormig b. n. (in de ontl.) , coronoide.
kieviets bloem , fritillaire. Konings cool- Kroonwerk , o. (in de vestingb.) , ouvrage
couronne, couronne. ouvrage avance ; onne royale f., diademe, m. Hertogelijke
clans la campagne, compose d'un bastion
—, couronne ducal& Grafelijke —, couronne
entre deux courtones (borstweringen), et de
, la
comtale. De driedubbele Paufelijke
deux demi-bastions qui terminent cos courtriple couronne, tiare. (bij de Romeinen)
tines. —, lofwerk , relief en forme de cou,
couronne rostrale, ou navale.
Scheeps, couronne mura/e. Burger —, cou- Kif"o onne:
IVInur
verb. t. van Kruipen.
p onv,
ronne civique Belegerings' , couronne obsidionale. Zege couronne triomphale. Voor Kroos zie Kreus.
keizerlijke of andere voritelijke waardigheid , Kroos , ( Kroost ) , o. kronkelende ingewanden , onto ailles , f. pl. — der beesten , trimet de daarmede gepaard gaande magt en
pes. — van klein gevogelte, tripette, f.
heerfchappij , als : Ilij heeft hem de op het
lanofraise,
pailles. — 5 omloop van een
hoofd gezet , it mui a min la couronne sur la
tete; il 1' a fait souverain. De — van Frankrijk, Kroosje , o. klein pruimtje , petite prune rouge, f. prune de damas.
la couronne de la France. De goederen van
eene Kroost , (kroos) o. waterkroost , ecndengroen,
, le domaine de la couronne.
de
lesstiyle d'eau ou de marais. zie Vier, Wierzilveren en gouden munt. Eene. franfche
gras.
, un ecu de six francs. —, engelfche zaKroost
, o. afval van eendvogelen en ganzen ,
veren munt, (vijf fchillings) un crown conabatis, no. — do bij zondere kenmerkende
quarante sous. Spaanfche
ronne: Holl.
gelaarstrekken van eenen mensch , les to az:s
couronne d'Espagne. Brabandfche —, ecu
du visage, la _ploysionoonie. liet vaderlijk —
de Brabant. Gouden —, ecu d'or. kobionk leveed nit zsjn , wezen it avait tons
peren , kriftallen bol , met uitflekende arles traits de son pore. En daar de kinderen
men , waarop kaarfen brander in eene kerk,
gemeenlijk iets van hunner ouderen kroont
zaal , enz. , lustre, m. couronne. Er zsjn in
ti °el ; of omdat in de kinderen het beeld
onze kerk zeven koperen kroonen , it y a dans
der ouderen als herleeft , zoo worden de
notre eglise sept lustres de cuivre. De zaal
kinderen zeer gemeen he,t. — der ouderen
was met twaalf kriflallen kroonen verlicht ,
genoemd , lignee (boertig ), progeniture, f.
la sable halt eclairde de douze lustres de
enfants. Deze Vora flierf zonder kinder
cristal. gralenkring op eenen gedenkren, na to laten , ce prince mourut sans ligpenning, nimbe. Gelijkenishalve voor de onnée ; enfants. Adderen —, (in den bijbel),
derfcheidene andere dingen kroonen genuemd. ,
face de viperes, f:
als : De uitgebreide takken van eenen boom,
couronne, tote, De — horens van een Kroostkunde , zie Gelaatkuude.
heal, van eenen reebok, Pernpautithre, cou. Kroot, zie Karoot.
Krop,
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Krop, m. voormaag van graanetende vogelen,
waar de korrels , eer zij in de maag kom_en ,
geweekt worden , jabot, tn. poche f. De
duiven hebben de kroppen vol , les pigeons
ont les jabots pleins, les poches pleines. —,
bij . wijze van verachting van menfchen ; als:
Hij heeft zijnen — gevuld (door gulzig
zoo veel te ecen), it a rempli sa pense, son
jabot, sa bedaine; fig. De kwade behancieling , welke men hem heel't aangedaan ,
fteekt hem in den —, (beigt hem nog) ,
it ne pent diger er oat , lc manvais
traitement qu'on lui a fait. —, een erhard gezwel onder de kin , goitre, m. De
bergbewoners zijn aan kropgezwellen
onderhevig , les montagnards sont sujets
aux goitres. —, borst , fig. als : Hij flak
den — vooruit , it se mit sur son .quant
a moi. boezem der vrouwen , portrine,
gorge, f. sein. —, de hals, mond van de
blaas, le col, Porifice tie la vessie. — der
baannoeder, , le col de la matrice. —,
( fcheepsw.) het onderfluk van den voorfteven , ringeau on tingeot.
Krop Kropfalade , ve. , laitue pommee. —
in den zak , (meel) far ins de bled qui n'est
pas butee.
Kropaas , o. certain pâté pour engraisser
volaille, f engross, m.
Kropader,, yr. vane jugul&ire.
Kropbeen, 0. van vogelen , os cle la poitrine , m. fleutelbeen (in de ontl. k.) clavicule, f sternum ; m.
Kropbrood , o. pain cult de farine de bled,
dont le son n'est pas separe, pain de menage , m.
Kropgans , yr. foort van pelikaan , grand gosier, onocrotale, m. —, vet gemeste gans ,
oie engraissee.
Kropgezwel, kropzweer,, o. thiergezwel ,
ecrouelles , .f: pl. goitre , m. Daaraan onderhevig zijn , goitreux, se.
Krophagedis , vr. (op Mexico), lezard goitreux , a goitre.
Kroplap m. halsftuk van een lijfwapen, gorgerin.
— 5. halskraag der vrouwen , gorgerette,
f. — der boennnen , collerette, .f:
Kroppen , b., w. (ik kropte , heb gekropt) ,
den krop vullen , donner la becquee, remplir le jabot a de petits oiseaux , etc ;fig.
Hij zal dat niet , (ten uitvoer brengen) ,
tl ne viendra pas a bout de cela. zie Krop.
— onz. (met hebben) tot eenen krop fchieten , als : Die falade begint te —, ces laitees commencent a pommer.
Kroppeer,, yr. (wrange peer), poire d'etranguillon.
Kropper,, m. die een kropgezwel heck, goitreux. kropperd, zekere foort van
duif met eenen grooten krop , pigeon a grosse
gorge, pigeon cauchois. zie Kropfalade.
Kroppier, yr. (oud woord) het verhevene
deel van een paard bij den flaart , croupe,
croup:ere, f.
Kroppig, b. n. dat verkropt , qui engoue,
etrangle 7 fig. hoofdig , opinidtre , obstine ,
e. etc. Kroppige , wrange peer, poire d'angoisse, d'etranguillon.
Kropfalade, vr. salade pornmee.
Kropvogel , m.oiseau qu'on engraisse. —, roerdump, butor.
Kropwang, yr. (fcheepsw:) in den boeg van
een fchip , guetlande,
Kropziekte, vr. der valken (bij de valkeniers), sus-bec ,
Kropzweer,, zie Kliergezwel.
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Krot , o. kot , klein armoedig huisje , taudis,
trou,
bicoque, f: zie Krol.
Krot , vr. kladdig, flijk dat , op de kleederen
fpattende , opdroogt, crate, bone.
Krotten , 0. ,(ik krottede , heb gekrot),
llechte huizen bezoeken , courir les maisons
de debauche , le guilledon ; en die zulks doer,
wordt krotter genoemd.
Krugchen, o. w. (ik kruchte , heb gekrucht),
klagen , &mien , emir, se ,plaindre.
Krugchard , in. qui gemit, se plaint toujours.
K.rulcifix of krucifix , o. (oud w.), een afbeeldiel van J. Chr. hangende aan het kruis,
crucifix, m.
Kruid, o. een gewas , eene plant , die niet
onder heesters of boomen kan geteld worden , herbe, f: ; welnekende kruiden , kruiderijen , aromates, herbes odoriferantes,
pl. iterke — en herbes fortes. In eenen zeer
uitgebreiden zin : alle foorten van zulke gewasfen , herbage m. Eethare kruiden, groenten herbage, m. legumes, f. pl. Moeskruiden, herbes potageres. Met uitzondering van gras en halmfchietende granen ,
plantes, f De tabak is een fchoon — (plant),
le tabac est une belle plante. fpecenjen , epiceries, epiees. Kruiden , die eene
genezende kracht hebben , herbes medicineles, f simples m. pl. Zakje met maagkruiden op de maag , ecusson, m. Kruiden , droogerijen , des drogues. Schiet —, bus—,
poudre a tirer,„poutire a canon f Fijn of
meel —, pulvei , m. Met los — fchieten ;
— op de pan afbranden , faire faux feu.
fpr. w. Hij heeft het — niet uitgevonden ,
(het is een blood , onnoozele hals) . it n' a pas
invente la poudre a canon. Hij heeft al zip
— 'verfchozen , (alle hoop verloren), it a
perdu toutes ses farces.
Kruidachtig, b. n. qui ressemble a de Pherbe ,
herbace , e. aromatique. Een kruidachtige
ftam , sine tige herbacee.
Kruidbed , o. carre ou parterre, concise ole
l'on a seine de 1' herbe, etc.
Kruidboek , o. verzameling van gedroogde kruiden, herbier,, m.
Kruidbus , zie Kruidhoren.
Kruiddoos yr. fpecerijdoos , bolte aux epices,
poivriere.
Kruiden , b. w. (ik kruidde heb gekruid), met
fpecerijen beftrooijen of vennengen, epicier.
Die worst is fork gekruid, cette saucisse
est trop epiciee.
Kruidenier,, m. fpeceri)verkooper, epicier.
Krtiidenierfter,, y r. epiciere.
Kruidenierswinkel , m. fpecerijwinkel , boutique d'epicier, f.
Kruiden-lezen , zoeken, o. w. herboriser, Hij
is in de weiden gegaan —, it est alld her,.
boriser dans les pres.
Kruidenlezing , -zoeking , yr. herborisation.
Kruidenzoeker,, -lezer,,
herb*Oriseur, bota.‘
niseur.
Kruiderbier,, o. (der ouden) cervoise , f:
Kruideren , b. w. (ik kruiderde , heb gekruiderd), (hoeffmids-woord), , een fink nieswortel op de borst van een paard leggen,
um het van eenig ongemak te genezen ,
pliquer Pellebore sur le poitrail , la poitrzne
d'un cheval.
Kruiderij , yr. allerlei fpecerijen, epicerie,
epi ces , pl.
d
Kruierkaas
, yr. groene , zwitferfche kaas,
frontage vert, epice l persille , m.
Kruiderthee, m. the de simples
Kruiderwijn , zie Kruidwiin.
Kruidetend , b. n, kerbh,ot e.
Kruid.
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Kruidhof, m. jardin botanique.
Kruijer,,
brouettier, brourtteur, crechekoker,
Kruidhoren
buskruidhoorn, o.
teur, porte-faix.
pulverin, m. poudriere,
fourniment, m. Kruijersgild, o. corps de métier, des brouet-— (gelijk een peer) poise a poudre
Zie
teurs, corps des porte-faix ,
Kruidfap.
Kruojersloon o. salaite de brouettier, de porte-f-zix ,m.
Kruidhuis, kruidinagazijn , o. magasin a pollKroujerswerk
doe a canon.
ouvrage de brouettier m.
Kruidig , b. n. gekruid , spice, e. asraisonne , Kruijing, vr. het fchielijk broken van het ijs ,
e. d'epices , piquant, e. de haut goat, aroin eene toegevrozene rivier; drijvende ijsfchotfen , debacle ,
matique ; appetissant, c. (net en zindedebaclement , chart-lalijk), propre, elegant, e. gentil , le.
ment ou chariement.
Kruidje , o. petite plante — roer mij niet Kroll(, y r. eene aardeu flesch met eenen buik ,
ct uche. Eene — met bier , one C1 oche de
(zeker kruid) sensitive, f noli-me-tangere
Mite. Eene bier —, une cruche a Nate.
(lat. uitdr.), wil moj niet aanroeren ; fig. netelig menssh , qui se met abement en colere ,
Eene — olij , brae cruche
Eene
, une cruche
qui est prompt comme la poudre.
Eene groote
Kruidkamer, vr. soute aux pondres , (op fchewater —, une farre. Eene breken , mipen) Sainte-bay be.
ser ane cruche. Eene — vol, tine cruchee.
Kruidkenner,,
kruidkundige , herboriste ,
Eene bikfteenen — met flerkwater,, tennis,
bouteille de gt es. fpr. w. De — gaat zoolang
botaniste, simplicistc.
Kruidkoek , m. pain d'epice , gateau d'epice.
te water, dat zij breekt , (de kwaaddoender
Kruidkoker,, zie Kruidhoren.
wordt eindelijk eens geftraft ; het Ipvaad
Kruidkooper,,
vomit eindelijk zijn loon), taut va la cruche
marchand de_ poudre.
Kruidkunde, yr. botanique. Verhandeling biera Peau , qu'a la fin elle se brise , se casse.
over, botanologie.
Ergens de kruiken beftellen, (het bestel van
Kruidlading, yr. lading op een fchietgeweer,
eene zaak hebben), manier, conduire une
a
chat ge.
, avozr la direction de q. ch., la diTiger. Hij wil overal de — beftellen ,
Kruidlantaarn, of lantaren, yr. (dievenlantaarn),
mantes see sourde.
veut etre partout it factoton. aschkruik
Kruidlepel
, (bij de art.), co
os-pale
der oude.Romeinen , waarin zij de asch der
chargenzr.
,
verbrande lcjken bewaarden, en NI dichters ,
Kruidlezer,, zie Kruidkenner.
het vat , waaruit de stroomgod zojne wateren
, urns.
Kruidmaat , yr. mesure , charge, mesure a
Kruikje , o. cruchon, m. •
poudre.
Kruidmagazijn , o.poudriere; f zie Kruidhuis. Kruil , yr. enkel geb. om de om de kool,
om te lagchen , pour badiner, pour plaisancelui qui fait la poudre a caKruidmaker,,
ter,, pour tire.
non, poudrier.
Apotheker, pharmacien, apo- Kruilen , o. w. (ik kruilde , heb gekruild),
Kruidmenger,,
thicait e.
een woord, dat een zeker geluid van duiyen nabootst , korren , roucouler.
Kruidmengerij , kruidmengkunde , yr. pharmacie , phas maceutique.
Kruilig , yr. foort van kieine appelen , espece
de petites pommes.
Kruidmolen , m. moulin a.poudre.
don de.gzrolle.
Kruim vr. binnenfle van brood, mie de pain;
Kraidnagel ,
profiler.
fig. verftand , esprit. Er fieekt — in dat
Kruidnagelboom ,
werk , it y a de l'esprit dans cot ouvraKruidnagelhout, o. boss de giroflier,, m.
ge, etc.
girolle.
Kruidnagelolij , yr. huile
Kruidnagelwater, o. eau d'as dolls, f eau de Kruimachrig , b. n. qui a beaucoup de mie.
Kruimel , vr. brood —, miette de pain; fig.
clone de gis °fie, f.
kruimeltj e , weinig, pen. Hij krijgt geene
Kruidnoot ., yr. noix de rnuscade.
— van dit alles , it n en tatera mie, rien.
zie Kruidlezer,, — kenner.
Kruidplukker,,
Kruidproef, yr. (bij de art.) proefmortier,
fpr. w. De broodkruimels fleken hem , hij
is te Bartel, it est trop a son aise; l'aboneprouvette.
dance le gate.
Kruidfloof, yr. ez,droit oil Pon seche et prepaKruimelaar, m. kruimelaar ifier, yr. celui, Gelre la poudre, sechoir,
le qui emie, emiette, fig. Karig mensch,
Kruidton , vr. basil a poudt e,
homme avat
Kruidtoren , yr. tour qui set t is garder la penKruimelen , b. w. (ik kruimelde , heb en ben
dte a canoa.
Kruodtrechrer, no. entonnoir a poudre.
gekruimeld), aan kruimelen wrojven , ender,
erietter, 0112. (met zijn) met kruimels
Kruidvat , o. zie Kou:dton.
uotvallen , s'emier, s'imietter. Dat brood
Kruidwagen , no. caisson a poudre
kruimelt , ce pain s'emie, etc. fig. zie Talmen , enz.
Kruidwijn , kruijerwijn , m. gekruide wijn , hyKruimelig , b. n. qui s'emie aisement; fig. kapccras.
rig , avaricieux , se.
f.
Kruidworm, in.
Krunneling, yr. action d'emier, de fernier.
Kruidzakje , lederen , o. flasque , f.
Kruimelin ,,m, yr. meerv. (op fchepen)
Kruidzeef, yr. tanzis a poudre. m.
mels , brokken van fcheepsbefchuit , maKruidzoeker,, oh. zie Kruidlezer, — kenner.
c
w. (ik krooi , krood , heb geKouijen ,
krooljen , gekroden), 00 1: (ik kruide , heb Kruin, vr. haarkring , die op den fchedel van
gekruid), op eenen kruiwagen vervoeren ,
roomfche geestelijken overblijft , na dat die,
broa2tter, fig. lemand tot een ambt —,
ingevolge de kerkorde , gefchoren is , conrevue, tonsure, d'un étte. Verder in het
door zijn aanzien voofthelpen, porter q. q.
our les bras , poussee aux emplos ,
algemeen fchedel ;*als Geen haar gaat van
de — verloren , pas un cheveu ne seperddu
aux charges. — onz. (met hebben) van risommet de la tote. — (in ontleedk.), vervieren fprekende , charier, charier. De ritex, sinciput, in. Het hoofd in 't gemeen,
vier kruit, er gaat of drijft ijs, dat los geraakt is, la riviere chart se.
als : Het fchort hem in de — (het loopt
er
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er met hem door) , it a le cerveau biessi ou
timbre, ; it a en coup de hache. Hij
kan dat niet in zijne — krijgen, it ne saurait concevoir,, comprendie cela ; it ne pout
se mettle eel°, dans la tete, (in den dichterlijken flip), de top , het bovenfle deel van
iets , sommct came, f De — des bergs,
der rots, le s6minet , la curie de la montagne , du ;ocher. —, bet rinds der horens
van een hert, waor zij, zich verdeelen , (bij
jagers), paurnser e; en die takjes worden dan
epois genoemd.
Kruinpunt , kruinftip , o. toppunt , in de hemelloopk.) zenith, m.
Kruinfcheren , o. (bij de roomfche geest.) tonsure, j
Kruipen, o. w. (ik kroop , heb en ben gekropen) zich langzaam op , langs den grond
voortbewegen, t amper, marches en ram' ant,
se trainer . De wormen —, les vers s ampent.
De kruipende infekten , les insectes rampants. Na dat de foldaat veel bleeds had
verloren, kroop hij met moeite onder eenen
boom, apses' vie le sold .t coat 1,51 del Nen
du sang, it se traina avec brine sons r r n arbre. De roover kroop door de 11i-silken om
den reiziger te overvallen , le voleur se trasna a travers les brou.uailles pour surprcndre
le voyageur. I-Tet kind kruipt op handen
en voeten , Penfant tnarche rz quatre pattes.
De flak is weer in hare fchulp gekropcn ,
le limacon est rent; é dans sa coquille; fig.
Zijn woord niet durven houden , se retirer
d'une entreprice tenser-dire; abandonner un
projet hasarde, filer dons. lemand in het
gat —, hem laag vleuen , flatter q. q. /dchement ea servilement. —, van gewasfen ,
hunne ranker langs iets heen fchieten, ramper. Het aardveil of klunop kruipt langs
den grond, ('flingert zich) om de boomen,
tegen den muur op, le lien re ramped terre,
autour des arbres , contre la mu; affle. —,
van menfchen , zich op eene lage wijze vernederen. Hij gedraagt zich jegens de groo'ten met eene kruipende laagheid , bij kruipt
voor de grooten , c'est sin homme qui rampe
devant les grands seigneur s. fig. henneliik ergens heen limpet], se glisser. Te bedde —,
se glisser dans son lit. —, tragelijk voortgaan , aller lentement , marcher pesamment.
Kruipelings , bijw. en rampant.
Kruipend, tegenw. deelw. van Kruipen. Inzonderheid, dat gewoonlijk kruipt , Been
ander voortbewegins-vermogen hebbende ,
als : Het kruipende gedierte , les reptiles,
les animaux reptiles en rampants. Verhandeling over de kruipende dicren (in de nat.
gefch.), her;etolrgie ,
Kruiper, klein kind, petit enfant, mirmidon. Dee ergens iu kruipt , qui se traine,
se glisse quelque part. —, flechte voetganger, mauve is piston. —, log mensch , hornme de pen, de petit genie; fig. Lage —, die
alien.
den gedienflige uithangt ,
Kruiperwten , y r. mecrv. , pois rains m.pl.
Kruiphen , zie Kr;eltie. fig. klein yrouwsperfoon , !ewe na l ote.
Kruiphol ; zie Simphol.
Kruiping Yr. bet kruipen ,
rampereent , m.
Ti„ruipvisch , m. (aan de Kaap) sampeur.
Kruis , o. zeker ftrafwerktuig , waaraan oudtijds de ter dood veroordeelden vastgenageld
werden, croix, f AANME RIUNG. Men heeft
aan zoodanig kruis naar deszelfs verfchillende
gedaante , onderfcheidene benamingen gegeven , als : St. Antonius , croix de St.
,dntoine, heet het, wanneer het nit eenen
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regt opCeaanden paal met daarboven gelegde
dwaarsbalk als T beflaat ; zoo noemt men
het St.' Andries of Bourgondifche —, dat de
form van eene groote X heeft , croix de St.
Andre on de Bourgogne. (in de wapenk),
sautoir. Een gaffe/ —, croix en Fourche,
heeft de gedaante eener Y. Het Lotharingfche —, cr oix de Lorraine, heeft twee,dwarshouten ( croisilloas) en eenen regt opfhanden
paal. Inzonderheid begrupt men onder het
woord , dat flrafwerktuig , aan hetwelk
J. Chr. geleden heat, en hetwelk op ongeveer tc:se derden van de hoogte des regt oplidanden poi!s eenen enkel regt hoekigen
dwacsballt had t. Zoo zeggen de Christenen in bet gemeen : de verborgenheid , het
offer van het , le muster e , le sacrifice de
la croix. fist hetlige —, lac -sainte croix.
Op eene plaats een — oprigten, elever,
ashore, , planter sine croix en quelque enthoit. J. Chr:stus is aan het — geflorven ,
Chri,t est mor t sur la croix. De verhefling van het —, /'exaltation de la Croix.
De afnemung van het —, la descente de la
croix. Het teeken van het — maken , faire
le signe de l., croix. Een diamanten , gouden —, (halsfieraad) der vrouwen, tine croix
de diamants , a'or. Paternoster —, croix
patendt, de. In de gefchiedenis word een
— op de kleeding genaaid voor hen , die
zich tot eenen kruistogt tegen de ongeloovigen vereenig.den. Het aannemen, zich plegtig tot eenen kruistogt verbuiden , prenare
la cross , se croiser.- De meeste Vorsten namen bet —, toen de heilige Lodewij i‘ het
nam , la pliipart des Princes se croiserent ,
lorsque saint Louis se ci oisa; zie ook
Kruisvaart. (In Pruisfen de orde van het
iizeren , en in de Nederlanden, van het
metalen —, Poo dre de la cross de Ter,
de metal. Bepaaldeluk zeker achtpuntig
eereteeken door raiders op de borst gedragen , als : Ilet malthezer , la croix de
Maite. Het groote — eener orde , la grand'
croix d'un wire: Men noemt grootkrms , de
hoogeie waardigheden , on nomme, grand
croii, les pr int ipales di gnites. In eenen uitgebreiden zin al wat dwars is zamengevoegd, als:
Met de beenen over het —, kruisehngs zitten,
avoir les jambes en croix; zie Kruiselings.
Klein —, (zekere fteen , in de nat. gefch.
staurotide, Van een fink geld Jie zijde, waarop eertijds een — fiord, no het borsl1, eeld van den Vorst , croix. Van daar: —
of munt fpelen , jotter d Croix ou d pile.
Iliervan bet fpr.
noch munt hebben,
Cgeen geld hebben) n'avoir ni
, sol, ni
fig. —, droefgeestigheid , verdriet,
ramp , enz. Croix , , chagrin, m., affliction , epreuve, f etc. Elk een most zip] —
dragen in deze wereld, it fact que chacun
porte sa croix dans ce monde. Elk huis heat
zip —; zie Huis. fpr. w. God geeft —
naar kracht en kracht naar —; God legt
niemand zwaarder — op dais hij kan dragen
brebis tondue Dieu mesure le vent. Nog
worth — N an vele dingen gezegd : — van
den mensch , oupion , m. — van den
ruggegraad Bens paards , enz., echine on
eprne dor se, f. esquine d'un cheval etc.
—vanerijoflstd,
croup, f. In bet kaartfpel, het klaverblad, trefle. Bij de papiernu-,
kers, hun houten werktuig, waarmede zij in de
habglchuren , de vellen op de gefchoren touwen hanger om te droogen, (kruk), frelet , ferlet; (bij den boekdr.), etendoir. —
of kruisje vcor eene coot (in de muzijk)
Ora
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om dezelve eenen halven toon te verhoogen ,
diese, dieses , m. Er fiaat een kruisje voor
die noot, Bette note est diese. — van een
anker; in een venfter,, kruiskozijn, croisee.
in eene broek, enz. fond, on. — of vifier van eenen graaclboog , marteau d'arbalete on d'arbalesttille, cusseur.
liruisaanbidder,, m. (in de kerk. gefch.), staurolatre.
Kruisarm,
d.warshout aan een kruis, croisillon.
Kruisbanden , in. meerv. (bij de timmerl.)
contre-fiches, f. pl.
Kruisbandtong, o. (in de werkt. k.), zigzag, m.
Kruisbeeld, o. crucifix, m.
gebeeld linnen , toile ouvree.
Kruisbeeldwerker, m. tisserand qui fait de la
toile ouvree.
Kruisberg, m. berg waar Christus gekruifigd
wend, mont calvaire.
Kruisbeting , vr., (kruishout) (fcheepsw.),
betingklamp , traversin des bittes, taquet
cornes et a branches, m. zie Kruishout.
Kruisbezie , kruisbcs, vr., gadale, groseille
verte.
groseillier, gadelier.
Kruisbezieboom ,
Kruisbloempje, o. melkbloem , melkplant, (in
de natuurk.)petite fieur qui vient au mois de
mai, polygale : on. Iserbe a lait , f. glaux, tn.
Kruisboek, o. kasboek , main cordee au dessus et au dessous d'une rame de papier.
Kruisboog, m. voet graad—, arbalate, f:
— in een gotisch gewelf (in de bouwk.),
ogive, f.
Kruisboom, m. arbre de la croix. zekere plant , (in de nat. gefch.) palme de
christ, f.
Kruisbroeder, m. croisier,, porte-croix.
Kruisdaalder,
albertus.
Kruisdagen , meerv. de Brie dagen des gebeds voor Hemelvaartsdag , les rogations
f: PL
Kruisdistel, yr. panicaut, chardon roland
cent tetes , drynge , m.
Kruisdood,
mart de la croix, f.
Kruiscloorn, m. nerprun.
Kruisdragend, b. n. crucifere.
Kruisdrager, zie Kruisbroeder.
Kruifelings,, bijw. era croix , en forme de croix.
Met de beenen zitten, etre assis les jambes croisies. —, (in de kruidk.) brachie , e.
Kruifemunt , yr. menthe foisee on crepue.
Kruifen, b. en o. w. (ik kruifle heb gekluist), wordt gezegd van gewapende fchepen, die op eene hoogte heen en weer varen,
croiser. Er zijn fchepen, die — in het kanaal , it y a des vaisseaux qui croisent dans
la Blanche. Het fchip kruist de engte , le
vaisseau croise le detroit. Elkander
ontmoeten , se croiser. heen en weer loopen, in bet gaan doorfhli den, croiser.
Hij heeft den weg driemaal gekruist, it a
trois foil croise le chemin. Langs de ftraat
—T , courir les rues..
aan het kruis hechten, kruifigen , attacker a la croix, ctucifier. Petrus werd met het hoofd om laag
gekruist, Pierre fut csucifie la tete en bus.
Het vleesch kaflijden (eene bijbelfche
fpreekwijze), 'slater, mottifier la chair.
Het teeken van het kruis maken, zich kruifen , faire le signe de la croix. — 5 leed,
hartzeer veroorzaken , tegenloopen. Denk,
Igoe mij zijn gedrag kruist, concevez, conshien sa conduite me chagrine, me mortifie,
etc.. Hij is met eene booze vrouw gekruist
(gekweld), it a le malkeur d'avoir tine
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int'chante femme. Op zee —, op vijandelijke fchepen om te kapen, croiser,
courir la mer, faire une croisiere faire
des courses en user pour decouvrir l'ennemi.
Het — der fchepen, ook de plaats op zee,
daar de fchepen —, la croisiere.
Kruifer,,
een fchip dat op zee kruist, croiseur.
kaper, cdpre.
Kruisgalg, vr. gibet, m., potence en forme de
croix , f.
yr. marKruisgetuige ,m. martyr crucifie.
tyre crucifide.
Kruisgezant , m. envoye pour précher la croiIsade, apdtre, predicateur de la croix.
Kruisgulden , m. tiengulden, piece de dix florins , f.
Kruisharing, m. die gevangen en getond is,
na den dag der kruisvinding, die op den
derden dag van bloeimaand invalt, hareng
.psis et encaque apses le 3 de mai, le jour
de l'invention de la croix.
Kraishoek , m. eene plaats waar het goed is
met fchepen te kruifen , croisiere, f. garage
oil croisent les vaisseaux.
Kruishout, o. het Bout van het kruis, bois de
la croix; m. — op eene galei, bitton, on.
, dwarshout, croix, croisee, f. croisillon,
(fcheepsw.) zie vender Kruisbeting, tournage, in ; om de plaats te teekenen, waar
men eene plank wil aEzagen, ofvoegen, voren in het bout maken ( bij art.) trusquin, m.
Kruifigen , b. w. (ik kruifigde , heb gekruifigd) , aan een kruis klinken, crucifier. (In
den bijbelflijl), fig. Der wereld gekruifigd
zijn ,etre entieremtnt mort, e, au monde,
etre cruci fie, e, avec J. Christ.
Kruifiging, yr. kruisftraf, crucifiement,
(weinig gebr.)
crucifixion,
Kruifing , vr. (op zee) croisement, m. course,
croisiere, croisee, f. en mer.
Kruisje , 0. (in de wapenk.) croisette, f:
voor eene noot, diese, f. Eene noot met
een — teekenen , dieser.
Kruiskerk , y r. eglise, battle en forme de croix,
croisee ; eglise de St. croix. AANMERKING;
men zegt: en croix grecque, wanneer de elkander kruifende einden dezelfde lengte hebben , en en croix latine , wanneer het beneden einde langer is dan het andere.
Kruisktamp , m. taquet de manoeuvre; zie
Kruisbeting.
Kruiskool, yr. houtskool, charbon de bois
pour marper. m.
Kruiskozijn, 0. (in de bouwk.) meneau,
Kruiskring, m. (van den hemelkloot), colare,
Kruislaan , yr. allee croisee.
Kruislat , (bij de mandemakers), flok om
een werk te beginnen, tasciot; en een werk,
waarin de teentjes kruifelirtgs over elkander
komen, wordt croiserie genoemd.
Kruisleer, vr. doctrine de la croix.
Kruisnet, o. totebel , ableret, m.
Kruispaal of boom , m. draaiboom op een voetpad , kruisrad , tourniquet, moulinet. — van
een kruis „ i etendard tie la croix,
Kruispad, zie Kruisweg.
Kruispoorten, vr. meerv, (fcheepsw.), sabords
(7e Parriere dans la chambre du canonnier.
Kruisra, yr. (fcheepsw.), vergue d'artimoin
de fougue.
Kruisraam , yr. en o. croisee. De kruiskozijnen in een
, les menaux d'une croisee.
Kruisriem, m. bovenriem van een ingefpannen paard, surfaix.
Kruisfnede , yr. (bij de wondh.) incision cruciale.
Kruis-
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Kruisfpin, yr. araignee Porte-croix.
Krukker,, m. celui qui marche our, avec , des
Kruisfprong , m. (in het Jansen), entrechat,
bequilles, biquillard; fig. die krukt , fukkelt,
cabriole creisee, f.
qui languit.
Kruisfleng, vr. (fcheepsw.)perroquet tle fougue, Krukkig , b. n.
ive, languissant, e.
m. Boven
perruche. — flag, eta; de Krul yr. omgekromd affchaaffel van hout ,
perroquet de fragile
_planure 5 1. copeau, Krullen branders, baigewant , haubans
elu pe,rroquet de fbugue, m.‘
ra, yr.
ler des copeaux. — , haarlok , die, of van
vergue delerroquelie finite.
natuur of door kunst omgebogen is of wordt,
Kruisitraat , yr. carrefour,, m. rues , qui se
boucle, ftisure. Groote haar —, marron,
m. Groote krullen maken, marronner. De
croisent.
krullen eener pruik , les boucles &tine perKruisflreep , yr. (bij de plaatfnijders) (contra)
ruque. —, (in, de bouwk.) geflingerde,
hachure.
kronkel, krulling, volute. —, fieraad van een
Kruisituk , o. van een lam, haut ate d'un mouton , m.
galjoen, (fcheepw.) cagouille ; fig. —, kuur,
gril , quince , boutade , f. caprice , in. etc. —
Kruistogt, m. togt ,naar het H. land, croi(bij fchrijfin.) , gekrulde penneftreek , casade , guar, e salute f.
dean , ornernent ?ecriture, tn. —, (in de
Kruisvaan, yr. kruisftandaard banniere d'eredek.) flours de rhetorique , pl.
glise f: etendatd de la croix, — der
Romeinen, waarop eene A en X flonden , la- Krulijzer,, zie Krultang.
Krulhond , m. poedel , waterhond, barbet.
barum ,
Kruisvaarder,, m. foldaat in den heiligen oor- Kruljongen, in. de jongfle op eenen timmermanswinkel, garcon, qui dans un attelier de
log , croise , soldat engage dans la croisade,
charpentier doit rassembler des planures.
croiseur.
Krulkool , yr. chou frisó , de Milan, m.
Kruisvaart , zie Kruistogt.
Kruisverheffing, (bij de Roomfchen), 4 Sep- Krullebol, in. tete crepe, moutonnee , qui
a les cheveux crepus ; tete a perruque,f.
tember, exaltation de la croix.
Kruis y ind'ing , yr. feestdag bij de R. Kath. op Krullen, b. w. ( ik krulde , heb gekruld ,) in
krullen leggen , het haar krullen , bonder,
den derden Mei , invention de la croix.
Kruisvormig , b. n. crucif‘orme crucial, e. (in
friser , crater, moutonner,, former des boucles. 5 kappen 5 coefer ou cozpr. De jufde kruidk. ) , kruifelings , brachia, e.
fers — het haar met papierrolletjes , les daKruisvos , m. renard qui Porte-croix, renard
mes frisent, bouclent les cheveux, la checroisi.
velure avec des papillotes. Gekrulde pruik,
Kruisvuur,, o. (bij de -art.) faux croises,
perruque moutonnee. Een gekruld blad, une
m. pl.
feuille frisee. — onz. (met hebben), zijn
Kruisweek , yr. week der kruisdagen , semaine
haar krult niet , ses cheveux ne se frisent
des rogations.
, frisotter.
carrefour, chemin croise.
pas. Dikwijls fijn
Kruisweg ,
Kruiswerk , o. croisee, f. Kruisweeffel , (bij Krullenmaker,, m. kapper, kruller, krullenmaakfter,, yr. faiseur, faiseuse des touts do
wevers) keperwerk , croisut e , f.
cheveux.
Kruiswijze , bijw. en forme de croix, en croix.
— (over elkander) leggen, croiser. — , krui- Krullewijn, m. vin dans lequel on fait tremper des copeaux pour Peclaircir et le rendre
felings geplaatst, alterne, e.
senepon, m. croisette,
—,
plus prompt el botre.
Kruiswortel ,
Krullig , b. n. yerward , koddig , wonderlijk
gentiaanwortel , gentiane , f
Kruiszeil , o. (op fchepen) voile de perroquet
korzelig , embrouille , e, drele, enjoue , e,
de fougue, d'art/mon, f
fantasque, etc. Een krullige vent , un drele
Kruiszeilreep ,
(fcheepsw.) itaque de la verde corps.
gue du perroquet de fougue.
Krtllling, yr. frisure, annelure, (in de bouwk.)
Kruiszeil y al , m. (fcheepw.) drisse du perrovolute.
quet tie fougue,
Krullijn, yr. ligne spirale.
Kruiwagen , m. brouette, f fig. protecteur, Krulpnem , zie Krultang:
appui,patron. fpr. w. Hij heeft eenen goeden Krulfalade , yr. laitue r; roe, romaine.
it a an puissant protecteur. Alles ge- Krultabak , m. tabac 'rise.
schiedt door kruiwagens , door gunst en voor- Krultang , yr. Krulijzer, o. far d friser,, tn.
meerv. in een gefchrift, enKrultrekken ,
fpraak , tout va par comtlere et commere.
trelds.
Kruizeel, yr. bretelles , f pl.
Kub , zie Kib.
Kruizemunt , o. menthe crépue, frisee., f:
voet, pied cu.
Kruk, y r. flerke ftok met een gaffelvormig Kubik getal, o. cube, fn.
be ,m.
dwarshout aan ziju boveneinde , ten dienfle
clrooge,
korte
hoest
;
longziekte van
yr.
van lammen kreupelen , enz. bequille po- Kuch ,
koebeesten, toux séche; maladie des vaches,
tence. Krukken van oude vrouwen , anilles.
boeufs , etc. au poumon.
op krukken gaan, marcher avec (sur) des
bequilles. — van een handmolen, manivelle; Kuchfler,, yr. tousseuse.
zie Zwengel. —, foort van deurknop , Kudde , yr. hoop van klein Yee, van fchapen,
varkens , geiten , enz. troupeau, tn. Eene
waarmede men het Plot opendraait , bouton
— fchapen weiden , paitre un troupeau de
de bois, pommeau, anneau d'une porte,
brebis, fig. Naar den bijbelflijl: —, ge.
— of handvatfel L aSn eene koetsdeur, euz.)
incense , troupeau. tn. De — van Christus , de
poignee. —, fig. Knoeijer,, broddelaar,, bonKerk, Peglise, le troupeau de J. Christ..
silleur, ouereau , gate-métier, maladroit , saKuddeboter, , yr. varkenreuzel, saint-doux,
brenas 9 etc. — (in het fpel) mazette, f.
m. panne, f.
(ik krukte, heb gekrukt) met
Krukken, o.
krukken gaan , marcher avec des bequilles, Kuddehoeder,, m. herder , berger.
potences ; na eene ziekte fukkelen , trai- Kud.dehoecIfter,, yr. herderin, bergare.
ner, languir, apres une maladie, etre ma- Kuds, kudfe , zie Knods.
Kuf, yr. vuile kroeg , meehant , petit cabaret,
ladif, ive.
m.-zie Kit.
KruJikeukruis o. croix petoncee,
]1 m
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Kugchen, 0. w. (ik kucbte, heb gekucht),
de kuch hebben, avoir tine toux seche , tousser.
Kugcher, m. tousseur.
Kugching, y r. het hoesten, gekuch, tousserie,
toux.
Kuichen, zie Kugchen.
Kuif, vr. vedertop , bos op het hoofd van
fommige yogelen , huppe (codte, tooffe,)
—, een zeker vrouwen hoofdhultel , kapfel,
coiffure, funtange- ook op het hoof('
der manncn, toupet ,
Kuifhen, yr. poule huppee.
Kuifje , o. petite huppe, f. petit toupee, m.
petite tout e.
Kinfleeuwertk , m. cochevis.
Kuifmuts , vr. come, coiffure.
wandenng, pi ornenade , f, tours
Kuijer,
Lutjerde heb gekutierd),
Ktujeren , o. w.
wandeten , se promener, fait e tin tour.
Kuijertje , o. klcine wandeling , tai petit tour,
rime petite promenade.
wandeling, promenade, f.
Kuijerweg,
Kutl, in. gat, eene diepte in de aarde , eerie
Nolte, fosse, cart* te , trou, ct env. Eenen
— graven, creaser une fosse. De — van
Daniel , la fosse de Daniel. in den — nederdalen, de,cend; e dans la fosse. een
graf, (met verachting), fosse. Zij wierpen
het lijk in den —, ;Is jeterent le cadavre
dans la fosse. —, gat in eenen ftraatweg,
flache , draaikun , maalttroom , ( zee w.)
remole, f: —, van een visichersnet (zegen), sac, fond (d'une seine) —, van den
hals , zie kuiltje.
, om klei te treden ,
marchetcr,,
aan het elude eerier bolof kegelbaan, noyon.°
Kuilachtig, , b. n. e, de fosses.
Met kuiltjes (in de kruidk.). Bladeren met
veel kuiltjes, feailles scrobiculeuses.
Kuilen , b. w. (ik kuilde, heb gekuild, ) eenen
kuil maken , creuser, faire tine fosse. Boomen, aardarpelen, enz. enterrer des arbres , des pommes de terre , les mettre dans
tine fosse, dans tin trou.
Kuilhaar, kuilmos, o. mousse, f.
Kuiltje, 0. in de kin , fossette,
— in de
wang, fossette,
gelatin, m. — van den
hals, nek , nuque du cou.
ook waarin
kinderen met knikkers fpelen , fossette u jouer
aux chigoes. Hart —, fossette du coeur.
Kutm , bij w. naauwelijks, d peine.
Kuimen , o. w. (ik kuimde , heb geknimd,)
znchten, gemir, soupirer.
Kuip, y r. een wijd houten vat, dat van boy en open is, om allerlei vocht in te`doen ,
tobbe, cove. Brouwers gist —, cove-gulle. Meel cove-matiere. Mout ,
crave-monkoire.
c
Loa—, '(- bij de lootjers),
M ein, m. Op de kuipen werken, tanner stir
le plein, la cove, appréter le cuir. Vleesch
— , saloir. vol, cove'e. Groote —, der
wijngaardeniers , waarin men de druiven
outlast, dechaigeoir, m. Eerie zetten,
preparer une cure (pour teindre en bleu).
Kleine —, covette, tinette.
Kuipen, b. w. (ik knipte , heb gekuipt), aten of tonnen binden, relier des tonneaux.
Deze tonnen ZP1.1 in ijzer gekuipt, gebonden, hebben ijzeren hoepels, ces tonneaux
sant relies- en fer. Dit vaatwerk moot op
ineuw gekuipt worden, cette futaille a besoin d'être
onz. (met hebben).
Het ambacht van eenen kuiper waarnemen ,
aire
le
métier
de
tonnellier.
fpen , om lets te krijgen, bekuifig. Omkoopen stn een
ambt , briguer,, cabaler,, pour atenir q. ch.,
tin emploi, etc.
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Kuipen, o. kuiperij, het handwerk van eenen
kuiper, het binden van een vat , métier de
tonnelier, m. tonnelirie, f reliage, m; fig.
heinielijke zamenfpanning, brigue, intrigue,
mic-mac, m. etc.
cobalt ,
Kuiper, m. tonnelier.
Kuiperij , zie Kuipen.
Kuiper,boor, vr. amoroir, m. vrille,
Kuipersbeiteltje , o. om het vaatwerk te fioppen , clotiet , cochoir,
Kuipersblok , o. charpi , tronchet ,
aisceau,
Kunpersdisfel,
herminette on
eiminette de tonnelier.
Nuipersdtsfeltje , 0. aissette, tine, f.
Kuipersdrinizer, 0. kreus , ronanne f:
Kuipershoeptang, yr,
davier, sergent , crochet,
tonnelage,
m.
Kuiperswerk , 0.
Kuiphout, o. klaphout vathout , merrain,
ou malt ain douvazn, bourdillon, gobillard ,m.
Kuiphitis, o. kuipers werkplaats, tonnellerie,
f: attelier de tonnelier,
Kuipvol , y r. cuvee,
Kitts, y r. knods , massue ,f. assommoir,
zeker heester gewas , agnus cacKuisboom ,
tus, vitex.
Kuisch , b. n. rein , zindelijk , puntig , propre,
net, te, pur, e. Het is in dat huis altijd
heel tàvre toujours tine extreme
proprete dans cette nmtison. —, rein van zeden , met betrekking tot vleefchelijke lusten , chaste „4)titlique. Dat is een — meisje
c'est uric vestale, one fille chaste. De kuifche Jozef, le pudique Joseph .; bijw. chastewent, pudiquement.
Kuichelijk , zie Kuisch, bijw.
Kuifchen , b. w. (ik kuischce, heb gekuischt),
reinigen, zutveren, nettoyer, purifier. Het
nettoyer la mais9n. Ilennep
afhuis
Een gekuischt opitel ,
ilroopen,
theme epure, corrige.
Kuischheid, yr. reinbeid, proprete. eerbaarheid , chastete , pudeur. Zich aan de —
vergrijpen , attentet a la pudicite.
Knit , yr. het yleeschachtige dccl van het been,
gras de la jambe, mullet, zaad der
moeder- visfchen , oeufs de poisson, in. pl.
rai de poisson, in. Men ziet de — der visffchcn
op de oppervlakte des waters, ore volt
ie frai, ice oeuf, des poissons a la surface tie
Pearl. De visch fchiet poisson fraie.
Een visch die — hcelt, un, poisson strive.
Ingelegde — van Fleur, bourtargue. fpr. w.
l'c zal cr haring of — van hebben , (daarvan
lie het een of andeit vernemen, genteten
of ondervinden) j' en arachet al pied on aile.
Kuitader, vr. tietne curate.
Kuitbaais , yr. perdu' oeuvee.
Kuitbeen, 0. os du gras de la jambe , no. Het
dunfie der twee. kuitbeenen , (in de ontl. k. )
perone , m. Spier van het peronier. Middelfte — (pier, pironeo-sous-tarsiers. Tot het
behoorende, peronien, ne.
Kuiter,, yr. kuitvifch, wijfjesvisch,poisson oeuve , qui a des oeufs.
Kuitharing,
poisson oeuve.
Kui:je buiten, o., w. (ik kuitje bnitte, heb
geknaje buit),,ruilebuiten, ruilen , troquer,
chimger.
Kuitfpier,, yr. muscle rural, nr. 'ambler, m.
Kul, yr. mannelijke roede , membre vial, in.
verge.
Kullekenskruid , o. (in de kruidk.), zeker
kruidgewas, flandelkruid, couillon-de
orchis , satyrion, tn.
Kullen , b. w. (ik kuide , heb gektild), (gemeen), voor den gek houden-, foppen , bedriegen gausses', duper, tivmper, etc.
Kund,
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Fund, zie Kond.
niet geleerd, elle n'a su ripondre, car elle
Kunde , yr. bedrevene kennis, geleerdheid, wen'avait pas appe is sa loon. AANMERKING II.
tenfchap , savoir, m. connaissance, science,
Het onderscheid tusfchen pouvoir en savoir
erudition. Idieden van,—, geleerden, gens
in deze beteekenisfen blijkt best uit de gewone uitdrukking van den regthijl, als: Zij, die
de savoir , etc. Gij hebt geene — van de
planten, vous n'avez point de connaissance
verklaren niet to kunnen fchriiven, ceux qui
declarert ne savoir, ye pouvcir dcrire;
des plantes. Dat gaat boven zijne
cela
namelijk , 1,e savoir, dat zij Been fchrijven
passe sa science. Hij bezit veel a
beaucoup d'erudition. Hit heeft de noodige
geleerd hebben/ne pouvoir , dat zij your het
oogenblik door eenig ongemak daartoe bui— in zij ne zaak, it est assex expert osr verse
dans son *he.
ten ftaat zijn. AANMERKING III. Over het
Kundig, b. n. wetende van jets, connaissant,
algemcen zette men savoir, wanneer men
vooraf of daarbij iets moet leeren, als : Zij
e. grondig bedreven in iets, geleerd,
wetenfchap bezittende, instruit , e; savant,
kunnen goed. danfen , ils savant bless danser.
Ilij kan den weg wel vinden, it sacra bier;
e, wise, e, eclaire, e, docte, labile,
trouver le cjsemin. AANMERKING IV. Somscientifique , scientique. Hij is zeer — in,
tijds wordt het werkwoord — willekeurig in
de talen, it est bien verse dans les langues.
her Fransch n:et uitgedrukt, vooral in het
geleerd mane un homme docte. Dat
Den
geval van savoir, als : Dit kind kan nog
is een — meisje , c'est one fine savante. Hij
gefchikt
niet loopen, cot enfant ne marche pas encozijn handwerk,.// est
is zeer
re. Doze vrouw kan mooi zingen, cette
ties habile dans son metier. Hij is de oucl-'
wijste en kundigfie, it est Nestor.
dame chanty Hen: lk kan niet nicer zien,
Kundigheid, vr. zie Kunde , algemecne —,
je ne vois plus clair. AANMERKING V. Ile
(grond- of fteiregel), axime, m.
ban en ik kon , en verdere perfonen van
deze twee tijden worden in het voorwaarKundiglijk, bijw. geleerdelijk, wetenfchappelijk, met kennis, avec science, connaissance,
delijke vertaald door je ne saurais, enz.
doch allden van verfiandige wezens fprescientifiquemeut , etc.
kende. Mcn kan b. Y. niet zeggen: cola
Dunne, y r. geflacht, sexe, ns. De vrouwelijke —, le sexe feminin.
ne saurait se fail e, dat kan niet gefchieKunnen, o. w. (ik konde of kon, loch gekonden 5 maar wel, cola ne pent se faire fpr.
w. als men zwemmen kan, werpt men
nen), door geene hinderpalen belet worden
dat iets zij of gedaan worde, pouvoir,
de biezen weg, (als het huffs volbouwd,
voltooid ie, breekt men de ftellingen af,)
gaan , pouvoir marcher. Kan ik u helapses avpir presse Porange, on jette Peco.pen ? puis-je vous alder? zoudt gij wel
salt
rce. Hij kan meer dan brood eten,
zoo veel
doen ? pourriez-vous bien en
plus
que son pain manger; it en salt plus
1k
kon
of
konde
niet
uitgaan,
aire
antant?
f
Jo ne pouvois sortie- (men laat achter — hed'une.
tweede ontk. woordje pas weg). 1Ic kan Kunst, konst, yr. art, en. Die ,ring is met
niet meer, ben afgemat, je n'en puns on
veel bearbeid, cette bague est travaillee
peux plus. 1k kan in die zaak niets doen,
avec beaucoup d'art. De werken van —zijn
je ne pods rien (faire) dans cette affaire. Dat
minder volkomen' dan die der natuur, les
ruvrages de Parr sont mains parfaits que
kan zijn (plaats hebben), cela se pent.- Dat
kan er niet in, cola no pent y entree. Gij
ceux de la natuee. Het is — de — te verkunt van flaap niet meer, To gs ne pouvez
bergen , it y a de Part a cacher fart;, fans.
plus de sommeil. Het zoo of zoude wel —
Dat is geene cola n'est pas &Pile ;
gebeuren , il , se pourrait bien faire. Ik
den n'est plus facile, aise ; ce West pas
zoo lang gewandeld, dat–ik niet sneer gaan
grand'chose; dl ne -put point de magic pour
kan, je me suis promene a e'en pouvoir
cola. Hierin was'het joist, dat hij zijne
plus. AANMERKING I. Wanneer het hull,toonde , eitait en cola precisement qu'il a
woord hebben geleend moet worden,
montre son savoir. eene op regelen geom den volenaakt veil. en sneer dan ,volgronde wijze van. doen . tot eenig bepaald
maakt verl. tijd te vormen, plaatst men
einde, art. Hij weet de — van te beha— in de onbepaalde wijs; maar, wanneer
gen , wel te leven, ii suit Part de plaire,
het werkwoord verlwegen wordt , wat men
de bien vivre. lets tot eene brengen,
niet heeft — deco , zegt men gekonnen ; als:
reduire q. eh. en art. fpr. w. Hebhen is hebben, en krijgen is de —, (een vogel in de
zij heeft den geheelen nacht niet flapen,
elle n'a pu dormir de route Ia. suit. Hij
hand, is beter dan twee, die vliegen, dan
heeft niet antwoorden, it n'a pu (on)
tien in de lucht,) an tiens vaut mieux que
repondre. \Vaarom zijt gij niet gekomen?
deux to Pauras. inzonderheid het be1k heb niet gekonnen, pourquoi n'estes-vous
handelen van de voortbrengfelen der natuur
naar zekere regelen , met oogmerk om dezeipas venal ? .Je ne pouvais pas, Jo • n'ai pu.
pouvoir, savoir. Kunt gij latijn ? say e tot eenig bepazici einde te doen dienflig
vez-vons lathe? Gij zult zien, wat ik kan
zijn, als : De werktuigelijke kunflen (handdoen, (weet te doen), vous verrez ce que
werken , zoodanige bij Welke meer eene
je sass faire. 1k kan er, niet voor,, je
vaardigheid van uitvoering dan eene infpanne saurais qu'y faire; ce n'est pas ma fanning van het denkvermogen vereischt wordt),
te. Hij kan zijne regterlaand niet van
les arts micanioes. De vrije kunflen (die
oudtijds door vrije perfonen uttgeoefend werzijne linkerhand onderfcheiden , it ne sait
pas distinguer sa main droite d'avec sa
den, terwip flaven;de werktuigelijke behanmain gauche. Hij kan die deur niet open
de/den , als: dichtk,unst, rekenkunst, fpraakdoen, en hij heeft den fleutel in de hand,
konst, zangkunst, enz.), les arts libóraux.
Fen meestcr in de vrije kunflen (zekere
id ne,sait, ne pent ouvrir cette ,porte, tenant, ayant la clef ellns, a, la
rang aan hooge fcholen), nit maitre és-arts.
Hij
Derzeiver plaits its thans door de fchoone
heeft niet antwoordeu, want hij had de
vraag Met ge.,ipord, it n'a pu reppadre car
kunften vervangen , die inzondetheid tot verit n'avait pas entendu la demande. Zij heeft
aangenaming van het gezellige leven diet„
Met
toonkonst danskunst, redekunst,
antwoarden, , Avant zij had hare les
nen ,
M m2
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bouwkunst, enz, les beaux arts. — in de
wetenfchappen, de fraaije letteren en kunflen ,
les belles lettres et les arts. De beeldende
kunflen(beeldhouwkunst, gra yeerkunst, fchilderkunst , enz. lee arts imitatifs. De vormende kunflen, dat gedeelte der beeldhouwkunst , hetwelk inzonderheid beftaat in het
voimen van allerlei gedaante in Teem, gips ,
was , enz.), fart plastique ou plestique. De
zwarte , geestenbezwering , dooden waarzegging ; de voorgewende om dooden te
bezweren en van hen het verborgene te
vernemen , necromance , magic noire, Zwarte —, zekere wijze van plaatfmjden , gravure en maniere noire. — van het gowngen , om de voorwerpen , die men wit onthouden, diep en in aide in het geheugen te
prenten , nonemonique, om wel en zuiver
te fpreken, orthologie. — om volgens de
regels te fchniven, fpelkunst , orth6grahie,
urn de ligcLaamsgebreken van jonge kinderen te genezen orthontropie oa athopddie. Oak bijzonder voor eene behendigheid,
gaauwigheid , aangeleerde vaardigheid , die
etc aantchouwers verbaast, kunstjes , kunstilukken (der goochelaars , enz.) des tours
d'adresse, de main , de passe-passe, m. pl.
als : Hij kan fchoone kunstjes-met de kaart
doen, of snit faire de beaux tours de cartes. flij doet goochelaars-kunflen, id fait
des touts de passe - passe. IIij heeft zljnen
pond allerlei kunflen geleerd, id a dresse
son chien d toutes so, tee de gentillesses, fpr.
w. Die de — weet , bcfchaaint zijncn niecebarbier dolt racer Pautre.
ter niet,
Kunstazijn, m. vinaigre artificiel.
Kunstbewoording , vr. expo ession technique ;
- zie Kunstwoord.
tabletier,, tourneur.
Kunstdraaijer,,
Kunfleboek , o. livre de secrets, m.
n. sans art, simple.
Kunileloos ,
Eunflelijk , blj y. artistement, artificiellement,
avec art.
Kunftenaar,5
kunflig werkman , attiste, artisan, ouvrier habile.
Kunftenarij , yr. artifice —, list, boosheid ,
finesse, subtilite 5 tour d'adresse, etc.
Kunftenmaker,
(naar den aard genaamd),
bouffon 9 baladin, sauteur,, pantalon;joueur
de gobelets , de passe -passe.
Kunstgenoot ,
-en y r. qui exerce, pro fosse
ou cultis'e un Theme art , confrere, consorte,
d'un art, womb, e d'une societe savante.
Kunstgenootfchap , a. compagnie de ceux qui
font quelque art; societe de savants, co:if-rater:we d'arts.
Kunstgevoel ,
guilt pour lee arts, m.
Kunstgreep , yr. y aardigheid , handgreep in
het uitoefenen eener kunst , adtesse „ f. savoir e
; fig. list , fijne flreek 5
pratique, finesse-, ruse , subtilite, Thenee
etc. 1k heb zijne kurstgrepen ontdekt ,
Pal decouvert see menses, finesses, etc.
Kunsthandel , m. trafic des estampes.
Kunflig , b. n. artificiel , le, fait, e, avec
at t , ingenieux , se, factice, nagemaakte
yruchten , des ft uits factices.
Kunfliglijk 9 bijw. artistement , artificiellement.
Eunstkamer, vr. cabinet de cutiosites ; articulierement cabinet de peintures , de tableaux,
Kunstkenner,
connaisseur des ouvrages d'arts.
KunstkofEj , m, café artificiel.
Kunstkooper of handelaar,, m. koopman in
kunstplaten , in fchilderijen, marchand d'estansies , d'objets d'arte
Znnstlievend, b. n. airmant, protegeant les
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artr,.philotechnique. gezelfchap , compagme qui aime, protege les arts, societe
philotechnique.
Kunstlievendheid , yr, liefde tot de kunflen
philotechnie.
Kunstmaat , yr. in het danfen , cadence.
Kunstmacig b. n, conforme aux , suivant les
regles de Pat t; technique. — vers , veis
technique.
Kunstmiddel , o, remede artificiel. m.
Kunstminnaar,, in. amateur des arts.
Kunstprent , vr. estoThAe, taille-doure.
redekundige , rheteur,, diaKunstredenaar,
lecticien , logicien.
Kunstfchool , yr. ecole politechnique.
Kunstftuk , o. tour d'adresse, m, Kunstmeesterfink , chef d'oeuvre, m.
Kunsttaal , vr. langue technique.
Kunstylijt , y r. industrie.
Kunstvuur,, 0. vuurwerk , feu d'art:Wee, nt.
Kunstvuurwerker, as *ler ; pyroboliste.
Kunstwerk 0, ouvrage d'art., tn. fig. mecanique , machine, f. De St. Pieterskerk te Rome cen wonderbaar —, le tem] le de St.
Pierre, a Rome est tine itonnante machine.
•
Kunstwerker, m. machiniste.
Kunstwerktuig t 0. instrument d'art, Th. ovachine, mecanique , dat de beweging
der beziejde ligchameu nabootst, automate, tn.
Kunstwerktuigkunde , yr. mechanique.
Kunstwoord, o, mot, terme technique, terms
De kennis , yerklaring , der
de Part,
kunstwoorden , terminologie, technologie, f.
Kunstwoordenhoek , o. dictionnaire technologique. — dat de kunflen in het kort bevat ,
‘Ihtionnaire encyclopedique. Schrijver van
zulk een —, encyclopediste.
Kunstzweer,, yr, fontanel, fistelzweer, fonticube , caul-ere, tn.
Karen a o. w. (ik kuurde , heb gekuurd),
ren, pinkoogen , knipoogen , cligner,,
moter des yeux. —, m. meerv. zie Kuur.
Kurenmaker, m, potfenmaker, bouffon, farceur.
Kurk „ o. en vr,m. Het is zeer ligt en
drijft op het water , le liege est fart liger et
nage sur Peau. yr. Eene — of flop op eene
flesch , kruik , enz. (zelfs van hout zijnde)
bourbon, m. Eene flesch met eene — toemaken , kurken , boucher une bouteille. Kurken aan netten , patendtres ,
Kurkachtig , b. n. liOeux, se.
Kurkboom , m. liege (arbre).
Kurkeik , yr. (in de kruidk.) phellodrys, on.
Kurkema of Kurkuma , yr. geelzucht-wortel,
curcuma, Th. terre-onesite,
Kurkenballetje der goochelaars , o. escamote,f.
Kurkentrekker,
tire-bouchon. Het ijzer van
eenen —, meche,
Kurkftof, o. (bij- de fcheik.) saber, Th.
Kurkzuur,, o. (bij de fcheik.), acids suberi, M.
Kurkzuurzout o. (bij de fcheik.), suberat, m.
baiser, — op den mond, baiser sur
Kus ,
la bou,che , cataglotisme. ten verraderlijke
— , un baiser de Judas. Een vrede un
baiser. Ten kusfe , te kust en te keur, bijw.
naar wenseh, in overvloed, a soubait, en
abondance.
Kushandje , o. baisemain, m.
Kusje , o.„ petit baiser, m.
Kusfen , b. w. (ik kuste , heb gekrist), eenen
kus ge yen 9 zoenen , baiser, donner un baiser. Elkander
s'entre-baiser. Ienmnd op
het voorhoofd
, baiser q, q, au front.
Dikwijls , aanhoudend —, La:setter; Ge.
dwougen
(bijzonder van apen)-bouquer.
het
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het —, le baiser. fig. De roede —, met
cerbiedige onderwerping de nuttige kaitijding verdragen , se soumetti e de bonne
grace a nit chdtiment.
Kusfen, o. om op te zitten, coussin, carreau,
7B. Geef aan dozen heer eenen floël met
een donnez a ce monsieur fine chaise
avec on coussin. Op , het — geraken , (in de
regering komen ) enitrer dans le gouvernement, dans la magistrature. Op het —
=ten, etre dans le gouvernement; etre en
place; titre dans line charge qui donne de
l'autorite et de la consideration. Zadel —,
draag — op den rug der lastdieren, panneau , m. rijbord, (hour, dat onmiddellijk op de as of het lijf van de as van
den voor- of achtFwagen ligt, en met ijzeren bander' aan dezelve bevestigd is, (bij de
artill.), sellette d'avant-train. — van eene
kantenwerkfler, carreau a faire des dentelenz.
Oor
les. Zte verder Spelde
Kusfenplaat , yr. (bij de artill.) coiffe de sellette d'avant-train.
Kusfeniloop, yr. taie d'oreiller.
Kusfentje , o. petit coussin, petit carreau,
coussinet, m. ztindgat, (bij de art.)
coussinet pour lumiere, m.
Kusfenzetel, m. ottomane, f.
Kusfer, m. zoener, baiseur.
Kusting, yr. action de baiser, le baiser.
Bust, yr. het deel eens lands aan zee gelegen,
de zee - oever met het, voor een groot gedeelte , daar achter liggende land, ate. Effene
, geluke
(zeew.) terre qui donne
,
cote mal saine.
la main. -Gevaarlijke
terre
cite sane. _flooge
Gezonde
haute. Steile
ecore ou escore , cite espilon, m.
carpee, a pie. Kleine fleile
Lage , vla:rke — of
pate ecore
zandfirand, dat met de tijen ondervloeit,
platin , m. Zee —, cite maritime. —,
oever , rive. Langs de — zeilen, varen ,
eller terre ti terre, cotoyer, caboter. Eene
aandoen , aan land komen, aborder une
cite. De — firekt naar het zuiden, la cite
court au sud. Alle kusten bezoeken , (fig.
mecallerhande ilecht yolk verkecren,) en
canter a toutes les femmes. Te kust en te
keur, 'à souhait. Zie Keur.
Kustbatterij, yr. batterie pour defendre sine
cite.
Kustbewaarder, m. garde-cote, vaisseau qui
croise sur la ate.
Kuster, vr. baiseuse.
Kusting , yr. een geregtig aandeel van een verkocht pand, waarvan men renten treks,
hypotheque.
Kustos, zie Cnstos.
Kustvaarder, m. fchip, dat enkel lands de kust
vArt, ook de fchipper_daarvan, cabotier ou
saboteur, cotier.
Kustvaart, yr. cabotage,
Kustvaten , o. meerv. (in de ontleedk.) zamenkoming, vereeniging der aderen, abouchement ou inosculation des vaisseaux ;astomose.
Kustwachter, zie Kustbewaarder.
Km, yr. (gemeen), incision, partie nature&
de la femme.
Kuun, vr. keule, boonenkruid, sariette.
Kuur, yr. (u), gril;dperij , nuk, boutade, fantaisie , lubie,grippe; fam. quinte, fredaine ,
etc. Hij heeft, dikwijls kuren , al Arend souvent
des lubies. Dat ztjn zoo uwe gewone dartele kuren, guitenfireken, ce sont-la de yos
fredaines.
2 genezing eeuer woude, cue e ,
gnus ison.
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Kwaad, b. n. het tegendeel van &oed. Het
wordt in meer dan eene beteekenis gebruiku
voor boos , ondeugend , flecht , leelijk , verderfelijk , dat weusig winst of voordeel aanbrengt, toornig, moeijelijk, gefloord, fchadeltjk , onheilen aanbrengend, maavais , e,
mechante , e; bijw. mal, malheuteusement.
Hij heeft een Ikea karakter, inborst,
it a un mauvais caractere-. Een — voorteeken , fin mauvais &figure. Le avondlucht
is —, fchadelijk your oude linden, le serein
est mauvais aux vieilles gems. Een — voornemen , un mauvais dessein. Hij heeft een
— geweten, it a la conscience mauvaise.
Een jaar, une mauvaise annee. Hij is in
eene kwade luim , it est de mauvaise humeur.
Kwade gezelfchappen bederven de goede
zeden , les mauvaises compagnies derravent
les bonnes moeurs. Een —, boos , ondengend wijf, une mdchante femme. Dat is een
kwade weg, c'est un mdchant chemin. Kwade, booze geesten, antithees, m. AANII1ERKING. Kwaad , met cone ,ontkenning,
heeft , even alsiin het fransch, mauvais , e,
de beteekenis van vrij good, en zells
zeer goed, naar den to p n, lien men
er aangeeft, als: De w kinen zijn dit
jaar met —, les vins ne sont pas mauvais cette annee. Hij is op geenen kwaden
voet aan het hof, al n'est pas en mauvaise
posture a la tour. Dat is zoo — niet,
ce n'est pas si mauvais. Het zeer hebben , ongeNikkig zijn, in nooddruft levers,
avoir peine a subsister, titre ties malliettreux.. Het te
krijgen , succomber,, avoir
le dessous. Op iemand worden, se Paler , se
mettre en colere,contre q. q. maken, vertoornen , irriter, fdcher , depiter. Vraag den
waard wat wij to — hebben (hoeveel wij betalen moeten)?demandei a Plate combien nous
devons , ce qu'il y a a payer? Ter kwader uur;
bijw. ongelukkiglijk , dans un mauvais moment ,-malheureusement.- Ter kwader trouw,,
bedriegelijk , de mauvaise foi , d'une maniere
perfide, petfidement. Iets ten kwade nemen ,
prendre q. ch. en mai. Zie verder Kwalijk.
Kwaad, 0, (a) mal, m. Men moet gees
doed , op dat er good nit voorkome , it ne
Put point faire de mal , afin qu'il en arrive
du bien. Dat zal u noch goed, noch —
do-en,, cela ne vous fern ni _bien ni mad.
War — heeft hij u gedaan ? quel mal vous
a-t-il fait? Dat is de oorfprong van alle
c'est la source de tons les maux. fpr. w.
Van twee kwaden moet men het minute kiezen, de deux maux it fasit eviter le pire.
Jets ten kwade duiden, prends e q. cli.
mauvaise part. — met — vergelden, donner des eves pour des pois. Van iemancl
fpreken, medire, detractor de*q. q., calontnier q. q.
Kwaadaardig , n. genegen om kwaad te doen ,
enclin , e. au mal. —, boos , arg, malin,
maligne, mechant, e. Hij zeide het op
eenen kwaadaardigen toon, it le dit d'un
ton malin. Eene kwaadaardige koorts, une
fievre maligne. Eon — meisje, une fille
tnechante. Iemand met eenen kwaadaardigen blik ,aanzien , regarder q. q. d'un oeil
malin. Eene kwaadaardige, verouderde
zweer t ,(bij de heelm.) on ulcere cacoEthe.
Kwaadaardigheid, yr. neiging, om kwaad te
do en , boosheid, fnoodheid , mechancete,
malignite, malice. De —, boosheid van
zijnen inborst behaagt mij niet, la mechancete
de son caractêto ne me plait point du tout.
De — der koorts, la malignite de la fievre.
1\lm3
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gedaan, it l'a fait par
Hij heeft het uit
wendig vocht of zijn inwendig vet , ligt bemalice.
wogen wordt -en tsilt , (in de ontleedlt.),
Kwaadaarcliglijk , bijw. boosaardiglijk ,
lobe, De — van rundvee , plum. zie
chamment, malicieusement,malignement. Gij
hossem. — bij mei:Lichen , kropgezwel , goitre, m.
legt alles —, ten kwaadile nit, vows interprêtez tout malicieusement. Hij heeft zijne Kwabaal , yr. petite anguille, baveuse.
vrouw — verlaten , it a quittO sa femme ma- Kwabbig , b. n. rood en vol, rebondi, e.
fi ss adrsat , o. , Lolte aukken om tusfchen de
lignement.
Kwaadbloedig , kwaadvochtig, kwaadfappig ,
letters te zetten (bij de boe4dr.) quadrat,
m. (bij de meetk.) , carrd , B.
b. n. de mauvaise humeur, (in de geneesk.)
carre , quadrat.
cacochyme.
Ewaadbloedigheid, k*aadvochtigheid, Kwaad- Kw,drant , quadrant , le quart d'un cercie.
Klein —, ox vierkant (b.ij de boekdr.),
fappigheid yr. mauvaise humour, (in ,de
quadratin,
geneeskunde) cocochymie.
Kwaaddoend, b. n. benadeelend , malfaisaut, Kwak 9 in. het geluid , door het nedervallen
van eene zwaarte gemaakt , bruit que felt
e, cacoergete on caceigete.
q. ch. en tornbant , portfm.— voor de zaak
Kwaaddoender,, m. boosdoender,, malfaiteur,
Rant. garnement.
zelve. In Groningerland voor fpeekfel , hetKwaadcioenfter,, yr. malfaitrice.
welk men op den grond ffiuwt , fiuim ,
crachat , m. Het weinigle dat na het drinken
Kwaad- of kwalijk gezind , b. n. rnalintentiin een glas overblijft„, reste de liqueur, Van
e.
onne e,
Kwaadgrond , o. uitflag op het hoofd , aan de
hies, -een klein overgefchotene hoop van
iets , als Er is nog een hoax , turf,
oogleden , kin , (in de geneesk.), pityriait y a encore un petit reset de bole, de tourse , f.
bes. ale thj naam van eenen latijnfche
Kwaadgunflig, b. n„ pen favorable. zie Onfchobljongen , weetniet , a— b c — kind,
gunflig.
elders ook big getioemd , grimaud, ,ecolier
Kwaadheid , yr. boosheid , toornigheid , medes classes. tindelijk wordt — ook genechancete, malignite ,mauvaise hurneur, colere.
korstftondige , boudet ie , fdcherie, brouilmen voor eenen,kwinkflag, eene vertelling ,
petite conte, , sornette, f. etc.
lerie.
Kwaken , o. w. (ik kwaahte , heb gekwaakt),
Kwaadfappig, zie Kwaadbloedig.
van het geluid van ganzen. De ganzen
Kwaadfchiks , bijw. tegen wil en dank, goed,
les oies
— van kikvorfchen , coasser.
fchiks —, bongoes tnalgre.
—
van
eenden
,
canqueter.
Kwaadsmeeclfter,, yr. songeKwaadsmeder,,
Kwaker,,
geestdriiver,, quaker, quacre ,
malice.
,trembleur.
Kwaac1Cpreekfter, yr. achterklapfter, medisanKwakerij , vr. leer der kwakers , quake'risme,
te , femme rnedisante, calomniatrice.
on quakerianis me.
Kwaadfpreken , o. w. (ik fprak kwaad heb,
kwaad gefproken), medire. fpr w. van eenen Kwakerskerk , yr. eglise des quakers.
mddire du tiers et du quart. ,zie' Kwakkel , m. kwartel , wachtel ,
ieder
Jonge
cailleteau, en.- (op Mexico,), eaLasteren.
cot-ill.
Kwaadfpreken,, o. de achterklap , laster,, enz.
calomnie,detraction,cacologue, tnedisance,f. Kwakkelbeentje , o. zie Kwakketfluitje.
(ik kwakkelde , heb geKwaadfprekend , b. n. lasterend , achterklap- Kwakkelen , o.
kwakkeld), geluid Haan. De kwakkels flaan
pend, medisant, e, caloinnieux, se.
reeds , les tallies cat caillent déj fig.
yr. lastering, achterKwaadfprekendheid
Met geitadig zijn in het vriezen , wanneer
'
klap ; zie Kwaadfpreken
, o. enz.
de vorst zich in pOzen hervat , als ; Het
achterklapper,, lastetaar,
Kwaadfpreker ,
kwakkelt zoo ,wat met vriezen , it gele et
icalomniateur, dêtracteur,, mddisant ; jam.
digele
par reprises. -7-, worth_ ook gezegd
daubeur.
van eene ongeaadige gezondheid , avoir une
Kwaadfpreking , yr. zie Kwaadfpreken i o.
sante, chanceiante;,Otre valetutlinaire. —,
aadtalig , zie Kwaadfprekend.
babbelen ,
bavarder.
Kwaadvochtig, zie Kwaadbloedig.
Kwaadwillig , b. n. kwalijkgezind, enclin, e, Kwakkel- of kwartelfluitje , o. kwakkel,beentje , lokfluitje om kwakkels op het net te
au mal, malaintentionnd, e, malveillant ,e ,
lokken ,
courcaillet ,
porte, e, tie mauvaise volonte.
Kwaadwilligheid , yr. malveillance, envie de Kwakkelgeld , o. klein geld , petite monnaie,
mrunaille, f.
mal faire, mauvaise volonte.
Kwakkeinct, 0. tirasse a prendre des cailles ,
Kwaadwilliglijk , bijw. zie Kwaadaardiglijk.
tonnelle ,
Kwaadzeer, o. hoofdzeer,, .teigne,
Kwaakfler, y r. geestdrijffier,, quakeresse , trem- Kwakkelwinter, m. hiver changeant, variable , varie de gelde et de degel.
bleuse,
Kwaal, yr. aanhoudende (mart en zielcte, mal, mu. Kwakkelziekte , yr. legere indisposition.
Kwakken,
o. w. (ik kwakte, heb gekwakt),
geneesluke
Eene
on
—,
un
mal
ig.flean,m.
f
een zeker geraas, eenen kwak in het vallen
incurable, sans remede. Dit is een geneesmidmaken, faire du bruit en tombant. (In Grodel, om de kw alen te genezen , c'est un remede
ningerl.) op den grond fpuwen, cracker;
pour guerir les maux. —, frnert , cingebedr. w. jeter avec force, violence centre
fteldheid , douleur, indisposition. —, heviq. ch.
ge gemoedsfmert, tourment, nr. pane d'esprit.
Kwaalverplaatfend , b. n. eene afleiding van Kwakzalven, o. w. (ik kwakzalfde , heb gkwakzalfd), kwakzalvers goed verkoopen,
vochten bewerkende, de geneesk.),
faire le métier de charlatan, charlataner„
antispastique.
lapzalven, zich door huismiddeltjes zoeKwaart , vi. eene zekere mast in Groningen,
ken te genezen , tacker de se guertr
certaine mesure pour le Tait de beurre.
me, se medicamenter.
(fcheepsw.), quart.
Kwab , vr. foort van flijmige visa , aalrups , Kwakzalver,, m. charlatan , medecin empirique.
lunsworst, saltimbanque, hateleur.
lei,
een
klomp
die
door
zijn
inlotte. —
Kwak-
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Kwakzalverij , yr. charlatanerie ,
charlata- Kwarrelachtig , kwarrelig , b. n. (van vruchnisme ,
ten) , rabougti, e.
Kwalien, o. w. (ik kwaliede 9 heb gekwalied), Kwart , o. Otis vierde deel van een geheel,
keuzelen, talmachtig met kinderen praten
quart, m. —, in de zangkunst , quarts , f.
en omgaan ; laf langzaam praten, jaser,,
— okshoofd, qua: tarot, m.
bavat del , babiller nine manier6 ennuyuse. Kwartaal , o. trimestre , quart d'un an, terKwalijk , b. n. en bijw. niet goed , met zoo als
me de trots mois ,
het behoort, met wel, Waal, pas bien,
1: artanker,, o. wijn, onze bsuteilles de yin.
comme it taut, real a propos. Dat
yin u ge- Kworcboek , o. lave in-quasto, tn.
daan, c'est mal flit de votte part. lets —, Kwarteel , o. eertij ds zekere maat van natte
ten kwade nemen , duiden 9 pi ends e q. ch. en
waren , kwart okshoofd , 'qua, that tn. in
mauvaise part. tlij is — te vreden , it est
fominige flreken van Franrij k posncon ,
— , pup , Piee
en mauvalse hy meur. 1k heb hem vrijmoedig toegefproken , en hij, heefc het met — Kwartel , kwakkel , , f. fam : Hij is
genowen , lui ai pane franchement , et it
zoo doof als een —, it est tout-a -flit /ourd,
ne s'en est pas formalise. Gij kunt dat niet
(comme un pot, etc.) — doove , gem. sour— nemen , (Widen vous ne pouvez pas vous
daud ,
— e, f
en formaliser, le prendre en mai.
varen , Kwartelfluitje , o. zie Kwinkkelfluitje of beenziekelijk zijn , etre
tie.
nialtu'e, indispose, e. Hij vaart , bevindt zich it se Kwartet, o. (in de muzijk), quatuor, m.
troure faible , mal, it ne se Porte pas bien ; Kwartier,, o. vierendeel van fommige dingen ,
—, fig. niet fpoedig zijn , ne pas reussir,
quatrieme partie de q. ch. f', quart , quaretre malheureux , se. —, flaauw;
tier, m. Een — uurs , un quart d'heure,
Hij worth telkens —, wanneer men hem
quinze minutes. — over vieren , quatre
aderlaat, it tombe en faiblesse , en aVailI es et un quart, voor drieéri 9 tr ots lieures
lance, se prime toutes les fois qu'on le saigne.
moms un quart. Een — gaans , un quart
, verkeerd. Gij hebt mij — verflaan , betie lieue . Een — vierde gedeelte van eenen
grepen 9 vous rn'avez mal entendu , conspris.
duim , tin quart de ponce. Eene plank van
Het gaa; ,hem —, ses affaires vont mal.
vijf — dikke, urge planche de cinq quarts
bezwaarliik als : Hij kan — leven, it a
de ponce d'epaisseur. Het eerfie -- der maan,
bien de la peine a vivre, a subsister. Hij
le premier quartier de la lune. Een vierde
kwam
te pas , it visit mal a propos ;
gedeelte van eenen appel, un quartier d'nne
naauwelijks , ter naaupomme. Het achterfle — van eenen os, le
fut mal rep,.
wernood , bijw. a peine. moeijelijk ,
quartier de derriere d'un boeuf. Een bout
bezwaarlijk , avec peine, difficilement. -van een fclsaap heet ook —, qua, tier d'agwas hit uitgegnan of, a peine fat ii sorts,
neau , de mouton , tin gigot, sine eclanche de
que. lk konde u alwachten , 3e pour rais
mouton. Het vierde gedeelte van een wadifficilement vous attends e, — gaan ; zie Mankpenfchild , le qua; tier d'ecusson. Hij voert
gaan ; zie verder Kwaad.
in de kwartieren van zijn fchild, de wapeKwalijkgezien , b. h. malvonlu, e.
nen van twee Koningrijken , it poste dans
Kwalukheid, yr. flaau wte , faiblesse,
ses quartiers les amuses de deux royaumes.
lance , pdmoisosi.
— bewijs van adeldom , quartier. De MalKwalijkvaart , err. tegenfpoed , ongeluk, intheser radders moesten acht adellijke kwarfortune, adversite, f malheur,„ m.
tieren van voorouders , vier van zwaard
Kwalijkvaren , o. ongelukkig zijn, etre mal(vaderszijde ), en vier van fpil , ( van moeheureux , se, issue on suite malheureuse.
derszijde) bewijzen , les chevaliers de Mal
Kwalm , m. dikke clamp, walm, vapeur /pelisse ,
the flisaient preuve de huit quartiers (quaKwalmen , o. W. (ik kwalmde , heb gekwalmd),
tre de pore et quatie de mere), —, het vierexhaler gine iCapeur epaisse.
de gedeelte eerier flast; eons oords, eens omKwaifter,, rogchel , fluim , flegme, crachat.
treks , zonder dat die just het vierde gem. — boom , haveresch , of lijsterbesdeelte zij , (wijk) quartier. Men heeft
fenboon, Nue sauvage.
vreugdevaren in alle kwartieren der had
Kwalfteren , 0. w. ik kwalfterde , heb gebevolen , on a ordonne de faire des feux
kwalfterd) , jeter des flegmes.
joie dans tons les ' gnat ties s de la y ille Wij Kwanfais kwanswijs , kwantswijs, bijw. corndens een oord, eene flreek, landareek , quarme si , sous pr etexte de , faisant mine Off
tier, canton, district. m. Die man is van ons
semblant de. Hij heeft het — gedaan ,
—, van onze landftreek , cet p omme est de
om aan awe bevelen te gehoorzamen ,
notre quartier. — in de krijggdienst , verl'a fait sous pretexte, a la maniere d'obeir
blijf of intrek eens krijgmans , het zij bij
a vos ordt es.
eenen burger , het zij in het veld, quarKwant 9 tn. fnaak , fchalk , drdle,
galltier. Wsj hebben vier foldaten in het —,
lard, gtivois , etc.
150515 avons quatre soldats en quartier. Dit is
Kwantfelaar,
ruilebuiter, ruiler, troqueur,
het — des generaals , c'est le quartier du
brocanteur.
general. Het hoofd — is mar A. verlegd
Kwantfelen , o. w. (ik kwantfelde , heb gegeworden , le quartier general a ete transkwantfeld), ruilebniten 9 ruilen, oquer,,
ere a A. De winterewartieren betrekfken
brocanter; fig. maquignonner.
, pa endre les quartiers d'hirer ; ook fig.
Kwantfelig , b. n. geneigd tot kwantfelen , ailijfsgenade, als om-, genade orragen , demant , qui dime a brocanter, a troquer,,
mander quartier. De vijand wil been — geadonne , e, -enclin , e, au tree.
ven , alles over de kling jagen , Pennemi ne
Kwantfeling , yr. roiling, troc , change, m.
vent point faire de quartier (grace de la vie).
Kwantfelfler,, vr; ruilfter, troqueuse.
— waken (fcheepsw.) faire le quart, etre
Kwantswijs, zie Kwanfuis.
de quart.
Kwarrel , klein, in een gedrongen, niet ge- Kwartierdag, in. jour d'assemblee des deputes
groeid, inzonderheid onder de vruchten , die
d'un quartier, d'un canton.
ondergebleven en niet gegroeid is , petit Kwartierdrost , tn. onderprefect , sousprept ,
fruit rabougri.
magistrat propose a Padministration a'un
In 4
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arrondissement communal, sous les ordres et
la surveillance duprefet.
Kwartiermaker,, m (in de krijgsdienst), onclerofficier,, die vooruit gezonden wordt om
de kwartieren te doen gereed zijn , fourrier.
Kwartiermeester,, in. (in de krijgsdienst te
land) officier , die met de geldzaken van een
korps troopen belast is , quartier-maitre.
—open(chi,fma
q.uartier-maitre,
esquiman. Regiments —, fourrier , en bij
het paardevolk , marichal des logis d'un regiment.
Kwartierfchout , m. bailli d'un des quatre
quartiers de la mairie de Bois-le-due.
Kwarts , o. zekere glasachtige , eer harde
halfdoorzigtige Iteenfoort , veel met knstalfchieterijen op de bovenzijde , quartz, m.
Kwartsachtig, b. n. quartzeux , se. Berg waarin men kwarcs vindt, montagne q.uartzifare.
Kwasp 7 b. n. en bijw. ongefleld , ziekelijk , indispose, e, maladif, ive.
Kwaspheid , yr. indisposition.
Kwassiehout , o. eene foort van hitter hoot in
Amerika, casse,
bois de sassier, m.
Kwast , m. knoest in hoot, noeud. Dit hoot
is vol kwasten , ce bois est plein de noeuds.
(bij de mini.) dikte wider aan den voet
van den boom, bourrelet. fpr. w. Voor
eenen harden — moet een fcherpe beitel
zijn ; zie op Knoest ; fig. Dat is -een —
van een' mensch , een koppige vent , c'est
ten homme bizarre, quinteux , un fantasque, une etrange tete.
Kwast , m. zamengebondene borflels , tot verwen , enz. dienitig , hrosse , houppe, too 'e,
pinceau, Poeder —, houppe a poudret.
franje tot een bundeltje gebonden , tot
fieraad en gebruik , als : gordijnen met
kwasten ; des rideaux avec des houppes. Den
koetspaarden kwasten opzetten , mettre des
houppes a des chevaux de caresse. De kwasten aan het hoofclilel, les houppes des titares. Wij , goupillon , aspersoir. Teer
— , pinceau a goudt'onner. — (op fchepen),
fineerpik —, guipon ou guispon. Linten
ook — aan een paardetuig, bouffette, f. Kwasten binnen in eene koets , om zich vast te
houden , mains , f. pl. Er{;ens den — opzetten , pezndre q. ch., enduire de couleur; fig.
Dat hebt gij aan uwen — (die fchuld hebt
gij), vows voila dues de beaux draps blancs ,
etc. —, ingebeelde gek , voetveger, lomperd , fat , pied-plat jocrisse.
Kwastig , b. n. knoeflig (van bout) noueux ,
se, plein de noeuds ; raboteux , se ; fig. eigenzinnig, verwaand , bizarre, fantasque , fat,
caprzcieux , se.
manche de brosse , de guipon,
Kwastflok ,
f. etc.
Kwatern , yr. (mid w.) (in het lotto-Cpel ,
enz.), quaterne, m.
Kwe , yr. kweappel, kwepeer, , coing , m.
Wilde — , cognasse.
Kweboom, ( appel of peer ) m. cognassier
coignasszer.
Kwedoorn , m. barbarisfe opine-vinette , f.
Kweek , yr. puingras , chzen-dent,
Kweekeling , m. en yr. , eleve, nourisson ,
seminatuste.
Kweeken , b. w. (ik kweekte, heb gekweekt)
(van gewassen), den wasdom bevorcleren ,
cultiver, clever. Hij heeft the planten , boomen , gekweekt , tl a cultzve , eleve cos plantes ,ces arbres. :— , (van kinderen), koesteren ,
opvoeden , clever, nourrtr des enfants. Ik heb
inijnen meesten tijd befteed om de jeugd in de
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vreeze Cods te —, op te vdeden,' Pal' emy e la plzipart de mon temps a clever la j enploye
nesse dans la crainte de Dieu; fig. — 5 den
bloei van iets bevorderen. Het verfland
cuttiver Ge-leerciheid en wetenthhappen —, cultiver,, favorzser,, encourager des.
sciences.
celui qui cultive , eleve, nourrit.
Kweeker,,
Kweekerij , yr. boom —, pepniéte.
Kweekenjhouder,, m. boomkweeker,, pe'pinierjste,
zie Kweektuin , Kweekerij.
Kweekhof,
Kweeking , yr. culture , education.
Kweekfchool , yr. pepinare. De kompagnie
der koninklijke musketeers was in Frankrijk
eene — your officieren bij het. leger, , en
France la compt.Ignie des, mousquetaires du
roi fee une pep:flare d'officiers. —, voor
jonge geesteIljken , seminaire, m. — tot vorming van fchoolmeesters , ecole normale.
deck militaire ,lycie.
—vorjngemilta,
Kweeksel, zie Kweekerij , Kweeking.
Kweekiter,, vr. cello quo nourrit , eleve, culdive.
Kweektuin , zie Kweekerij.
Kweeltje , o. zoet gezang van vogelen ,
doux chant des oiseaux , gazouillenient ; ramage, m.
Kwoen , yr. (eerojds eene vrOuw, huismoeder) eene onvrnchtbare koe , tine vache
sterile, brethaigne.
Kweer, b. n. walgelijk zoet , drop doux , don.
ce, degoutant, e.
Kweern , (kwern) vr. handmolen , moulin
bras.
li.weesten , o. (ik kweeste, heb gekweest),
zeker gebruik van cone zeldzame manier van
vrijen op het eiland Te1sel en Vlieland , faire
l'amour a la martare des habitants sur l'isle
(l'ile)' de- Texel et de Vieland.
Kweken , zie Kwaken.
Kwekken , zie Kakelen , Kwaken.
Kwel , tie Kwelling. —words ook voor Wel
gebezigd ; zie Wel.
Kwelachtig , b. n. qui aime 4 tourmenter,
railleur.
Kwelachtigheid , vr. esprit railleur, m.
Kwelder,, vr. buiten dijksland , terres situies
autour,, a l'exterieur d'une digest.
Kweldergras , o. herbe qui croit sur de telles
terres.
Kwelduiveltje, o. kweldrommel, kwel of plaag-t
geeSt , farfadet , lutin, gobelin , diablotin;
fig. Hij is een regt —, c'est en vrai facheux.
Kwelen , o. w. (ik kweeld.e , heb gekweeld),
kwinkeleren , zoetelijk zingen (van vogelen
fprekend), gazouiller, ramager. kwijnen,
verwelken ; . zie doze woorden.
Kwelgeest , zie Kwelduiveltje.
Kweling , yr. gekweel der vogelen, ramage,
gazouillement, m.
, kwijning , langueur.
Kwellaadje , zie Beanstiging, Verdriet.
Kwellen , b. n. (ik kwelde , heb gekweld),
plagen , lastig , moeijelijk donner de
la point, tourmenter , bourreler, molester,
incommoder,, infester , tracasser, importuner,, etc. Het geweten kwelt den goddelooze , la conscience bourràle le mechant.
Zich — over iets, se creaser le cerveau, l'esprit , se tourmenter de q. ch. —, fchertfen ,
onlust veroorplagen , vexer, railler.
zaken, tcrgen , agacer.
Kweller,, m. qui aime a tourmenter, a vexer,
tracassier. zie Kwelduiveltje.
Kwelling yr. action de tourmenter , obsession, vexation, importunitd,persicution.—,
ver-
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verdriet, maeijelijkheid , chagrin, tourment,
ennui, tn. etc. Die zaak heeft mij veel
( verdriet) veroorzaakt, cette afaire m'a
donne biers du tourment, de la pine, de la
torture, de la tribulation, etc.
Kwelfter,, vr. telle qui aime a tourmenter,
'importuner par ses railleries.
Kwelwater, o. welwater,, eats tie source, eau
vive, f. — (bij de japers) bronwatcr dat des
winters niet toevriest , en waarheen zich de
watcrfnippen begeven , remeil, m.
Kwelziek , b. n. kwelzucht , yr. envie de
tourmenter, penchant a tracasser, etc.
Kw.emoes , o. konfijt van kweperen 9 marmelade de coins, f cotignac, m.
Kwendel, yr. (eene welriekende plant), wilde tijm , heidebloem , thym sauvage, serpolet,
Kwengelen, o. w. (ik kwengelde , heb gekwengeld) , door beweging nit een NVatervat gedurig ftorten- en kleine plasfen maken rdpanels e continuellement.
Kwepeer,, zie Kwe.
Kwern, zie Kweern.
Kwestie , vr. quaestie (oud woord) ,
gefchilituk , dispute, querelle , f. demele ,
bat , vraag , voorftel , question,
demands, proposition. De zaak in —, de
zaak waarover gehandeld wordt , la chose
dont it est question.
Kwetelen , zie Kwetteren.
Kwetter , yr. in fommige ftreken van Gelderland, de tongriem , in zoo ver dezelve bij
fommige kinderen het fpreken belet, en daarom client gefneden to worden, filet, frein,v,
Kwets, yr. bruine , Lange ipruim in Duitschland, prune. Gedroogde kwetfen , des pruneaux:, in. pl.
Kwets , vr. zie Kwetfing.
Kwetsbaar y b. n. vulnerable, que Pon pent
blesser.
Kwetfen b. w. (ik kwetfte , heb gekwetst),
door flag, fchot, foot of val gekneusd i, of
verwond worden , meurtrir, navrer , froisser. Deze appelen zijn gekwetst , gekneusd ,
ces pammes sont meurtries. De kogel drong
niet door, hij kwetste hem flechts 5 la balle
n'entl'a pas , elle ne fit que le meurtrir. De
val heeft hem het been gekwetst, la chute
lui a froisse la jambe. zie Kneuzen. fig.
fchenden 5 beleedigen , blesser, User,. offenser , navrer q. q. De vriendfchap , de eer,
inmands goeden naam —, schenden , blesser
Pamitie 5 Phonneur de q. q. ; fietrir la reputation de q. q. Zoodanige woorden — de
ooren , de telles paroles blessent les oreilles.
De gekwetste , beleedigde partij , (in de
regtsg. ) la partie lesde.
wonde , plaie.
Kwetfing , yr. blessure.
kneuzing van vruchten , meurtrissure;
zie Keuzing. — van iemands eer, goeden
naam , offense , injure. —, (bij de regtsg.) lesion. — , met de tanden (van windhonden en
wilde zwijnen) dentee.
Kwetfuur,, yr. blessure, plait.
Kwetteraar, m. fnapper,, kakelaar,, prater,,
caqueteur,, jaseur.
Kwatteraarfter,, yr. fnapfter,, praatfier, jaseuse.
Kwetteren , o. w. (ik kwetterde , heb gekwetterd) , praten , fnappen , kakelen , caqueter,
laser, causer , babiller ;—, drukken , blotfen , kneuzen , ook knitteren, froisser,
meurtrir.
Kwetterig 5 b. n. ineurtri, e, ftoisse , e.
Kwetterigheid, vr. meurtrissui e , yoissure.
Kwettering, yr. action de froistee, de 'neartrir.
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ratafia- coings.
Kwe-wijn ,
Kwezet, yr. geeltelijke dochter,, dlopje, re.
fchijnheiiige
beguine.
owe ,-bigote,fausse devote, sainte nitouche.
Kwezelaar, m. futfelaar gni s'amuse a des
bagatelles, lantemier, Tambin..
fchijnheilig, hypocrite,.
Kwezelachtig
cagot , e.
Kwezelai4j , yr. fchijnheiligheid, hypoctisie,
cagoterze, fausse
Kwezelen , o. w. (ik kwezelde , heb gekwezeld) , futfelen , , vitiller, s'amuser 4 des
bagatelles.
Kwibus , m. (oud w.) zot, van wien men niet clan
malle praat hoort , sot, fou, ravaudeur, beret.
Kwijl, vr. zeever, ilijmachtig fpeekfel, dat,
bij fommige' gelegenheid van- zelf nit den
mond loopt ; ilijm van-flakken , salive, base.
Kwijlachtig , b. n. havens, se.
havenr.
Kwijlbaard, kwijler,
Kwijltloek , o. kwij llap , of band , bavette,
liwijlen, o. w. (ik kwijlde , heb gekwijld),
de kwijl laten loopen ; zee,veren , have r, saliver. Het,kaauwen van tabak , het. pruimen , doet . veel — , k tabaa- nieiclt fait
saliver.
Kwijlend, b.,n. (in de geneesk.) sialogogue.
Kwijling , vr: fpeekfelvloed , Salivation, sputa tion.
Iiwijlklieren; vr. meeTv. glandes salivaires
Kwillwortel ,
ravine_ mlivaire f. pyfedre.,
Kwijnen , o. w. (ik kwijnde , heb .geltwijnd),
door ongefleldheid krachten afnemen
langzaam uittered, verwelken , flaphangen,
languir, deperir pen .4 pea, secher,sur;pia.
Eene kwijnende gezondheid, une same languissante. Eene kwijnende 2ieltte , line maladle de languenr, use deperissement. Men
kwijnt lang bij deze, ziekte , eer men er
aan fterft 5 on languit longtemps de ce mar
avant que d'en mount. Deze boom kwijnt,
set arbie languit.
Kwijning , vr. verzwakking, extenuation; itingueur,,
etat languissant ,.m. Seders den
flood mijner vronw ben ik in eene , neerslagtigheid , depuip la snort de ma „femme
je sills dans une langueur.
Kwijt., b. n. ontheven, ontflagen , los , ledig , weg , verloren , quitte, perdu , e. —
zijn raken , etre qnitte,, se defaite de,
perdre
' 5 n'avoirplus—Elij is dericoorti.-est quitte de la fievre Hij is,..zij.n geld —07
a perdu son argent. Zich van remand — maken , hem verlateiri quitter, abandpnner,
q. q. Hoe raak its -hen/ het best — ? quel
est le tneilleur ni-oyett de me de'faire de lid?
— of dubbel, quitte on double.
Kwijtbrief, m. bewijs van kwitantie , van betaling , acquit , re f it, m., quittance, decharge, f. Geef mij den —, de kwitantie
van mijne rekening , donnez-moi la quittance de mon memoire , compte, rep.
Kwijtbrieven 5 m. meerv. , genadebrieven ,
openbare brieven , waardoor een vorst een
misdrijf kwijtfcheldt , jetties de remission,
f: pl.
Kwijten (zich) wederk. w. (ik kweet mij ,
heb mil gekweten) , zich van zijnen pligt ,
van zijne belofte —, s'acquitter de son devoir, de sa promesse.
Kwijting , yr. vervulling eener verpligting,
action de s'acquitter de son devoir. betiling acquittement. m.*
Kwijtraken of worden 9 zie Verliezen. De
id ou.7t, sta—
m
traraken, perdre
ne., van zijn
Kwijtischelden, b. w.
111

fcbold liwijt, heb
kwijt-
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572 kwijtgefcholden, vergemi, retnetete,,
rtsr quitte, etc. God alleen heeft de magt
ons de zonden wijt to fàhelden , Dieu seul
a le pouvoir de nous remettre les peches.
fcheld het u kwijt, je vons en tiens quitte.
— van ItaatsiniscLden , _am-4444r. *
Kwijtichelding, yr. vergevang, remission, decnage. f, acqitit, m. —, van Itaatsrnisdaden, algeweene vergeving,* amnistie. Van
belasting, degrevement ,
Kwijtfchritt, zie Kwutbrief.
Kwutwording, y r. verlies, perte.
o. zie Kwikzilver. aardigheid van
Beene waarde. Het is maar —, ce n'est
qu'une plaisanterie, une gentillesse, unefutilitd. fpr. w. Pat is maar
, maar in den
wind gefchermd, autant en emporte le vent.
Kwik, kwikachtig , b. n. zeer vatbaar voor
beweging, %dug, aardig, levendig, vrolijk;
tiet ig , vif, vive, joli,
, e. alerte.Kwikhaag, yr. eene van zelve. opfehietende
Haag, hale vive.
Kwikje , o. cut, klein aardig ftrikje, petit
noeud de rub an , m: ; fig. pronkftertje , coquett_e , pottpie, etc.
Kwikkebil, vr. eene vrouw of vrijfier, die
.niet veel van zitten houdt, eene loopfler,
femthe qui alone el courir, cottreuse , gigue.
KwikkNnllen, Q. w. (ik kwikkebilde, heb gekwikkebild), gaarne -op de been zijn, aimer
a tr.otter,,, d courir, changer souvent
place , fretiller;—toupiller on toupier.
fiillule de mercure, mercurielle.
Kwikpil,
Kwikilaart,
vogeltje , hoche-queue, (in de
Lente — 5 bergegefch.)
laven
_ronnette de printemps ; f:. Gee se
favvette aquatique, f.
dire; f. Water
(ik k,wikflaarte , heb f;P, C Kwikflaarten
kwikfiaart), hacker la .queue.
Kwikzalf, vr. onguent: mei curies, m.
welzand., dat order de voeten
Kwikzand,
uitwijkt „ sable mouvant. zie Drijfzaod. —,
dat kwik in zich beat, sable mercurial.
Kwik doen uittrekkenlbij de icheik), mercursfler.
rif argent, mercure,
Kwikzilver, 0.
hydrargyre on hydrargite, nt.
Kwikzilverwrijving, yr. hydra; gyrose , friction
enercurielle.
Kwinkeleren , w. (ik kwinkeleerde , heb gekwinkeleetd), worth gebruikt van het wild-,
zingen der vogelen met eenen ttillenden gargel, gazouiller, gringotter, ramager. — gegringuenotter. In het
Iijk Yee
gemeen zingen, vrolijk zun , chanter melodietioement, fart e go:gaille , etc.
Kwinkeleerfter, yr. cello qui challte melodieusement.
Kwinkelering, yr. der vogelen, gazouillewent , ramage, chant, m. —van menIchen 5
chant gai.
Kwinken, zie Trillen, Bewegen.
een die fcheel ziet , louche, qui
Kwinkerd ,
regarde de travers
Kwinkflag , m. onverwacht, kluchtig gezegde,
geeflige inval, boss mot, tour d'espiit. 772.
saillie, pointe d'esprit, f.
y r. de fijuile fnaar van een fpeeltuig,
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van eene viool , enz. chantey-elle—De — is
gefprongen, la chanterelle s'est rompue. —,
vijfde toonval ,in de muzijk , quinte. Eene
— aanheffen , entonner une quince. Van de
— tot den octaafopftugerr, moister de la quinte i l'octave. —, in het fchennen, met de
eerite 'telling beginner en met de — of
vijfde eindigen, commences• de prime et acliever de quince. — in het kaartfpel, vijf
op elkander volgende kaarten , une quinte.
loosheid, itreek , finesse, ruse. —,
kuur, grit, caprice, no, quinte.
Kwintaal, o. honderd ponden gewigt, quintal, m.
Kwintappel, rn, kolokwint , colbquinte, f.
Kwinteren, o. w. (ik kwinterde, heb gekwinterd), (in de muzijk) quintet.
Kwintet , o.
de muzijk), quonque , ou quintett° , m.
Kwintig, b. n. vol kuren , grillen, caricieux,
se, quonteux, se, bizarse, etc.
Kwipsch, ls n. en bijw. ziekelijk, niet wel,
ive , indispose, e, langaissant , e,
etc. Zip ziet er tut , elle a Pair malade.
Kwipschheld, vr. ziekelijkheid, indisposition, langueur.
Kwispedoor,, vr. fpuwpotje, crachoir, pot a
cracker, tn.
Kwispel, m. harig uiteinde van eenen 'hart,
extrdmite , touffe d'une queue, f. —,
kwast, bepaaldelijk , wijkwar aspersoir,
asperges, goupillon; poeuerkwast, houppe a
poudse. — , witkwast , brosse a blanchir
lee murailles.
kwispelbies, vr. espece de joncs.
Kwispelen, b. w. (ik kwispelde , heb gekwispeld), nitenen kwispel , kwast beftrijken , befprengen, passer la brosse sur q. ch. ,
asperger avec an goupillon. —, met, eene
fnerpende roede flaan, fouetter,, fustiger,,
etc. Met den flaart flaan of firijken, flatter de queue , , coailler ; De hones
kwispelt net den ilaatt, le chien ftetille de
in queue.
Kwispelflaarten, o. w. kwispelflaarte, heb
gekwispelflaart), met den 'hart de beide
zijden des ligchaams flaan, met den 'hart
fpelen, aan eenige beesten eigen,„ quoailler ; den honden eigen, tot bewijs van
vriepdfchap , semuer -la queue; fig. Vleijen , flatter.
Kwisten, b. w. (ik kwistte , heb gekwist),
verkwisten , dissifer,, gaspiller,, etc.; Lie
'Verkwisten.
Kuister,
zie Verkwister.
kwistgoed, o. kwistpenning,
prodigue, in. et f: zie Verkwister , Doorbrenger.
Kwistig, zie Verkwistend.
Kwisting , yr. zie Verkwisting.
Kwitanue,
(out w.) quittance, (Mawr— van eenen kogo, f. recto
ninklijken beambte , debentui
Kwiteren, b. w. (ik kwiteerde , heb gekwiteerd ), dormer quittance , quittancer. —,
verlaten. Hij heeft zijnen post gekwiteerd,
it a quitte son emploi.

L. y r. de elfde letter van het alphabet of
van de letterlijst, ; Eene groote L,
vn grand L. Eene kleine 1, 1- onderkas,
(bij letterzetters), un petit l Twee l's,
deux 1. L- bakje, o. (bij boekdr, voor de
letters), le COSSOitit dtss 1.

La, vr. naam van eenen muzijktoon, la, on.
La , Yr. verkort. van Lade, tiroir, m. zie
Lade.
Laadboom , m. Cop fchepen), bigue de charge ,f.
mousLaadbus, vr. roer, geweer,
quet, on.
Laad-
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Laadgat, o. gat in een fchietgeweer, waardoor het laadkruid de lading in brand fleekt,
lunezete f. — van eenen brander, secret
d'un brulot. Het — is verflopt , la lumiere
est bouchee.
Laadgereedfchap , o. ,appareil a. charger les
canons, m. — ( bij de art.), armement
pour benches a feu, m.
Laadje , o. verkl. w.-.van Lade , petite layette , f, petit tiroir; m. zie Lade.
Laadkruid., o. kruid dat door middel van het
laadga.t de, lading aanfteekt, poutire d'amorce. —, awl ce, f. Het — Ls- vochtig ,
l'amorce est mouillee. — op de pan (van
een geweer, piftool , enz.) doen , amorcer
un fusil, un pistolet.
Laadiepei , m. (bij de artill.), lepel , waarmede men het buskruid in bet kanon doet ,
ook laadfchoffeltje , chargeoir,..m., cuiller
a canon , cuiller a .charget, lanterne, f.
Laadpan y r. aan een geweer dat fink (ook enkel
pan genoemd), waarop het laadkruid worth
,gedaan , bassinet, m. Het kruid op de —
doen , mettre la poudre au bassinet.
Laadpriem , m. rufmnaald, priem , waarmede
men het laadgat doorfteekt , wanneer het
verflopt is„,degorgeoir.
Laadttok , m. ftok , om de lading aam re zetten , van een geweer, baguette de fusil, f.
— van een kanon, aanzetter,, gefehutflamper, refouloir, fouleir,„ kogelaanzetter,
posesse-balle. — gat (bij de artill.) voie a
baguette,. f.
Laaans , zie Lafenis.
Laag , _b. n. en bijw. , het tegendeel van boog,
bees, se. Een lage noel, une chaise basse; eon lage tafel , une table basso. Een —
land , yin pays bees. Deze fnaar,is te — of
laag gelleind , cette corde est trap basse. deze
viool is to geftemd , ce violowest monte trop
has. Een muzijkinarument lager Ilemmen ,
rabaisser un instrument de musique. lets lager-houtlen-, hangen , plaaden , enz. , abaister on rabaisser une chose. Eenen munr lager maken,, baisser en user, rabattre de
la hauteur d'un mur. Eenen boom houden , arreter un arbre. Een lage boorn„. an
arbre de baste tige, (van vruchtboomen),
un arbre riain. De lage kaarten in het fpel ,
les basses cartes du jeu. — fpelen , fever
petit feu. Een lags prijs, un bas prix, vii
_prix. Een triensch van eenen lagen Rand, van
Celle lags geboorte , van eene lage afkoinst ,
an homme de basso extraction, de basso ou
tie vile condition, de basso narssance, ne de
bas Lagere fchool (w,aarin de eerst beginnenden onderwezen worden), ecole primaire. Een — bedrijf, use profession vile. De lucht is —, (wanneer de wolken
minder hoog drijven , dan gewoonlijk), le
temps est bas. De rivier is —, la rivier e
est ba,sse. Het water is —, -les eaux sent
basses. Het is — water , (wanneer het water niet op zijne gewone hoogte is) la
maree est basso. De lags klassen , les classes basses. Het lagerhuis ( van het Eng. parlement) , la chambfebasse. Eene lagers klasfe , une clfesse inferieure. De laagtle klasfe , la classe la plus basso, la derniere classe. Eene lagere verdieping, un stage infedeur. Een lage toon, un ton bas. zingen , chanter bas. Op een' lagen toon fpreken, parler d'un ton bas ; fig. nederig, humble. Zich — houden , etre humble. —, gemeen , vuig , onteerend, vernederend, bas,
basso, vii, e, abject , e, ignoble, venal,
e, etc. Eene lage ziel, une_atne base, ve-
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nate. Een — hart, un coeur bas. Een —
karakter, fin caractere has. Lage gevoelens,
des sentiments bas. Lage gedachten, des pensees basses. Lage gedachten over leinancl
hebben , bonsai mal de q. q. Men moerniet
— fpreken Van afwezigen , al ne fan: pas
mat parlor des absents. Zij fprak — van -haren man , elle parla avec mepris -de son marl.
— op iemand vallen , maltraiter en dechirer q.q. Zijne uitdrukkingen.zijn,
meen ) ses expressions sont zgnobles. Eene
lags one flatterie basso. De gierigheld is eene lage ohdeugd, l'avarice est' use
vice bees. --, (iii de lerterk.), van/het gene flechts bij onbefchaafde lieden gebruikelijk is , bas , basse. Fen lags flip, ten style
has. Lags uitdrukkingen , des -expressions
basses. ,Een .—woord, un Mot bee's. —,
van eenen ziekon ; als : De zieke is
, zeér
— , (1Vanneer hij , gelijk men meent , digs
bij zijn elude
malade est bees , biers
bijw. , op eene lage
has, fort bets.
ze , laaghartig-, bassemen-t: Zich
gedragen , se conduire bassernent.
als i om
en has.
Laag, vr. eene rij naast of op elkarider geplaatste ,of liggende dingo, cbuche
lit, m. assise. Eehe
aarde ; sine 'eolith"
de terre. Eerie
vruchten en eene
, une conchs .de fruits et line couche
sucre. Eene — kalk , (bij metfel.) fine
couche de mortier. Eene — vleesch en eene
— zout,, un lit de viande et un de sal.
Eene — fleenen (bij metfel.), thee 'asiise.
, assise de parpin. In dezen grond
Dwars
vindt men eerst eene — aarde , clan eerie
klei en vervolgens eene
zand , dane ce
terrain so trofive un lit _de terre,
an lit a'argile, et puis un lit' de sable.
( zetw".` )'.een aantal ftukken Jan§ do
beide zijden van een oorloglchip , op' isder verdek, bordee_, batterie. De bovenfle , la batterie haute. De onderfie —, la
batterie basse, le premier plan. — watervaten, plan de\Lpieces a eau. Eene — Van aChte.
ren krijgen, rocevoir t?efffilade , d
' ue infile.
Den vijand eene "geven , Mcher fine bordee centre ,l'ennemi. Een {chip van 'twee
lagen ;"un 1,a&s'eau' de deux batteries.— De
beide lagen oven, tirer les deux her/dies,
faire
dos ,de-ax bordies. De vollt
geverr; donner''toute une bordee, find
ne bordee ;:fig. lemand de voile
geven ,
usher uses bordee a q. q. Hij he'efc:mij devoile
gegeveir,
m'a Icielre fir borefee,
bedekto plaats, om iemand to belpringen , embitsead, f. Hij ityam' nit zijne —,
sl sortit,de'son ,embuscade. Van bier : krijgsyolk , dat zich ergens verfchullt, embuscade.
Eene leggen, dr asses- une embuseade,
verraderlijke aanflag , embeiche, f. emHit ches , f: p1. lemand lagen leggen , dresser des einbdches a q. q. ; zie ook Hinderlaag. Laagswijze leggen , stratifier. Het
leggen van — op —, stratification.
Laagheid , y r. meest fig. voor lage handelwijze , bassesse, vilete, f: vilenze; ook
flechtheid der koopwaren, viletd des denries.
Laagjes, bijw. , an pen has, taut sat pea
bas.
Laagloopers , m. meerv. , valfche dobbetfleenen , die flechts lags oogen werpen
des pipes (qui n'amenent que des points
bas).
Laagfchout,
ondeachout,
,

ce-bailli.
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Laagflam , in. boom met eenen lagen Elam,
om de laarzen gemakkelijker aantetrekken, tiarbre de basse tige, arbre nain.
re-botte. Waar zijn mijne,laarzentrekkers ? °is
Laagitammig , b. n. ( bij tuinl.) als : Een laagsent mes tire-bottes?
flammige appelboom , perenboom , enz. un Laas , zie Helaas.
pommier, poirier nain, etc.
Laat, b. n. tegenft. van vroeg , fpade , dat
Laagte , yr., het laag zijn, etat de ce qui est
niet vroeg of niet fpoedig komt , tardif,
bas, m. De —,van den prijs , la vilete du
ive; bijw. tard. Het is reeds —, it fait
prix. lage ,plaats , lieu bas , m. —,
déjà tard. "Wtj hebben dit jaar eenen ladiepte , grond , bodem , enz. decente,
ten oogst, la moisson est tardive cette
fond,_nt; profondeur, f; fig. Lage
annee. Een — berouw,, un repentir tardif.
that, armoedige flaat , indigence, pauvrete
Late vruchten, des fruits tardy's. De wij ndecadence. Hij gaat naar de —, raakt in
oogst zal dit jaar — plaats hebben , les venverval, ilva en decadence.
danges se feront tard cette annee. Wij zulLaai , yr. veroud. enkel gebruikt in : Lichtelen eerst — in ons nachtverblijf aankomen ,
laai ; zie dit woord.
,IQUS n'amiverons que tard en gite. — opLaakbaar, b. n. blamable, reprehensible, criftaan , — te bed gaan , se lever tard , secoucher
tiquable, censurable , dine de blame. Eene
tara. — in den nacht , bien avant dans la
laakbare daad , une acpon, blamable, cennuit ; la nuit bien avant*. — in den avond ,
surable. —, bijw. dune maniere blamable,
op den laten avond , bien avant dans la
etc.
soirée la soirée bien avancei4 Het late jaariaakbaarheid 5 yr., laking , etat de ce qui est
getijde 5 la saison bien avancee. Tot in de
blamable, blame, m. — berisping, hoon ,
laatfle tijden , jusque dans les temps les pins
I eprehension indignite. bedilling , epirecules. De laatite nakotnelingen , /a posloguage ,
aria la plus_reculee. Het is reeds — in
Laakfter, yr. Celle, qui blame , rstprise , femhet jaar Pannee est deft) fort avancee ; nous
me qui s'erige en censeur, qui fait la critisomsnes bien avant dans Pomade. Het horo(achter),
que, femme critique, critiquasit, censurant.
logic gaat een kwartier te
'Laaftztek , b. n. módisant,, e.
montre retarde d'un quart d'heure. De main
gaat dagelijks bijna drie kwartier later op,
Laakzuchx, vr. envie , de medire.
Laakzuchtig , zie Laakziek.
la lune retarde toes les fours environ de trois
Laan , yr. allee. Groote —, avenue. Eene . quarts d'heure. Later voortgebragt, (in de geneesk.), _opsigone; fpreekw: Beter — dan
— met twee rijen (aan elke zijde eene)
boomen , une allee simple. Eene — met
nooit 5 mieux vaut tard que jamais. —, van de
bepaling des tijds gebruikt, om te vragen, hoe
vier rijen boomen , of dubbele one allee double.
ver de tijd van den dag gevorderd is; als : Hoe
Laar, b. n, en bijw. dun , fchraal , flap,
— is het ? quelle heure est-il? Hoe eet gij
maigre, clair e. delie, e, faible. Lare
des middags ? a quelle heure dinez-vous?
—, de vergrootende trap (liter) wordt ook
thee , du the faible. Lare melk , du lait ecregebruikt , om aan te duiden , dat iets na
du lait clair.
eene andere gebeurtenis plaats heeft , als:
clairieLiar, o. opene ruimte in een'
Hij- zal later vertrekken dan zijn broeder,
re,
dans un bois. f.
sl partira apres son ft ere ; —, van hier:
Lairs , yr. flappe Itevel , butte, Halve —,
laatst, de overtreffende trap, wordt gebruikt ,
bottine. $tijve botte forte. -Slappe —,
die geene andere van hunne foort na zich
botte molle. De laarzen aanirekken , se bothebben, dernier, ere. De laatfle dag in
Iemand
de
laarzen
,
mettre
ses
bottes.
ter,
het- jaar, le dernier fog,- de Pannee. 1k zeg
uittrekken , debotter q. q. 1k zal mijne
het u voor de laatfle -maal , je vous le tits
laarzen uittrekken, je me. debotterai. Laarpour
la derniere fois. lemand de laatfle eer
zen dragen 5 poster des bottes, etre botte , e.
-bewijzen , rendre les derniers honneitrs (deDe laarzen aan de bloote beenen dragen ;
voirs) a q. q. Hij heeft den laatften penmet de bloote voeten in eIe laarzen gaan,
ning daaraan befleed , it y a employe jusse better h cru. Laarzen waken, faire des
qu'au dernier sou. Hij ging het laatst uit ,
bolos, hotter. Deze fchoenmaker maakt
it sorti,t le dernier. Het laatfle oogenblik,
goede laarzen, ce cordonnier botte bien,
le dernier moment , l'extrémite. Het laatmaakt uwe laarzen ? quel est le cordonIte oliefel, Pextreme onction. De laatfle
user qui vous botte? Laarsjes van eenen toohand aan iets leggen, mettre la derniere
neelfpeler, rijglaarsjes, bscodequins, In. pl.
main a un ouvrage. Hij wil altijd het laatLaarzen b, w. (ik laarsde , beb gelaarsd),
lie woord. hebben , it vent touj ours avoir le derlaarzen aandoen , batter, Zich 5 se bitter.
niet snot. Het laatfle oordeel , le jugement derVan hier ;- fig. gelaarsd. Hoog gelaarsde verfen, des vers empoules. (bij zeel.)
nier. Ten laatfle, (eindelijk) enfin. Voor
het laatfle, pour la derniere foss.
aan eenen matroos zekere ftraf uitoefenen 5
bridfen , battre un matelot h coups de corde, Laat gob. wits : zie Laten. —, (fcheepsw.)
als : — gaan voor ! change devant ! — bij
donne,- la circle a un matelot.
n'amene pas! — voor uen wind val--ftan!
Laarzenbeen , o. of leest , hoot dat in eene
len ! poge! (poop!) — de fok vallen ! failaars past, embouchoir,, embauchoir, on amtes tomber la mtsaine! — het anker vallen!
bouchoir, m. Het middelfte hoot hiervan
wouille!
la clef d'embouchoir.
Laatband , m. ligature , bande, pour la saiLiarzenkap , yr. genouillere.
gide, f:
Laarzenknecht , m. zie Laarzentrekker.
Laatbekken , o. palette , f:
Laarzenleer, o. cuir a faire des bottes m.
Laatbloeijend, b, n. tardiflore. Eene —e
Laarzen-fchacht of fchaft , yr. tige de botte.
Laarzenflraf, yr. (fcheepsw.) donner des coups
plant, une plante tardiflose.
Laatdunkend , b, n. aanmatigend , die zich veel
de coo tie au cabectan , (punttion.)
laat voorftaan , arrogant , e, suffisant , e,
Laarzentrekker,
werktuig om de laarzen
vain, e, precomptueux , oust.
uittetrekken, tire-botte. ook geeft
men dozen naam aan twee haken , (laarzen- Laatdunkenclheid., yr. arrogance, suillsance,
vanitd, presOmption.
trekkers) die men door de trope iteel“)
Lau.-
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(bij de fmelters)
Laatiizer,, o. lancette , f.
perier,, tn.
Laatkop , glazen , metalen , enz. kop , om
bloed te laten , rentouse, f. Laatkoppen
zetten, appliqi.er des ventouses. Eenen zieLe laatkoppen zetten , y entouser en male/de.
Laatmes , o. (bij wondh. ), vlijm , lancette f.
Laatst bijw. onlangs , derniet ement , it n'y a
pas longtemps , de puts pen , naguet er.
Laatile , b. n. overtr. van laat ; ziet Laat. Op
een na de — ,penatiêrtie ; De dertigfte januanj is op een na de — dag Bier maand , le
trentieme jour de janvier est le penultieme
du mime mois. zie ook Lettergreep. Op
twee na de —, antepentiltieme.
Laatftelijk , bijw. a la fin, enfin, finalement,
en detnier
Laatstleden , b. n. iferniek , iere. vrijdag ,
vend; edi de, flier. — bijw. de; nib ement,
depuis pen.
Laatvlijm , yr. lancette, flanzonette.
Laatwindiel , o. , zie Laatband.
Laauw,, b. n. van vloeibare ligchamen , een weinig warm , tiede. — water , de Peau tiede.
(bij bakk.), de Peau douce. maken , attiedir. Min of nicer — maken , de koude
afnemen , dodos mir degoutdir; fig. zonder
ijver,, onverfchillig , tiede, indolent, e. indifferent, e, sans zele. Hij ts — in de
godsdienst , it est tiede sur la
—,
bijw. tiedement.
Laauwachtig, b. is.' ton pcu tiede.
Laauwdaat yr. luiwijf, jemmeparesseuse , faineante; fig. femme folle.
Laauwdaatachtig , is. n. parecseux , ease, faineant, e. —, bijw. avec paresse.
Laauwelijy , bijw. fig. tiedement; zorgeloos , ijverloos , sans ferveur, sans zele;
indoleniment.
Laauwen , b. w. (ik laauwde , heb gelaauwd),
Weinig gebr., laauw maken , attiddir. —,
0. W. (met z ijn ), laauw worden 3 lusteloos
worden , s'attledir.
Laauwheid , yr. tiedeur; ongevoeligheid ,
zorgeloosheid , indolence, f. manque de zele,
Laauwte , zie Laauwheid , in de eigenl. bebeteekenis.
Labaar , yr. groote linnen halsdoek , grand
mouchoir de con de toile, no.
Labbe , yr. (op fommige plaatfen) , zie Labbei.
Labbei , yr. klapfler,, fnapfter,, rapporteuse,
babillao , jaseuse, causeuse , caquetense.
Labbekak , in. en vr. babbelaar, achterklapper,
babbelaarfler,, achterklapfter,, tappot tent,,
rappot tense, babillard, babillat de , faster,
jaseuse. Zij is eene regte —, elle est tone
babillatik de ptemiere qualite.
Labbekakken , b. en o. w. (ik labbekakte , heb
gelabbekakt), zie Labben.
Labbekakker,, m. babbelaar, rapporteur, babillard , jaseur.
Labbekakkerij , zie Babbelarij.
Labbekakfter,, yr. babbelaarfier,, rapporteuse,
babillartle, jaseuse.
Labben , b. w. labde , heb gelabd), bab, belen, fr.appen, klappen , babiller, jaser,
causer, rapporter.
Labber, b. n. van den wind gebruikelijk , niet
fierk , als : Eene labbere koelte, een zach.
te wind , die de zeilen niet fierk fpant ,
maar ze doet ,wapperen , (labberkaelte).
Eene — koeltje:, vent faible , doux , frais,
petit souffle , tn., petite brise , en 114 ,
jetite_htise et calme.
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Labberdaan , zie Abberdaan.
Labberen , o. w. (ik labberde , hob gelabherd) , zacht waaijen , (zeewoord), barbeler-d
u barbeyer, fasier. De wind labberde ons- aanminnig te gemoet , le vent soul:
ait
doucement
clans nos faces. —, voortgaan
f
met labben, fnappen , continuer 4 babiller,, etc.
Labberkoelte , vr. zie Labber.
Labberkoeltje , o. zie Labber.
Labberlot , m. plug , ploert , garnement , libertin.
Laberint, m. doolhof, labyrinthe, didale; fig.
Verwarde zaak , labyrinthe.
Laboratoriam , o. (ond. w.) (bij fcheik. enz.),
stookhuis , werkplaats , laboratoire, m.
Lach , m. het lagchen , rite, ris, m.‘risee f.
Een gedwongen —, ton ris force , sardonique ou satdonien, (bij geneesk. ) ris canin.
Vol lachs zip , grooten — hebben „ nepouvoir
s'empdcher de tire. Een fchampere —,
tin ris dedaigneux.
Lachje , o. doux sou; ire, petit souris ,m. Lathjes , ris.
Lachrimpel , m. ride causie par le rire.
Lachfpier,, yr. muscle qui cause le rine tn;
fig. Zij kreeg het op de lachfpieren , elle
se mit a rare. De lachfpieren zips aan den
gang , on ne pent s'empecher de rare; ce sont
des nos sans fin.
Laclifter,, yr. Hence.
Lachter,, in. (veroud.) zie Laster. —, feints.
de, fmaad ; zie deze woorden.
Lachteren , b. w. (ik lachterde , heb gelachteed) , zie Lasteren.
Lachtrek , m. trait riant.
Lachvermogen , o. risibilite , f.
Ladder , yr. zeker werktuig , om te klimmen.
echelle. Eene kleine —, (laddertje), tone
petite echelle, echelette. Eene touwen —,
echelle de corde. Dubbele —, echelle double, echelle brisee. Eene kraals —, (inaar
eenen flijl, of een been hebbende), un echelier,
ranches. Op eene — Mimi-nen , eene — opklimmen , minter a une echelle. Door middel van eene — op 'jets kliinmen minter
uvec une echelle. De — afklimmen , descendre Pechelle. Door niiddel v gn eene —
in een huis , over eenen muur klimmen ,
escalader une maison, une niuraille. Eene
fiad met ladders beitormen , escalader une
place, aller au monter _ a Pescalade.
De — houden , op dat zie niet uitglijde ,
tenir le pied de Pechelle. Een — fchuin
zetten , donner du pied a une echelle. fig.
Trapswijze vordering , als : van fport tot
fport de, — der deugd opklimmen , s'ilevet- de degre en degre danc la vet tu. —,
verbinding van dingen, chaine. De .--L. der
wezens , la chaine des dtres. —, aan eenea
wagen , ridelle.
Ladderfport , yr. echelon, no.
Ladderfprong , m. sant que le bourreau fait
faire au et iminel , apt es Pavoir attache 4 la
potence.
Ladderwagen , m. chariot a ridellec.
Lade , yr. fchuifkasje in eene tafel , enz.,
layette, 1. tiroir, m. —, (bij wevers)
ram , waarin de kam gefloten en de inflag
worth vast geflagen , chaise, f battant, m.
—, hout van een geweer, waarin de loop
fluit , fist, m. —, obk de opening daaraan,
waarin de laadflok geplaatst words, porte-baguette , no. vole de baguette. —, (zeew.) van
het roer,, boote du go!tvernail.
Laden , o. w. ( ik laadde , heb geladen), eenen
last op of in lets leggen, charger. Een
fchip
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fchip eenen wagen—, charger un vaisteau, 1112 chariot. Gij hebt dit vaartuig te
zwaar geladen, vows avez tt op charge cette
embarvoiture. Waren in een fchip
quer des tnarchandises. Koren op eenen
ezel charger un motet de ble. Met
weglating van het voertuig : Mest —, charger un chat lot de fumiel. Hout —, charger un chatiot de bois. —, met te veel
ipijs vullen , als: De maag oveiladen ,
sulcharger l'estomac; fig. _Meer — dan men
dragen kan , cut; eptendre q. ch. an-dessus
de ses forces.. Gods worn op zich s'attirer la colere de Diets. —, het noodige in
een fchietgeweer doen, charger. Een leacharger on canon,
non. , geweer,,
Fistolet. Niets doen dan — en lesion,
ne faire que ,charger .et tiger; fig. Deze
vrouw doet niets dan — en losfen, (is zoodra niet bevallen , of is weder zwanger),
cette femme ne fait que couver et pond; e.
—, het op iemand geladen hebben, (iemand
te lijf,willen , hem. een kwaad hart toedragen) , en vouloir a q. q.
Lacier, m. degene die laadt, clzatgeur. —,
inzonderheid die het geichut laadt , chargeur. —, die een fchip bevracht voor zijne,
rekening, eigcnaar van de vracht, reeler,
chargeur, freteur. lepel om te laden,
chargeoir.
Ladetatel, zie Latafel.
Lading , y r. het laden, action de charger. —,
(van een fchip), cargaison. Wij waren bid
de — van den wagen tegenwoordig, nous
&ions presents lorsqu'on chaigeait le (ballot.
— 7 hetgene geladen wordt, dieut om op
te laden, charge. Eene — fteenen, one
charge del)ierl es. —, vracht van een fchip,
cargaison, charge, f. chargement , ni. AVij
waren genoodzaakt onLe — over booed te
werpen, nous filmes obliges de- faire le jet,
de jeterles marchandLes a la mer.. De —
van een fchip verpakken, desat'lzmir. Zijne
— in hebben, avoir complete sa cargaison.
kruid 'en lood, enz. voor een fchiettuig , charge. Halve —, demi-charge. Dubbele —, double charge.
Laf, b. n. tzouteloos fmakeloos, fade, insipide , sans ,gout. Laffe kost, nets
ldche,
, flap, krachteloos ,
des.
maken, up di —, loom, — malend, van het weder, als: Het is —
war , it fait -un tenzps vain ; fig. dwaas , teal,
zot, insipide, fide. Laffe tail, , des discourt fades. Laffe ,verontichuldigingen , de
faibles excuses. — g-edrag, lathe procede.
Eene laffe vleijerij, one louange fisae, one
bloo , 'zie Lafhartig. — , bijw.
adeur.
fzie
Laffelijk.
Lafaard, m. lafhartig mensch, poltron, ?ache,
couaz d. Een — verdg ent zulks met, 1,71
_patron tie merite ,pas cela; feint. pagnote;
fig. foil eux.
Lafbek', m. dwaasjong mensch, badaud, fat,
nigaud. Een jonge befauue , blancbec.
Lafdnis,, Yr. verkwikking, verligting, rafraichissement, soulagenzent, Dit veritrekt
hem tot eerie groote — 7 cela lui donne un
grand soulngernent.
Laffelijk, bijw. finakeloos, d'une maniere fade on insipide,, iosipidement , fiiidemens,
liichement.
n. bloo of blood , zonder rnoed.,
Lafhartig ,
vreesachtig , berchaamd, latche, patron, ye,
, ,bijw. hichement, avec
e.ureux , euse.
achete, Couardement.
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Lafhartige, zie Lafaard.
Lafhartigheid , vr. blo oheid 5 Mcheti , poltroneerie , pent ; couardise, pagnoterie.
Lafhartigheid, zie Lafhartig , bijw.
Lafheid, y r. fmakeloosheid, insipidite, fadeur; fig. fadeur, futilite , fatuite.
blooheid, lacheti , poltronnerie.
Larmoedig , zie Lafhactig.
Lafinoedigheid , zie Lafhartighcid.
Lalmoediglijk, zie Lafhartiglijk.
Lagchebek , m. en y r. personae qui lit aisemeet , f. rieur,
f.
Lagehen, o. w. (ik lachte , heb gelagchen),
eene aangename gewaarwording met eene
zekere- vertrekking van den mond uitdrukken , rire. Om of over iets e de q.
ch. WJj hebben den ganfchen nacht geboort en gelagchen, nous evens passé la nut
a badiner et 4 rire. Beginnen te —, se
;nett; e a tit e. Iemand flof tot — geven ,
apprdter a rire a q. q. Gedwongen — ,
lite du bout des dents. HeiMclijk — (in den
gemeenen fpreektr. In zijn , vuistje —), rire
dans sa barbe; rire sous cape. Lmdkeels
fchateren van —, — dat men fchatert ,
eclater de rire; faire on éclat de the, rire
a pleine gorge, a gorge deployee. Men hootde luidkcels —, on entendit de grinds eclats
de rise. Toen zij dit zagen, lachten zij
keels, en voyant cela, ils firent de grands
iclats de rire. Hij lachte , dat hij zijnen buik
moest vasthouden , it riait a ventre (Won' tonne. Zich ziek
zich halfdood
zich
flap —, Omer de rite, se panzer dc tire.
Zich te bersten ci ever de rine. Wij
dachten hat wij flikken zouden van—, nous
lensdines etoufrer de rice; fig. Hij lacht ore
• hij lacht u wat (bekreunt zich niet om
•
it se tit de vent. Het is om te
,
c'est risible , c'est ridicule. Het is niet om te
n'y a -Eas de quoi rine ; nous n'avom
pas sujet de tare; c'est assez malheureux ou
triste. Hij lacht met alles, it se tit de tout.
In iemands verderf 'se rile du malheur
de q. q. Met iemands bedreigingen — , fpot,
ten , se rise ou se moquer des menaces de q.
q. 1k lach er wat in, fe m'en
met ernflig meenen, rine, plaisanter. Spottend —, gleaner. Is het — of meenen ?
est-ce pour rine on tout tie bon? —, van levenlooze Bingen , rine. Alles lacht in dat
huis, tout tit dans cette maison. Van bier;
het tegenw. deelw. Lagchend, b. n. , giant,
e. Een gezigt, en visage giant. Een
lagchende mond, one bouche riante. Al lagchende , als : 1k zeide,dat al lagchende
lit cela pour rire. Al lagchende, (willeps
of onwillens), als : Hij zal het al lagchende betalen, il l le paiera bon gre, mal gre.
zie ook de zamengeflelde : Aanlagchen , Toelagchen , Uitlagchen.
Logchen , o. e , ris, in. Het — is den
mensch alleen eigen, le ris n'estpropre qu'à
l'homme; la tisibilite.
La,gcher, rieur. Lachiter, y r. rieuse, De
lagchers op zijne zijne hebben, avoir lee
rieurs de son cdtó.
Lagcherij , vr. belagching, befpotting, ride.
Lagen, b. w. (ik laagde , heb gelaagd), verminderen , diminuer, abaisser ; fig. humi.
lien.
Mager, b. n. overtr. trap zie Laag.
Lagerhand , yr. , tegenftelling van Hooger-

hand , main gauche.
Lagerhuis, o. huis der Gemeenten in het En-

gelsche parlement, chambre basso, chambre
.des communec
La-
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geraken, don(zeew.) aan
-Lagerwal,
tier -14 la cote, tomber sous le vent; fig.
Aan — zijn , (achteruit zijn in zijne zaken),
difoir du pire , avoir la. fortune contrail e.
Lak , b. n. (op de Veluwe), van koren, weel&rig, welig, luxurieux , euse, -laf,
fade , insipide, qui n'est pas assez sale , e.
Lak; o. zekere doorzigtige gom of hars om
daarmeclq te vernisfen, laque, f.
Lak, o. w:aarmede men brieven zegelt, zegel, car e -d'Espagne , cis e a cacheter,
lak,
,Eezie pijp
un baton de cire d'Espap,ne.
Lak, o. nicer, meir, lac, tn. Het meer van
Constants, de Bodenzee, le lac de Con-'
stance.
Lak, valfche befchuldiging, fausse accusation, calomnie f Iemand eenen — aanwrijven, op den halo werpen , accuser q. q.
faussement on a faux.
Laken , o. zeker ge*even wollen fiof, drap,
m. Leij dsch drap de Leyde. Engelsch
—, drap d' Angletert e. Fijn —, drap fin.
gros drap.
Grof
wasfchen , riviquer
le drap. — bereiden, eplaigner le drap.
maken , faire du drop. — fcheren, tondre le drap. — noppen, miler le drop. —
weven , tosser rlu drap. Met — behargen
of bekleecien, draper.—, doodlaken , doodkleed, drap mortuaire, linceul. lijnwaad , doch enkel gebruikelijk voor een
daarvan gemaakt fink, waartusfchen men op
een bed flaapt, becidelaken , drap de lit,
linceul, m. Schoone lakens op een bed leggen , couvrir un lit de draps Hanes. In de
lakens kruipen , se coucher. fig. Onder een
—flapen of liggen, (elkander in de hand
werken), agit de concert. Zij nemen hunne
winst onder de Tokens en dekens , &pensent tout leer gain. (fpreekw.) Men moot
de voeten niet verder flrekken , dan het —
reikt, (men moet de tering naar de Hering
zetten zie Tering. —, als Het is
vlak voor het —, icons avons 7e vent en
poupe.
Laken , b. w. (1k laakte heb gelaakt), mispruzen, verachten, blamer, meprher, condamner,, censurer, critiquer. Hij is te — ,
it est a blamer. Iemanas daden blamer
les actions de q. q.
wolkrasfer, eplaigneur,, laiLakenbereider,
near.
Lakenbereiding, yr. appret ties drape , m.
Lakenfabriek, yr. robe ique de drap.
Lakenhal, vr. halle aux dra,'s.
Lakenhandel,
negoce, commerce ore trafic
ties dray s , m draperie, f Hij heeft zunen
zoos bij den
gedaan , it a mis‘ sou fits
dans la drafterie.
Lakenhandelaar, m. marchand drapier, marchand de drap.
Lakenkooper,
marchand drapier, mar chand
de drap.
Lakentoopmanfchap, vr. zie het meet gel).
Lakenhandcl.
Lakenniakee, m. drapier , fabricant de drap.
Lakenmanufactuur, yr. manufacture de drap,
draperie.
Lakennaald, yr. groote naald, drapiere.
Lakennopfler, vr. die laken en andere wollen
floffen nopt, nopeuse, Obougeuse.
Lakenpers, vr. presse a presser les drape.
bij droogfcheerders,,guinde.
Lakenpeifer,
aplani,eur.
La,kenraam,
en
chassi a etendre le drap,
en, rame, f
Lakenraajn,
ratine drapee, f.
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LWentekker,,
ritendeur.
Lakenfui, yr. sale draee,.
Lakeafargie, Lakenfergie, yr. serge drape.° au
frise,e.
Lakensch, b. r. de drap. Een lakenfche rok,
un habit de drap.
Lakenfchaar, Yr. forces (4 tondre les draps)
Lakenfcheerder, m. tondeur de drap.
Lakenverkooper,
marchand drapier, marchand de drop.
Lakerv,erwen , o. teitzturstriede drap.
Lakenverwer, m. teiaturier de drap.
Lakenverwerii, yr. de kuns-t,, her beroep of
de wcrkplaate van den lakenverwer, teintures ie.
Lakenverwiter, yr. teinturiere de drop.
Lakenvollen, o. foulerie de droop.
Lakenvoller,, m. fouleur de drap, foulonnier,,
fonlon de drap.
tisserand, tisseur de drap,
Lakenwever,,
drapier.
tissage,
Lakenwi#verij, vr. draperie,
Likenwinkel, m. boutique de draper au de
marchand de drop.
Laker, m. celui qui blame, detracteur, consear, critique; fig. epilogueur.
Lak,ng, yr. blame, mepris , m. censure, critique.
Lakkei-, m. voetkneeht, laquais, domestique,
Alet de pied.
Lakken, b. w. (ik lakte, heb gelakt), met
zegellak fluiten, catheter avec de la cire
d'Espagne; zse Toelakken.
celui qui cachette avec de la dire
Lakker,
d'Espagne , ou qui appose le sceau.
Lakkeris Lakkris, o. (in Groningen) drop,
afkookfel van zoethout, jus de regime, m.
Lakmoes, o. zekere blaauwe verw, tonrnesoi,
lakmus, en.
Lakinoesfabrijk,,vr..rdbrique de tournesol.
Lakmoesmaker, fabricant de tournesol.
Laktrroesmakerii , zie Lakmoesfabrifk.
Lakooi, yr. y iolier, giroflee. Enkele
giro, flee double.
gip oflie simple. Dubbele
LaLootbloem, yr. flour de la gltofide.
Lakwerk, o. ouvrage vernisse, us.
Lam, o. (meerv, Lammeren), jong fehagp,
agneau, m. E:en eenjarig un antenois.
Een — flagten , tuer sin agneau; fig. Als
een — leven , viva e en pazx avec tont le
it est
monde. flij is eon man -als een
doux comme un agneau; c'est um agneau.
Penfant
est,
doux
Het kind is een zoct
comme an agneau; c'est no agneau. .De
christen 'em noemen Jezus Christus bet —
Gods, les chretiens appelent Jesus Christ
l'agneau de Dien, Pegneau sans niche.
Lam; b: n. van geheele of gedeeltelijke bewbging beroofd, verlaind, paralytique , paralyst , perclus , e, boiteux , ense , estropie,
e; impotent, 0. hij is aan alle leden
it ea peiclus de tons ses membres. Zij is aan
den eenen voet zij heeft eenen lammen
voet , elle ea perclme ou paralytique d'une
jambe. Hij heeft eenen . lammen, fiijven,
arm, hij is aan den eenen arm —, al est
perch's on paralytique d'un bras, it a le bras
entt epris. de eenen hand —, manchot ,
te. Half —, of moitie perclus; fig. lemand.
— (ook kreupel en —) flaan, estropter q.
q.-, lui cassir bras et jambes. —, inzonderh. aan de voeten, estropie, e, boiteuf ,
cloent-e; fig. Lampie verzen, des vets
bewijs, en argument qui
chent. Een
clothe. Eene lamme poging, un effort faisore style estropie.
ble. Een lamme
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bijw. fig. als : flit -teelot is — --gerchilderd, cette figure est mai — in het
kruis (vas' paardeu, honden): epointe, e.
Lambertsch, b. n. enkel gebruikelij k in : Lambertsche Hoot, (foort van groote hazelnoot
met een dunne fchaal, ook wel Lanunertsfoot , en op fommige plaatfep St. Lainmertsnoot genoemd), aveline, f.
Lambrizeerwerk, o. befchotwerk, lambrissage , m,
Lambrizeren, b. w. (ik lambrizeerde , heb
gelambrFzeerd.), befchieten met houtwerk,
lambrisser.
Lambrizering, vr. befchot voor .muren , lambris
Lamfer, vr. rouwfluijer, crepe, m. Een
om den hoed dragen , porter-un crêpe a son
chapeau.
Lftniferverhuurder, m. celui qui prate des crepes pour les enterrements.
L4nferwerker, in. cetui qki fait c`ds crêpes,
ouvrier en crepe.
Lamgat, m. en vr. in de gemeene- taal, luiadrd , paresseua: , in. paresseuse ,
Lamheid, vr. paralysis ; fig. defectuppiti , faiblesse. — in den flip, en style dur et
estropie.
Lamlenden, m. en yr. degene die lendenlani
is , personne dehanchde.
Lammeken , o. verkl. van Lam, (AANM. Hiervoor heeft men ook , ten minfte in het dagelijkfche leven, Lammetje en voor het
meerv. Lammertjes ; een zoodanig gebruik in
de verklein woorden heeft bij meer woorden
met een onregelm, meerv. op ren plaats,
vormende men het enkelv. van het enkelv.
en het meerv. van het meerv. als : van kind,
enkelv. kindle, meerv. kindertfes ; van rad'
enkelv, taadje, meerv. radertjes en ; aadjes,
dewijl men zoowel raden , als t aderen zegt),
petit fsgneau, (ook, doch thus weinig meer
gebruikt, agnelet), m.
Lammekensoor,, o. (zekere plant), orvale,
route-bonne, f:
Lammeren , o. w. (ik lammerde , heb gelammerd), lammeren werpen , agneler.
Lammeren , o. meerv. ; zie Lain o.
Lathmergier, m. zekere groote roofvogel der
Alpen, aigle des Alpes.
Lammertjesbaai, vr. une sorts de balette bits;
fine.
Lammertjespap, zie Lammetjespap,,
Lammertfch, zie Lambertsch.
Lammertsnoot, zie Lambertsch.
Lammetje, zie Lammeken.
Lammetjesbaai, zie Lammertsjesbaai.
Lammetjespap , zie-Bloempap.
Lamoen, zie Limoen.
Lamoor, m. en yr.. in de gemeene taal, luiparesseuse , f.
lak , paresseux,
Lamp , vr. kop , waarin men met behulp van
een lemmet olie brandt , ter verlichting,
Lampje , o.) une
lampe. Eene kleine
petite lampe , f. tampion, m.
bij illuminatien , lampion, m. Eene brandende —, une
une lamLampe atdente. Eene hangende
une lamps a
pe pendante. Eene fiaande
ie cul de lamps.
pied. De voet eener
Olie in de — doen , mettre l'huile deans
la lamps. Bij de — werken , travailler a in
lampe, (a /a chandelle); fig. Het werk
riekt naar de —, (wordt gezegd van een
letterkundig werk , waaraan men lang heeft
2itten blokken), l'ouvrage sent l'huile. De
— des levens, la vie. De — des levens
bIusfchen , liter la vie a
q. Spreekw. Hij
beeft geene olie meer in de — (zijde krach-
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ten zijn weg), it n'y a plus d'huile dans sa
lamps. De — der zon , la lumihre du soleil.
—, doorluchtig perfoon , of liever iemand
die veel ter verlichting bijdragt, lunsllre.
Soort van lamp met luchtfiroom, quinquet.
Lampendrager, m. werktuig, waaraan eene
lamp hangt, lampadait e.
Lampet , yr. kom of kan voor water, om de
handen te wasfchen , voor de horn : bassist
d'aigutere, lavoir
Voor de
kan : aiguiere;
groote porceleinen fcho.
tel, grand _plat de porcelaine, bassist, nn,
Lampetkan, yr. zie Lampet.
Lampetkom, yr. zie Lampet.
Lampetfchotel, m. tie Lampet, ook in de
laatfle beteekenis,
Lampfeest, o. (bij de oude Grieken) zeker
feest , waarop men zich van lampen bediende ,
lampadophories , f pl.
Lamplicht , o. lumiere d'une lampe,
Bij het
— werken , travailler a la lampe.
Lampolie yr. huile de lampe.
Lampoot, m. en vr. zie Lamgat.
Lamprei, yr. jong konijn, laereau, m.
Lamprei, vr. prik, negenoog, lamproie. Eene
kleine —, (Lampreitje, o.) lamproyon,
lamprillon, m.
Lampfpelen , 0. meth,. (bij de oude Grieken), lampadedromies, f. pl.
Lampzwart, o. noir de fumes de lampe, m.
Lamsbeeldje , o. ( bij K. bath.), agnus, agnusdei vs.
Lamsbout, m. gigot d'agneau (bij fommigen
in het algemeen voor fchapenbout) gigot de
mouton.
Lamsgebraad, o. du rdti d!agneau, de Pagneau
tdti, m.
tote d'agneau f.
Lamshoofd, o. Lamskop ,
Lamslong, yr. mon, m.
Lamsoor, o. oreille d'agneau, f.
Lainspoot , m. pied d'agneau.
Lamtiende ., m. oud regt of fchatting, op de
fchapen , bribiage.
Lamsvacht, yr. peas' d'agneau.
Lamsvel , o. peau d'agneau, f. Lamsvellen,
die flechts aan de eene zijde gelooid zijn,
doch aan de andere zijde de wol behouden.
Bereide liamsvellen met de wol, agnelins,
m. pl.
Lamsvleesch, o. de Pagneau ; (bij fommigen
in het algemeen voor fchapenvleesch) du
mouton. — eten, manger de Pagneau ou do
mouton.
Lamvlies, 0. zie Waterhuid.
Lamswol , yr. lame agneline.
Lamsworst, vr. boudinade.
Lancet, o. laatvlijm of fcherp mesje, om een
gezwel door te fteken , lancette, f. Een
gezwel met een — doorflekep ouvrir
percer tin abces avec une lancdte.
Lancetkoker , m. lancetier.
Lancetvormig, b. n. en forme de lancerte.
Land, o. tegenft. van water, terre, f. Het
vaste land, la terre forme, (in de aardr. k.)
terre embrusle continent. Beneveld
dat Men
terre haclzie.
née. Hakkelig
niet verkennen kan , terre defiguree. Hoog
terre fine. Omgrosse terre. Klaar
om de noord, terre qui fuit au
vallend
Hord. Dat tot het vaste — behoort, contipaix
nental , e.* Vrede met het vaste
emblacontinentals. Met koren bezaaid
voyager
y ore, Te water en te — reizen,
par-eau(parmer) et par terre. Over —gaan
of reizen, alter par terre. Aan — happen,
prendre terre , descendre a terre, mettre pied
amid= aanlanden, atterir,,
4 terre,
prem.
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proprietaire
terres , terprendre terre. — onulekken of gewaar wor- Landbezitter,,
lien ; zie -Eigenerfde.
den , decouvrir la terre ou la ate. In
Landbode , in. .(in, Poleh) afgeVall. dige van
het gezigt van het — zijn , titre en vue
den adel , (Urn de la noblesse. Eertijds,
terre. — zien , voir la terre. Langs het
nonce. —, afg‘evardigclt van het plitte
varen , cdtoyer. — nit het gezigt
land , depute du plat pays.
verliezen , perdre term. Langs het — heen
flevenen , &longer la terre. Aan — zetten , Landbonw,, m. akkerbouw o , agriculture , f:
labourage, labour , M. culture de la terre
descend' e a tes re , mettre a ter; e, debarDen — aanmoedigen , encourager Pagriculquer. Het -- in het gezigt houden , alder
trio e. Verhand.elin'g over don
terre a terre. Van — fleken, mettre a la
traite
d'agriculture. Zieh aan •den
— pcilen , reconnoitre une terse; fig.
toewijden ,
Men kan keen — met hem bczeilen , on ne
s'adonner, s'attaeher a Pagriculture. Die
zich met den — , bezig houdt, agri
salt re faire de lui ; on ne salt par quel encole. Dat den land- of akkerbouw aangaat of
dtoit le prendre; fig. — voelen. awls assez
betreft , at-atoll e Len land , waarin de —
mange. — winnen , bedijken gogner des
beogfend worth, un pays agricole. Die zich
terres par le moyen'des digues. —, het valie
met den — bezig houdt , economiste.*
dcel des aardbodems, met opzigt tot den landzie Landbonw.
bouw,, enz. terre, f. champ , m. Het — Landbouwen ,
bouwen , labourer , cultiver la -terre. — me- Lanclbonwend , b. n. den landbouw heoefenend ,
ten, atpenter. Een y ruchtb p ar une teragricole. • Een — y olk , un people agricole.
re ou en terroir fertile. Een onbebonwd Landbouwer,, in. die het land botiwt, agricul
at eur , colon , labors; our. Deze
tour ,
—, en champ on one terse inculte. Een
man is eon good , een geleerd cet
morgen lands , un arpent de terse. Een —
homme est no bon agriculteur, un savant
ontginnen , defricher fine terre. Pas ontgoncultivateur, un agronome.
nerr , beploegde landen , des terres novales.
tegenftell. van eene flad , campagne,
Landbmiwing ; y r. zie Landbouw.
Op het wonen , demeu; er a la campagne, Landbouwkunde , y r.' agritulture , f. art de
demeurer aux champs. Naar het — gaan ,
cultiver la terre. Befpiegelende: — agroalder a la campagne. Het platte —, le plat
nomie. Hij verflaat de befpiegelende en be.
, it entend la theorie et la prapays. (AANM. Pays plat, beteekent vlakoefenende
tique de l'agriculture.
land , in tegenflelling van bergachtig land).
De bewoners van het platte —, les habitants Landbouwkundig , b. n. betrekking op de landbouwkunde hebbende , agronomique. Land-,
du plat pays. Uit war voor — zijt gib ? de
bouwkundige bekwaamheid , connaissances
quel pays etes-vows? Zwitferland is een onagronomiques. — , in de landbouwkunde beeffen en bergachtig —, la Suisse est on pars
montneux et montagneux. Holland is ecn
dreven verse , e. dans Pagriculture.
gezegend (risk) la llollande est on pays Landbonwkundige m. akkerbouwkuudige, agronone.*
heureux , qui abonde en toutes choses. Wij
zijn in een vreemd —, nous sonnies en terre Landdag , m. verzameling der ftaten in sowmige landen; diete , assemblie des hats ,
&ranges e. Tijding uit zijn — krijgen , rePoolfche diête de Pologne ; fig. (ver.
cevoir des nouvelles de son pays , de sa,pawarring waar ieder fpreekt en niemand hoort),
trio. Icmand uit hei — verbannen , bannir,
COUP du roi _Maud; petaudieri, f. Die vergaproscrire q. q. —, zeker door flaatkundige
cetdering gelijkt naar eenen Poolschen
grenzen beperkt gedeelte des aardbodems,
te assemblie n'est qu'une petaudiefre.
pays , m. terre, Vreemde landeb , terres
etrangeres , pays etc-angers. De landen van Landcleken , m. i-oyen rural.
den Rusfifchen Keizer,, les terres de Pempe- Landdekenfchap , o. doyenne rural ,
reur de Aussie. In alle landen , dans tous- Landdief, in. die het land befteelt, voleur des
deniers publics , celui qui est coupable de
les pays. Deze Vorst heeft zijne landen verloren , ce prince a p erdu ses etats. ' Bij ons
peculat , peculateur.
to lands , in ons —, bier to lande , dans, en Landdier, 0. dier, eat op het laud leeft, animal terrestre, us.
mitre pays ;en ce pays, ici. fpreekw. 's Lands
wijze , 's lands tier, a Rome cement a Rome ; Landdieverij , y r. peculat , m.
chaque pays a sa guise autant de pays, au- Landdrost , m. sdnechal, bailli, grand bailli ,
(drossart).
taut de coutumes. —, met betrekking tot
den regeringsvorm , that, etat , pays. Fist Landdrostambt , o. senechaussee, fr bailliage
vs. (dignitó de drossarr, f)
dienen , servir l'etat, etre au service de
Petat. Het — beflelen, voler les revenus de Landedelman , m. gentilhomme cdmpagnard , m.
Landelijk , b. n. rural , e, rustique; cham_petre,
Petat.
pitoresque, ay, este, villageois, e.campagnard,e.
Landaard , m. de liljzondere hoedanigheden ten
gevolge van den invloed van land en lucht- Landen, o. w. (ik landde, heb geland), aan
land komen , °border, faire une descente.,
ftreek , le naturel , les coutumes d'un people
atterir, ddbarquer, descendre. De wind was
on dune nation, d'un pays.
zoo hevig , dat wij niet, konden, le vent
Landadel, m. noblesse campagnarde , f:
&nit si fort , que nous ne mes aborder. Het
Landbedrieger,, zie Landsdief.
fchip is geluk,kig geland , le vaisseau est arrive
LandbcfChrijver,, m. aardrij ksbefchrijver,, geographe,
plaatsbefchriiver,, topographe.
a bon port. Aan dtzeP oever /ran men p ier wet
, ce ; ivage est de difficile abvrd. Aan dekustbcfchrijver ; chorog; aphe.
ze knot kan men wegens de klippen niet
Landbefc,hrijving, y r. aardrijksbefchrijving ,
cette cite n'est pas abordable a cause des
env aph7e. —, plaatsbefchrijying , iopographie.
kustbefehrijving , chorographie.
&fleas. —, b. 3v. aan, land zotten , mettre
Landbefluur,, 0. gouvernement d'un pays,
a terre, &bat quer. TI.oepen aan land zet.
Landbewoner,, in. die op het lancrwoont, camten, descendre des troupes- a terse.
propriemite ore maitre dune
Landeigenaar,,
pagnard , villageois.
terre; zie Eigenerfde.
Landbewoonfter', y r. campagnarde , villageoise.
Landeigendom 7 o. Bien fond, in. possession en terres,
biens ruraux , Pt. pl.
Landbezit ,
possession de quelque terre.
Land
Nn
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isthve, tn.
L.andengte ,
Landerij , yr. bijn; enkel, gebruikt in het
meerv. landerijen, terres , f pl.; biens ruraux, champs, m. pl. Bezittei van landerijen,
possesseur tie terres ; terrie)t. Deze vrouw
bezit vele landerijen , cette,femme possede
beaucoup de terres, est une grande terrienne.
Landgedicht o. georgique,
Landgenoot, en vr. compatriote ; qui est
du mime pays, (boertig) . pays,e. Zit is mijne
—, elle est ma compatriote. Wij zip landgenopten,, nous sonlifes compatriotes.
Landgeregt, 0. geregtshof pp het land , tribunal de justice
ustice d'une province ,oat d'un can— huis , pi esidial,m.
ton, siege provincial,
Lat) dgefchreepw,, o. klagten ran een geheel
land , plaintes, f. pl. on cris publics , us.
tout un pays on de la nation, muimuree
publics,. 4n. pl. voix publique , f:
Landgewoonte yr. coutume du pays.
Landgezigt, o. tegenfl. van zeegezigt, vue de
terse,
Landgoed 9. coed op het land , tense, f.
biens-finds , bien de terse, bien de cani,oagqe,
tn. Hid bezit vele lapdgoedel en , ilpossede bien
des tens es, beaucoto de biens ruraux ; it est
grand ter Tien. Een fchoon —," tine belle terse, une terre bien situee: —, buitenplaats, campagne, f: Hij is naar zijn — gegaan , it est alle it sa camiagne.
L ancigraaf, m. landgrave.
Landgraaffchap , o. landgraviat , m.
Landgrafelijk, b. n. de landgrave, en landgrave.
Landgravin , yr. landgravine.
Landheer, (in Gelderl. op vele plaaatfen,
,Lanter,, dus gen-aind door den genen , die
landerijen , eene boerderij , enz. van hem in
pacht heefr , en Meijer genoemd wordt) ,
terrien , seigneur d'une terre,Tpropridtaire tie
quelquc terse, d'un bien.
Landhoef, Landhoeve , yr. boerderij, ferme ,
metairie (op fommige plaatfen in Frankrijk) , come.
Landhoofden , o. meerv. aan de einden van
bruggen (in de vestingb.) curies, f. pl.
Landhu:s „ o. maison de campagne, campagne, f
,
Landhuishoudkuncle , vr. economic rurale.
Landhuishoudkundig , b. u. verse dans riconomie rurale.
Landhuishoudkundige , m. dconome rural.
Landhuur,, yr. hour van landerijen , ferme, f.
fet inag e ,
Landhuurder,, m. die gehunrde landerijen heeft ,
fatnio- , srndtayer,, (op fommige plaatfen in
Frankrijk) censier.
La-ncijeugd yr. jeuriesse campagnarde.
Landing , yr. - het landen, abord, m. action
d'aborder, f arrivage m. descente, f. debarquement , in. De Franfchen
'
deden eene
— in Vlaanderen , les Francais firent une des(onto ; (on descendirent) en Flandre. Dit is
de gefchikfte plaats voor eene —; c'est le
lieu. le plus favorable pour une descente. De
—gefchiedde zonder weeritand, onder begunItiging tier duilternis , le ddbarquement- se fit
sans resistance, a la favour des tenebress
Landingboor, yr. chaloupe de descente.
Landingplaats , yr. atterage, m.
losplaats
voor fehepen , debarcadour, m.
Landjonker,, m.gentillzomme campagnard , gentilhomme de la campagne.
Landiuffer,, vr. demoiselle de la campagne.
Landkaart, yr. afbeelding van de oppervlakte
der aarde , carte de Vographie, carte geographique , du pays. Twee landkaarten en

-
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Brie zeekaarten , deux cartes geographiques et
trois cartes marines au hydrographiques.
Landkenning , vr. connaissance de la terre on
des cites , du pays.
Landkost , m. nourriture qu'on prend a la
campagne,
repas champdtre.
Landkunde , yr. connaissance de la situation
des pays, connaissance des pays, des terres.
Landle y ,m , o. vie chani,-,dtte ou rustique,
Van het — houden. Het — beminnen , aimer
la campagne.
Landlieden , en (meerv. landbewoners), campognai ds , villageois ; gene de la campagne,
211. en f.
Landlieden, (meerv. van Landman) , zie
mail.
Landlooper,, zwerver , die geen vast verbluf heeft, vagabond, homme vagabond , gredin , fi elampidy,
Landloopiter,, yr. femme vagabonde.
Landlooperij , vr. bedelarij , tricanderie.
Landlucht, yr. air de la campagne, m.—, tegenft.
van zeelucht, air de la terre.
Landmagt , yr. tegenft. van zeemagt , landtroepen , forces de terre , troupes de terse ,

1. pl.

Landman, m. (meerv. L qndlieden) , die het
land , in tegenoveraelling van de flad, tot
verblijf heeft , landbouwer, paysan, laboureur. — 5 fomtijds , dock zelden, voor landbeveoners, campagnard, villageois.
Landmeetkunde , yr. landmeten , o. de kunst
om de oppervlakte der aarde to meten , arpentage , geornett ie urale , geodesic. akkermeting , agrimentation.
Landmeetkundig , b. n. betrekkelijk de landmeetkunde , concernant r arpentage, la geometrie ale. Eene landmeetkundige verhandeling , un traite de geometrie rurale.
—, in de landmeetkunde bedreven , verse,
e. dans l'arpentag,e, la geometric rurale,
la geodesic,
Ltmdmeetkiindige , m. geometre rural.
Landmeisje , 0. Pie campagnarde , jeune paysanne , jeune villageoise , jeune campagnarde.
Landmerken , o. meerv. (bij zeel.); amers,
m.
Landmeten , b. w. (ik mat land, heb land
gemeten), arpenter.
Laudmeten , o. zie Landmeting.
degene die het land meet, arLanameter,,
penteur. —, die de landmeetkunde verflaat of beoefent, geometre rural.
Landmeting, yr. het metes van het land, arpentage , m. areage,
Landouw,, vr. landitreek , campagne ,f champs,
m. pl. terroir, payrage , sot, in.
Landmilitie, yr. landtroepen, door loting,
mince.
Landmuis , zie Veldmuis.
grenspaal van een land, limite,
Landpaal ,
—, emdpalen , grenborne d'un pays ,
, frontieres , f: pl. confine, pi.
zen ,
Landpacht , yr. pacht of huur van landerijen,
cons , m. ferme des terres, fermage des terres , Line goederen in pack geven , donner ses ter, es a ferme, (bailler), affermer
des terres. Goederen in pacht nemen , prendre des terres a forme.
mier,, amodiateur.
Landpachter,,
Lartdplaag, yr. algemeene plaag, Pau public, m. plaie, calamite publique.
conseiller provincial.
Landraad,
Landregen, m. pluieuniverselle qui s'etend sun
tout un pays, sus toute une province, f.
Latidregt , o. refit van een land , droit coutumien, emit d'un pays, d'une province, in.
loi
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wetboek, coutumier,
zie Landgeregt.
Landregter, m. juge provincial. In Engeland ,
slzerif.
s-gebied of anibt , vignier.
Landreis, Landreize , yr. voyage parterre, in.
Landreiziger,, m.
van zeereiziger,, voyageur par telly'.
Landrijk, b. n. riche en,. series, qui est grand
ter: ien , graode terrienne.
Landfchap , o. gewest, province, f. canton,
m. — 5 fchilderij, die eene landReeek voor, paysage, Een — van Tiiiaan , no
paysage de Mien. — 5 het fchilderen van
landichappen , payage, in. Daze fchilder
flaagt zeer goad in het cepeintre idussit
tee,-biers dans le paysage. — befchrijving ,
chorogi aphie.
Landfcnappebi k, b. n. provincial, e. bijw.
provincialement.
Landfchapfcbilder, m.paysagiste. Berghem was
een voortreffeluk —, Berghem dtait un excellent papagiste.
Landfchapfchilderen, 0. paysage. Hij legt zich
op het — toe, it etudie le paysage.
Landfchapshuis, o. Landfchapskamer, vr. hotel des etats provinciaux, m. maison ou
chambre ob s'assemblent les etats pvorinciaux.
Landtchapskas, vr.
dsor provincial,
caisse provznciale.
Landfchapsvergadering, yr. assemblee des etats
ovinci aux.
Landichapszaal, vr. salle oh s'as5emblent les
etats provinczaux.
Landfcheiding, vr limites ou bornes-d'un pays,
f p1. division territoriale.
Landfchool, yr. deck de campagne, ecole de
village.
Landfcbrijver,
secretaire, greffler
doi du pays, f:

s8r
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guartier, tn. Deze gansche — is verhageld , toute cette contree - la a ate
Landsvergadering ; zie Landdag.
Lands yrortw,, yr. payee; compatriote.
Landswve , yr. usage, in. coutume , mode on
:name: e, f: d'un pays; fpreekw. — landseer,, zie op Land.
Landtong , y r. yooruitflekende punt lands in
zee, langue de terre.
Landvalling, yr. (zeew.) connaissance des cotes, d'une eerie.
Landverkenning, y r. (bij zeel.) atterage, 171
— hebben , avoir flit son atterage.
Landverlating, verhuizing, yr. expatriation,
Landvermaak, o. amusement rural, divert'sscment de la campagne, les plaisirs dc la
canzprgne. in.
Lanclverraad, o. het verraden van zijn land,
trahison de sa patrie, haute trahison, f.
Men heeft hem wegens — het hoofd afgeslagen , it a en la tete tranchde pour avoir tram
hi sa pat; ie.
Landverrader, m. celui qui trahit sa patrie , soot
pays.
Landviugtig, b. n. die nit zijn land gevlugt
is , fugitif, ive, qui s'est enfui de sa patile, (émigré, e.)
Landvlugtigheid , vr. etat de celui qui s'est
enfni de sa patrie. (emigration) Hij weed.
wegens — veroordeeld, it feet condamne
pour s'etre enfui de sa patrie. (pour avoir
emigle, pour cause d'imigration.)
Landvolk , o. landbewohers, gens de campagne
on de village , campagnaiiis ,villageois , m.pl.
Landvoogd , senechal, gouverneur ou inteliclant de province, prefet. — (bij de oude Rom.), proconsul, preteur, propreteur.
— (in Polen) staroste. (bij de oude Perfen)
satrape; (in Hongarije) ban. Landvoogdsyrouw, senechale.
Landvoogdes yr. gouvernante d'une provin.
ce , gozsvernante d'un pays.
Landvoogdij, yr. gonvernement du pays , 717
senechaussee, prefecture, satrapie, staros.
tie , proconsulat, m. preture.
Landvorst ,
place du pays, souverain.
Landvorflellik 5 b. n. souverain, e.
Land yorstin, yr. princesse du pays, souve-

Landsdouw, yr. bouwland, terroir, in. zie
Landdouw.
Landsgoed , o. , nationaal goad, domain, domaine , f.
Landsheer, m. worst, dies het land, de flaat,
tot heer heeft, prince souverain, prince
regnant.
Landshuis , o. palais des etats de la province ,m.
Landskind, o. naturel du pays, indigene. m.
Landsknecht m. (veroud.), foldaat , sqdat ,
ralu e.
(oude Duitfche Yoet- Lanclvrouw, yr. (in Gelderl. op vele plaatfantassin,
knecht), lansquenet.
fen : Lanteriche , dos genoemd door dengeLandslasten, in. meerv. charges on impositions
nen die eene boerderij , enz. van Naar of
d'un pays, 1. p1.
haren man in pacht heeft), dame d'une
Landslieden, m. meerv. zie Landsman.
terre.
Landflor, o. veilige haven, T ort it l'abri , m. Landvrucht, yr. vrucht van een land, reLandfmaak,
bijzondere fmaak in een land ,
venu d'une terre, tegenft. van boomgout particulier dans un pay.%
grondige
vrucht , aardvrucht, fruit de terre, in. De
fmaak, gat tie terroir.
boomvruchten geven bier meer, dan de
Landsman, m. (meerv. Landslieden), landgeland yruchten , les fruits d'arbre produisent
foot , compatriote.
plus ici qui lee fruits de terre.
Landfpraak, yr. bijzondere taal van een land. Landwaarts , bijw. naar het land, vers la teridio me, m. languoe du pays. f. —, tongval, dise. — in, blest avant dans le pays, dans
alecte. nz.
l'interieur (du pays).
Landsregten , o. meerv. , droits du pais
Landweer, vr. dam , dijk , elevation de terse,
Landilad, yr. flad, van de zee afgelegen ,
digue, chaussee , f. barriere , —, algemeene
tegenfl. van zeeflad ,vilie situee a nne disof buiterigewone volkswapening, armementge.
tance de la mar, ville de province, de Pinneral ou extraordinaire des habitants, on. levee
terieur.
en masse; doch meer bijzonderlijk deze geLanditorm , in. ban general, armement genewapende nianfchappen zelven , les habi.
ral de toes lee hommes en etat de poise!
tants armes pour la defense de leo patrie,
lee armes pour la defense du pays ; docl i
milice, (le landweht.)
meer bijzonderlijk: les habitants armes pills Landweg, m. rhernin public , grand chemise.
la defense de la patrie (le landsturm); zie Landwerk , o. travail du laboureur,, labourage.
Landweer in de tweede beteekenis.
Landwijf, o. femme de la campagne, villaLandftraat, yr. chaussee, f. route , grand chegeoise ; paysanne, f.
min , m.
Landwind, m. tegenft. van zeewind, vent de
Landareek yr, fireek lands , contrie aeon,
terre, (bij zeel.), terra., , vent d'amont.
N nw
L a iut,
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Landwinning , vr. verovering, conquete.
opbrengst , inkomfien , van landerijen, reve_ nu, rapport , produit.

Landwording , yr. aanwas aan de oevers eenen
rivier, attertissement m. alluvion, f.
Landzaat ,
habitant d'un pays.
Landzatin , y r. habitante d'un pays.
Landziekte , y r. ziekte , aan een land bijzonder eigen,inaladie ende mique, maladie du pays.
Landzigt, zie Veldzigt.
Landzijde , yr. edid de la terse, us.
Lang , b. 13. ecne uitgeilrektheid aanduidende ,
tegenft. van kart en breed , long, ue, grand,
e. Eene lange tafel , vise table longue. Deze
weg is zeer ce chemise est biers long.
Den langften weg nerren, pendre le chemise
le plus long, ps endre le plus long. Eene
lange lain, une allee longue. Een — en
final veld, un champ long et etroit. Eenen
langen baard dragen , porter la barbe longue. Een lange hals, an long, grand con. Deze
hand heeft zeer lange ooren , ce chien a les
oseilles tres longues. Langer maken , (hetzij
door uitrekken of door aanvoegen), aonget.
Eene tafcl langer maken , alonger une table.
Eene lange lien trekken,th er une grande ligne.
Zip heeft lange haren, elle a de grands cheveur.
Deze turn is sneer — dan breed , ce jardin
est plus long que large. Deze muur is twintig voet — 7 cette mu; aille a vingt pieds de
long; fig. Het is zoo — als het breed is.
Het is zoo breed als bet — is. Zie Breed.
Op de lange baan schuiven , diffet er , renvoyer,, remettre. Eene zaak op de lange
baan fchuiven, differer une affaire, trainer l'affais e en longueur; (boertiO ,
re du: er le plitiset longtemps. Op den
langen weg , a la longue, a lafin.Spreekw.
Op den langen weg , komt alles te refit,
tout vient h temps h qui pent attendee.
ennuyeux , ease, —van,(lgdri)
—vantiedofurg,
long, ue. Eene lange
reeks van opmerkingen , une longue suite d'obse; vations. Een" — uur gaans , une bonne
lieue de chemise. Zijne lange reizen hebben
zijne gezondheid geknakt , ses longs voyages
out there sa sante. Eene lange lettergreep,
linesyllabe longue, une longest. Dat zal van
geenen langen dour zijn , cela ne sera pas
de longue dune e; cela ne dares a pas longtemps.
—, van eenen mensch , hoog, grvid e de
haute
Hij lag daar zoo — hij was,
it y etait concise ou dtendu tout de sees long.
— warden, devenir grand, e. Langer warden, grandir. Er zij n kinderen , die na hun
veertiende jaar "net 'anger warden, y
des enfants qui ne grandmsent plus apres la
quatorzieme annee. Hij is eon geheel hoofd
'anger dan ik, it est plus haat que moi de
toute la tete. — maken , verlengen, rallonger.
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temps. Zoo — , Zoo —
tacit que, am!
tant que, aussi longtemps que. Zoo — ik
taut que je vivrai. lk zal u honderd
golden leenen voor zoo — gij wilt, je vons
prêterai cent florins pour taut et si lontemps que vous voudrez. Ik heb geen' ti)d
langer , je n'ai plus de temps. De redenaar
maaat het te —, Porateur est to op long. Gij

zult mij zoo — plagen , slat ik nnjn geduld
veriies , to m'en fel as tant que je perdrai
patience. Zoo — ik hem hen , depuis que
le connais. - Ik ken hem reeds —, Jo- le , conseals depuis longtemps, de longue-main. Hij
is federt — min y riend , it est M012 ami tie
longue-main. Dat heb ik reeds — voorzien,
je Pal prevu de loin. Ik wil met u niet —
twisten 9 je ne m'amuserai pas a contester
avec vous. Nog — niet, pas tie si Bij
lange na niet , it s'en fact beaucoup; it y a
encore du temps entre-ci et la. Hij zal het
niet — inter maken , (hij zal nice — sneer
leven) it n'ira pas loin; it ne le porter's

pas loin ; it ne le fern pas long feu ; nl ne vivt a plus longtemps. — leve cue koning ! vive
le toi! De tijd valt mij —, fe m'ennuie ; le
temps me dove. — lnj wii ze van vergelijking , air; : Hij is —, (ook bid —, op — na )
zoo geleerd nice als
broeder,, it s'en
fact beaucoup qu'il solt si savant que son
f) ere. Langer, als : Hoe langer hoc beter,
de mieux en mieux. Hij wordt hoe langer
hoe beter, it s'avance de jour en-four,
devient meilleur de jour en four. Hoe langer hoe flechter, de pis en pis. Hoe langer
hoe flechter warden devenir pare de Jour
es; _four, tons les fours pire, empirer de four
en four, reculer. Deze koopwaren warden
hoe langer hoe flechter , ces marchandises
empisent de four en jout. Hoe langer hoe
erger, de pis en pis. Hoe langer, hoe
sneer, tie plus en plus. De zieke wordt
hoe langer hoe erger, le malade empite
tie Jour en jour. Hoe langer hoe Hever,,

als : Hij doet het hoe longer hoe liever,,

y tronve de Jour en four, tons les fours, plus
de plaisir. (AANM. Men ziet uit de gegevene voorbeelden , dac men dit /anger,
enz: , in vele gevallen _door de four en four
of toes les fours, kan overzetten ; zie yer-

der : Hoe.
Langachtig , b. n. een weinig tang, un pen long,
ue, longuet, te, oblong, ne,

Langarmig , b. n. lange armen hebbende , qui
a les bras longs.

iemand die eenen langen baard
Langbaard,
heeft , homme barbu.
Landbaardig , b. n. eenen (langen) baard hebbende, gebaard , bathes, e. AANMERKING.
Het vrouwelijke barbue beteekent : eenen
baard hebbende.
Eene gordijn linger maken, een fink aanzetten, Langbeen , m. en yr. personae qui a les jamallonger un rideau.—, bijw. een geruime
bes longues, qui est long, ue, de jambes,
tijd longtemps, longuement, clot duurt reeds
—
— , zekere langbeenige fpin, ook
—, r1 ,y a longtemps que cela dure. — geleHooiwagen genaamd, faucheux , faucheur. —,
den , it y a longtemps, depuis longtemps.
largbeene mug, cousin qui a les jambes longues.
— daarna , longtemps apres. Niet --daar- Langbeenig „ b. n. leant engambe , a.
na, peu apres. te voren , longtemps au- Lvngdradig , b. n. eigenl. nit lange draden beparavant. Ik ben reeds tier jaren — bier gefiaande , qui a de longs filets; loch meestal
weest , c'est , deja dix ens que je suis lei.
voor vervelend, prolixe„ ennuyeux „
Hij maakt het niet it est bref:— leven,
se, ennuyant , e; — verhaal, legende
vivre longuement. — fpreken , patler lonEene langdradige, wijdloopige redevoering,
guement. Gij zijt — uitgebleven, waar zijt
un discouts ennuyant, en discours prolixe.
gij zoo — geweest ? waar hebt gij zoo —
Een langdradige flij1 , un style dips. Een
gezeten ? vous avez biers tart?" a venir, oh
— fchrij yer, un auteur prolixe. Hij heeft ons
avez-vous tant tattle? Hoe —? combien de
een — ( vervelend) verhaal van de daden zijImps? combien y a-t-il? Tot hoe —, hoe
ner voorouders gedaan it nous a racontd
jusqu'a quand ? Zoo — 2 tan: ; si longongune grande legende des actions de ses ancitres.
Lang-

LAN
Langdradigheid , Yr. fig. prollxite , longueur
ennuyante ; longuerie.
Langdurig , b. n. van langen duur, duurzaam,
long, ue ; de longue duree ; durable. Een langdtuige oorlog , une guerre bien longue. Eene
langdurige ziekte , une maladie qui duce
longtemps , une maladie clan onique. Een —
werk , un ourrage de longue haleine.
Langdurigheid , vr. longueur,, longue duree.—
van leven , longivite. De — ofhooge ouderdom der karpeis , /a longevite des carpes.
Langen , w. (ik langde , heb gelangd),
reiken , toereiken , geven , donner en mains ,
presenter.
Langet , yr. foort van flechte kant, Welke geringe vrouwen aan de matfen dragon , carte
e ; galon 'de fib,
de dentelle ties
Langetmuts , yr. cornerie, garnie d'une inc'diae; e
some de dentelle.
Langeveld , o. (Icheepsw.) van een kanon ,
astragale de la volee d'un canon, m.
Langhals , in. en yr. perfoon met eenen langen
hats, personae qui a le con long , — con de
fiesch met ceo' langen halo,
grue ; —,
bouteille a long goulot , f. van hier ( dewijl vele herbergiers _hunnen besten wiju in
zulke flesfchen hebben) Geef ons eene flesch
—, donnez -nous une bouteille de vett e
lour -yin.
Langhand , in. en yr. personne qui a les mains
longues. (in de gefch.) Artaxerxes bijge=
naamd de —, Artaxerxes longuemain.
Langhandig , b. n. qui a les mains longues.
Langharig , b. n. van menfchen , qui a les cheveux longs , chevelu , e; van dieren , el long
pail, a longs cu ins, qui a le pail long.
Langheid , vs. longueur,, zie Lengte.
Langhoornig , b. n. qui ales cornes longues ,
a longues conies. Eene langhoornige koe ,
une vache h longues cornes.
Langkin , in. en yr. personne qui a le menton
pointu on long; fam. mental; de galoche
Langlenden , m. en yr. fpotnaam voor een lang,
, m. hallebreda , m.
dun mensch ,
et f.
Langlevend , b. n. die aanleg heeft om lang
to leven , vivace. —, qui vit longtemps.
Langlijf. Zie Langlenden.
en yr. lippu , homme lippu, m;
Langlip ,
lippue, femme lippue.
Langmoedig , b. n. zeer goedertieren , langzaam tot toorn overgaande , qui a de la lone
ganimite , qui est clement, e. endurant, e.
longanime. bljw. , avec longanimite, avec
clemence.
Langmoedigheid , yr. langanimite, clemence ,
etc. Gods — misbruiken , abuser de la longanimite de Dieu.
Langinoediglijk ; zie Langmoedig, bijw.
Langmuil, personne dont la bouclie est saillante ; zie Langlip.
Langneus, in. en vr. personne qui a le nez long.
Langoor,, in. en yr. , personne qui a les oreilles longues.— m. naam , lien men aan eenen
ezel geeft l' animal aux longues oreilles ,
oreillard , fine.
Langoorig , b. n. qui a les oreilles longues.
oreillard, e. Een — paard , un cheval orallard.
Langpoot , m. (fpin) , hooiwagen , faucheur
ou faucheux.
Langs , yoorz. , eene flrekking in de lengte
aanduidende , le long de, au long de. — de
rivier wandelen , se promener le long de la_
riviere. — het bosch , aan , le, long du bois, h
la lisiere du bois. Hij (loop — den muur,,
Ga het water
se glissa le long de la
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allez tout du long de — de kusten , le
long des castes. — de kust varen , cd toyer le rivage, ranger la cite. —den wal zeilen, (zeew.)
I anger , prolonger la cite , abler terre a tore.
Wij zamen — den weg eene menigte graven,
110US vimes le long du chemin une quantite
de tombeaux. —, in de beteekenis van : over
of op, als : — weiken weg zij t gi1 gekomen ? par duel chetnin étes-vows venu? fig.
op welken weg hebt gij uw oogmerk bereikt ? par qua moyen , ass par queue vole,
avez-vous atteint votte but?
Langshouten , flikhouten o. leggers van eene
ours, meerv. (zeew.)van een bed, louglines ,
f.
Langflaapfler, yr. dormouse.
Langilaper,, m. dormeur.
Langst , b. n. le plus long , la plus , longue ;
bijw. Op zijn —, tout 411 P us; an p lus
tend.
Langstlevend , b. n., qui vit le plus longtemps ;
sarvivant , 0. derides , e. vivant, e.
Langstlevende , in. en yr. , son vivant , e, De
krijgt het gansche N ermogen , le sus vivant,
la survirante aura tout le bien.
Langtand, m. en yr. , personne qui a de longues dents ; fig. leikkerbek , kieskaauwer,,
ft land, m. fa iande , f.
Langtong , m. en yr. , fig. die eene langtong heeft , babbelaar,, babbelaarfier, babitlard , babillarde , causeur, m. causeuse ,
Langwagen , m. lang fluk bout , dat het vooren achterftel van eenen wager) zamen \Terbinds , fleche d'une voiture ,
Langwerpig , b. n. oblong , ye, Een — tuin ,
un jardin oblong. Een — vierkant , un cars
oblong.
Langwerpig-rond , b. n. eirond , oval , e. (in de
bouwk„) ovairc.
Langwijlig , b. n. langdradig , wijdloopig ,
vervelend , long ,ue prolixe, ennuyeux, ease, diffus , e. ennuyant , e; bijw. di usement.
ennoyeusetnent.
Langwijligheid , yr. longueur,, prolixite.
Langzaam , b. n. abet fchielijk , traag , veel
tijds in zijne werking vereifchende , lent , e.
long , rte, tardif, ire ,
e. De ezel
is een — dier,, Pane est tin animal lent. Wat
is die man , een taNkons, quo cot homme
est lent, un lambin Hij is — in alles
wat hij duet , il est lent, it est taut tong
a tout ce qu'il fait. Deze arbeider is
zeer —, cot ouvrier est bien lent, travaille bless lentement. Een vergif , un poison lent. filet langzame fthreden bedaard ,
gaan , abler a pas lent, , h pas tardifi , posement. Langzamer maken , ralentir. Langzamer worden , se ralentir. Eene langzame
beweging , un mouvement lent. Een
vuur
un ( feu mode; e. Een langzame flood, tine
wort lente. — lentement 5 tardivement ,
doucement , pert a pens, petit a petit, pas a
7;a3. — arbeiden , travailler lentement. Deze
boomen groeijen —, ces arbres sont longs a
croitre. — gaan , marcher lentement on doncement. — (in de muzijk) largo. Zijne pols
flaat —, son pouls est lent ou ray e. Dc Loetiier
rijdt zeer —, le cocker va tres doucement. —
te week gaan , agir avec lenteur. Spreekw.
gaat zeker,, petit a petit Poiseau fait sonLangzaamheid , yr. gefteldheid van dat gene,
wat veel tijd vordert , lenteur , tardiveti ,
longueur ; traagheid lenteur , indolence,
paressa, posanteur.
Langzp.amiljjk, zie Langzaara, bijw.
LangNn3
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Langzamerhand , bijw. insensiblement, peu
pen, petit a petit , doucement.
Laning , yr. (zeew.) in de kruidkamer pontplatte forme , f.
volant,
Lank , yr. (bijna veroud) zijde , ate. vi.
La ys , yr., fines, lance, f. in de Oucle ficklertijden was het vechten met de -- zeer gebrink , hetwelk men lanfen breken noemde ,
du temps de l'cncienne cheyalerie , le combat
de la lance etait fort en usage , c'est ce qu'on appelait romps e ties lances. De — geveld hostden, tenir la lance en arret. De — Yellen,
baisser la lance.
Lanfier ,
lansruiter,, fancier.
Lansknecht , m. soldat arme d'une lance.
Lanspelaat ,
(oul.) onderkorpordal , anspessade.
Lansruiter, zie Lanfier.
Lansfchacht vr. flee' van eene la y s, fieche , f.
manche d'une lance ,
bois, d'une lance ,
Lantaarn , zie Lantaren.
allumeur de lanternes,
Lantaarnaanaeker,,
lanternier.
Lantaarndrager,, m. iemand die eene lantaren
voor iemand uitdraagt , Porte- falot, poi telanterns, falotier; (oudtijds) lampadaire ;
zeker infekt , Porte-lanterne.
Lantaarngat , o. (op fchepen) embrasure f.
on tambour du fanal de soute , on.
Lanraarngeld , o. argent qu'on pale pour Tent etien des !antes nes publiques, contributions
pour les lanternes. Straat- en — betalen :
payer les, bones et lanternes.
Lantaarnijzer,, o. (op fchepen) aigtaille, f.
on -chandelier de final,
Lantaarnkist , yr. (op fchepen), coffre a favans, m.
Lantaarnkleeden , o. meerv. (zeew) couverpl.
tures de fanaux ,
Lantaarnmaker , m. celui qui fait des lanternes,,( AAN Lanternier, worth in de eigenlijke beteekenis niet meer gebruikt , loch
beteekent enkel: celui qui die des fadaises.
LantaarnOpfteker, zie Lantaarnaanfleker.
Lantaarnpaal, m. pieu oil pilfer de lanterne.,
Lantaarnvulder,, zie Lantaarnaanfleker.
Lantaren, yr. een doorfchijnend werktuig ,
om daarin een licht te zetten, tegen regen
en wind beschut , lanterne , f. reverbere,
Stole , falot , m. Lantaarnftok , m. lainpatine lanterne de
blikken
dais e.
Eene glazen 5 sine lanterne de
fer-blanc.
Terre; cells papieren —, une lanterns de
papier. De lantarens aanaeken , allumer les
lanternes, les reverberes. Eene bliude —;
(eene dieven-lantaren), tine lanterne sourde ;
fig. Eerie groote — en weinig licht , ( een
groot hoofd en klein verstand) sine g, aside
tete et pen de 'cervelle. —, (in de bouwk.) ,
Een vercrek, dot
glazen dak , toit
door zulk eene verlicht wordt, chambre
toit vitro,
lediglooper,, firaatflijper,, batLanterfant ,
tens- de pave , faineant.
Lanterfanten 0. w. (ik lanterfantte , gelanterfant ), ftraatflijpen , leeg loopen , battr e le pave , passes son temps a ne rien faire,
lanterner,, faineanter,, faire le faineant.
Lanterfanteru , yr. action de battre le pave,
pineantise.
Lanterlu , o. nom d'un certain feu de castes,
lanteiln ,
Lanterluijen , o. w. (ik lanterluide , heb gelanterluid), jailer au lanterlu.
Lap, m. overfchot van een auk laken , enz.
morceau, coupon, reste, m. loque. War zult
gij met diet,
doen ? qua ferez-vaws du res-
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te ? de ce morceau?
link van een verfleten
kleed , lomp , guenille, lambeau,
drapeau, chiffon, in. drille, f. De lappen
hangen hem bij het lijf neder,, son habit cot
en laml'eairc, s'en va en lambeaux , ses habits snot en guenilles , en blues, ---,klein
fink om into mede te veraellen , piece, f.
lien kleed, met lappen bezet , un habit convert de pieces, vs; habit ra,ttasre. Eenen —
oflappen op eenen rot; zetten, mettle ties pieces
un apiecete;, rapiecer oil raietasser
un habit. Eenen — op eenen fchoen zetten,
mettle une piece a viz ,soul;er, ( wanneer het
een zoogenaamd. knupaukje is), mettre un
bo it 4 un fpons , woormede de
fchoenmakers het leer fmeren , gipon. Eenen
— in een gat ftoppen ; een gat met eenen —
floppen, boucher un t, on avec une / iece.—, fink,
(lac bu het friuden of facioeneren(
schoenm.)
afvalt , ; Fleeft de kleermaker de
lappen gezonden ? est-ce que le tailleur a envoye les retailles? —, fig. zuiplap, dronk, flag met de vlakaard , biberon , iv; ogne.
ke hand , als : Iemand eenen — om de ooren
geven , donne,- un sonifiet a q. q. 5 (in de
ontleedk. ), van de long , lobe, m. ale ook
Lapje, en de zamengeftelde woorden , als :
Vruflap , enz.
Lapgeld , o. hezgene men voor het lappen betaalt, raccommodage a m. Het betalen ,payer
le raccommodage.
Lapje , o. verkl. w. petit morceau, petit colt,
pan; zie Lap ; bijz. (bij fcheepsl.) even als
Laken voor zeil , zie Laken. —, van het
oor,, lobe, tn. fig. Iemand voor het — hoy
se moquer tie q. q., railler q. q., voor-den,
het — gehouden warden door anderen , doe
le jouet des autres, s'exposer a la risde des
mitres ; servir de botifon aux autres.
laat mij niet voor het — houden , je n'entends pas raillerie; le ne veils pas qu'on
se moque de moi. — dun gefneden auk
vleesch , bat men flooft , tranche, Wij
hebben runderlapjas gegten , nous evens
mange des tranches de boeuf etuvees.
Lapkist , yr. col fle on babut a retailles, m.
Lapmand , vr. pastier a retailles, tie
Lapmarkt , yr. voddemarkt , friperte. Zk heb
het op de — gekocht , je achete a la
ft iperie.
Lapnaald, yr. aiguille a raccommoder.
Lappen , b. w. (ik lapse, ik heb gelapt), eenen
lap of lappen op lets zetten , veraellen , raccommodes-, ra„,,etasser,ravatider,rapieces,rapieceter, refaii e , eparer,, mew e une piece,
un bout , , mettre des pieces, a, etc. Een
bleed rapiecer un habit. Oude broeken
—, rapetasser de vieilles culottes. Koufen
floppen , savauder des has. Oude fchoenen
— (inzonderheid aan de zblen ), r essemeler
de s'ienv soulless. Eenen betel —, mettle
une `piece a un chaudron. Een fchip kalfaretell , —, radouber un vaisseau, donne,- le
radoub a un vaisseau, calfates oil calfeutrer
ran vaisseau ; fig. lamp zamenvoegen, , Monsrller , estropier. eene begane fOut trachten te herflellen , dezelve bewirnpeten , deguiser, colorer, donne:. , un beau tour h.
Hoe zullen wij dat — comment nous y prendrons-nous? quel vernis y donnerons-sous?
— , hechten , vastmaken 5 bevestigen aan
lets, a jouter on joindee a q. ch. —, met
geweld indrijven , pousser. Iemand den degen
door het lijf
, passer son epee au travers
du corps de q. q., le percer de son epee. fig.
Zijn goed door de
— , derpenser, gaspaler, dissiper, dilapider sa **tune; manger

585
LAS
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ou
la
bagatelle
,
dire
el
s'
amuser
beuzelen
,
Zij
laps
alles
door
de
keel,
ger tout son Bien.
faire des sottises ; fain, baguenauder.
elle depense tout a boire. --, met eenen lap
zie
fchoonmaken , nettoyer avec on torchon , Lariefter,, Yr. celle quo baguenaude , etc.
Larien.
torches-.
n , raccommodeur, Lariksboom , m. zeker geflacht van Finboomen,
Lapper,, 772. degene die lat
larix. lezonderheid welke _op de Alpen
rapetasseur. —, die een 'Ichip 1 apt , kalfa.
groeit , borkenboom , ineleze.
ter , radoubeur,, calfateur, calfeit. —, laplc de ineleze.
fnijd er,, ravatto'eur. —, inzond. fehoenla- Latins- of Lorkenzwam , in. agar tlijst , lar,00
Larmier , m. (in de bouwk. ) p
per savetier; fig. Knoe,jer, bousilleur.
lilies- , ni. couronne, tnamhet te
Lapperij , yr. he,: lappen , de lapping, het
zNyeLP9
veritellen , raccommodage , rapiecetage , ra- Larp , vr. werktuig Qin mode ',,e .l ean ,
fouet , m.-7 , rocde , gant e , ,yerge, I . —
piecement 172. -, kalfatering- van ten fehip,
1:
f
diee: reit
Celle
;
:
0:
lemand_
flag
,
Coup,
m.
radoub, 172.
,_
geven , d(ioner on sotSle-t a, q .
Lapfnijder,, m. ravaudeur.
Larpen , b. n. (ik `larp,e , hcb gelaiTC) 9 _el'
Lapin
ij dder , yr. ravaudeuse.
ingen
ebruikelijk
r,
Lapaer , yr. ravaudeuse, raccommodevse.
vial :elno ari:reoheedn ,k ow , a:ail:b.:1 ie. eba':1:etl e't bi. vielize'llTedi 4
igGron
neainiii le r 0;a
Lapiterk , in. (gem.), fpotnaam voor eenen
z
fchoemnaker of fchoenlapper , sobriquet de
etc. de maniereque t )L4 les fie,casx le
sdvetier ou de cordonnier.
client
en
meme temp s.
Lapweek m. lapperij , rapiecetage, ravandage,f.
7orceau, ii
ssi le, o,1.1,1,;ze:i.:..,v,geivrf,1 0; int io,,,j i,,li oi i.,,, , , tg:c iaeLtqe .1zie,ciniki. :
action de rapieceter, f --,-, gelapte kleede- Las,
ren , rapiecetage, M. hardes rapijcetees, f.
erne
Ecne —as-P . fig. . Knoelwerk , bousilleige, in.
lets zetten , ajou te e r une piece iiq. ch. —
Lapwoord , in. fig. (in de letterk. ) fiopwoord ,
naad daar y an , j‘ on . .,-tion , jointure, ja;u2bure
aan yollend woord , ter veriterking van den
. etiey i:-.,,,joint , 121.-5 (fche spew.
sei,intAutell,,.eco, tiftus
zin , mot exiletif; in een dichtituk „. chevilm. — van twee fiukkeu
le , f. Deze verfen zijn vol lapwoorden ,
hoot , empate mei 2t, ecart, on. Dubb ale ____ ,
cos vets son; remplis de chevilles.
ecart double. L ante —, ecart long. StomLapzalf, or. flechte zalf, onguent miton-mipe — , cjca rt en about carte.- —, (in de
taine , mauvais on pent , in. fig. Dat is mast
bouwk.) la Alt , .terbinditig , assemblago, abon—, ceia West bon el rien. Alle deze midomens ` , 771. 1 )it werk is zoo welg( :maakt,
delen zijn maar —, totes ces remedes sent de
dat men de la sfchen niet ziet 5 'cet any rage est
r onguent miton-mitaine,
si
been tee aver We qu'on n'envoitpas lesi,oints.
Lapzalven , b. w. (ik lapzalfde ,_ heb gelapHouten — - , oil' een gebrek to dekke n , dep.
zalfd), flechr meestexen , ne pas 'biers guefink ( bij tim ,merl. VII pat , en. — in c enig me_
rir ( one plaie), ne pas Bien .passer. jig.
taal , bra seer e.' I)at ijzer heeft eaar erne -Bewimpelen , Yergoelijken, colorer, excuser,
ce fee- e; t j oint la- de deux pieces. —, (bij
deguiser. Hij zockt dat zoo vat to —,
it cherche a le colorer. —, (zeew. ), als ;
kniP• ), kill nk , keep , zie Keep. —, aan de
wick wart c cneii molen ,_ ente on ante.
Touwwerk --, g,udronner des cordages ; goodronner et noircir ie . grc, ment. Eel' iehip — 5 Lasch , ziot I .ies.
(jets ten ruwe daaraan herflellen), reidon- Laschijztii , , D. (zeew.) clots de carvelles , dote
q. _ .

ber ore raccommoder un vaissean grossiere-

de double tillac, in.

in. ( bij_ zeel. ) dcar.t en croc.
went on a la larte.
L:las-celhthmaeas1 , 7o.. (bij kuip.)coutean pour, a , faire
Lapzalver,, m. Kwakzalver,, charlatan, mar- L
s ees entailles da p s les cercles , in.
cl2and d'oryietan, on. inedecin d'eau deuce;
(met y erachting), medicastre.
Las, Ichen , I). n. (ik laschre , heb gelascht),
ase,hziannziceitAevone,geni2ie,tticehidot,c
le,,e.;:V____
Lapzal y erij , yr. K wakzal verij , charlatanerie,

f charlatanisme, bousillage , m.

Lap z al y i n g , Yr. action de ne pas been guerir,
charlatanerie, etc. zie Lapzal y erij. fig.
diguisement, m. zie Lapzalyen.
Lardcerp . icin , in. lardoire , j.
Lardeerfel , o. lard á larder , á piquer, in.
Lardeerfpeetje , o. petite broche, _brochette , f.
Lardeerlpek , 0. lardeerfel , lard ei larder . on

p;quer, lardon , in.

-oaptee;
-iezi.eeerimr. ) ,emeim

j,.°1a" tatii;eche7;

ee p ilaaiiii lc: je, lei s . aan e, 1 kaaani
Twee
— aan
een riicen , en-filer. Bricycn aan elkander —
enfilei• ileS. lettres. —, in een voegen , (bij
kuipers) als : Eenen hocpel —, joindre les
deux en.tailles, caches (Pon cerceau (bij timmed.) offiurcher.
Lasfching , vr.

.e. r d

,action (!e joindre, etc.

zie

Larderen , b. w. (ik lardeerde , heb gelarLasfchen.
deerd ), be rpekken , larder, piques-, niettre Laschwoord , o. (in de fpraakk.), koppeldes lardons a de la viande. Eenen haas —,
woord, conjonction , f.
larder on lievre. Men heeft dit gebraad Last, in. jets dat zeer zwaar is , prdeau ,,
zeer neties gelardeerd , on a piqué ce rata
faix, m,charge ,fpoids , in. Hij heeft eenen
been pro,,,rement. fig. Eerie wel gelardeerde
zwaren — op den lug, hij draagteenen
beurs , tine bourse bien garnie.
zwaren —, it a , on pesant [as d eau cur, les
etaules. Deze pilaar draagt den — van den
Lardering , yr. action de larder. De — van
dir gebraad is vrij moeijelijk , el est asset
g1eheelen yloer,, ce tiller Porte le faix de
tout le plancher. Men y erzekert, dat de pakdiF,cile de hien larder ce raf ts.
Larie 5 yr. (oul.) ijdele fnapfter - thins enItel
kedragers y art Konflantinopel lasten dragen
nog gebruikelijk in het gem. level' , voor :
van negen honderd pond , on assure, que les
beuzeling , zot geklap , conte-bleu , m• faporte-laix on crocheteurs de Constantinople
chaise, baliverne, lanterne. Het is maar —,
portent des prdeaux de neuf cents livres pece ne some que des fadaises. Al wat gij ons
sant., Eenen — opnemen , se charger: d'un
daar zegt is maar —, tout ce que votes nous
fardeau. Eenen — afzetten , se decharger
dites la, ce sont des lanternes,
d'un fardeau , mettre has tin fardeatt. OnLariemoer,, vr. (gem.) Lariefier,, zie dit
der den — bezwijken , succomber ou plieswoord.
sous le faix. Het kameel bezweek under den
Larien, 0. W. (ik lariede , heb gelaried),
— der koopwaren , le chameau succomba
Nn4
soles
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sous le flux des niarchandises; fig. De — der Lastdier,, o. zie Lastbeest.
;aren , der bezigheden , le faix des annees , Lastdragcnd , b. n. qui Porte 113 fair, un 1;wdes affaires. ,--- inzond. fcheepslading ,
dean, sine charge. —, (in de prakt.) , oneport, rn. cargaison, charge,. f. — 'lunemire. Len — voogd , illl tutelar ondraire.
inch,
prendre ie cargaisole 11 bond, charger
Een — dier,, zie Lastbeest.
le vaisscan. — . broken, rompre, decharger Lastdrae, er,, in. pakbendeager,, porte-faix , CIOline partie de la cargaison ; fig. — , bevel ,
chatenr. —, in de zeelia yen S , i. iilt.e; ,:in. —,
iii dien3t der Frdn[clie compagnie op dc grenorate, commandment, ns. koninklijb bevel,
fiession , injonetion. De boning heefe aail al
zen Vail Thesis, frjgat,iire. —, mcerv. lasedragers , ( felieep,\e..) zieLas,=bal ken.
zijne oflicieren — geeven om zich dear tc
bevinden , le soi a fait injonctioss a toils ses Lasteioos , b. n. ,.;ecnen last dragende , sans
j:iix, snns fardean , s,ins 6 7/ergo. —, geenen
o9zciers de se tronver la. Een fchrifteliike
last hebbende , sans c,-;:-;i:n':,:ion 7 saris in:truc— , un ordre on un commandement l astions, saps (aes) erclres.
&Tit. Iemand — geven , ordonncr on
commander,a q. q. —, volmaL,;t, (lie men ann Laster, b. w. (l it lastte , lssb gelast), last of
bevel geven , belasten , commander, chariemand geeft , om cane zaalete onderzocken ,
gee, oraonne,- , c;ci,mer ordre, eujoindrc. --,
ell 2% delegation. — geven., magtigen, deso. w. (met hebben) lasten , kin,,Len in eerie
finer. Wie heeft u daartoe .L. gcgeven? de
zaa'c helpen dragon , corm-if-suer el quelque
quel ordre faites-veils cell? lliijn meester
chose ; alder a poi ter las jams.
nceft mij — gegeven u te zeggen , mon Maitie m'a ordonnó de vons- dire; 1k 11..;1) in — Lasten , in. meerv. belastingen , opbrengst ,
charges , im)ocitions , f. pl., im ,4.6ts , 771. pi.
enz. , on m'a ordonne on commando de etc.
taxes , f pi. droits , sit. In de,.geineene —
bepaald voorfchrift ter volvoering, in—
dragen , porter las c:_arges publiques.
structions , C0112711FSSiOn , f. lb ban niet
tegen nsijnen — handelen , je ne saurais Laster, in. beleediging M ali iemands ear, lengee, waardoor iciennids ear wordt gekrenkt,
egii; contre vies instructions. Hij heeft zich
acheorklap , kwaadrprekellheid, caioninic ,
behoorlijk van z:jnen. — gekweten , it s'est
medisance sitroce , f sic Lasdfirsiliation,
lb
hob
daarbias;acqnitte dc sa commission.
tering. ellet gene gij van diets man zegt ,
toe geenen —, on ne me l'a pas ortionne,..
is --- ,. ce‘ vie' Voris Bite, la de cat lions— ,. bezwaar,, charge, f. I iij is iedereen tot
we , set une calomnie. IIij bon then — niet
-, II est. a 4haige a tout le monde. Zes
verdragen , id . n'a pa solfrir cette dr:ET:manog seer jonge kinderen zijn ten groote —
tion. Doof voor den — zl i n ,etre salad aux
voo-; dien man ,' c'est sine grande charge pour
calom-iics. Den — (leen zwijgen , faire igirt3
cet homme que , six enfants en bas age. — 7
la ealomnie. Dc dooden spotted met den
befchuldiging , bezwaar,, ass: -Hij zeide ten
—, maar de lcvenden bitumen er door ilerTaste van alien man, dat hij zijne vrouw niisvan , les snorts se impost de la caloninie ,
handeld had , it chargea cet homme d'avoir
7,2flis ies.vivauts peuvent en 7110t1111. - tegen
remand
ices
te
last
vsaltraitó sa femme.
God , zie Gadslastering.
leggen , (heal over ietsberchuldigen) impt/ter
q. ch. a q.'q; , dire el la charge de q. q. Er is niets Lasteraar,, in. degene die lastert , calomniateur,
(1,- amateur,, dOtracteur, medisant ; gem. en
ten lasts Van hem ; er is niets on zijnen las,te ,
fib. blasonuenr. De lasteraars worden vats
On sic pent l'accuser de rien. ---:., -nood, vtreenen ieder geichuwd , chacun fait les calegcnheid, - danger , peril , in. perplexite , f.
lomniatenrs. —, zie Godslasteraar..
- lijden , faire quelque pests , avoir des
suites' dangareuses. De zaak zoo — kunnen Lasteraarder,, zie Lasteres.
lijden , (bedcnkclijl;e gevelgen hebben) tests Lasterachtig , b. n. 'aster bevattende , eerroovend, caionsuicii,',.., ease, difamatoire, faux,
_purled:- avoir des suites dangerellses ; gesse. Len ,--- gelchrift , sin ecrit on nu 1 I 4elic
meenz. Dat Jijdc gccn' —, ( dat heen't
diffausatoire. Eene lasteracistige beichuldigeenen haast), ii n'y a rien qui presse , eel a
ging , sine accusation forgêe; —, bij w. cai.:'est p as presse. — , overlast , fails. endosse,
, a faux , avec calomnie; —
m u
f. Gij zult er den — van hebben, vow.lon:esernent
belchnidigd , accuse, e, a faux on talonen cure:: l'endosse. Spreekw. Holland is in
nienscusent.
-, (nood) on est (11 est , elle est et,,-.) dans
la plus grande vs-plc.-cite; on ne sait give Last-erboel , in. bo('A (hoop), lasteraars , tan
de
calomniateurs , m. Fret is een —, ce sic
r-aire.
Zie
ook
aire,
on
ne
sait
se
tiler
a"es
f
soot qua des calumniateurs.
i
Lasten , em. 111ZerV.
Last , o. (bij koopl.) , zwaarte van 4coo pon- , Lasterdaad , yr. ( van lastcr,, in de verouderde
beteekenis van fchclmiluk , ondcugd ), blood
den, last, lastc , ponds de 4.000 livres , sn.
bedrijr, action atroce , f. Lasterdcht , o.
Een — 'toren , es mantis de ble , usi lasts de
tame dirmnatoire , 772.
ble , ---- =-, inzonderh, als acne niaat ter ber gling der Ccheepsraimte , lest , m. deux ton- Lasteren , b. w. ( i ti, lasterde , 'hob gelasterd) ,
iemands naam of een grovelijk fchenden , bena;leans. Een — haring, last tie hareng , quadeelen , calumnies-, dr:Carver , detracier. q. q.
torze tonneaux de harem, m. pl. ( NB, In
Daze
man houdt niet op de geheelc wereld to
at
het
last
2o
mud
,
of
g
-30o
het nieuwe flelfcl be
— 7 cet Lyinvie ne cease pas de difimer tout le
fchepels , of 3000 l;oppen , OF ,3 kubiek ellen).
monde. Een zeker middcl om niet te — is,
Lastaadjc , vr. plaats waar men waren in een (chip
nooit kwaad te fpreken , viz moyen siir pour
laden of losfen ban, werf, vial, m. —, plaats
*Pe police calomnier,, c'cst de lie jamais inwaar men fchuren ban opflaan , ter ontvangst
van -goederen , losplaats voor fchepen, vial,dire. De dcugei — , detracter la vertu. Zijnen naasten —, dechirer son prochain. —,
cLbarcadtur, EL -, fcheeps - timmerwerf ,
met opzigt tot de Godheid , Nasphemer.
es,
' vs.
charities',
c
Gods heiligen naain —, blasphemer le new
Lascbalken , in. meerv. (fcheepsw.), lastdraCaere tie Dieu.
Lastbeest , o. beast om lasten te_ dragcn , zoo Lasteres, y r.. zij die lastert , calomniatrice. —,
zie Godslasteraaraer.
als kameelen , ezels , enz. ; tegenfle van trekbaest; bête de sornme , bite de charge, f. Lasterig , zie Lasterachtig.
Lastering
, yr. liet lasteien , action de- caiomsommier,, in.
tiler,
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vierkant gezaagd , of oolt wel gekloofd
tier, de defamer, de detractor, detraction,
voor rieten en itrooijen daken, enz. matte,
imposture, f: denzgrement, m. Gij zijt van
perche. Een bos latten , une botte de lattes ,
di e , valfche befchuldiging, geregtvaar— voor leijen latte volice. Gezaagde —,
digd , vous êtes justifid de cette iinpostute.
latte de sciage. Gekloofde —, bind latte
—, zie LasGodlastering blaspheme,
jointive, litre fondue. Eenc heining van
teren.
eenen tuin met latten maken , faire une cloLasterlijk , b. n. zie Lasterachtig en GocIlas,'
ture avec des perches ; fig. Hij hangt aan
terlijk.
de latten , it est sat- le point de faire banLastermond , m. lasterende moncl , bouche caqueroute.
(fcheepsw.) latte, tringle.
loinnieuse on medisante; zie Lastertong ,
Dikke —, chevron,
Zie verde,r net
in. en yr. degene die iastert , calomizzateur,
meerv. Latten.
diffatnateur, in. calomniatrice.
zekere palmboom in Brazilie ,
Lasterpen, yr. laster fchrvende pen, plume Lataanboom ,
enz. latantet.
drffamatoire.
Latatel ,
vr. foort van bergplaats, voor
Laster ede „ yr. discours diffamatoit e , in.
kleederen , enz. nit laden zonder deuren
Lasterfchrift, a. ecrit ou Isuelle diffamatoibeflaande ,
commode, f. cabinet a tire, m.
toils
armoire a tzroirs, f; buffet a tiLasterfmet , yr. tache causee par la calomnie.
roirs, m.
•
Hij zal die — nowt afwVchen , la tache
que la calomnie lui a causee, le suivra Laten , b. w. ,(ik liet, heb gelaten) , niet
yeranderen , laisser. Laat mij NJ het vuur,,
dans le tombeau.
laissez - moo aupi es du feu. Laat deze hoeLasterftuk , o. lasterend fink of gefchrift , ecrit
ken op mijne tafel , laissez ces hvres sur
diffamatoire,
ma table. Laat mij in mijne gelukkige arLa.stertaal , yr. laster , calomnie.
moede , laissez-mot dans mon heureuse panLastertong , vr. langue medisante , fretillarde ,
ete. Laat mij met rust , met vrede , laislangue sic vipere ou tie serpent. —, In. en yr.
sez-moi en repos , en paix. Laat de deur toe,
zie Lastermond.
laissez la porte fermee. Men moot de weLasterwooid , o. lasterend woord , parole careld 7-, zoo als zij is , it fan; laisser tellomnieuse, diffamante, f.
ler le monde. 'Mahon —, fait e faire fig.
Lasterziek , b. n. enclzn, e, on porte, e, is la
Iemand
in de pekel , in den fleck —,
calomnie , a la medisance; calomniateur ou
abandonner q. q. au besoin. — niet medccalonanwtrice.
nemen , niet wegnemen van eerie pleats,
Lasterzucbt , yr. penchant a la medisance ; delaisser. Hij heeft zijn kind bij de min gemangewson de calomnier on de medire.
laten , it a laisse son enfant en nourt ice. Lc
Lastgeld o. zekre belasting , tonnage, m.
hob mijne papieren bij mijiien procureur geLastgevef, m. (in de pr.) constituent. (bij de
laten, fat* lassie rises papiers chez mon proregtsg.) command, (in den kooph.) comcuteur. Ik laat dat bij u in bewaring, je
mettanti
votes laisse cola en garde. Hij heeft zijn
Lastig , n. tot last of overlast zijnde, oftehorologie hier gelaten, it a laisse sa montre
n= ease; pesant, e,; a charge ; accahi. Ik heb ne kinderen bij hunne moeblant , 6, lassant, e; incommode ; imp ° , tun
der gelaten , feel latSse met enfants avec leur
e, chagrinant , e. facheux, euse 5 penzble ,gemere. Laat uwen mantel hier , laissez votre
De nabuurfchap dezer menfchen is
want ,
manteau ici ; fig. Wij willen dat daar
le voisinage de ces gene la est fort
zeer
— laissons cola; nous briserons 14-dessus.
onireux. Hij heeft een werk , it a une
Zijn levee voor iemand —, donner sa vie
affakr e pesante sur les bras. Hij had verpour q. q. fcheiden van , met opzigt
fcheidene lastige bezoeken, it avast plusieurs
( vermoeijend)
tot den wetland, waarin zich de perfoon of
visites aceablantes. Een
zaak , waarvan men feheidt , bevindt , laiswerk , en tfavail lassant. Een lastige bowser. 1k liet mijnen vader in goede gezondman, un vaisin incommode. Een inensch,
held , laisse mon pore en bonne saute.
un homme genant , incommode , ,un impot tun ,
Bij zijn vertyek nit Louden heeft hij zijne
asn facheux. Len lastige gust, onrustverwelozaken in eenen goeden flaat gelaten , en
ker, nor tton-ble-fete. lemand. —, moeijelijk
),irnportunef,
incomquittant:Londres
, it a laisse ses affaires en
vallen (overlast aan doen
bon ,Itat. Iemand zonder hump —, laisser
modes-, genet , molester , tarabuster, etc. q. q.
q. q. sans secours. Arbeiders zonder work
peter de vous
to zullen
Ik vrees u
— 5 laisser des ouvriers sans ouvrage.
incommoder. Deze man valt mij aanhoudend
overlaten , afflaan , en wel nit eigene bewecer homme m'importune sans Besse. Vrees
ging , als : Ik laat er hem de eer van , fen
niet , cl‘at ik u verder met mijne onbefcheidene
laisse l'honneur a lui. Ik laat u al den
klagten zal vallen , ne craignez pas que
roem dozer daad , je votes laisse toute In
je vous importunerai,generai, de rues plaingloire de cette action; of gedwongen , als :
tes indiscretes.
De vijanden moefien ons het veld — , lee
Lastigheid , yr: overlast , incommodite , f trouennemis furent contraints de nous laisser le
importunite.
ble, m. teine
champ de bataille; of bij overeenkomst ,
Lastlijn , yr. (fcheepsw.) ligne de charge.
als : Ik laat u dit paard voor zes honderct
Lastpaard , o. sommier, cheval de somme ,
gulden, je vous laisse ce cheval pour six
dat
de
brievenmaal
cheval de brit, m. s
cents florists.' Ik zal het u goedkoop —, je
bat, m. Het
Zadel van een
draagt ,
vous le laiseorai a bon marche. lk kali het
— heeft zijnen zadel verloren le sommier
voor dien prijs niet —, je ne puis le danner
a perdu son bat.
a ce prix.
niet verhinderen , als : Laat
Lasti.chip>, o. vaisseau de charge, vaisseau,
hem inaar begaan, faire. Een
batiment de transport, vaisseau, batiment
werk — liggen, quitter on ouvrage. Hij
inarchand, m. — in de Levant , saique „ f.
beefs zijnen hoed hier — liggen , sl a laisLastwagen, vrachtwagen, m. chariot pour transse son chapeau ici. Zich
Verleiden, se
porter des marchandises; chariot chargé de
laisser se wire, se laisser alter, Hij beef:
mat chandises.
verleiden,
zich
tot
slechte
voorbeelden
Lat, vr.'_lang, dun en final hoot, het zij
it
^1 n 5
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it s'est leisse eller aux mauvais exemples.
stenir,, laisser, quitter, abandonner. Hij
:Hij heefc zich daartoe door zijne vrouw —
kan het drinken niet ne pent s'absteverleiden , it s'est laisse aller a celapar
nir de boire; it ne saurait se passer de vin ,
duction de sa femme. zie Verleiden. Zich
de genievre, d'eau de vie. Men moet
omkoopen, se laisser corrompre, ; fig. Zich
alles wat der gezondheid fchadelijk kan
om den tuin leiden, se laisser menet par
zijn, it faut s'abstenir de tout ce qui pout
le nez. Alen moat zlj nen pligt doen , en de
nuhe a la sante. 1k zal bet u doen --,
woreld — prawn , it feint fair e son devoir et
je vous le ferai laisser.
zal alles
ve l as se soucier de se qu'on-dit. fpreekw. Gods
wat, enz. , je m'abstiendtai de flute tout,
etc. Spreekw. —, is goed voor hangen,
water over Gods land — loopen s, zie War
ter. AANM. I Met de nevenbeteekents , dat
(wanneer men Beene fire: wil iti den , met;
men eene zaak wel heeft hooren zeggen ,
men Been kwaad doen) pour ne pas its e
maar daarvoor niet inflaat, zegt men: Ik
, it ne fruit pas faire du mal. AANM. III
heb het mij zoo — verhalen, on me ra dit,
Door de onbepaalde wijs van errs wider
Pal biers voulu le croire ; daarenteg en gee 1 t
werkw. gevolgd, verandert het veal. deelve.
men eene foort van overtuiging to kennen
gelaten in laten, als, Ik heb hem laten komen, je Pai fait venir. loopen, uitlasuet : Dat laat zich hooren, begruen, ceIa cela se comprend, c'est assez
ten , als : Eenen wind —, Mci:er tin yent,
vraisemblable; Zoo ook: deze wun last
un pet, peter. Eenen zncht pousser use
zich drinkers, ce yin est buvable. —, niet
soupir. Zijn water —, issuer son eats, urinet-. —, inzond. aderlaten, saigner,, tiserveroorloven , toelaten, met verhinderen of tegenhouden , laisser, pertnetti e.
du sang. I-1j heeft zich doen —, it s'est
Laat mij fpreken, laissez-moi parler. Laat
fast saigner. De wondtseeler heeft hem genisi door , laissez-moi passer, permettPz que
laten , le chirui glen ra saigne —, (in eenije passe. Ilil laat zijne meld over alles
ge see-termen ,)als ; Laat gaan voor! change
gaan, si confle tout a sa sovante. 1-1,j laat
devant! Laat vallen de fob; ! faites tombozich ap es zeggen, it ne se facile jamais de
la miraine! Laat vallen het anker ! mouille!
ce qu'on lui dit. Eenen gevangenen ont— bij kotnen , gagner,, moister an vent, De
fnappen, laisser echapper en prisonnier. Gij
bramzeils fchoten — loopen of los fpringen,
moet Owen zoon meer vrijheid feint
mettre_les perroquets en banniare.-De zeilen
laisser plus deliberte a votre fils.Laat mij( toe)
— vallen, losmaken, deferler les voiles.
ti zeggen, permettez-moi de vows dire. Laac
Voor den wind — vallen , suet vollen mind
hem gaan, laissez-le
zeslen, pouger,, morel- en , poupe." De vlag
Laat mij begaan
laissez moi faire AANMERKING IL In
- vallen, amener le pavilion. Op cone zijde gebiedende wijs beteekenen de woordde — vallen , mottle a la bande. lie vlag
jes Laat en Laten meestal que in den der— waaijen, faire pavilion.
den perfoon met den fubjonctif; doch in Laten , o, enkel in : Doen en —, conduite,
den eerllen perfoon gebruikt• men eeneis bijmanses e d'agir, Op iemands Oen en —
zonderen vorm van de fransche taal. Zie tot
acht geven , veiller stir la conduite de q. q.
verklaring de volgende voorbeelden : Laac
aderlaten, saignee , — heeft 4-tem
hem blijven, (dat hij blijve) qu'il reste.. Laat
goed -gedaan, la saignie lid a fait die
bien.
den man komen , (dat die man kome), que cet
homme Vienne. Laat hem doen , ( dat hij doe ) Later, b. n. in het vervolg, avenir, futur,
wat hem goed &mkt, qu'il fasse ce que lui
e, posterieur, , e; plus moderne. Latere berigten , des nouvelles posterieut es , des tradiplait. Laat hens fpreken, girl/ parle. Laat ons
gaan, Laat hen gaan , qu'ils ailtions modernes ; bi j w. posses-ions ement , plus
Lard. Dit is — gebeurd dan gij zegt , cela
lent. Laten wij ons klaar maker, preparent nous. Laat ik eens zips, voyons.—,.in den
-est arrive poste; iessr ement a co que vous dites.
volfirek,en zin van eene flellige , fchoon'tnet
Hij is — gekomen dan uw brooder, it est
onmiddellijke werking: doen , gelegenheid
venu plus taed que votre fz,ére , ou apres
oorzaak zijn,
votre fore.
verfchaffen,
ontbieden
als Ik liet het liem weten, dat enz. , jelui Latierboom,( „m. boom in eenen Peal tusfchen
is savoir, que. Laat dien man binnen , faide paarden, barre'
ttes
entrer cet hoinme. Een huis — 'bou- Latierpaal, in. pateau d'ecurie.
men , faire bdtir tine maison. Geld — Latijii, a. de latijnfche taal, latin, langue latine, latinite , f — leeren, fpreken,
than, faire battre monnaie. Iemand —
fchrijven, apprendre, parler, actire le lakomen, fain e venir q. q.; zie verder over deze
tin. Zijn — is niet zuiver, niet fierlijk,
beteekenis van Laren op Doen, in doen zin.
Laten , ( en dergelijke meer,, ) kunnen, uit
son laths n'est pas pur, sa Mania n'est pas
hoofde Nan de verfcheidenheid van zin
pore, n'est pas Wgante. De- Latijnen ,
van Laten, foms zeer onderfcheidene bemecrv. de inwoners vats Latium en de latijnfche fchrijvers , les Latins.
teekenisfnn opleveren , zie -Loopen ; zoo
ook : Flebt gij hem — gaan ? niet verhin- Latijnist, in. die het tatijn verstaat en goed
fpreekt , latiniste , latinier. leerling op
deed , dat hij wegging?) l'avez-vous laisce
cone latijnfche fchool, lave d'une ieole
aller? Zij wilder mij niet — gaan , (mij
Mane.
niet toelaten , dat its ging),
nevoulaient
peas me permettre d'aller; de s'en Last Laoi nsch, b., n. dat van de Latijnen komt,
e. De latijnfche taal, la langue M(doe) ow paard wat langzamer gaan , faites
ane, le latin. Lone latijnfche constructie
aller votre cheval an pen plus lentement.
of woordvoeging, un latinisme. Aan een
Eenen knecht — gaan, (hem zijn afftheid
woord nit eene andere taal eenen latijnscheis
geven), congedier ten domestique, lui dossuitgang geven , latijnschmaking, latinisation,
tier son coned. -Een bOek — uitgaan, (het
latiniser un mot. Livius heeft ,aan wile
uitgeven), pulilier un livre. Een plakkaat
vreemde Damen, die in ,zijne gefeh'iedenis
enz. — 'uitgaan,. publier en edit, etc. in
den deftigen flijl verkiest men in dozen zin
voorkomen, latijnsche uitgangen gegevep ,
Fite Live a latinise "tons les nom barbares
in eenen tegenovergeliever doen;
qui entrent dans son histoire. Latijnfche
Relden, ilelligen zin, niet nalaten, s'abei-
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eigenaardige fpreekwijs , latinisme, in. la,
tijniche taalkunde ,
Latunzeil , o. (fcheepsw.), voile latine, f.
Latnagel, m. clon a lattes.
Latoen , o. laiton , bij de ouden zeker koste
luk metaal , koper van Korinthe , orichalqae, —, geel koper , laitun , cuiy ; e
joune,
Latouw,, zie Latuw.
Latfe , yr. voorbroek , breede klep aan eene
broek , pont , m.
Latipuker,,
wile de monche,
Latten, b. w. (ik lattede , heb gelat) , zie Belatten.
Latten , vr. meerv. ( van Lat , zie Lat.) roosteriatten , (fcheepsw.) Mites a caillebottis.
— der rusten , asses des porte-haubans, dcmohelles. ribben onder den overloop ,
battotins, m. pl., lattes a bane , f
Latuw, y r. zeker moeskruid inzoad. als falade gebruikt , laitue, al lunge.
Latuwialade , vr. salade de laitue. Wilde —,
laiteron.
Latuwzaad , 0. graine de laitue ,
Latwerk , o. van latten gcmaakt werk , lattis,
m. zie oak Traliewerk. , in
eenen turn, ouvrage de lattes, comme espaliers, in. —, tot ichutting met paten, palls,
palissade, f.
Laurier , zekere boom , Monier. —, (in
den verb. en dichterl.' ilijl ) laurierkrans ,
laurier. Iemand met eeuwigen — kroonen,
cons onner q. q. d'un laurier Immo
Laurieren, b. w. (ik laurierde , heb gelaurierd)
met laurier kroonen , couronner de Muriel-,
lemands hoofd —, couronner q. de laurier; fig. pruzen , celebrer.
Laurierbes, zie Lauwerbes.
Laurierbezie , zie Lauwerbes.
Laurierblad , zie Lauwerblad.
Laurierboom , zie Lauwerboom.
Laurierbosch , zie Lauwerbosch.
Laurierkrans, zie Lauwerkrans.
Laurierkroon , zie Lauwerkroon.
Laurierolie zie Lauwerolie.
daphnite, f.
Lauriertleen ,
Lauriertak , zie Lauwertak.
krans van
Lauwer,, m. laurier , laurier.
laurier, couronne de laurier, Een met
lauwers openlijk gekroonde , beroemde
dichter ( gelijk Petrarca ), poets laureat.
—, (in den dthigen flip) eereteeken , zegeteeken , laurier, tn. Lauweren behalen ,
plukken , cueillir des lauriers, moissonner
des lauriers. Tot de lauwers behoorende ,
lahringue; fig. Op zijne lauweren rusten,
s'endo; mir stir ses laud tors.
Lauwerbes , vr. bare de interior.
Lauwerbezie , zie Lanwerbes.
Lauwerblad , o. feuille de laurier,
Lauwerboom , m. interior.
Lauwerbosch , 0. bois de lauriers, tn.
Lauweren , b. w. (ik lauwerde , heb gelauwerci,) zie Laurieren.
guirlande, couronne de MuLauwerkrans,
der, f lauree,
Lauwerkroon , yr. couronne de laurier.
Lauwerolie , vr. hulk de laurier.
Lauwertak ,
branche de laurier,
Lava , vr. uitvloeifel van den Etna en den
Vefuvius , lave.
Lavapijp , yr. pipe de lave.
Lavas, yr. eppekruid , liveche ; ache de montagne. — , met brandewijn overgehaalde
drank nit deze plant, now d'une certaine
liqueur.
Lavaaroom, m. ruisseau de lave.
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Laver, yr. verlof, vrijheid, cof2ge, tn. permission,
Iemand
—
geven
(remand
verlof
geliberte.
yen), donner conge a q. q. ; fig. (iemand
e q. ch. h q. q.
iets wijs maken), f sis e aces
—, van wild , als : ter laveije , i ides .
Laveuen , 0. W. (ik laveide , hub gelaveid),
ledig loopen , fchiften , d;scontinuer son toavail , se teposer de ses travaux ; faineanter,,
batt y e le pave.
Leven, b. w. (ik laafde , heb gelaaid), een
weinig vocht tot erkwikking op iemands
lippen brengen , nienwe levenskrachten gcven , o 6fi ch,hir le ges Van nialade)
zieltoogenden mec
quelque boisson.
, r efraicltir de visa ties ogonissant.
wun
Iemand met eene veer —, tofrotchil q. q.
avec tine —, eenig vocht rimen ,
or- den dorst to ilil i en , als : zijnen dorst —,
etancher sa soif; fig. verkwikken , rapedsoiilager.
• chtr,
Lavendel , vr. naain eener welriekende pleat,
lavande.
Lavendelbloem , yr. flour de lavande.
Lavendelkruid , o. zie Lavendel.
Lavendelolie , yr. huile de lavande on d'aspic.
Lavendelwater,, o. eau de lavande,
Laveren, o. w. (ik laveerde , heb gelaveerd),
( zeew.) tegen den wind opzeilen, louvoyer, fail e des boodles, cas i eger,, bordaye,-.
Heen en weer — faire plucieurs routes.
Bij den wind — tenir b 9; d stir bord. Met
korte gangen —, courir a petites bordies,
cajoler. Op elf ftreken —, als men bij den
wind zeilt , louvoyer suer onze points, viand
on va ei la bouline; fig. van di onken menfchen , zwaaij en , alle y en boulinant, marcher
en chancelant vacillant. zich naar de
omflandigheden fchikken , alter solar le vent.
Lavoor,, o, (oo ), waschkom ,
Lazaret , o. gebouw,, waarin befinette zieken
bezorgd worden, hdpital pour des malades , attaques de maladies contagiefises ,
ihzonderbeid in de zeefleden van de
Middellandiche zee : huis , waarin fcheepsyolk en reizigers quarantaine (zie (lit woord
in het Fr. Ned. (Teel) houden, laza, et , m. fig.
Dit huis is eon — (er zija vele zieken
hetzelve), it y a beaucoup de ?naiades dans
cette ?liaison; cette ?liaison resseniNe a tin
hdpital.
Lazarij , yr. melaatschheid , lepre, ladrerie.
Lazarus , b. n. liever met inelaatschheid behebt,
ladre, lepreux , ease; Zijn hoofd is
sa
tete est couvei te de lepi e. HU is —, it at
convert de ley); e.
m. degene, die deze
ziekte heel, lepre,
Lazarushoofd , o. tete coitverte de lepre, tete
lept euse,
Lazarushuis , o. leprozenhuis , hdpital on hospice pour les lepreux ou les ladres, tn. ladrerie leproserie , maladrerie.
Lazarusklap Lazarusklep , yr. eene klep, door
melaatfchen gebruikt, ten teeken hunner zjekte , cliquette de Ups eux ou de ladre, cartevelle. I lij klapte met zijne —, it sonna
Thrtevelle.
Lazuren , b. n. van lazuur,, d'azur; Een —
zoutvat , tine saliele d'azur.
Lazuur,,
azuur,, zeker mineraal Waarvan
men eene kostbare blaauwe verf vervaardigt,
atur,
lapis lazuli, lapis oriental,
lazulithe , m. pierie d'azur,
Lazuur,, b. n. lazuurkleurig, d'azur, azure, e.
Lazuurblaauw,, o. outremer, ou bled d'outremer , m.
Lazuurgewelf, o. fig. hernel,firmament „
voute azurde,
La-
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is het goed riemen fnijden , (van eens anLazuurkleur,, yr. kleur van den azuurfteen ,
tiers goed kan men ligt iets mededeelen),
azur,
couleur azuree. Eene
aan iets
geyen , azurer,, q. ch.
du cuir d'autrui large courroie. Lap om
leer , of leer om leer , d bon chat, bon
Lazuurkieurig , b. n. zie Lazuurverwig. —
y erwpn , azurer.
iets dat van — gemaakt
rat, la pareille.
is , als : voor fcheermesien ( om dezelve daarLazuurfleen , zie Lazuur,, m.
Lazuarverwig , b. n. d'azur, azure, e.
op te fcherpen) cuir ii ; asoir , m. voor ichede , enkel in de ultdrukting van leer trek-,
Leb , Lebbe , vierde maag van herkaauwende
dieren , quatrieme ventricale ,
ken , tit er l'epee ; fain. mett; e flamberge au
- ztiur
gewordene melk in deze vierde maag van zovent. Zie ook de zamengeftelde woorden :
_
Geitenleer, Koeleer,, Gondleer i enz.
gentle lammeren , kalveren , enz. waarvan
(ik bereidde leder, heb
men zich bedient, om melk
Lederbereiden, b.
doen
men , Itremfel , presure, presure aninsale;
leder bereid), leertouwen , cotroyer.
tannerie ,
van bier: dat middel hetwelk ligchamen doet Lederbereiden, o. cot roi ,
Zeenitonwen , megisserie, megte , f.
fhemmen of runnen , presure, Cwanneer decon oyear peaussier ; zeemzelve uit het plantenrij k ontleend is, waar- Lederbereider,
toe men zich gewoonlij k bedient van zekere
leerbereider,, megissier.
plant , die daarom den naam draagt van cail- Lederen , b. n. van leder , van leder gemaakt,
de cuir, de peau. Een — haudfchoen , un
presure vegetale,
gout de peau. Een — riem, une courroie.
Leb , Lebbe , yr. de ilappe buikzijde van eenen
marchand de cuir, peausgegromden yisch , ate du ventre d'un pois- Lederkooper,,
son vide.
sier.
sorte d'anguille 4 tete pointue,
Lederkooperij 9 yr. peausserie.
Lebaal ,
anguille de sable ,
Lederlooijen, 0. tannerie, f.
Lebbig , b. n. naar de Leb fmakende , qui a Lederloouer,, m. tanneur.
an gout de presure. Lebbige kaas , du fro- Lederlooljeuj, vr. het lederlooijen , en de
plaats waar leder gelooid wordt , tannerie.
usage qua a an gout de pi-est/ie. — fig. fpijtig , imadend , arrogant , e, fier, e, de- Ledermarkt , yr. mat chd aux Guars, m.
daigneux , ease, 'insolent, e. Een — ant- Ledertonwen , b. w. zie Lederbereiden.
woord , une repOnse insolence. Een vuilaar- Ledertou wen , o. core oi, m. tannerie , f.
corroyeur, tanneur.
dig , — wijf, ane femme fiere, dedaigneuse. Ledertouwer ;
bijw. arroganiment, jgerement, &dal- Ledertouwerij , zie Lederlooijerij.
Ledewater,, o. water der gewricnten , zekere
gneusement, insotemment , avec insolence.
Lebbigheid ,
zickte , synovie , lament- lympatique des joingout de presure, m; fig. ar— in wonden , ichor,, tn.
tastes,
rogance , fierte,
dedatn , in. insolence , f
Ledebraak, yr. eigenlijk het breken der leden Ledewacerzucht , vr. (in de geneesk.), hydorthrosie.
doch enkel fig. yoor zwaren arbeid , travail
Ladezetter,, m. de gene , die ontwrichte lefatigant, penible ou rude , m.
den zet, renoueur de nimbi es , celui qui
Ledebraken, b. w.
ledebraakte , heb gelerennet des membres disloques, bailleul, redebraakt) , fig. teisteren , tourmenter.
bouteur.
Ledebrakig, b. n. fig. mocijelijk , penible,
Ledgras , zie Lidgras.
rude, fatigant, e, etc.
Ledebreken , b. w. enkel gebr., in het tegenw. Ledig , b. n. en bijw. leeg zonder eenige vuldeelw. zie Ledebraken.
, vide. Eene ledige ruimte , aan espace
Ledebrekig, zie Ledebrakig.
vide. Eene ledige bears, une bourse vide.
De postwagen was —, la diligence etait
Ledebreuk , yr. breuk van eenig lid, fractu, la dilire, f.
vide. De postwagen vertrok
gence partit 4 vide. Eene ledige flesch
Ledekant, yr. en 0. bedftede , die los float en
une bouteille vide. Eene ledige maag hebben,
rondom behangen is , lit de camp, bois de
avoir l'estomac vide. Een — vat, an tonlit , lit , lit d'ange, m. Een nootenboomen
neau vide ; fig. Eene ledige pints, open
-, un lit de noyer.
yak , uitlating in een bock , lacune.f Ledige
Ledekantbehangfel , o. garniture d'un lit de
eaten klinken het incest , (ruenfchen zonder
camp, d'un lit d'ange, de lit, f.
verliand fpreken het incest), ceux qui out
Ledekantgordijn , yr. rideau de itt de camp, m.
tete vide, patient le plus. Een fchip , dat
Ledekantmaker,,
faiseur de lits de camp.
—, ,inet beladen , (alleen met ballast ,) terug
Ledemaat , "m. en yr. medeo.enoot , deelgenoot,
komt , un vaisseau qui retourne lege , non
lid in eene maatfchappelijke of gezellige infréte , qui fait an retour lege , sur son
ftelling , memitte ;
in engere beteek. degene , die belijdenis van de christehj ke godslest. Er float een huis — in deze Itraat ,
dienst hveft gedaan , membre de la religion
it y a- une maison qui vague dans cette rue.
Een — bed , an lit vacant, tin lit qui vague
chretienne; celui ou celle qui a fait confesWij hadden geen enkel bed —, nous n'aviSion de foi.
in. lid , ligchaamsdeel , dock
fchild in een
ens aucun lit vacant. Een
enkel in het meerv. Ledematen, membres,
awaken, viwapen
, une table d'attente.
m. pl.
der. — worden , se desemplir ; fig. ten —
Ledeman , zie Leeman.
hoof&hebben , een — brein hebben (weinig
Leden , o. meerv. zie Lid.
verfiand hebben), avoir la tete vide, le cerLedenftijving, yr. foort yan, beroerte , cataveau vide. Met ledige_ handen te huis kolepsie.
men , tevenir les mains vides. llij inoest
Leder,, Leer , o. bereide huiden , (voor fchoemet ledige handen vertrekken , it fat oblige
nen , enz.) cuir, m. (voor handfchoenen ,
de se retirer lee mains vides. lets met leEngelsch —, du cuir d'Anenz.) peau,
dige handen beginnen , entreprendre q. ch.
marrogleterre. Turksch of Spaansch
sans en avoir les moyens ; commencer q. ch.
quin. m. — looijen , tanner du cuir. — bereiavec rien. (Spreekw.), aller au bois sans
den, tanner des peaux ou du cuir.
tpuzonder bepaalde bezigheid, descognee.
wen, tanner ou couroyer du cuir, des peaux.
occupe, e, inoccupd,e. Hij leidt een — le- aan de fporen , flat over de voetbuiging
lei
mene
une vie inoccupde. Een
yen
,
it
gaat , surpied. m. Spreekw. van eens anders
le-
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Leven, 1172C vie oisive, oisense, faineante.
Ledige uren, heures de loisir, heures perdues. Ledige tijd, Ledigen tijd
hebben, avoir dso loisir. Ik heb het in munen ledigen tijd gefchreven , le l'ai icrzt
tijd
dans Ines heures de loisir.
loolui, niets doende , doorbrengen,
pen , — zijn , (met willen werkeu),
dans Poisivete, passer son temps dans la .1:11neanti, e , butt; e le pave, f‘iinexter.—(geen
werk hebben), et; e sans oavrege. Hij hecit
den ganfcnen winter — geloopen, ii a ete
sans ouvrege , it a chime , tout
Ledige , o. vide, m. De wijsgeeren hebben
in alle tijden veel getwist over het bertaan
van het — de eche beweerde , dat het
heelal geheel vol was, de andere hield
fiaande , dat er ledige plaatlen waren, les
pnilosophes oat beaucoup dispate dans tcus
les temps stir rexistence du vide , les 1117S
voulant que tout Punivers felt entiei ement
plein, les autres soutenant qu'il y avair du
vide. In dezen turn zijn groote ledige
nom= , waar men boomen kan planten , 21
y a dans ce la; din des vides on Pon petit
mettle des arbi es.
Ledigen, b. w. (ik ledigde , heb geledigd),
ledig maken, eider. De glazen vider
les veer es. Feder — , t evider. Gedeeltewat uit doen , desemplir.
Lediggang, m. het leedig loopcn , oisivete ,
Zie Ledit,,heid in dezen zin.
faineantise,
Lediggenger,, m. faineant, pressen:: , battent de pave; fig.fitm. gobe- mot:ekes, calm.
Ledigheid, yr. het met gevuld ruimte ,
dear niets is, vide, itat de ce qui est vide,
In. (in de natnuik. en inzonderh. in de geneesk.), vacliztO, f. De — der maag, let
vacuite de l'estomac. — (in de prakt. en natuurk.)1 acne (vide) —, gebrek aaii bezigheid ,
ties occupation. —, wer;, eloosheid , luiheid,
oisivete, faineantise. Zijnen tijd in — doorbrengen , passer' stn temps dans Poisivete ,
dans la faineantice, faineanter, faire le
fainéant. De — vlieden , fair Poisivete.
Spreekw. — is des duivels oorkusfen, Poisivete engendre beaucoup de real.
Lediging, vr. action de 'rider. Onder de —
van het glas, en vidant Ic verre.
Lediglijk, bijw. d'une manlere vide, it vide.
Leebreken, b. w. enkelgebr. in het tegenw.
deelw. zie LedebraLen.
Leed, o. (ee.) onaangename gewaarwording
van onregt, hoon, fumed, real, tort, m.
injure, f chagrin, m. peine, doulear,, affliction , U zal geed kwaad, onregt,
gefchieden , on ne 'vans fern point de real,
de tot. Hem wedervoer veel — 5 it recut
beaucoup de tort. 'emend zijn
klagen ,
conter ses doleal ces a q. q. Zijn lee&
wezen offer zijne zonden betoonen, se elentil- de :es teches. Lief en — met elkander deelen , partager egalement la bonne et
la mauvaise fortune. 'emend — does, offenser q. q. , fait e du real on du tort 4 q. q.
Het doet mij
zie , het is mij Teed , op
Leed, b. n.
vr. (in Vriesland), rouw,,
als: De.— aanzeggen , annoncer la mort de
q., donner avis de la mort de q. q.
Leed, b. n. (oud.) hatelijk, els: fpreekw.
Een gedwongen eed is God —, Dieu halt
les set meets forces; fig. Het zij u lief of
, (gij moogt willen of niet), bon gre ,
teal gre. eene gewaarwording van droefheici, finarr, ()must, berouw uitdrukkende,
als: Het is of doet mij
j'en sills facile,
j'en ai du chap in, du regret. Iiiijne zon-
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den zijn mij van harte - 5 en vif repentir ou regret de Ines peches. —, (in
fommig, e ftreken) afgunflig, ale: Jets met
leede oogen aanzien, étre envieux de q. ch.
voir q. ch. avec envie. Spreekw. Het is
den eenen bedelaar dat de andere een
flak brood ItiJj gt (de eene misgunt den andeien het goede), run est envieus de la
foe tune de rantre.
Lead, onv. ver. t. zie Lijden.
Leedbrief, M. (in Vriesland), rouwbrief, lettre dans la quelle on donne avis de la mort
(le q. q. lett/ e mortuaire, de devil.
Leeddragend, b. n. rouwdragend, en devil,
quo poi re le devil.
bedroefd, afflige, e.
medelijden , compatissant, e.
Leedwezen , o. droefheid, hartzter, verdriet,
edition, penitence, f. regret, tepentis,
Lee f bear ,, b. n. qui pent vivre, viable, vital, e.
Leeidag ,
meestal in het meerv. leefdagen,
zie Leeftijd.
Leefimddelen, o. meerv. zie Levensmiddelen.
Leetiegel,
inzond. ten opzigte van eten
en drinken , regime, m., thete,
regel van gedrag , regle de conduite.
Lcefregelkunde , vr. (aangaande de gezondheld) , dieatique, hvgienique.
Leeftijd, m. tij d des levens, temps de la vie,
VI. lours de la vie, In. pl. Mijn ganfche
—, al mijne leefdagen, tie ma vie, de tonto ma vie, cant que je vivrai.
Leeftogt, zie Levensmiddelen.
Lecfmis, vr. maniere du vivre. Hij heeft
eene zeer zonderlmge
a sine manses e
e fort singuliere. Zie Levenswijs,
de
Leefwijze, zie Leefwijs.
Leeg-, zie Ledig.
Leek, (ee) perfoon , die niet tot den
geestelijken {tend behooit , laique; seculier;
fig. ongeleerde, ignorant; zie ook Leeken.
Leek, onv. veil. t. van Lijken.
Leekebroeder, m. kloosterbroeder, die de
geestelijken bedient , frere lai, fret e convers
°blot , mouse servant.
Leeken ,
meerv. zie Leek. — 5 ook : het
gemeene yolk , gens .du common,
Leekeregter,, m. wereldlijke regter,, Inge
ou seculier.
Leekezuster,, m. kloosterzuster, die de nonnen bedient, ioeur laie, soeur converse.
Leelijk , b. n. tegenfi. van fchoon , fchandelijk, mismaakt ,
e; fig. nn
crapaud. Deze vrouw is geweldig
cette
emme
est
extremement
laide.
Dit
meisje
fheeft leelijke handen , cette fille a les mains
Een zeer leelijke hood, tin cider;
ort laid. — maken , r endre
dirorfmer,
,
De kinderziekte heeft 'hear
zeer —gemaakt , la petite verde Pa extremewent enlaidie, l'a tout defiguree. Er zijn
menfchen , Welke de opfchik
maakt , it y
a des personnes que la parure
—
worden , devenir laid, e,
Deze
vrouw wordt hoe Langer hoe leeliiker, cette
emme enlaidit de jour en four. Een —114fzien
hebben , avoir mauvaise mine. Een leelijke toin , tin vilain jardin. Een huis,
sine vilaiste maison. Eene leelijke pruik,
une vilaine perruque,
onaangenaam, lase, intig , vervelend, verdrietig,
commode, fdcheux, se. Een leelijke weg,
sun vilain chemin.
flordig weder,
zedelijk flccht , vilain, e, infdremps.
see, michant, e. Eene leelijke daad , sine
vilaine action. Vuile en leelijke woorden , des
paroles sales et vilaines, des propos obscenes. Hij
heeft
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heeft mij eeneleelijke poets gefpeeld ,
joue un vilain tour. lemand een — befcheid geven, donner one reponse brutale ou malhonmete ii q. q. Ben — zeggen , un discours
impertinent on cnoquant. Leelijke manieren
over zich hebben , avoir de vilaines manieres. Er — aan (ongelukkig zip),
étre darns une situation fdcheme, etze malNjw. d'une mantel e
heureux, ease ;
lade, vilairie ou diP .11C vila inemcnt. ,
zedelij k flecht, vtiainement. llij heeft ous
— bedrogen, it nous a vilaiilement trompes.
, toormg , als : lemand — aanz ten , regarder q. q. de traver; , on de mauvais oeil.
Leelijklietd, vr. mismaaktheid , laideur,
oi mite , (d'une per sonne , d'un animal , etc.)
fDe
— van dit meisje miohaagt hem met ,
laideur de cette file ne lui deplait pas. —,
zcdelijke llechtheid, laideur. De — der ondengd , eenen daad , la laideur du vice , d'une
action; fig. noirceur.
Leelijkwording, yr. (weinig gebr.) enlaidissement, m.
Leem, o. (ee), vermengde aarde, nit klei eta
zand beflaancie, argile, terre asse , glaise
Bereide —, (in de fche.k.), liar, m. Ecn
disteleerglas, kroinme glazen kolf, met —
befineren litter , recouvo if de lot une cot rue,
retorte. fig. Wij zip — (fiof), nous somsues des et' es bien jaibles.
Leemachtig , b. n. kleiachtig, d'argile , resseinblant 4 de Paigile, gilleux, se, glaisells, se.
Leeman , (meerv. Leemans), ledeman ,
beeld met bewegelljke leden , door fchilders
gebruikt , mannequin.
Leemanfchap , o. leenpligt , vosselage, m.
Leeman, b. w. (ik leemde, heb geleemd),
enz. beltrijken , enduil e ,
met leem,
; bonsiller, glaiser.
de terre grasse,
Leemkuil, Leemput, M. glaisiel e
Leemte , vr. flinkende wonde, mat, plaie
puante, f. , gebrek, geniis van een vereischte, defaut , in.omission,faute,f. Er ztjn vele
leemten in dat work, tl y a beaucoup de
fautes darns cet ouvrage.
Leemtig, b. n. fig. (bij Vondel), gemeen,
als : — fchnim , ( het loge gemeen), le menu
people, in. canaille, f.
Leen , o, (ee.) leening, (aan een' ander'),
prat. Te — geven ,pr eter. Ik heb dit bock
te — gegeven aan mijnen broeder, j'ai prate
ce livre a mon frere. Van eenen ander , ( ontontvangen
Te
leening), emprunt ,
ontleenen , emprunter. Ik heb deze boeken
, j'ai emprunte ces
van uwen vriend F. te
livres de votre ami F; votre ami F. m'a
ces livres. Ik heb het te ontvangen,
je l'ai emprunte; on me Pa prate. Ik heb
het van uwen neef te — ontvangen, je l'ai
emprunte de votre cousin; veto e cousin me
Pa ?rite. Te 4— krijgen , als : Ik kan bet
niet te — krijgen , ik zal het dos moeten
koopen , on lie vent pas me le preter, par
consequent je coral oblige de l'acheter. Kan
men het hier te — krijgen? est-ce qu'onpeut
Pemprunter ici? Te — vragen , demander
preter. Ik heb het hem te — gevraagd,
je lrii ai demande de me le preter. Zie
de aanmerking op leenen. , Jeengoed,
liggende gronden , met regt van vruchtgebruik, tegen zekere dienstpligten , bhpvende de eigendom aan den leenheer,
ief, m., domaine noble, f. lemand een —
fvergutmen
, donner un fief a . q. Te —
gaan of ho yden, relever un fief: Het — is
vervallen, le fief est wort, ou est retourne
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au seigneur, on est tombe en commise. Een
un fief foi fait. Een verdeeld
verbeurd
un fief demembie ou,distrait. Een geheel of onverdeeld —, un plein fief. Een
open
un fief ouvert ou vacant. Onmid- , ru ne di; ecte. In een — zetten,
beleenen , fieffer. Een — verheffen, een domein of nationaalgoed als — geven , fieffer
tine doniaine. Het — hangt van den koning
:IF, le fief releve du roi. Een — verheergewoden, zie: Verheergewaden. Afhogikellik
—, fief mouvant. In — hebben; posseder
un fief', vat terse en fief: Onafhankelijk
—, fie/ dominant. Adellij k —, fief noble.
Onadellijk —, fief franc.
zoncter woonhu.s, fief en Pair. dat den leenman
tot perfoonlijke dienften, en zelfs tot bijChild met al ztjne bezittingen aan den leen.
beer verpligy , fief lige. —, dat van den
man op de vrouw overgaat, fief qui tombe
de lance en quenouille.
Leenbaarheid, vr. zie Leenroerigheid.
Leenbezitter,
— bezitfter, vr. tenancier,
tenanciere (Pun fief, feudataire , fieffatair.
Leenboek , o. róg is tre du grcfre des fiefs,
Leenbrief,' m. de fchriftelij ke oorkonde , waarin het leen over jets gegeven wordt, lettrer
d'investiture, f. pi.
Leendienst, yr. service de vassal; lige, in.
corvee, f: Ecn tot leendienflen verpligt
el-4;00d, un heritage lige.
Leeneed, tn. la foi ct hommage. Den — doen,
fen' e le foi et hominage.
Leman, b. w. (ik leende, heb geleend), het
gebt-nik van iets voor eenen tijd afilaan,
preter, emprunter. AANMERKING. Men lette
op het onderfcheid in bet gebruik 'van preter en emprunter. Men zegge namelijk :
peter a q. q. maar nooit preter de q. q.
loch wel emprunter de q. q. of a q.q. bij
voorb. Ik heb mijnen vriend geld geleend, j'ai pea de 19 argent 44 mon amt..
Ik heb van mijnen \yriend geld geleend,
j'ai emprunte de Paigent a, de, mon
anti. Eene geleende zaak, een geleend
goed, un prat. Geleend goed, zonder intrest, leening voor eenen bepaalden tijd , (in
de prakt.), commodat, tn. , Leen mij ow
paard, prêtez-moi votre cheval. Op pand
preter sur gage. Deze jood leent enkel
op pand, ce jutf ne prate qua sur gage; fig.
lemand de behulpzame hand —, pricer secours on aide a q. q. , cider q. q.; ook;
preter la main a q. q. Het oor
preter
,het gebruik van jets voor
eenen tijd ontvangen , ontleenen , afleenen
emprunter. Geld van lemand emprunter
de Pargent a q. q. Dat is geleend geld,
c'est arggnt d'emprunt , fig. Een geleende
naam, tin nom emprunte.
Leener, in. die aan eenen anderen leent , pretour. —, die van - eenen anderen leent , emprunteur. Die iets voor niet ter leen ontvangt, (in de prakt.), commodataire, m.
et. f.
Leengeld , o. regt , dat de vasfaal aan den
leenheer betaalt , relief, tn. grondcijns,
censive ,
Leengoed, o. zie Leen. Vrij —, franc-fief;
franc-aleu , ni; terre franche ,
beer, van wieti emu leen afLeenheer,,
hangt , seigneur feodal. (bij de regtsgel.),
fiefant. Opperfie seigneur suzerain.
Leenhof, o. hof, dat in zaken, de leenen betreffende , uitfpraak doet , cour Podale, j:
Leenhouder, m. die een leen heeft, vassal,
feudataire,
Leen.-
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Leenhuldiging, Yr. het fchenken van een leen
aan een' leenman , investiture.
Leening , vr. het leenen aan iemand , prét.
Ecne — van zes duizend gulden doen , faire
ten prit de six milk florins. Eene
lige —, un prdt gratuit ,un don gratuit
—vaniem
Ind , emprunt , heb het blj — 5 je
ai emp; ante. De bank van —, (lombard),
'banque d'emprunt, zie Lombard. —, betaling
der foldij aan foldaree hetzij als voorfcnoe,
hetzij verichenen , prit. De , foldaten hebben
hunne — ontvangen , les soldats ont touche
on rive le pit.
Leenkanier,, vr. chambre feodale, chambre des
fiefs ; zie Leenhof.
meerv. Zie Leenman.
Leenlieden ,
Leenmae , (meerv. Leenlieden), die den
leeneed, (eed van milt-chap) heeft afgelcgd,
waarvoor de beer hem befeherming fella/dig
is, vassal, liommager, homme sic foi.
—dietoperfonlukedinflevrpligts,
un bemuse lige , t edevancier.
Leenmanfchap, 0, hommage, vasselage, m.
dependance d'un vassal, f
Leenpligt , wederkeerige verpligting -tusfchen den leenheer en den leenrean , devoir
reciptoque entre le seigneur et le vassal. —,
hulde van den vassaal aan den leenheer,
hommage, in. la foi et hommage. Den —
doen , faire la fat et hommage. De voile
waardoor de vassaal zicti tot perfoonlijke dienaen verbindt, l'hommage plein,
Phommage lige, la p.pence. Ten aanzien van
den te doenen heefc er geene verjaeing
plaats , let feodalite ne se pi escrit point.
Leenregt , o. regt,, betreffende de leenen , de
wetten, volgens Welke de regten van leenheeren en leenmannen beilist worden , droit
m. Men heeft dit goed volgens de
wetten van het leenregtelijk , ingetrokken, on a saisi cette ter re f'odalement. Iemand die het — geandeerd heeft, feudiste.
regt om een leen te geven , dr oit d'investure 9 111. -, regt , om iu een leen op
te volgen, mouvance, mouvance feodale. Zijn
— bewuzen, prouver sa mouvance. Twee
onderfcheidene heeren kunnen Diet in hetzelfde goed het — hebben , deux seigneurs
differ ents ne peuvent avoir la mouvance d'un
mime fief
Leenregtelijk , bijw. feodalement.
Leenregter,
regter in de leenzaken of van
een leenhof, juge feodal ; juge d'une cons
feodale.
Leenrente, yr. rente qu'un vassal paie au seigneur feodal ,f; cons , Vrij van leenrenten
allodial, e. Goederen 5 die vrij zijn van leenrenten , onleenroerige,biens allodiaux , m.
Leenroerig , b. n. dal van een leen afhangt,
leenpligtig, feodal, e, fieffal, feudataire ,
makers, tot
( in de regten) fieffatail e.
leen geven , fieffer, donner en fief: *
Leenroerigheid , vr. dependance , feodalite
mouvance, tenure.'
Leenfchrijver, tn. secretaire d'une coilr feodale, greffler de la chambre des fiefs.
Leenfpreuk, yr. (in de welfpr. ), overdragtelijke
uitdrukking, mitaphore ; figs' s e,
expression figuree. Eene overdrevene —,
Wee metaphore outrie. Eene iloute of gewaagde — , tine metaphote hardie.
Leenfpreukig , b. n. metaphor ique, figuree ,
legorique , tropologique.
bij w. , metaphoriquement , d'une maniere metaphorique.
Leenfleifel , feodalite , systdme feodal, tn.
Leenaer,, vr. die leent aan eenen anderen , pretuese.; van een' ander', emprunteuse.
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Leenverheffing, yr. relevance d'un fief; rem.
Leenvrouw, yr. als vrouwelijk van leenman ,
dame qui possede un fief; van lcenheer, dame feodale.
Leenzaken, yr. meerv., matieres feodales.
Leep , b. n. enkel van de oogen , met een
bedorven vocht gevuld, dat dezelve duet
tranen , chassieur, euse. Leepe oogen, hebben , avoir les yeux chassieux. Die leepe
oogen heeft , un chassieux, urge chassieuse;
fig. —, doortrapt, loos, ruse , e.
fin, e. Dit is een — wijf, c'est tine femme
bien rusee , c'est tone fide usee. Hij is door
en door —, c'est en tuse matois.
, in
leepheid gegrond, als: Eene leepe daad,
tine finesse ; bijw. , overdwars, enkel in :
lemand — aanzien , r egarder q. q. de travels:
Leep , vr. eakei gcbr. , in : van de krugen
recevoir des sonfflets.
leep mensch, ruse matois, ruse,
Leeperd,
bemire ruse. Hij is een
c'est ten ruse
matois,
Leepheid, yr. chassie; fig. loosheid , doortrapiheid , ouse, finesse. Zijne
heeft hem.
trompte.
bedrogen , sa finesse
Leepigheid, zie Leepheid.
Leepoog , o. sell chassieux.
m. en yr. gni
a les yeux chassieux, qui a la chassie aux
yens, tin chassieux, leomme chassieux
cnassieuse, femme chassieuse,
Leepoogig, b. n. leepe oogen hebbende , chassieux, euse.
(Leepoogigheid, vr. chassie.
Leer, y r. zie Ladder.
Leer 0. zie Leder.
Leer, y r. regel van gedrag, les, leering , ense;gnement ; m. instruction, lecon,
Laat
dat tot eene — zijn , que cela vests serve
de lecon, d'avis. Dat zal mij t\ot eene —
zUn , zoo lang ik leef, cela see servira de
lecon tweet que je eene waarheid,
in woorden voorgedragen , doctrine, f Eene
nieuwe — in de wereld brengen, introduire
wee nouvelle doctrine dans le monde. — , de
geheele zamenhang van eene waarheid, doctrine, f. De — van Jezus Christus , la
doctline de Jesus Christ. —, inzonderh. al
de voorlchriften der christelijke godsdienst,
la doctrine ; la doctrine chretienne. De christelijke , la doctrine chi etienne. De —van
het evangelic , la doctrine de l'evangile. Dit
itemt met de — van het evangelic overeen ,
cela est con forme â la doctrine de l'evangile.
De —, (leeraellingen) der Godsdienst,
, de
de wijsbegeerte, les dogmes de la,
la phelosophie. De — van Spinofa , le spinonisme; zie toefland van
eenen die onderwezen worth, apprentissage,
in. In de — zijn etre en apprentissage. lemand bij eenen fchoenmaker
in de — doen ,
'
mettre q. q. en apprentissage chez en cordonnier.
Leeraar, m. onderwijzer,, leermeester, precepteur,, instituteur, maitre; zie Leermeester, Onderwijzer. docteur, endoctt ineur * ;
hoogleeraar, pro fesseur, (boerti.g) pedagogue. —, inzond: kerkleeraar, netnistre,pasteur , pt edicateur.
Leeraarsambt, o. inzond. ambt van eenen kerkleeraar, ministere, tn. Moog--, professorat,
m. —, de waardigheid van eenen doctor,
doctorat, m.
Leeraarfchap, zie Leeraarsambt.
chaire de docteur,
Leeraarsitoel,
Leeraren , b. w. (ik leeraarde , ik heb geleeraard), onderwijzen , zie Leeren.
Leer.
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Leerares , yr. femme qui enseigne , maitresse,
institutrice.
Leerbegeerte , yr. envie d'apprendre , application.
Leerbegrip , o. point de doctrine, dogme , m.
Leerbereiden , zie Lederbereiden.
Leerbereider, zie Lederbereider.
Leerdicht , 0. poême did/league, m.
Leerdichter,,
pod te didactique.
Leeren , zie Lederen.
Leeren , b. w. (ik leerde , heb geleerd)., onderwijzen , (met len 3 Li en naamv. van den perfoon en den 4 Len , yan de zaak ; of bij weglating van de zaak , met den perfoon in den
4" naamv. ; in welk laattle geval de zaak
dikwijls door eene onbepaalde wijs wordt
uitgedrukt), enseigner, apprendre , lost, wire, onderwuzen in de godsdienst ,
catechiser. Hij heeft mij de wiskunde geleerd , c'est lui qui m'a appris ou enseigne les
mathematiques. Hij leert mijne dochter danfen , it apprend a danser 4 ma flue. (AANMERK. Enseigner beteekent onderwijs geven
in eenc of andere wetenfchap ;.apprendre ,
onderwijs geven , waaruit de onderwezene
nut rrekt ; terwij i instruire alleen toepasseIijk is op den perfoon , die onderwezen wordt;
bil voorbeeld: lemand de fpraakkunst —, enseigner la grammaire a q. q. Dit kind leert
goed 9 cot enfant app, end bien. Doze meester
leert, onderwijst ziine leerlingen goed, ce maitre imtruit bien ses disciple,. De kinderen —
lezen , enseigner ou apprendre aux enfants a
lice. De natuur leert de dieren zoeken , wit
hue dienfbg is , c'est la nature qui instruit les
bites a chercher ce qui lent- est prom e ; fig„
of fpr. w. Ik zal hem mores — , (hem antlers
doen leven , zun gedrag doen verandeien) ,
je iui apprendrai bien 4 vivre. Nood leert
bidden , fah e de necessite vertu, etc. zie
Bidden. —, onderwijs geven in , leeraren ,
enseigner, professer. Deze hoogleeraarleert
de wiskunde , ce professer professe nu enseigne lee mathematiques. —, van eene misdaad overtuigen en ftraffen , als wit zal
men den (lief — ? queue peine est-ce qu'on
imposera au voleurk.que fera-t-on du voleur 2
de queue maniere traitei a-t-on ie voleur?
noodzaken tot iets, forcer, obliger. Dat
zal ik u wel — ! je vous y forcerai bien ! je
vous le feral faire ! nadeel doen , als :
Hij kan mij fists —, (geen kwaad doen) it ire
pent me faire aucun too t. , vaardigheid in
iets trachten te verkrti gen , door jets dikwijls
te doen enz. apprenth e. Zijne les — , apprendre sa lecon. Verfen
, apprendre des vers.
Eene fabel van buiten —, apprendre une
able ' par coeur. Eene taal ftuderen , apf
prendre on itudier tone langue. Achteruit
—, ( het geleerde vergeten) , desapprendo e.
Pit kind, wel verre van to vorderen , leert
dagelijks achteruit , leert hoe langer
hoe sneer achteruit , cet enfant , bien loin
d'apprencke , desapprend tons les fours.
Eene kunst — , apprendre nit art. Een
handwerk —, append; e on métier. — danfen , zinger, teekenen, fchrijven, paardrijden , enz., apprendre a danser, a chanter, a dessiner,, a ecrire , a monter
, zich de gewoonte van iets eigen
maken, apprendre. —liegen, zwijgen , enz.,
apprendre a ;venal-, a se taire , etc. Van
weinig — leven , apprendre a vivre de pen.
lemand kennen , farce la connaissance
de q. q.; zie ook Geleerd.
Leeren , o. onderwijzen , instruction, f., enseignement , m. Het — is hem verboden,

LEE
on lui a defendu d'enseigner. —, het on-

derwezen worden , etude, f. Het — der
gefchiedenis , retude de Phistoire. Het —
kost veel geld , r etude coute beaucoup d'argent.
Leergast , zie Leerjongen.
Leergeld , o. geld , dat men voor het leeren
betaalt , fchoolgeld , argent, salaire ou hoe qu'on pale a res maitres , apprentisnor
(rouwkoop) besage , na; fig. Hij heeft
am, is ses depens ; it est detaald ,it
venu sage, a ses depens ; it a paye la folle
enchere.
Leergezel , zie Leerjongen.
Leergierig, b. n. gaarne willende leeren ,
sic eux , eusc , envieux, se , d'apprendre
de s'instruil e ; studieux , euse ; etc, amateur,
ami de Petude , qui cherche a s'instruire ,
philomatique.
desir d'apLeergierigheid7, Yr. application ,
prendre ou de s'instruire , in. envie d'apendre on de s'instruire , f amour de POtude.
Leergraag, zie Leergierig.
Leering, yr. het leeren , doch in dozen zin
weinig gebruikt, apprentissage , , leer,
les , onderrigting , instruction, lecon. Dat
zal mij tot eene — verarekken , cela me servira
tucht , discipline ; zie Leer , m.
de lecon.
Leerjaar,, o. annee d'apprentissage , In zijn
eerfie —, dans la pr em; ere annee de son apentissage. Leerjaren , meerv. Leertijd ,
apprentissage , in. fig. noviciat , m. Hij heeft
zijne leerjaren uitgediend , it a fait son apps entissege ; it est so; ti d' apprentiss age. In
zijne leerjaren zijn , faire son apprenassage.
Leerjongen , m, inzond. degene , die een ambacht leert, apprenti, garcon; fig. Gij zijt
nog maar een —, (gij zijt daarin nog niet
ervaren) , vans n'étes encore qu'un appenti.
— in de cunt, ; icochon. — in de glasblazerij , cueilleur.
Leerkind , o. enfant qui va a remle , m. et
f. petit ecolier ; m. petite ecoliare , apprentie.
Leerknaap , zie Leerjongen.
Leerknecht , zie Leerjongen.
Leerkooper,, zie Lederkooper.
Leerling, in. en yr. degene , die iemands leer
(inflellingen) beoefent en volgt , disciple.
De leerlingen van jezus , les disciples de Jesus Christ. be leerlingen , (aanhahgers of
volgelingen) van Plato , les disciples de
Platon. —, degene , die door iemand onderwezen wordt, disciple , eleve , ecolier.
AANM. Deze drie Franfche woorden verfchillen daarin, dat disciple iemand beteekent, die de werken van eenen meester
befludeert en zijner leer is toegedaan : Newton en Cartesius hebben leerlingen kehad ,
zelfs na hunnen dood , Newton et Descartes
set era des disciples , metre apres leer snort ;
eleve heeft het nevendenkbeeld van opgevoea -worden ; doch wordt ook inzonderheid
van leerlingen in eene der vrije kunfien ,
als fchilder-, beeldhpuw-, bouwkunde , enz.
gebezigd; ook in eenen ruimeren zin : iemand:
die to voren het onderwijs van eenen anderen genoten heeft, (kweekeling). Deze
fchilder heeft verfcheidene leerlingen, ce
peintre a plusieurs eleven. Ecolier, alleen
flaande , beteekent eigenlijk een kind , jongen (ecolier) of meisje (ecolieo e), die op
fchool gaat ; doch het , wordt ook gebruikt
van degenen , die van een' onderwijzer onderrigt ontvangen in eenige kunst, die tot
de vrije kuntLen behoort , zoo als : fchermen,
danfen , enz. doch (in dit geval met bijvoe, ging van eon ander woord, dat den aard
vain
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van het onderwijs uitdrukt : Deze danmeester heeft weinig leerlingen, ce maitre de
danse a peu d'ecoliers. Deze fchermmeester
maakt goede leerlingen, ce maitre d'escriine fait de bons &oilers. Zie ook Leerjongen.
Leerlingfchap; o. apprentissage, m.
Leerloolien, zie Lederlooijen.
-Leerloolj er, zie Lederlooljer.
Leerloolj erij , zie Lederlooijcrij.
onderwijzer, maitre, preLeermeester,
cepteur,, instituteur, (boertig),pedagogue;
zie Leeraar.
Leermeestere§, yr. onderwijzeres , leerares,
mattresse, institutrice.
Leermeesterfchap, o. emploi d'ecole ,
charge de precepteur,, f: preceptorat , m.
o. appi entie , f De leermeisjes
Leermeisje
eener naaifter, les apprenties d'une couturiere.
Leeroefening, letteroefening , yr. etudes, f. pl.
Leerrede, yr. (meerv. Leerreden en Leerredenen), preek, sermon, in. precise ,predication. Evangelifclie onderwijzing of
lesfen der oudvaders in het fink van de
christelijke godsdienst. De fchoonfte evangelifche leerredenen der kerkvaders zijn die
van den H. Chrijfostomus en Gregorius, les
plus belles homilies des pores sont celles de
St. Chrysostome et de St. Gregoire. Zedeparenese.
kundige
Leerregel , m. grondregel, maxim°, f: zetregel, aphorisms,
Leerrijk, b. n. risk in leeringen, instructif,
ave.
Leerfehool, yr. ecole; hooge —, academie ;
fig. Hij is in de — der ondervinding wijs
geworden, it s'est instruit a l'ecole de l'experience. Alles omvaztende waarin vele
wetenfchappen en kunften-geleerd worden,
ecole polytechnique.
Leerfpreuk, yr. zinrijke, leerzarne fpreuk,
kernfpreuk, sentence, aphorisme, apophthegme , m.
Leerftellig, b. n. dogmatique, tlidactique,
systemattque. bijw. dogmatiquement.
Leerftelling 9 yr. leerfluk, dogme
Leerftelfel, o. het gelfel van iemairds leer,
systerne, M.
Leerftul, in. style dogmatique.
profesiorsplaats, chaise de proLeerftoel,
fesseur,, f.
Leerfluk,' o. punt van eene leer, dogme, article,- point de doctrine, in. these, f.
Leertijd , m. cours tPetudes. — op een ambacht,
de
apprentissage, compagnon;sage , —
godsdienst , catecl-sumenat; zie Leerjaren
op Leerjaar.
Leertje , o. verkl. w. van Leer, Leder, petite courroie,laniere de cuir, f Leertjes, o.
meerv. van de fpuigaten , elapets, tn. —,
voor de wagenluns, goupille, f
Leertje, 0. verkl. w. van Leer , Ladder, petite t"chelle echelette , f.
Leertoon ; m. ton dogmatique.
Leertouwen , zie Ledertouwen.
Leertouwer, zie Ledertouwer.
Leertouwerij , zie Ledertouwerij.
Leeruur,, o. lecon, classe, f. Op het einde der
leeruren, a la fin de la classe.
Leerwijze, yr. methode, die itmand bij zijn
onderwijs volgt, methode. De — van Prinfen , la methode de Prinsen.
Leerzaam, b. n. gefchikt om te leeren , leergierig , docile, disciplinable, applique, e.
Een -- kind, (jongen), un enfant docile ,1
(meisje), one enfant docile. Een leerzame
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aard, an nature! docile. Het paard is een
zeer Bier, le cheval est on animal fort
docile. De olifant is van alle dieren het
leerzaamfle, !'elephant est de tons les aniinaux le plus disciplinable. — , leerrijk, onderwijzend, instructif, ave. Een — bock, un ?lyre
instructif. —, naarflig, oplettend, applique,
e.
NAY. docilement ; didactiquement.
Leerzaamheid; yr. gefchiktheid om te leeren,
leergierigheid, docilite. leerrijke hoedanigheid, qualite instructive.
Leerzucht, vr. zucht, lust om te leeren,
envie, f: ou &sir, m. d'apprendre ou de
s'instruire, goat, m. passionpour !'etude, f:
Leerzuchtig, b. n. qui acme ou qui cherche
apprendre ou a s'instruire, studieux, euse.
Leerzuchtigheid, zie Leerzucht.
Leesbaar, b. n. lisible. Leesbare letters, des
caracteres lisibles. — fchrift, ecriture lisible. Zijn fchrift is niet fraai, maar het is
—, son ecriture n'est pas belle, mats elle est
lisible. fig. Dit boek is niet (kan niet
zonder misnoegen gelezen worden), ce livre n'est pas lisible.
bijw. lisiblement.
fchrijven, eerire lisiblement.
Leesbeurt, yr. tour de lire, m. \Vie vervult
de —? qui est-ce qui lira? Hij heeft,dezen
winter vier leesbeurten, it lira quatre fobs
eet hiver.
Leesbibliotheek , yr. verhuurbibliotheek, cabinet de lecture , boutique oh on lone- des
houden , donner des livres en
vies. Eene
lecture.
Leesboek, o. om in te lezen, livre tie lecture, in. — 5 boek, dat een hoogleeraar gebruikt urn den fludenten daaruit voor te
lezen en dit te verklaren, compendium,
Leesgezelfchap, o. gezelfchap van perfonen,
die s zich vereenigen tot het lezen van boeken, societe de lecture , f Hij is in eau —,
it est membre d'une societe de lecture.
Leeskabinet, o. cabinet de lecture , tn.
Leeskamer, yr. chambre de lecture.
Leeskunst, yr. art de lire, in. lecture.
Leeslesfenaar, m. pupitre.
Leeslust,
amour pour la lecture, gout de
la lecture.
Leesoefening, yr. exercice de lecture, m.
Leesplaats, vr. lieu, endroit oh on lit , in.
Leesfchool, yr. ecole oh l'on apprend a lire.
Leest , yr. geflalte, bijzonder van het menfchelijke ligchaam, taille, stature. Deze vrouw
heeft eene fchoone
, cette femme a la
taille belle. fig. Lieden van eene —, (van
eene klasfe), gens de la mime classr, gees
qui s'entendent bien ; gees qui sont du meme sentiment, m. —, vorm van fchoenen , koufen, enz., forme. Eenen fchoen
op de — flaan of zetten, inettre one forme
dans en soulier; mettre ou mentor un
sur la forme. Koufen op de — zetten,
en former des bas ; fig. fain. Het lijf op de
—zetten,(onmatig eten), se gorger de flourriture. Zich op eene hupfche — vormen,
(goede voorbeelden volgen), suivre de bons
exemples on modeles. Op eene andere —
fehoeijen , (anders inrigten), donner tine
autre tournure, accommoder a sa fanteisie.
Zia fchoeijen op eene (komen wel overeen), ils s'entendent Lien; ils sent d'intelligence ils sent du mime sentiment. Spreekw.
fchoenSchoenmaker houd u bij uwe
maker, blijf bij uwe ( ga niet buiten
uwen kring, oordeel niet over ding-en
waarvan gij geene, kennis hebt ), ne sone;
pas de votte sphere, qua chacun so mile- ate
®o

sods
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son propre mhsier; medecin gueris-toi toiembouchoir, no.
memo. Laarfen
Leesteeken, 0. (in de fpraakk.), marque, f.
on caractere de la prononciation. Het plaatfen der leesteekens kennen, entendre la ptononciation.
Leestenmaken, o. metier de form ,er, m.
fai,eur de formes, forrnier.
Leestenmaker,
Leester,, yr. zie Lezeres.
tem,is de lecture.
Leestijd,
Lcestoon, m. ton de celui qui lit; ton tie la
declamation. Zijn — bevalt mlj niet, son
ton ne me plait pas.
Leesuur, 0. heure de lecture, f:
Lesswils , yr. womb e ou mdthode de lire. Zie
Lezing.
Leeswiize , zie Leeswijs.
Leeuw,, een bekend vleeschvretend Bier,
lion. De leeuwen brullen , brieschen, lee
lions rugissent. (AArim. offchoon de neer
Weiland het woord brief then van eenen leeuw
afkeurt, komt het echter bij goede fehrijvets , en bij hem zelven bij Briefehen als
zoodanig voor). Een briefchende leeuw,
no; lion rugissant. Een jonge ton lionceau. Als een — vechten, se battre courtsgeusement ou comme nu lion. Er uitzien als
(verfchrikkelijk), avoir le regard
een
terrible; fig. Hij is een (heeft den cooed
van eenen leeuw), c'est un lion, un vrai
lion; it a an coeur de lion. De gouden —,
(herberg of logement , waar een gouden leeuw
uithangt) als: flij logeert in den gouden
—, it est loge au lion d'or. —, het vijfde
teeken van den dierenriem, lion. De zon
is in den —, le soleil est entri,dans le lion.
zie ook Leeuwtje. Gaande —, die .het hoofd.
vooruitfteekt, en beide oogen en ooren zien
laat, (in de wapenk.), lion Uvalde', passant.
Leeuwachtig, b. n. en lion, comme un lion,
e.
zekere
Leeuwenbek, m. zie Leeuwenmuil,
plant, mufle de lion.
Leeuwenblad, o. zekere plant, feuille-de lion, f.
ecu
Leeuwendaalder, Leeuwendaler ,
lion; (jadis mows= de liollande de quarante deux sots).
Leeuwenhart, o. coeur de lion'; fig. zie LeeuWenmoed.
Leeuwenhol, o. antre, m. on caverne de
lion, f:
Leeuwenhuid, yr. peau de lion; fig. De —
aantrekken, (den fchijn van dapperheid aannemen ), faire le fondant. etc.
Leeuwenjong, o. lioncean , tetzt d'un lion , no.
Leeuwenklaauw,, m. grife de lion, f.
Leeuwenkop , m. tete de lion, f.
Leeuwenkracht, yr. force de lion; grandeforce; force extraordinaire.
Leeuwenkuil, m. zie Leeuwenhol, fosse aux
lions, f.
Leeuwenmanen, yr. meerv., criniere ou jube
de lion, f.
coeur de
Leeuwenmoed, m. courage d'un
lion.
mufle de lion , m. gueule
Leeuwenmfiil ,
de lion, f.
Leeuwenorde yr. zekere ridderorde , ordre
du lion.
Leeuwenriddcr, m. chevalier de l'ordre du
lion.
zeLeeuwenftaart, in. queue de lion, f:
kere plant, queue-de lion, f.
zekere
Leeuwentand, m. dent de
plant, ,dent-de lion , f ; pissenlit, na„
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Leeuwenvoet, m. pane de lion, f. — zeker
alchimelle,
plant, pied-de lion ,
italiaanfche plant, leontopetalon.
Leeuwenwelp , zie Leeuwenjong.
Leeuwerik , rn. zeker bekende zangvogel, alouette , Soort van —, mauviette, f. turlut.
Leeuwerikken met eene tiras vangen, arts,tenset des alouettes. Aschgraauwe
cochelivier ou cujelier.
d, elle , f. Bosch
Kuif
cochevis. Kleine gekuifde
bois.
Leeuweriksjagt, vr. chasse aux alouettes.
Leeuwerikskooi, y r. cage d'alouette.
Leeuweriksnest, o. nod d'alonette, tn.
Leeuweriksnet, o. filet aux alouettes,
tirasse,
Leeuweriksvangst , yr. chaste aux alouettes.
Zij zijn op de — nit, ils sons alles a la
chasse des alouettes ; its sons` alles tirasser.
LeeuwersOogen , Leuvers , m. meerv. (fcheepswoorcl,)gaten in de lijken der zeilen, waardoor de zeilen een reefj e ingebOnden kunnen worden ancettes cotes, de bouline, f. pl.
Leeuwin , vr. lionne.
Leeuwinnen-melk, y r. lait de lionne, m.
Leeuwrik , enz. Leenwerik, enz.
Leeuwsch, b. n. zie Leeuwachtig.
Leeuwtje , o. verkl. w. lionceau, petit lion ,
inzond. zekere hond, chien-lion, tn.
Leewater,, zie Ledewater.
Leg, Legge , yr. in bet gem, levee, eijerflok
van hoenders, cenden en ganzen , ovaire ,
m. d'une poule, etc. — , (in Gelderl. en
elders) laag fehoven op den dorschvloer,
concise , f. lit, no. Eene — koren afdorfchen , battre tone concise de ble.
Leg , m. het leggen der hoenders, vogelen, enz.
ponce, f.
Legaat 0. hetgeen iemand bij uiterflen wil
vermaakt wordt , legs, m. Hij ontvangt een
— van daizend gulden, tl repoit un legs
de mille florins.
Legataris ,
(oud w.) degene die een legaat
ontvangt, erfgemaakte, legataire, In. et
Legateren , b. w. (ond. ; (ik legateerde, heb
gelegateerd),. als erfenis bij uiterflen wil
maken , leguer. Hij heeft mij vijf honderd
gulden gelegateerd, it m'a legud cinq cents
florins.
Legbord, o. (bij papierm.) plank waarop
legger de bladen legt, planche -de leveur, f:
Legdagen , m. meerv. (fcheepsw.) jours de
planche, tn. pl. starie, f:
Legends , yr. lo*,ensbefchrijvingen der heiligen , in de R. kerk, legende. De legende
lezen , lire la legende. eene enkele zoo-,
danige levensbefchrijving, legende.
Legendenfchrijver, m. lc' gendai; e.
Leger , m. toeltand van iemand die , ligt , vooral van eenen zieke, als:, 1k had een —
van zeven wekeri, j'ai Ile oblige de m'aliter
pendant sept semaines; fat etc retenu
lit pendant sept semaines. —, plants waar
men Jigs, concise, f: inzonderh. van dieren,
glee, lit, (bij jagers), van wilde dieren, reposee, f. (van eenen haas, ook)forme , Het--, van den wolf bi,i dag, liteau,
M. 1-let — van een wild zwijn, bange
Het hert heeft het — verlaten, le cerf a
debuche. Een beest uit zijn — opjagen, forcarder une bete; faire sortir acne bite de
sot glee. Eenen haas in het — vangen ,
prendte un lievre au gite, en forme, Eenen
Naas' in zijn — fchieten, tuer ur1 lievre au
gite. Eenen haas , een hert tilt zijn leger opjagen , lancer un lievre, un cerf.--, stroo
Voor een
voor een paard, litiere,
paard
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paard een — van flroo maken, Faire
flaapplaats van een
litiere a un cheval.
mensch, couche, f: plaats waar een
krijsheer zich ondcr den blooten hemel onder tenten legert, camp, m. Het — opbreken , lever le camp, decamper. Het — seder fiaan, asseoir no camp. De vijanden in
het — overvallen, overrompelen , fo cer les
ennemis dans leer camp. Een — verfterken ,
retrancher en camp. — , krijgsheer in het
algemeen , armee, f. Een — in flagorde
flellen, fcharen, ranger une armee en baEen — op de teen brengen , mettre
une armee cur pied. Het — overrompelen,
surprendre nee, l'attaquer a l'improviste.
Een vliegend—, un camp-volant , m. reserve,
Legerbaar,, b. n. waar men legeren kan , oh l'on
pent camper commodement , p-opre a camper.
Legerbed , o. Legerfloel, veldbed,
siege
pliant ,lit de camp, in.
bulletin
d'une
armee,
m.
Legerberigt, o.
Legerbezorger, m. proviantmeester,
onnaire.
Legerbijl, yr. hackie d'armes.
Legerbode , m. messager on courrier de Parnice.
Legerboef, m. trosboef, of knecht, goufat.
Legerbrood, o. commiesbrood, pain de munition, vs.
boulineur.
Legerdief,
Legeren , b. w. (ik legerde, heb gelegerd),
eene plaats bezorgen om te leggen , coucher.
Zich — , (het leger opflaan ), -se cami,er.
Zij legerden zich digt bij den berg , its
campement pros de la montagne. Zich voor
eene vesting —, camper devant une place
orte. —, o. w. Zijn leger hebben, camper.
fNVij
hebben daar zeven weken gelegerd,
nous y avons campe pendant sept semaines.
—, (met zijn) zijn leger opflaan , camper,
se camper, asseoir le camp. Zij zijn in eene
vlakte gelegerd, its caiapent dans une plaice.
Legerhoer, yr. troshoer , femme de joie ,garce, putain„ , prostituie ou gone gandine qui
suet tine armee.
Legerhoofd, o; Generaal, general en chef ,
general "'armee generalissime.
Legerhut, yr. veldtent , tente.
Legerig, enkel gebr. in Bedlegerig.
campement
Levering, yr. action de camper
crime armee, m.
Legerjongen, m. Legerboef, goujat.
Legerkar, yr. zie Legerwagen.
Legerknecht, in. Legerboef, goufat.
Legerkost, m. vivres ,d'une armee, m. pl. mupl.
nitions de bouche,
Legerkundige, m. tacticieq.
Legerkunst , y r. kunst of kunde om een leger
op te flaan, aft de camper, m. —, bij de
ouden, castrametation, — om een leger
in flagorde te flellen tactique. — om een
leger te bevelen , sttategie.
Legerkwartier, o. legerpiaats, quartier d'an
camp 5‘m.
meerv. subsides , ou frais
Legerlasten ,
d'une armee.
armee.
Legermagt ,
Legermeter.
celui qui trace en camp,
quartier-maitre.
Legermeting, zie Legerkunst.
Legerplaats, yr. camp , quartier. Eene wel
, an quay tier bien retranchd.
verfchanste
— der wilden , cabanage.
Legerfcharen , zie Heerfcharen.
Legerftede, yr., bed, lit, gite , m. concise, f.
—, camp, campement,
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Legertent, yr. Legerhut, tente.
marche d'une armee, expediLegertogt ,
tion, f.
Legertros, m. bagage, attirail ou train d'une
armee.
Legertucht , yr. discipline militaire.
Legertuig , o. instruments , m. pl. on machines de guerre, f:
Legerwacht, yr. garde d'un camp, f. piquet, m.
Legerwagen, in. chariot de bagage.
Legerziekte, vr. maladie contagieuse d'un
camp, fievre de camp, fievre de Hongrie.
Legge, yr. zie Leg, yr. in de eerfie beteekeais.
Leggebord, zie Legbord.
'Leggeld , o. (zeew.) droit de starie,
Leggen, b. w. (ik legde of leide, heb gelegd
of geleid), doen liggen, in onderfcheiding
van zetten (doen zetten), en fiellen (doen
than), coucher. Een kind te bed —, co ucher ten enfant, (le mettre ate lit); fig. Hij
heeft zijnen man op den grond gelpgd , it a
couclze son adversaire sur le cast-eau; it a toe
son homme. — bepaaldelijk; zich — 5 (zich te
bed begeven), se coucher , aller au let, se
mettre au lit; fig. De wind legt zich, le vent
s'abat. —, in eenen meer algemeenen zin ,
plaatfen , mettre , poser, placer, asseoir , etendre. Leg deze boeken op de tafel , mettez
ces livres sur la table. Hoot aan het visor
—, mettle du bois au feu. Lets weder op
ch. en sa place.
zijne plaats—, remettie
couDe eerfle verwen eener fchilderij
cher les premieres couledrs d'un tableau. De
foindre les mains. Een
handen te zamen
ftuk hoot op de andere zijde (bij tine`
merl.), abattre une piece de hots. Eenen
balk op deszelfs breede zijde —, poser de
-plat une poutre. Het fundament tot een gefaire , poser ou jeter lee fondebouw
ments d'un edifice. Den eerflen peen van
asseoir la premiere pierre
een gebouw
d'un edifice. Eenen nieuwen vloer in eene
plancheier un appartement a nevi:
kamer
mettre du via a la
\iVijn in den kelder
cave; encaver du vin. Strikken tendre
Bezetting
in
eene
plaats —, metdes facets.
tre garnison dans une . 12,lc.fce ; fig. De hand
aan iets (iecs beginners' te behandelen),
mettre la main a un ouvrage. Iemand iets
in den weg —, als: 'Ikea hij: u iets in den
vous a offense?
weg geletd ? est-ce
dresser des embaches A
Iemand lagen
De
fchuld
op
eenen
anderen
, (rehuiq. q.
ven ), jeter la fante sur an autre. Iemand
de woorden in den, mond —, dieter ou sugdoit disc. Eene clad
terer a q. q. ce
ieduire une vilin de asch —, in kolen
le en conches. Iemand iets te laste — 5 accuIemand
de kaarten —
ser q. q. de ch.
(iemand nit de kaarten waarzeggen), tirer
les cartes a q. q. De hand op den mond—,
(nit eerbied zwijgen), se taire par respect.
Nieuwe lasten op—, imposer de nouveaux
impilts. Den grond tot een twist —, jeter les,
fondements d'un'e dispute. Eenen razende aan
enchainer ass homme ens age.
eene keten
iets voor een' zekeren tijd aanwenden ,
ter verkrijging van een oogwit , als: Geld
ook enkel: In,de loterij
in de loterij,
van.
gent 4 la loterie.
mettre de
ogelen voortbrengen , als Eijeren —,
Eene
hen,
die
alle
&gee::
pondre des veufs.
ours De
pd tous,les fours.
legt,, eene poule quipond
legt hare eljeren in bet nand, la
tortue pond see oeufs dans le sablo. Spreekw.
0o2
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Er is glens zoo wijze hen , of zij legt wel
een ei in cle netels (niensand is zoo wijs of
hij begaftt wel eenige zotheid , domme fireek),
pessonne sisage, qui ne commette des bevues.
(zcew. ) als : Dc kiel —, attenter on
poser la quills. Het land —, noyer la terse.
Het gefchut in de rolpaarden —, affilter
les cations. 1)e zeilen —, poser les voiles.
Op zij de —, avoir ou mettre a la bande.
Het wand oni den mast —, capeler les hailbans. —, o. w. (bij de papierm.) de vellen
van de vilten petnen en op elkanderen leggen , lever les feuilles de dessus les fent; es.
Deze jongen legt goed , ce garcon est en
excellent levcur.— , (bij fchipp.), als : Aan
Oen wal —, landen , atterir. Aan den wind
—, faire ralinguer. Met de zeilen voor of
Op den mast —, avoir les voiles sus- le mat.
de wind legt zich (won't gunflig) le vent a
donne. (AANioI. Dit woord worth dikwijls vetkeerdelijk voor Liggen gebruikt , hiervan zijn
eenige alleidingen zoo zest in gebruik , dat
het nioeijelijk zal wezen , de van Liggen
afgeleide daar voor in te voeren , bij voorb.
Legdagen voor Ligdagen Leggeid voor
Liggeld 5 Legger,, ( onderile molenfleen)
voor Ligger : zie ook de AANss. op Liggen.
Leggen, o. action 4e couches. , etc. zie Leggen. inzond. het eijer-leggen der vogelen , ponte, f.
Legger,, degene die legt , cella ozi Celle
qui concise, met, etc. zie Leggen. — (bij
de papierm.) de gene die de bladen papier
van de vilten afneeint om ze op elkandef te
leggen , ten einde dezelve, geperst zijnde ,
te droogen te hangen , leveur. iets ,
dat gelegd. is ; bij verwarring voor Ligger,,
als : onderfte molenfleen , meule dormante ,
('bij drukkers ) , blad pagite.
pier , enz. op het tijmpaan , feuille de pa( bij
pier, etc. miss sur le tympan ,
timmerl.) fteekbalk , chevitre. vaartuig, om fchepen op zijde te halen, coquet eau , m. —, (fcheepsw.) plank om uit en
in een fchip te gaan , planche , moise,
—, in het galjoen, fleche de Peperon, aiguille,f..—, watervat , boute a eau., piece de
queue, f Halve —, piece de deux. Leggers , meerv. , buikftukken , varangues de
fond , f., pl. eener brug , flikhouten,
longrines , f. pl. —, onderleggers , plat
vaartuig onder fchepen , wanneel men dezelve wil kalfateren , ponton. Zie ook Ligger.
Leggeftoel , zie Legitoel.
Leghen , yr. leggende hen , legfler,, poule qui
pond, pondeuse; fig. in den gemeenz. fpree'ltr.
Vrouw die zeer vele kinderen baart , femme
feconde, pondeuse.
flaancle hoed , alien couchant.
Leghond ,
Legging , yr. action de coucher,, de mettre , etc.
zie Ligging Leggen , — van hoenders ,
poste.
Legioen, o. bij de oude Romeinen , eene
keurbende , die eerst nit drie duizend man
bellond , doch naderhand tot zes duizend
vermeerderde , f De Romeinfche
legioenen beflonden uit voetvolk en ruiterij ,
les legions romaines etaient composees d',:ninterie et de cavalerie. -- (in de nieufwere
gefehieden. van Frankr. ), zekere krijgsf. Vrije legioenen , lgions
bende ,
ranches. naam van eene burgerlijke en
f
militaire ridderorde, als s Het — van der,
let legion d'gon.neur. —, (in den-bijbelft.),
als : Legioenen van engelen, des legions d'an-
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ges ; fig. in den gemcenz. fpreektr. voor
eene onbepaalcle menigte , als : Een bloedverwanten , une legion de parents.
Legk'aart, vr. carte couple pour apprendre la
geographic aux enfants.
Legpenning , m. rekenpenning , jeton. Koperen —, waarvan de rand gedraaid fcliijnt te
zijn, medaille contosniate ou contourniate,
Legplaats , yr. ( voor Ligplaats) lieu destine
pour les vaisseaux dans un port, mouillaee ,
Legiel , o. tout ce qui est mis , m. concise, f.
Legaoel , m. ( bij papierinak.) pelit bane ole le
leveur met les feuilles apres les avoir levies
de dessus les feutres.
Legaroo , o. (in de vestingb.), paille de coltchage , f.
Legwerk , o. ( bij tuinl.) figures d'un parterre , f. pl.
Lei , o. zekere blaauwachtige fteen , Welke
zich in dunne platen Hat fplijten , fchalei ,
schiste (schite) bleu, m. ardoise, f. —, ter
dekking van hnizen, of om daarop met een griffel te fchrijven , ardoise. Een huis met leijen dekken , couvrir sine maison d'ardoises.
Op eene — fchrijven of zetten, ecrire ou
mettre sur sine ardoise ; fig. Lets op de —
fchrijven of zetten, (er nog niet op rekenen)
ne pas encore compter q. ch. Eene goede —
bij iemand hebben , etre nourri, e. ou enti etenu, e. gratis, de q. q.
mzonderheid band, waaraan men
Leiband ,
een kind leert loopen , lisiere', Een kind
aan den — leiden , doen voortgaan , mener
un enfant par ou a la lisiere. Het kind
loopt aan den —, Penfant est mend par on
a la lisiere ; fig. Hij loopt aan den — (hij
laat zich, door eenen anderen, leiden), it est
mend a la lisiere, it se laisse mener a la
lisiere.
Leidak, o. toit d'ardoises, in.
Leidband , zie Leiband.
Leidekker,, m. tegenft. van dakdekker,, pannendekker,, cauvreur en ardoises,
Leidekkershamer, m. asseau, m; assette on
Pachette , f.
Leide , verl. t. zie Leggen , en tegenw. t. der
a'anv. wijs van Leiden.
Leiden , b w. (ik leidde , heb geleid), de
rigting der beweging van iets of iemand beflemmen, doen gaan, conduire, mener, guider.
conduire un aveugle. Een
Eenen blinds
kind aan of bij de hand , mener un enfant
par la main. [let water naar eene plaats —,
conduire Peau a un endroit. Het water in
conduire Pears dans la ville.
de clad
Eene rivier near eene andere plaats detourner le cons s d'une fieuve. Een paard bij
den tool/ — mener en cheval par la bride.
lemand in verzoeking —, induire q. q. en
tentation. Iemand in de waarheid —, cenduire q. q. a la vents; fig. lemand waarheen men wil, (hem laten doen , wat men
verkiest) messes• q. q. en laisse , ou en bo y vent.
lemand om den nun —, bij den neus —, in
de kap —, misleiden, m ener q. q. par le nez,
le duper. Zich (door iemand ) laten —, se
laisser mener. Hij laat zich door zijne vrouw
—, (de bazin fpelen) it se laisse mener par
sa femme; sa femme le 'Ilene. Hij wil zich
wel laten —, it est bien docile. Zijne flem ken.fig naar den regel — moduler. Een voorbeeldig leven —, mener une-vie exemplaire.
, o. w. zijne rigting ergens been hebben ,
comluire. Deze weg leidt naar A. , ce ekemih conduit a A. Zie ook Geleide'i.
(fcheepsw.)
zie Leidsman.
Leider,,
(vol-
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(volgens Twent *) draille, f. — van het
bezaans flagzeil , draille du oc d'artimon,
f. — van het branftenge-flagzeil , draille
de la voile d'etai de perroquet, — van
het gafFeltopzeil , draille de la Pelle en cal,
— van het groote itagzeil draille de la
pouillouse, — van het groote flengeflagszeil , draille de la grande voile d'etai,
draille du grand foe , — van
—vandekluir,
he,t kruisbraam- bovenilenge-flagzeil , draille
du faux diablon ou voile d'itai du catacojs'
de perruche. — van het kruis- bramflen';eflagzeil , draille du diablon, — van het
kruis- flengeftagieil, draille du diablotin,
— der flormfok , draille de la tourmente,f.
— van den vlieger, di aille de la contrevoile d'etai. Leiders der blokke netten ,
zwichtlijneh pantoquieres, f.
Leider,, tusfchenw. ach helas!
Leiding , y r. conduite, direction. —der item,
zie Stemleiding. — van een toinv, (fcheepsw. )
conduit d'une ,corde on d'une manoeuvre, m.
Leid.sinan., in. 'guide, conducteur, mentor,
meneur; fig. boussoie. , geleider, milmaar
der juffers , in Italie , sigisbee.
Leidflar,, y r. poolfler, polaire, etoile
f: fig. Geleider,, geleidfter conducteur, m,
conducts ice , f: guide.
Leidfler,, vr. vrouw die leidt , zie Leidsvrouw.
Leiditer, y r. fle'r , die leidt, zie Leidflar.
Leidsvrouw, y r. conductrice.
Leigroeve, ofgroef, y r. fchalieberg, ardoise,
openen', false une foncee.
Eene
Leijen , b. n, van lei , d'ardoise , d'at doises.
dak, en toit iPardoises • fig. Het is
Een
alsof het van een — dakje ( hij
fpreekt zeer vlot) , it pane bref, biencoulamment ; it a la-langue bien deliee on bien
pendue; it a une grande yolubilite de langue.
eener dame , eener bruid , ecuLeijonker;
,yer,, pfzranymphe.
e.
Leikleurig , b. is,
Leireep in. rent, guide, f. — van den toom
eons- paards , longe, f.
Leis , y r. Leifel , 0. koppel of riem voor jagers-honden , laisse.
Leist, zie Lei§.
Leifteen ,
zie Lei , in de eerfle beteekenis.
Leizeel, o. zie Leireep.
Lek , b. n, niet,waterdigt, qui conic. Doe
geenen wij. n iq dit vat , het is —, ne mettez
point de Yin dans ce tonneau, it conle,
zijn of gaaii , ( van iemaha , die , nadat
liij van den fleen gefneden is , zijn water nict
honden kan) laisser aller son eau , ne pouvoir tetenir son urine. —, (fcheepsw.) qui
fait eau, Arend eau. Die fchip is —, ce
vaisseau mend ou fait eau , a une voie d'eau.
- worden , faire une vole d'eau. Een —
geworden fchip , door de zon uitgedroogd ,
sin vaisseau ebaroui.
Lek, o. opening, waardoor eenig water dringt,
fente par ou sine liquide conk. ITet vat heeft
een —, le tonneau coule, ( fcheepsw.)
vqite d'eau, f Een — fpringen faire une
d'eau. Een
hebben , faire eau, avoir
— floppen, boucher
zone voie d'eau.
eu etancher une vole d'eau.
Lekbier,_ 0. biere qui tombe d'un tonneau en
perce dans un vase place an dessous, f.
LeRC11 0. w. (ik leekte , heb geleekt), zie
Lekken.
Lekgat , 0. trou par ou tine liqueur decoule,m.
,eking, zie Lekking.
Lekkaadje , lekkagie , y r. hetgene door ten lek
verloren gaat , coulage , in. (bij de gefehutfmeltete), dechet, in.
zie Lek, o.
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hub gelekt),
taken, o. w. (ik
ink hebben , niet digt , couler, suister.
Dit vat lekt , heeft gelekt, cetonneau conk,.
degoutte, a ,could , a degoutte,suinte. De daken lekken , les toits degouttent.
-, (van,
fchepen), faire eau, avoir ,une vole ,d'eau.
Ilet lekt in
5 met den onbep. 3 peril
de voorkamer, id degouttelans la chambre
de devant on sus le devant, (met zijn )
door eene opening wegvloeijen , druipen,
decouler goutte el goutte , tomber goatee ii
goutte, s'echapper goutte a goutte, suinter,
s ecoulet goutte a goutte, s'enfuir. De wijn
is nit het vat gelekt , le yin s'est ecoule ,
s'est enfui du tonneau.
Lekken, zie Lekken in de ede beteekgnis.
Lekker, b. n. en bijw. aangenaam van finaak,
finakelijk , delicat , e. ea.quis e. plaid e.
, cave, ragoatant, e. savoureux ,
geregt , un mots fi land on
se. Een
cat. Een — beetje , un morceau (land.
Een lekkere wijn , un yin dedcat oudelicieuxv
— finaken, all: Het fmaakt mij . — , je le
ttouve Bien ddlicat. Dit vleesch zeer —
cette yiande est bien rapdtante. — eten,
manger des morceaux fi sands , manger delicatement. — drinken , boire delicieusement.
5 aangenaam van reek, delicieux cuse,
deticat , e. agre able, suave. Deze fnuif' is —,
ce tabac en poudre est bien delicieux.
ken , avoir une odeur agrdable , sentir bon.
Nit — rniken , , sentir manvais. —, kenrig iu het eten eii drinken zijn , veel van
leklern1jen houdende , friand, e. Hij is —
(op her eten) , it mine lee morceaux delicat4 ail friends. In het gemeepe leven hoort
men wel Bens: Dat is een lekker "brokje,
voor een lief meisje , zie Brokje.
Lekker,,
saletjonker,, bejanne, damoiseau.
Een jonge —, un petit morveoox. Een stonmeclidizt garcon, petit volontaire.
Lekkerbek , a, en y r. degene , die van lekkere
beetjes houdt, friand, m. friande,
Lekkerbekken, o. w. (ik lekkerbekte , heb gelekkerbekt), lekker eten, manger avec delir
catesse , slander, faire bonne there.
Lekkerbekkip-„ b. n. op lekkere beetjes gefleld
friande , e. Hij is zeer
it est trhs friand.
Lekkerbe,kkigheid, y r, friandise, f. gout pour
les mets delicats, m. zie Lekkernij,
Lekkerheid , in. aangenaamhei,d van fmaak delicatesse ,
goiit djli cat 9 . delzWeux , exquis
on excellent. —, aangendamheid van reuk
odeur agreable, f.
lekkerbekkigheicl„. friandise
Lekkerlijk , bij*. delicatement, avec &licetesse , deliczeusement.
Lekkerm6nd , zie Lekkerbek.
Lekkernii„ yr. het lekker zijn van - het eten,
riandise , delicatesce, bonne botiche, —,
fjets
lekkers , fi iandises , pl. _morceau deHeat mets exquis , (wanneer dezelve van
vleesch is), (in pastijen) beatilles 9 f. pl.
Ilij houdt Neel van lekkernijen , it /time les
friandises , les morceaux delicats. Lekkernijen aan de kinderen geven , donner des
tiandises du bonbon , aux enfants, gem.
fnanan,
it. De visch is eene voor je
suis grand amateur de poihon.
Lekkert-ind, zie Lekkerbek.
Lekkertanden , O. w. (ik lekkertandde , heb gelekkertand ), fmullen 5 als : %an iets
manger avec delitate,ve de q. fez.
Lekkertong , zie Lekkerbek.
Lekkertongen , 0. w. (ik lel,kertongde , heb
gelekkertongd). zie Lekkerbekken,
Lekking , yr. het b:kken , action de teaks,
003
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— van eene ton, seintement, m. —, drop ,
afwatering, ecoulement, egat , m. zie Lekkaadje.
Lekileen, m. zekere Been, dropfleen, stelaete. Gipsachtige—, grignard. Ondoorzigtbare —, stalagmite , f:
Lekton, yr. Leyvat, o. baguet ou tombe P eau ,
le vin, etc. qui-s'ecottle , baguet d'egoat , m.
Lekwater, o. eau qui s'ecoule, f:
Lekwijn, m. wijn, die uit de druiven lekt ,
zonder dat zij geperst worden , mere-goutte ,f.
wijn , die uit een vat lekt , en daardoor
verfchaald is, baquetures , f. pl. —, kruidwijn, die door eenen zak gelekt is, hypocras,m.
Lekzak, m. zak, waardoor men iets laat lekken, couloir, sas , m. chausse, zie ZijgedoeL
Lel , yr.‘ klein bewegelijk velletie, petit cartilage, tendron, —, van het oor , tendron , mollet, bout ( de Poreille), m.
luette , epiglotte. —,
—vandekl,huig
onderkam van eenen haan, barbe.
Lelie , yr. zekere bloem , lis, m. Met lelien
verfieren of bezetten, flew deliser. De maarfchalks-ftaven van Frankrijk waren met le1ien verfierd, lee batons -des maralzaux de la
France,' itaient fleurdelhes. De witte —,
le lis blanc. De roode —, le lis rouge. Turkmartagon. Gele —; belle de four,
fche
lie bulbifere.
hemerocale. Bolciragende
Alexandrijnfche ornithogale a'Arabie.
De St. Jakobs —, (de rchoonfle van alien),
le lis de St. Jaques. De onechte —, le lis
tie St. Bruno. Perzircher —, lis de Suse,
— van dalen, tnuguet , lis de Vallies , m;
fig. blanke en witte kleur, lis /iv visage.
De tijd zal deze lelien wel doen verwelken, le temps fletrira cos lis. —, (in
de wapenk.), fieur de lis, f. Hij voertdrie
witte lelien in ben blaauw veld, it Porte
d'azur a trois fleurs tie d'a'gent. Voorheen waren er in het wapen van . Frankrijk
ontelbare lelien , autrefois dans Peen de
France- it y avait des fleurs de Hs sans nombre ; van bier: Frankrtjk voert drie gouden
lelien in ben blaauw veld, la France Porte
d'azur a to ois fleurs de lis d' or. —, het
Franfche rijk, Pempire. des lis.
Lelieachtig, b. n. tiliace--, e.
Lelieaffodil, vr. zekere bloem, gele 1-elie , lis
aphodela, m. hemerocale , fleur d'un four,,f.
Lelieblad ; o. aan de fleng , feuille tie lis, ft —,
bloem, petale de lis
aan
Lelieblank, b, n. blanc , che , comme un lis.
Leliebloem , yr. fleur de -lie.
Leliebol, oignon de lie, m. ,Mollie de lie. f.
Leliehiacint, yr. zekere bloem , lis-jacinthe; m.'
Lelienarcis, vr. zekere bloem, lie nai cisse ,
tn. amarylles d'automne , f De Virginifche
—, (lat. tiitdr.) amaryllis damasco De
Surinaamfche —, amaryllis bellationa .
kaap rche amarylles capensis, f. De gespikkelde —, amaryllis guttata, f. De langbladige —, amaryllis longifolia , f. De gele —, amaryllis lutea, f: De oosterfche
—, amaryllis orientalis , f:
Lelieolie, vr. huile de lis.
Lelietje, o. verkl. w. zie Lelie , petit lis.
—vandle,ziopL.
Lelietorretje, o. chrysomela mertligera, f.
Lelieveld, o. champ settle de lie, m.
Leliewit, b. n. blanc, che,,comme en lis.
Lelklieren, yr. meerv. glandes fegulaires.
Lellen, o. w. (ik lelde, heb geleld) , telkens
hetzelfde herhalen, laser, causer. Iemand
aan het oor
aan het oor liggen te
rOmpre les oreilles on la tete a q. q.

LEN
Leller, m. celui qui rompt les oreilles ou la
tete a q. q.
Lellig, b. n. membraneux:, euse, plein, e. de
membranes on de.peaux.
Lelling, yr. repetttion ou redite ennuyeuse ou
ennuyan te.
Leliter, N r. celle qui ramp les oreilles ou let
tete a q. q.
Lemmen, 0. w. ( ik lemde, heb gelemd )
vleujend fpreken, parler d'une maniere flattense on soumise , et flattante.
Lemming , yr. vieljerij,flatterie.
Lemmer, o. eene blanke kiing, lame f.
Lemmet , o. pit van eene kaars lamp, enz.
luwignon d'une lampe , tn. meche
' d'une chandelle , f. —, (14 fommigen voor) lemmer,
zie Lemmer.
Len/re , yr. lamheid, paralysie debilite de
membres ,
Lende, y r. het iveeke deel der zijde (meest
enkel meerv.) Lenden, t?ins m. pl. (in de
ontleedk.) lomnes, m. pl. Pijn in de lenden
hebben , avoir oval aux reinl. De lenders bre-:
ken, ei einter. Iemand eenen flok in , de lenden leggen , elonner ti q. q. en coup de
baton sur les
De lenden, het ruggb-,
rdble
fink van een konijn, van een' haas,
— van een paard
d'urt lapin , d'un
kruis)espine.
Len
paard,
dat
zwak
van
—
(
is, tin cheval faible d'esquine. Tot de —
^behoorende, lombaire.
Lendenader, yr. (in de ontleedk.) bloedader,
veine lombaire ; lendenflagader, arare
baire.
Lendenbreuk, yr. rupture des reins.
Lendenbreukig, zie Lendenlam.
Lendendarm, tn. (in de ontleedk.) boyau lombaire.
Lendenklier yr. glande lombaire,
Lendenkusien, o; petit coussin qu ' tn met toes
lei reins , m.
Lendenlam, lendenloos, b. 4. clechanelte, e.
fam. degingande , o.
Lendenpun, y r. douleur dans lee reins; goute
sciatique. 1-levige —, lumbago on lunibagie.
Lenaefillagader, y r. (in de ontleedk.) artere
lombaire.
Lendenfpier, yr. (in de ontleedk.) nerf lotn7,
baire -psoas vs.
Lendenftuk, o. (bij flagers) nierfluk', filet,
aloyan, m. cimier m. sus longs , ou bongo, f.
Lencknwervei, m. verabre loinbaire.
Lendenzenuwen, yr. meerv. nerfs lombairec, m.
Lendenziekte, yr. Eiigelfche zie,kte, rachitis.
1-liermede gekweld, rachitique.
Lene , zie Lenning in de 2de beteekenis
(ik leende 5 heb geleend)
Lenen, o.
Leenen.
Leng, y r. foort van langen en frnallen icatiel(gedroogd) lingue sec.
jaanw, lingue
— (fcheepsw. zeker touw, elingue ,
halement, m. — zit et haken , elingue pattes, f:
Lengen, b. w. (ik lengde , heb gclengd),
hi:Alger maken, alonger, prolonger , agrandir,
alonger tine, jape.
itendre. Eenen rok
prolonger le 'temps. -#, dunDen tijd
ner maken,-zie Aanlengen. o. w. langer worden, rekken, croitre, devenir plus
long, ue , grandir. De dagen beginned te
, les lours commericent a croitre.
,Lengen, o. action de croitre. Bij bet — der
dagen, quand lee fours croissent.
Lenging, yr. verlenging, action d'alonger,
etc. alongement , m. Le Lengen.
Lengte, yr. uitgeftrektheid in onderfcheiding
van breedte en dikte, longueur, f. long, m.

LEN
De — van cenen min, la longueur d'un
fardin. In minder dan een jaar krijgen de
honden hunne volkomene —, les chiens prenrent en moins d'un an leur accroissement en
longueur. In de — fnijden, kloven, cooper
ou tailler, fendre en long. In de — en in
de breedte , en long et en large. De — van
een dak (in de bouwk.), le courant d'un
comble. Doze tuin heeft. eene — van 8o fchreden , ce jardin a quatre-vingt pas de long.
In de — meten, mesurer longitudinalement,
en longueur. —, van een' mensch , hauteur,
taille , grandeur, stature. De middelbare
— van een' mensch is van vijf voet of vijf
voet en een' duim, tot vijf voet vier duim ,
la taille mediocre des hommes est de cinq
pieds eu cinq pieds et on puce jusqu'a cinq
pieds et goat; e ponces. lange dour, longueur. De — der dagen en der nachten ,
la longueur des fours et des' ;suits. Door —
van tied, a la longue, h la continue, avec
le temps. —, (in de aardrijksk. en fcheepv.)
longitude Men telt de graden der — van
de muldaglijn , on compte Les degree de longitude depuis le premier mdridien. Bevondene —, longitude observee. Gegiste
longitude estimee. — , (Icheepsw.) als : —
van het fchip , longueur de vaisseau, — van
de kiel, longueur sur quibble. — of hoogte
van den achterfteven, hauteur de Petambord.
— of hoogte van den voorfteven, hauteur
de Petrave. —of hoogte van het zeil, clodte des voiles. — of diepte van de vlag, battaut du pavilion. no. — lengte over fteven,
longueur de Petrave d Petambord. — van
den kabel Ciao vademen) encablure, — van
den mast van den voet tot onder de ommers,
meche de mat. — van bet fchip tusfchen de
loodregten, longueur du vaisseau entre les
perpendiculaires.
Lengtemaat, yr. maat om lengten te meten,
mesure de longueur, mesure d'etendoe en longueur, (in de meetk. ) inecometre,
Lengtemeting, yr. bet meten der lengten,
longimetrie. voetmaat, pedimetrie. (bij
aardrijkskundigen) het berekenen der lengte , observation, calculation, de la longitude.
Lengtouw,, m. dat om een vat of pak worth
geflagen , om het te hijfcheu, echarpe, f.
Lengvisch m. zie Lena.
Letrig , b. n. dat zich in de lengte laat flrekkcn ,
rekbaar, souple, maniabie , traitable. — ,
van net, metalen, buigzaam, enz. malleable,
ductile; fig. — van aard , zachtzinnig, souple,
docile , doux, ce , traitable.
Lenigen, b. w. ik lenigde , heb gelenigd),
zacht makes , adoucir; bet wordt zelden
anders gebruikt, dan : fig. verzachten , ver
ligten, ationcit ,
, apaiser, lenifier.
lemands (mart, kommer
apaiser la donleur de q. q.
Leniger, in. celui qui apaise, etc. zie Lenigen.
Lenigheid, yr. gedweeheid,souplesse.—,
ductilite ; fig. sopplesse.
Leniging, yr. verzachting, action d'apaiser,
soulagement, adoucissement , etc. zie Lenigen.
Lenigfter, yr. celle qui apaise, etc. zie Lenigen.
Lening, zie Leaning.
Lens, b. n. ledig, vide. De Bosch is —, la
bouteille est vide. —, (bij zeel.) als : de
pomp is —, la pompe est franche et haute,
est affranchie.
pompen , franchir ou
franchir la pompe, engrener la pompe,franchir Peau de la pompe.
Lens, zie Luns.
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Leni, yr. (in de walvischvangst), zeltcre spies
om den visch to lenfen, harpon, m.
Lenfen, b. w. (ik lensde , heb gelensd) , met
one lens doorfteken (in de walvischvangst) ,
harponner.
Lente, yr. het eerfle aangenaamfle faifocn des
jaars 5 printemps, m., saison printaniere, f.
- vooriaar,fam. renouveau,m. tot de — behoorende, printanier,, iere , vernal, e; fig.
jeugdige jaren (van veertfen tot vier of vijf
en twintig), printemps. In de — van hun
}Leven , dans le printemps de lour vie.
Lentebloem, yr. flour du printemps , flour
jeune
printaniere; fig. jeune homme ,
fille.
Lentedag, m. four du printemps. Op eenen
fchoonen —, an beats jour de printemps;
fig. lentedagen, meerv. lente , jeugdige leeftijd, als: In onze lentedagen, dans le printemps de nos fours.
Lentedaauw, m. rosee du printemps, f.
Lenteklokj e , o. zekere bloom , campanelle ,
campanette,
Lentelted, o. chant vernal ,
Lentelucht, yr. air de firtntemps.
Lentemaand, yr. infiand , waarin de lente begint , mars , mois de mars , m.
Lentemorgen , m. matin de printemps. Op
eenen fchoonen — , un beau matin deptintemps.
Lentenichtevening, yr. (in de fterrek.), die
tijd , wanneer in de lente de dagen en nach.ten even lang zijn, equinoxe vernal, equznoxe du printemps.
Lenteregen, m. plate de printemps, f.
Lenteren , o. w. (ik lenterde, heb gelenterd),
zie Leenderen.
Lentetijd , m. saison printaniere, f. printemps ,
Lentevermaak, o. lentevreugd , yr. divertissement de printemps, m.
Lenteweder, o. air ou temps de printemps, in.
Lentewinden, zachte winden , m. meerv. ornithies , zephyrs.
Lentezang, m. zie Lentelied.
Lentezon, y r. soleil de printemps, m.
Lenzen, b. w. (ik lensde, heb gelensd), lens
maken , eider, epoiser. Eenen regenbak'—,
vider le pot.
epuiser tune cites ne. De kan
Lenzen, o. (ik lensde, heb gelensd),
(fcheepsw.) met een fokje zeilen , faire voile avec la simple misaine, conrir au devant
cougar
de la lame. Voor top en takel
sec.
Lep , in. gemeenz. (chop, als : Iernancl eenen
— geven, ,donner on coup de poled h, q. q.
Lepel, m. collier ou cuillere, f. Groote —
Om op to fcheppen, collier a distribution.
Zie ook: Eetlepel , Potlepcl, Schuimlepel,
Suil:erlepel, enz: Groote — der fuikerrafinadeurs 5 om de fuiker, enz. to fcheppen,
pocheux. Kleine pucbet. on het gefchue to laden, chargeoir, m. la:sterile a
charger, f. (bij artilleristen), out bet
kruid in de kardoezen to fcheppen, coupelle,
, in.eene
f Houten — met eenen langen flee]
klos of maliebaan, love, meerv. Lepels , (bij jagers), ooren van eenen haas ,
oreilles d'un lievre, f.pl. — , fours voor:
lepelvol, , Eet eon' lepel (lepeltje) foep, thangez one toblieree de soupe.
Lepelaar, m. zekere vogel met eenen lepelVormigen bek, becharu, flaman, m. spatule , cuillier, f. m.
Lepelblad, o. blad van den lepel, cuilleron,
zeker geneeskruld 5 herbe aux culllore , f. cochliaria,
004
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Lepelkost, in. tout ce qui se mange avec la
cuiller,, commepotage, soupe, laitage ,brouet , etc.
Lepelkruid, o. zie Lepelblad in de 2 de beteek.
Lepelfpijs, yr. zie Lepelkost.
Lepeliteel, m. fleel van eels' lepel, manche
de cuiller,m; fig Iemands goed tot den laa, lien — toe verxoopen, vendee tout ce quo
q. q. a, ou jusqu'4 la deeniere nappe.
Lepeiftok,
flea van eenen laadlepel, mancne de chargeoir.
Lepelftekken, o. meerv. petits canons, m. p1.
petites pieces, f. pl. canons de fonte, no. pl.
Lepelvol, m. cuilleree , f.
Lepelvormig, b. n. in den vorm van eenen lepel, en forme de cuiller ;—, (in de plantenkunde) , van bladen, creux, euse, en cuilleron.
Lepelzucht, yr. boertend voor : gebrek aan
voediel, als: Het kind is aan de — geftoryen , l'enfant est mort de faim.
Leplam, o. agneau qu'on nourrit d'autre lait
que de sa mere, m.
Leppen, b. w. (ik lepte , heb gelept), eenen
bal met den voet voortfchoppen, donne, un
coup de pied a une bale; fig. gemeen, donner
rt11 coup de pied a q. q.
Leppen, b. w. (ik lepte, heb gelept), met
kleine teugjes drinken , terwijl men het vocht
maar even met de lippen aanraakt, bozre
petits traits, buvotter, sirater.
Lepper, ns. celui qui buvotte, etc. zie Leppen.
Lepperen, b. w. (ik lepperde, heb gelepPerd), zie Leppen.
Leppering, Lepping, yr. action de buvotter,,
etc. zie Leppen.
Leproos, b. n. melaatsch , lepreux, euse,ladre.
Leproosdij , yr. zie Lenrooshuis.
Leproosheid, yr. melaatschheid, lepre, ladrerie. Witte
vitilige.
Leprooshuis, Leprozennuis, o. hdpital des lepreitx , m. leprosee ie , ladrerie, f:
Lerp , sic Larp.
Lerpen, b. w. (ik lerpte, heb gelerpt), zie
Larpen.
Les , yr. hetgene men al lezende van buiten
leert, lecon. Hij kan zijne — van buiten,
it salt sa lecon par coeur. Hij leert zijne
etudie set apprend sa lecon. Zijne —
opzeggen , dire sa lecon. onderwijs
slat een meester in de schoone kunsten greet,
-lecon ; — nemen in het danfen, prende e
lecons a danser, de danse.—, inzond: privaat - les , lecon particuliere. Hij geeft
it donne des lecons particulieres,
leering, leron,
pricepte, no. Deze jonge
menscii hceft goede lesfen ontvangen, cc
jeune homme a repo de tonnes lecons. —,
waarschuwing, lecon f avis, avertissement, rn. Dat is eene goede voor u,
cela pent vows servir _de lecon; van hier:
lemand de — lezen, faire la lecon'h q. q.
1k neb hem duchtig de —, (ernstig beftraft)
gelezen, je lui ai /lien fait sa lecon, je lui
ai chance sa gamine.
Lesboek, o. livre, dans lequel on apprend sa
lecon; livre de le con, m.
Leschbak, m. koelbak, (bij fmeden), auge 4
tramper le fer, f:
Leschdrank, koeldrank, verkoelend geneesmiddel, boisson tafraichissante , f, refrigerant, in.
Leschgereedfchap, o. instruments qui servent
a eteindee le feu, pl; zie Bluschgercedfchap.
Leschtrog, zie Leschbak.
Leschwater, o. eau ferree, eau pour iteindre
le for rouge.
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Lesgeven, o. het geven van les, action de
donner des lecons particulieres. Deze meester verdient veel geld met —, ce maitre
gagne beaucoup par ses lecons particulieres.
Lesgever, maitre particuller, maitre qui
donne des lecons particulieres.
Lesfchen, b. mt. (ik leschte, heb gelescht),
bluslchen, etciuthe , etouler,(le feu). Er
was in- dit huis brand ontflaan, maar men
heeft denzelven gebluscht, le feu etait
cette maison, mais on l'a iteint; fig. iemands dorst — 5 eteindre ou etancher
soif de q. q. , desalterer q. q. Mien dorst is
gelescht, ma soif est desaltetee. Den 'minassouvir sa
nebrand of het minnevuur
, passion, eteindee sa flamtne, son fete. Een
zucht naar roem, die islet to — is, une passion pour la Moire qu'on ne saurait satisfaire.
—, 0. extinction, f. etanchernent, m.
Lesfcning, yr. action d'eteindee, etc. zie
Lesfchen. — van doe dorst, desalteration, f.
Lessenaar, m. pupitre. Zang —, koor
(in
de kerk), lutrzn. — van metaal , aigle, f.
Altaar waarop het misboek ligt, _portamissel. Kleine — met y erfcheidene laden
op eene fchrijftafel, ótudtole, f.
Lest, zie Laatst.
Letfel , o. belet , oponthoud, verhindering , empiehement, obstacle, tn. — 5 n)adee 1 , fchade , dommage , prejudice, tort,
ongemak, mal , accident, tn. incommoditê , f. — aan een fchip, incommodzte
d'un navire, f.
Letten , b. n. (ik lettede , heb gelet), beletten,
weerhouden, empicher, retenir. \Vat let
mij ? qu'est-ce qui m'empêche? —, 0. w.
deren, noire , porter prejudice, faire
acht gemal. Wat let hem ? qu'a-t-il ?
ven, als : — op jets , faire attention 4 q. ch.,
endre garde 4 q. ch., consiater,observer.
caracLetter, yr. lettre. Schrijf of druk
Eene
tere, caractere d'imprimee ie.
Duitfche —, one lettre allemande. Groote
of kapitale (hoofdletter), lettre majuscule, f. caractere majuscule,, no.; majuscule,
lettre caftitale, f Hoofd — met allerlei
vertierfelen, lettre d'apparat. Eene —, die
in het zetten kwalijk geplaatst is, (bij de
boekdr.), coquille. —, die het onderfie boy en , of in plaats van eene andere — that,
blocage , blocaille, m. Dezelve wegnemen,
debloquer. De eerfle letter van een eigennaamwoord en na een punt moet altijd eene
groote zijn, la premiere lettre d'un nom
peopre et apres on point dolt toujours etre
une majuscule. Begin —, lettre initiale.
Kleine —, petit caractere. Kleine —, renvooi. — ook groote — boven in het midden der bladzijden van een woordenboek ,
titel der kolommen, lettrine. looden
blokje, wa-irvan de drul,kers zich bedienen,
caractere d'imprimerie , caractere, type, no.
Een bock , met fraaije letters gedrukt, en
livre imprime en beaux caracteres. Letters
graveren of fnijden, graver des caracteres.
Letters gieten , fond; e des caracteres. Romeinfche — , cal actere roman. Curfieve
caractere italique. Groote groc
caractere. Kleine —, petit caractere, lettre minuscule. Nieuwe —, caractere neuf:
caractere use. BeOude —, verfletene
caractere mobile. Vaste
weegbare
caractere solide, m. De fraaije letteren,
les belles lettres. Met vaste letters drukken,
stereotyper. Een druk met vaste letters,
edition stereotype. Het drukken met vaste
sterdotypage, m; fig.
letters, sterdotypie,
Hij

LET
T-lij heeft letters gegeten 7 (hij heeft veel
geigzen, geitudeerd,) ;I, a , itudie ,
beaucoup; zie ook Letteren, yr. meerv.—,
gepaaid letterwerk op floffen ,, marque. —,
letterlijke zin, lettre, f. sees littoral. lets
Haar de — opvatten, prendre q. ch, a la
lettre, au pied de la lettre ou litteralement. Zie Letterlijk. lemands bevelen naar
de— uitvoeren, executer lee of d yes de q. q.
zeker gebak, lettre.
a la lettre.
geletterd .man, homme lettre.
Letterbaas ,
Letterbakje , o. value in eene letterkas , (bij
boekdrukk.) cassetin, tn.
Letterbegeerig, lettergierig, b. n. philomatique. (*)
Letterblokken, o. w. (ik letterblokte , heb ge-letterblokt)), met ijver ftuderen , itudier
avec application, avec assiduite , avec attach, se livrer a "'etude.
Letterblokker, m. celui qui itudie avec application , assidtIment. flij is een regte — ,
it itudie avec beaucoup d'application.
Letterbode, m. naam van een bekend maand.blad , messager litteraire.
Letterbord , o. table fur laquelle on trouve les
letti es de "'alphabet soit en caracteres mobiles ou immobiles , f. ,
Letterdief, fchrijver,, welke nit andere
werken overneeint z.onder dit op te geven,
plagiaire.
Letterdievcrij , yr. geletterde diefftal , plagiat,
no. Men befchuldigt hem van —, ii est accuse de plagiat. Hid heeft zich aan schuldig gemaakt, it s'est rendu coupable de plagiat.
Letterdoek, o. cannevas , tn. sgrosse toile on
gaze claire sur laquelle on apprend a marquer ,
Letteren , b. w. (ik letterde , heb geletterd),
linnen, enz. met letters merken, marquer
du lingo etc. avec des lettres.
Letteren, yr. meerv. brief, lettre. 1k heb
uwe — ontvangen , Pal rep: votre lettre.
geleerdheid, f.
litterature, f. De thaije
—, les belles lettres , .f. pl. philolagie, f.
(aan de hoogefcholen), humanites,I. p1.
De herleving der, la renaissance des lettres. De — beoefenen , cultiver ler lettres.
Een man van —, an homme de lettres , un
homme qui a des lettres , en homme lettre.
Letterfout , yr. drukfout , faute d'impression.
Lettergieten , o. fonte des caracteres (d'imprimerie).
Lettergieter, m. fondeur de caracteres (d'imprimerie.)
Lettergieterij , yr. fonderie en caracteres
(d'imprimet ie)
Lettergreep i yr. (e) syllabe. Lange, korte
syllabe longue, breve. De laatfte — van een
woord,la aerniere syllabe d'un mot. De voorlaatile —, de op eene na de laatfte —, la
syllabe penultieme. De derde
van achteren , op twee na de laatfte , la syllabe antepinultieme , Een woord van twee lettergrepen , dyssyllabe, mot dyssyllabe. Een
woord van drie lettergrepen, un snot trissyllabe , un triisyllabe. Een woord van
vele lettergrepen, un mot polysyllabe, un
polysyllabe. Eerie echo , die vele lettergrepen herhaalt , un echo polysyllabilue.
Vermeerdering van — en, crement , m.
Lettergrepig, b. n. syllabique.
Letteraaak, zie Zethaak.
Letterheld, vermaard of groot letterkundige,
homme fot t lettre ou fort erudit, tres-instruit,
homme de grande erudition, hdros de litterature, de lumieres, savant,
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Letteihout, O. zeker bruin gefprikkeld hout,
mafelenhont , bois tnadrei, bole de leitre, tn.
Letterhouten, b, n, de bois madre.
Letterhoutj.e , o. arbre marque de lettres
phafretiques ou numerales, m.
Letterhoutwerk, o. ouvrage ten bois madre on
en bois de bresil , m.
Letterhontwerker; m. artisan qui travaille en
bois madre ou en bois de bres17.
Lettérkas , vr. (bij letterz.) caste (d'imprimede) —, bij ichoolonderw.) caisse aux lettres.
Letterkeer, ,m. naam —, het verzetten van de
letters eens woords om er andere woorden
met verichillende beteekenissen van te maken ,
anagramme, metathese, f De gene, die
letterkeeren fchrijft , anagrammatiste. Letterkeeren maken , anagrammeitisir.
Letterkeerder,, zie Letterkeerdichter.
Letterkeerdicht, zie Letterkeer.
Letterkeerdichter, m. anagrammatiste.
Letterkeering, yr. Letterkeer.
Letterkennis, zie Letterkunde.
Letterkloek , b. n. ervaren in de letteren,
lettre, e., zie Letterkwidivg.
Letterkrans, m. couronne- litteraire, collection
en poesie on en prose.
Letterkunde , vr. - bedrevenheid in de letteren,
litterature; algeineene
f (in
de oude letteren), huonA n s pl. —, de
letterkundige voortbrepgfelen van een land,
van een tijdperk, 'literature. De ,Franfehin
weten bijna niet, dat-de -Nederlanders eerie
hebben, les Francais salient a peine , quo
lee Neetldndaii ont une littn-ature. De oude
—, la litterature ancienni. De — der thiltdeleettwen , la litterature du moyen lige. Do
hedendaagrehe —, la litterature modern,e.
Zich op de — toeleggen, se livrer a la
litterature.
Letterkundig, b., n. in de letteren bedreven,
lettre, e, qui a de la litterature ou des lettres. —, tot de letterkunde betrekkelijk ,
litteraire, philologique, Len — genootfchip,
une societe litteraire,,,
— b/ad ,
journal litteraire. — nieuws, des nouvelles
litteraires. Letterkundige nafporingen, des
recherches philologiques.
Letterkondige , m. iemand , die . in de letteren
bedreven is, home lettre, homme de lettres,
litterateut , .philologue, Om de oude letteren) humanoste.
Letterkunflenaar,, zie Letterkundige.,
Letterkundig, zie Letterkundig.
Letterkunftiglijk, bijw. selon les ragles de la
litterature
taalkunftiglijk ,,grarnmaticalcinent.
Letterlijk, b. n. naar de letter, littera' , e.
1/etterlijke zin, sons littera'. Letterlijke
verklaring, explication litter ale;:— Yertaling,
,traduction litterale ; bijw.
litteralement, a la lettre ; au pied de
la lettre,. Jets — opvatte,n, prone/se q. ch.
litteralement, a la lettre, au pied de la
lettre Men moet dat niet
verklaren, it ne
fact pas expliquer cola litteralement.
Letrerlijst, yr. alphabet, m. de orde der —,
aphabjtique, par ordre alphabetigue.
Letterloovereh, o. meerv, choix de pieces de
poesie et de prose, in.
Lepermeester, m. maitre d'ecole qui enseigne
Palphabet.
Letterminnaar, in. amateur de litterature.
Letternieuws , o. nouvelles litteraires , noumagas en litterature
pl.
Letteroefenaar, m. beoe enaar der letteren,
teTui qui s'applique aux lettres, litteraire.
Oos
Let-
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Letteroefeningen , vr. beoefening der leteren,
etude, occupation litteraire," culture des
sciences. —'(maindwerk) ouvrage litteraire
póriodique.
Letterplw , yr. planche. Vaste —, planche
f cliché , m. Met vaste letterplaten
drukken, stereotyper. De drukken met vaste
letterplaten zijn over het algemeen zeer
naauwkeurig en kosten niet veel les editions stereotypes soot ordinairement tras exactes et ne Content pas beaucoup. Zie verder:
Zetter.
Letterraadfel , o. logogryphe,
Lètterfchrift , o. ecriture en lettres ,.f.
Letterfnijder,, m. graveur en caracteres.
Letterfpus , yr. metal dont on fond des caracteres (d'imprimerie), m.
Letterfteen , tn.` graminites , f. pl.
Letterfteker,, tie"Letterfnijdér.
Letterteeken, o. teeken op eene letter, accent,
accent , tn. —, letter , lettt e , f. caractere , in.
Lettertje , o. verkl. w. petit caractere, tn.
petite lettre, lettrine, f zie Letters. — ,
briefje , petite lettre, f. billet ,
Lettertuiltje
O. :Jeitterlooveren , choix de
piece de poesie et de pre!se, m.
Lettervortn m. zie Letterplaat.
Letterwijs , b. n. qui connait lee lettres ,instruit , e. eradit,"e'.*=-- in iets zijn , etre verse,
e , dans q. ch.
Letterwijze', m. littaraceur, philologue.
Letterwgsheid , zie Letterkunde in de eerfte
eteekenis.
Letterzetten , a. (bij _boekde.) composition, f.
Letterzetter,, m.' (bij bOekdr.), conipositeur.
Letterzetterij, zie Zetterij.
Letterzettershaak , zie Zethaak.
Letterziften , o. zie Letterzifterij.
Letterzifter, m. hekelaar,, critique; fam:
`Opilogueur.
Letterzifterij , yr. critique, censure.
Leugen, yr. onwaarheid, mensonge, m. menterie, faussete , bourde, f: Eene groote —,
tin grand' mensonge. Eene verfchrikkelijke
, valfche
tin mensonge horrible. , Eene fijne
uitvlugt, une escobarderie. — in den Hood,
noodleugen , cassade. Eene — zeggen , dire un tnensonge ,- dire tine menterie. Eene
fmeden , verzinnen , uitdenken, faire
mensonge. Een "— om best wil, (inzonderheid
om eenen anderen genoegen te geven), un
mensonge officieux. Iematid op eene — betrappen surprendre q. q. en menterie. Iemand eene — op -de mouw fpelden , en
downer a garder q. , q., en faire accroire
q. q. liet is ,e,ene opgeraapte c'est
sin mensonge forge. in den gemeenz. fpreektr:
Hij is aan zijne eerfte — niet gebortten ,
(het is zijne eerfte — niet), ce n'est pas
son premier. mensonge , un mensonge Ile loss
cosite `rien,; • sl n'enrage pas pour tnentir.
(AANMERKING. Mensonge en menterie beteekenen beide eene onwaarheid met oogmerk om' te bedriegen, doch mensonge is
meer eene yoorbedachte, opzettelijke leugen ,
terwijl menterie meer eenvoudig is, en minder booze oogmerken verraadt), (in
den bijbelf1.) als: de vader der —, (de
duivel), le pere du mensonge , l'esprit de
mensonge. In den bijbel noemt men den
duivel den vader der —, dans la bible on
appelle le diable le pere du mensonge.
menteur, (gem.) bourdeur,
Leugenaar,
craqueur, Hij is een regte , aarts ,
c'est un grand menteur, tin menteur fieffe
ou acheve. Iemand tot — maken , ( hem
logenftraffen), dementir q. q.; donner tin

E
dementi a q.
Voor eenen
uitgemaakt
wort—ten, recevoir- up dementi.
Leugenaarfter,
menteuse, (gem.) hourdeuse , craquettse.
Leugenachtig , <b. n. onwaar,, tnensonger, ere,
faux , sse. Eene leugenachtige gefchiedenis , tine histoire mensongere, une histoire
fausse, une histoire qui est controuvee.
liegend , menteur, euse. Een menscli ,
un homme menteur. Een — wijf, une femme
menteuse.
Leugenachtigheid , yr. onwaarheid, faussete.
, zucht tot liegen , habitude de mentir.
Leugenlegende , yr. fausse legende, legende
forgee.
Leugenfmeder, leugenfmid, m. degene die
leugens fmeedt , fabricateur de mensonges,
forgeur de mensonges, bourdeur.
Leugenftraffen , b. w. (ik leugenfirafte , heb
geleugenitraft ), dementir; zie het meer
gebruikelijke Logenftraffen.
Leugentaal , yr. leugenachtige taal , discours
mensonger, m. zie Leugen.
Leugentje , o. verzinfel , (gem.) colle, f.
Leugentap , zie Leugenzak.
Leugentijding , yr. leugenachtige tijding, nouvelle fausse.
Leugenverdichtfel, o. verdichte leugen , chose
controuvee,- menterie, fable ,f.
Leugenvertelling , yr. recit de mensonges,
Leugenzak, m. (in den gemeenz. fpreektr.),
groote leugenaar,, grand menteur ; un menteur insigne. zie Leugenaar.
Leuk , b. v. laauw, tiede 5 'ni froid ni chaud,
ni froide 'ni chaude. fig. Zich hortden , (geene partij kiezen), demeurer neutre, Indifferent, e.( ook zich onkundig houden,
waarvoor men in fammige ftreken zegt : zich
leuks of lukes houden) , faire Pignoratt t;_
faire semblant d'ignorer q. ch. —, bijvv.,
tiedement.
Leunen, o. w. (ik leunde, heb geleund),
in eene fchuine rigting fteu-en , ook lenen ,
s'appuyer, etre appuye , e, (met den rug) ,
s'adosser ; fain: s'accoter. Tegen eenen boom
, s'appuyer contre un arbre. Met den
rug tegen eenen boom`—, s'adosser centre
un arbre. Op eenen` Itok —, s'appuyer sur
flu baton. Op zijn geweer —, s'appuyer
sur son fossil. Op iemand —, s'appuyer stir
q. q. Op iemands arm —, s'appuyer sur le
bras de q. q. Op iemands fchouder , s'appuyer sur /Wattle de q. q. Op eenen foci
, zitten, s'accoter sur une chaise. Met
den 9lleboog op de tafel s'accoudersur
la table. Doen —, appuyer, (met den rug)
adosser; fig. zich verlaten ,, s'appuyer, se
reposer. Op iemands vriendfchap , s'appoet. sur (ou de) l'amitie de q. q, lets op
zich laten — (zich iets laten aanleunen),
zie Aanleunen. —, rusten , drukken,appuyer.
Leuning , vr. het leunen , action de s'appuyer,
, iets waarop men leunt,
etc. Zie Leunen.
—, inzon,
appui, arm — , accoudoir.
derheid aan eenen ti-ap , rampe. ,
aan
eenen leunftoel , om met den arm op te
,
m.
bras,
accotoir,
aan
een
leunen ,
rijtuig , zijleuning , accotoir, , nt. aan
eene brug , garde-fou, garde-corps, tn. —,
voor den rug, aan eene bank , aan eenen
— van het galfoci, enz. dossier dos,
joen , (op fchepen ) 5 , garde-fou de Peperon,
rondom bet boord , verschanfing, lisse
de garde-corps de batayoles.
Leuningftoel , leunftoel , m. armiloel,fauteuil.
— met kusfens, bergere, f.
Leunflokje, o. (bij fchilders) appui-main, ns.
Leur,

L
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talmwerk ,
mal fait , boussillage, no.
Leur, yr. (veroud, hoewel Leurwijn, enz.
lambinage,
fours nog gebruikt wordt ,) zekere drank,
dien men verkrijgt , wanneer men druiven Leuvers , zie Leeuwers.
, paresseux,
voor de tweede maal perst , door er water Leuzig , b. n. (veroud.) traa ,
Buse; fig. flap , mou (mol.) molle ,
op te gieten , flechte wijn , piquette.
Leur, vr. oudtijds bij de valkeniers , nagemaakte Levant , vr. het oosten , de landen beoosten
de Middellandfche zee , levant, orient , m.
valk , die opgefchoten werd , our den valk ,
Stapelplaats in de —, echelles du levant fi
die naar het wild vliegt , te doen wederkoleurre
,
zie
Lokpl.
Reis naar de —, voyage du levant. —,
men ; fig. lokaas , bedrog ,
oostewind , vent d'est , vent d'amont, m.
aas ; van hier Iemand te 11,ellen of zetten , (iemands hoop verijdelen) , frustrer Levantiju , m, geweldige flormwind, vent orageux.
P attente ou P esperance deq. q. ook demand
bedriegen) , tromper q. q: manquer tie paro- L evantsch , b, n, du levant. Levantfche waren , des matchandises du levant. Levantle-a- q. q. Alles te laten gaan -, (alles befche handel, le commerce die levant, tn.
derven) , negliger tout. Ergens te — komen , (ten ontli de komen), venir a contre Leven , o. -w, ik leefde , heb geleefd), zich
bewegen, se mouvoir, titre en mouvement.
gaan of loopen (bedorven wortemps-. Te
Alles leeft, wat aan dien man is , (het is al
den) , etre gdte, e. se perdre.
—, wat aan dien man is), eel hOmme a biers
Leur, yr. lomp, vod , prul , chiffon ; haillon,
de la vivacite. eene eigene 'beweging
in. getenille, f. gewoonlijk vereenigd met
hebben tengenft. van dood zijn, vivre,
lap , als : Lappen en leuren , des chiffons.
etre e. etre en vie. Alle menfchen
nietigheid, beuzeling , bagatelle,
en alle dieren die op de aarde —, tons les
Leurachtig, b. n. nietig, ijdel, vain , e.
hommes et tons les animaux qui vivent stir la
nul, le.
in het water , les poisterre. De visfchen
Leuritg , zie Leurachtig.
sons vivent dans l' eau. leeft nog , est
Leurkramer , m. geringe marskrampr,, colporteur „petit mercier,, mercelot.
encore vivant. Men weer niet, hoe lang
Leurflelling , (te) yr. bourde, tromperie.
men leeft, on ne suit qui meurt, ni
Leprwerk , o. ellendig werk , knOelWerk , bowGod doe u long —, Dieu vous donne use
sillage , mechant ouvrage, no. mechante belongue vie. „Die of dat lang leeft , vivace.
In dit land — de menfchen lang ,' daps ce
-togne
pays
pa s les 'hommes sont vivaees rdans ce y
LeurWijn , tn, piquette, f: zie Leur. In de
verfte- beteek.
les hammer vivent iongtemps. Langer — dan
Lens; yr. wachtwoord , parool , (waaraan men
een andek , overlevin , survivre d q„q„ et
survivre q. heeft maar weinige dagen
OliderfCheiden , of iemand , chen men ont.:
moet , vriend of vijand is ,) mot du guet ; mot
langer dan zijn broeder geleefd , it n'a survicu
d 'ordre , moot, m. De —geven , donner le mot.
asan frare que de quelques fours. Zoo lang hij
gaan halen, on tvangen alley prendre le
leefde durant. on pendant sa Zoo lang
De
toot. — veranderen , changer le mot;
zijn varier nog leefda_, die vivant -,de , son
fig. Pe — kennen , titre informer de . q. ch.
pere. Deze karper leeft nog, cette carpe
Een afgefproken teeken , signal, signe, m.
est encOre,vive; fig.' Deze man zat eeuwig in
, teeken dat men draagt ter aanduiding ,
de gefchiedenis —, cot homme vivra dtertot welke flaappartij men behoOrt , cocar de.
nellement dans Ploistoire. iLeve cle koning I
Witte` leuren aau den hoed dragen , porter
vive le 'roil Spreekw. Die -dan leeft,
des cocardes blanches, —, lets , ,waarvan aldie dan ezorge , (wanneer wij dood zlju ,
le man op eenen tijd den mond vol heeft,
mag Pei/ anderzorgen), quand nous, sommes
snorts, nous remettons aux autres le soil; de
als : Oorldg is de , on ne pane que de
guerre. —, lets, dat alle dagen p pas komt
ou nous roe nous soucions pas des c1opes
als: Geld is de —, Pargent fait tout. Jets
de cemonde;aprhs nous le deluge; clol (wanvoor de — doen , faire q, ch. fiaur sauver
neer die tijd gekomen is , zullen wij one maatles dehors, sauver les apparences.
regelen netnen), nous prendrons , nos mestir.es
Leutetaat ,‘ .m.
die leutert of talent, talen cas de ,besopo. Men mart — en laten,— ,
met ,-'1.44,2hin, musard.
(men moeti een' ander' ook lets gunnen),
Leuteraarfter,, yr. zij die leutert of talmt ,
fact vivre et laisser vivre. Die geeft,wat
lambine, musarde.
hij heeft , is waard , flat hij leeft , (men
Leuterbols, m. zotskap,, fat, sot.
moet het Weinige , dat iemand geeft , die
Leuteren , o. w. Cik Iteuterde , heb geleuterd)
niet veel bezit , niet, verachten), celui qui
loszitten , waggelen , branler, locher , vadonne co qu'il , est digne de vivre. —,
ciller,, itre mal attaché , e. Het flot leutert,
het leven genieten , vivre. Hij heeft yen'
la serrure est mal attaddi. Luiterend. zeil ,
geleefd in weinig jaren , it a 'Heti beaucoup
(zeew.), voile qui ne porte point , voile en
en pen d'annees. —, met opzigt tot de midralinque, f. De zeilen —, fladderen
, les
delen , waardoor of waarvan men leeft, zijn
pas;
voiles fastent , ne portent
fig. Het
bestaan vinden , vivre, subsister, sautenir la
leutert hem in den bol , de ken leutert hem,
vie, se nourrir. Van melkfpijzen, grOen(hij is half gek), it a la cerv'elle demontée;
ten , wild , wilde vruchten , enz. —, vivre
ol a un coup de bathe; fig.— talmen , hapede laitage, de legumes, de gibier, de fruits
ren , befluiteloos zijn , ne pas avancer, lamsauvages. Hij heeft niet om van te it
Miser, lanterner. 'Het werk leutert , ottn'a pas de quoi vivre. Ten koste van een'
vrage n'avance pas , traine. Hij leutert
ander' —, vivre aux depens d'autrui. Op
alti^d, id ne fait que lambiner.
de gemeente —, vivre stir le commun. Her
Leuterig , b. n. dat ligt' bewogen wordt, loscher vivre
is in deze stad
stad (lour — ,
hangend, branlant, e. vacillant, e.
e Matig
op zijne gedans cette
Leutering, yr. het leuteren , branlement ,
zondheid , vivre de regime. Spaarzaam of
zie Leuteren. — , talmen , o. lambinerie.
zuinig —, vivre avec economie s ou de meLeutervaar,, m. praatviar,, babillard, etc.
nage. Van brood en water —, jeeiner au
Leuterwerk , o. onvast werk , ouvrage branpain et a l'eau. Zoo waar ik leen aussi
lant ,
vrai que Ye suis ici! aussi vrai que j'existe!
waaraan lets hapert, ouvrage
Zoo
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Zoo waar als er een God leeft ! atISSi vrai
qu'il y a an Dieu. Van zijn vermogen , van
zijn beroep van zijnen arbeid —, vivre de
son Bien, de son métier, de , son travail.
Van aalmoezen —, vivre d'aumeine; fig.
van de hand in den tand , (— als vrolijk
Fransjes ; elken nag verteren wat men verdicnt,) vivre au jour la jourhee. Men weet
niet hoe hij leeft, (aan den kost komt)
vie par la grace de Dieu. Men moet toch
, (de behoefte om in zijn ouderhoud te
voorzien verfchoont dat) item il fact vivre!
—; inet opzigt tot de uitgaven , vivre. Met
moefte , armoedig —, (moeite hebben om te
le veri,bii gebrek van middelen) vivoter. Prachtig vivre splendidement, magnifiquement.
Gema4kelijk —, vivre commodement, avec commeditl. Als een vorst — vivre-en prince,
Als een groat beer , vivre en grand seigneur; Als ego bedelaar , vivre en gueux.
Schraal —, vivre mesquinement. Van weini
vivre de pen.
leven doorbrengen ; vivre, passer sa vie. In de stad ,
op het land , vivre a la ville, a la campagne. In den weduiven ftaat , vivre dans
le veuvaie. In ellende , in overvloed —,
Tivre dans la misere, dans Populence,
gaattenzaam, ftil—, it fairretratte, il se retire. In vrede , vivre .senlaix.Vrolijk —,
sPivf e gaiement. Gelukkig —, -vivre heureux,
ease. SpreekW. leder leeft - Op zijne wijze ,
(icder leeft gelijk hij kan .), chacun vita sa mode, samaniare.—, zich gedragefi, wandelen,
ten opzigte der Godsdienst en • Zeden 7 vivre,
se comporter, se conduire. Als een regtfchapen man —, vivre en homme de bien. Heilig
,vt:vre saintement. In de beoefening, der
dend vivre dans la .piatique de la vertu.
Onfchuldig -, vivre innocent, e. Als een
ligtmis —, vivre en libertin. Volgens de
natuur
vivre selon la nature. Los —,
vivre licencieusement. Coed vivrebien.
Slecht —, vivre mat. Hij is geftorven zoo
als hij geleefd heeft , il est mart cornme il a
zich gedragen ; met opzigv tot- de pligten filer zamenleving, vivre.
Wel met iemand
, vivre bien avec q. q.
Hij heeft altij.d wel met zijne vrouw geyerd ,
toryours bier; vecu avec sa femme.
Met elkanderen in vrede vivre en paix
Pun avec Pautre,.(Pune avec Pautre,) lee
toll. avec les autres. Slecht Met iemand
—, vivre mal avec q. q. Men: lean' niet
met dezen man —, (er is niet Met hem om
te gaan ,) cet homme est difficile a vivre;
fig, il fan g. titre toujours su-r le qui-'vine avec
cet homme. Men kan wel met dezen man —,
cet homme est aise it vivre. Hij weet te —,
it Bait vivre; il a du savoir-vivre. voor,(zijn
leven ten nutte van iets ,) vivre pour. Voor
de letteren —, vivre pour les lcttres.Voor den
mem , vivre pour la reputation. —, met
opzigt tot den ftaat, regeringsvorm, enz., onder de wetten van eenen vorst —, vivre sous
les lois d'un prince.—, zijn genoegen , vermaak , enz, in iets vinden , als Hij leeft
enkel in de jazt , it aime la chasse, c est sa
vie, la chasse est sa passion dominante. Een
gevecht op — en dood, tin combat a toute
outrance. —, van onligeharneMke wezens ,
vivre.' God leeft in .alle eeilwigheid , Dieu
-vit de toute eternite; it vit dans les siecles
des siecles; it vit par lui-meme: —, van gewassen , vivre. Zie ook Levend.
Leven , 0., gedruisch,- bruit, ,fracas, tiaramarre , vacarme, tapage, brouhaha, charivari, What, diable a quatre,
criorie,
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vie, f. maken, faire du bruit, du vacar-

me, du fracas , tlu tapage. Een heidensch
— maken , faire an tapage du diable ,
faire le dia,ble a quatre. Wat boor ik daar
voor een ? quel tintamarre est- ce que
j'entends ? War een duivelsch — om eene
kleinigheid ! `voila hien du vacarme pour de
peu de chose. Toen zijne vrouw dit vernam,
maakte zij ecn ,geweldig — in huis ,s quand
sa feinine apprit cela, elle fit on beau charivari dans la nitirson".
beweging , vivacite; f Het is al —, wat aan bem is, zie
op Leven, o. w. ; fig. Er is veel in die
fchilderij , it y a beaucoup de vie dans ce tableau. Er was veel —, geen leven in , deze
redevoering, ce discours avait bien de la
vie, point de vie.
in _bet bijzonder
vermogen van eigepwillige beweging , bezielden ligchamerfeigen , vie,
Beginfel des
levens , (in de natuurk.) archee, f. — voelen,
( van eene zwangere vrouw), sentir remoter son
enfant. In — zijn, etre en vie , e' tre vivant,
e. vivre. Het — beminnen , haten , aimer,
hair la vie. Zijn verdedigen, defendre
sa vie, lemand van het — berooven , hem
bet — benemen , titer, arracher' la vie 4 q.
q. Ten koste van zijn eigen —, aux depens
de sa propre
Tusfchen — en dood
"titre stispendu entre la mort et la vie. Ismail(' het --redden , sauver la vie a q. q.
Zijn — dour verkoopen , vendre cherementsa vie: Zijn — in de waagfchaal
,
hasarder see vie. Ons hangt er 4an y
va de notre vie. Hij geeft geen teeken van
— sneer , it tsV donne plus aucun signe de vie.
Dit antwoord had hem bijna het — "ekost ,
cette reponse pensa lui touter la
Om
het — bidden , demander la vie.. Op, verbeurte van liet sous peine de la, vie. Het
— Oven aan iets Vivifier. Het is God alleen , die aan alle dingen het — geeft , c'est
Dieu qui vivifie toutes ehoses; fig. Een beeldhouwer geeft
aan het mariner, an scalptear vivifie le onarbre.
berigt 'of mil
het — weder,, bette nouvelle m'a rendu
vie. —, tijd , gedurende welken dit vermogen duurt , van tie geboorte tot aan den flood,
ook met opzigt tot het Odrag, vie, f In
zijn
, bij zun — , cop eenige graffchriften)
en son vivant. Hier ligt P , in zijn kos•
ter te A. , ti-git P. , en son vivant marguillier a A. nil het — va' zijned SrAclei„
vivant de son-We. In of bij nlijn
, en
mon vivant. Een lang , kort une vie
longue, courte. De verveing Is het vergif
des levens , !'ennui est le poison de la vie;
fam. Ik fieb. zoo iets in mijn niet gezien ,
de ma vie je n'ai vu pareille chose. Het
heeft , vivace. lie olifant
gene een Lang
7 ' Pelegant est on animal
heeft, een raug
Het
litetvelijk
is eene vereeniginF
vivace.
, le mariage est une senjvoor het ganfehe
onavieetdlamoot.—, wijzewaarop de
mensch dien tijd doorbrengt , vie , f Werkzaam —, vie active. Een onfchuldig — leiden, metier tine vie innocente. Een afgezonclerd letden , meter awe vie retiree. Het
ambtelooze —, la vie privee. Eenzwerveud
— leiden , meter unevie errante. Een Woelig
, une vie tumultueuse. Het huisfellike
la vie domestique. Eerie vrouw, die eenilecht leiclt , une femme , de 'uauvaise vie.
Een onberispelijk —, tine vie integre, ,irvoor den geheelen dour
reprochable.
van dit gedrag , vie, f. ilij heeft ons zijn
verhattld, il nous a raconte sa vie ;,van
bier : levensbelcbrilving, vie, biographic, f.
De
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De livens der beroemde mannen van Plutarchus, les vies des hommes illustres ecrites par
Plutarque. Hij heeft zijn eigen — befchreven
it a ecrit lui-mime sa —, met opzigt
tot bet beflaan der ziel na den flood, vie,
f Het volgende toekomfltge, —, la vie future. Het eetiwige —, la vie eternelle. Het
l'autre vie. —, hetgene , dat
andere
iemand het liefst verrigt, als : De jagt is zip
aime la chasse, c'est sa vie. —, van
planten, vie. Het — der planten en het
dierlijke —, la vie vegetative et la vie animale. —, het vleezige, gevoelige deal van
een dierlijk ligehaam, m. chair vive.
Men moat al het vuile (doode) vleesch tot op
het — wegfnijden, it faut coulter les chairs
mortes jusqu'au vif. De fmid heeft dat paarel
bij het heflaan in het — geraakt , le mareclzal , en ferrant ce cheval, rapique au vif.
In het — fnijden, cover da-ns le vif De
wandheeler moet tot in het — fnijden , le
chirurgien doit cooper jusqu'à la chair vive.
—, het uiterlijke voorkomen van icts, als-:
Naar het — geteekend , peint , e. au natus el,
dessin.! , e, d'api ès nature, Naar het —
fchilderen, imiter le naturel, tirer au vif,
au natut el.
Levend, b. n. het leven genietende, in leven
zijnde , in tegenft. van doocl , vi f, ive , en vie,
vivant, e. Hij werd — verbrand, it fee
brine vif, tout vif. Het bevel houdt in,
flat hij zal gevat worden flood of —, Pordre poste qu'il sera pis wort ou vif — begraven , entereer
Hij is meer clood dan
it est plus most que vif. De levende
fchepfelen, les et-eat-fires vivantes. Ik zwcer
bij den levenden God, le jure par le Dien
Ik heb er geene levende
vivant
ziel gevonden, je n'y ai trouve ame vivante. Hjj werd garadbraakt , it fee rornpu
vif; fig. — water, eau vive. Eene levende
heg, une haie vive. — vleesch aan een
ligchaam, chair vive. Levende kalk, chaux
vive. Levende talen , des langues vivantes.
Hij is het levende beeld van zijn' vader,,
c'est le portrait vivant, l'image vivante tie
son pine. Hij heeft tien levende kinderen,
it a dix enfants toucvivants; (in den gemeenzamen fpreektr.) lk ben dag geweest
en heb er geen levende ziel gevonden , Paz'
ate hi et fe ,n'y ai trouve ame vivante,
maken, vivifier ; fig. (in de christel. Godsd.)
De letter doodt, maar de geest maakt
Sla lettre tune, mais resprit vivifies
Levendbaren, b. n. levende jongen voórtbrengende , (in de natuurk.), vivipare. Lr zijn
levendbarende en eijerleggende flangen ,
y a des serpents vivipas es , et d'autres qui
sent evipares.
Levende , tegenw. deelw. zie Leven.
Levende, m. vivant. God zal de levenden en
dooden oordeelen, Dieu jugera les vivants
et les marts.
Levendig, b. n. vol beweging, ive,
agile , actif, ive, alerte , anima, e, 'vivant, e.
Het is een zeer — kind, c'est en enfant
fort vii:
Levendige
oogen hebben ,
avoir les yeux
on animas. Een — your,
bij
krijgsl.),
one
charge
figoureuse.
Eerie
(
levendige verbeelding, une imagination vive, forte. Een levendige hoek, (hock waar
veel leven is), un 4 quartier vivant. Eerie
levendige flraat , one rue tres equentee ,
rue de passage. Van bier : vervrolijkend ,
vif, ive,--gai , e, egrillard , e. Uw brooder is van eenen — en' aard , verse fire
est dune bower egrillarde ; fain. semil-
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lant, e, Levendige kleuren , des conileurs
vives. Een groen , une verdure vive ; on
ctvimee. Een — lied, une chanson gaie;
zie ook Vrolijk:
, bijw., vivement ,
avec vivacite.
Levendigheid, yr. toefland van iets, dat vol
beweging is,- vivacite, agilite , activite.
— van geest, vivacite, vivacite de genie, d'esprit. Dit kind bent veel—, cet enfant a beaucoup de vivacite. Deze grijsaard fchijnt de
— van zijne jeugd weder to krijg?n, cc
vieillard semble reprendre la vivacite de sa
jeunesse. IIe— der hartstogten, la vivacite des passions. De — der kleurckn, la vivacite des couleurs.
gewoel, foule, f.
mouvement continuel, fchoonheid,
vivacite, f. éclat brillant, m. — natuurlijkheid , naivete, f
Levendmakend, b. n. dat levend maakt , vivifiant, e. inzonderh. (in de godgeleerdh. , als: De levendmakende geest, resprit vivifiant. De levendmakende genade,
la grace vivifiante.
(in de leerk.) vivsfique.
Levendmaking, yr. vivification.
Levenldos, b. n. zonder leven, inanime , e.
sans vie.
Levenloosheid, yr. manque de vie , m. inanimation.
Leversader, yr. 'fig. zie Levensbron.
Levensbalfem, m. baume de vie.
Levensbeginfel, 0. principe de vie, m. der
dieren, ame sensitive. — der planten, ame
vegetative.
Levensbehoud, o. behoud van het levee, preservation de la vie, f.
Levensbenoodigheden, yr. meerv. besoins
la/ vie, m.
Levensberigt, o. korte levensbeschrijving, petite biographic, f.
Levensberchriping, yr. biographic. — der heiligen , legende agiographie.
Levensbefchruver,, m. biographe, m. (Plutarchus en C. Nepos hebben levenskefchrijvingen
gefchreven ,) Plutarque et C., Nepos sent des
biographes. — der heiligen, legendaire
agi aphes
Levensbijzonderheden , meerv. anecdotes.
Levensbooin m. zekere boom, arbze de vie.
Levensbron, yr. fig., bron der genade, source ou foptaine de la vie.
Levensdraad, m. fig. trame tie la vie, f. la
trame de ses fours , le fil des l'ours. De
Schikgodin Weft zijnen — afqeineden , la
Pardue a•tranche le fil de ses fours.
Levensgeesten, m. meerv., esprits animaux
ou 'itaux. De verbreiding der — door het
dierlijke-ligchaam, l'irradiation des esprits
animaux dans le corps de l'animal.
Levensgevaar, o. peril, danger de la vie,
m. Htj is met — gered , it a ate sanve an
peril, aux risques, de la vie. In — zijn ,
courir peril de la vie.
Levensgroot , b. n. van de natuurlijke grootte , de grandeur, naturelle. Een — portret,
on portrait de grandeur naturelle.
Le yensgrootte vr: grandeur naturelle.
Levenskracht, vr. force ou faculte vitale, vigueur.
Levenslang, b. n. zoo lung het leven duurt,
als : Tot eene levenslange ballingfchap verooicleeld worden , 4tre condamne a lin bannissement perpetue,f. Een — penfioen, une
pension viagere ; bijw. a vie, pour la vie,
taut que Pon vivra.
Levenslicht ,o. fig. /even , vie, f. Iemantls
— uitblazen, hem dooden, Oter la vie ta q. q.
e.-
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Levensloop , m. leven , vie, f: cours de /a Leverbaar, b. n. dat gefchikt is, om geleverd
to worden, Bien conditionne, e, vendable,
vie, m. carriere, f Hij heeft ons zijnen
loyal, e, marchand, e. Deze flof is van de
ganfchen — verhaalcl, it nous a racontd touworm doorvreten, zij is niet cette itoffe
te sa vie, sa carriere, le cours de sa vie.
est rongee des vers, elle n'est pas vendable.
Levenslucht , yr. zuurftoflucht , air pur,v4eLeverbare waar, marchandise bonne et loytal, gaz oxygene.
ale. Leverbare wijn, y in loyal et marchand.
Levensmiddelen , 0. meerv., behoeften, eet— koren , du ble loyal et marchand.
waren , vivres, no p1., subsistances , denrees ,
dat geleverd kau worden, qui peat titre
provisions de bouche, victuailles, f. pl. cofourni, e.
mestibles, m. pl. De fiad heeft geene —,
la ville manque de vivres , de comestibles. Leverbeuling, m. boudin de foie, boudin blanc.
De — zijn ciuur,, les vivres sont chers. De Leverbloem , yr. parnassie.
vloot had gebrek aan flotte manquait Leverbreuk , yr. izepatocele.
de victuailles. Eene vesting van — voor- Leveren, b. w. (ik leverde, heb geleverd),
bezorgen, ter hand itellen, fournir, livrer.
zien avitailler ou tavitailler une place.
De boekverkooper heeft hem vier exemplaHet voorzien van —, Pavitaillement, ou
ren geleverd , le libraire lid a livró quatre
ravitaillement. Iemand die een fchip van
empIaires.
Koren aan het leger
fournir
— voorziet, avitailleur. Zich van — voordu ble pour Parmee. Levensmiddelen aan
zien , se pourvoir de denries, faire ses prohet leger flurnir Parmee de vivres, etc.
visions, etc. zie ook Mondbehoeften.
fig. Iemand in de handen van het geregt —,
Levensfap , o. humide radical, m.
livrer q. q. a la justice ; le mettre entre les
Levensflraf, yr. peine de la vie , de mort , peimains de la justice. Slag —, livrer ou donne capitale, f: dernier supplice, m. Men
ner bataille. Storm —, donner l'assaut.
heeit hem dit op — verboden, on lui a
Leveriz, zie Leverachtig.
defendu cola sous peine de la vie.
aflevering, liLevenstijd, rfi. temps de la vie , m. duree de Levering , yr. fourniture ;
vraison , delivrance de marchandises vendues,
la vie, f:
zie
Leverancie.
—
(bij
dichLevenswekker, m. celui qui vivifie;
ters), (weste , zoele, wind), zephyre, zie Leverkleur, vr. donkerbruin , couleur de foie,
de paus e.
Levendmakend.
Levenswijs , yr. de aard en wijs , welke een Leverkruid , o. (in tie kruidk.) zekere plant,
hipatique commune, ou de fontaine; aigrelevende perfoon in zijne d.agelijksche , of
maine, f: AANM. Hepatique is over het
meest gewone handelingen volgt , maniere
algemeen de naam der kruiden, die men in
de vivre. De woeste — verlaten , debarbade
leverziekte gebruikt.
riser.
Lever , y r. zeker deel in het dierlijke ligchaam Leverloop, zie Levervloed.
ter affcheiding der gal van het bloed , foie, Levernavelbreuk, yr. (bij de wondh.)
m. Ontfleking der —, hepatite, inflamma-. tomphak.'
tion du foie, f: mesire , m. Pijn in de —. Leverpuisten , vr. meerv. (zijn zomervlakken,
komen niet nit de lever maar door de hitte)
leverfinerte , hepatalgie, douleur du foie, f.
(taches rousses sur la peso). Hij heeft —,
Veritopping der —, (bij geneesk.) kermafproeten, in het gezigt en op de handen,
tenpin axis , m. obstruction du foie. Befchrijit a des lentilles , des ephelides au visage et
ving der —, hipathographie f. Ontleding
sur les mains.
der —, hipatotomie, Verhandeling over
de --L. , (over het gebruik der,—,) hepatolo- Levertje , o. als: Het — omgeven , faire
passer un tnotceau de foie de main en main,
gie, f. Aanmerkelijke uitzetting der —,
en obligeant la personne qui le recoit de rehepatorectame, f. Tot de — behoorende,
citer fin vers.
Eene
verflopte
—
hebben
,
avoir
hepatique.
le foie °pile; fig. Eene heere (drooge) — Levertraan, vr. lzuile de foie.
hebben (van drinken houden ,) aimer a boi- Levervloed, in. flux hipatique.
re. Long en — verteren (alles doorbren- Leverworst , vr. zie Leverbeuling.
gen ,) depenser tout son bien. De — fchud- Leverziekte, yr. Leverzucht , maladie he'patique.
hepatite.
den , (hartelijk lagchen) Tire a gorge deploy& , s'epanouir la rate. Van eten, Leverzuchtig, b. n. attaqui, e, de Phipatite.
Lezen,
b.
w.
(ik las, heb gelezen), inzame(in
de
fcheik.)
foie,
faire des dettes. —,
len , bijeenzamelen , ramasser. Hoot —,
als : — van fpiesglas , foie d'antimoine ; zie
ramasser du bois. Aren —, ramasser des
ook Zwavellever.
I is , glaner. De arenleestters — de aren ,
Leveraar,, m. fournisseur,, zie Leverancier.
die op de akkers zijn blijven liggen , lee
Leverachtig , b. n. qui ressemble u du foie;
glaneuses rassemblent les epis qui sont rester
gomme de foie.
hipatique.
sur le champ. Bloemen —, inoogften
Leverader,, yr. (in do geneesk.) artere on
inzamelen , plukken , cueillir des flours.
veins hdpatique, veine basilique. Holle —,
Druiven cueillir ou cooper des raiveine cave.
sins, vendanger. Men leest reeds overal
Leverancie , vr. levering, action de livrer, etc.
de druiven , on vendange deja par-tout. —,
zie Levering. —, inzond. levering bij aandoor uitwerping van het flechte zniveren
neming, fourniture. Wie heeft de — aaneplucher, se'parer,nettoyer. De falade fchoongenomen ? qui est-ce qui a entrepris la fourmaken ,
, eplucher la salade. zie Verniture? De — van brood hebben, doen,
lezen. Kruiden
zoeken, herboriser. —,
Doze
koopman
aire
la
fourniture
de
pain.
fheeft de — aan het leger, ce marchand
laid opzeggen of zingen , als : De mis —,
onderwijs geven door
dire la messe.
fait les fournitures ole Parinée.
voorlezing als : Hij leest over Homerus ,
Leverancier, m. (ond. w.) de gene die' bij
it lit Homere, explique Homere (a ses
aanneming levert. ? fournisseur,, pourvoyeur,
&oilers). Iemand zijne planeet —, ttrer
vivrier, approwstonneur. De leveranciers der
on faire Phoroscope de q. q. —, meestduo
troupes.
-,
protroepen, lee fournisseurs
al een gefchreven of gedrukt work met
viandmeester van levensmiddeleh -munitionen,
het oog doorloopen, lire. Leeren
Nal/ e des vivres,
e;ge
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seigner a lire, donner lecon de lecture. Deze
onderwijzer leert zijne kinderen ce maitre enseigne a lire a ses enfants. Leeren —,
of leeren , apptendre a lire. Deze kinderen leeren —, ces enfants apprennent
liry e. Een bock —, lire 'tin liw e. Na elkander — 5 entre-lire. Overluid, hard op
—, lire a haute voix ; fig. in jets doordringen , lire. In iemands ziel, hart —, lire
dans l'ame, dans le cceur de q. q. Op het
(bij boekdrukkers de gezette letlood
ters op de vormen —) , lire sur le plomb.
( hem berisfig. Iemand de Leviten
pen) reprimander q. q. etc.
lecture
,
f. Veel van
Lezen, o. in een boek',
— houden , aimer beancoup la lecture.
Lezenswaardig, b. n. digne d'être lu, e. qui
merite d'étie lu, e.
Lezer, m. degene die leest, verzamelt, celui
qui ramasse, etc. —, plukker,, cueilleur ;
zie Lezen, en ook: Kruidlezer,, Druivenlezer, Arenlezer,, Wijnlezer, enz. —, die
een bock enz. leest , lecteur. Dit bock heeft
vele lezers gevonden, ce livre a trouve beaucoup de lecteurs. Berigt aan den —, ook
enkel aan den —, avis art lecteur. —, degene die veel leest, of de gewoonte heeft
c'est
te lezen, liseur. Hij is een flerk
degene , die voorleun grand liseur.
zingen houdt, lecteur, professeur.
Lezeres, yr. lectrice.—,liseuse.
Lezing, yr. de daad van lezen , inzameling,
action de ramasser, de glaner, de cueillir,,
etc., cueillette; zie Lezen. —, het lezen
van een gefchrift , lecture. Ik heb de — van
een tooneelfluk bijgewoond, dat nog niet
vertoond is, fa assiste a la lecture d'une
comedic qui n'a pas encore etc representee.
De — van den brief gefchied zijnde , la lettre itant lue. leeswijze , waarop de
tekst van eenen fchrijver in verfchillende
gaven wordt gevonden, lecon. De verfchillende lezingen eener plaats vergelijken, confronter les lecons differentes d'un passage.
variante.
Verfchillende
Liaard, m. (veroud.) leeuw, lion
Lifts, vr. pak aan een geregene papieren, enz.
liasse, f.
Libel , yr. een glqen buisje , bijna geheel met
wijngeest gevuld, aan de beide einden hermetisch getloten en in koper of hout gevat,
dat bij waterpasfen, enz. gebruikt wordt,
om aan dezelve eenen horizontalen hand te
geven, niveau a bulle d'air, m.
Licht , b. n. helder, clair, e. Eene lichte kamer, une chambie claire. Een —
vertrek, un appartement clair. Het is zeer
— in deze kamer , il fait bien clair° dans
cette chambre. Op lichten dag,bijw.'en plein
jour , midi. Het is —, il fait clair, il fait
four. Het wordt —, le jour commence
maitre. Ik zal bet hier wat lichter maken, je feral plus de four, plus de lumiere,
ici; fig. van kleuren, meest naar het wit hellende , clan e. Lichte kleuren, des conleurs claires. eene lichte kleur hebbende d'une couleur claire. Eene lichte
voering, tine doublure d'une couleur claire.
Licht , o. lichtflof, lumiere; f. helderheid des lichts, lumiere. Het — eener
lamp , eener kaars, enz., la lumiere d'une
lampe, d'une chandelle , etc. Bij het —
eener lamp , a la lumiere d'une lampe; \fig.
Qpheldering, lumiere , eclaircissement,
in. elucidation, explication, f De kennis
dezer gebeurtenis heeft een groot — over
die zaak verbteid, la connaissance de ce fait
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a fete tine grenade lundere dans Bette affaire.
Ik heb geen — genoeg, in die zaak , je ne
yois pas assez clair darts cette affaire; je
n'ai pas assez de lumiere sur cette affaire.
bepaaldelijk voor Zonnelicht , lumiere,
clarte, f, jour, m. Zwak , flaauw —, bij
eclipfen, (halve fchaduw), penombre , f.
Het — breekt aan , le jour commence
poindre, a paraitre. Tustchen — en donler, (in de fchemering), entre chien et loup.
Het — koint van die iijde , le jour vient
de ce Dit huis heeft te weinig —,
cette maison a trop pea de jour. Valsch
faux four, contre-jour. Het — der maan,
le clair de la lune. Verhandeling , leer over
het —', ( in de natuurk. ) photologie. lemuds' betimmeren , eigenl. en fig. zie
Betimmeren ; fig. Iemand in het — than,
Chem benadeelen), faire tdrt ou causer Au
dommage a q. q. Zich zelven in het —
than, in zijn eigen — Haan, (zich zelven
benadeelen) , se faire tort a soi - même.
Het — zien, (van menfchen,)geboren worden), commencer a voir la lumiere, la lumiere die four; natre ; (van boeken)
gegeven worden , ook: In het — komen),
etre publie , e, etre mis , e, au four,,paratre.
fair e iniprimer,, publier. —, (bij fchilders),
dag , jour, in. zie Dag ; fig. Eene zaak in een
fielder — ftellen, mettre tine chose en evidence. Iets in een verkeerd of valsch —
"fiellen of plaatfen, jeter une ombee defavorable sur q. ch. —, tegenflell. van daglicht,
(kaars- of lamplicht), lumiere, f Men liet
ons zonder — 5 on icons a laisses sans lumiere. Breng ons apportez-nous de la
lumiere. Bij het —, bij de kaars, Werken , travailler 4 la chandelle. —, iets
dat licht geeft, inzond. kaars of lamp, litlampe, chandelle, f: Wasch —,
bougie , f. Breng een apportez tine
lumiere, (une chandelle, un flambeale,
une lampe, une bougie). Een — opfteken ,
allumer une chandelle; fig. lemands — nitblazen , biter la vie a q. q. , tuer q. q. —,
hemellicht , luminaire m; fig. man van groote
kunde , lumiere, f flambeau. m.
Lichtblaauw, b. n. bleu clair ou
Een
— kleed, un habit d'un bleu clam
Lichtbruin, b. n. bran clair, e, d'un brut:
clair. Lichtbruine haren , des cheveux chatain-clairs.
Lichtdrager, in. die een lice draagt , fakkeldrager, celui qui Porte rue lumiere, photophote , Porte-flambeau.
(bij dichter0,
morgenfter, venusfler, etoile matte, flu
berger, itoile matiniere, du four, de Venus, f.
Lichtelaai , b. n. enkel gebruikelijk in de nitdrukking : In lichtelaaije vlam, tout en feu,
toute en feu.
Lichten, b. w. (ik lichte, heb gelicht), met
een licht voorlichten*, Oclairer a q. q. Licht
den beer, eclairez a ce monsieur. Hij heeft
mij met eene fakkel naar huis gelichti, it m'a
conduit avec un flambeau , chez mold —, o, w.
licht hebben of geven, fchijnen, Mire, je'ter ou repandre de la lumiere. —, (met den
onbep.3den perf.), dag worden, faire jour.
Het begon te —, le jour commence; a _poindre ou a paraitre. —, (in het gemeene leyen, voor: blikfemen), faire des éclairs.
Het licht, il fait des eclairs.
Lichtend, b. n. lucide. zie Lichtgevende,
Eene lichtende, blinkende vlieg, une lyeciale.
Lichter,
iemand die licht, celui qui eclaire%.
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re. —, kandelaar, chandelier, tn. •--, (in
fommige flreken voor) lantaren, lanterne, f.
Lichtgevend., b, n. lumineux, euse. Lichtgevende ligchamen, des corps lumineux ; phosphorescent, e.
zon is een
ligchaam,
le soleil est un corps lumineux.
Lichtgroen , b. n. vert clair, e. d'un vert
clatr.
Lichthater, m. iemand die het licht haat ce
lui qui bait la lumiei e. Het licht ontvlugtend , lucifugace ; fig. Vijand van verlichting , duifterling, domperridder,, domper,
ennemi de la lumiere.
Lichthout , o. elders glimhout genoemd, bois
reluisant , phosphorescent, m.
Lichting yr. action d'eclairer ; action de Thire.—, dageraad 9 aube des jour, pointe du
jour. —, action de faire des eclairs
Lichtmeetkunst, vr. (in de natuurk.), photolnetrie.
Lichtmeter,, m.-lucimetre, photometre.
LiChtmis, vr. vrouwendag , ook Maria —,
la clzandehur.
Lichtmis , m, losbol, Waned , libertin, m,
gem. riboteur ; garnement,
Lichtmisfen , o. (ik lichtrniste, heb gelichtmist), den lichtmis nithangen, mener
tine vie dereglee, une vie dissolue, faire le
debauche, riboter.
Lichtmisfeni„ yr. losbandig 'even, debauche,
ribotage, m, gem. ribote. Zmjne lichtmisferijen hebben hem bedorven, ses debauches
Pont ruine.
Lichtrood, b, n. rouge clair,, d'un rouge clair,,
clairet, te.
Lichtfcherm„ o, oogenfcherm, garde-vue, reverbere , m.
Lichtfchuw,, b. n. qui fuit au hat la lumiere,
lucifugace.
Lichtfchuwer,, zie Lichthater.
Lichtfchuwing, yr. (in de geneesk.), photophobic.
Lichtfteen,
pierre phosphorique ; pierre de
Boulogne, f.
Lichtflof, yr. flof, die licht geeft , lumiere.
Lichtftraal , m. rayon de lumiere. Een —,
die plotfeling een voorwerp valt , en het
verlicht, jet de lumiere, (bij dichters), rais ,
rayon. Eerfle — der we tenfchappen, der rede,
crepusaile, m.
Lichtwerper,' m. ( in de natunrk. ), werktuig
om eenen lichthraal in eene donkere plaats
te brengen, hiliostate,m. on porte-lumiere, f
Lid, o. (meerv. Leden), dekfel, couvercle,
m. fpreekw. Die het onderfle nit de kan
wil hebben, krijgt het — (of het dekfel)
op den news, (die te veel wil hebben, krijgt
dikw3ils niets), qui sisal embrasse, seal
btreint; en serrant trap l'anguille, elle
s'echappe. — van het oog , zie Ooglid. —,
knoop van een riet of halm, noeud, jet ,m.
gewricht van eenen vinger,, article, m.
zie Gelid. (in de ontleedk.) lidbeentje,
phalange, f: De duim heeft twee leden,
de andere vingers hebben er drie , le ponce
a deux phalanges , les mitres doigts en ont
trois. Bovenfle -of voorfle lid (welke der,
nagel bevat), phalange ongueale, metacondyle, f. Het middelfie —, phalange metacarpienne. Benedenfle of derde — (ler vingers, phalangette, f.
gewricht van het
inepfchelijke ligchaam in het algemeen , jointure, articulation, f: In het afzetten,
amputer dans Particle. Uit het — zijn ,
-verfluikt , verrekt , etre disloque , e, defigs, e, deboite e, In het — zetten , (een
arm of been), remboiter, remettre; fig. Hij
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heefg gene zi4te onder de leden, a est infectó d'une maladie; it couve une maladie.
Dat lag mij op de leden , (ik had er een
voorgevoel van), fen avais un pressentiment. ligchaams deel , behalve het hoofd,
membre, on. Welgemaakt in al zijne leden,
of: Welgemaakt van lijf en leden , bien
fait, e. Hij gevoelt groote fmarten in al
zijne leden , it sent de grandes douleurs dans
tons ses membres. Het mannelijIce —, (de
mannelijke roede), le membre viral , m, la verge. verdeeling, division, f article ,,m.
Van — tot-- de point en point. -, medelid van een gezelfchap , membre, societaire. (*) De leden van den raad, les membres du conseil. flii werd als een — van het
huisgezin behandeld, it fist traite comma
tin des membres de la famine.
Lidgras , o. zeker gewas , chiendent , on.
Lidmaat , m. en yr. (meerv, lidmaten), lid van
eenig gezelschap , membre, confrere, tn.
consoeur,,
Zie Lectemaat,
Lidmaatfchap 0. broederfchap, societe, eonfret ie , corporation, confraternite.
Lidrotting ,
rotting met leden , badine de
bambou, canne de bambou, f.
Lidteeken, o. (in de fpraakk.) zeker fcheidteeken, comma , virgule ,f.—, zie Likteeken.
Lidwater,, zie Ledewater.
Lidwoord , o. (in de fpraakk.) article, m. Bepalend —, article define.
Lied , o. (meerv, liederen), klein dichtfluk om
te zinger , chanson ,f. air, chant, ni. Straatliedje , vaudeville, f. Een wereldlijk —,
gezang , une chanson. Drink —, chanson a
cantique,
boire, f. God verheerlijkend
tn. Godsdienftig cantique spirituel, m.
Hooglied van Salomo cantique des cant:' ties. Een nieuw geestelijk —leeren , appreh(liedje)
dre un cantique nouveau. Een
op iemand waken, (om ieinand te befpotten)
chansonner q. q. ; fig. Zijn hoogfle
(deuntje) zingen , (wel in zun' fchik zijn),
itre fort content , e. Zie ook Lieclje.
Liedeboek, o. livre ou recueil de chansons,
d'airs, chanson,tier, m.
Lieden , m. ineerv, gent, ns. et f pl. hommes,
m. pl. personnes , f pl. AANM. I VOOr het
woord -Ge-r.1 is het bijv. en voorn, vrouwelijk (met witfluiting van tout), terwijl zoodanige wooden, achter Gens geplaatst , mannelijk zijn alt : ,Dit zijn zeer gevaarlijke
ce sent des gens fort dangeteux. Het
zijn de beste — in de clad, ce sent les
meilleures gent dans la ville. Deze boeren
zijn goede —, les paysans sont de bonnet
gens. Alle deze — zijn to vreden, tqus
ces gens sont contents. Gemeene —, populace, f petit, bas , menu peuple,
aanzienlij ke
, groote wereld , le gland
monde. Krij gs —, gens d'epee. Voorname
Gens de qualite ; zie verder Gens in het
Fr. Ned. W. boek. AANM. II. In zamenileIling wordt Man meestal Linden, als : koopman , marchand, kooplieden , marchands.
Liederen o. meerv. Zie Lied.
Liederlijk , b. n, achteloos, flordig , verkwistend, negligent, e. ongebonden 9 losbandig , zedeloos , dissolu , e. debauche , e.
libel tin , e. deborde , e. licencieux, se.
Een — Leven leiden, metier une vie disso, libertine, licencieuse, etc. Hij gaat
flechts met liederlijke menfchen om , al ne
frequente qua des debauches. —, bijw. negligenment, dissohtment.
Liederlijkheid , sr. negligence, dissolution,
debauche, f. libertinage, m.
Lied-
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Liedje , o. verkl. w. zie Lied, chanconnette ,
air , m; fig. Ik zal hem een ander — later] zitsgen , (anders doen handelen), jc le fel al
changer de gainme , de ton. Ik zou een — van
horn kunnen dictate's, zou jets van hem kunnen aan het heht brengen) je pourl al: dire
I. ch. de lui. Spreekw. Het is het nude
, c'est tonfour, la mime chose en chanson.
Eet — is nit , c'en est fait. I laj heeCt zijn
uitgezo14en , (het is met hem gedaan)
e'en ect fait de lui.
Liedjesdichter,,
caul qui compose des ChanSons, cha
nso,14,icr , m.
Lief, b. n. beminnelijk , aimable , eabl e ,
char mant , e. gentil , le , mignon , ne , jai,
e. Een zeer — meisje, ace fine ti es almaIiij is een zeer — man, c'est un homine
ort aimable, un ties bon homme. —, fraai,
fLean,
(bet) belle. 1k heb in dat huis een
zeer kamertje , Poi dans cette major; arse
ties-belle petite chambre. bemind wordende , cher, ere. Main Hove vriend! Lieve
vriencl 71101; cher amt ! cher ami ! Mijne Love
yriendin ! Lieve vriendin ! ma che, e amie!
chore amie ! Er is niemand , \vim zijn leyen fist — is, it n'y a personae a qui la vie
sic snit cher e. Pals u wcg , indien law leven
u — is, si Coils estimez la vie , eloignez-vous ;
si la vie vous est chore, eloignez-vous.
heb al degenen verioren , die mij waren,
Pal perdu toutes les personates qui m'etaient
cheres. Voor het dove brood werken, travailler pour gagner son pa in.' Ann ooze lieve
getrouwen (in opene brieNen der kOD:OgC11
N an Fr.) a nos arises et fla ys. Ooze lieve
ricer, noire Seigneur, Diets. De lieve Heer
geve het ! pltlt a Dieu, Dieu le veuille ! Dear
beware ooze lieve Heer ons voor ! ñ Diets no
plaice! (als uitroep) Lieve Hoer !Lievedeugd!
Lieve tijd ! bon Dieu !juste ciel ! Lieve Heershaantje , 0. coccinelle , bite a Diets f. (bij de
Lath.) ooze lieve vrouwe , noire dame,
aangenaam , als : Dat is nuj , j'ess suit
aise. Dat zal mij zeer — zijn , fen set ai bien
aise , chatme e. avi. e. Het zal mij zeer —
zijn , nu en clan lets van u to hcofen , je
scrai hien aise tie savoir quelquefois, de vos nouvelles. Indicts hij main vriend is , zal hens mi; ne
bekeering — zap , s'il est mon ami , it sera
rempli de joie, en apprenant tire conversion.
Uwe aankomst was mij zeer — tetais ravie
de joie ate vette air ivee. Het is noij —, dat
gij bier zijt , je sures chastise e, que vous etes
ice. —, bijw. d'une maniere aimable , etc.
zie boven ; zie ook Liever, Lie ist en Lleffte.
Lief, o. al wat nangennam is , als : om — of
Iced, om Hoch Iced; zie Leed. Voor —
als : Jets voor — nemen, se contenter tie q.
ch. , agi der q. q. , pr endre en gs I q. ch.
Wilt gij suet ons voor nemen voulczvous diner aver nous a la fortune du pot?
Wilt gij met eenenegeringen maalLijd voornemen voulcz-vous vous contenter d'un maigi r epas? 1k zal het moar your — nemen,
le
contenterai. Bij Hooft _is bet —,
de ynjfler,, amante ,
Hever de vrijer,
arrant. Hij is bij zijn , it est avec son arnante. Hij denkt can zijn —, it pease
son amante. —, als woord van liefkozing :
Mijn —, mon cher; ma chore! mon amour !
012 mignon ! ma mignonne ! mon petit mignon! ma petite mignonne ! m'amie ! m'amour !
Liefdadig , b. n. char itable , bienfisisant ,e.— ,
bijw. , dune maniere char itable.
Liefdadigheid , Yr. char
bienfaisance , bonlargesse. Werken der—, oeuvres de chat ltd.
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Liefde , yr. genegenheid tusfchen de twee fekfen , ardour, m. Van — flerven , mourir
d'amour. Door de
verteerd worden, languir d'amour. voor iemand gevoelen ,
CV 0 ir de ]'amour pon y q. q., oil etr e amour sax, ease. de q.q.— voor iemand krijgen, prea]'amour. Smoorlijk op iemand vettire
held worden, s'amouracher de q. q.' Eene
opkomende cone —, die nog flechts in
de geboorte is , sits amour naissant. Eene
vurige , onftuimige , geweldige buitenfporige , teedere , ware , opregte , eerlajke ,
ongeregelde , vreesachtige , fchroomvallige ,
blinde , belagcheliFse —, en amour vif,
impetueux , violent , extravagant, tendre ,
vrai, sincere, /connote, desordonne , craintif, , scrupuleux , aveugle , ridicule. De eerile eener opkomende — les
premiers transports d'un amour naissant.
Van — branden , brisier d'amour. Men kan
over de — niet oordeelen , on ne saurait
jt,ger de ]'amour. Het vuur of de vlam der
— le feu de P amour. De aangename beg,00chelingen der —, lee deuces illusions
de l'amour. — inboezemen , inspirer de ]'amour. Het is moeljelijk to golooven , dat
er middelen beftaan , die meet — inboezemen voor den eenen dan voor den andereu ,
il\est difficile de croire y art des philto es qui ;mph ent de ]'amour pour one percosine plutdt que pour une autre. AANM. I. In
dozen zin gebruikt men amour ook in het
meerv, vrouwelijk, als : Folks amours ; dwaze Ardentes amours, vurige Spreekw.
zij is eon middel (remedie) tegen de —,
( zij is geweldig leelajk en kan dus geene
Heide inboezemen), c'est un vrai remede
d'amour. Koude handen, warms —; koude
handen , beftendige —,froides mains , chaudes
amours. Eene flerke — voorwenden , fig.
filer le parfait amour. Zij heeft hem lang
laton zuchten , eer zij zijne — beantwoordde , elle ltsi a fait longtemps filer Pamow. —, genegenheid in het algemeen ,
amour , m. Broederlijke
(liefde van eenen
broeder jegens broeders , of jegens zusters en
broeders), amour fraternal. Ouderlijke
( liefde der ouders jegens hun kroost ) ,
amour paternel et maternel , amour des
parents pour leafs enfants. AANM. II. voor
het woord ouderlijk in dezen zin heeft de
franfche taal goon woord : parental , e, is
zondei- gebruik, en burnt flechtsb .: j ee,sige regtsgeleerden voor : Biens pat entaux , voor des
parents, ouderlijke goederen , en een ouderlijk
lijkfeest , werd par entales ,
genoemd.
Moederlijke (liefde eener moederjeg,ens
haar kroost), amour materna. Doze vrouw
heeft geene moederbjke , voor dat kind , cette
met e n'a point d'entrailles' de mar e pour cot
enfant. Kinderlijke —, (Heide van kinderen
jegens hunne ouders), amour filial. Vaderlijke —, (de Heide van eenen vaderjegens
zip ]:roost), amour paternal. Zusterlijke
—, (de hefde cotter zuster omtrent zusters
of jegens zusters en broeders) , amour de
soeur. AANM. III. Flier ontbree,kt der franfche
taal eon woord , dat aan ons: zusterlijk be-rntwoordt , want het woord sororial , e, is
enkel in de.regtsgeleerdh. gebrutkelijk , als:
par t sororiale , zusteriiik deal; zie ook de
zamengefl. woorden Broederliefde„ Moederliefde , Vaderliefde en Zusterliefde. Ik
heb het ter — van u gedaan , je Pal fait
pour l'amcur de votes. — tot God , amour
tie Dieu — tot de waarheid, amour de la
toedragen
verite. Iemand hartelijke
Pp
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aimer q. q. tendrement, De — voor het
vaderland, l'amour de la patrie. — tot orde,
amour de Pordre. De mensch heeft — tot
God, tot zijnen naasten, voor zijnen vader
en zijne moeder, voor zijne weldoeners,
enz., Phomme a de l'amour pour Dieu, pour
son prochain, pour son pere et sa mere,
pour ses bienfriteurs , etc. •e leerlingen
hebben — voor hunne onderwljzers , les disciples ant de l'amour pour leurs maitres.
Door zijne rnilddadigheid had hij de — van
zijn yolk verworven, it s'etait acquit l'amour de son people par ses De
— van God voor zijne fchepfelen, Pamour
de Diets pour ses creatui es ; fpreekw. —
ziet geen Teed. De — is blind, it n'y a
point de laides amours. —, (in den Godgeleerden 111.11),
liefdadigheid,
charite. Werken der — doen, frit e des
oeuvres de charite.
(oij dichters), minnegod , amour , Cupidon.
Liefdeband, m. lien, nocud de Pamour , cupidon.
Liefdebeeld, o. beeld van den minnegod, enpidon , in. statue de l'amour, de cupidon,
Liefdebrand, no. fen de l'amour, m. //amine,
Zie Minnebrand.
Liefdedaad, liefdedienst , yr. charite, acts
de charite, m. Liefdedaden verrigten , f pis e
des charites , on des actes de charite. Eenevoor iemand verrigten of doen, fair e q. ch.
Foul l'amour de q. q.
Loefdedicht, o. poeme drotique,
Liefdedrank , minnedrank, drank, van welken mcn voorwendr, dat hij liefde doet ontthan, philtt e. Iemand eenen — geven, donner no philtre el q. q.
Liefdedrift, m. passion amoureuse, flarnme,
if. tend' e,
Loefdefeesten, o. (der oudheid) ter eere van
Cupido, erotides on erotidies , f pl.
Liefdegaaf, Liefdegave , zie Liefdegift.
Liefdegilt, yr. aalmoes, anindne, charite.
Liefdeloos , b. n. zonder liefde oinmedoogcnd,
qui n'a point de charite, sans charite, incharitable , (*) duo, e. impitoyable. Een
mensch verdient onze achting niet, un
homme dur, un homme qui n'a point de
charite, sae merite pas notre estime.
bijw. sans chao ite , durement , avec durete ,
impitoyablement. Men heeft haar zeer
behandeld , on Pa traitee for t durement. ,
Liefdeloosheid, vr. manque de chalite, us.
durete de coeur, f: defiut de chat-He, no.
Liefdemaaltijden der eerfte christenen na het
H. Avondmaal,
meerv., agapes, f pl.
Liefdepip,
fieche de cupidon,f: trait its
dal d de l'amour; trait lance _par cupidon ,
Liefderijk, b. n. liefdadig, charitable. —,
minzaaam, innemend, gracieux , euse , doux
bijw. d'tsne maniêre charitable,
ce.
avec charite, charitablement.
, gt acieusement , doucement, avec dancer-I-. Iemand
— ontvangen, recevoir q. q. glacicusement ;
fam. gracienrer q. q.; folio routes sot tes
de gracieusetes a q. q.
Liefdefmart, vr. pease d'amour ; langueur.
Liefdetaal, yr. langage des amants, langage
amoureux ,
Liefdevlaag, , yr. liefde van korten /dour , verliefde vlaag, transport d'amour,I in.
Liefdevlam, vr. fig. flamme,
brasier, m;
zie Minnevlam.
Liefdevuur, zie Minnevuur.
Loefdewaardig, b. n. digne d'amour, digne
d'être amid , e. aimable.
Liefelijk, b. n. aangenaam,
behageijk , aimable , deux, ce, agriable, suave.

LIE
Het liefelijke gezangdes nachtegaals , le doux
ramage du rossignol. Eene liefelijke Item,
tine voix donce , flutee. Eene liefebike, welriekende reuk, nue deur agreable , nose odour
suave, odoriferante. Een aangenaam levee
voerende, suaviteux , se. —, bijw. d'une
maniere aimable, doucement.
Lie felijk heid , yr. amenite, douceur,, snavite,
agrements, m. pl De — van hare Item,
la suavite de sa voix.
Liefhebben, b. w. (ik heb lief, heb lief gehad), beminnen, , chef ir. Zijnen
naasten —als zich zelven , aimer son procizain
cornice soi meme. Men moet God — boven
altos , it fans` aimer Dieu preferablement
toute chose.
Liefhebber, iemand, die eene der fchoone
kunflen beoefent, zonder die tot eene hoofdfiudie re maker, amateur. Hij is geen
toonkunftenaar van beroep, hij is een —,
ce n'cst pas no musicien de profession, c'est
ion amateur. Dit portret is het week van
eenen ce ports ait est Pouvrage d'un amateur. — , die van jets houdt, amateur, qui
aime q. ch. Hij is een — van goede boeken , c'est un amateur de bons livres. Hij
is een — van nesters, it aime les huitres.
Hij is een — van de jagt , van het fpel,
aims la chasse, le feu. Een — van den
drank, un grand buveur. Een — van tabak
van eene pup, un grand fumeur. inzonderh. wanneer men die dmgen, (zeldzaambeden) waarvan men veel houdt, bijeen verzamelt, cuoieux. Een — van bloemen, tulpen, fchilderijen, prenten, enz. nn curieux
de flews, de tulipes, de tableaur, d'estampes, etc. Men vindt dczeu gedenkpenning
in het kabinet van eenen —, on trouve cette medaille dans le cabinet d'un curieux.
Deze tulp is bij de liefhebbers zeer gezocht,
les curieux recherchent beaucoup costs tulipe.
— der artzeniikunde , e. —, ('in
den i.,-,emeenzamen fpreektr.) iemand die veel
van het andere geflacht houdt, amoureux;
compere, bon vivant. (met verachting). Een
un vieux bone.
Dude
Liefhebberij , v. neiging, fmaak voor jets, gods,
penchant, amour, in. passion, f Hij heeft
veel — voor de muzijk , of :-De muzijk is zij, it aline beaucoup la musique; zie Smaak.
ne
meerv. Liefloebberijen, dingen die zeldzaam zijn en nit Bien hoofde verzameld worden , aardigheden, curiosites, f. pl. Hebt gij
zijne liefhebberijen gezien? avez-vows vu see
curiosites.
Liefhebtler, vr. zij, die veel van jets houdt,
qui aime beaucoup q. ch. , amato ice,* curleuse. Zij is eene groote — van nieuwigheden , cette femme (file ,) est fort curieuse
de nouveautes. Zij is eene — van den opfchik , elle aime la partsre.
Liefje , o. verkl. w. van Lief, (in den zin van
amante, f Miju lief,
geliefde), amant,
mon amour! m'amour! klein kind, mijn
-, moist; chats, mantis/Tan, mon migaon, ma
mig„'onne.
Liefkozen, b. w. (ik liefkoosde, heb geliefkoosd), zijne liefde door vleijende woorden , door ftreelen, enz. omtrent iemand aan
den dag leggen, caresser, cafaler,, dorloter;
fam mignarder,; mitonner, mignoter, bonchonner, amadouer, flatter, faire des casesses Deze vrouw heeft het kind geliefkoosd en gekust, cette femme a caresse et
&Ilse Penfant. Gij bederft dit kind door
het to veel te—, vous Otte?... cet enfant ,de le
mignofer, bouchonner, cousins volts finites.
Lief-
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Liefkozer,
celui qui caresse , cajoieur,,
flatteur.
Liefkozerij, yr. liefkozing, caresse, cafolerie,
flatterie, 'nc;gnardise. Hij heeft zich door
de liefkozingen dezer vrouw laten verlefden , al s'est lai,sd prendi e aux mignardcses de cette femme.
Liellokken , b. w. (ik lieflokte , heb geFeflokt), door vleijen tot overhalen,
c'joler, flagorner, fl,tter; 1.1.e Lietkozen.
Liefoogen , b. w. (ik liefoogde , heb
oogd lonken , jeter des oeillades amoureuses , fiziae les yena doux. Frederik en Maria
—, Frederic et Marie se jettent des oeillades
amoureuses.
Liefst, overtr. tr. van Lief, bijw. inzonderh.
met betrekking tot datgene , wat iemand het'
aangenaamst keurt , (bij voorkeur), de preference. Zie Lie ` er. Hij wil — vertrekk en,
id prefere de partir. niet , (als antwoord
op eene vraag, met nitlating van een gedeelte , en op die wij , e in het Fransch onmogelijk over te zetten), bij voorbeeld : Zult
gij ook van de partij ziju ? serez-vows
aussi tie la pantie? — niet , non,
ais mieuX rester a la maison. Zult gij haar
gezelfchap houden ? — niet! est-ce que vous
lui tiendiez compagnie? non, je ldisse volontiers cet honneur a on autre.
Lieffle, overt. trap van Lief, b. n. le plus
cher, la plus there: zie Lief.
Lieffte , m. envr. , beminde, ancient, 77/. amante, inclination, Laat ons op de gezondheid van owe — drinken , buvons a la
sauté de votre inclination. AANM. W7ij gebruiken ook het bastaardwoord inclinatie in
dezen zin, loch voornamelijk data , wanneer
het voorwerp der hefde , op welks gezondheid men drinkt, weinig of niet bekend is.
Lieftalig, b. n. eigenlijk lief van teal ; van
hien minzaam, vriendelijk , bevaliig in het
vomkomen , of in het behandelen van , en
omgaan met anderen , affable, ag,rc'able,
viable , charmant , e, gyard , e, deux , ce ,
gracieux, ease. Zij is zeer —, elle est tres
affable; — 5 bijw. , avec afrabilltd, gracieucement.
Lieftaligheid, yr. affabilite, amabilite , doncent , f charms, agrdment, amenite ,
grace,
Lieftallig, zie Lieftalig.
zie Lieftaligheid.
Liefw p ardig, zie Liefdewaardig,
Liegen, o.
(ik bog , heb gelogen ,) onwaarheid fpreken , dire un mensonge. Al wie in Ilaat is em te —, is Diet
waard onder het getal der menfchen geteld
te worden , quiconqice est cababk de month-,
est indigne d'être compte au nombre des
hommes. Geloof hem met, hij liegt, tae le
croyez pas , it ment. Onbefchaamd —, met
eene groote onbeichaamdheid mentir 211,
pudemment, gi essiel ement , pm. puamment.
Hij liegt zoo dikwij ls hij den mond open doet,
des qu'il ouvre la boucle lui sett un menswage; it tae dit pas un mot de vrai. nil
liegt als of hut gedrukt ware, it meta of
frontement. In eene zaak mentir sur
one chose. Dat liegt er niet om, (dat is van
geen gering belang) c'est quelque choie d'important ; ook : (dat is niet flecht), cela est,
fort bon, cela est biers penesd. Fij heeft het
gelogen, it en a mecca. Hij heeft het door zijnen hale gelogen, (met onbefchaamde kaken
gelogen), it en a mentti ear sa gorge. Iemand
lets heeten
dementzr q. q. , donner un
amend 4 q. q. Spreekw. Van verre liegt
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men veel, a bean mentir, qui vient de loin
Die liegt, die fieelt, qua dit menteur dit
voleur. —, (in den verhev. fchrijfflij1), te
lour ilellen , frostier l'attente de q. q.
Liegen, o. action de mentir, f. Het — kost
hem genre .moeite, it n'enrage pas pour
mentir. Wie zich het — heeft aangewend,
die wordt niet geroofd , al zegt hij ook de
waarheid, celui qui est accoutume a mentir
West pas cru, lorsqu'il dit la veritd.
Linger , m. leugenaar, weinig gebruikelijk data
in : liegers en bedriegers , des menteurs et
des trompeurs. Hij is een — en bedrieger,
c'est on menteur et un trompeur.
Liep , venl. t. Zie Loopen.
Lier,, yr. zeker fpeeltuig der ouden , dat, van
Inaren voorzien , met de vingeren getokkeld
werd, lyre ; fig. In lang heb ik de fnaren
mi ner — taint gefpannen , (de dichtkunst
Dint beoefend), it y a longtemps que je n'ai
pas monte lee cordes de ma lyre. zeker
fierrenbeeld in het noordelijk halfrond, lyre.
(asangue, een hedendaagsch fpeeltuig met darm-fnaren , dat door een ronddraaijend rad wordt gefpeeld, vielle. Op
de — fpelen , jouer de la vielle , vieller.
Lierdicht , o. (zonder meerv.) zeker foort
van dichtfiukken , die voorheen bij de Tier
gezongen werden , zoo als de oden , enz.
poesie lyrique, f. genre lyrique, m. Hij
mum nit in het —, tl excelle dans la poisia
lyrique. (met eon meerv.), een enkel
zoodanig dichttluk, pance lyrique. Hij maakt
enkel lierdichten , it ne fait que des poemes
lyriques.
Lierdtchter, m. dichter,, die zoodanige
maakt. , poete lyrique.
Lierdraaijer, m. vielleur.
Liereman , zie Lierdraaijer.
Lieremeisje, o. vielleuse.
Lieren , o. w. (ik lierde, heb gelierd), op
de tier fpelen , de Tier draaijen,
fo y er de la vielle.
Lierlaauw, b. n., even laauw, tans soit pelt
tiede.
Lierlaauwen, b. w. (ik lierlaauwde , heb gelierlaauwd), even laauw maken , rendre en
pee tilde , faire tiedir.
Lierman , zie Merman.
Liermeisje , zie Lieremeisje.
Lierrad, o. roue, f. roust d'une vielle,
Lierlpeelfler, yr. die op de Tier der ouden
fpeelt, Belle qui joue de la lyre, joueuse de
lyr e.
Lierfpeler, m. die op de Tier der ouden fpeelt,
celui gut joue de la lyre, joueur de lyre.
hereman,
Lierzang, m t poeme lyrique, m. ode ,
Lies , yr. (meerv. Liezen) het weeke en holle
'deel aan beide zijden des menrchelijke fchaamdeelen , aine. Hij werd gewond in de —,
it feet diesel dans Paine. Een gezwel in de
— hebben, avoir un bubon dans Paine. Tot
de — behoorende, inguinal , e.
Lies , yr. (meerv. Liefen) zie Liese.
Liesbreuk , vr. (bij wondh.) bubonocele, en,
heinie inguinale , on descente dans Paine.
Liese , yr. (bij looijers) het dunne leer aan
den buik , cuir mince du ventre,
peau
mince die y entre, f.
Liesgezwef, liesbuil, o. (bij heelm.) bubon,
in. tumeur a Paine, f.
Lfesklieren, yr. meerv. (bij Wondh.), glandes
inguinales.
Liesluis , zie Platluis.
Liesontfteki.ng, y r. (bij wondh.) inflammation
de Paine.
Pp;
Liet,
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Lict , vcrl. t.
Latcn.
Lieve , b. n. yr. van lief, die,, e. aisle, e.
leen gcbruikclijk in opene brieven der koningen van Fiankrijk : van onzen
geirouwen h nos ames et fe-oux. Ei —!
tusfchenw. de grace! — zeg
, de grace!
di g 0 1.
Lick cling , M. en yr. De gene , die bij voorkenr geliefd woidt , favoi i , on. favor
f
mignon,
onignmae ,
been-aime,
bi enatmee, f. is de — van den worst , it cst
le filvoli. du prince. Zij was de — der vorfttn , elle Otait la favorite de la princesse.
oudfle zoon is zijn —, sore file aim"
est son mognon. —, in zamenflelling (wat
ons bij voorkeur bchaagt), favor; te, mignon , mignonne, als :
Lic y elingsbezigheid, yr. OCCV <aim f avo;
Lievelingskleur,, vr. couleur favorite.
Lievelingsplaats, yr. lievelingsplaatsjc , o.
vend. w. van het voofgaande , lieu oil Pon
se plait le miens.
Lieveliugsfchrijvcr,,
auteur favori.
Lievclingswoord, o. mot favoi ,
Lievelingszonde , cr. Peelle 1241011 no.
Lieven ,' b. n. (ik liefde , hob geliefd), lief
hebben , beminnen 5 -weinig gebruikelijk,
(behalye in het
deelw. zie
rimer, eherir. Een gcliefd kind, ton enfant cheri, nose enfant cherie.
Liever,, vergroot. trap van lief; zie Lief. —,
bijw. bij voorkeur, plutdt, par prefirence,
poefdrablement.
willen , aimcr miens.
flerven dan cone laagheld begaan , plutOt
mono it quo de fah e tone ldchete. jIk wil —
flerven , dan mijne godsdienst verzaken ,
je mourrai pluat clue de rcnoncer a ma o eligion. Ik drink
wijn , dan bier , j'aime
miens, le vin quo la b y
niet, (Heist
re.
niet), zie Liefst.
Lieverlede , bijw. enkcl gcbruikelijk , in : Van
—, (langzamerhand) par , deg; es , petit is
petit, de plus en plus ,successivemen-t. Zie he,
sneer gebruikelij kc Allengs.
Lievert , m. Lievertje , o. een lief of bemind
kind , mignon, no. mignonne , ch,r et aimable enfant, on. does e et aimable enfant,
f., enfant chid, no. enfant chboie,
Liflaf, b. n. finakeloos , insipide, fide. Liflaffe kost , zie Liflaf, o. in de ecrite beteekenis.
Liflaf, o. fmakelooze fpijs, liflaffe kost , viande, nourriture fade et desopeable, finer,
insipides,
'nets lusiptde, on. Ik lust
dat —
je u'aime pas cc wets
,
ces wets insipides. zoutelocze taal ,
chansons fadai,es; niaiseries , f. pl. l)at is
maar — van praat, (dat zijn maar hflafjes),
chansons que tout cola.
Liflaffen, 0. w. (ilt liflaftc , heb geliflaft),
op eene laffe en walgelijke wijze hcfkozen,
cajoler d'uve manure degoiltante. laffe
praat voor den dag brengen , elite des fadaises.
Liflafferij , vr. walgelijke liefkozerij , cajolerie degaltante. laffe kost , zie Liflaf,
0. in de eerfte beteekenis. — zoutelooze
praat , enkel in bet meerv. Zie Liflaf, o.
in de laatfte beteekenis.
Ligthaam , o. elke zelfitandigheid , Welke nitg;ebreidheid heeft, corps, in. Elk — heeft
drie uitgebreidheden: lengte, breeclte en
dikte, tout corps a (robs dimensions ,: longueur,la; geur et poorondeur. Een vast - ton
corps solide. Een vloeibaar un corps
finale. Een doorzigtig of doorfchijnend—,
corps transparent. —, in engere en ei-
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genlijkc betcekenis , het, dierlijke ligchaam,
inzondei heid van den mcnsch , coops, no.
Het menfchelijke —, le colts ;amain. Een
welgemaakt —, ton corps boen forme, Lien
constitue. De zwakheden des ligchaams, les
irfitmites du corps. De krachten des ligcaaams , les loom du corps. Een intgemer.
geld —, ton corps enerre. Eon bezield —,
loll corps anime. Een zees gelpierd —,
corps to c'm nerveux. Een fleck
ton corps
I of ust& Een fleik — hebben , fork van —
ziji , avoio le coops robuste, it; e robuste de
coops. Een gezond —, on corps sain. Een
gezond hebben , avoir le coops sain, etre
sail, e, de cos- s. Eerie gezonde ziel en
een gezond — hebben , itoe sain de corps
et d'csprit. Een koud zweet liep over zijn
gehcele tine poide sueur courut par toms
lcs membres de son co; ps. Een dood — , eon
l^jk, tics corps in g ot,t ton cadavoe, on corps.
Een — ter aarde befiellen , porter 1111 corps
en terre; fig. Een — zonder
, eendood
—, (een mensch zonder Leven, zonder verfiand), no coops sans none. —, het
denfle gedeelte van het ligchaam, de bulk,
coops. IIij heeft cen geneesmiddel in het
it a une medecine dans le corps. Tenger
van — ( lij f) zijn , avoir le corps fuel:.
Een toefchrijven aan hetgene bat er
geen heeft, corpooifiel. Den engelen ligchamen toefchrij wen , corpoilfier les anges.
rdinp , corps,
Dun van — zijn,
&se mince de corps ; van bier fig. Het
— van eene letter , /e coops d'une letter.
Het — van eenen tand, le corps d'une
dent; fig. Vereenigde menigte , corps no.
Dit gewest weed tot het — van den ftaat
gebragt —
, cette province flit incorporee d Petat.
Ligchaamkunde , yr. connaissance des coops.
Ligchaamsbeweging , y r. exercice, m. Eerie
matige — is nuttig voor de gezondheid,
Peaercice modZre est wile ii la sante. De
— to paard, l'exeocice du cheval.
Ligchaampje , Q. (in de natuurk.) cooptiscule,m.
Ligchaamsdeel , o. membre, no. on partie , f:
du corps.

Ligehaamsgeftalte, vr. taille,stoture. Zij is van
eene fchoone , Zij heeft eene fchoone —,
elle est d'une belle taille. Hij is van midit est de nioyenne stature.
delmatige
— tusfchen de fchouders en de heupen
corstige,
Ligchaamsgeitcl , o. geflelaheid van het ligchaam , corp titritio-r , constitution de corps,
f: Een goed — hebben , avow tore bonne
constitution. Van cell Ilerk zijn Stre
d'une constitution robuste. Een man van een
zwak —, ton home d'une faibie constitution.
d'une constitution delicate. Ligchaams- of
ziels;efl, 1, comilexion,f. aangeborene goede
natuur des ligchaams. Eigcne aard , natutir
en kracht van een ligchalm ; ligchamelijke
eigenfehap , (in de nat. k.), idzocrase on
adore, asie, f.

Ligchaamskastijding , yr. (wanneer dezelve
beflaat in de vrijwilligc onthouding van
iets) , -abstiOence, (wannest' dezelve beftaat
in geefelingen , enz. van het ligchaam),
Eij de roornsch-kathohjken is de
- eene christelijke deugd, chez lee CathoHanes o °mains Pabstinence est nom vertu
eh; etienne.

Ligchaamskracht, vr. force , vigueur du corps.
Ligchaamsoefening , vr. kunst om het ligchaam
door oefeningen to verflerken,gymnastique,f.
Ligchaamsfiraf, vr. ligehamelijke float ; zie
Ligchamelijk.
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Ligehamelijk , b. n. cen ligchaam hebbende
dam est a deux /lases de Deft, la distance tie Rotto dam a Delft est a deux
corporel , le. De meeste kerkvaders lichen
heues.
cenc ligehamelijke zicl, la
part des peres
5 rusten, dragcn , als : Deze balk
ligt niet genoeg op den muur,, cette poutre
de l'eglise oast admis une time torpor elle.
lie pose pas assez stir la muraille.
Den ligchameldke hock, (in de wisk.) un
, zich
bevinden 5 als: op de kmen —, etre pa oangle solide. —, dat betrekking op bet ligsto ne , e devant q. q. —, fail —, ne pas
chaam heeft, daaraan cigen is of daartoe
banger, ne pas se einuer. De zaak blilft
corporel , le. Ligchamelijke fii:af,
behoort
,
, la chose aeste indecise. Het woord
NMI af, peine ou punition corpoi elle , pone
mij op de lippen , j" al le mot sur le bJid
inflictive. FIJI heeft cone ligcliamelijke firaf
de
rues lei's es. Laat dat —, laissez cela
a
subi
tine
lade
cos
porelle.
ondergaan , it
n'y iouchcz pas; Gij most het dorp aan de
Ligchamelijke gehreken 5 des vices corpo els.
regterhand later
De hgchamelijke ( floffelijke ) wereid, it
fa:it laisser le vit./age stir la droite , h
o:te. Het week lamonde materiel. — bijw. corps; ellement.
ten —,
itraffen 5 punir corpse ellement7
la le travail, quitter vas ouva age. Eenen akker laten braak
Missez
Ligcliamelijkheid, vr. hoedanigheid van hetvu champ' en [riche, le faire closer. Op
gene een ligchaam heeft , corporeite.
den loss. —, etas au guet , etre a l' affn ,
Ligchameloos , b. n. zonder ligchaam, incoaguetter ; fig. over loop —, (in de war zijn),
porel. De ziel van den mensal is —, l'aa s s: Het hails ligt ON er 1,0„p , In 'liaison cst
ale de l'honsme est inco porelle.
ell tit:Jo e , (twist hebben)
Ligchameloosheid , vs. eigenfchap der geesten
e brouille , e.
cusen25le , av ow drr bl urt eusemble. Deze
en van God , incorportaite.
twee vrienden — oNer hoop , ces dcux arils
zie het meer gebruikelijke , hoeLigdag ,
se sort bi ouilles. In de gevangenis —,
wel onjuiste: Legdag.
eta e en prison. Ziek —, etre malade. In
Liggen , o. w. (ik lag, heb en ben gelegen)
het veld —, etas en campagne. In garniop zijne grootste zijde rusten 5 ter onderfcheizoen
eta e en garrison. In kwartier
ding van staan en zitten, concise,-, eta e cotstitr e en quartier,, itre loge , e (chez q. q ).
che , e. situd e; words ook in het fransch
In het water —, its e dans l'eau. Voor
etre vertaaid , b. v. Het bock ligt
alleen
met
eene fad — camper on Ito e canape, e, deop de tafdl , le live e est sur la table. Te bed
vant une
e au lit , eta e couche, e. titre gisant , e.
- ,
assieger une
De
bpeken — op den grond, ( verfirooid)
au lit. Wij lager al te bed, noes etions dejh
au lit , nous Otions dela contuses; (wegcns les lives sont ( disperses ) sur le plancher. 131j zinverzetting,
ongefleldheid , als : ik nioeit te bed —, )'e tois
hypallage : De
grond lags vol boeken , le plancter est
oblige tie gander le lit, en dais ook fours enconvey t de livre,. Ons huis lags vol-soidaEel — als : Hij lags aan de }worts, it a la
ten , notre masson . est emplie de soidats.
5 est malade de la _P y re. In de kraam
fi—,evre
De kelder ligt vol wijn 5 la cave est a emplie
concise, faire sec
e
etre accouchee,
tie y in. De toin lags vol fneeuw,, le fa, din
couches. Eerie vrouw die in de kraam ligt ,
est tout couvert de neige). 'Er ligt nog bier
acne accouchee. Op flerven —, etre h l'ain den keldet
gonie , aux abois. Begranen *— , ook enkel
y a cum e de la biei e dans
, ( gewoon
la cave; fig Daar ligt de zwarigheid ( daar
, etre entetre , e. Hier
zit de knoop) c'est Ih que gat le Beni c. Het
begin der graffchriften) incest alleen nog in
ci-gat. Hsi ligt
ligt niij aan bet hart , IV me tient au coeut .
Glen 3den perfoon
Bet ligt er toe, (het is niet re veranderen)
niet, hij ftaat, it n'est pas couche 5 11 est debous.
c'en est fait, it n'y a plus de remede. Dec
Cams
, se couches , se netts e.— , rusten
zal aan mij niet —, je ne serai pas cause
gedurende den naclit, flapen , coacher. Op etas
du retard; si la chose ne reussit pas, ce ne
bed
coacher dans un lit. Op eerie matras
5
sera pas aria faute. Het heeft aan mij nice
— toucher cur un mat elas. Op de aarde
gclegen , dat gij nice gelnkkig waart , rl n'a
coacher sur la terre. Op de bloote aarde
pas tents a mot quo vows ne fussie z pas lieu, e,sx.
, couch& a plate ter re. Op den boils,
Het ligt flechts aan hem , it ne tient gyt,'ii
op den rug —, couches sur le vents e , sur
lui ; cela ne depend que
lui. De fchuld
te dos. Hij ligt daar zoo lang hij is , it y est
ligt aan hem, c'est sa flute Aan wien
etevtiu de SOB long. Zij lag in de armen van
ligt het ? de qui est-ce quo cela depend ? Daarharen minnaar, elle couchqit entre les bras
aan zal het — cela sera la cause du retard.
die son arrant. —, van eerie plaats, gele, (fcheepsw.) als : voor anker —, tits e
gen zijn , eto e si tut'. e. Deze stall ligt aan
a panci e , itre mouille. In de wending —,
cone rinser, cette y ule est situee sur le bord
avoir donne vent devout. De wind gaat
t'une 115111 e, sur une riviea e. Amsterdam
le vent s'abat , s'appaise. Vertuid
Iigt in Holland, Ansto dam est enHollande.
, its e
affourche e.
Parsjs live aan de Seine , Palls est situee
sur la Seine. Dit landhuis lint aan den ;too- Liggen , o. action d'eti e couche, e. f. Het
bekomt mij niet wel ; het — is mij hinderten welt, cette maison de campagne est stir
lijk , it m'incommode d'être concise. e. 1k ben
le grand chemin. Het huis ligt (fiaat) cchet — moede , je suis las d'eta e couche.
gen het noorden 5 la 'raison est expose e ass
niet gebruikt
nord. (zie ook Gelegen).
Wanneer men flaapt is bet — te verkiezen
worden, renteloos zijn van geld , als: geld
boven het zitten , quand on dort , it van:
hebben —,
avoir de }'argent oisif; ook fill
inieux its e couche e. got d'être debout.
—, bet Liggend , (tegenw. deelw. zie Liggen)
als: Het geld moet nooit
,
moet steeds in omloop zijn, l'argent120 dolt
b. n. , als : In Gene liggende bonding, gifamais e' tre
sant , e. Ik vond hem liggend in zijn bed,
it dolt circulo Zie ook
Liggend , b. n. Renteloos —, ne rapporter
je le trouvais gisapt dans son lit. — (neeige ouclln profit. —, zoo of zoo verre verwijbakt bout, du bois gisant. Liggende goederen,
decd' zijn , als : Her dorp A. ligt vijf our
blensfonds, biers immeubles.
bezit honderd
gaans van j. , lc village d' A. est disduizen guide's namelijk vijftig duizend in
taut, eloigne , de J. de cinq Neves, Rotterliggende of onroerende goederen , en vijftig
duizend its rocreade, it a cent milk florins,
dam ligt twee urea vall Delft, Rollers eeP P3
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savoir cinquante mille florins en Liens fonds' eenen ligten gang, it marche d'un pas
(ou biens immeubles) et cinquante mille florins
leger. HU is — op de voeten , il est
en biens meubles. —
(renteloos geld )
leger el la course , it marche d'un pied
de Pal gent oisif, argent molt, sit, des deLigte ruiterij , de la cavaleiie
leger.
( gereed geld), a; gent
niers oast fs, in.
legire. Ligte pearden , des chevaux legess. Een — fchip , sin vaisseau leger.
conqtant. Liggende renten , bonnes renies ,
recites asses des, f. pl. revenu
, ni.
— over sets heen loopen , passer
grondrenten , ren-tes fonciires. (in de walenient on la la lege; e stir q. ch. —,
duizeLg , sufet aux vertiges. Ik ben —
penfchildk. ), couchant , e. — e hoed ,
chien couchant.
in het hootd , la tete me tourne. —,
degene die ligt , celui qui est cononeeilijk, hoei achtig , facile, impudique,
jigger,
debauche , e. Ligte vrouwheden , des ferncues etc. Zie Liggen. —, handelsaitP,e1,
saes ou des flies debauchees. —,
Nyaar,, die in den winkel blijft liggen , niet
leger, ire. — y olk , des thee Ughafgaat , rook wel winkelknecht genoemd)
res. Een
(op
fchepen
)
grout
zieltje , (een ligtzinnig mensch)
garde boutique, in; —,
watervst , onderfte molensreen. Zie het meer
urge tete loges e, eventee, is /'event, ecervelde 5 sans cervelle, ce linotte ou de gis ouette.
gebruikelijke, hoewel minder juiste, Legger.
Ligging, vr. eigenlijk het liggen ; dock in de- Ligt , o. vlies dat het kali in de baarmoe, de wijze van
der omgceft , inzonderh. wanneer het ball
zen zin buiten gebrnik.
Liggen, inzonderh. van eene flad , huis , tom,
reeds geworpen is, nageboorte , chalices,
situation , position. Deze vesting heeft
ar s ii; e cnz.
,
eene voordeelige —, la situation de cctte Ligtachtig , b, n. tin pen leger, ire,
place est biers avantageuse. Ails fleden lieb- LigranLer,, o. ancre (bane de fer,) pour leben niet eene even voordeelige — voor den
ver q, ch. f.
koophandel , les vines ice sont pas toutes dans Ligtel,00i , yr. ligt meiQje 9 geriefelijk meisje
sine situation egalement favorable au coingas ce putain , debauch, e.
coerce. De — van mijne geboorteftad is niet I Ligtelijk , bijw. gemakkehik , aisement, fociicment , etc. hegérement ,
joist op deze kaart, la position de ma ville
la leger e.
natale n'est pas juste stir cette carte.
Ligten , b. w. (ik ligte 5 lieb gellgt ,) ligter maker, rendre plus leget , ire; alleges.,
datgene , hetwelk client om op te liggen ,
dechas ger , (d'un fa; deau on d'uLe pa; tie ,)
inzonderh. voor menschen , bed , lit ; m.
Iemand de beurs —, hem de beurs ontfle\Nij hadden goede , —, nous avions on bon
lit. —, (bij fchilders van eene plaats), site.
len , derober la bourse ri q, q.
voor afligten , afnemen , prelever. Van de drie
Ligplaats , zie Legplaas.
duizend gulden , die hij heeft nagelaten ,
Ligt , b. n. en bijw. weinig zwaarte hebbende,
moet men bonderd en vljftig gulden vooraf
Leger, ire. Een — ligchaam, vu corps leger.
De lucht is ligter, dan het water , rail est
ligten of nemen voor de begravenis-kosten,
it fact prelever cent cinquante fits ins pour
plus leger quo reau. Zoo — als eene veer,
les frais funeraires su)- les trois rsslle florins
leger, e, CO7nMe une plume. Ligte wapencn ,
des as mes legires. Een ligte grond, (losfe
qu'il a laisses. Een fchip
(zeew.) een
grond ,) tin sol leger. Eene ligte (losfe))
Heel van de vracht ontladen , alleges on
vaisseau, le dechasger.
opzetten , opaarde , une terse legit e, veule.
dat de
vereischte zwaarte niet heeft, van muntspeInifchen , lever, hausser, guinder. Een last,
—, lever tin fardeau. Ballast nit een fchip
cien, leger, ire. — geld , des espices
res. De dukaat is twee azen re —, ce
delester on vaisseau, liter le lest d'un
vaisseau. Het sober —, lever l'ancre.
cat est leger de dens grains. Met — gewigt
Het vertuin of tweedy anker —, desaffourne pas donner le poids requis ; poser
wegen,
avec tin poids trop leger ; fig. Het hart is
cher. Het anker van eene galei —, zonmij nu veel ligter , won coeur se sent biers
der fpil daarbij te gebruiken , guilder. Het
soultuge. —, van kleederen , niet zwaar,,
roer —, deminter le grinvei nail. De fpil
demonter le cabestan. Den hoed —, a' fdun , liger , ire. Eene ligte kleeding , tin
nemen , dter,, levee , le chapeau. Iemand
vetemellt leger.— gckleed zijn, eltre vitu , e.
uit den zadel —, ( van een paard fprekende,
legirement ou a la loges e. Het ligte voethem afwerpen ,) desarconner on demonter
yolk , rinfanterie legire. — gewapende
q. q. ; fig. (Iceland in het naauw brengen ,
foldaten , des soldats armes legirement.
zoo dat hij niet sneer weet te antwoorden),
waartoe weinig moeite vereischt wordt ,
desas conner ou demonter q. q. ook (iemand
faire. Een
werk,
facile, wise, e, a Eene,
zaak, — te verden voet
hem benadeelen, hem doen
sin Gu ys age facile.
vallen) , supplanter, debusquer q. q. Volk of
Haan, one chose facile a comps ends e. Dat
troepen —, lever des troutes , des soldats;
is —, gemakkelijk , te zeggen , maar met te
false une levee de troupes, de soldats. Geld
doen , (dat is ligter gezegd dan gedaan) ceopnemen , fah e use emps tint ; emprunter
la est aise, facile a dire, ct non a finis e. Dat
de Pas gent. Den beker
, (drinken) siifier
is niet — te vinden , cela n'est pas aise a ;vonden
de
si
la linotte; airner la boisson; lever le coude.
Dat
ver. Niets is ligter ,
ban ik hem — zeggen , je puis le lui dire
Hij houdt van den beker te —, c'est tin gi and
facilement. Een huffs — optimmeren , ba- buveur. De hielen —, wegvlugten , chercher
son saint dans la fuise; avoir s ecours a sec
tir one maison legirement. Ilij wordt —
jambes; ;stows er les talons, s'enfuir. Den
toornig , it se met facilement en colire.
Men moot niet zoo — gelooven, it ne fact
voet
, (heen gaan) s'eis aller. Iemand
pas croire si legirement. —, van weinig
den voet —, zie boven. De 'hand —, (in
beduidenis , leger, ire. Een ligte maaltiid ,
verfchillende beteekenisfen) als : De hand
sin repas leger. Eene ligte ftraf, tine petite
opheffen om eenen eed te doen) lever la
main (en invoice). De hand — tegen iemand,
legere. Een ligte flaap , un sommeil leger,
(
om hem te flaan), lever la main contre q. q.
5 ten opzigte der vertering van fpijzen
De hand met sets —, wat toegeven , (losses
enz. , loges, ire. Ligte fpijzen , voedfel ,
over sets hoen loopen), passer legirement
Ides aliments legers. —, ten opzigte der
sur
ch; als De regters hebben de hand
beweging, leger, ire, agile. Hij heeft
(bar-
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daarmede geligt , les juges n'ont pas etc si- Ligthoofdigheid , vr. etourtkrie, legeretd.
s'eles dans cette affaile. De koopman heeft Ligthoofdiglijk , zie Ligthoofdig.
er de hand mede geligt , le marchand l'a Ligtjes , buw. , een weinig ligt of figtzinnig ,
donne a meilleur marche. De werkman heeft
un pea legerement.
er de hand mede geligt Pouvrr er l'a tra- Ligtigheid , zie Ligtheid.
vaille legerement. Iemand de huig — re- Ligting , yr. action de rends e lever,
mettre lra luetie; zie Huig. Iemand de fchil
ger. —, haling cler belastingen , /a levee
van de oogen —, (bij oogmeesters),
des imp its. Zoe Ligten. —, y erligting ,
abattre la cataracte. Iemand van of
action de soulager, f. Tot
soulagement,
nit het bed —, enlever q. q. du lit , (pour
van mijne pijn, pour soulager ma doul'emprisonner)—, (bid regtsgel.) Een vonnis
lour. heffing van kruslieden , levee
, lever un arrét, une sentence, (du gref:
requisition. Men deed eene — van alle jonge
fe). Een contract —, (zich een atschnft
lieden van 18 jaren ; alle jonge lieden van
van een contract laten geven), lever un coni8 jaren eischte men op , on fit tine requitrat chez tin notaire. o. w. verpligsition de tons les jeunes gems de 18 ans.
ting aanbrengen, soulager, donner du souDe eertle —, la premiere levee. —, outlagement ; fig. — en zwaren , (geven en
lasting van waren , enz. nit een fchip , alnemen , zich naar de omftandigheden fchiklegenient , m. — van ballast , delestage, m.
ken ,) ceder a propos donner et prendre.
draaijing van het touw,, (fcheepsw.)
Ligterns , zie Verligting.
enfilemebt du cable, m.
Ligter ; zeker klein vaartuig, dat een deel Ligtmis, 01. losbandig , 4/) /Ile zie Losbandig.
der lading van een grooter inneemt , opdat Ligtomdeine , yr. Ligtomdeintje o (in den
dit te beter eene haven knnne inloopen ,
gemeenz. fpreektr. ) ligtekool, prostitude,
foort van —, chatte, f chameau.— ,
coureuse, fills, putaia ,
praam , gabare. Eenen — aan board krij- Ligtte , yr. ligtheid , weinige zwaarte , legen , recevoir une allege; fig. WU kregen
gei etc.
eenen — aan boord (wu werden onder- Ligtvaardig , b. n. zonder overleg en beraffeund) nous tecames du soulagement.
denheid zijn befirtit nemende , foldtre, Leaan de klink eener deur,, coquille, f —,
ger, ere, changeant, e. inconstant, e.
of veer , waarmede men een nth werk doer
- 2 ongodsdienitig , profane, irreligieux ,
fiaan , cremaillere, f (fcheepsw.) hek
ease. Ligtvaardige taal, langage profane.
of marslantaarn, final de poupe ou de hone.
- 5 los, ligt van zeden , de mauvaise vie,
Ligtergeld , o. argent qu'on pale au dessus
impudique. Het is een meisje , c'est une
ptix ordinaire au maitre d'un vaisseau qui
libertine , elle mene line vie libertin—,
start oblige de se servir d'uni allege 771.
vermetel, rockeloos, temeraure,frecipiLigterman , m. batelier d'nne allege.
bijw. a'une maniere foMtre,
, e.
Ligterfchip , o. allege; zie Ligter.
legerement, inconstamment, avec inconstanLigtgeloovig, b. n. die de zwakheid heeft,
d'ssne
manibe profane ou irrellce;
al te gemakkelijk te gelooven , credule. Een
impudiquement. —, avec tdgiease;
— man , un homme credule. De hartstogmerite.,
ten maken ons —, les passions nous rendent Ligtvaardigheid , yr. humour volage, leecredules. bijw. , credulement, avec ererote, inconstance. — 5 irreligion. —, umdulite ; fig. Hij is —, gelooft alles , war
temeripudicite, f libertinage, m.
men hem zegt , tl gobe tout ce
lui dit.
, f.
Ligtgeloovigheid, yr. credulite. Eene dwaze , Ligtvaardiglijk , zie Ligtvaardig , bijw.
blinde
, sine sotte credulia , une creduli- Ligtvink , in. lichtmis , libertin, debauchi.
te
Hij behoorde to gevoelen , welk Ligtzinnig, b. n. de gemoedsgefteldheid van
een boosaardig misbruik men van zijne
dengenen uitdrukkende , die zich niets clerk
heeft gemaakt , it devrait comprendrea quel
ter harte laat gaan , onbefnisd , itourdi ,
point on a mechamment abuse de sa creduliid.
e, eceivell, e, sans cervelle, events, e,
Ligtgelooviglijk , zie Ligtgeloovig,
w.
bujw. itourdiment,
inconsidere, e,
Ligtgeraakt , b. n. ligt toornig wordende ,
la legere, legerement. Gij gaat daarmede
kittelig, qui a la tete pros du bonnet ; sujete
zeer — om, vous y allez bien a la legete.
s'empotter, chatouilleux, se. Hij is —,
Ligtzinnigheid , yr. etourderie, legeretó, ina la tete pros du bonnet.
consideration.
Ligtgeraakthend , yr. ft:cilia de s'emporter.
Ligtzinnigluk , zie Ligtzinnig, , bijw.
Ligthart, in. en yr. degene , die zich niet ligt Liguster,,
mondhout, keelkruid , rijnwilg,
lets aantrekt , vroluk fransje , sans-souci ,
troene. (liguso urn , lat. bet.)
eveille, coeur gal,
eveillee , f (gemeen) Ligusterbes , yr. bale de troene.
roger-bon temps , nu.
Ligusterheg , vr. hale de ti oene.
Ligthartig, b. n. leger, Ore ,volage; zie Lucht, yr. (zeew.) die zijde van het fchip
hartig:
waarheen de wind waait bas cote du vaisLigthartigheid , yr. legeretd, humour volage;
seau. In , aan sous le vent. In — valzie Luchthartigheid.
len , toucher, tomber sous le vest. Den
Ligtheid, vr. geringe zwaarte , legerea. —,
wind nit de — krijgen , se coiffer. Onder
vlugheid, legefrete, agilite.
gemakkede — zijn , étre sous le vent. Roer aan
lijkheid, facilia; fig. Onbeftendigheid ,
—! bane sous le vent! Het roer in —
incur changeante ou volage , inconstance,lefmijten en laten doordrijven , pousser la
gerete.
onkuischheid , losheid van zeden ,
barre sous le vent et se laisser deriver;
debauche, impudicia.
fig. In houden , (de overhand op iemand
Ligthoofd , m. en vr. bijna het zelfde als Ligthebben ., hem in zijne magt bedwingen ,) tehart, ligtzieltje , etourdi, e. ecervele, e. tenir en bride, tenir en sujetion. In — ligte a Pevent, (zie Ligtzieltje , op Ligt) m.
gen , (achterlijk zijn in zijne zaken ,) etre
etourdic, f:
mai dans ses affaires, .etre en mauvaise
Ligthoofthg , b. h. onbefuisd , fig. events, e.
passe. Iemand in de — liggen , (Iemand in
itourdi , e. inconsiderd , e. lever , ere. — bijw.
eene zaak te boven gaan) surpasser q. q.
itourdiment, a Petourdie, a la ligere.
Lij , yr. (van Lijden ,) het lijden , als :
man mand
Pp4

618
LIJB
LIJF
nand in de — brengcn , (remand in flood
I,jden des Zaligmakers, passion, f. la parof gevaar brengen ,) mettre q. q. en peine ,
tie de Pdvangile oil est lacontie la passien danger. Iemand in de — laten , (ieon de notre Seigneur.
mand in verlegenhcid laten ,) abandonner -Lijdenspreek , vr. preek over de lijdensge9. q. dans la misers. Hoe kwaamt gij
ichiedenis , passion ,
set moss qu'on pi che
zoo in de — ? (wet bragt ti in die versur les soufrances cfe notie Seigneur ,
legenheid. ? qui t'avait mis dans ce triste Lij denstekst ,
texts sur lequel on pliche
itat?
lee soufrances de astir Seigneur.
Lijboelijns-en-halzen ,
meerv. (fcheepsw)
Luder,,
degene die lijdt, caul qui soul=
boulines et amarres de levels.
fie; Zie Li den. —, inzonderh. zieke,
Lijbooid, o. ( fcheepsw.) code sous ?event ,m
patient.
Lijbrasfen-en-fchoten ,
mecrv. (fcheepsw.) Lij dig , b. n. deerlijk onlieil aanbrengend, fubras et ecoutes sous le vent, m.
neste , fatal, e pitoyable ; bij w. pitoysblement.
Lijdbaar,, b. n. dat geleden kan worden , sup- Lij ding , yr. het
, so , france, douleur,
portable, toles able.
Eene Lidbare pijn ,
peine,
tont-nu:it ,
vne douleur suppou table.
Lijdzaam , b. n. die met geduld lijden verLije; badrheid 5 v. liidelijkheid qualite de ce
draagt , enduratit, e, patent, e; — bijw.
qui est supportable „4,-assivete , passililite.
patiemment , avec patience, humeur eau, b. n. ‘lijdbaar,, dragenj k , supportaratite.
ble, tolerable. —, eene Iijdelijke fmart, Lijd:mamlijk , Zie. Lijdzaam , bijw.
sine douleur supportable. Ludend, passif, Lij , o. menichelij k ligchaam , corps, 771.
ive.—, bijw. passivement.
Blijf mij van het — af! (rack mij nice
Liiden , b. w. (ik iced , heb geleden,) onaan) ne me touchez pas, en asriere! use
sonfrrir. Een kwaad , lietweik
aergaan
m'approche pas! Iemand te — willen , iemen met weren kan , met onlust gevoelen,
mand op het —
,
ilaan)
supporter, endurer, subir, pdtir.
lijdt
voulozr a q. q. Iemand ce — komen , iegroote (marten, (in dezen zin ook ,
,
mand op het
koren , (iernand aanvalo. w. als : llij lijdt zeer ,) it sovffre
lei) attaquer q. q. ook (hem flaan ,) s osde grandes douleuts. Den dood
, soufrir
sera. q. Iemand op het
zeilen, (op iemard
fmarten , die ik lijd, zij n onla 71101
afzeilen ,) donne; contre en vaisceau.
lee douleui s que j'endute soot
dragehjk
,
den hive geftraft worden , titre puni , e,
insupportables. Ik heb honger en dorst gecoups: ellement, subir sine peine corporeile ;
Pal endure la fain; et la solf. Het
leden,
fig, geen hart in het — hebben , r.'avoir
Leger teed zeer veel op dezen togt , Parpoint de coeur,, etre patron, n'avoir point
?nee pdtit, sou fttit beaucoup dans cette marde courage. Met — en ziel , de toutes les
Hij heeft het aanzien van iemand die
forces, de tout son pouvoir.
inzonderh.
lijdt, veel lij dt , groote fmarten lijdt , it
borst en bulk, romp, corps , m. Dun,
a Pair d'un homme souffrant. Het lijdenzwak , seeder van — zijn , avoir le coups
pat tie souffrante. De ttraf,
de
deel
,
la
mince, fillet, Zijn — is wel gemaakt , maar
waartoe men veroordeeld is , —, subir la
hij heeft mismaakre beenen en amen, en ern
peine u laquelle on est condamne. Hij
affchuwelijk gezigt , son corps est bienfait ,
lijdt zijne ellende met geduld , it supports
22;ais it a les bras et les jambes diformes et
ses maux avec patience; fig. Het koren en
le visage affse,:x; fig. II ij heat geen hemd
dc wijnbergen hebben geleden , les bles et les
op , om, of aan het — , it n'a point de chenititaan, dulden , verrignes oat souffert.
wise au corps ; fig. (hij is zoo arm , als tune
permettre. Zie Dul,
dragen , soufirir,toterer
mier), it est gueux comme slit rat d'eglise.
den , Verdragen. Ik kan dezen man niet — , je
Die zaak heeft niets om het — ( heeft niets
ne sautais souffrik. cot homme. Ile lean zijte beduiden) , cela West pas d'impgrtance.
ne manieren met , (dezelve hinderen mij )
Zijne redevoering had niet veel am het —,
je ne saurais supporter ses manies es. Hij
(was niet zeer belangrijk .), son discours
lijdt alles van zijne kinderen , (hij laat hen
21' etait guere d'impos tance. , —, dat gedeelte
in alles den wit ,) it sogre tout a ses ender klceding dat het lijf, (in dezen zin ,) om, it leer permet tout. Men behoorgeeft , corps,
Het — en de mouwen ,
rciants
s dat niet te —, (toe te laten ,) c'est une
le corps et les munches. Een ijzcren —, (om
chose qu'on ne devrait pas souffrir, toleret.
bet lijf regt te houden), tin corset de .,fer.
Zie ook Lijtje. —,
lit mag het (wel) —, (ik heb er niets te, ventie, m. Pijn
in het —, mal de ventte, m. Snijdingen
gets ,) je n'y ai aucusee objection. Iemand
wel mogen —, (beminneri) aimer. Z/j mag
in het — heblien , avoir des ttanchees. Open
, ells aime cet bonnie,
dezen man wel
hebben, avoir le vents e Libre. Iemand
elle a de ]'inclination pour lui. Niet moden degen door het — jagen , passer son
(haten) heir. Schipbrcuk —, faire
gen
epee ass travels fits corps de q. q.; percerge
naurra.
q. de son epee.
had. drie kogels
Liyien , Q. w. (ik teed, heb geleden , ) duren,
in het —, it avait trots balks au carpi,
— , midden , als : Iemand om het — vatdarer, passer. Het Teed lang , it Pus a longten, prendre q. q. au milieu du corps. —,
tem ps. Zie Geleden.
souffrance , douleur, peine. Na
sneer bepaald , baarmoehr,, ass: van moeLijden
,
o.
een langdurig —, apses de longues souffrandcrs — af,
sa naissance.
maag en
cos. Het — van onzen Deer, les soil; andarmen , als: Het — vol hebben , avoir sempli
notre Seigneur. Spreekw,
ces , la passion
son ventre.—, de cndeldarm, als: Het ( grootNa — komt verblijden „ (na regen komt
fle darm , endeldarm) — gnat hem nit,
zonnefchiin ,) agree la pluie, le beau temps.
avoir une descenee du rectum. —, perfoon,
Lijdend , ( tegenw. deelw. Zie Lij den ,
als : Geld op verfcheiden lijven zetten,
, niet werkend ,
ive.
b. n.
placer de ]'argent en sente viagere our
inzonderh. (in de fpraakk.), als: Een
leven ,
plusieurs totes ou petsonnes.
— werkwoord , ten verbs passif. Dc lijdenals : Te — zijn, bij
zijn, ook : bij
de wijze , le 7110(10 passif, le passif.
.levenden lijve zijn, titre en vie, titre viLijdensgefchiedenis, yr. gefchiedenis van het
vases, e, vivre: Zijn — wagen , exposer
_
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sa vie. Zijn — Bergen, se sauver. — en
goed verliezen, perdre sa vie et ses biens.
— tegen — zetten , repondre corps pour
corps. — om vechten , se bate; e corps
a corps.
Lijfarts, m, gewoon arts van een' Vorst ,
medecin
Lijiband , in. band om het middel (het lijf),
cciatui e f.
contrainte par corps, f.
Ldjfdwang ,
Lijfeigen, b. n. (in bet leenftelIel) van perfonen in dienstbaarheid, welke het eigendom van hunnen heer zij n, sea 1110; tailtable. De lijfeigene erfgeederen , les heritages mortaillables.
Lij feigene , m. en yr. serf, in. serve, m?rtall'able , f. De lijfeigenen , fiaven van geboorte , les selfs, les serves de naissance.
In eenige- Itaten van Duitschland zips de
boeren lijfeigenen, dans quelques etats a'ililemagne les paysans sont serfs.
Lijfeigendom , m. lij teigenfchap , yr. flaat van
hem , wrens levels en bezatingen aan zijnen
vitude ,
heer toebehoort ,
,
selvage, 111.
Lijfelijk. , b. n. dat een lijf of ligchaam
heat, copotel, le.
Lijfelijkheid , yr. corporditj.
Lufgevecht , 0. gevecht lijf tegen lijf, duel,
combat sirgulier,, 171.
Lijfgewaad 0. habillement de corps , m.
Lijfgeweld, o. violence corporate, f.
Ldj filen , zie Lijfsberging.
Lijfhouten , o. meerv. (fcheepsw.) zetgangen,
serve-goutieres, m. —, onder de kajuitbalken, goutieres renversees, f.
Lijfje , o. vcrkleinw. van Lijt. list ,lijf op
een kleedje, corps, Een nieuw (lijf)
op eenen ouden . apon zetten , r encorret tine
robe. —, inzond. zeker onderkleedingftuk
der vrouwen , om het lijf regt te houden ,
corset, m.
Lijfjoifiter,, m. edelknaap , page.
Lipliastuding, zie Idiffiraf.
Lijfkleur,, yr. vleeschkleur,, incarnadin,
hevelingskleur,,
couleur de chair ,
couleur favorite.
Lijfknecht, m. laquais , valet de pied, domestique. Lijfknechtje 9 laqueton.
(fcheepsw.) noeud d'agdi
Lijfknoop ,
Lijfkost , rn. geliefkoosde fpijs , manger fay ou i , mete favori.
Lijfmoeder, yr. baarmoeder, matrice, 711. Ontneking in de —, metrite on matt icie.
Lijfnaden ,
meerv. (fcheepsw.) coutures
de goutieres, f. pl.
Lijfoefening, yr. ligchaamsoefening, exercice
du corps, m.
Lijfrente , vr. route , die op iemands lijf geyestigd is , en bij, doode vervalt , tente viagele, tente a fends perdu, a fonds perdos, annuite. Geld op — zetten, mettee de
l'argent a fonds perdu, a fonds perdus. Hij
heett al zijn goed (zijn gansche vermogen)
op — gezet , it a mis tout son bien a fonds
perdu, en viager. Geld op — nemen ,
pre4lte de Pargent a fonds perdu, a fonds
perch's. Ecn op — gezet kapitaal , nn
forms perdu. E en fink gronds tegen eene
— affiaan , donner tin heritage a fonds perdu. Toenemende — lijfrente die op den
langstlevenden vervalt , tontine.
Lijfrentenaar, m. caul qui vit d'une rente
viager e.
Lijfrentenaarfler, Yr. cello qui vit d'une rente
Yiagere.
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Lijfrok , kleed vsn fommige geestelijken
soutane, f. De — der joodsche priesters ,
l'eplood.
Lijfsbehoud, o. lijfsberging , vr. conservation
de son corps ou de sa vie.
Lijfschut ,
lijfwachter te pan(', garde - die
coips.
Liifsdwang, m. (bij regtsgel.) contrainte corporate,
Idi tserven ,
meerv.
natuurlijke erfgenamen , Iititiets directs, natutels , m. pl.
— 9 kmderen, als : Mej. de weduwe
v. A. heefc geese — nagelaten Mad. lee
n'a point laisse a'enfibuts.
votive
Lijfsgeftalte yr. geilalte van het ligchaam,
, statni e
lijvigheid , co; pulence ,
t
embonpLint ,
fsgevaar,
o.
ensgevaar,
, danger, peril
Lij
on risque de la vie ,
Lijfstoebehoor, o. biens personnels, m.
Lqfiloet ,
gevolg van een' vorst , enz.,
cortege, m. suite, f.
Lij ffiraf, yr. firaf aan den lijve, peine ou punition col pot elle, peine of ictive, f: supplice 9 tn.
Lkifflu.kje , o. fain. air favorit ,
piece favorite , f.
Lijffiraffelijk, b. n. tot de lijfftrafbetrekkelijk,
criminel , , penal. e. Het — wetboek, le-code
penal ou criminel. Eene 1:iffiraffelij ke zaak,
tine ;flatlet e iminelle. Eene lijfilraffelijke
wet , nose loi criminelle ou penale. Lijffiraffelijke regtspleging , procedure eliminate.
Een — regtsgedmg , tin proces criminel.
Lijftogt vruchtgebruik, usufruit, apanage ,douai;
e.
'
Lijftogten 9 b. w. (ik lijftogte , heb gelijftogt ),
eenen lijftogt geven , apanager, donner Pusufruit. De kinderen zijn door hunnen vader gelijftogt , les enfants sont apanages
de leur pore.
Lijftogtelijk , b. n. usuft uctuaire.
vruchcgebruiker,, usufructier.
Lij aogtenaar,,
Ldi ftogtenares , lijftogtenaarfche , yr. usufruitiers.
Lijfirawant , m. garde-du- corps , traban.
Lijfverw , zie Lijfkleur in de eerflebeteekenis.
Lijfvrij , b. n. met lijfeigen , llbte de servitude, affranchi, e.
Lijfvrijheid, yr. afranchissement de servitude, in.
Lijfwacht, yr. garde, garde-tin-corps. — der
Romeinsche praetors, gat de pretorienne.
Lijfwapen , o. armure du corps, f.
Lijfzaak , yr. lijfflraffelijke zaak , matiere
; affair e coo rectionnelle.
Lijfzakelijk , b. n. eene lijfzaak betreffende,
criminel, le, correctionnel , le,
Lijk , o. dood ligchaam van eels' mensch, corps
most, cadavre ,
Hij is een
it est
most. Een volgen achter een gaan
assister a tin enterrement. Een — ter aarde
beflellen , enterrer tin corps mart. Een —
openen , ouvtir tin cadavre, faire Pouvertut e d'un cadavre. Gebalsemd (der ouden)
momie ou mumie embaumee.
Lijk , yr. (fcheepsw.) touw,, dat rondom een
zeil vastgenaaid is , ralingue. Staande —,
ralingue de chute. Staande — van eenen
kluiver, of van een flagzeil , daar de ringers
aan vastzitton , guindant de voile d'etai. Raa
ralingue de tetiere on d'envergue. Het
zeil is uit de lijken (gerukt , gefcheurd),
voile est enfoncee; fig. in den gemeenzamen
fpreektr. Dat floeg mij nit de lijken , (dat
maakte mij verlegen) cela In'embarrassa.
Hij fond ale of liij uit de lijken geflagen
Pp5
was,
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was, (hij flond geheel verlegen) i/ itait Lijkpligt 9 m. de laatste pligt , dies men eenen
overledene bewijst , derniers devoirs, m.
tout interdit. geraamte van een (chip,
pl. , office funebre, m.; cerlmonie funacarcasse de navire,
bre,
f
Lijkachtig , b. n. cadavereux , se.
Lijkpracht , zie Lijkflaatfie.
Lijkbaar , zie Baar.
Lijkrede , vr. redc bij een lijk gehouden,
Lijkbegraver , zie Doodgraver.
°raison funebre. bij de Grieken, epoLtjkbegraving, yr. enterrement, m. zie Becede ou epicedion, m.
gravenis.
Lijkbus, yr. aschbus, bus , waarin de ouden , Lijitrouwflaatfie, zie Lijkftaatfie.
na het verbranden van een ligchaam, de Lijkfchuiden, yr. meerv., begravenisfchulden,
dettes d'enterrement,
asch van hetzelve bewaarden , us ne sepulcrale
Lijkflaatfie , vr. floet, die een lijk verzelt,
on cineraore.
convoi funebre, m. ltjkpracht, pompe
Lijkdicht, o. gedicht ter eere van eenen overfunebre, f: fusses allies , obseques, f. pl.
ledene , poems .funebre, m; vers funebres ,
Lijkitapel,
branditapel, waarop men een
on. pl. , elegie, f.
1,j1t verbrandde , Lacher.
Lijkdienst, yr. begravenisplegtighed.en obseLijkfloet,
zie Lijkflaatfie in de eerlle
ques 9 funz.srrailles , f.
beteekenis.
Lijkdrager, m. ilerke man , drager van een'
overledenen ten grave , portent- (d'un corps Lijktoorts, yr. toorts bij eene begravenis,
to; the funebre, „flambeau funebre, m.
moo t).
Lijken, b. w. (ik lijkte , heb gelijkt), gelijk Lijkull zie lierkuil, in de eigenl. betee.
maken, aplanir, egaliser,, egaler. Molaplanir des taupinees ou tavpi- Lij kvuur , o. brandende lijkflapel , backer alhoopen
lame, m.
vibes. Eenen weg aplanir un chemin.
Lijken, b. w. ( ik lijkte , heb gelijkt), Lijkzang, m. dichtfluk , gezongen bij eene
begravenis, chant funebre.
(fcheepsw.) de zeilen aaa den wind leggen,
Lijm , yr. en o., een bekend kleverig ligchaam,
ralinguer.
waarmede men lijint, colic , f. — koken ,
Lijken , o. w. (ik leek, heb geleken), gelijken,
zteden of maken , faire de la colle. Papier
gelijk zijn , res.semblet. Hij lijkt Diet op
door de — halen , passer du papier a la
ne vous ressemble pas. Hij lijkt u
collo, dans la colle, caller du papier. Twee
niet kwalijk , it vous ressemble assez bien;
flukken hout met — aan elkander hechten ,
fig. Dat lijkt er niet naar, (het fcheelt
culler deux pieces de bois ensemble. Linnen
veel, er fcheelt veel aan , dat gaat niet),
met fchilders — beitrijken , maroufler. Hoed
vans n'y Ices pas; vous n'en approchez pas.
zonder -7-, (bij de hoedenm.) chapeau sans
fchijnen, paraitre. Het lijkt dat het reapptet. waarvan fchrijnwerkers zich
genen wil , it parait qu'll pleuvra; it y a
bedienen, colle forte. Zie verder: Vogelapparence de pluie. voegen , pasfen ,
lijm , Vischlijm , Mondhjm, enz. : — (in
(in den gemeenzamen fpreektr.), als : Dat
de nat. gesch.) foort van —, waarmede de
huis lijkt mij niet, cette maison ne me coisvaste ligchamen aan 'elkander gehecht zijn,
vient pas. Die turn zou mij niet hij
gelij k de fleenen, gluten, m.
ligt to ver van de fiad af, ce jardin ne me
Lijmachtig, b. n. gluant, o. glutineux, euse,
conviendrait pas, it est to op eloigne de la
visqueux , euse. Eene lijmachtige Itof, une
Lijkeveel, bijw. (in fommige ftreken nog in
matiere visqueuse, glutineuse ou gluante.
het dagelijksche verkeer), evenveel , onverDat — maakt, kleverig makend, conglutifchillig rout de tneme.
;tato!, ive.
Lijke-wel, voegw. (in fommige ftreken nog in
de dagelijksche taal), evenwel, cependant, Lijmachtigheid, yr. viscosite , qualite visqueuse , glutineuse ou gluante. kleverigpourtant, toutefois.
held, glutinasitd.
Lijkgaren, o. (fcheepsw.), flu a ralingue, m.
Dj kgebaar, o. weenen, enz., bij eene be- Lijmen, b. w. (ik lijmde, heb gelijmd), door
lijmwater halen , of claarmede laten doorgravenis , pleurs, Cris, m. pl. on lamentatrekken , coller, passer a la colle on dans
tions , p1. , qui ont lieu a un enterrement.
la colic. Dat papier vloeit , dewij1 het nice
Lijkgraver, zie Doodgraver.
goed gelijmd is, ce papier bolt , parce qu'
Lijkgenoot, m. en yr., celui on cells qui ason ne l'a pas bien colle. —, met lijm vast
szste a un enterrement.
maken , coller, joindre avec de la colle.
yr. zie Lijkdicht.
rouwbeklag,
Lijkklagt,
Twee
flukken papier aan elkander —,
condoleance.
coller deux morceaux de papier ensemLijkkleed, o. (meerv. Lijkkleeden), doodble. Eenen hoed — (bij de hoedenm. )
kleed., dat men over de doodkist fpreidt,
appre'ter un chapeau. Gelijmde planken,
poele, drap mortuaire, m. —, (meerv. Lijkdes ais colles. — , o. w. lijmig Workleederen), rouwkleed, habit de deuil , m.
den , se glutiner. Lijmig fpreken , trainer
Lijkkoets , yr. koets , waarin een lijk vervoerd
la voix.
worth, char funebre, carosse drape , m;
Lijmen, o. (bij papierm.) het laten doortrek— fain. corbillao d , m.
ken van papier met lijrnwater, collage, m.
Lijkkosten , m. meerv. , begraveniskosten, frais
Lijmer, m. degene die lijmt, celui qui colic,
&enter, ement , frais fundraires.
colleur; fig. die lijmig fpreekt, celui qua
Lijklaken, o. zie Lijkkleed in de eerfle beteeketrains la voix.
nis. linnen laken tot bedekking van eenen
doode , en )waarin dezelve begraven wordt , Lijmerij , yr. lijmkokerij, maison ou Pon fait
de la colle, fabrique de colle.
linceul, m.
Lijmgarde : zie Lijmflang.
Lijkopening of ontledin , yr. dissection.
LijknaaId, yr. (fcheepsw.) kleine marlpriem, Lij mig , b. n. zie Lijmachtig. kleverig
maken, conglutiner; fig. teemig in het fpreaiguille a ralingue, mar prime.
ken, als : — fpreken of zip], trainer la
Lijkoffer, 0. sacrifice funebre, m.
voix en parlant.
iL jY p1P gtigheid, yr. meestal meerv. Lijkplegtigheden, begravenisplegtigheden, ceremo- Lijmigheid, yr,
kleving, conglutination.
nies funebres ; zie oak Lijkdienst.
Lij-
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Lijming, yr. het lijnen, collage, m. zie Lijmen : fig. (in het fpreken) action de ttainer
la voix en parlant.
Lijmketel ,
chaudiere a colic, f.
Lijinkoker,,
degene die lijm ver yaardigt ,
fai,eut tie cone.
Lijmkokerij , yr. zie Lijmerij.
brosse e colletLijmkwast,
Lij nipot , m. pot on podlon a colic, M
Lijmreede , zie Lijmilang.
Lij infel , o. encollure, f.
Lijmilang , yr. takje , hetwelk de vogelaars
met lijm befirijken , om vogels te vangen,
Liimflangen leggen ,
au , arbrot ,
tendre des &aux , des pipeaux.
—, cello
Lijmfter,, yr. cello qui ,olle ;
traine la voix en pailant.
zie Lijmllang.
Lijmitok ,
Lljniverw,, vr. waarmede men houtwerk lijmt,
teinture a colic.
Lijmwater, o. eau de colic, f.
Lijmzieder,, zie Lijmkoker.
Lijmziederij , zie Lijmkokerij.
Lij n, yr. (oul.) en op fommige plaatfen
nog thans , vlas , lin, o. erkort
voor Lijnzaad ; zie Lijnzaad.
Lijn, yr. dun touw , col de, ligne.De — ontflaan , (fcheepsw.) debiller; Geceerde —,
ligne gond; onnee. Opgeflagen ligne conmise pour la seconde fcis ; ligne refrite.
Rustlijn , touw, dat het anker vasthoudt ,
serte-bosse. Zie Touw. Witte — ligne
matafion,
dunne
blanche. Steek
koord ten dienfle van metfelaars , timligne,
merlieden , enz. cordeau,
Eenen muur naar de opmetfe/en , aligner une muraille au cordcan; tirer one
muraille a la ligne. Boomen naar de —
planten , aligner des arbres au cordeau;
planter des arbres a la ligne. Eene laan ,
mar de — geplant , une ailpe tiree au
cordeau. — der leidekkers , waarmede zij
zich bij hunnen arbeid vastbinden , detouw, waarmede men eene fault
ense.
fvoorttrekt
, corde. Eene fchuit met eene
voorttrekken , titer tin bateau avec une
corde. In het lijntje loopen , (van paarden,
enz. , eene 'fchuit aan de lijn voorttrekken,)
titer on bateau avec la corde on la cincenelle ; fig. (in de lij zijn,) zie Lij.
fig. Hij had aan dat lijntje niet moeten
trekken , (daaraan niet moeten beginnen ,)
Ik
it n'aut alt du toucher cette cos do
zal aan dat lijntje niet trekken, je ne ton; je ne me milecherai pas cette corde
rai pas de cette, affaire. Zij trekken aan
-cone (zij zijn van een gevoelen , zij
gaan eenen weg , ils s'entendent ; ils soot
de la mime opinion ; ils sent d'intelligence,
its agissent de mime. Iemand aan zijne —
hebben , (in zijne partij hebben ,) avoir q.
q. dans son pat ti. — (bij visfchers) , hengelkoord , cot don, no. ligne, f Met de —
--visfchen pecker a la ligne. De — uirwerpen,
touw, dat men van eenen
jeter la ligne.
angel voormet en in het water legt , zonder vast te houden , ligne dot mante. ,
om de wasch op te hangen , corde. —,
(in de wiskunde) flreep , ligne. Eene regte
,
une ligne droite. Eene kroinme
une ligne coutbee on une courbe. Kromme
, welke den weg , dien een zwaar
chaam doorloopt , befQhrijft, (in de weektuigk.) trajectoire. Kromme —, die een touw,
waaraan lets getrokken worth , befchrijft ,
tractrice ou tractoire. Zich in cone regte
bewegen, se tnouvoir en ligne droite.
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Lijnen trekken , tracer des lignes, titer des
Evenwijdige
, aes lignes paralWes. liniaal, i ogle. —, ( bij boekb. ) verguide — op den rug van eon book , filet, m.
Getrokkene lijnen, het gelmieerde , reglure. Tusfchen — fchrij ven, ectite dans
les intervalles de la eglure.
Lijnbaan, y r. touwflagerij, corder ie. (fcheepw.)
ji,letie. In de — loopen ttavailler dans
la col derie. Eene o yerdekte une corderie couvole ; fig. an hies als eene
,one
tris longue.
Eijndramien , o. cot derie, f. Het — leeren , apprendre la cot dei ie.
Lijndiaaij er,, m. toww {lager , CO, dier.
Lij nen, b. w. (ik , heb gelijnd) , lijnen
op lets trekken, tit er on tracer des lignessur le papier ; regler du papier; gelijnd papier , du papier egle.
Lijnentrekker, m. regleur.
Lijntreklier,, yr. reglevse.
Lijnkoek , Lijnzaadkoek , pain de lin.
Lijnolie , yr. Lijnzaadoiie , huile de lin.
Lijnpen , yr. pen om lij nen to trekken, tireligne, M. - om muzijk-papier to
, patte.
Lijnregt , b: n. loodregt , regt als cone Lijn,
en ligne di site , (van boven naar beneden , regt opitaande), perpendiculaire, vettical , e. bijw. , en ligne droite, pettendiculairement, diametratement, y es ticaleirent. Onder den evenaar werpt de non,
gedurende de beide nachteveningen , op den
middag hare firalen — op aside , sous l'equa-'
teur le soled dans son midi alai de perpendiculaitement ses rayons sur la terre 'dans les
deux equinoxes. Eon fink hout — maken
ligner one piece de bois.
Lijnllager,,
touw finger , lijndraaijer,, cot dier.
Lijnt}e, o. verkleinw. van hp , corMette,
zie Lijn.
Lijiitrekkerij , yr. finieerfabriek , fabrique
Pon y ogic du papier.
Lijn y ormig , b. n. linlaire. (in de hruidk.)
De bladeren van bet wilde vlas zijn —, les
feuilles de la linaire soot
Lijnwaad, o. linnen , lingo, m. toile de lin,
f —van Bretagne , mayenne ,f. zie Linnen.
Lijnwaadhandel , m. linnenhandel , toilerie, f;
Lij nwaadfabrijk , yr. fabrique de toile de lin ,
de lingo. Fijn
mulquinerie.
Lijnwaadmaker,, verkoopec, in. linger.
Lij nzaad, o. vlaszaad , graine de lin,
bette,
Lijnzaadkoek , zie Lijnkoek.
Lijnzaadolie , zie Lijnolie.
Lijspond , o. poids de quinze
m.
Lijst, vr. boordfel , rand , bordure,
rebord,
lijk aan het fcheepszeil , ralingue,
—, (in de bouwk.) zeker belegfel , dat
tot fieraad diem, pilaar —, , ou distal,
in. bandelette , f p olle — kroon , cymaise, f Uitfpringende — aan cenen molar, plinthe. —, rand, waarin een fpiegel , enz. genet
wordt , cadre, m. bordute, chassis, f. Men
moot voor doze fchilderij eene gouden of
vergnlde — maken, it font faire un cadre
lore a ce tableau. Eene plant in eene —
zetten , encadrer (embordurer) une estampe.
Eene — met fnijwerk , un cadre sculpte. De
— van dozen fpiegel is prachtig , la boldnre de ce aniroir e.st magnifique on superbe
fig. Rand, kant , bond, cote, us. —,
(fcheepsw.)lisse, f.listal, listeau, Lijs»
ten der rusten, listeaux de Porte-hautbans,
Vierkante
(in de bouwk.) tusfehen andere
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dere fieraden; ook condom het verhemeltc
van eenig vocht, consistanee, f. — 5 dikvan cell ledikant, t ingle,
te, grosseur. De — van dit boekdeel,
,
Golvende
doneine.
waarop de gevel van een huis
la grosseur de ce volume.
rust , console.
zonder lofwcrk, coniche Lijnwaarts, bijw. (fcheepsw.) sous le vent,
architi avee.
L wal , m. ( icheepsw. ) , ate, f. on rivage
Lijst, y r. rol, register, liste, f
sous le vent.
, regisire, catalogue, m. Eene — van nieuw nit- Lijzeil, 0. (fcheepsw.) bonnette,
gekoniene boeken , an catalogue de livo es Luzeilsra, vr. (fcheepsw.), vergue ou vergetde; nib ement publics. De — der dooden en
to de bonnette, f
gewonden, in liste des molts et des blesses. Lij zensfpeer, vr. (fcheepsw.) boute hots de
De — der gcN angeifen , Peerou,
bonnette, f:
MI is gevat en op de —der gevangcnen gcplaatst, Liizeilfpeerbengel,
(fchcepsw.) blin on
ul a etc arrite prisonnier et ecrone. Soldacc; cle de boute hors de bonnette, on. — met
ten op de — brengen, enaler des soldats,
rollen , blin ou cetcle de boute hors de
les eetire stir le toile. Hij is van de —
bowlette a touleaux , m.
gefclirapt, it a etc s aye du
Ik vind LijzellsCchoot, yr. (fcheepsw.), leocte de
bonnette.
I/ op de — niet, je ire vows toouve pas au
— van zee - officieren , etat a' a; me- Lijzcilsval, yr. (fcheepsw.) dr isse de bonI
went;
netie.
Eene lunge — , (eerie grootc
reeks), no grand nombre. — der fpli zen, Liizij de , yr. (fcheepsw.), ate sous le vent.
zie
Likpot.
der wijnen , die men bij ecuen taielhouder Likartfenij , yr.
zckere yciharding, inzonderli.
vindt, carte.
Likdorcn ,
Eenen
aan de tecnen, cor, (au
Lijfien, b. w. (ik lijstte, heb gehjst), teenen
aan den voct hebben , avoir an cor an pied.
fpiegel , enz. , in eene list zetten , ericadyer, embotdurer, mettle tine boo duo e ona
Eenen — inijden, conger tin cor. Eenen —
tin cadte a tin mivoir, etc. —, o. encado emthalet , uitligten , as tacher tin cor.
'went, In.
Likdorenfnijder, m. chirurgien pedicure.
Lijstenmaker,mfaiseur de cadres ou de bordures. Likhout , o. (bij fchoenm.) Louis, machinoir,
Li ster, yr. een zangvogel, weiks vleescla
biseigle,
aangenaam
faaak is, go ive , grivelette , Likkebaard, zie Likkebroer.
fig.
Likkebaarden,
o. w. (ik likkebaarde, heb geLiisters
vanes,
chasser
aux
go
eves
;
f
Zij zingt als eene —, (zeer wel), vile likkebaard), le'cher sa bouche on ses levies.
chante put bien. Riet rousserole. Likkcbroer, m. thinner, ecot ni fleur , parasite.
L ij sterbes , yr% vrticht van den li j sterbesfen- Likken , b. w. (ik likte, lieb gelikt), lekken ,
met de tong over sets keen cn weder fchuboom, ba;e du myrtedomestique on do frene
ren , lecher. De hood likte zijne wonde,
sauvage.
le chien lechait sa plate. De beer likt het
Lijsterbesfenboom ,
zekere boom , welke
jong, Pours leche son petit. Sans uit eene
roode besfen draagt, my, rte domestique ,
lehotel —, lecher de la sauce sur, dans an plat;
ft ewe sauvage.
(lustig zuipen),
fig. Hij kan fchoon
lAsterbezic zie Lijsterbes.
it aime a bolt e , a lamper. Hij heeft hem
Lijsterbezienboom, zie Lijsterbesfenboom.
fchoon gelikt, (fraai bedrogen), it Pa belLijsterboog,
Lijsterftrik, Meet a prenth e
lenient troupe , dope. —, met de tong naar
des grives.
lisser ; zie Glanzen.
binnen flaan , Taper.
Lijstergraauw, o. grin tourdille , rn.
celui qui lape.
Lijsterftrik, m. fink om lijsters te vangen ; Likker, m. celui qui leche.
zie Lijsterboog.
Lijsterflrikken zetten , Likking, vr. action de lecher. —, action do
laper.
tendre des lacets pour prendre des grives.
Likpotje , o. artfenij om te likken , of fiikpotje
Lijstleder, o. (bij fchoenm.) tirette,
(in de geneesk.) eclegme, electuaire, m.
Lijstlijnen, yr. meerv. (fchecpsw.) lignes
Likileen ,
fleen om glad te maken, lissoir,
aiguillettes on garcettes de bonnettes.
zie Glansfteen.
Lijstfchaaf, yr. bouvement , on. doncine,
Likfler,, yr. die likt , — die flurpt „ cello qui
Lijstheenen ,
meerv. kant arases, f.
lope. — die glanst, celle qui lhse. zic Gimpmoulure,
Lijstwerk, o. (bij
Iter.
aan eene kart, chapiteau,
— of fnijwerk aan deuren, venflers , enz. charm- Likteeken , o. teeken, dat van eene wonde
na derzely cr genczing overblijft, cleats ice,
branle, M. - zonder fries of lofwerk,
couture,
Deze kriigsman heeft het ligarchitravee , f. Plat — 5 tenie, f.
chaam vol likteckenen , ce militaioe a le
Lijveloos p b. u. cloud, mutt , e. sans Vie ,
cicacorps convert de cicatrices. Klein
inanime , e.
tricule, f
Lijvig, b. n. gezet, dik, zwaar van lijf,
vleezig, corpulent, e. replet, etc, de gros- Likteekenen , b. w. (ik likteckende , heb
likteekend), likteekenen veroorzaken, cocase corpulence , qui a de Pembonpotnt , chariser.
1211 e. Een — man , an homme corpus,
tine
femme
curLii
, o. geflold kalfsnat, dril, gelee de veau ,
lent. Eene lijvige vrouw,
(bij de fcheik.), gelatine,
pulente. —
avoir de Pembonpoint.
wor- Lilachtig , b. n. gelattneux , erase.
— zijn , avoir Crop d'embonpoint.
lillebeende, heb geLillebeenen , o. w.
den , prendre de Pembonpoint. Weder
lillebeend), met de becncn trillen,
worden , reprendre , recouvrer son embonren, gambiller.
point. Zij is een weinig — geworden,
zich beheb
Linen, o. w. (jk
elle a pris an pen d'embonpoint.
wegen, van de fpieren, in een pas van het
vig, dik, qui a du corps. Deze wijn is te
levtn beroofd dierlij k ligchaam, palpiter,
ce vin a trop de corps. —, zwaar,
gigoter. Het lillend ingewand, les entraildik, gros, se. Een
boekdeel, coos gros
frissoneo , greles palpitantes.
volume.
loiter, to emblotter trembler. yan kouoe
embonpoint,
Lijvigheid , vr. corpulence ,
m. Hij heeft veel van zijne — verloten ,
—, t, embler de froid. —, van vrees beven,
trembler de pour.
it a beaucoup perdu de son embonpoint. —,
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frissonneLining, yr. palpitation, f.
ment, tremblement , tn.
Lihnos , 0. (in de kruidk.), nostoc ,
vrucht van den limoenboom
Limoen,
zekere boom , wells vrucht
Limoenboom,
limonzer.
\reel op den citroen
1'mm-de, f.
Limoendrank,
Limoenkist , yr. cause a mew e des limons.
Limoenkruid, o. (in de krindk.) , pirole , f.
de siLimoenfap , o. fap van lonoenen ,
172010 , 70.

Limoentchil , vr. ecorce de limos.
Limoenaroop , yr. situp tie limon ,
Limoenwater,, o. eau de union, f.
Limonade , yr. limoendrank , lemonade.
limonadier.
Limonadeverkooper,,
Limonadeveikoopfler, yr. limonadiere.
Linde , yr. zekere fchoone boom, tilleul;
zie Lindefchors.
Lindebast,
,
Lindeblad , o. feuille de
flour de
Lindebloeifel , o. llndebloefeni,
Eon afkookfel van —, one dZ coctilleul ,
tion de flours de tilleuls.
Lindeboom, m. zie Linde.
Lindelaan , yr. allee de
, an;
Lindelooi , o. feuillage de
pl.
les de tilleuls ,
Lindefchors, yr. icorce de , (het donne
-dies tusfchen het hoot en den buiteniten
bast), tills, f
Liniaai , o. bekend werbtuig, regle, f reglet,
m. zie doze woorden in het Fr. Floll. steel.
(bij de landmeters), aludade ou
marquoir,m.
dude , f. (bij kleerm.) regle ,
Linie , vr. (oud w.) ftreep , bijzonder in de
wiskundige beteekenis , ligne. Zie Lijn ( laatfte bet.) —, evennac litshin, evenaar, ligne
hgne , f. De
equateur,,
equinoxiale ,
volken Ate onder de — wonen , les peoples
qui sent sous la ligne. De — pasferen , passer
, —, (in het kriigsw.) orde der
la
ligne. Zie ook : Rij. Troepen van
— 5 zie Linie-troepen. Dit leger heeft zich
in eene regte — of lijn nede:geflagen , met
de vaandels aan het hoofd , cette armee est
campie en ft ont de bandiet e. Schepen van —,
zie Liniefchip. —, (in de vestingh.) verfchanfing, ligne. — van circumvallatie, linie
of verfchaniing , die de belegeraar eener vesting rondom zijn leger aanlegt , om zich tegen de hulp, welke de vesting van buiten
mogt ontvangen , te kunnen yerdedigen , ligne de ClIC0121 allation ,out de conti evallation.
----, (in de regtsgel.) opvo!ging van bloedverwanten , tak , ligne. Opkhmmende —,
ligne desligne ascendance. Afdalende
, la ligne
cendante. De regte ardalende
directe descendants. Zijdeiingfche gize
collaterale. De opklimmende zijdelingiche
—, la ligne collaterale ascendante. Zlidelingfche afdalende ligne collaterale descendante. Deze — is mtgeflorven , cette
ligne est defaillante ou eteinte. Zie ook
Geflachtbooni.
Liniderder,, m. lijnentrekler,, regleur.
Linieeifabriek, zie Lijntrekkerij.
Liniderpen , yr. zie Lijnpen.
egloir,
Linieerttok ,
Linieren, b. w. (ik linieerde , heb geliniEerd),
lijnen , tire; on tracer des lignes sur ;;ogler. Papier —, rIgler du papier. Geliniderd papier, chit men ostler het papier legt,
om regt te fcurijven , transparent,
Liniefchip , o. vausseau de ligne , m.
mecrv. troupes de ligne
Linietroepen,
fPl•

62;
L IN
Link , vr. firiem , blaauwc pick , marque ,
pat ticolierement d'une chaine , do nne contusion, mar quo blouse.
Link , b. n. tegenftelling van regter,
ook van zekere dingen , waarin men twee
deelen onderfcheidt , wcik3 eene aan de
regter- en welks andere aan de linkerzijde
is, gauche, thans zegt men:
Linker , b. n. vergr. tr. van Link , dat enkel
in zamentielling gebruikt words ; zie de zamengeftelde wooiden.
Linker, in. die zijne linkerhand zoo goed
zijne regter gebruiken kan , homine ambide-:tre. Die zijne linkerhand bij voorkeur
gebruikt, en dos hnksch is, gaudier, homme
gaucher ; dock in dezen zin seems het zelden
voor. Men gebruikt in plaats , ten minfle
van de laatfte beteekems, 'lever tinksch, zie
Linksch , fig. gellepen gist, fin compete,
ruse matois , espiegle.
Linkerachterbeen , o. jambe gauche de derHere. f.
Linkerachterpoot, m. pied gauche de der-.
reel e.
Linkerarm , m. bra g gauche ; —, ( in de wapenk.), senestrocl, es e.
Linkerbeen, o. jambe gauche. f.
Lilikerd , zie Linker, fig.
Linkerdij , yr. fosse gauche.
police gauche.
Linkerdmin ,
Linkerellehoog ,
coude gauche.
Linkernak , linkerhiel 5 in. talon gauche.
Linkerhand , yr. main gauche. De — van den
ruiter,, la main de la bride. fig. Eerie vrouw
suet de — trouwen , (eene vrouw van minderen rang trouwen , die men niet tot zijne
wettige vrouw wil maken), mat ier one
femme de la main gauche. Uwe — most
met weten , war owe regter geeft, que sotre gauche no sache point ce que donne votre
drotte. Ter —, bijw. 4 gauche.
gant gauche.
Linkerhandichoen
Linkerheup , yr. hanche gauche.
Linkerkant, m. elite gauche, m. gauche ,
De — eerier rivier,, la tire gala/ie.
Linkerknie , yr. genou gauche.
Linkeriaars, yr. botte gauche.Linkeroever , m. rire gauche,
aiselle gauche ,
Linkeroklel,
Linkeroog , o. oeil gauche, m.
Linkeroogappel, m. pupil's gauche,
Linkerooglid, o. paupere gauche ,
Linkeroor, o. oreille gauche, f
Linkerpink, m. pe;it doigt de la main gauche.
Linkerpols, m. fouls de la main gaucho. —
linkervoorhand, poigvt gauche.
gauche.
patte ,
Linkerpoot , in. pied ,
Linkerfchoen, m. soulier gauche.
Linkerfchouder, m. epaule gauche, f.
Luaker y leugel , aile gauche,f. De — van eene
ga p s , van eon leger, Paile gauche d'rue
oie , d'une armje.
Linkervoet , m. pied gauche.
Linkervoorbeen, c. jambe gauche de devant ,
Linkervoorpoot , m. pied, m. arc patte gauche
de devant , f.
Linkervoorvoet, pied gauche de devant.
— van ten paard, (bij rimers), le pied- du
montoir.
Linkerwang , Yr. joue gauche.
Linkerwenkbraauw,, m. sourcil gauche.
Linkerzijde vr. ate gauche ;
(in de wepeok. ), cute senestre. De — van een fchip ,
le babord ; le ate gauche d'un navire. De
— van het paard, wear men opfliigt, le ate du montoir. Aan iemands — zitten , of
gaan, avoir la gauche de q. q. Naar de —
OM.
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omflaan , zich naar de — wenden , tourner
a gauche, pi-entire la gauche.
Links , bijw. naar of aan de linkerzijde ,
'gauche. Wanneer gij op het einde dezer
itraat zijt , met gib — omflaan, quand voile
serez au bout de cette rue prenez a gauche;
fig. — en regts (been en weer), de elite
et d'autre; pa et la. Zij vloden — en regts,
its fuirent pa et la. Hij weer nog niet wat
— of regts is , it 176 salt pas encore discerner la main &cite de la main gauche ; fig.
( it net sait pas encore discet ner\ le bon eon
mauvais).
Linksch , b. n. aan de linkerzijde , a gauche.
Het linksche huis , la maison a gauche; fig.
Linksch, bedriegelijk , als : Linkfche fireken , des de6seins sdnestres.—, zich gewoonlijk en bij voorkenr van de linkerhand bedienende , gaucher, ere. Hij zij is —,
elle est gaucher, gauchere ; fig. Lomp ,
gauche , gine , e. contraint e; bijw.
fig. Onhandig gaucizement, d'une manieie
gauche, genie, maladroite.
Linkschheid , yr. fig. onhandigheid , gaucherie. Zoodra hij aan het week begint ,
befpeurt men zijne —, des qu'il se
met a Pouvrage , on s'apercoit de sa gaucherie.
` Links-om , bijw. a gauche. —! (bij krijgsl. ) ,
a gauche. — keen (bij krijgsl.), demitour a gauche!
Linnen , o. een bekend (meestal)uit vlas, doch
ook uit hennep vervaardigd weeffel ,
f tinge, in. (de lin) f
waad , doek ,
Men maakt ook zees goed — van hennep, on fait aussi une tres-bonne toile de
Soorten van — , des toiles.
ehanvre.
Fijn —, de la toile fine. Grof — , tore
grosse, egnbourrure , Dun —, toile Claire. Digt —, toile sertee. Nieuw, ongebleekt —, toile crue , ecrue. Wit —,
toile blanche. — weven, faire tie la toile.
bleeken , blanchir de la toile. Een fink
—, tine piece de toile. Gewast —, toile
ciree. linnengoed , tinge, m. Schoon,
(fhai) —, beau tinge. Dun —, mince tinBros tinge. Grof, gegomd —
ge. Grof
bottdoek , criarde. Grofgewast
, Tinge
, lingo fit!. Digt
Fijn
gz an.
, tinge uni. Oud —, vieux
plein. Effen
tinge. Schoon (zuiver) , tinge blanc.
Vuil —, tinge sale. Ander — ,aando,en ,
fchoon — aandoen , changer de tinge.
coudre du tinge.
—na.ije
Linnen b. n. van lijnwaad , de lin, de toile.
garen , fat de lin. — koufen , bas
— kleederen , habits de toile.
Linnengoed , o. linnen , dat tot een of ander
einde gebruikt wordt , tinge, m.
handel in linnen, lingerie,
Linnenhandel,
De — leeren apprendre la lintoilerie,
gerie.
on cabinet au
Linnenkamer,, yr. chambre,
tinge, in. lingerie.
armoire
au
lingo.
Linnenkas , yr.
cofte au Tinge, m.
Linnenkist , yr. caisse,
mat chant! linger , linger,
Linnenkooper,,
marchand en (de) toiles , toilier.
Linnenkoopmanfchap , vr. zie Linnenhandel.
Linnenkoopfter,, yr. marchande lingere,, lingere, marchande en tinge , de cellos, toiliet e.
Linnenkraam , y r. !invite, boutique de cellos.
Linnenmeid , yr. servante qui a soin du tinge.
Zijne
Linnennaaijen , o. cantles e en lingo ,
, leert het —, sa
dochter is op ha
apprend la couture en lingo.
Linnennaaiiier, vr, couturiere en hinge , lingere.
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Linnennaaifterswinkel m, boutique d'une cotstut sere en tinge, d'une lingerie, f
Linnennaald , yr. aiguille a coudre du lingo.
Linnenvrouw,, yr. femme qui a soin du lingo
dans zone maison.
Linnenwaar,, yr. todlerie.
Linnenwaschlter,, yr. lavandiere, blanchisseuse.
Linnenweeffel, o. then de toile, m.
Linnenweven , o. action de faire de la toile,
de tisser du lin, f tissage des toiles , metier
de tieserand, m. tisseranderie, f. Het —
leeren , apps end, e Teo tisseranderie.
Linncnwever, tisserand. (AANMERKING)
Tisseur , dat ook in gebruik is , beteekent
weer buzonder den arbeider met npzigt tot
de deugdelijkheid van het werk dat hij maakt ,
als : I lij is een goed
c'est an bon
tisseur.
Linnenweverij , vr. het linnenweven, zie Linnenweven , o. plaats waar linnen geweven
-wordt, fiibs ique de tones, manufacture de
toiles, tisseranderie.
Linnenwinkel, m. lingerie, boutique de toiles
de tinge, de lingere,
Lins , yr. (in de vergezigtk.) zeker bol ge.
flepen glas , lentille, loupe
verte
laii e. , aan beide zijden bol, lentille biconvexe , on convexo-convexe. aan de eene
zijde bol en aan de andere plat , lentille planconvene. — aan beide zijden hot, lentille
biconcave on concavo-concave. — can de eene
zijde hol en aan de andere vlak , lentille
planconcave.
aan de eene zijde hol en aan
de andere bol, lentille concavo-convexe.
Lint , o. foort van bekend band , ruban,
— van de gewezen ridders van St. Louis,
cordon rouge, on. Zijden —, ruban de soie,m.
IdVollen — ruban de laine. Linnen
ruban de
Breed — ruban
Sinai
, ruban etroit. Effen , ruban uni.
Gekeperd —, ratan ctoise. Gebeeld , gewaterd —, ruban faconne ou figure , moiré. Met linten verfierd , rubante, e. Het
dekfel van eenen koffer,, enz. van — voorzien , rubaner.
Lintje , o. koordje , cordonnet,
, teeken
in een bock , signet , m.
Lintmolen ,
moulin a ruban.
Linttouw,, zie Lintwerkerstonw.
Lintvormig , b. n. rubante, e. Met linten
voorzien , rubante , e.
Lintwerker,, m. rubanier.
Lintwerkerstouw,, o. getouw waarop men
lint maakt , métier du rubanier, a rubans,
ratiere, f
Lintwerkfter,, yr. rubaniere.
Lintweven , o. action de faire du ruban; profession du rubanier, rubanetie ,
Lintwever, m. rubanier.
Lintweverij ; yr. zie Lintweven. —, plants
waar lint geweven wordt, rubanerze, manufacture deruban.
Lintweversfcheerftok, m. liceron on lisseron,
Lmtweversfchering , yr. lisse.
Lintwinkel, m. handel in lint , in band,
boutique de rubans, f rubanerie.
Lintworm , zekere worm, die plat , zcer
ladg en wit is , en alleen van zijne foort
in ingewanden ontftaat , y en solitaire, (in
de geneesk.) tenia, cucurbitain ou cucurbitaire.
Linze , yr. meestal meerv. Linzen , zekere
peulvrucht ,
Linzenakker,, m. champ semi tie /entitles.
Linzenboom ,
gouden regen , arbre A
Pars, lenticulaire , baguenaudier.
Linzenboon,
klapbes, baguenaude.
Lin-
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Linzenkoolzfel, zie Linzenmoes.
Linzenmoes, o. puree de entilles, f.
Linzenfoep , vr. soupe au.- lent'lles.
Lnizentleen, in. (in de nat. gefch.) salicite ,
m. Pierre lenticulaire, f.
Linzenvorinig, b. n. lenticulaire.
Lip , yr. een der twee vleezige bekleedfels
van den mond , die den ingang openen en
fluiten, levre, (van fommige dieren , babine , als: les babinesd'unevache, d'un
d'un singe, etc.; van een paard ook levre,) De benedenfle of onderfte —,
levre inferieure. De bovenfte —, la levre
superieure. Dikke lippen , de grosses levres.
Omgekrulde lippen, des levres renversees.
Met de lippen proeven , goilter des /ewe,.
De lippen toedoen , fernier les levres. 1k
heb nat noch droog over mijne lippen gehad , (nog niets gegeten of gedronken ,)
je n'ai encore rien mange, fa suis encore
a jean; fain. Ik zal dat op mijne lippen semen, (dat weinigje uitdrinken ,) fe
boirai cette goutte ; fig. Ik had het a oord
op mijne lippen, Pawls le mot sur` le bond
des levres. Hij heeft den dood op de
lippen, (ligt op het uiterfie ,) it a la wort
sur les levres. Het zal nimmer weder over
mijne lippen komen , (het zal altiid gezwegen worden ,) je n'en dirai jamais on mot.
Hij heeft het hart op de lippen , (is zeer
openhartig,) it a le coeur sur les levres.
Hij laat de — hangen (hij pruilt) it boode. Dat kind laat de — hangen, dewijl
men het geen' koek wilde geven, cet enpint boude, farce qu'on n'a pas vonlu lui
donner un gdteau. —, van andere dingen,
als: De lippen eener wonde , les levy es
d'une plaie. De lippen der vrouwelijke
fchaamdeelen , les ailes ou levres des parties
naturelles de la femme. —, fommige dingen , flak, dat eenige gelijkheid met eene
lip heeft , langue, languette. — van een
hoefijzer,, pincon, m. (bij timmerl.) verdunde gedeelte van eenen balk , om hem
daarmede op of tegen een ander voorwerp
te doen rusten , entaille. — eener orgelpijp , biseau, m.
Lipklier, vr. — eener orgelpijp , biseau, m.
.glande labiate, pl.
Lipkuiltje , o. fossette pros de la levre inferieure, f.
Lipletter, vr. (in de fpraakk.) lettee labiate.
Lippenpomade , vr. pommade pour les levres.
Lippig, b. n. enkeltip zamenfl. zie enz.
Lipfpier,, yr. muscle labial, m.
Lipvisch , m. zekere zeevisch, labre. De
mode —, le paon rouge.
Lipvormig, b. n. labie, e, unilabid e. Lipvormige bloemen , labiees, I pl. —e blocmenkroon corolle unilabiee.
Lipzoden , m. meerv. (in de vestingb.) gazons
en forme de coins, m. pl.
Liquidatie,vr.(oud w.) vereffening,
Liquideren , b. en o. w. (ik liquideerde , heb
geliquideerd ; (oud w.)eene rekening vereffenen , afrekenen, compter avec q. q. , regler
et clorre un compte;
Lis , yr. , ineengedraaid fnoer of lint, tot
een oog gemaakt, om daar jets door te steken , cordon, coi-aonnet, in. game, f. — of
itrikje aan' een net , ainard, m.
Lisch, zeker gewas met, fchoone bloemen ,
(op fommige plaatfen draagt dat gewas, als
bloem befchouwd, den naam van Pinkfterbloem , en het gewas zelf, inzonderheid de
lange degenvormige bladen, den naam van
Lischbloem,) fieur
,
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Lischbloem, yr. fleur d'iris ,flambe , f glaieul,
m. Stinkende —, espatuie.
Lischbol , m. lischdodcte, lischknop, m. bulbs
de glaieul .f.
Lischwortel, m. racine d'iris,
Liskoord, o. cordon a ganse,
Lispelen, o. (ik lispelde , heb gelispeld),
lispelen in het fpreken , sifter du bout de is
lerigue en parlant. —, (in den verheven
fliji) van eenen zacht ruifchenden wind, die
de bladeren beweegt, murmurer , faire use
petit murmure, sifter.
Lispen , o. w. (ik lispte, heb gelispt) , wordt
gezegd van een gebrek in de uitfpraak , door
eene te dikke tong, die daarom te dikwijls
aan de tanden hoot, en eene valfche en
zwakke z of r voortbrengt, brouwen , breijen , grasseyer ; zie Lispelen.
Lisper, m. brouwer, celtd qui siffle en par.
lant , gras.seyeur. Zie Lispen en Lispelen.
Lisping, yr. action de sifter etc.; brouwing
door het onverinogen om de letter R zuiver
te kunnen uitfpreken , blesite, grasseyement , on. Zie Lispen en Lispelen.
Lispfter,, yr. brouwiter, cells qui sifjle en
p,:rlant, grasseyeuse. Zie Lispelen en
Lispen.
Listen, b. w. (ik liste , heb gelist), lisfen aan
lets zetten ; kant galonner ou border une
dentelle.
List, yr. vaardigheid, om zich , ter bereiking
zijner oogmerken, van middelen te bedienen , welke voor anderen verborgen zijn,
zoodanig middel zelf, fijnheid,
adresse.
artifice, m. finesse ,' ruse , subtllite , —
gebruiken , user de ruses, se servir de ruses, ruser. Armoede zoekt — 5 pauvretd
stratageme,
diet-clic ruse. Krijgs
In den oorlog is het geoorloofd — te gebruiken , ii est fermis de ruser a la guerre,
de se servir de stratagemes. Eene onfchulune ruse innocente. Eene grove
dige
van-.
—, une finesse grossiere. Iernand met
gen , attraper q. q. par artifice. Heimelijke
faire
de
sourdespratiques.
listen doen,
m elij ke — of kinst greep, menee. Door
verfchalking, verlcregene genadebrief,
lettres de grace obreptrices.
Listig , b. n. list bezittende of gebruikende ,
ruse , e , fin , e , artificieux euse. Hij is
een zeer — mensch ; ik ken zijne listige fireken , c'est un homme bien ruse , je cbnnais
ses ruses, ses tours de finesse. Hij is een
listige vogel, dien men niet vertrouwen kan,
c'est un fin renard , un fin ruse, tin ruse
matois auquel on ne pout se fier. , loos,
cant , e, cautelee. Len — vrouwmensch,
bijw.
(bij Marot) une femme cautelee.
inement, avec ruse, avec adresse, avec fi-fnesse,
d'une maniere artrficieuse. Hij heeft
hem zeer — gefnapt, al l'a attrape bien
finement.
Listigheid, yr. adresse, zie List. '
Listiglijk , zie Listig, bijw.
Litanljen , yr. meerv. (in de R. kerk) litanies.
Liturgie , yr. liturgic.
Liverei, yr. knechtskleeding, inzonderh. voor
zoo ver elk heer dezelve laat dragen overeenkomflig aan zijn wapenveld , als anderzins , dragen , porter la livree ;
fig. (bij dichters), kleeding, habit ,'habillement , no. livree. De — der flavernij dragen , porter la livree de la servitude.
Livereibediende , domestique a, valet, livree,
laquais. livereibedienden, les Bens de livree. De gezamenlijke livereibedienden van
eenen Vorst, touts la livree d'un m ince.
Li-
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Livereilint , o. grim de livree, in.
Livereirok , m. haioit de livree.
Livereivolk , o. gens de livree, in. et f:
domestiques qui portent la livree, m. pl.;
livree, f:
Lob,, Yr. neerhangende halskraag ,
m.
collerette , f: geplooide —,
—,
also ,
handlub , inanchette.. , (in de ontleedk. )
kwab , als : de lobben der long , les lobes
du poumon , on. pl.
Lobberen , 0. w. (ik lobberde , heb gelobberd), in water plasfen, barboter dens l'eau.
waden
,
passe, e
,
Lobbes, ongefchikt mensch, maroufie ; fig.
Onfchuldig mensch, homme sans malice,
zie Loboor, fig.
Lobbig , b. n. dat ruim en flip hangt , fraise ,
e, pendant , e.
Lobman , 10." kraagman , Spaanfche dukaton ,
ducaton d'Espagne a tete fraisee.
Loboor,, 01. chien la oreilles pendantes ; fig.
lobbes, lomperd , /owe-laud, beset, niais,m.
Loboorig , b. n. qui a les o; eilles k entlantes ;
fig. maladroit, e, ofinoozel, onfchuldig, sans
macile , innocent, e, wars, e.
Loboorigheid , yr. fig. niaiserie , innocence.
Loch , o. gat , opening, trots, m. ouvertuo e.
Lochgaten , o. meerv. (fcheepsw.) dalots on
trous par oil l' eau coule dans la sentine, on. pl.
Lodder, m. lompe vlegel , lodderboef, deugeniet gavache, coquin, etc. zie ook Wellusteling.
Lodderen, o. w. (ik lodderde, heb gOodderd)
verliefd zijn , faire des mouvements de tendresse, &incontinence on de passion. —, in
het bed liggen uit vadzigheid , demeurer an
lit par mollesse.
Loddergezigt , lodderoog , o. wellustige
regard la,cif, m.
is. y erliefd , dartel , vriendelijk
Lodderig,
lonkend , canons eux , ease; languissant, e,
tenth e, passionne, e,
ive.
Lodderlijk , zie Lodderig , bijw. amoureusement, lascivement , passivernent.
Lodderoog , in. en yr. celui on cells qui a le
regal d amovreux.
Lodderoogig , zie Lodderig.
Lodderzoet , b. n. ties-tendre on amoureux,
ease.
Loef, yr. (fcheepsw.) windzijde van het fchip,
lof, m. De —,Iiiiebben van een fchip , etre
au lof de, pas ser au vent de, avoir Pavancage du vent sur un vaisseau. De — blijven
houden, tenir le lof, le vent. De — afwinnen , affteken , afknijpen , gagner le lof,
le vent , moister an vent ; fig. Iemand de —
affleken, (hem te haven gaan) , surpasser
q. q., darner le pion a q. q., lui faire la
narbe.
Loefbalk, m. (fcheepsw.) aiguille de canines,
Loefboom ,
(fcheepsw.) borate-lof.
Loefbrasfen , m. meerv. (fcheepsw.) bras du
vent.
Loefgierig , b. n. (fcheepsw.) als : Een
fchip , un vaisseau ardent, c avier,
(fcheepsw.) amore du vent, in,
Loefhals ,
Loefhouder,, m. ( fcheepsw.) bon boulinier.
aan den voorfteven, taquet de gorge; e.
Loefhout, o. (fcheepsw.)styl an de trave, m.
Loefpardoen , o. (fcheepsw.) galhauban volant, m.
Loeffchoot , m. (fcheepsw.) ecoute du vent, f.
Loeffpant , o. (fcheepsw.) couple de lof, couple de balancement ,
Loefwaart , -Loefwaarts , bijw. (fcheepsw.)
au lof, an vent. — van ons ; te — van
ons, au vent tie noun. Te --van eeu fchip
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aanzeilen, gagger le vent, moister on passer
tics ven4 , titre an loj:
Loefwaartsch , b. n. (fcheepsw.), als : loefwaartfche fchepen , vaisseaux le _plus au vent.
Loefwal , (fcheepsw.) , cite, ou rivage
du vent, no.
Loefzijcle , vr. (fcheepsw.) cite du vent, on.
Loe , en , b. w. (ik loegdc , heb geloegd), zie
Stouwen.
Loeger,, m. zie Stouwer.
Loegiter,, yr. zie Stouwfler.
Loeijen , 0. w. (ik loeide , heb geloeid), het
natuuriiike geluid van runderen voorcbient:en, mugir, beuglei ; fig. van den wind ,
enz. , invgir go order. De winden loeiden
in de zeilen , les vents mugissaient darns lee
voiles. Onfluimige winden loeiden boven
once hoofden, des vents impetoieux go on.
a'aient au-dessus de nos têtes. De donder
best , le tonnerre gronde.
Loeijen , o. mugissement , fig. grondement ,m.
list — van den donder deed zich hooren
le grondement du tonnerre se fit entendre.
Louie , yr. quartier de veau, on.
Loensch , b. n. en bijw. eenigzins fcheel ,
louche, qui rega; de un pets de to-avers.
regarder de travers , de cite. Iemand — aankiiken , lorgner q. q., le regalder du coin de l'oeil, de travels on de ate.
fig. Een — gezigt, un regard ansoureux et
lascif:
Loer, in. de dead' van loeren , als : op den —
liigen , Haan, titre aux aguets ; etre a l'af
fist; eto e aux ecoutes ; fig. lemand eenen
draaijen, ( hem bedotten), tramper, duper q. q.
botterik , lomperd, loeris, lourdaud,
Loer,
lustre, rustaud, beset, pied:plat.
Loereman , zie Loerman.
Loeren , o. w. (ik
heb geloerd), fcherp
toezicn gluren , spier, guetter. incondeih. met oogmerk om te bemagtigen , als
de kat loert op de muis , le chat guette la
souris ; fig. Op ecn ambt — 5 lorgner, guigner, une charge. —, b. w. , bedotten
tromper, atto aper.
Loerhuisje , o. fchilderhuisje , guerite, f.
Loering , yr. loer,, de daad van loeren , action
de guetter ; zie Loeren.
Loeris , m. , (in den gemeenzamen fpreektr.)
zie Loer in de tweede beteekenis.
Loerman ,
lapkaas , fi omage ecrerne. 5 beloerder,, guetteur.
Loermoorder,, zie Sluikmoorder.
Loeroogen , o. w. (ik loeroogde, heb geloeroogd) zie Loeren, o. w.
Loerplaats , yr. lieu oil l'on cst au guet
on.
cachette, f. (bid Jagers)
Loervogel , m. jagtvogel , faucon ; fig. befpieder,, celui qui guette, guetteur.
Loeven , o. w. (ik loefde , heb geloefd),
( fcheepsw,. ) tegen den wind ink-rimpen ,
sewer le vent , s'approcher du vent, bouliner,
tenir au lof, venir au vent, seller au ref,
lofer on loffer. Even hoog partager le
vent. Over beide zijden even hoog —, partager le vent on l'avantage du vent. Loef !
Loef ! tient le vent! n'arrive pas! garde le
vent! poloist la bar; e a venir au vent. Loci
voor de bui 5‘ lop a la rises. Loef op
zee, loft el la lame.
Lof, zie Loaf.
Lof, in. roem , cer,, !mange, f: eloge,
gloire, f Dat verftrekt hem tot —, cela
tourne a sa lotrange. Hij behoeft uwen —
niet , it n'a que flare de vos louanges. De
— van God zingen , chanter les louanges de
louange so-it a Dieu/ Men
Diett: God
heeit
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heeft tot zijnen — gezegd , dat enz. , on
a dit a sa lonange, etc. Men heeft zeer
veel tot zijnen — gezegd ; men heeft met
veel — van hem gefproken , on a fait de
Brands elves rle lui ; on a fart son panegytique. Iemand toezwaaiien, cleaner des
eloges ca q. q. ; fpreekw. Eigen — ftinkt,
(het voegt niet zich zelf te prijzen), it ne
sled pas biers de se loner soi-meine.
Lofbaznin , yr. trompette hit ova, fig. (bij
dichters), ,panegyi zgne , eloge , tn.
Lofdicht, o. panegyrzque on iloge en vers ;
poeme louange de q. q. zie Heidendicht.
Lofdichter, m. panegyriste.
Loffelijk , b. n. lofwaardig, prijsfelijk,
daad,
digne de lonange. Eene
une action lovable. bijw., lonablement ,
d'une maniete lovable. Hij heeft zich zeer
— gedragen, it s'est comports a'une maniete biers lovable.
Loffelijkheid, yr. merits, m. dignite , f.
Lofgalm, m. cri on bruit de louanges, m;
_publication de louanges, f. Den — over
iemand aanheffen, publier `les louanges de q.
q. , fait e le panegyrigue de q. q.
Lofgerucht, o. br uit ae gloire ou cle lonange,
on.; renommee, f.
Lofgefprek, o. zie Loffpraak.
Lofgezang, o. zie Loflied.
Lofgierig, b. n begeerig naar lof, avide de
louanges, d'iloges, ambitieux, euse, glorieux euse,
Lofgierigheid, yr. aviditó de louanges, ambition. zie Roem.
Lofklank, zie Lofgalm.
Loflied, o. zie Lofzang.
Lofoffer,, o. sacrifice de louange, m; zie
Dankoffer.
psaume de louange.
Lofpsalm,
Lofrede ., yr. siege , panegyi ique, discours paniortque. Eene — op iemand houden , faire l'iloge on le piznegyi ique de q. q. Overdrevene
panegyt zsme , on.
Lofredenaar, m. panegyriste. De,—van eenen
held, le panegyriste 4'un heros,(iron.)elogiste. Een —,. die zijn' lof overdrijft,
11 Oneur , _pre coniseur. Een —, die alles zonder onderfcheid prijst, lonangeur; zie Vicki er.
Loffpraak, yr. louange, f. iloge, panegytigue ,
Eene — op iemand houden, faire l'eloge on le panegyrique de q. q.
Loffpreken, o. sic Loving.
eeretitel, titre d'lzonneur.
Loftitel,
Loftuiten ., b. w. (ik loftuitte, heb geloftuit ,) iemands lof uitbazuinen , encenser q.
q. flatter q. q.
Loftuiter, 111. panegyriste, lonangeur,, flatten,. , adulateur, encenseur.
Loftuiterij, Koftuiting, yr. het loftuiten ,
action d'encenser,, de flatter. —, lof, adulation, flatterie, f. encens , m.
Lofwaard, b. n. lof verdicnende, digne de
louange louable.
Lofwaardig, b. , n. zie Lofwaard.
,bijw.
zie Loffelijk, bijw.
Lofwaardiglijk, bijw. louablement, honorablement, etc.
Lofwerk, o. tinceau,m; zie Loofwerk.
hymne on cantigue de louange,
Lofzang,
(te- deum.) in. Eenen aanheffen, counter en hymne. Een — zingen op het fluiten van den vrede , chanter un te-deum
en action de grdces de la paix. — bij de
Grieken, hymne triadigue. Eenen — op
eene overwinning. zingen, chanter en tedeem pour une vzctoire.
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Lofzanger, m. celui qui chante les louanges,
panegyriste, (in de ondh.) hymnode.
Lofzangenboek , 0. boek met lofgezangen , canhymnal; e. Die lofzangen
tionnaire ,
lofmaakt of gemaakt heeft, hymnists ,
zangdichter, hymnographe.
hymnologue.
LoizangzInger,
Log, (verouderd) voor Logen, zie Leugen.
Log, b. n. zwaar, onhandelbaar, pesant,
e, lourd , e. Een — fchip , zie Loggat.
vadzig, traag, dom, indoloreit , e,
,
lent, e, paresseux, erase, inerte,
traag ligchaam, dat zich van,
e. Een
self niet van zijne plaats beweegt, un corps
onerte (*)
bijw. lentement, indolemMent.
Log, o. (fcheepsw.), driehoekig 'fink hout,
om de vaart of fnelheid van en fchip te
meten, loch-, m. Het — ophalen 9, filer le
loch.
Logarithmus , tn. (in de wiskunde),
ithme. De ontdekking der logarithmeii
gefchiedde door Neper, een' fchotsch'
edelman , la deconverte des logarithmes est
dine a 'Viper, baton ecossais.
Logarithmus -tafelen, N r . meerv. echelles logarithmiques.
Logboek , o. (fcheepsw.) register voor de
officiers, livre de loch, casernet ,
Loge, yr. in eenen fchouwburg, loge, —,
der Vrijmetfelaars , loge. —, hut, cabane.
Logement, o. herberg, logement, auberge, f betel, m. betellerze, f.
aubergiste,hetelier,hete.
Logementhouder,
Logementhoudfler, yr. hdteliere.
Logen, zie Leugen.
Logenaar, zie Leugenaar.
Logenachtig, zie Leugenachtig.
Logenfmeder, zie Leugenfmeder.
Logenfinid, zie Leugenfmid.
Logenftraffen, b. w. (ik logenstrafte, heb gelogenftraft), tot eenen leugenaar waken,
dementir,, donner un dementia q. q. ,
de onwaarheid van iets doen blijken, conto edire.
Logentaal, zie Leugentaal.
Logentap, zie Leugenzak.
Logentijding, zie Leugentijding.
Logenverdichtfel , zie- Leugenverdichtfel.
Logenvertelling, zie Leugenvertelling.
Logenzak, zie Leugenzak.
Loggat , 0. (fcheepsw. ) logfchip, flechte zeiler,
vaisseau lourd, mauvais voilier,m.
Loggaten , o. meerv. (fcheepsw.) lumieres
bitonnieres, f: pl.
anguillettes ,
Loggen , o. w. (ik logde , heb gelogd,) het
log uitwerpen, jeter le loch.
Logger, in. foort van platbodemd fransch
vaartuig, (fcheepsw.) lougre. Getuigd als
een — , grid en lougre.
(fcheepsw.) mat de lougre.
Loggermast,
Loggerzeil, o. (fcheepsw.) voile de lougre, f.
Loggias, o. (fcheepsw.) ampoulette, f.
Logheid, yr. zwaarte, pesanteur. — 5 vadzigheid , traagheid, Contour, paresse ; fig.
domheid, be tise, indolence, stupiditi, inertie.
Logic , zie Loge.
Loglijn, y r. (fcheepsw.) ligne de loch.
ou
Logplanlje , o. (fcheepsw.) planche,
bateau de loch, on.
Logrol yr. (fcheepsw) tour pour loch.
Logtafel,
' yr. (fcheepsw.) table de loch.
Lok, o. sic Loch.
Lok , yr. tot eene krul vereenigd haar, boucle de cheveux , f. Lokken in het haar maken, bonder les cheveux, mettre les cheveux•
en boucles.
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Lokaas, o. aas om te lokken, lokfpijs, appat,
tn. amorce, f, leurre, m. Vogelen, dieren
met — tot zich lokken, appater des oiseaux,
des bites • fig. — om fardijnen te vangen,
(zoute irischkuit) rdsure, f:
om Wolven
te vangen, trainee, f.
, beweegreden , appl., amorce , f. motif, m.
p.*, on. attraits ,
Lokazen , b. w. , (ik lokaasde , heb gelokaasd)
lokken met aas , allecher, amorcer, attraire;
fig. attirer, amorcer. '
Lokbrood , o. zie Lokkebrood.
Lokcittif, vr. duif om andere te lokken, pigeon
appelant, appeal:, m.
Lokfluitje, o. fluitj e , waarmede men het geluid van vogelen namaakt, om dezelve te
lokken, appears, pipeau, in. reclame, f:
Vogels met het — lokken , piper des oiseaux.
Lokgeld , o. Lokgift , fleekpenning, geld waarmede men iemand omkoopt, argent donne
pour seduire on corrompre q. q.
Lokje, o. verkl. woord, zie Lok. —, (van
Lok, o.) in Noordh. en Vriesl. klein diep
kommetje, ook Dobbertje genoemd, petite
tasse profonde , f.
Lokkebrood, o. pate ou amorce pour attirer
lee poissons, etc.; fig. charmes , attraits , pl.,
, allechement, m.
appats , tn.
Lokken , b. w. (ik lokte , heb gelokt), met
de ftem tot zich roepen, gelijk de vogelen
elkander doen , appeler. De haan lokt de
hen, le coq appele la poule. Het mannetje
lokt het wijfje , le male appele sa femelle.
—, van menfchen ten opzigte van dieren,
appeler. Lok den hoed, hij zal dien man
btjten , appelez le chien, rl mordra cet horn, door fpljs , aas, enz. in zijne
magt zoeken te krijgen, appater, attirer
avec l'appdt, amorcer, leurrer,, attraire.
—, met een lokfluitje 5 piper, attirer avec
le piteau. Wachtels —, piper des cailles;
fig. Uitnoodigen, invites , attic er. Een
nieuw fink lokt vele menfchen naar den
fchouwburg, one piece nouvelle attii e beaucoup de gene an spectacle. Het fchoonc weer
lokt ons tot eene wandeling, le beau temps
nous invite a nous promener, a la.promenade. —, door list overhalen, attirer, allecher, amorcher. De vijand in eene hinderattirer Pennell's; clans une embui-cade.
laag
amorcer q. q.
Demand door gefchenken
par des presents.
Lokker, in. de gene die lokt, zie Aanlokker.
I..okking, yr. het lokken, zie Aanlokken.
Lokmees , yr. mesange qui appele.
Lokfel, d. zie Aanlokfel.
Lokfpijs , yr. zie Lokaas in de eerfie beteek.
Loktrek , m. (meerv. Loktrekken) finesse attrayante , f:
Lokvink , m. pincon appelant.
Lokvogel, vogel, waarmcde men andere lokt ,
appeau , o:seau appelant , perchant, apylant. (bij valkeniers), leurre, in. moquette,
—, rn eene kooi, (inzonderheid wijfje
tier parrijzen , dat de mannetjes aanlokt),
chanter elle , f.
Lokwoord, m. fig. verleidend woord , parole
flatteuse, seduisante parole , par laquelle on
attire on amorce q. q.
Lol, Yr. (gemeen iv.) grap , farce.
Lollen, o. w. (ik heb gelold), van
katten, maauwen , grollen, krollen, miauler. De kat heeft dep ganfchen nacht gebold, le chat a miauld route la unit; fig.
flecht zinger, chanter vial, braise , criailler. —, zotte k1ap uitflaan , dire des fadaises.
Lollen , o. miaulement , m. fig. chant maul, ais
braiment, braire, m. criaillerie, f.
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Lollen , o. (ik lolde, heb gelold), zich
boven eenen lollepop, vuurpot, warmen,
se chauffer sur un couvet.
vuurpot, couvet ; fig. femme qui
Lollepot ,
a toujours du feu sous elle, f.
Loller, m. chat miaulant;
mauvais chantens..
diseur de fadaises.
Lolling, yr. miaulement , m; fig. chant miserable ,
e , m. —,
criaillerie , f.
zotteklap , fadaises ,
pl.
Loitter, yr. fig. celle qui chante sisal. —, disense de fadaises.
Lombard, m. bank van leening, lombard,
moat-de-piete. Een fink in den — zetten,
mettre q. ch. au lombasd ; mettre en gage;
fig. Hier gaat men in den —, on pale fat t
cher ici.
Lombardbriefje , o. briefje , dat men ontvangt
voor een in den lombard gezet pand, billet de lombard, m.
Lombarden, o. w. (ik lombardde, heb gelombard), woekeren , preter sur gages a gist
intesets; pricer a usure.
Lombardhoud,er,, m. banquier au mont-de-piete ,
banquier qui tient le lombard,préreur sur gage.
Lombardier,, m. zie iLombardhouder; fig.
juif, arabe, ucurier.
Lorabardyrouw,5 vr. femme qui tient un lombard.
Lomber, zie Otnber.
Lomberdoos, zie Omberdoos.
Lomberen, zie Omberen.
Lombergezelfciiap , zie Ombergezelfchap.
LomberkaPrt zie Omberkaart.
Lomberpartij , zie'-Omberpartij.
Lombertafel, zie Ombertafel.
Lommer, yr. fchaduw van de bladeren der
boomen , ombs age , ombre. Onder de
groene — 5 a l'ombre des arbres verts. —
geven , onibrager.
Lommerachtig , b. n. ombrage, e.
Lommeren , o. w. (ik lommerde heb gelommerd), in de lommer zitten , etre d l'ombre.
Lommerig, zie Lommerachtig.
Lommering, vr. het lommeren, zie Lommeren.
Lommerrijk . b. n. , waar veel lommer is, sombre, ombrage , e ,ombreux,se ; oa it y a beaucoup- d'ombre.
Lomp, b. n. plomp, onbehouwen, niet net
van gedaante, grossier; ere, marl ebauche ,
e. malbati, e. seal fait, e. lourd, e.maussade , etc.. Deze vrouw heeft eene lompe
houding, cette femme a la taille grossiere.
Een — fink werk , no ouvr age grossier; fig.
onbefchoft. Een mensch, m. of yr. on
hornme grossier,rudanier , e, on
rustre,rust,bud, e, porcl;er, etc.—, slecht ,
moeij elijk ,WriPile fdcheux, Buse, rude.
Lomp, o. groot fuikerbrood, grand pain de
sucre, m.
Lomp , vr. verfletene lap , oude vod, inzond.
om papier daarvan te :Waken , chiffon , in.
chile, f.. Men maakt papier van lompen,
on fait du papier de chiffons. Lompen zoeken , garen chercher des chiffons. Lompen
verkoopen, vendre des chiffons. Lompen
forteren, uitzoeken , (bij de papiermakers )
delisser on is ier les chiffons. Degene die de
lompen forteert , tileuse, delisseuse, f: ,1-3et
uitzoeken van lompen, delissage, m. Lompen in fiukken fnijden, derompre. Plaats,
waar men de lompen forteert, delissoir,,
fig. inzonderh. meerv. Lompen oude verfietene kleeren guenilles , drilles, vieilleries f.
pl. hiaillons, m. pl. Hij was met lompen
bedekt , it etait convert de guenilles, de
chiffons.
Lam,
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Lompelijk, bi jw. lourdement, ,<Trossierement,
malhabilement 9 gauchement , de travers , etc.
Lompen , b. w. (ik lompte , heb gelompt) ,
bedriegen , bedotten, (in den gemeenzamen
fpreektr.) meest enkel met Laten, als : zich
laten —, se laisser tromper. Ik laat mij
• niet
, je ne me laisse pen- :romper.
Lompenbak, (bij papierm.) flamptrog, auge
dans laqtalle on mood les chiffons, f. piledrapeau t , 1.
Lompenbank , yr. (bij de papiermakers) eene
bank , waarin een regtopaaand mes bevestigd, om daarop de lompen te fcheuren ,
,Lane a dechorer, a derompee, les chiffons, m.
Lompenblok , o. go os billot, place dans une
caisse a hacker les chiffons, m.
Lompengaarder, degene die de lompen
langs de ilraat opgaart, voddenraper, celui,
qui ramasse les chiffons dans les rues, peiller , chiffonnier.
Lompengaarfter, yr. celle qui ramacse les chiffons dans les rues, peilleuse, chiffouniare.
Lompenhandel, m. traffic de cloiNms.
Lompenkist , yr. kin , waarin de papiermakers
de lompen kappen , caisse a chips.
Lompenkooper, en. marchand de chi fons.
Lompenkramer,,
kramer,, die op hit land
aan de huizen de lompen opkoopt , celui qui
achete des chiffons a la campagne, drillier.
Lompenleester yr. lompenzoekfter ( bij de
papierm.) delisseuse, guilles e, to lease, choffonniére.
Lompenmand, yr. panier 4 cl,iffes 711.
Lompenmes , o. mes in de lompenlank , couteau a derompre, dechirer les chiffes. —,
kapmes , om de fompen fijn te kappen , hachereau a chi ffes ,
Lompennet , o. nets , filet on reseausur lequel
on delisse ou to ie les chiffons, m.
Lompenpakhuis, o. magazin de chi ons , tn.
Lompenfchutur,, vr. grange a chiffes.
Lompenaof, yr. itof, die flechts a s -cur
gen is op eenen haraermolen , etcffe de chi f es.
Lompenzak ,
sac a chiffons. lvIet den —
gaan , langs de huizen lompen opkoopen ,
acheter des chiffons aux maisons.
Lomperd ,
lomp mensch, lourdaud, rustre,
rustaud, malitorne, nigaud, maladroit.
Lompheid, yr. zwaarte , onhebbelsjkheid,
grossiêrete , rudesse; fig. onbefchoftheid 5
mal-adresse, lourderze, bétise, balourdise,
b:vue , grossib ete , gaucherie , impolitesse ,
rudesse, etc. Gij hebt daar eene —, eene
groote — begaan , vows avez fait la nose
balourdise, une lourderie, une etrange lourderie.
Lompigheid , zie Lompheid.
Long, yr. inwendig Biel van een dierlijk ligchasm 9 tot de ademhaliiv dienende , poumon , on. (NB. In bet Fransch wordt het
dikwijls meerv. gebezigd: pormons,) —,
van een kalf, , mon, no. Tot de — behoorende , pulmonaire. De kwabben der — ,
les lobes ; fig. Hij heeft eene goede —,
(fterke item ,) ii a de bons pompons, d'excellents poumon. — en lever uitfpuwen ,
(hevig braken ,) cracher son pOU71101; Ses
poumons. — en lever verteren , (alle y verfpillen ,) depenser tout son Bien.
Longader, yr. veine pulmonaire.
Longbefel;rijving, vr. pneumographie.
Longekruid , o. Longenkruid , (in de kruidk.)
pulmonaire.
Longgezwel , o. theriome.
Longontfleking, vr. ( in de geneesk,), inflammation du p01!172017 pneumonic,
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Longpijp, yr. (in de ontleedk.), trachle-ar.
tare, f.
Longontleding , yr. pneumotomie.
Longpijptakken ,
meerv. branches de poumon, branches , f: pl.
Longflagader,, yr. artare ,pulmonaire.
Longtering- , zie Longziekte.
Longvuur , o. (bij de veeartfen) maladie dot
poumon chez les chevaux, f.
Longwaterzucht , yr. (in de geneesk.) hydroplait de poumon.
Longzenuwen, vr. meerv. nerfs de poumon,
m. pl.
Longziekte, vr. (in de geneesk.), maladie
du poumon, pulmonie , phtisie pulmonaire.
, bij de paarden, pommeliere.
Longzucht , zie Longziekte.
Longzuchtig , b. n. aan longziekte liPende,
pulmonique.
Longzweer, yr. (in de geneesk.) vomique.
Lonk , m. vriendelijke oogwenk, oeillade f:
lemand eeneji — toewerpen, jeter une oeillade a q. q. Verliefde lonken oeillades
amoureuses.
Lonkaard, zie Lonker.
Lonken , o. w. (ik lonkte , hub gelonkt),
eenen honk of lonken toewerpen , belonken,
jeter une oeitlade, des oeillades, oeillades,
lorgner,,:guigner. loensch zien 5 regarder
de travers, e' tre louche, loucher.
Lonkend , (tegenw. deelw. zie Lonken). ,
b, n. als : lonkende oogen , des yeux tendres•
ou passionnes , des yeux e'tincelants d'amour.
degene die lonkt , lonken werpt,
Lonker,,
celui qui jette des oeillades, qui lorgne ,
loogneur. —, die loensch, fcheel , ziet ,
celui qui est louche, qui louche, ain bigle.
Lonkje , o. verkl. w. zie Lonk , inzond. verliefde lonk, oeillade amoureuse, f.
Lonking, yr. action de jeter des oeillades, etc.
—, action de regarder de travers, etc. zie
Lonken.
Lonkfter, yr. lorgneuse. —, femme louche.
Lont , yr. touw, enz. hetwelk , aangefloken
zijnde , dient om aan andere dingen vuur te
doen vatten , (inzonderh. om een kanon af
te fleken ,) meche. Met geladen kanon, flaande
trom en brandende — nit eene flab trekken ,
sortir d'une ville balle en bouche, tambour
battant,, et meche allumee. Met brandende
— nit de haven loopen , sortir du port le bonte-fen a la main; fig. — ruiken , ( onraad.
yernemen ,) decouvrir ou eventer la meche.
Men rook —, on iventa la meche, on avoit
le vent de q. ch.
Lontregt , o. fig, kracht van wapenen, force
d'armes , f.
Lontflok ,
(bij de artilleristen), bouteleu.
Lontvat , o. basil a meche, tn.
Loochenaar,, m. de gene die loocb.ent , celui
qui nie ou desavoue, denegateur.
Loochenaariter, yr. celle qui nie ou desavoue,
denegatrice.
Loochenbaar,, b. n. hetgene geloochend kan
worden , ontkenbaar,, ce qu'on pent nier, reviable.
Loochenen, b. w. (ik loochende, heb geloochend,) i fterk ontkennen , nier, desavouer,
denier, dimentis , disconvenir. Hij loochende het volarekt it l'a nie tout a plat,
foo t et fir me. Ik loochen niet, dat ik er verdrietig over geweest ben , je ne desavoue, pas
gore j'en ai ete fdche. Hij loochende alley,
wat hij gezegd had , it desavoua tout ce qu'il
avait dot; it fit nos desaveu de tout ce
avait dit. Eene fchuld—, denier tine Bette.
Zij ne handteekening , djsavouer son sein,(3.
Gij
q 2
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Cij kunt niet — , tegenfpreken , ontkcnnen ,
dat gij mij gezegd hebt , vows ne saurez disconvenir m'avoir dit. Loochenend, b. n.
ontkennend, negatif, ive.
Loochening, yr. action de vier, de denier, f.
desaveu,
(voor het geregt) denegation.
l'acDe befchuldigde olhardt bij zune
cube petsiste dans sa djnegation.
Lood, o, (oo.) zeker bekend metaal, plumb.
(bij fcheikund.) st,turne, iNkTa het good,
e platin g en het kwikztiver ls het — het
zwaarile ligchaam der natl.= , le plemb est ,
apses Por,5 le platine et le inereure, le corps
le plus pesant de la natu/e. Eene plaat —,
blok —, tit SW1tine table tie plonsb.
=052 tle plomb. Een huffs met
dekken ,
couvrir usse nsaison de plomb. Spreekw. Da t
om oud . uzer , (dat is volmaakt hetis
zelfde) c'est pails pour fonace , cela est tout
de mdme.
(bij clrukkers) de drukletters,
als : op hot — lezen Is; e sur le —,
(in bet krijgsw.), kogels, plomb. De itad moest
zich overgeven , bij gebrek aan —, la ville
fat obligee de ca;ituler, faute de plomb. Zij
hadden ktedd noes —, sls n'avalent ni pou,dre ni plomb; Iemand een — fchenken ,
frappes q. q. d'une balle. Het — al in de
billcn hebben (het fpek al weg hebben
al getroffen zun) en avoir dans Palle, en
tenir dears. Stokje — om de pannen van een
dak vast to maker, (bij loodg.)basqtie
(bij glazemakers) diepjes — tusfchen do ruiten , plo p s de vitt es , m. pl. Glazen op
nienw to — zetten , planclar des vits es a
veal: —, dieplood , plomb de sonde, plomb.
Zwaar —, grand plomb de sonde. Het
— wet—pen, fetes le plomb, solider. —, paslood, plomb, nit eau , m. Die moor itaat
niet in het lood , cette muraille n'est pas
a plomb. ,Eenen moor in het — brengen
siettre une mu, aille a plumb. gewigt
aan een uurwerk , poids, Vs. Haat de looden op , tirez les poids. gewigt aan een
fchuifiaam, voorheen veelal van lood, thans
meestal met gegoten ijzer, poids , contre5 looden meek aan de Likens ,
poids 5 in.
VS.
of andere manufacturer, enz. ,
masque
plomb
,b,j het oude
van mater
gewig,ten ,haifons , demi-once ,
thans , bij het nieuwe , tiende gedeelte
tan een oils, honderdde deel van een pond,
beantwooidende aan het fi-anfche gramme.
Loodaarde , yr. mine de plomb tes s ease.
Looddchtig, b. n. qui I essemble a du plomb
plombier, es e.
Loodader,, yr. (in cone mijn) veine de limb.
Loodartfenij , yr. (in de geheesk.) medecine dC
stunt ne.
Loodasch , yr. cendi e de plemb.
Loodazijn , (in de fcheik') rina,gredeplemb.
Loodbaiie , yr, (bij zeelieden ), bailie de sonde.
Loodblaauw, b. n. dood,,ch
Loodbloemen, yr. (in de fcheik.) flours de
saturne ,
pl.
Loodboter,, yr. (in de fcheik.) beurre do saturne, vs.
Loodberg, zie Loodmijn.
Looddekker, m. couviersr en _plomb.
Looden , b. n. van boob,
plomb. — kogels , des balks
plomb. — lepeI,
de plomb. — pijpen , des tuyaux
pints.
goten , des gauttieres plomb. fig. Met
— ichoenen aankomen , (zeerlangzaam) approcher toes lentement, 4 pas niesures. Iemand met — fchoenen nagaan (hem befpieden ) suivte g. g. lentement pour l'epier.
Louden , b. w. (ik loodde heb gelood) , gee
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merkte looden aan lets bevestigen , plomber.
(bij glazenmakers) in lood zetten mettre
0. w. (bij zeel. ) het lood
en plomb.
werpen , jeter le plomb on la sonde, sender.
Looderts , m. mine de plumb, plombagine,
molybdene.
plombier.
Loodg , eter ,
Loodgieterij , vr. het berocp van loodgicter,
loodine'tser du plombier,m.plomberse, f:
v,'ecrsplaats , atelier du plombier , its.
Looeglas , o. verte de plomb,
Loodglit , o. litharge f.
Loodie o. verki. w. zie Lood aan lakens
cnz. — , inzo,derh. eon gemerkt itokje lood
of ook eca briefje tot Lewus van betaling
op dd.:genus postwagens enz. of om
cogent toegclaten te wooden , mereau
h2. cu van liner : zulk eon bewus van betaling,
bu v. in den fchouwburg (ichoon dit eon
kaarrje bellaat) billet, in.; fig. Het — leggen , (een verlies luden),
e quelque perte , souffi ir dommage. Het — fcnieten
(geld ichieten), debourser ou avancer de
l'as gent. Ik zal er nog een — opleggen
(ik zal de zaak nog moeuelijker maken),
j'aggravesai la chose, je
cndrai pire.
Loodig, b. n,
e, de plomb.
Loodkalk vr. chaux de plomb , f. mass icot m.
Loodkleur , yr. couleur tbe
Loodkleurig , b. n. couleur de plomb., —,
loodbleek , plombe , e. — verwen , plomber.
Loodkoluk , yr. (bij geneesk.) calque des
plombiers, colique des peintres ; calque
seche.
Loodkoning m. (in de fcheikunde) regule
de plomb.
Loodkruid, o. dentelaire,
Loodlei , yr.
doise
plomb,
Loodlepel ,
cuiller de plombier,
fondre
du plomb , 1:
Loodiun vr. (bij zeel.) ligne
sonde. — 5
(bij . metfel.)
meetfnoer, ligne du niveau
plomb,
ors
cordeau, aplomb.
Paslood , fchiettood , petpendicale
( bij
meetk.) perpendiculass e ,
apoilseme ,
Loodlunblok , o. (fcheepsw.), pastigue, f:
Loodmelk yr. (in de fcheik.), last de lune,
in. fleas- de lune, f.
Loodmetaal , o. soudure, m.
Loodmun yr. mine de plomb ;
f
quifo,x ,
—, mun van zuiver lood, co, m.
Loodo,er m. Cele de pion's.
Loodolie , yr. huile
saturne.
Loodpan, yr.
loodg.) polastre , vs.
Loodpleifter , yr. emilatie fait d'huile de cerine et de ns;nium, ns.
Loodpocder , loodpoeijer yr. plomb en pendie , 171.
Loodproef, vr. e;sai d'un mineral fer de
plomb ,
Loodregt , b. n. en bijw. — Ejnig, plomb,
vertical, e. perpendiculeise; pespendiculaii ewent , d'aplomo. Eenen moor — zetten 5
mettse 01720 muraille plomb.
Loads , of Loots , m. iemand die kundig is in
tle gronden van den mond eerier miler of
Lavca , en fchepen binnen of buiten brenc-,t,
pilote-cdtier on lamaneur (locman.)
Loot's., yr. planken hut, cabane, lege, fi
hangar,
Loodsgeld , o. lamanage, pilotage, m. (salaite du lamaneur).
Loodfaffraan m. (in de fcheik.) safran de
saturne.
Loodfalpeter o. nitre de plomb. on de sa.
turne, m.
Lood.
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Loodfchuim, o. ecume de plomb, cendree,
zie ook Loodasch.
Loodfen, b. w. (ik loodfle heb geloodsd),
door hulp van cenen foods in- of uitbrengen ,
conduire (un vaisseau entrant on sortaut).
conduire tin vaisseau
Een (chip binnen
condui,c
dans le port. Een (chip buiten
tin vaisseau en user, le piloter,
tin
false le lanianage.
Loodslakken, Yr., meerv. (bij mijnwerk.),
scories de plumb.
Loodsman, m. (meerv. Loodslieden), zie
Loods, m.
Loodstnansboot , vr. chaloupe d'un pilote-atier
ou lamaneur.
Loodsmans y aarwater, o. passage de pilote,
Loodmanswater, o. parage dangereur , dont
les gisements ne sont connus que' par des
pilotes lamaneum (nu cdtiers) experts , m.
passe danger ease ,
Loodspaats, m. mine de plumb gpathique, f.
meerv. (fcheepsw.) cloux
Loafpijkers,
plomb.
Pierre plombiere
Loodfleen,
sucre de saturne.
Loodfniker,
Loodtang, yr. tenailles de rouet a filer le
plomb, f pl.
tire-plomb.
Loodtrekker,
Loodverw, zie Loodkleur.
Loodviji, y r. idpe a plomb.
Loodvitriool , o. vit,:ol de plomb. (in de nieuwere fcheik.) sulfate de plomb, Pl.
Loodwit , 0. ceruse, f. (bij fchilders) blanc
de plumb , m.
faiseur de blanc de plomb,
Loodwitmaker,
faiseur de ceruse.
Loodwitmakerij, y r. beroep van Loodwitmaker, metier d'un faiseur de —, fabrique de, excuse,
Loodwitmolen , no. moulin a moudre la ceruse.
Loodzand, o. sable' de plomb, m.
Loodzout, o. eel de saturne , m.
Loa, o. (oo.) de groene bladen van boomen,.
flruiken enz. feuillage, m. feuilles, f. pl.
feuillage vert. Dik of digt —,
Groen
Een bed van —,
feuillage epais ou toufn.dichters)
chevelure
tin lit de feuillages. (bij
des arb y es, f. — can koren-, garsthalmen, ell e.
pampe— of blad eener bolplant, (bij de
tuinl.) - fane f. — van wortels, peen, verdure, f. Zie ook de zamengellelde ; Wortelloof, \Vijngaardloof, enz.
Loof, b. n. (oo.) moede, fatigue, e. lasso,
bljw. ltichement.
Loofachtig, b. n. gelijk loof, qui ressemble
des feuilles.
Loofheid , y r. vermoeidheid, fatigne,lassitvde.
Loofhut, y r. (bij de Isradliten) tabernacle,
m. hut van loof, cabane couverte de feuillage, de ramee, berceau de verdure, m.
feuillee.
Loofhuttenfcest, o. (bij de Israelites) fete
des tabeinacles, f.
Loofhuttenzetting, y r. action tie beitir des tabernacles.
Loofie, o. verkl. w. zie Loof.
n. vcl loof , feuillu, torffu, e,
Loofrijk ,
plein, e. de feuilles qui donnent de Pombie.
Loofrol, yr. (bij boekb.) roulette garnie
fenillage,dont se servent les rclieurs et les
doreurs.
groene kikvorsch, grenouille
Loofvorsch,
verse, calamite,
Loofwerk , o. lofwerk, feuillage en bosse, feston;
rinceau, — waarmede de ciyfers of opfchriften van eenig fchilder-ofbeeldwerk omringd
worden , cartouche, m. met — verfierd ,
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corolitique.
rondom een wapen ,
bregnin,
broie,
(bij beeldh.) yinceau , an.
Loofwerken, o. w. (ik loofwerkte, heb ge:loofwerkt) looVwerk maken, faire des fes–
tons, festonner. Loofwerk fehilderen, (bij
fchilders)
Loofworm,
nips, chenillef.
Loog, vr. (oo.), water dat e-énigen tijd op
asch .heeft geflaan en derzelver zoutdeelen heett opgenomen , lessive. In de —
zetten; Iessiver ; fig. (in den gemeenzamen
fprecktr.) Iemand nit de — borlielen , faire
mettre des habits neufs a q. q. —water, wijnfleenwater,, waalia het zilver words wit gekookt , bouture.
Loog, y r. (oo) bijna veroud. vlam, fiamme.
Loog,, y erl. t. zie Lieges.
Loogasch , y r. asch om te loogen, cendre
false la lessiiie; cease gravelee, chatiee.
Loogbak, m. auge a mettle la lessive, des imprimeurs.
Loogdoek, doek , waarmede de loogasch
op het te loogen linnen gelegd worth,
charrier.
Loogen, b. w.
loogde , heb geloogd) in
de loog laten uitbijten of laten fchoon
den , lesszver. Pit linnen moot nog cens geloogd worden, cette toile dolt e' tre lessivie
oleos e tine fois. Het —, wasfchen , van gaten met loogwater, decrement, deer urge, m.
Loogkuip, y r. kuip waarin men loogt, cuvier, in.
Loogwater, o. loog, lessive, f. eau de lessive,
(oud)buee,f Het klaarfle capitel , m.
Loogzout, o. ( in de fcheik.) eel lixiviel ,
alcali tn. Natuurlij k — op nude muren , halinatron,
Natuurlijk — in Egijpte , nation on natium, M. Het maken van
(hij de fcheik.)alcalication. Oorfprong
I van het —, (bij de fcheik.) alcaligane ,
Loogzoutachtig , b. n. alcalisae, e.
Loogzoutig, b. n. alcalescent, e.
Loogzoutigheid, y r. (bij de fcheik.)
cite , alcalescence.
Loot , y r. run , waarmede men looit, tan,, in.
Looijen, b. w. lowde, heb gelooid),
door middel van looi, -(leer)bereiden , tanner (du cult-, des peaux) Het —, le tannage.
Looljer, m. tanneur.
Looljerij , yr. het looijen , metier du tanneur,
tr.. - plaats waar gelooid wordt , ttnnerie.
Looijerskalk ,
plamee,
Looiiersknceht, in. garcon tanneur.
Looijersmes, o. ecliarnoir,, butoir,, demirood , m.
Looikuip , y r. ctrve de tanneur,
rotioir,in. Huiden in de — leggen , can..
drer , Groote emprimerie. Het leggen
van hoiden in de — coudrement, tn.
Look, o. (oo)
Zie Bieslook , Knoflook , Prei , Sjalot, thje.
Lookachtig, b. n. qui sent
, qui tient de
Pail, alliace , e.
Lookbed, o. nijenbed, oignoniere
Lookbol , m. bulbe d'oig;.on,gousse de ciboule,
d'ail,

Lookprei, y r. ail-poireau,
Lookfmaak,
goilt d'ail ou d'oignon.
Lookfoep, y r. bouadine.
Lookfous , y r. , knoflookfaus, sauce d'ail on
d'oignon,aillade.
Loom, b. n. (oo) mak , mat, las, se. —,
traag, lent, e. pa; esseux , euse , tardif, ive ,
pesant, iambic , e; bijw. — 2 lomelijk,
pesamment, ientement.
q 3

Loom

L00
L00
632
der jaren , le cours des amides. De —
Loomheid, vr. makheid , lassitude. — traagheid , lentettr,, pesanteur,9 f. lambinage , m.
zaken , le colors des afraires. Volgens den
der natuur,, suivant le cours de la naLoomigheid , zie Loomheid.
Loon, m. en o.(oo) vergelding, hetzij ten goede
ture. Hij befloot om den — zijuer overwin.
recompense
,
f.
salaire,
tn.
ningen to fluiten , it se rdsolut ci inter; amp? e
of ten kwade ,
retribution, 1. Hij had eene flechte daacl
le cours de ses conquetes. De — der gebedreven ; hij heeft zijnen — daarvoor ont
beurtenisfen , le cours des 1Tel:eine:its. Dat
vangen , it avoit fait nine inecha,nte action;
ligt zeker niet in den gewonen — der na
it en a recto le salaire ; it en a eu la recomtour , cela n'est certainement pas dans le
„tense qu'il meritait. Hij heeft zijnen —
colors ordinaire de la nature. Dat is zoo de
reeds weg , it a dejti lef t' la recompense;
— der wereld , dat is 's werelds —, c'est le
Spreekw. Ondank 's werelds —, le monde
train ordinaire des affaires tie monde, c'est
pale otdinairement d'ingratitude. beloole , courant do monde; ainsi va le monde.
ning voor eene goede daad , recompense f. —
Den — der wereld volgen , se laisser alter
bedongene fom gelds voor dienstboden , enz.
au courant 'du monde. Doze predikant heal:
veel —, ce ministre,pastenr,, predicateur
salaire, tn. gages, m. pl. pale, solde ,
est fort coutu. De — der zaken, le courant
trekken , avoir ou titer des gages , avoir
des afrail es. Zijne gedachten, zijne verun salaire ou tone pale , etre soudoye, e.
Loonen, b. w. (ik loonde , heb geloond) verbeelding den vrijen — laten, donner l'eszelden , recompenser. Iemand met ondank
sor a son imagination, donner carriere
, payer q. q. d'ingratitude. — 5 met loon
son esprit. — , ftroom eener rivier , cours,
betalen , bezoldigen , salarier, payer les gacourant. De rivier fleept alles in haren —
mede , la riviere entraine tout dans son cours.
ges ou le salaire gager. — 9 o. w. als :
Den — eener rivier fluiten arreter le cours
Die wijn loont wet, ce yin vaut son
ptix.
(Pune riviere. Deze rivier heeft eenen anderen genomen , cette riviere to ptis un
Looner, m. belooner,, celui qui recompense,
autre court. Den — eener rivier verande.
etc. zie Loonen , meest enkel in zamenft.
zie Daglooner,, enz.
refi , detourner le colors d'une riviere; fig.
Loonheer,, m. die de arbeiders eener clad,
Voortgang, colors. De — der markt , le court
enz. betaalt , payeur.
du tnarche, le courant du marchi. —,
fierke ftoelgang , cours de vetitre , divoieLooning, yr. action de recompenser, etc. Zie
Beiooning.
went ou flux de ventre , m. di arrhee,f: inzond.
Loonkoren , o. dat aan de maaijers of dor(roode loop), dyssenterie, f. flux de sang.
fchers gegeven words, in plaats van geld,
Zijn vader is aan den — geflorven , son paa fanures , f. pl.
re est snort de la dyssenterie. —, van een
Loontrekkend , b. n. die loon ontvangt , qui
geweer, canon, vs. De — van mijn geweer
tire des gages ou tone paye, soudoye, e,
is gebroken , le canon de mon fusil est casse.
la solde de, ii gages, gage , e. salarie.
Eon geweer met eenen dubbelen , met
Zie Bezoldigen.
twee loopen, (een dubbel geweer, ) un
Loontrekker, m. celui qui tire des gages. —,
fusil u deux coups. —, van buskruid
(zonder knecht to zijn ,) gagiste.
eene mijn, trainee de poudre,
Loonfter,, yr. cello qui recompense, etc. Zie Loopachtig, b. n. veel van loopen houdende,
Loonen en Beloonfter.
op fommige plaatfen : Looperig ) qui aime
C
Loop , vr. zekere (oude) landmaat van drooa courir. Zsj hebben cone vrij goede meid,
ge waren in Vriesland , certaine mesure.
maar zij is een weinig — la servante quits
Loop, m. (oo) het loopen, course, f Eenen
ont est assez bonne, mais ,elle aime un pets
Naas in den — fchieten, tirer un lievre
trop d courir.
la course. Deze hood vangt de hazen in Loopbaan , yr. baan voor wedloopen , lice,
den —, ce chief; Arend les liivres a la
carriere. In de — treden , entrer dans la
cloen , faire un tour. Zijcourse. Eenen
lice, dans la carriers. De — openen ,
nen nemen , prendre sa course. Het op
y ds la lice, la carriere. In de — flrijden ,
eenen — zetten , op den — gaan, (het
latter dans la lice. (in de gefch.) stade. —,
hazerad kiezen) enfiler, prendre la venelle;
loopkring van cone planeet , orbe,orbite,
gagner au pied, s'en alter, fuir,prends e
De gr000te — der garde (om de zon), le
la fuite. De paarden gingen op den —,
grand orbe de la terre; fig. Levensftand ,
(gingen aan het hollen ,) les chevaux przcarriere. Zijne — beginnen , commencer sa
rent le moss aux dents. De paarden waren
carriere.
leven , carriere, course. Zijop den —, les chevaux avaient ptis le mars
ne — in vrede eindigen , achever en paix sa
aux dents. Een paard op den — zetten ,
carriere. Hij heeft zijne — geeindigd ,
mettre un cheval au galop, faire courir
a acheve , it a fini sa course, sa carriere.
cheval. Hij is altijd op den —, it ne fait Loopen , o. (ik liep , heb en ben gelooque courir, it est toujours absent. Dat too.
pen ) : zich to voet ergens heen begeven ,
neelfluk heeft veel —, cette piece de thecourir. Gij gait to fool, gij gaat niet, gij
litre est courue; fig. Zane zinnen zijn op
loopt , vows allez trop vite, vows ne marden —, (op hol) it a l'esprit egare ou
chez pas, vows courez. Uit al zijne magt ,
en echarpe. Iemand in zijnen fluiten,
(in den gemeenz. fpreektr. , to post en
( hem verhinderen in zijne voornemens ,)
paard) —, courir de toute sa force, de toils'opposer aux desseins de q. q. , on a l'intes ses forces. Iemand tegen het lijf —;
q. Mijn hoed iis in den — getention de
tegen Iemand aan —, emir contre q. q;
bleven , j'ai perdu mon chapeau dans la mulVan hier : Op de vlugt gaan, als : gaan —,
titude, dans la foule. beweging der hemel(vlugten), s'enfuir, prendre la fuite ; galigchamen , cours, in, De — der zon en der
gner au pied; enfiler la venelle. Laten —,
niaan , le cours du soleil et de la lune ; van hier,
Oaten ontfnappen of ontkomen)) als : Men
fig. opvolging van tiid , als : In den — van den
heeft den dief laten —, on a laisse,eclzapdag, pendant ou durant le jour. De fnelle
per le voleur. fonder de nevenbeteekerus
--des tijds , le cours rapide du temps. De
van groote fnelheid, als : In de koffijhuizen— ,
— des levees , le tours de la vie. De —
(dezelve bezoeken), frequenter les cafes.
Met
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Met het hoofd tegen den muur —, se donner de la téte contre le mur; fig. (vergeeflche melte doen), entreprenthe une chose
ou impossible. Plat —, (in Gelded.
voor niet op fchool komen, de fchool verzunnen 5 fpijbelen , fluipertj es tnaken) , faire
Pecole buissonniete. Ledig — 9;-(niets doen)
passer son temps h ne rien faire , battre le pave, faineanter; (niets te doen hebben 5 van
werkheden), n'avoir rien a faire, titre
ive, ou sans occupation. Laten —,
(laten gaan), laisser idler q. q.; (zich niet
weer met iemand bemoeuen), ne se soucier
plus de q. q. Ik laat hem —, je ne vie soncie plus de Jul. In zijn verderf —, courir
sa perte, a sa ruine, a son malheur.
gaan, marcher. Een kind leeren appi ends e a marcher a un enfant. Het kind loopt
al, ''enfant marche dela. —, van vloeibare
fioffen, de helling volgen, coutir, cooler.
Het water dezer rivier loopt fuel, Peau de
ce fleuve court rapidement. De rivieren —
naar de zee, les fieuves convent h la mer.
Een koud zweet liep hem over al de leden, sine sueur froide coutait sur tons
set membres. Het zweet loopt hem langs
het gezigt, la sueur lui could le long du
visage. De wijn is nit het vat geloopcn ,
le vin s'est ecoule s'est enfui; bij zinverzetting, als: bet vat loopt nog, le tonneau
rend encore; it y a encore du via, de la
biere , dans le tonneau. Deze wateren
fiiel, ces eaux coulent avec rapidite. Deze
rivier 'pope langzaam, cette riviere coule
lentement. Door eenen dock, enz. laten
(doorzijgen) passer par sin hinge, etc.
filtrer. Het water loopt mij in de fchoenen, ( bij zinverzetting) mijne fchoenen —
vol water, Hies souliers plennent Peat,
l'ean perce met souliers. Mijne oogen —,
Pal lee yens chassieux, les yeux me pleurent. Het horologie loopt, (gaat) te fuel,
la montre avance; het loopt te langzaam,
elle retarde. Het fchip liep vol water; le
vaisseau se remplit d'eau. zich nitfirekken , courir, s'etendre. Eerie lange bergketen loopt van het noorden naar bet zuiden door doze provincie, une longue
tie de montagnes court du nord au slid de
cette province. gaan, leiden, conduit e,
teener. Deze weg loopt naar A. , ce chervil; conduit ou mêne a 4. —, van andere Bingen, als: Er loopt een gerucht,
court un bruit. De fchepen — in dediay en, les vaisseaux entrent dans le port. De zaak
e tourne
loopt wonderlijk,
ment. Het loopt mij te hoog, (ik begrijp
er niets van,) je n'y comptends rien, cola
me passe, cela est an dessus de ma sphere,
(het is mij te dour,) it est trop cher. De
kosten — to hoog, les depens sont crop
glands. Hun gefchil liep hoog, leur dispute devenait vise , s'echaufra. Wanneer het
hoog loopt, ass plus, tout ass plus, tout
bien compte et tabaitu, a tout prenthe.
Hong met iets , (veel met iets ophebben ,) faire beaucoup de cas de q. ch. etc.
ook : (fterk aanbevelen) recommander
tement. Dat zoo. in het oog — 9 (dat zou
opzien baron ,) cela sauterait aux yeux ,
cela donnerait dans la sue.
(zeew.)
als:
zeilen, courir , cingler, faire I onte. Achter om —, passer a Parriere. Binnen gaats entrer dans une passe. Eenen
gang —, faire un bord, une bordee. Langs
den wal — , courir terre a terre , &longer,, ranger, rater la cote. De zeilen la-
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ten —, amener les voiles en parquet. Loopencl wand, manoeuvres courantes ou coulantes.
Ben fchip dwars in de zijde aborder tin
vaisseau en belle. In bet lijntje —, haler
a la cordelle. Ter lens —, mettre cud en
titre avant le vent.
vent. Voor de fok
Voor dyn wind —, avoir vent en poupe,
donner la cafe. Oost
Van de ra laten
s'elever en longitude , faire Est
of West
ou Ouest. , met de nevenbeteekenis van
voortdining, in het tegenw. deelw. , als:
Loopend water, eau courante, courante.
Het gemurmel van loopend water, le gy
Het loopende-zouilsemntd'acr.
jaar , fanned courante. De loopende maand,
le mois courant, le courant. De zesde der
loopende maand, le six du courant. Loopend fchrift , ect iture courante, cursive. Loopende prijs, prix courant. Loopende oogen, des yeux chassieux. Loopende intcresten, l'interet courant. De
loopende termiju, courant. Het achteritallige heeft hij betaald, hij is fiechts
den loopenden termijn fchulclig, it a
',aye les arreages, it ne doit que le conrant. Loopend vuur, feu courant, m. trainee de pondre , f; fig. Het gerucht verfpreidde zich als een loopend vuur, le bruit
se repandit partout dans un moment. —,
gevolgd van oliderfcheidene voorzetfels en
weer of minder afwijkende beteekenisfen,
als : aan de hand —, matcher h la main.
Het kind loopt aan den leiband, ''enfant
trial the a la lisle; e, est mend h (par) la
lisiere. Achter het land —, (zich wegens
intsdaden, enz. moeten verbergen)se caches.
Achter den pioeg —, mener la charrue.
Achter de koeijen —, (de koeijen drijven
of hoeden), metier on gal der les vaches.
Achter de meisjes —, de weisjes ochter na
(uit genegenheid) courir les, filles. Iemand achterna —, (hem volgen) courir
apes q. le suivre. De bond loopt mij
overal achterna, le\ chien me suit partout.
Bij icmand (bij iemand zijnen loop bobben) als : Hij loopt den ganfchen dag bij
den bakker, rl est toujours chez le boulanger.
Bij fleghte vrouwlieden —, frequenter ou
visite, des gat ces. Bij den weg —,(afwezigzijn) als: Hij is molt to huts, hij loopt
,altud bij den weg, it n'est jamais a la maison, it est toujon; s absent. Bij een (bij
elkaisder loopen, zawenloopen ) courir ensemble, accourir en foule, s'attrouper. Er
ltep ecne menigte y olks bij een, it s'attroupa
;me quantite de gees. Het gepeupel of het
graauw Itcp bij ecn, la populace s'attroupa.
Door —, als : Er loopen fchoone aderen
door dat bout, warmer, (dat bout is fraai
geaderd) ce hots , ce marbre est bien veine.
Er zwarte en witte aderen door dat
marmer, ce marbre-lh est veine de blanc
et de noir. Het Bak is niet digt , het water loopt er overal door, lc toit ne joint pas
bien, la pluie perce partout. Het loopt
er door, het loopt er met hem door, (hij
ijlt, is ijlhoofdig, van zijn verfland ),
est en delire ; it a des transports' au cervents; it extravague; it bat la campagne.
Hij zal er wel mode door (men zal hem
niet bemerken) it passes bien sans etre ohHij laat alles door het keelgat —,
(hij verdrinkt alles) it depense tout son bien
boire. Voor iemand door het vuur, (door
de hel) (alles voor hem doen), als:
Ik zou voor hem door het y our (door de
hel) —, je ferals tout pour lui ; je me mettrait
Qq4
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trais en quatrepour lui. Door dik en dun
patauger. Door een
' als : alles Hop
door een, ( door elkander) tous couraient fa
et
en confusion. Heen en weer —, rider.
In de war , in het honderd als : zijne
zaken — in de war, in het honderd , in het
riet, ses afaires vont mal, prennent one
mauvaise tournure. Alles loopt in het honderd, in de war, in het list, tout est en coofusion. Hij is in den degen van zijnen vijand geloopen, it Pest enferre lui-meme dans
Pepie de son ennemi. Ineen , als Deze
twee rivieren — bij C. ineen (vIoeijen zamen), cos deur rivieres se foignent pros de C.
Langs —, als : de rivier loopt langs de
muren der flad, ha riviere baigne les niorail
les de la ville. Langs de firaat —, courir dans
les rues. Met , als ooze knecht loopt met
de zuster van deze vrouw, (vrijt naar haar) ,
notre domestique fait la cour th la soeur de cette
hem , elle Paime. Zij
femme. Li loopt met
— met elkander, ils s'aiment. Naar —,
als Het loopt naar twaalf nor, it est prosflue midi. Hij loopt naar de vijftig (jaar) ,
11 a presque cinquante ans. Loop naar de
galg, naar den drommel, naar de maan ,
naar de pomp, va-ren ass diable, h tous les
diables. Naar de hoerhuizen equenter
les bordels , emir les mauvais lieux. Naar
den doctor —, aller chercher le medecsn.
als : Er zullen wel leugens mede
Onder
onder s'y glissera Bien des mensopges.
Er — altijd eenige flechten mode onder, on
trouve toujours quelques mauvais parmi les
autres. De kamer is onder water geloopen ,
toute la chambre est inondee. Op —, als :
op de klap —, (tafelfchuimen) ecornifler.
Op fchaatfen — , patiner. Iemand op de
deur —, als : Hij loopt mij den ganfchen
dag op de deur, it m'impottunv tout le jour
par ses visites. De zaak loopt op het eind ,
l'affaire tire a sa fin. Er zijn vele kosten
op geloopen, cette afaite a cause beaucoup
de depens. Over — , als : Eene koude rilling liep mij over het lijf, it Mt ps it on
water der rivieren loopt over
frisson. Het
de dijken, les rivieres debordent. Te gecourir
au devant de q. q. Zie op
met — 5
Gemoet , te gemoet gaan. Te zamen —, als
De melk liep te zamen , (fchifte.) le Tait se
cailla. Er liep eerie groote menigte yolks
to zamen, one foule de gees s'attroupa. Tegen —, als : Met den news tegen de deur
—, donner du nez conts e la porte. Tuslehen —, hij liep er tusfchen, it courut
entre eux. Er — eenige lammeren tusfchen
de fchapen , it y a quelques agneaux parmi
les brebis. Uit als: Hij hop nit het
huffs, it sortit de la maison a In hate. Lit
nit een (vereen —, als: de gevoelens
fchillen) les opinionrdifferent: De menigte
liep nit een, la multitude se separa. de
meeste planten — de takken nit een, verfpreiden zich, dans la plapas t des planter
sont des rameaux , qui divergent. De takken
der boomen loopen hier nit elkander, verfpreiden zich , les branches des arbres dives gent ici. Voor —, als : Het paard loopt
voor den wagon , le cheval court dc yant lc
als : Iemand voorbij
chariot. Voorbij
, passer en courant ,* devancer on depasser en courant. Voorover - 5 marcher
courbe , e. Vooruit —, als: de een loops
ooruit , de ander volgt , Plln mar the Avant, Pautre le suit. Iemand vooruit
zie Voorbijloopen. fig. Gij moet niet voorniet te zeer haasten ) it ye fact
uit
"1/4,
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pas vous hatter trop. — 5 b. w. loopende verrigten , faire en courant. lk heb nog veel
boodfchappen te —, Pal encore plusieurs
commissions a fair e. —, met vericheidene
bijvoegfelen, als: Iemand over hoop —,
renverser q. q. en courant. De fchoenen van
de voeten —, user les souliets en courant.
De zolen van de fchoenen —, user les sewiles des souhers en courant ; fig. (in den
gemeenz. fpreektr.) Het voor nit de floffen —, (zeer hard loopen) coot ir Bien vice.
Iemand den degen door het lijf , pes cer
son epee ass travers du corps de q. q. Spitsroeden
, passer par Its baguettes. Storm
5 donner Passaut , aller ou monter si Passnot. Bevel geven oni florin te —, ordonuser sin assaut. Op eene vesting dorm ,
donne:- Passaut h one place. Degene die
florin loopt , Passaillant. Gevaar —, coorsr risque , courir hasard , coos ir des risque,,
des hasards , des dangers. Zich moede
—, se fatigues a force de courir. Zich dood
—, se tuer is force de coos ir. Zich in het
, se metts e en suenr is force de
zweet
courir. Zich buiten adem
cow* a perte d'haleine. Zich ziek zich sere ziekte
op den halo halen , se rendre malade h force de courir. Zie ook de zamengefielde :
Aanloopen , Afloopen, enz.
Loopend , b. n. courant, e. Het loopende
jaar , Pannee courante. Hij kwam aan den
tienden dezer loopende maand, it arriva le
dix du courant.
Looper,, m. degene die loopt, coureur ; incoureur. Hij
zonderh. die goed loopen
is eon goed , c'ect on bon coureur. — ,
zekere bediende te voet,coureur. —, in het
algemeen , voetbode , expres. — postbode
cow ier. Indien ik u lets te melden heb , zal ik
eenen — zenden , si Pal q. ch. a vous Islander,
je vous enverrai un expres. (bij fineden) zekere fleutel, die op verfcheidene
floten past, keizer,, ook rondo horologieflentel met eenige kanonnetjes, passe-partout. — foort van flotopiteker,, rossignol.
(bij molenaars) loopende molenfteen ,
meule courante, ors tournante, f —, (bij
fchilders 5 ) vrij ffleen , mo , ette , —, (in
het verkeerfpel ,) dame wise, (pion) hors
du jeu , —, (in het fchaakfp.), raads-beer, foss. — 7 ( bij fchipp.) takeltouw,,
palanquin, m. elingue , f. Den — in de
hand houden , tents en gat and. —, zwerver,
coos sour, vagabond. —, (bij jagers) loopers,
pooten van eenen haas ,pattes , f. pads de de.
vast, pl. fig. Zijne loopers te baat semen,
montrer les talons, gagner au pied, s'enfuir.
(bij verkorting voor) zandlooper, sablier.
Looperig , zie Loopacnrig.
Loopertie , o. zekere vogel , m.
Loopgraaf, yr. (in den vestingb.) tranchee
line d' appt oche , appt oche. In de — gaan,
descendre ou ents er dans la tranchee, monter la tranchee. De — openen, ouVrir
tranchee. De loopgraven zijn reeds ver gevorderd 7 les tranchees sont bier; avancees. Ilij
fneuvelde in de loopgraven , itfut tad dans les
apptoches de la place. Tak eerier , kromme —, zigzag, boyau d'une is ouches. Het
graven der loopgraven, ondermijning senor
sterkte , la sappe , ors saps. Tot het makeia
van loopgraven overgaan , aller h la sappe.
Met het graven der loopgraven voortgaan ,
continuer la saps. Troepen, welke de loopgraven graven , snppeurs. Dubbele loopgraven sappes doubles. , — van eenen brander,

(fcheepsw.),

trainees d'un brulot,

Loop-
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Loopgrave, zie Loopgraaf.
Loopje , o. verkl, w. zie Loop. Een — van
kruid , nue train'e de poudre. Inzonderheid
listige trek , ruse, f. tour , m. finesse, subtilite , f. Ik ken uwe loopjes , je connais
vos tours. —, fpreekw. bocrterij , dubbelzinnigheid , woordipelong , equivoque , f. bon
mot, m, Pointe d'esprit , jou de mots , mot
pour rire, rebus , jeu d'ecps it , m.
Looping, yr. de daad van loopen , enz. ook
vloeijing. Zic Loopen ; inzond. — der
oogen, chassie.
Loopiongen , no. jongen , die boodfchappen
loopt, gat Fon qui fait des commisszons ;
trottin, galoppin, cons eur.
Loopknecht, m: knecht, die boodfchappen
loopt, domestique qui fait des commissions,
valet de pied.
Loopkoers, no. route, f. Regte — van een
fchip , orthodromte , f:
Looplantaren, yr. (fcheepsw.) ?antes no sourde.
Looplijn , yr. (fcheepsw.) liege de sonde.
Loopmaar,, vr. maar,, die zich alone verprcidt,
nouvelle courante, nouvelle qui court , f,
bo nit courant, m.
Lciopmeisje, o. meisje , dat boodfchappen
loopt, fille qui fait des commissions , f. petite commissionnaire.
Loopperk , o. loopbaan, carriere, lice, f.
Loopplaats, yr. loopbaan , cal ries e , lice, f.
—, plaats voor het paardevolk , quartier
d'assemblee, champ d'exes cice, pour la Cavalerie , m.
Loopplank , yr. (fcheepsw.) op een fchip ,
passe-avant , m; — van eenc floep , marche planate. —, plank om op te loopen,
phInche sur laquelle on marche.
L oopprijs , m. , prixcous ant ; prijs voor eenen
wedloop , prix- de la course. De — was een
gouden horologie , le prix de la course
etait une montre d'or.
Loops , bdw. enkel in : Ter —, a la hate,
en courant, en passant ; precipitamment.
Loopsch , b. n. de wijfjes van fommige dieren ,
ridzig , chaude, en chaleur. Deze teef ig
—, cette chienne est chaude , est en chaleur,
en rut.
Loopschheid, yr. ridzigheid „ chaleur.
Loopfchuit, yr. loopfler, vrouw of meisje ,
veel van loopen houdende , coureuse; femme ou fille qui aime a cou gar. —, manziek
meisje, garkonnii.re.
Loopflag yr. (zeew.) klimflag , sauve-garde
of garde. — van de boegfpnet , garde corps
de beaupre, m.
Loopfter, yr. de gene die loopt , coureuse ;
Zie Loopfchuit.
Loopflok , on. aan eenen haspel, va-et-vient, in.
Loopftrijd , on. wedloop , course, f
Looptouw, o. (fcheepsw.) Zie Loopflag.
Loopveld, o. Zie Loopplaats.
Loopwagen, no. Loopwagentje , o. waarin
een kind leert loopen, roulette, f.
Loor,, zie Leur.
Loos, zie Lens.
Loos , yr. (oo.) loshangend touw, (fcheepsw.)
balant, mous d'une manoeuvre, m. De —
doorhalen , abraquer le moue, le balant.
Loos, b. n. coo.) listig , fin, e. malin, igne ;
ruse, e; subtil , e; matois , e. etc. Een looze
vos , un fin matois , ruse matois , un fin ruse ,
un marquois, espiegle, un homme retors.
Eene looze feeks , une fine rus(e. Hij is —,
it est ruse ; —, bijw. Zie Looseluk.
Laos, b. n. (oo.) ledig , vide, creux , ease.
Een looze hoot, une noix vide on creuse.
—a dat nietivezenlijk is , faux, see , fat's, e.
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Looze mouwen, de fausses manches, des
manches postiches , f. pl. , Eene looze deur,
tine fausse poste, poste fe:nte. Eel], looze
aanval , nose fausse attaque. Eene looze
kiel (fcheepsw.) nose fausse-quille. Looze
bodem, Con een brouw kuip), double fond.
Een looze kreet, un faux bruit. Looze
poorten (fcheepsw.) faux mantelets ; faux
sabords. Looze fiangen en raas , mats et
vogues de rechange. Looze s zeilen voiles
de i echan4e.
Loosheid, yr. flionheid,_ finesse, ruse, subtilite ; manigance.
Loospand, o. zie Pand.
Looseluk , bdw. lostiglijk, finement , subtilemeost.
Loot , y r. fcheut van eenen boom , jet, rejetan , scion, dragoon, us. pousse ,, f. Deze
boom heeft nieuwe loten gemaakt, cot arbre a pousse des oejetons. Snljdt deze loten
weg , coupez ces scions. Doe boom heeft
fchoone loten gemaakt i cot arbre a fait de
beaux jets. Inzonderh. dienende om in den
grond te leggen ter verkrijging van eenen
noeuwen boom , (van den /lam afgefneden,)
bouture, (aan den Elam of wortel vast, van
eene bloem anders : Aflegger,, Afzetfel,)
marcotte, ': zie Afzetfel. Gepote wojngaardrank, ,provin, m. Deze boom is uit
eene — voortgekomen, cot arbre pleat de
bouture.
Lootje , o. verkl. w. billet, in. zie Loot en
Lot. —, inzonderheid loterijbriefje, enz.
billet de loteric, no. Jong — van laagftammig
hakhout , brout, M.
Loots , m. zie Loads.
Lootfen , b. w. (ik lciotfle, heb gelootst,)
zie Loodfen.
Lootsman zie Loodsman.
'
Lootsmansboot,
zie Loodsmansboot.
Loover, o. groen loaf der boomen , verdure des arbres , f. feuilles vertes des arbres , f. pl.
Looverfeest, o. loofhuttenfeest , fete des pbernacles , f.
Looverhut, yr. loofhut , (in de Israel. godsd.)
tabernacle, m.
Looverhuttenfeest, zie Looverfeest.
Loovertent , zie Looverhut.
Loovertentenfeest , zie Looverfeest.
Loovertje , o. blaadje van geflagen goud of
zilver, kla.tergoud, oripeau, chnquant, m.
paillette,
Lor,, vr. vodf, oude lap , chiffon, haillon, in.
guenille , f. Wat wilt gib met die lorren ,
oude vodden , doen ? que voulez-vous faire de
ces haillons , de ces guenilles ? fig. leur,,
beuzeling , bagatelle , chose de
de valour.
Met lorren fpelen , s'amu:er a
ades bagatelles. Lorren van boeken, des livres qui ne
valent rien, des bouquins. Hij. is eene regte
—, c'est un vaurien, un coquin. Zij is eene
regte —, c'est une coquine, c'est une salope,
une guenipe.
Lording, yr. (meerv. Lordings) geteerd touw,
dat om kabels enz. wordt gewonden ,
(fcheepsw.) betord a trois on quatre fils,
us. cos de qui sort a gasnir les cables.
Lorkenboom , zie Laroks.
Lorkenz_wam , yr. agasic de maize, m.
Lorren , b. w. (ik lorde , loch gelord) , bedriegen , bedotten, ontfutselen , , duper,
toomper. Zij weet hem fchoon te —, elle
salt le duper finemont.
Lorrendraauen , o. w. (ik lorrendraaide , heb
gelorrendraaid), flusikhandel drijven , craftquer en .,fraude au frauduleusement sur des
ales
Qqs
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elites privillgiees ; faire un commerce Interlope, faire la contrebande ; fig. bedriegen ,
met beldriegerij of draaijerijen omgaan ,
tromper,, frauder.
Lorreudraaijen , o. zie Lorrendraaijerij.
fmokkelaar, contrebandier.
Lorrendramjer,
fchipper,, die fmokkelhandel drijft en
's landstollen ontduikt , capitaine &interlope.
fchip, waarmede zoodanigen handel gedreven worth, interlope , vaisseau qui fait
un commerce defends/. —, foldaat, die bij
de monitering verfchijnt , doch niet in dienst
passe-volant. De compagnie van kapitein W. bevat twaalf lorrendraaljers ,
la compagnie du capitalise contient douze
passe-volants.
Lorrendraaijerij , yr. fmokkelhandel, centre.bande, fraude, commerce interlope, defendu , m; fig. bedriegerij , trompeuse. Zijne
lorrendraaijerijen zijn bekend, on connaii
ses tromperies.
Lorrendraaifter, yr. fig. trompeuse.
Lorrevrouw,, yr. femme qui achete ou vend des
chiffons.
Lorrewerk, o. Hecht werk , knoeijerij , onechant ouve age , bousillage, on.
Lars, yr. achteloos vrouwmensch, femme idgligente on dtourdie.
Lorfen , b. w. (ik lorste, heb gelorst , verwaarloozen , negligee.. —, op krediet koopen, prendre on acheter a credit ; fig. bedriegen , tramper, duper.
Lorshandel , m. Lorfing, yr. fig. bedriegerij ,
tromperie, f.
Los, b. n. niet vast, bewegelijk offchoon aan
sets tinders verbonden, qui n'est pas ferme,
ldche, mon, (mol.) male. De vloer is —,
le plancher n'est pas ferine. —brood, du pain
MOU. Een losfe grand, un sol croulier, mote.
Met — kruid fchieten, (enkel met kruid), tirer
a simple poudre. Een losfe tand, sine dent qui
branle. Het paard heeft een hoefijzer —, le
cheval a un fer qui loche. Pit werktuig is niet
wel verbonden , de meefle flukken, welke
vast behoorden te wezen, zijn cette machine est mal assemblde, la plupart des pieces qui doivent etre fixes , vacillent. Het ijs
zie Losbreken. Uw
in de rivier gaat
votre ceinture est trop Bache.
gordel is te
cette corde est trop leiche.
Dit touw is to
afgefcheiden, niet aan een verbonden,
del-ache, e.. Het lint is —, le ruban est detache. Losfe flukken, (in de Letterk. , die
onderling geenen zamenhang hebben), des
pieces ditachdes. (AANM. Daar de franfche
taal deze beteekenis , even als de volgende ,
meestal door onderfcheidene werkwoorden
uitdrukt , zie men de met Los verbondene of
gamengeftelde werkwoorden ); fig. —, vrij van
aIle verbindtenis, libre de route espece d'engagement. — van alle vooroardeelen , libre de
tout prejugd. — van de wereld , libre de
tons les attachements du monde. Een losfe
trek, un trait aisd. Een — gerucht , un bruit
vague.—, veranderlijk weer , un temps variable, inconstant. —, losgelaten , in vrijheid
gefteld, van deszelfs banden bevrijd, delivre ,
e. mis , e. en libertd ; en libertd. De gevangene is —, le prisonniSr est en libertd ; fam.
De duivel is — ! Canes is in rep en roer
le diable est aux vaches! —, open , ouvert,
e. De dear is —, la porte est ouverte. —
overal ! (fcheepsw.) largue partout ! fig. Die
zich niet veel verbindt aan bedacbtzaamheid,
zedigheid en pligt , libre, leger, ere, dtoute. ddregld , e. Een — leven leiden,
Inener une vie ddreglie on licencleuse.
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bijw. (in de laatite fig. beteek.) , librement,
a la ldgere , licencieusement , inconsiddrement.
lr. osarbeiden , b. w. (ik arbeidde los , heb los
gearbeid), zie Loswerken.
Losbaar,, b. n. dat gelost kan-worden , qui pent
titre rachete on ddlivre ,rachetable, amortisable. Eene losbare rente van duizend gulden,
une rente rachetable de mille florins; zie
Losfen.
Losbakeren , b. w. (ik bakerde los, heb los
gebakerd) , de doeken van een kind , dat ingebakerd is , losmaken , demailloter,, titer
des lieges.
Losbandig, b. n. los , ongebonden , liberties,
e. licencteux , euse, debauchd, e. debordd ,
e. dissolu, e. deregle , e. etc. Een — wijf,
une femme dissolue. bijw, sans retenue ,
licencieusement, avec une licence effrende,
dissolument.
Losbandigheid, yr. losheid, ongebondenheid,
libertinage, dereglement, debordement , in.
dissolution, f. etc.
Losbandiglijk, zie Losbandig, bijw. zie Losbarlien.
Losbeitelen , b. w. (ik beitelde los, heb los, gebeiteld), met eenen beitel losmaken , detacher avec en ciseau.
Losberften , o. w. (ik burst los, ben losgeborflen ) , berilende losgaan , crevet, dchiter,
se rompre. De bom is losgeboriten, la bombe
est dclatie.
Losberfting , yr. éclat , explosion. De — der bom
deed mij doodelijk verfchrikken, Pee/at de la
bombe m'epouvanta terriblement.
Losbetten , b. w. (ik bettede los , heb losgebet),
bettende losmaken , ouvrir en bassinant. Zij
heeft zijn oog los gebet , elle lui a 'ouvert
l'oeil en le bassinant.
Losbeuken , b. w. (ik beukte los, heb losge=
beukt); zie Losflaan.
Losbijten, b. w. (ik beet los , heb losgebeten), door bijten losmaken of van een fcheiden , separer en mordant. —, door bijten
openen, ouvrir en mordant, on a force de
mordre. —, met bijtende middelen open maken , ouvrir par des corro:,-ifs.
Losbijten , b. w. (ik bijtte los , heb losgebijt),
door het hakken van bijten losmaken ,
tacker en faisant des trous dans la glac;.
—, door het hakken van bijten openen,
ouvrir en faisant des trous dam la glace.
Losbikken , b. w. (ik bikte los, heb losgebikt), bikkende los maken, detacher en pigs/ant; zie Bikken.
Losbinden, b. w. (ik bond los , heb losgebonden), het gebondene losdoen ,
detacher, denoue,!, desserrer. Eenen takkebos , eene fchoof , delier en fagot , tine
gerbe. Een lint —, (den knoop van hetzelve lobdoen) denouer un i-tsban. Eenen
koufenband —, detacher une jarretiere.
Eenen knoop.—, eenen halsdoek —, (minder vast doen zijn) desserrer un noeud, une
cravate.
Losbinding, yr. action de ddlier, de detacher,,
de denouer, de desserrer.
Losbladeren , b. w. (ik bladerde los , heb
gebladerd), bladerende los maken, detacher
les feuilles (d'un livre).
Losblazen , b. w. (ik blies los, heb losgeblazen) , blazende openen , ouvrir en soisfflant
dessus. Ik kan die doos wel —, je saurais
ouvrir cette boite en soufflant dessus.
Losbleeken, o. w. (ik bleekte los , ben losgebleekt), op de bleek losgaan , en
blanchissant.
Losblijven , o. w. (ik bleef los, ben los gebleyen) ,
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y en) , niet gefloten worden , rester ouvert , e.
De poort blijft den ganfchen nacht los , la
Porte reste ouverte Saute la nuit.
Losboencn , b. w. (ik boende los , heb losgeboend), boenende losmaken, &tacker d force
de frotter.
Losboffen , b. w. (ik bofte los , heb losgeboft), boffende losdoen , ouvrir a force de
frapper.
Losbol , loshoofd , loszinnig mensch, hourdi, evapore , ecervele , libertin. ( in den
gem. trant) hurluberlu.
Losbolletje , o. verkl. w. zie Losbol, petit
itourdi, m. etc.
Losbonken , b, w, (ik bonkte los , heb losgebonkt), bonitende losmaken , oust it en frappant.
Losbonzen , b. w. (ik bonsde los, heb losgebonsd), bonzende losmaken , ouvrir en
heurtant.
Losboren, b. w. (ik boorde los, heb losgeboord) , borende losmaken , &tacker en perforant on avec on vilekrequin, on perrotr.—,
borende openen , ouvrir avec on virebrequin.
Losbouwen, b. w. (ik bouwde los, heb los
gebouwd), met den ploeg losmaken, &tacker avec la charrue. —, met den ploeg
openen, ouvrir avec la charrue.
L osbraden , b. w. (ik bried los , heb losgebraden), bradende does losgaan , detacher en
coisant on 4 force de faire. o. w.
(met zijn), se ddtacher en cuisant, ou 4
force de frare.
Losbranden , b. w. (ik brandde los , heb losgebrand), brandende affcheiden , separer on
&tacker en brulant. — 5 brandende openen,
ouvrir en brulant. —, affchietefi, (van een
fink gefchut) affleken , decharger on tirer
(ion canon, l'artillerie, etc.) —, o. w.
(met zijn), brandende zich affcheiden, se
separer en brulant.
zich brandende
openen , S ' OUV1 it en brulant. afgefchoten worden, als : Het gefchut brandde los,
on ,ddchargea l'artillerie.
Losbranding , vr. action de separer, etc. Zie
Losbranden. —, van het gefchut , decharge;
salve. Ik was bij de — van her gefchut tegenwoprdig ,
vu tirer l'artillerie.
Losbreken , b. w. (ik brak los , heb losgebroken), brekende of met breektuig losmaken
of affcheiden, rompre, &tacker, dejoindre
on separer avec force. Planken —, (door
het uithalen der fpijkers), &dotter der ais.
brekende openen , ouvrir avec plus ou
moans de force. Eenen brief —, ouvrir ou
decacketer one lettre. Eene deur —, forcer une porte. —, o. w. (met zijn) zich
door breken losmaken of bevrijden, romse crever, se defa(1 e , se &tacker.
-Het ijs is dezen nacht Ai de rivier los-let
gebroken , la riviere a dIfbiicle cette, nuit.
Het gezwel zal fpoedig —, Pabces cre.
vera bientdt; l'apostume est pret d crever. De wond brak weder los , la plaie
visit a se rouvrir. - 5 (van eenen gevangenen) uitbreken , zie Uitbreken ; fig. opvliegen toornig worder: , se dechainer, &border. Hij zijnen toorn lang onderdrukt,
maar eindelijk brak hij los , it avait longtemps retenu sa colere, mailenfin deborda. Hij brak hevig tegen den minister los,
it se dechaina contre le ministte.
Losbreking, vr. action de rompre, degorgement, in. etc. Zie Losbreken. Het losbreken van het ijs, le debdclage.
Losbruijen , b. w. (ik bruide los , heb losgebruid) , losgooijen, ouvrir avec force.
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Losbuigen , b. w. (ik boog los , heb losgebogen), buigende openen , ouvrir en courbant.
Loscedel, vr. billet poi tart they mission de decharger en navite, permis de decharge, in.
Losceel, zie Loscedel.
Losch, m. zeker viervoetig Bier, loup-cervier, lynx.
Losdammen , b. w. (ik damde los , heb losgedamd), door het wegnemen van eenen dam
openen, ouvrir eil itant une digue.
Losdampen, o. w. (ik dampte los , ben los.gedampt), door damp losgaan , se detaches
par des vapeurs.
Losdanfen, b. w. (ik danste los, heb losgedanst), danfende losmaken , detaches en
dansant.
Losdauwen , o. w. (ik dauwcle los , ben losgedauwd), door den dauw losgaan , se &tacker par la rosee. Het zal wel —, la sosee le detachera bien.
L osclekken , b. w. (ik delete los , heb losgedekt), het dek afnemen, decouvrir. Zie
het betere Afdekken.
Losdelven , b. w. (ik dolf los, heb losgedolven), zie Losgraven.
Losdeirpen , b. w. (ik dempte los , heb losgedempt ,) het gedempte losmaken of opeouvrir (ce qui est rempli).
Losdijlen , b. w. (ik dijkte los, heb losgedijkt), zie Losdammen.
Losdobbel en (zich) wederk. w. (ik dobbelde mij
los , heb mid losgedobbeld), zich door dobbelen bevrijden van iets , se delivrer au moyen des des:
Losdoen , b. w. (ik deed los , heb los gedaan),
dit woord is van eene zeer algemeene beteekenis even als Losmaken ; zie Losmaken.
Losdooijen , o. w. (ik dooide los , ben los gedooid.), door den' dooi van een fcheiden ,
se separer par le &gel. De dole zal wel— ,
le degel detachera le bdton. De rivier is
losgedooid, la glace de la riviere est fondue.
Losdouwen , b. w. (ik douwde los , heb losgedouwd), zie Losduwen.
Losdraaijen , b. w. (ik drcaide los , heb losgedraaid) hetgene gedraaid is loswikkelen ,
detordre, desentortiller,, &tacker,, &Her on
efaire en tournant, decolder. Een wow
detordre tine corde. opendraaijen ,
losmaken , lacher; ouvrir en tournant. Dram.
de fchroef los , Itichez la vis. De kraan
van een vat —, liacloer le robinet d'un tonneau. Een oud kabeltouw — de'corder on
vieux able. o. w. (met zijn), draaijende lqpgaan 5 se detordre, se defaire ; s'ouvtir en tournant.
L osdraaijing , yr. action de detordre, etc; zie
Losdraaijen.
Los g raven, b. w. (ik draafde los , heb
draafd), lravende van een fcheiden , separer
ou &tacker en trottant.
dia.vende openen, ouvrir 4 force de trotter.
Losdrijven , o; w. (ik dreef los , ben losgedreven);' drijvende zich affcheiden , se &tacker en flottant.
Losdringen , b. w. (ik drong los, heb losgedrongen), dringende openen , ouvrir en pressant. De menigte drong de deur los, /afoule ouvrit la porte en puessant contte; la foule puessa si fort contre la porte qu'elle s'on.
vrit.
Losdrukken, b. w. (ik drukte los , heb,losgeclrukt) , clrukkende openen , ouvrir en pressant; oil en serrant. Hij drukte de deur
los , it ouvrit la porte en ptessant contre.
Een gezwel —, ouvrir, ou faire crever
apostume en serrant.
Losd

63 8
LOS
Losdrukking , y r. action d'ouvrir en pressant
ou en see rant.
Losduwen , b. w. (ik duwcle los , heb losgeduwd) , duwende affcheiden , separer on detacher en poussant. duwende openen,
ouvrir en poussant.
Losdggen , b. W. (ik egde los, heb losgeegd) , eggende affcheiclen , sepal er ote d'tether avec la herse.
eggende openen,
ouvrir avec la Neese; ook heeler comme
feint. Men moot den giond ter doge —,
fact herser la terse comme it facet.
Losettcren, o. w. ( ik etterde los, ben losgeëtterd , se detacher par le pus. De pleister
is losgedtterd , le _pus a detache Peenpldtre.
Losgaan, o. (ik ging los, ben losgegaan),
loswinden , zich ontbinden , losmaken , (tit
wooed is van eene zeer algemeene betcekcnis ; men zou het knnnen befchouwen als het
onzijdig van Losdoen en Losmaken), debacler. De rivier gaat los , begint te kruijen , la riviere debacle; se debander. Het
pistool ging los , le pistolet se debanda; se
deboiter. Het befchot gaat los , la cloison se
deboite; se detend; e. Het touw gaat los, worth
flap, la corde se distend; se ddboucle. IJW
fchoen gaat los , votre soulier se deboucle ,
—, van dingen die gelipud zijn , se decoller. De planken gaan los- , les ail se decollent ; se decoudre.
De voering is losgegaan , la doublure s'est decousue ; se d,'De
knoop
is
losgegaan
, le noted
airs.
f
s'est Wait; se deferrer. Het beflag van
dezen veter gaat los , ce lacet co deferre ;
se defiler. Dc haisfnoer is losgegaan , le
collier s'est defile; se degelet. De rivier
gaat los , ontdooit , la riviete se degele;
se dejoindre. De fleenen van dit. gewelf
gaan 'les , les piceres de cette voate se dejoignent; se dentanchee. De bezem gaat van
den heel los , le halal se demanche; se devotees. Het lint gaat los , le ruban se devotee; se deplisser. De plooijen in uw
kleed gaan los , votre habit se deplisse ;
se dessouder. Het gefoldeerde blik gaat ligt
Ins bij bet your , le fer Blanc se dessoude
acilement au fete ; se detacher. Uw konffenband
gaat los, votre jareetiere se detache ; s'epanouir. De rozen beginnenAos ,
open , te gaan, les roses commencent a s'ipanouir; se rompre. Het ij s gaat los , les
glaces se rompent. Deze perziken , doze
pruimen gaan niet van den fteen los, ces
péches , ces prunes ne quitt6nt pa4 le noyau.
Een geweer,, dat moeijelijk , emakkelijk
losgaat , ten fusil, qui est forr dur h lee
detente, qui est aise a la, detente; fig.
fondle ou se jeter sur q. q.
Op iemand
Op den vijand , hem aanvallen , charger
Pennemi, Pattaquer, assaillir,, coterie sur
Pennenti, aller 4 la charge. Er frisch op
—, se jeter ou tomber sur q. ch. , pour suivre une chose avec ardeur. Dat gaat er op
los ! a present on va commencer! —,_open
gaan, s'ouvrir. De deur gaat los, lee potte s'ouvt e. Dit venfter gaat niet gemakkehijk los , cette tenet; e ne s'ouvre pas facilenient, aisement. De bloemen gaan in den
zonnefehijn los , lee fleers s'ouve ent , s'epanouissent au soleil.
Losgaan , o. action de, etc. zie Losgaan hier
boven. Het — van bloemen , Psepanouissewent. Het — van iets, dat gelijind is , le
decollement. Het — van het ijs , van eene
toegevrozene rivier , le debdolement.
Losgebeteu, verl.
vau Losbijten.
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Losgeblevcn , verl. deelw. van Losblijven.
Losgebogen , — — — Losbuigen.
Losgeborfien ,Losberften.
Losgebroken , — --—
— — Losbreken.
Losgedaan ,
Losgedolven , —
——
——
— Losdelven.
Losdoen.
Losgedrongen
, — — — Losdrijven.
Losgedreven
,
-- — — Losdringen.
Losgegleden ,
-- — — Losglijden.
— — — Loshebben.
Losge had
,
Losgehulpen,
— — --- Loshelpen.
___ Losklinken.
Losgeklonken ,
— Losknijpen.
Losgeknepen , —
——
— —
Loskoopen.
Losg-ekocht ,
— -Loso-ekonnen ,
— — — Loskunnen.
Losgekregen , — Loskrijgen.
Losgeld 5 o. rat/con , f. rachat , relief, prix
de lee delivrance, en.
verl. deelw. van Losliggen.
Losgelegen ,
— — — Losnij pen.
Losgenepen ,
——
—Losrijden.
Losniclen.
Losgereden ,
— Losnigen.
Logerege,
n
s
— — — Losrij ten.
Losgereten ,
Losgefchoten ,
— — — Losfchieten.
Losgefchoven , — — — Losfchuiven.
— — — Losflaan.
Losgeflagen ,
— — — Losflijpen.
Losgeflepen ,
Losgefmeten,Losfmijten.
— ——
Losgefneden , — — Losfmiden
Losgefpen , b. w. (ik gespte los , heb losgegespt), het gegespte losmaken , deboucler,
ouvtir en debouclant, defaire, decrocher,
glacher lee boucle ou les boucles. Een harnas
—, deboucler une cuirasse.
Losgefpleten , verl. deelw. van Losfplijten.
Losgefprongen , — — — Losfpringen.
— — — Losfpuiten.
Losgefpoten ,
— — — Losfleken.
.Losgeltoken ,
— — — Losftuiven.
Losgefloven ,
— — — Losfirijken.
Losgeftreken ,
Losgetrokken,, — — — Lostrekken.
Losgev lochten , — — — Losylechten.
— — — Losvliegen.
Losgevlogen ,
Losvriezen.
Losgevroren , Losgevrozen 5
verl. deelw. v,an Loszijn.
Losgeweest ,
Losgewonden , — — Loswinden.
Losgeworpen , — — — Loswerpen.
Losgewreven , — — — Loswrijven.
Losgewrongen, — — — Loswringen.
Losgieten , b. w. (ik goot los, heb losgegoten) , door gieten losmaken , door gieten
van een fcheiden , detacher, dejoindre, deaire, etc. en versant dessus. —, door gieften
openen, ouvrir en versant dessus. Het
ijs met beet water — , detacher la glace
en versant de Nate chaude dessus.
Losglijden , b. w. (ik gleed los , heb losge•
gleden) , door glijden losmaken , detacher
en glissant.
Losgooijen , b. w. (ik gooide los, heb losgegooid ), door -gooijen van cell fcheiden ,
detacher_ en jetant sur on contre q. ch. —,
door gookjen openen , ouvrir d'un jet, en
jetant nn corps solide sur ote contre q. ch.
Hij heeft de cleur met eenen been losgegooid , ;I a ouvert la Porte d'un jet de pierre. —, met drift of geweld openen, ouvrir
brusquement , avec emportement ou avec foe ce.
Losgorden , b. w. (ik gordde los, heb losgegord) , het gegorde losmaken , difaire ou
lecher les sangles, lee ceinture; zie Gorden.
Losgorgelen , b. w. (ik gorgelde los , heb
losgegorgeld) , gorgelende losmaken , data-cher en se gargarisant.
Losgraven , b. w. (ik groef los, heb losgegraven) , gravende losmaken , detacher ou
saparier avec une biche ou en creusant- —,
gra-
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gravende openen ouvrir avec la beche on
-en creusant. De wortels van eencn boom
ontblooten , dechausser un arbre.
Losgrendelen (ik grendelde los , heb losgegrende4d), het gegrendelde openen of losmaken , deverronaler, ouvrir les vesroux, le
very on. Grendel de deur los , doves I ouillez
la porte.
Losgroeuen , o. w. (ik 5roeide los , ben losgegroel(l) , groeuende los worden , se ditacher en croissant. De nagel van mijnen noun
groeit los , l'ongle de mon ponce se detache.
Loshagelen , o. w. (ik liagelde los , ben losgehageld) , door den bagel geopend warden, als : Het venfter is losgehageld, la
grale a ouvert la fenetre.
Loshaken , b. w. (ik haakte los , heb losgehaakt) , het gehaakte losmaken , decrocher,
degrafer. Een kleed , degrafer un habit.
Loshaking , yr. decrochement , m.
Loshakken , b. w. ik hakte los , heb losgehakt) , hakkende affehetden , detacher
separer avec one hache.
hakkende openen , say s ir avec one hache, one pioche ,
avec one hone ou avec tin autte instannient.
De aarde condom reacts boom —, labourer
le pied d'un arbre, labourer sin arbre
pied, deqhausser sin arbre. Het ijs —,
rompre on carser la glace a copes de hache,
ou avec one hache.
Loshalen , b. w. (ik haalde los, heb losgehaald), zie Lostrekken.
L oshangen , o. w. (tit hing los , heb losgehangen) , vrij hangen , met wel zamenhangen , fetter, (en Pair ,) lecher, vaciller,,
pendiller,, brassier, etre suspend°, e. legetement , n'étre pas been aftermi, e.
hoefuzer hangt , zit , los , ce ferloche. Loshangende haren , des cheveux detaches ors
denoues. Met loshangende haren , echevele, e.
L osharken , b. w. (iit harkte los heb losgeharkt) , mei eene bark losmaken ofopenen ,
separer ou Dour it avec 1117. ratean.
Loshebben , w. (ik had los, heb los gehad),
eigenlijk met uitlating van een ander werkw.
als Debt gij de deur los (gemaakt)? avezvous ouvert la porte? Hu heeft het boek,
los, it tient le Uwe ouvert.
Losheid , yr. toestand van hetgeen los is,
etat de ce qui est laicize, mou, etc. — der
tanden , reidchement des dents , Zie
Los ; fig. veranderlultheid inconstance, legat ete. —, losfe zwier,, air degage , air
onbedachtzaamheild , inconsideralsbre.
tion, inadvertance, losbandigheid ,
libertinage , dereglement debos dement , sot.
Loshekelen , b. w. (ik hekelde los, heb losgehekeld) , hekelende losmaken ; detacher avec
le ses an.
Loshekfen , b. w. (ik heltfle los , heb losgehekst) , zie Lostooveren.
Loshelpen , b. w.
hielp los heb losgeholpen) , iemand helpen , om zich van sets
los to maken , aider q. se degager;
aider a la delivrance de q. q. s'employer pour
la dilly, ance de q. q.
Loshoesten , b. w. (ik hoeste los , heb losgeboost ), hoeflende losmaken , als Ik kan
het flijm niet —, les flegmes ne veulent pas
se detacher par ma toux.
Loshoofd, m. en yr. Zie Losbol.
Loshoofdig, b. n. ligtzinnig , etourdi, e, Leger, are, ecervele, e, inconsidere , e, evente 9 e, a Pevent. bijw. a la legate,
legatement, etourdiment 9 en etourdi.
Loshoofdigheid , yr. Otourdetie , action dtourdie , legarete.
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Loshoofdiglijk, zie Loshoofdig; bijw. Losjes ,
bijw. un pen etourdi, e, un pen voiage,
etourdiment.—, pas biers ferme. Zie Los.
Loshouden , b. w. (ik hield los , heb losgehouden) , open houden , tenir ouvert, e.
Nen booth dezen nacht de poort los , etc
tient la porte ouveste cette unit.
Loshouwen , b. w. (ik hieuw los , heb losgehouwen) , zie Loshakken.
Los i,adrden , b. W. ( 1 k kaarde los , heb losgekaard) met eene kaarde lo.,maken 9 debt-Gullies avec la cal de, cal de 'r bits.
Loskammen , b. w. ( ik kamde los, heb losgekamd),t met eenen kam van een fcheiden ,
d, meter avec on peigne.
Loshappen , b. w. (nit kapte los, heb losgekapt) , zie Loshakken.
Loskeeren , b. w.
keerde los, heb losge.
keerd) , zie Losvegen.
Losketenen , b. w. (ik ketende los, heb losgeketend) , van den keten losdoen &dial.
nes , detaches- ou liter de la dialyse.
Losklaauwen, b. w. (ik klaauwde los, heb
losgeklaanwd), klaauwende affcheiden of
openen, separer ou ouvrir en grattant, on
avec un sarcloir.
Losklinken , b. w. (ik klonk los , heb losgeklonken ), het geklonLene losmaken, deriver.
lienen fpuker , die omgeklonken is, weer
regt maken , deliver un don.
Loskloppen , b. w. klopte los , heb losgegeklopt) , kloppende van een fcheiden, separer ou detacher en heurtant ou en frappant. —, kloppende opener, ouvrir avec
un marteau on en frappant, en heurtant.
Loskluisteren 5 b. w. (ik klnisterde los, heb
losgekluisterd), de kluisters afnemen , liter
les fees a 9. q.
Losknupen, b. w. (ik kneep los , heb losgeknepen) , knijpende affcheiden of opener,
separer ots onus it avec les ongles.
Losknippen , b. w. (ik knipte los, heb losgeknipt) , met eene fchaar affcheiden , separer
ou detacher avec des ciseaux. —, met eene
fchaar openen, ouvrir avec des ciseaux.
Losknoopen , b. W. (ik knoopte los , heb los
geknoopt), het geknoopte losmaken, deboutonner. Linen retk —, deboutonner son habit. Zijne kleederen —, ST deboutonner.
— eenen knoop losmaken, dinoner, de faire.
Loskomen , o. w. (ik kwam los, ben losgekomen) , vrsj raken, zich vrij maken, se degager, se dev-endre,s'evader, s'echapper,,sortit. de posion, dtte elargi, e.
Loskoppelen , b. w. (ik koppe:de los, heb losgekoppeld) , het gekoppelde losmaken , decoupler. Honden —, decoupler, dehai der,
des chiens.
Loskoopen , b. W. (ik kocht los , heb lasgekocht), vrij koopen , racheter, tanconner.
, se s edim er , se racheter.
Zich
Loskooping , yr. rachat, ranconnement , m.
redemption.
Loskraauwen , b. w. (ik kraauwde los, heb
losgekraauwd), zie Losklaauwen.
Loskrabben , b. w. (ik krabde los , heb losgekrabd) zie Losklaauwen.
Loskrijgen , h. (ik kreeg los , heb losgekregen) , losmaken , detacher, etc. Zie Losinaken.
Loskunnen , o. w. (ik kon of konde los, heb
losgekonnen), gemeenlijlt met uitlating van
een ander wcrkwoord, als : deze deur kan niet
los (gemaakt worden) cette porte ne s'ouvre
pas, ne sanrait s'ouvrir. Ik kan niet los
(komen), je ne puffs me degager.
Loskurken , b. w. (ik kurkte lOs het) losge-
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gekurkt), de kurk afdoen , debouclier. Kurk
die flesch los , debouchez cette bouteille.
Loslaten , b. w. (ik liet los , heb losgelaten),
niet vast houden , lather, elticher; lather
price ; demordt e ; relaxer , elargir. Hij hield
clit in zijne hander, hij heeft het losgelaten , it tenait Bela clans se3 mains, it l'a Mate. De honden —, lather les chiens , les
laissez courir ; dechainer on decoufiler les
chtens. Eenen hood die gebonden is —,
detaches- sin chien. De engelfche doggen laten nooit los , laten datgene, wat zij gevat
hebben , niet weder los , les dogues a'Angleter; e ne lat chent jamais ne demoroent
jhnsais. De hond pakte het wilde zwijn bij
de oog en, en liet het niet weder los , le
chien prit le sanglier a Poreille, et ne le demordit point. Eenen gevangene , reldcher
an prtsonnier. Den gevangenen fchuldenaar
—, reldcher le debiteur emprisonne. Weder —, relaxer Men heeft den gevangene
weder los gelaten , on a relaxe le pi :sonnier. Hij is onder borgtogt losgelaten ,
a ete elargi a caution. —, open laten , hisser ouvert, e. Men het de poort los (open),
on laissa la poste ouverte.
Loslating , yr. action de , etc. zie Losiaten ; le
decouplement (des chiens), la relaxation on
relargissement d'un pisonnier , raise en
liberte.
Losleggen , b. w. (ik legde los , heb losgelegd ) het toegelegde openen , onvrir. Debt
gij den kelder los gelegd ? avez-volts onvert la cave?
Losloopen , o. w. (ik liep los , heb losgeloopen) , met gebonden zijn, ette ou courir
en liberte.
Losmaken , b. w. (ik maakte los , heb losgemaakt) , van een fcheiden , minder vast doen
zijn &bal der. Eene rivier —, ( wanneer
er eene yerflopping van hoist , ijs enz, in
is ,) debdcler sine riviére; &baler,, koopwaren , ontpakken , uitpakken debaler des
marchandises ; debandet. Eene wonde —,
(het verband afnemen), &bander one plaie ;
debars asset., ,de wegen opruimen , debarrasser les chemins ; debarrer. Eene deur,
, (door het wegnemen van den
een venfler
fluitboom , ontgrendelen ,) debar; er sine pot.te , sine let:hie; , ( wanneer men
suet eene trekfchuit bij eene brug komt,
3310et men het paard , —, la rencontre d'un
debitter, (den kapont oblige a
bol) van de beetings. &bitter le caEenen
vsjver
— &bonder
ble; &bonder.
sits etang. Een vat —, laten uitloopen (door
het uitflaan der fpond), &bonder on tonneau ;
tlebosser. Eenen kabel —, (door de hoppers los te maken ; zeew.) &bosses- an cable; debouchen Eene flesch , (loskurken , door het aftrekken van de kurk) diboucher sine bouteille. Eene pijp —, (door
het wegnemen van datgene , wat dezelve
verflopt ) debaucher on tuyau ; deboucler.
Een harnas (losgespen) &bonder sine
cuiracse. De haren —, ( de krullen er
tit doen ) ddboucler les cheveux ; &bout,
her. Een rijtuig (dat in den modder zit)
debourber sine voitus e ; deboutonner,
Zijn kleed (losknoopen ) deboutonner son
habit , se deboutonner ; debrider,, Het touw
, (in de iteengroeven gebr.) &brider le
cable; decacheier. Eenen -brief —, (het
zegel afnemen ) decacheter sine lettre; &chatter. Eenen hond , (losketenen , van
den keten doen) dechaner an chien; &alasso,. Eene houten pin — (met geweld
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drijven) dechasser sine cheville ; dechausser,
fig. Hij is niet waard , hem de fchoenriemen los te maken , it n'est pas digne de le
dechauscer ; declencher. Eene deur — ,
(door het wegnemen eener knip met de klink
openen , zie Clenche) dedencher sine Porte;
•decliqueter. Den fluitkegel in een muurz
werk losflaan —, decligneter ; &clover. Planken ( door liet uittrekken
der fk ijkaas ) , declouer des cis ; &col. Papier (dat geplakt is) —, &caller du
papier ; decombrer. Een kanaal ( dat door
puin verflopt is) —', decombler nn canal;
decorder. Een oud touw —, (losdraaijen
deco der sin vieux cable; &couch e. De
voering van een kleed (lostornen) , decoudre la doriblure d'un habit); &coupler.
De honden —, ( loskoppelen), deharde; ,
&coupler les chiens ; decourber. De paarden (die eene fchuit trekker) —, van de liju
doen , decourber les chevaux ; decouvrir.
De wortels aan den voet van eenen boom
(locgraven , door de aarde weg te nemen), decouvrir les racines d'un arbre ; dechatisser ; decrecher.
De letters uit de
vormen
(bij lettergieters),
crocher les
letti.es; &doter. Het verguldrel eener
lij st —, &dot er no cadre ; &terser. Een
hoefijzer —, deferrer on chev4l ; deferler.
De zeilen —, (fchecpsw.) &feller les
voiles; defiler. Paarlen
defiler ties perits; degager. Eel] touw , &gager tine
code; degluer. Hetgene met vogellijm ,
enz. vastgemaakt was , als : Vogels met lijmroeden —, degluer des oiseaux. De oogen
, (wanneer dezelve des morgens door bet
loopen derzelve'toezitten), &gluer les yeas,
se degluer les yeux ; degrafer, ( hetgene
vastgeraakt is) , degrappiner. (de dreggen
fcheepsw.); aindt (hetgene zamengevoegd was); delatter, de latten van iets ;
dater, (hetgene gebonden is); &lifter, het
Teem, van een fcheikundig werktuig —;
&mallet. ( Het lijzeil van het groote
zeil (;zeew. ) demailler la bonnette ;
demaillotter. Een kind —, ( nit de luijers
doen) demaillotter en enfant; demarrer.
(bet gefchut ); demancher.(eenen bezem van
den fteel); demdler, (hetgene in de war is);t1e171111 er, hetgene to egemetfeld was) ; denatter,
( losviechten, hetgene gevlochtenis); denouer,
(hetgene geknoopt is); depetrer, (een paard,
dat zich in de trekrepen verward heeft ;)
dep/inger,, (losfpelden , hetgene gefpeld is);
deplier, (hetgene gevouwen is); &player,,
derider, (de rimpels uitdoen); derauler,
(losrollen hetgene opgerold is); &scaler,
( hetgene dat met cement , met een zegel, enz.
gefloten ; decemballer,, (hetgene gepakt
is); derembourber, depetrer, (hetgene in
den modder vast zit(); desenchainer, (losketenen , dat geketen I is); desencloner,, (het
zondgat , van een fink gefchut , dat vernageld is); desengager, van de dienst bevrijden ;
desenlacer, (uit een' enz.) ; desenrayer,
(een rod , dat *bij bet op- of afrijden eener
hoogte met eenen fpanketting is vastgemaakt),
desentortiller,, (losdraaijen , hetgene in een
gedraaid is); desentraver, (een paard de
voetfirikken); desoeuvrer,, (bij papierm.)
het gelijmde , papier blad voor blad vats een
fcheiden en weder op elkander leggen ) ;
desopiler,, (bij geneesheeren , de verfioppingen wegnemen); desangler,, (een paard de
gordels losgorden); desserrer (hetgene fpant
enz.) ; dessoudre, (hetgene geroldeerd is);
losbiuden , hetgene gebonden
&tacker,
else,
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enz. is); detalinguer, (fcheepsw.) den kabel van het anker. Het anker ligten, demarrer. De zeilen de'ferler,, deployer,, larguer les voiles; &taper, (bij de artillerie een
kanon, om het of te fchieten; de flop van
het kanon doen); detisser, (een weeffel );
iletordt e , (losdraaijen , hetgene gedraaid is)
detortiller. (loswikkelen, hetgeen, ineengedraaid of verward is ontvlechten) ; detoupper,
(hetgeen met werk toegeftopt is); detresser,, ( losvlechten ); detrousser, (hetgene
opgefpeld enz. is , om het te laten vallen) ;
developper (loswikkelen , -hetgene ingewikkeld is ); deverrouiller,, (hetgeen gegrendeld
is); devisser, (losfchroeven hetgeen gefchroefd is); Lacher; fig. bevrijclen, delivter, affranchir, zie Losgaan.
Losmartelen, b. w. (ik martelde los, heb losgemarteld) fig. met moeite loskrijgen , als:
wij hebben de deur losgemarteld , nous avons
eu beaucoup de peine a ouvrir la porte.
Losmeuken, b. w. (ik rneukte los, heb losgemeukt), meukende affcheiden, separer nu
detacher en faisant amollir, en rendant
7710U.

Losmodderen , b. w. (ik modclerde los, heb
losgemodderd), door het uitnemen van den
modder openen , debourber.
Losmoeten , o. (ik most los , heb losgemost), eigenlijk met uitlating van een ander werkwoorcl (zijii , enz.), ais: Dc deur
moet los, la poste dolt étteouverte; jeveux
que la ports soit ouverte; it faut ouvrir
la porte.
Losmogen, o. (ik mag los, heb losgemogt) , eigenlijk met uitlating van een ander
werkw. (zip , enz.), als : De deur mag niet
los, it n'est pas permis que la porte s'ouvre;
je ne veux pas que ld porte soit ouv et te.
Losnijpen , b. w. (ik neep los, heb losgenepen), zie Losknijpen.
Lospakken, b. w. (ik pakte los, -heb losgepakt) , ontpakken , deballer,desempaqueter,
de faire, desemballer. Koopwarea debailer des mat chandises.
Lospappen, b. w. (ik papte los, heb losgepapt), met pap openen, amollir, ouvrir
au moyen d'un cataplasme.
tosplaats , vr. plaats, waarheen een fchip beftemd is , om te losfen , destination, f. arrivage , m. Wij bereikten de — om 9 our , nous atrivions a notre distination a 9 heures. —,
plaats, waar een fchip lost , dibarcadour,9m.
Losploegen, b. w. (ik ploegde los, heb losgeploegd), met den ploeg openen , ouvrir
avec la charrue.
Losplooijen , b. w. (1k plooide los, heb losgeplooid ), het geplooide openinaken , deplier.
Lospluizen , b. w. (ik pluisde los, heb losgepluisd), effilnquer.
Losplukken, b. w. (ik plukte los , heb losgeplukt), plukkencle losmaken, -detacher en
arrachant q. ch. '
ospoffen, b. w. (ik pofte los, heb losgepoft), poffende openen, ouvrir en heurtant on a force de frapper.
Lospoken, b. w. (ik pookte los, heb losgepookt), pokende losmaken, detacher_en
attisant le feu. — pokende openen, ouvrir avec l'attisoir.
Losporren , b. w. (ik porde los, heb losgepord ,) zie Lospoken.
Lospraten , b. w. (ik praatte los, heb losgepraat), door praten loskrijgen , d. verkrijgen , obtenir en parlant.
Losrafelen , b. w. (ik rafelde los , heb los-
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gerafeld), uitrafelen , erailler, efiTler.
o. W. ('met zijn) s'erailler, s'effiler.
Losraken, o. w. (ik raakte los, ben losgeraakt), met eenige moeite in vrijheid komen , se mettre en liberte, obtenir sa liberte. Ik weet niet, of hij dit jaar nog
wel zal
je ne sass pas s'il obtiendra sa
liberte encore cette annee.
hetgeen
vast zit, losworden, se detacher, se defaire. —, (fcheepsw.) van touwwerk ,
border. —, vlot worden , etre resins, e,
wegzeilen , demarrer.
a flot.
Losraspen, b. w. (ik raspte los, heb losgeraspt), raspende affcheiden, detacher on
sepater avec une rape.
Losregentn, o. w. (ik regende los, ben losgerekend.), door den regen losgemaakt worden , als : Het dak is losgeregend , la pluie
a fait un trou dans le toit, a puvert le toit„
Losrente , vr. losbare rente , tents rachetable.
Losrentebrief, m, obligation d'une rente racisetable,
Losrijden, b. w. (ik reed los, lieb losgereden) , rijdende losmaken, &tacker on ceparer en allant a cheval on en voiture.
Losrijgen , b. w. (iic reeg los , heb losgeregen), hetgeen geregen is, losmaken, delacer, dernire.Een corfet —, &lacer un corset.
Losrij ten , b. w. (ik reet los, heb losgereten), los fchuiven, arracher ou detacher
avec force ce qui tient a q. ch.
Losroeren , b. w. (ik roerde los , ben losgeroerd) roerencte losmaken, detacher en
remnant.
Losroesten, 0. (ik roeste los, ben losgeroest), door den roest losgaan, se detacher par la rouille. Het ijzer is losgeroest, la rouille a detacke le fer.
Losrollen, b. w. (ik rolde los, heb losgerold), ontrollen, developper, derouler.
o. w. (met zijn) se derouler.
Losrotten , o. w. (ik rottede los, ben losgerot), rottende losgaan, se detacher ou se
separer par la suppuration.
Losrukken, b. w. (ik rukte los , heb losgerukt), met eenen ruk losmaken, arracher,
detacher on separer avec force. Het paard
heeft zich van den halfler losgerukt , le cheval s'est &fait de con licon. o. w.
(met zijn) als: op den vijand —, marcher
vers l'ennemi.
Losrukken , o. van een fchip van zijnen kabel, demarrage,
Losfcherp , o. (in het krijgsw.) fchroot , mitraille ; vieille fetradle, f. (dont on charge
le canon.)
Losfcheuren. b. w. (ik fcheurde los, heb
losgefcheurd), fcheurende losmaken , arrachef, en dechirant, separer ou detacher. Zich
—, se detacher, s'arracher, o. w.
(met zijn,) met eenen fcheur losgaan, so
detacher.
Losfchieten, b. w. (ik fchoot los, heb losgefchoten), 'fchietende openen, ouvrir par
tin COUP de fusil , de canon.
Losfehobben , b. w. (ik fchobde los, heb losgefchobd), zie LosfGhurken.
Losfchoffelen, b. w. (ik fchoffelde los, heb
losgefchoffeld. ), met de fchoffel losmaken , arracher avec le sarcloir. —, met
de fchoffel open maken , remuer avec le
sarcloir. Schoffel het pad ter dege los , sat-,
clez hien le sentier.
Losfchoppen, b. w. (ik fchopte los, heb losgefchopt), met eenen fchop openen , ouvrir
avec tin coup de pied.
Losfehrobben , b. w. (ik fchrobde los , heb
los-
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losgefchrobd ,) fchrobbende affcheiden, se-1 s'ouvrir. De deur floeg van zelve los, la
porte s'ouvrit d'elle mime.
parer ou detacher en ft ottant. De bezem
Losilieren, b. w. (ik flierde los, heb losgevan den feel
demancher le balai
{herd), zie Losglijden.
orce
de
frotter.
—,
open
fchobben,
ouvrir
f
Losflijpen, b. w. (ik deep los, heb losgefleen fu ottant.
pen) , flijpende van een fcheiclen , detacher
LosCchroeven, b. w. (ik fchroefde los, heb
losgeichroefd) , fchroevende openen , ouvrir
en aigunant. Gij hebt het hecht van het
Ines los geflepen , vous avez aemanchd
une vie, ou ouvrir ce qui est ferme iz vis.
co:aeon en Paiguisant.
Losfchudden,
w. (1k fchuddede los , heb losgefchud) , fchuddende losmaken, secouer Loslanten, b. w. (ik foot los, heb losgefloten), het geen gefloten is, openen,
bien. Gij moet het bed ter cleeg—, ilfrut
bien secouer le lit. —, fchuddende affcheillij (loot den koffer in mine tegenwoordigheld los, it ouvtit le coffre en ma pu esence.
den , separer on detacher en secouant.
—, het geen met eenen ketting gefloten is,
fchuddende 'openen , ouvrir en seccuant.
losdoen, dechainer; Otet lee el/al:2es on les
Schud de doos met los, si vous secouez la
boite si fort, vous Pouvrirez.
f eu s a celui qui est enchains ou aux fers.
Sluit de gevangenen los, dechainez les priLosfchuijeren, b. w (ik fchuijerde los, heb
sonnzers.
losgefchmjerd.), met eenen ichnljer losmaLosfmakken , b. w. (ik fmakte los, heb losken zie Losmaken,
g-efmakt ,) losgooijen, ouvrir avec force.
Losfcii,niven, b. w. (ik fchoof los, heb losgefchoven), fchuivende openen, ouvrir. Losfrneden, b. w. (ik fmeedde los, heb losgefineed), hetgene gefineed is, losmaken,
Schuit de gordijnen los , ouvrez les rideaux.
detacher on elefaire ce qui est forge.
Losfchnrken, b. w. (ik fchurkte les , heb losgefchurkt), fchurkende openen, ouvrir en Losfrnijten, b. w. (ik finest los, heb losgefmeten), zie Losgooijen en Loswerpen.
se frottant contre. De koeijen hebben de deur
o. w. (ik fnelde los, ben losgelosgefchurkt, les vaches se soot frottees contre
fneld), als : Op iemand —, se jeter our Jonla porte et Pont ouverte par la.
du
e
susq.
q. avec impetuosite.
L osfelijk , zie Los , bijw.
Losfen, b. w. (ik loste , hob gelost), los- Losfnoeljen, b. w. (ik fnoeide los, heb losgelnoeid ,) fnoeijende openen, ouvrir en
makers, ontbinden, detaches-, cl:fizire, detallies 12 t.
defail e lee liens
lier. Iemands banden
Losinoeljen, b. w. (ik fnoeide los , heb loslosfpannen, ontfpannen,
de q. q.
gefnoefd) , fnoeijende openen,ouvu ir en tailbander. Eenen boog
debander tin arc.
Hout (nit een fchip) , debateler. Het
b. w. (ik fnoeide los, heb lost.
gefchut —, titer ou decharger le canon.—, L omasfnnoeren,
gethoerd), hetgene gelnoerd is, losdoen,
ontfchepen, dechasger, debarquer, vuettre
delacer,, desenfiler, denouer, delier,, deterre. De goederen worden heden gelost,
les marchandises seront debris quits anfourel'hui. terug icemen, door de v,-aarcle Losfolderen , b. w. (ik foldeerde los, heb losgefolcleerd), met den foldeerbout losmaken,
daarvoor in de plants to geven ; als: goededesvider, detacher avec le soudoir.
ren — , deg-ewer des biens. Len pand —,
retirer un gage. — , kwij t worden, lozen, L osfollen , b. w. (ik folde los, heb losgefold) ,
zie Losfullen.
zie Lozen. vrijmaken, racheter, ranconner, delivrer,.affranchir. Geyangenen —, Losfonderen, b. w. (ik fondeerde los, heb
losgefondeerd), zie Losfolderen.
eletivt er des ps isonniers. —, (fcheepsw.)
demonter le gouvernail. Losfpaden; b. w. (ik fpaadde los, heb losals : Het roer
gefpaad), zie Losfpitten.
o. w. (met hebben) loslaten , al , : Deze pan lost wel, la fature se detache bien Losfpalken, b. w. (sic fpalkte los, heb losgefpalkt), wild openen , ouvrir, elargir.
Bella poele; fig. Deze vrouw doer niets dan
laden en , (is zoodra niet bevallen of is Losfpannen , b. w. (ik fpande los, heb losgetpannen), ontfpannen, zie Ontfpannen.
er),
weder zwang,
cette femme ne fait que
Losfpelden , b. w. (ik fpeldde los, heblosgechanger et decharger.
fpeld.), hetgeen gefpeld is , losdoen, depinLosfer, mr celui qui declzarge, etc., dechargler.
verlosfer, hberateur.
geur; zie Losfen.
L yr. action de detacher, etc.; zie Losfperren b. w. (ik fperde los, heb losgefperd), hetgene gefpeld is, losdoen, als:
Losfen. De — van het gefchut, la decharEen rad. —, desenrayer sine roue.
ge du canon. De — der goederen of koopwaren , la dechatge des marchandises. De Losfpijkeren, b. w. (ik fpijkerde los, heb
— van een fchip, le dechargement d'un losgefplikerd), hetgene gelpijkerd is losmaken, el," cloner. Spijker deze planken los, devaisseau. De — van het hoot uit een fchip5
clouez ces ais.
le _debarelage. zie Ontladen , Onticheping.
Lo gfpil, yr. (fcheepsw.), cabestan volant ,
vri j kooping, u achat , m. rancon
Losfpitten, b. w. (ik fpittede los, heb losgebevrijcling, delivrance, f.
fpit), zie Losgraven en Losdelven.
Losfingelen, b. w. (ik fingclde los, heb losgefingeld), de fingels van een paard los- Losfplijten , b. w. (ik fpleet los, heb losgefpleten), fplijtende openen, ouvrir en fendoen, desangler.
dant.
Losflaan, b. w. (ik floeg los, heb losgeflaLosfpoe/en , o. w. (ik fpoelde los, ben losgen), flaande losmaken , detacher,
gefpoeld), fpoelende losgaan , se detacher
dre en frappant dessus , on avec en mai teals
on se defaire en &ant baigne. De wortels
ou ants e lusts ument semblable. — flaande
van dezen boom zijn losgefpoeld, Peau en
openen, ouvrir en frappant dessus ou avec
baignant le pied de cet arbre a detache
fin marteau ou untie instrument sembiable.
les racines, l'a deracine. —, b. w. degraEene deur met geweld—, forcer fine porte.
voyer. Het water heeft den grond van dezonder het nevendenkbeeld van flaan ,
zen muur los- of weggespoeld, Peat; el deenkel in den zin van : losmaken, losdoen,
gravoye ce
ouvrir, deplier, divelopper,, etc. zie LosLosfponfen
, b. w. (ik fponfie los, heb losp.
gaaken.
o. w. (met zijn) opengaan,
fponst ,)
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fponst), met eene (natte) fpons losmaken,
detacher ou de faire en epongeant.
Lostpreiden , b. w. (ik fpreide los, heb losgefpreid) , van een fpreiden, etendre, deployer,
staler. Spreid uwen mantel los, etendez
votre manteau.
Losfpringen , b. w. (ik fprong los , heb losgefprongen), fpringende losmaken, detacher avec effort en sautant dessus on contre.
fpringende openen, ouvrir en sautant
dessus ou contre. o. w. (met zijn) van
een gaan, se dejoindre , sauter, se separer,
se desuntr. — , fpringende openen, s'ouvrir par en effort violent. Het Plot fprong
van zelf los, la serrure s'ouvrit &elle mime.
Losfpuiten, b. w. (ik fpoot los, heb ' losgefpoten), fpuitende van een fcheiden,
detacher ou separer en seringuant. —, met
eene fpuit openen , onvoir a force de seringue.
Losflaan, o. w. (ik fond los, heb losgefhan), openflaan, etre ouvert , e. De deur
flaat los, la po, to est ouverte. De. poort
heeft den ganfchen nacht losgettaan , la
porte a ite ouverte route la nuit. Gij
hebt de deur los laten flaan , vous avez
laisse la porte ouverte. Het huis flaat
rondom los, la maison est tout ouverte.
Losflaande, openflaande boomen, des arbres
en plein vent.
Losfleken , b. w. (ik flak los , heb losgefloken), met een fcherp werktuig affcheiden,
detacher ou separer avec la Pointe de quelque instrument , avec une beclze, etc. —,
met een fcherp werktuig openen , ouvrir
avec la points de quelque instrument , avec
une beche, etc.
Losfloffen, b. w. (ik flofte los, heb losgeftoft), floffende van een fcheiden, Mather
ou separer
balayant, etc. zie Stoffen.
ftoffende openen, ouvrir en balayant,
etc.
Losilompen, b. w. (ik flompte los, heb losgeftompt), flompende openen, ouvrir not
porte d'un coup de poing on de pied.
Losffrijken, b. w. (ik flreek los, heb losgeftreken), flrijkende of flrokende affcheiden,
detacher ou separer en passant la main sur
q. cli. —, flrijkende openen
ouvrir en
passant la main sur q. ch.
Losttrooijen , b. w. (ik ftrooide los , heb losgeftrooid) flrooijende van een fcheiden,
repandre.
Losfluiven, o. w. (ik hoof los, ben losgefloveh); fig. losfpringen, zie losfpringen.
Losfullen , b. w. (ik fulde los , heb losgefold),
affcheiden, detacher ou separer en glissant.
fullende openen, ouvrir en glissant.
Lostikken , b. w. (ik tikte los, heb
tikt), tikkende affcheiden, detacher ou s eparer pat de petits coups. tikkende openen , ouvrir par de petits coups.
Lostimn-teren , b. w. (ik timmerde los, heb
losgetimmerd), hetgene getimmerd is, losmaken, detacher ou separer avec un marteau , etc. — , openen, ouvrir.
Lostoomig, b. n. fig. los, ioszinnig, toomeloos , libertin , e. evapore , e. events, é.
effi-ene , e, emancipe, e.
Lostooveren, b. w. tooverde los, heb
losgetooverd), door toovermiddelen affcheiden, detacher ou separer par des enchantements. —, door toovermiddelen openen,
ouvrir par des enchantements.
Lostornen , b. w. (ik tornde los, heb losgetorud) , tornende van . yen fcheiden , deem-
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dre. De voering van eenen rok
decant-1,e la doublure d'un habit.
Lostrappen, b. w. (ik trapte los, heb los- getrapt), trappende affcheiden , detacher
separer avec un ou d'un coup de pied. —,trappende openen, ouvrir avec ou d'un coup de
pied. Trap de deur los, ouvrez la ports
d'un coup tie pied.
Lostreden, b. w. (ik trail los, heb losgetreden ,) ouvrir d'un coup de pied. Eene deur
ouvrir une porte d'un coup de pied.
Lostrekken, b. w. (ik trok los, heb losgetrokken), trekkende affcheiden, detacher ott
separer en tirant.
trekkende openen,
ouvrir en tirant. Een clot —, ouvrir une
serrure, (en retirant le pine). Den grendel —, retirer le verrou. De gordijnen
— 5 openen, tirer ou ouvrir les rideaux.
o. W. fig. Tegen iemand —, se decbainer
contre q. q.
Losvallen , b. w. (ik viel los , heb Iosgevallen)„
door vallen iets fcheiden, of doen los zijn ,
detacher en tombant , als 1k heb twee tanden
losgevallen , ma chute est cause que j'ai deux
dents qui branlent. —, door vallen openen, ouvrir en tombant dessus on contre.
Hij viel de deur los, ii tomba contre laporte et la fit sauter De doos viel los , open,
la boats tomba et s'ouvrit.
Losvaren , b. w. (ik voer los , heb losgeva- ren), varende affcheiden, (Wacker ou
parer en menant tine voiture dessus ou contre. Hij heeft de planken der brug losgevaren, it a atachd les ais du pont en menant sa voiture dessus.
varende openen,
ouvrir ou enfoncer en menant une voiture
dessus ou contre.
Losvegen , b. w. (ik veegde los , heb losgeveegd), detacher en balayant.
Losvlechten , b. -w. (ik vlocht los, hub losgevlochten), hetgene gevlochten is, losmaken , denatter , detortiller.
Losvliegen , o. w. (ik vloog los, ben losgevlo•
gen), vrij vliegen, voter en liberte ,s'envoler.
—, (met zijn), fig. losgaan , se detacher ou se
defaire avec force. —, oengaan, als:
deur vloog los , la porte s'ouvrit avec force on
rapidement. Zoodra men hem zag, vlogen
al de deuren los, desqu'on le vat, touter
les pontes s'ouvrirent rapidement.
Losvlijen, b. w. (ik vlijde los, heb losgevliid),. eene opening makers, door hetgene
ergens ingevlijd is weg to nemen , ouvrir;
zie Vlijen.
Losvlijmen , b. w. (ik vlijmde los, heb losgevlijrnd), met eene vlijm losmaken, ouvrir
avec une lancette.
Losvouwen , b. w. (ik vouwde los, heb losgevouwen), ontvouwen, deplier, developper , etend, e.
Losvriezen , o. w. (ik vroor los, ben losgevroren of losgevrozen), door vriezen losgaan, se detacher, se separer ou se defaite par la gelee. —, door vriezen opengaan , s'ouvrir par la gelee.
Loswaaijen, b. w. (ik waaide los , heb losgewaaid), waaijende affcheiden, als De
wind heeft her losgewaaid, le vent l'a t.76tache. waaijcnde openen, als : 1)c wind
heeft de deur losgewaaid, le vent a ouvert
la porte. —, o. w. (met zijn) door den
wind losgewaaid worden, als • Het is losgewaaid, le vent l'a Macke. —, door den
wind opengaan, als : Het venfier is losgewaaid , le vent a ouvert la fenetre.
Loswarren , b. w. (ik warde los, heb losgeward), zie Ontwarren.
r
Los-
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Loswasfchen, b. w. (ik wiesch los , heb losgewasfchen ), wasfchende affcheiden, separer
ou detaches-cis levant. wasfchende openen , ouvrir en lavant.
Loswasfen , o. w. (ik wies los, ben losgewasfen) , zie Losgroeijen.
Losweeken , b. w. (ik weekte los, heb losgeweekt) , weekende affcheiden, detacher
ou separer en laissant tremper. a. w.
(met zijn) se separer on se detacher en trempant. —, weekende openg qan , als : Het
zal in warm water wel —, si vous le laissez tremper dans de Peals tiede, ils'om'rira.
Loswerken , b. w. (ik werkte los, heb losgewerkt) , degager, detacher ti force tie travail.
Loswerpen , b. w. (ik wierp los of worp los,
heb losgeworpen), zie Losgooijen en Losfmijten.
Loswezen zie Loszijn.
Loswillen, o. w. (ik wilde los , heb losgewild ) , gemeeialijk met uitlating van een
ander werkwoord , als : De deur wil niet
los , la porte ne veut pas s'ours ir ; je ne saurais
aide ne pith ouvrir la porte. De gevangene wil
los , le prisonnier vent etre ass en liberte.
Loswinden, b. w. (ik wond. los , heb losgewonden ), open winden, developper, defaire.
Losworden, o. w. (ik werd of wierd los,
ben losgeworden), se detacher, se defaire.
de q. q., de q. ch. —, uitfpatten , op den
hol zijn , exts avaguer , s'imanciper,, se desseller.
Loswrijven , b. w. (ik wreef los , heb losgewreven), wrijvende affcheiden, detacher on
separer eoi flottant. openwriffen , envrsr en frottant.
Loswringen , b. w. (ik wrong los , heb losgewrongen) , wringende bevrijdcn , arracher en tordant. —, het gewrongene open
waken, detordre, detortiller.
Loswroeten , b. w. (ik wroette los, heb losgewroet) wroetende losmaken, detacher
ors separer en fouillant. openwroeten ,
ouvrtr en fon:dant.
w. (ik zegelde los , lieb losLoszegelen ,,
gezegeld) ; zie Ontzegelen.
Loszetten , b. w. (ik zettede los, heb iosge zet) ()pep d.oen , ouvrir.
Loszijn , o. w. (ik was los , ben los ge-weest) ,
in vrij.heid zijn, etre libre. De gevangenen zijn los , Les pa isonniers soot libres,
soot en liberte. niet vast zijn , etas ditache , e. etc. zie Los. —, open zijn,
etre caves t, e.
LoszItten , b. w. (ik zat loc , heb losgezeten),
zittende affcheiden, detacher on'sepates en
zittende op-enen ; ous'asseyant de.ssus
vrir en s'asseyant dessus. o. w. (niet
hebben), los zijn , etre d:tache , etc. Zie
Loszijn. Het hoefiger zit los, le fir loche. De =den zitten los , les dents beanlent.
Loszullen, 0. (ik zoudc of zou los ;–zonder veil. dcelw.) , gemeenlijk met uitlating van een ander werkwoord , als : De
deur zal los (zijn), la poste sera onverte',
je vex que la porte soft ° n y e' te.
Loszwachtelen , b. w. (ik zwachteide .los ,
heb losgezwaehteld), hetgeen gezwachteld
is , losdoen , defaise des bander, desemmailtotter. Eene wonde —, debander one plaie.
Lot, o. flaafje , flokje , cedeltje , enz. , waardoor men jets uitdeelt en flrejdige of oozekere dingen beflist, als : Het — over jets
werpen, jeter le sort de q. ch. Somtijds gefchie-den de verkiezingen bij het , quelquefois les elections se font au sort, par le
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sort. Het — zal beflisfen, le sort en Weidera; fig. Het — is geworpen , (het beflint is genomen ,) le sort , le de en est fete ; le
parti en est pres. aandeel , d.eel floodlot, destin, sort, lot, as. destinee, j: Vervolging is mijn , mon lot , mon sort est
d'être persecute, e. Dit is het gewone —
der veroveraars , c'est le sort ordinaire des
conquerants. Met zijn — te vreden zijn,
eta e content, e. de son sort. Een treurig
nn ttiste sort. Men kan zijn — niet ontgaan , on ne peat eviter on fair son destin.
lk betreur zijn ongelukkig —, fe plains sa
malheureuse destinee. Te — ' allen, (te
beurt vallen), zie peurt. aandcel in
ecne lotenj , het briefje, dat dit aanduidt ,
prijs 5 dien men daarvoor betaalt , Mijn'
broeder is het bests toegevallen , le meilleer lot est echu a mon frere. 1k heb twee
loten in deze loterij , Pal deux, lots dans
cette loterie. Ik heb het hoogfle — getrokken , le gros lot sn'est echu. belasting ,
enkel in de uitdrukking , impet, as. —,
fchot en lot betalen , payer les taxes.
Lot , o. fcheut , het jongohout 5 dat een boom
in een jaar krijgt , jet, rejeton, tn. bouttire,f.
Het jonge — der eiken is bevroren , les rejetons des chines sont gelds. — aan eenen
boom , dat op eerie lengte van 5 of 6 duim
afgezet is , ook gefnoeide wijnrank, courson on crochet. zie Loot.
Lotboek, 0. livre qui Bert a tirer au sort,
aux lots , livre du destin, m.
Lotbriefje, o. loterijbriefje 9 billet de loterie, lot, m.
Lotbus , yr. bolts on vase qui contient les
lots, on qui sort a tirer des lots , capes.
Loteling , m. (in de nieuwere gefchied. ) , degene die tot de krijgsdienst is opgefchreven , conscrit. De lotelirigen zijn reeds bier,
les conscrits sent dela ici. —, requisitionnail e , milicien:
Loten , o. w. (ik loOrte„ heb geloot)„,liet
lot over jets werpen , verloten , lotir,- timer
au sort, jeter le sort. Wij zullen er pm
— , wie fierven zal , goes tee es ons au sort
a qui snouts a.
celui qui tire au sort, qui jette
Loter,,
le sort.
Loterij , yr. verloting , loterie. In de — leggen , zetten , fpelen, mettre a la..,loterse.
Eene — trekken , timer vise loterie. Hij
heal bet hoogfte lot nit de — getrokken ,
it a gagne is gros lot a la loterie.
Loterijbriefje , o. Iotbriefje , billet de loterie,
Loteriikantoor, 0. bureau de loterie,
Loterijman , m. celui qui tient cue loterie
numeros, vendeur de billets tie loterie
collectent)
Loterijfpel , o. feu de loterie, ns.
L-otgemeen , b. n. in hetzelfde lot deelende , qui snbit ou eprouve le mime sort.
en yr. degene die met een'
Lotgenoot ,
-ander' in hetzelfde lot dealt , celui ou cello
qui eprouve on cubit le mime sort , compagnon , compagne de fortune on d'infortune ,
coin fres e,frere d'etat, consorts, meerv. (nicestal in de regtsgel.)
Lotgeval , o. avontuur,, datgene wat iemand
overkomt, aventure lemand zijne lotgevallen verhalen , raconter sec aventures a
q. q. Zie ook Lox in de eerie beteekenis.
Loting , yr. het loten, tirage an sort, m.
De — had den 4den April plaats 9 le tirage
out lieu le quatre "brit. Bij —, au sort,
par le sort, par voielu sort.

Lot-
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Lotfpel , o. kansfpel , jeu de hasard , tn. dotevie, f.

Lotfpraak , vr. Godfpraak , oracle, m.
Lotto , o. zeker loterijfpel , elders kienfpel
genaamd, loterie a nurneros f. feu de lotto, in.

Lottrekker,, in. die het- lot treks, celui qui
tire au sort.

Lotusboom , in. (in de kruidk.) lotier,, alizier ; de vrucht hiervan , alize , f.
Lotverwisfelaar; m. die bij eene loting zijn
lot met eenen anderen verwisfelt , celui
qui echange son lot, on billet, ichange ,
remplarant.

Lotverwisfeling, yr. verandering van lot,
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In dezen zin is het bijna buiten gebruik , behalve in de fpreekwijs : Met — en biedea
komt men bij elkander,, (fluit men den koop)
en marchandant on fait un marche.
prijzen , loner, exalter, clever. God —
en danken, loner etremercier Dieu.
Mijne ziel, looft dpn Heere ! moo ame,
glorifie , magnifie le Seigneur! Bijna ally
menfchen worden gaarne geloofd , .(geprezen), presque tons les hommes azment
(oul. gelijk ook bier en daar
etre lone's.
nog thans), beloven , promettre.
Lover, m. zie Bieder,, —, die prijst , celid qui lone, etc. —, belover,, celui qui promet, prometteur.

Loving , vr. promesse.
Lozen , b. w. (ik loosde , heb geloosd),
zich van iets ontdoen , lacher, laisser alwigchelaar,, die iemands
Lotwigchelaar,
ler,, se defaire de q. q. ou de q. clz.,
lot.bepaalt, devin, qui predit
—
charger,, evacuer,, faire &outer. Zijn wauit de flerren , astrologue.
ter —, faire de l'eau, uriner, passer;
Lotwigchelarij , vr. devination au vfoyen du
sort des acts es,
fig. zuchten —, pousser des soupirs. Len
pakje —, (in de kraam komen , inzdnd.
Lotwisfel , m. zie Lotverwisfeling.
Lotzegger,,
van ongehuwden) , se &charger de son padegene , die iemands lot
quet, accoucher. Hoe zullen wij dezen
voorfpelt , zie Horoskooptrekker,, Waarzegmensch
? (kwijt raken ,) comment nous
ger,, devin.
defaire de cot homme?
Louter,, b. n. zuiver , onvervalscht , pur, e.
ecoulequi ect sans mixtion , sans melange, epure, Lozing , yr. het lozen, decharge,
merit , vidange, evacuation, —, (in
e, raffine , e. — good , de l'or pur. — wade geneesk.) van een fchecp vocht uit het
ter, de P eau pure; fig. Het i s de loutere
hoofd Haar de neusgaten , coryse, m.
waarheid , (het is de zuivere waarheid) c'est
Lub, zie Lob.
la Write toute puxe; bijw. niets dan
als: Het zijn — goede vrienden , ce soot Lubben , b. w. (ik lubde, heb gelubd), ontmannen , fnijd.en , de teelballen wegnemen ,
foes de bons amis. Het is — ligchamelijk
om hen daardoor voor de voortteling ongenot , ce n'est Tien que du plaisir sensvel.
gefchikt to maken , inzonderh. van dieren,
(in Gelderr.) als : Het fmaakt —,
doch ook , hoewel ilechts in de gemeene
(laf,) it est sans gout, it est fade, inszpide; bijw. purement , nottement.
volkstaal , van menfchen , chatrer, tailler,
couper, rend! e eunuque , mutiler. Honden ,
Louteraar,, m. degene , die loutert , a neur ,
chatrer des chiens. Eenen haan
(van fuiker) r4Pieur.
chaponner ran coq. Men lubt de hanen in
Louteren , b. w. (ik louterde , heb gelouterd), zuiveren , affiner,, purifier , epurer,,
Mei en Junij , on chaponne au viols de Mat
clarifier-, (in de fcheik.) rectifier, coupelet de Juin. Een paard couper on ,chatrer
ler. Deze droop moet gelouterd worden,
zin cheval. Een gelubde , ontmande flaaf,
it faut epurer ce shop. Good
ran eunuque, un castrat, no esclave muti, psi; iffier de l'or. Gelouterd gaud, de l'or Puld ; fig. verminken , chd,trer , mutiler,
eenige plaatfen in een boek wegftrijri fie. De fuiker
clan ifier ,
au
rafflner le sucre ; fig. Het bloed —,
ken, s etranchcr quelques endroits d'unlivre;
ten , de/141er le sang. Zoe Zuiveren , Reinschatrer un livre. - 7 bedriegen , bedotgen. De ziel -worctt door tegenfpoeden geten , tromper,, dui er. Zij hebben hem ter
louterd , lame s'epiire par des afflictions.
dege gelfibd ils Pont bien dupe.
Louterend , b. n. zuiverend, depuratoire; zie Lubber , degene die , inzond. dieren, lubt,
Zuiverend.
chdtreur ; fig. die can bock verminkt, ccLouterheid , yr. zuiverheid, porete, qua,lite
lui qui :Tongue aan iivre; fig. qui le chdtre.
de ce qui est pur.
Lobbing , yr. het lubben , action de chatrer,
Loutering , yr. het louteren , pus rfication, f.
castration,—, verminking, mutilation, etc.
dp.urement, °Amu:6w ,
zie Lubben.
&titivation, clarification, f. afflimge , r..
, vs. (in do Lubmes o. coutean a chatrer, etc. zie Lubfel-16k.) rectification.
ben: fig. Iemand onder het — houden , (ieLouterlijk , zie Looter, bijw.
mand den voet op den nek zetten), tenir
Louterpan , vr. ( in de fuikerraffinaderijen),
q. q. sous sa patte.
chaudiàrc a rapier, a clarifier le sucre.
Lucht , yr. dat vloeibare en veerkrachtige
Louterflal , een ongemak bij de paarligehaam , dat men wel nice zien , maar
den , wanneer bun het water , zoo zuiver
walks be weging men gevoelen kan , en hetals zij bet gedronken hebben , weder afloopt,
welk men telkens in- en uitademt , air, m.
opflopping van water , koudepis retention
Ontvlambare —, air inflammable, gaz, us.
d'urine
De leer van de eigenfchappen en werkingen
Loutertrog, in. bac de decharge.
der —, Paerometrie, f. De leer van het
Louw,, vr. (op fommige plaatfen) zeelt , zie
evenwigt der — , adrostatique, f. Tot cle
Zeelt.
behoorende, aerien, ne. Luclitkunde ,
Louwdaat, zie Laauwdaat.
Verhandeling over de — , aerologic. WaarLouwmaa.nd , yr. eerfle maand des jaars , fanzegging door de —, airomancie. De vrije
vier, ,mois de janvier, m.
—, le grand air. De — omgeeft den aardboi ,
Lovell, b. w. (ik loofde , heb geloofd) , op
Pair environne le globe terrestre. De —
prijs fiellen , eenen prijs vragen , mettre a
nit eene ruimte pompon, pomper Pair d'un
prix, demander. Hoe veal looft gij dit larecipient. Jets in de — hangen , zetten,
ken ? combien demandez-vous de cc Oral)?
enz. , mettre ou exposer q. ch. a Pair, a
PeRr2
changement de sort , m. vicissitude de la
fortune.
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Pevent, eventer; zie Luchten. fcheppen, frisfche of verfche — fcheppen,
prendre fair, respirer Pair. In de —fchieten , tiler un coup en Pair. Hij is zeer
gevoelig voor den minflen indruk der —,
it est d'une grande sensibilitó a toutes les
impressions de fair; fig. Zijnen boezem
geven, (zijnen boezem ontlasten), dicharger son coeur, dire ce qu'on a sur le coeur.
pit geneesmiddel geeft , (geeft verlichtins aan de borst) 7 .ce remede degage la
poitrine. Hij ontving eenen flag op de
maag , die hem. de — benam , it recut un
coup dans l'estomac, qui lui fit perdi e vent,
qui lui fit perdre la respiration. Een fchip
in de — laten fpringen, faire sauter an
vaisseau. Zijn fchip in de — laten fpringen , (de lcmt in het kruid werpen,) se
sauter. (fpreekw.) Kasteelen in de
faire
bouwen, (zich met hersenfchimmen vermaken ) batir en Pair, faire des chateaux
en Espagne. , eene zachte beweging in de
Iucht, koeltje , koelte , air. Er komt --,
it commence aaire
f ade Pair; le vent s'auginente- it commence venter ; it commence a
Er
bewoog
zich geen luchtje,
aire
du
vent.
'
f
n'y avoit point du tout d'air ; it ne
faisait point d'air; it ley avait pas
un brin d'air; it ne faisait pas une haleine de vent. De — komt door dit
venfler, door deze deur,, Pair vient par
cette fenetre, par cette porte. —, dampkring , air , atmosphere, f. De gefleldheid der —, la temperature de Pair. Eene
an air serein., Eene
heldere of klare
un air convert. Eene koude
betrokkene
lucht —, an air froid. Eene zachte —,
un air
an air doux. Eene gematigde
on air epais, lourd.
tempere. Eene dikke
Eene fine —, an air vif, subtil. gewest , klimaat, climat, air , in. De verandeting van — heeft den zieke veel goed
gektaan , le changement d'air a fait beaucoup
de bien au inalade. reuk, geur , odeur,
yen, dire ce quo Pon a sur le coeur ; def. vent, m. De — van het wild krijgen ,
halener ; pretzel' e le vent , als : De honden
kregen de — van het wild, les chiens halenerent (la bete;) fig. De — van eene zaak
hebben , (er lets van bemerken) avoir le vent
tie q. ch.; decouvrir ou eventer la meche;
decouvrir le pot aux roses. Zoodra wij er
de — van kregen , des que nous decouvi imes
la meche. Geene — op Lets hebben, (er
geenen zin in hebben) n'etie pas tentc, e,
de q. ch., n'avoir point de gout pour q. ch.
De — is daar niet kiaar, (het is daar niet
pluis) it ne fait pas bon la. —, (b!j wijnverlaters) gezwaveld dock, om wijnvaten
daarmede to luchten, meche ou toile souffrie;
zie ook Luchtje.
Lucht, zie Luchtig.
'Luchtader,, vr. luchtpijp , trachee-artete,
polsader, artere.
sifflet,
Luchtbefchrijviir , yr. befchrijving van de
eigenfchappen 'der lucht , aerographie.
Luchtbewoner,, m. habitant de Pair; zie
Luchtgeest ; fig. vogel, oiseau.
Luchtbewoonfler,, yr. vrouwelijke Luchtgeest,
sylphide.
Luchtblaas, vr. bulls d'air. — in glas, enz.
bouillon, tn.
Luchtblaasjes, yr. meerv. Nolte in zilver
of gouddraad , (bij draadtrekkers) goufles', f.
Luchtbol. , m. zekere bol , met verdunde lucht
waarmede lien zich tot .een ze-
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here hoogfe in de lucht verheft, aerostat,
ballon adrostatique. Luchtbollen ( bij landmeters) nivemi, m. pl. Bestuurder van
eenen
aerostier.
Luchtbolletje in het water, o. bulk d'air , f.
Luchtbolkunde , f. adrostation.
Luchtdigt , b. n. waar de lucht niet kan doordringen , impenetrable a Pair.
Luchtelectrometer, m. (in de natuurk. ) zeker
werktuig, om de eigenfchappen der lucht
to onderzoeken , electroscope.
Luchten, b. w. (ik luchtte, heb gelucht),
aan de verfche lucht blootilellen , met verfche lucht laten doorfpelen, aerer, eventer,
exposer a Pair, mettle au vent. Eene kamer, een vertrelz airer une chambre,
un appartement. Koopwaren, kleederen —,
(het zij wegens befmetting als anderzins ,)
meth e des tnarchandises , des hardes a Pivent,
les eventer. Vaten
eventer des tonneaux.
Een' rok eventer un habit. —, met
gezwaveld dock berooken, souffrer; bailer
de la toile souffrie dans (un muid de yin.)
, Deze wijn moot gelucht worden, ce vin
doit titre 'squire; fig. verdragen, duldem ,
souffrir,, supporter, tolerer; bijna enkel gebruikelijk met zien, als: Zij mag hem —
noch zien , elle ne saurait le supporter , souffrir. —, o. w. (met hebben) geur verfpreiden, sentir, rendre une odour , 'etre
odoriferant, 0. —, Cbij lagers) van honden,
de lucht van het wild krljgen, halener,.
(la bete ,) pi endre le vent.
Luchter, m. degene die lucht, celui qui evente,
etc. , zie Luchten. —, op fommige plaatfen
voor lichter,, (lamp)lampe, (lantaren)lanterne,
Luchtgat, o. opening, waardoor de lucht dringt,
ouvelture par ou Pair entre ,f., soupirail,
no. ventouse, buse, f. De luchgaten van
eenen kelder toefloppen, boucher les soupiraux d'une cave. De luchtgaten , welke
dienen , om e lucht ergens uit to laten ,
les events, — van eenen regenbak,
ventouse de citerne, f.
Luchtgeest, m. een der zoogenoemde elementaire geesten , die de lucht bewoont , esprit
airless, sylphe, m. sylphide, f
Luchtgezigt , o. (loij fchild.) gezigt, dat hoofclzakelij k de lucht voorflelt, tableau qui represents Pair, ns.
meteors,
Luchthartig , b. n. luchtig, vrolijk, enjoue, e.
gal, e. jovial, e, joyeux , Buse. Een —
jongeling un Jenne homme enjoue. Een
gemoed, un esprit jovial; —, bijw. gaitment , garment, d'une maniere enjoude.
Luchthartiglieid vr. luchtigheid , vrolijkheid,
gaiete , grate, humeur joviale , esprit
jovial, enjouement, m.
Luchthartiglijk , zie Luchthartig, bijw.
Luchtie o. verkl. w. van Lucht , windje ,
koelie leger souffle, petit vent, Zephyr,
on. petite haleine de vent, f:, brin de vent,
in. Er waaide of er bewoog zich geen —,
it n'y avait pas un brin de vent. Zie Lucht.
Een — fcheppen, prendre Pair, faire
petite promenade. Na het eten zullen wij
een — fcheppen apres le diner nous ferons
tine petite promenade. —, kleine koelte,
petit vent frais ; fig. Om een — gaan, raken, (verloren gaan), se perdre;
omkomen), perir. Daar komAt een (eene
kleine verademing) it vient un petit soulagement.
Luchtig, b. n. waar de lucht eenen vrijen
doortogt heeft, (are , e. exposé, e, 4 Pair.
Ecu — huis, une maison bien aerie, qui
est
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est en bel air. — van kleederen , ligt , dun,
leger,, ere. Een — kleed , un habit bien
waarin
ldger, fam. un habit guilles-et.
vele ledige ruimten , los , van brood
en ander gebak , fermente , e. — brood, du
pain fermente ; van hier : ligt te verteren,
ldger,, be, facile a digerer, de facile digestion. Men noemt luchtige fplizen , die
de maag niet bezwaren en gemakkelijk te
verteren zijn , on appelle aliments legers ,
qui ne chargent pas l'estmac et soot faciles
digeret ; fig. luchthartig , enjoud , e. gal,
e. joyeux , ease , jovial, e. Hij is — van
aard, il est d'humeur feriae ou joyeuse.
ligt op de beenen, engambe , e; —, bijw.
luchthartig, gaiement , gaiment, d'une maniere enjoude. —, van koren , als: Het ko, van de
ren staat —, le bled est clair.
wijze waarop men gekleed. gaat , als : Hij
kleedt zich
it est vita legeremeo t.
Luchtigheid, yr. dtat ou qualote de ce qui est
afire, etc. Zie Luchtio-6 7 — 7 luchthartigheid,
gaiete , galte , f: enjouement, m.
Luchtigjes , bijw. zie Luchtig , bijw.
Luchtiglijk , zie Luchtig , bijw.
Luchting , yr. action d'eventer, etc. eventemeat , m.
Luchtkarceel , o. fig. Herfenfchim , als : Luchtkafleelen laouwen , (kafteelen in de lucht
bouwen), zie Lucht.
Luchtkunde , yr. kennis van de lucht , adromdtrie , adrologie.
Luchtledig , b. n. zoo ledig , dat er zelfs
geene lucht in is , vide. Luchtledige ruimte , vide , tn. De wijsgeeren hebben te alien
tijde veel getwist over het beflaan der luchtledige ruimten ; de een bcweerde , dat het
gansche heelal overal vol was , de andere
dat er ledige ruimten waren , les philosophes
ont beaucoup dispute dans toes les temps sur
le vide; les uns voulant que tout l'univers
dtait entierement plein, les autres soutenant
qu'il y avait du vide.
Luchtmaking , yr. adrification.
Luchtmeetkunde, yr. (in de natuurk.), eudiomettle. Dat deze kuride aangaat, eudiomets ique.
Luchtmeter, m. (in de natuurk.) werktuig om
den graad van digtheid , enz. der luck te
bepalen , te meten, aerometre , eudiometre;
zie Luchtweger. —, om de uitze,ting der
lucht te leeren Mennen, luchtdigtsheidmeter , manometre, dasimetre, manoscope.
om de verdikking der lucht te meten,
elotdrometre.
Luchtpijp , yr. luchtbuis, buis of pijp waardoor de lucht gaat , tuyau par le quel passe
Pair,
—, (in de ontleedk.) liichtweg ,
conduit de respiration , m. inzonderh.
die buis of pijp , welke de luck in en uit
de longen brengt, trachee-artere , siifiet ,m.
Luchtpijpgezwel , o. (in de geneesk.), trachdocele, f.
Luchtpijpflagader van den nek , yr. artis e ,
trachee cervicale , f.
Luchtpomp , vr. (in de natuurk.) zeker werktuig, om de lucht nit eene ruimte te pornpen, machine pneumatique, machine du
vide, pompe pneumatique, pompe a air.
Luchtpompmaker,,
faiseur de pompes pneumatiques.
Luchtreis, vr. reis in eenen luchtbol , voyage
dans un aerostat ou ballot; ostatique ,
in. voyage ait ien.
Luchtreiziger,
aironaute.
Luchtruim , o. de lucht, dampkring, atmosphere, f.
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Luchtfchip , o. zie Luchtbol.
Luchtfchipper,, m. degene die in eenen lucht.
bol door de lucht vaart , adronaute, aliasta;ier ou adroctateur.
Luchtfchuw,, b. n. luchtvrees , adrophobe.
Luchtfchuwheid , yr. adrophobie.
Luchtgefleldheid , vr. gesteldheid der lucht,
ten opzigte van warmte en koude, enz.,
climat, m.
Luchtfpringer,, m. degene , die luchtfprongen
maakt , cabrioleur,, sauteur, voltigeur.
Luchtfprong , m. fprong in de lucht, saut en
fair, m. cabriole, gambade, f. Luchtfprongen maken, sauter, cabrioler, faire des
(bij
cabrioles , des touts de souplesse.
paardenrijders ) balotade, f. — , kruisfprong, bid het danfen , entree/oat.
Luchtfteen, m. (in de natuurl. gefch.) miteorolithe , f. zie ook Donderfleen.
Luchtftreek , yr. (in de aardrijksk.), eene
der vijf deelen , waarin men den aardbol
vercleelt , ten opzigte der warmte of koude,
zone. De aardbol wordt verdeeld in vijf
luchtftreken , waarvan de middelfte den naam
draagt van veizengde , de twee volgende
aan beide kanten , gematigde , en de twee
aan de polen, bevrozene of koude , on divise
le globe en cinq zones , dont celle du milieu
est la zone torride; les deux qui la suivent
de chaque cite, les zones temperdes ; et les
deux autres , les zones glaciales. Streek der
aarde , bepaald naar de lucht , climat , rn.
Eene koude —, un climat froid. Eene gezonde , un climat sere/p. Aan eene
ontwennen declimater.
Luchtftroom , m. colorant ;Pair.
Luchtvat , o. der planten , trachde
Luchvaten van de long, bronches, f. pl.
Luchtverheveling , yr. metdore, m. Hiertoe
betrekkelijk , metiorique.
Luehtverfchijnfel , o. verheveling, meteore ,
phenomena. m. Een vurig—, un mdtdore igne.
Luchtvormig, b. n. ado 'forme.
Luchtweg , m. (in de ontleedk.) conduit earlfere , m. inzonderh. in den gorgel , glotte,f.
Luchtweger, (in de natuurk.) barornetre,
zie Luchtmeter.
Luchtzinnig, zie Luchthartig.
Luchtzinnigheid , zie Luchthartigheid.
Luchtzinniglijk , zie Luchthartiglijk.
adrostathonion.
Luchtzwaartemeter,,
Lui , b. n. traag , vadzig van aard , den arbeid
fchuwende , paresseux, ease, fainéant , e,
oiseux ,euse , oisif, ire, musard, e. Een
mensch , unlzomme paresseux oufaindant,un
paresseux, un fainéant. Eene luije vrouw,,
une femme paresseuse ou faindante , rine paressetae, une faineante. Een — leven leiden,
mener une vie oiseuse ou oisive. Luije hond
paresseux ! —, (op de Veluwe en elders)
vermoeid, fatigue , e. —, bijw. d'une maniere
oisive, en paresseux. fchrijven , étre paresseux, ease, d'ecrire. — werken, travailler avec paresse , lentement.
meerv. (in den dagelijkfchen fpreekLui ,
trant) voor : Lieden; zie dit woord.
lui mensch , paresseux, faineant,
Luiaard,
aitard, m. De luiaards beminnen de rust,
fles
paresseuxitiment le repos. — (viervoedier), paresseux, ook as genoemd.
Luibak , zie Luibuis.
luiaard, pat esseux fainéant.
Luibuis,
Luibuizen, o. w. (ik luibuisde , bib geluibuisd) , luijeren, paresser, faineanter.
Luid, b. n, en bijw. , dat gehoord kan worden , hard , van toonen of klanken , haut
e, eclatant, e. Met Wider item fpreken,
pewRr3
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parler a haute voix, parler haut. Spreek
-hider, ik kan u niet verfiaan , parlez plus
ne vous entends pas. Hij fpreekt
haut,
te it a la parole trop haute. Een —
gelach, ties ris eclatants. Men hoorde
Diets, dan een — gelach, on n'entendait
Tien que des ris eclatants. Een— gelach aanheffen, — lagchen , faire de grands Oclats de rire,
eclat er de tire , rire haut. Een gefchreeuw, tie hauts cris. Een — gefchreeuw
sanheffen , — fchreeuwen 9 crier a haute
voix, faire de hauts cris , jeter les hauts
et is. — roepen , appeller a haute voix.
Lind, o. inhoud , enkel in : Naar— van , scion,
suivant, d'apres , conformement a. Naar —
van den inhoud des y erdrags , suivant la teneur du contrat.
Luide , zie Luid , b. n. en bijw.
Luiden , o. w. (ik luidde , heb geluid), klinken , sonner, rendti un son. Deze verzen
— niet wen, ces vets ne sonnent pas bien.
Deze periode luidt wel , cette periode sonne
bien; fig. Dat luidt vreemd , (dat klinkt
vreemd , fchijnt vreemd), cela semble &ranger. Hetgene men van u zegt, luidt seer
kwalijk , ce qu'on dit de vous, sonne bien
Zijn antwoord luidt niet gunflig , sa
reponse' n'es: pas favorable. De woorden —
dos, voila la teneur des paroles. Gedurig
, fam. sonnailler. Wel —, (met braafheid en goede zeden overeenkomen) , sonner bien. —, de klok trekken , ens. Zie het
in dezen zin meer gebruikelijke Luijen.
meerv. (in den gemeenzawen
Luiden ,
fpreektrant voor) lieden ; zie Lieden.
Luidend , ( tegenw. deelw. zie Luiden) —,
b. n. geluid ge yend , klinkeod , sonnent, e.
resonnant ; zie Welluidend. Kwalijk ,
qui sonne coal, dissonnant, e. malsonnnant
e. Kwalijk luidende woorden, des paroles
malsonnantes.
Luider,, m. zie Luijer , in.
Luiding , yr. action de sonner, etc. Zie Luiden. —, zie Luijing.
Luidkeels , bijw. zoo midmogelijk , zeer luid
a haute voix , tout haut. fchreeuwen ,
crier a haute voix, crier a tue-tête ou de
Conte sa force. — lagchen , rire a gorge ellployee, rire anx eclats &later de rite,
faire de grands eclats de rife rire haut.
Luidruchtig , b. n. dat luide klinkt , met geraas,
ruifchend , bruyant, e. Luidruchtige fpelen ,
vous
ties jeux bruyants. Gij zijt al te
aites trop de bruit. —, bijw. a yes bruit,
faver
grand bi nit, bruyamment. (*)
Luictruchtigheid , vie grand bruit , M. Zijne
— verveelt mij , le bruit qu'il fait , m'ennuie.
Luijen , 0. w. (ik bride, heb geluid), geluid
geven , (zie Luiden), inzonderheid van
klokken, soccer, tends e un son. De klokken —, les cloches sonnent. De klokken
trearig, les cloches sonnent lugubiement.
Het luidt middag, voila midi qui sonne. —
de klokken trekken , sonner lee cloches, titer la cloche. — wanneer de kerk aangaat ,
soccer le sermon. Er was een tijd , dat men
bij het aangaan doe kerk Met mot , it y
avait tin temps oa it etait defendu de sooner
le sermon. Voor de eerfle meal —, sonnet
le pi envier coup; sonnet- le premier. Voor
de laatfie meal sonner le dernier coup,
sooner le danger, coroner a la volje. Dc
vesper begint , men luidt, Vdpt es 5000505.
Dikwijls en aanhoudend met kleine klokjcs
,
sonnailler. Over eenen doode
(hem overluijen) sonner poser us; more.

LUI
Spreekw. heeft hooren maar weet
niet waar de klepel haagt , (hij heeft iets van
de zaaie gehoord., maar hij weet het eigenlijke , het fijne , er niet van) , it a entendu
parler de l'affaire, mais it n'a qu'une connaissance superficielle de la chose. —, b.
w. van klokken, dezelve bewegen , geluid
doen geven , sonner. De klokken —, tit er
la cloche , sonner les cloches. De flormklok
sonner le tocsin. Alarm —, sonner
Palarme.
Luijen , 0. action de sonner, etc. Qnder het
— der klokken, au son des cloches.
LI-tiler, m. clegene die bide sonneur.
Luijer , m . (gesneen w.,) klap , souffle:. Iemand
ecnen om de ooren geven , donner un
souffle: a q. q.
Luijer , yr zie Luure
Luijeren , o. (ik leijerde 5 heb geluijerd),
foul. )lui in iets to werk gaan , lui zijn in lice
doen van iets ,als : Op eene belofte —,
&le paresseux a faire ce qu'on a promis.
—, thans , lui zijn, faire le faineant, faineactor,, parecser. hij heeft den ganfchen
day gelmjerd , it a paresse tante la foul-nee.
Luif of Luifel, y r. verdekt uitftek voor een huis.
wegens de geluicheid geeft men dezen
naam ook son het voorfte en vooruitflekende gedeelte van eenen vrouwenhoed ,
auvent , tejeteau , m. Wij fcholen
voor den regen order eene —, nous nous
mettions a Pabri de la pluie sous un auvent.
Luijing , yr. action de sonner,,etc. zie Luijen.
Link , o. valdeur op solder, op eenen kelder,
enz. of de opening , die met deze valdeur
geiloten worth, trappe, Doe het —
open, levez la trappe. Het — was open,
en hij viel in den kelder, la trappe etait
ouverte , et, it tomba dans la cave. Door
een — op den solder komen, monter dans
un grenier par la trappe. — , om de
ramen van buiten te finite'', elders verifiers
genaamd, contrevent, —, van binnen ,
auclers blinde, volet, m. De luiken zijn nog
met gefloten , les volets ne sont pas once; e
ferries. —, op fchepen , panneau, m.
ecoutille f.
Luiken , b. w. (ik look , heb geloken) fluiten , fencer ; bijna enkel gebruikelijk ten
opzigte der oogen, aio : De oogen —,fernier
les yeux. Ik heb dezen nacht geen oog geloken , gefloten , je n'at pas ferme l'oeil pendant tonne la nuit. De oogen van eenen
flervende — former les yeux a un mort.
Luikgat , o. (link op fchepen) , ecoutille , f.
—, nokgat (in de boetwk.) ventouce, f.
Luikje, o. kleine opening in een
ecoutillon , on.
Luikringen , m. meerv. ( op fchepen ) anon boucles d'ecouttlles , f.
neatix ,
Luilak , m.. luiaard, parerseux , faineant.
Luilakken , o. w. ik luilakte, heb geluilakt),
dormir la grasse matinee.
Luiledig , b. n. paresseux , once , faineant, e.
Luilekkeria.nd, o. verdicht land, waar alles
in den grootflen ovcrvloed is , pays de co.cagn e ,
Loin', yr. ingefpannenheid van aandacht , om
icmand to betrappen ; in dezen zin veroud.,
behalve misfchien in: op zji ne — liggen ,
(befpieden) , gueiter, envier, étse au guet.
— , viaag ties gemoeds, inzonderheid eene
zekere overhelling of neiging des gemoeds
tot opgeruimdheid en vrolijkheid, of tot
verdriet en ontevredenheid , humour, fantaisie , f. caprice, vs. I'm. quince, f. Hij is
heden in eerie goede , flechte

it est aujourd"
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jourd'hui en bonne ou en belle humeur, en
mauvaise humeur. leder heeft zijne luimen,
chacun a ses humeurs ses fantaisies 9 ses caprices. Hij heeft dikwijls vreemde luimen,
it est svjet a des quinces. Wanneer zijne
kwade luim hem omvangt , kan men niet met
hem omgaan ; quand sa quince le prend, (fig.
quand it n'a pas l'esprit dans une bonne assiette) it n'y a pas moyen de vivre avec lui.
inzonderh. kwade luimen , als : Ik kan
zijne luimen niet verdragen , je ne pals pas
soufrir ses quintes.
Luimen , 0. w. (ik luimde , heb geluimd), op
zijne luim liggen, (weinig gebruok.),guetter,
spier, etre au guet.
Luimig, b. n. aan (kwade) luimen onderhevig , grillig, capricieux, humoriste. Een
— mensch , met wren men moeij elijk leven
kan , un homme humoriste, avec lequel it est
difficile de vivre. inzonderh. van die gelukkige gefleldheid des gemoeds , die den
mensch zoo aangenaam in de verkeering
maakt , de bonne humeur, age eable, frcetieux, ease. Luimige invallen , des saillies
agreables ou ingenieuses. Luimige , grappige
verhalen , des contes facetieux. Luimige gedichten , des poesies facetzeuses, des faceties.
—, bijw.facetleusedent , d'une maniere facetieuse.
Luimigheid, vr. eigenzinnigheid , humeur quinteuse.
Luip , m. loer, gust. Op zijne luipen liggen, titre au guet, guetter , spier; zie
Luim in de eerfle beteekenis.
Luipaard , m. zeker gevlekt viervoetig dier,,
leopard; het wijfje van eenen luberne, f.
Luipen , o. w. (ik luipte, beb ..geluipt) , gluipen , loeren , aller le chapeau enfonce dans
la tete; etc e au guet , guetter , spier, tiller
a la del obee.
Luoperd, degene , die luipt , kwaadfpreekt,
mort , sournois , Songe-malice.-, die niet veel
fpreekt , taciturne.—, huichelaar,5 hypocrite.
Luiperdachtig , b. n. en leopard, comme
leopard ; huichelacItzig , hypocrite.
Luipijp , yr. ruischpijp , cornemuse.
Luipmoorder,, zie Sluipmoordenaar.
Luis , yr., naam van onderfcheidene kruipende
diertjes , welke op de hued van dieien en
menfchen , gelijk ook op boomen en planten leven. —, bladluis , die de galappel op
de eikenbladeren veroorzaakt, cynips ,m. (zie
Bladluos , Boomluis , Houtluis , Schaapluis ,
enz.); inzonderh. dat lastige diertje , dat
meestal den onzindeluken mensch kwelt,op het
hoofs of op 't hjf, pots, . De —verkni gt hare
volthaakte gedaante in het ei , dat men neet
noemt, le you acquiei t sa for me pat faire dans
Poeuf qu'on nomine lente. Dit kind zit vol
luizen, cet enfant est plein de poux. Deze
bedelaar worth van de luizen opgegeten , cc
mendiant est mange des poux; fig. of
fpreekw. Eene hongerige een begeeng
mensch , ion homme avide. Eene bongerige bijt fciaerp , (een behoeftige , aan
mien men geld fchuldig is, is eel) lastige
ni,nee) pond on dolt q. ch. a on pauvre,
a est &Pile do le cont2nter sans le pi-pier.
Eene magere bijt fcherp , (een kalis is
happig), qui est pauvre, est avide. Hij is
nit de luizen, (hij is in betere omfiandigheden dan te voren) , it s'est tiro d'elraiie;
it est a son aise; it est hors d'enwarras.
Zoo veeg than , als eerie — op den lam,
(tusfchen den Kamer en het aanbeeld zijn
zich in moeijelijke of gevaarlijke omflandigbean bevinden3 in het grootge gevaar ver-
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keeren) , etre entre k marteau et l'enclume;
avoir a soufrir de quelque cote qu'on se
tourne. Zijnc eigene luizen bijten hem , (hij
wordt gekweld door dezulken, die hij zelf
kweekt en voedt) a est tourmentd par sa
propre famille. Alen behoeft geene luizen
in den pels te zetten , te paten, (men behoeft zich moedwillig geen verdriet op den
hals te halen) on n'a pas besozn de se charger volontaic ement d'une affaire facheuse.
Eene — in zijnen eigenen pels poten , (iemand voorthelpen , die ons naderhand fchaden kan), proteger quelqu'un qui saurait
nous noire. Er ban geene — over zijne lever
loopen , of hij vliegt op , (hij is zeer oploopend), it s'emporte aisement , facilement ;
it a la tete ph du bonnet. Hij zit , als of
hij eene — in zijn oor heeft (Inj zit zoo
ilil als of zijn geweten hem befchuldigt),
it est assis la , comme si sa conscience Paccusait. Vertrek met uwe luizen, (pak uwe
biezen), troussez bagage; allez-vous-en.— ,
van yogelen , (in de natuurl. gefch.) ricin. in.
Luisachtig , b. n. aan luizen gelijk , luizig ,
semblable a des poux, pouilleux, se.
Luisbosch , Luiskop , Luizenkop , zie Luizenbosch.
Luiskruid, o. (in de plantk.), pediculaire,
herbe aux poux, f; (in de kruidk.) staphisaigre, 712
Luisnek , zie Luizenbosch.
Luister,, on. glans, fchijnfel, splendeur, lustre, éclat, m. fig. Het ongeluk zet den
roem der groote mannen eenen nieuwen —
bij , le malheur ajoute un nouveau lustre a
voortrefla gloire des grands hommes.
felijkheid , roem , eer , gloire , splendeur ,
Ilij is een — voor zijn geflacht , it fait la
(bij bontwerk. ),
gloire de sa
zeker toebereid water, waarmede het boat
geluisterd wordt , lustre, in. armblaker aan eene kroon , enz., lustre. De zaal
was door twaalf luisters verlicht, la sale
etait eclairee de douze lustres.
Luifleraar,, no. degene , die luiftert inzonderh. diegene , welke de kwade gewoonte
heeft , ono alles of te luifteren , celui qui
scouts, ecouteur, guetteur. Wachs u voor
de luifteraars , gardez-vans des ecouteurs. —
befpieder , mouchard. —fluisteraar,, souifieur.
Luisteren, b. w. (ifs luisterde, heb geluisterd),
met mister glanzig maken , lustrer. lions
—, lustier de la iburruce. o. w. ( bij
dicht.), blinken , luire. Des morgens eer
de zon luisterr, le matin avant que le soseil rópande ses rayons.
Luisteren, b. w. (ikluofterde, heb geluifterd),
zacht aan het oor zep, gen, fluisteren , dice
(doucernent) a Por colic , chuchoter, souf1k
Zie Fluisteren , Inluifleren.
fler.
zal het u in het oor je vous le ducal
a l'oreille. —, in het verborgene fcherp
naar sets hooren , ecouter, etre aux ecoutes.
Ain de' den r —, ecouter a la pot te; fpreekw.
Die luiftert aan den wand , hoort vaak zijn
eigen fchand, ce/ui qui est aux ecouter, entend souvent sa propre hoots. naauw
acht flaan , flips volgen , ecouter, peter
l'or sills, etie attentif, ire,,suivre. Lusher
naar den raad van uwen meester,, suzvez les
axis de vets e mettle. Dit kind luiflert niet
'oar zijnen varier, cet enfant n'ecoute pas
son pc,,15. Naar reds ecouter to raisoa.
Naar de Item der nations , der wijsheid —,
ecouter la voix de la nature, de la sagesse.
Naar de ftem van zijn geweten —, ecouter
sa conscience. Dat kind Witten naar niets,
1.
r4
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luiftert nergOtiS Mar, (is in de hoogite mate

ongehoorzaam), cet enfant est trhs desobeissant, ne fan rien de ce qu'on lui dit.
—, van dieren, enz. als: Dit paard luiftert
naar den toom , ce cheval obdit a la bride.
Dit fchip luiftert niet naar het roer, cevaisseau n'obeit pas au gouvernail.
Luifterhoekje , o. ecoute,
Luiflering , yr. het luiileren , action de dice
a Poteille , etc. ; zie Luilleren. — , attention, obeissance.
Luisterloos, b. n. zonder luister, terne, sans
éclat, sans lustre, deponaid ,e. de son eclat,
etc.
Luisterrijk, b. n. fchitterend, glansrijk , nitmuntend, eclatant , e, signale, e. Eene
luisterrijke daad, une action dclatante, un
exploit signald, fait dclatant. De luisterrijkfte overwinning had geene grootere voordeelen kunnen opleveren , lavictoire la plus
signalde n'aurait pas produit de plus grands
avantages. —, bij w. d'une manal e dclatante
ou signalde; zie ook Roemrijk , Prachtig.
Luiftericherp, b. n. die een fcherp gehoor
heeft , qui a l'ouie delicate on fine.
Luiftervast , zie Luifterfcherp.
Luifiervink m. en vr. die gaarne luiftert
ecouteur, ease.
Luiftervinken , o. w. (ik luillervinkte , heb geluiftervinkt), luifteren, ecouter.
Luistervol, zie Luisterrijk.
Luifterzuster, yr. (in een kloofter) non , die
eene andere non of eene jufvrouw,, welke
in het kloofier in de kost is , naar de
fpreekkamer verzelt , soeur-ecoute.
Luiszak, m. zie Luizenbosch.
Luisziekte, yr. ziekte waarin de lijder door
de luizen worth opgegeten , maladie pediculaire; (in de geneesk.) phthiriase, ou
phthiriasis.
Luit , yr. zeker fnaarfpeeltuig, dat met de
vingers getokkeld worth luth. m. Op de —
luth, pincer le luth.
fpelen , jouer
Luitenant , m. in het algemeen plaatsbeklee,
dock
bepaaldelijk
,\ laagile rang der
der,
officieren in de krijgsdienst, eigenlijk degene , die, bij afwezigheid van den kapitein,
het bevel voert , lieutenant. Hij is —,
est lieutenant. &rite --, premier lieutenant. Tweede —, lieutenant en second.
— ter zee , lieutenant tie marine. —, fladhouder, ftedehouder, plaatsvervanger, (in
de Engelfche gefch.). De Lord — van Ierland, (de onder-koning,) le vice-roi d'Irlands.
Luitenant-Adrniraal , m. vice-amiral.
Luitenant-Generaal, in. die bij afwezigheid
van den Generaal deszelfs plaats bekleedt ,
lieutenant-general.
Luitenant-Kolonel, in. die bij afwezigheid van
den kolonel deszelfs plaats bekleedt , lieutenant-colavel.
Luitenantsplaats , yr. charge de lieutenant,
lieutenance , f. office de lieutenant. in.
vicait e.
Luitenantftedehoucier,,
Luitenantsvrouw, yr. femme d'un lieutenant.
Luitmaker, m. die luiten maakt , ;nailer. Luitmakephandwerk, lutherie, f.
Luitilager, m. die op de luit fpeelt, foueur
tie luth.
Luitflageres , zie Luitfpeelaer.
Luitfnaar, yr. corde de luth.
Luitfpeelfler, yr. vrouw of meisje , die op de
luit fpeelt, joueuse de luth.
Luitfpel, o. jeu de luth, tn.
Luitipeier,, zie Luitilager.
Luiwagen m. vloerfchrobber, frottofr, m.
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espece tie brosse rude a long manche, pour
rotter le plancher, etc. — ,(zeew.) aan het
roer, traversin du timon du gouvernail ,
quart de rond, m. traverse, tamisaille, f.
Luiwammes, zie Luiaard.
Luiwijvengoed, o. nom d'une composition dont
on se sort pour dearer, nettoyer,, le cuivie , etc.
Luizenbosch ,
gemeen fcheldwoord , gredin,
po. uilleux ,
laudlooper (veroud. frelamper), pouacre.
Lurzen, b. w. ( ik Iuisde , heb geluisd ) ,
Wizen vangen , epouiller. De apen hunne jongen , lee singes epoualent leurs
petits. Eene moeder,, die hoar kind luist,
tine mere qui epouille son enfant. De bedelaars — zich, les mendiants s'epouillent ; fig.
in de lage ftraattaal , als lemands beurs
—, (op eene behendige wijze iemand van
zijn geld berooven, hem het geld afnemen )
escroquer l'argent de q. q.
Lurzenei , o. neet , lent, f.
Luizenhond, zie Luizenbosch.
Luizenkam , m. peigne a petites dents.
Luizenknipper, m. celui qui ecrase les poux
fpotnaam voor dieavec l'ongle du ponce
venleider,, diender,, pousse-cal, recors.
geringe kramer,, pauvre
Lufzenliramer,
fripier.
Luizenrnarkt, yr. lompenmarkt, friperie.
Luizenpeper,, vr. luiskruid , (in de nat. gefch.)
staphzsazgl e,
Luizenvanger,, zie Luizenknipper.
Luizenzalf, yr. zalf om de luizen to verdrijyen , onguent aux poux , Til ; nietigheid, baminutie,
gatelle,
Luizig , b. n ‘rvol luizen, pouilleux, Buse. Een
— kind, un enfant pouilieux. Een — hoofd,
une tote pOuilleuse; fig. nietig, flecht ,
armzalig , pauvre , miserable, pitoyable,
mcsquin, mauvais, e.—, bijw. pauvrement,
pitcyablement, mesquinement,
Luk, o. geluk , fortune. zie Geluk ; fam. Het
is — of raak , lukraak , (het is onzeker),
il, est incertain on douteux; petit - 'etre.
au ba—ofrak(inhetwld,bzo)
sal d , a raventure..
Lukgodin, yr. geluksgodin , (Fortuna) la
fortune.
Lukje , o. verkl. w. zie Luk, chance, f.
hasard,
Lukken , o. w. bijna enkel met den onbep.
3 pert. hoewel nu en dan misfchien in den
vertrouwelijken fpreektr. met bepaalde perfoonsaanduiding, ( het lukte , is gelukt)rdussir. Dat zal niet cela ne reussira pas.
Het lukte niet , it ne reussit pas.
Lukraak, zie op Luk.
Lukfpel, o. kansfpel, feu de liasard, tn.
Lukifer,, zie Gelukiler.
Lukzon , zie Gelukzon.
Lul , yr. (fcheepsw.) driehoekig zeil, voor
op kleine fchepen , kluiffok , breede fok ,
flag-itormfok , trinquette.
Lul, yr. houten pijp aan eene pomp, waaruit
het opgepompte water loo-pt, tuyau, par 64
l'eau d'une pompe coule , m. De — zit los ,
le tuyau branle. pijp aan de ilang eerier
brandfpuit , tuyau au bout des boyaux d'une
pompe a incendie, m.
Lul, vr. pijpkan , waaruit kinderen zuigen ,
biberon, m. Geef het kind de —, donnez le
biberon a Penfant. Het kind zuigt nit de
—, l'enfant boit avec le biberon. De pijp
der , le tuyau du biberon.
Lul , yr. (in de Itraattaal), mannelijk fchaamdeel , roede ; zie Roede.
Lul-
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Luileman , die bij eenen brand de lul beituurt , pompier qui dirige le tuyau d'une
pompe &feu; fig. fam. Zotte fnapper, bayard, tn.
Lullen o. w. (ik lulde , heb geluld), uit
eene 1ul drinkers , boire avec un biberon.
—, (in den gemeenen fpreektr.) den tijd
met zot gefnap doorbremgen, bavarder. flij
doet niets dan lie fait que bavardet.
—, b. w. (in de lage flraatt.) bediiegen,
bedotten, attraper, tromper.
Lullepels , m. en yr. degene , die zotte taal
uitbraauwt , ftetvink , bavard, e, guenipe,
sot, te, ook bloedbeuling , bowfin noir.
Lullepup , yr. pijp van eene lul, tuyau d'un
bibez on , m.- , pijpkan , biberon , nt.
doedelzak , cornemuse, f.
Lullepraat , m. (in de loge flraatt.) zotte taal
bavaodage. Dat is maar —, tout cela n'est
qu'un bavardage de commeres.
Luller,, m. degene , die nit eene lul chinkt ,
celui qui bolt avec tin biberon. zie
Lullepeis.
Lulfter, vr. zij die uit eene lul drinkt , cello
qui bolt avec tin biberon. degene , die
lullepraat voor den dog brengt , bavarde.
Lumme , yr. zeker achterfluk van eenen'os ,
motceati de derriete d'un boetif, m.
Lummel , m. (in Groningen) nom d'un certain
gateau, de pain d'e'pice. lomperd ,
rustre, grosser, lourdaud, paysan,manant.
— onnoozele hals , niais , nigaud.
Ltimmelachtig , b. n. lomp , rustaud, e, grossier, ere, lustre. Een — voorkomen, un
air rustre. Een — voorkomen hebben , avoir
Pair rustaud, lci mine rustaude. —, zot,
nials,e; bijw. grossierement, rustaudement.
Lunderaar,, m. taimer,, lambin.
talmfler,, lambine.
Lunderaarfter,,
Lunderen, o. w. (ik lunderde , hub gelunderd) , talmen , fammelen , lambiner, étre
lent, e. a faire quelque chose.
Lundering, yr. talmen, talmerij , lambinerie,
action de lambiner, lenteur.
Luns , yr. pen. of fpee , door het eind van
den wagenas geftoken , op dat het rad er
niet afga , esse. De — is voor het rad heen,
l'esse est sortie de l'essieu. aan de wielen der affuiten , ficheron, rn.
Lunzen , b. w. (ik lunsde , heb gelunsd),
eene inns voor (het rad) doen , mettre une
esse dans l'essieu , pour empécher que la roue
lie sorte.
Lurf, yr. ingefchelpt host, in eene vinkebaan
gebruikelijk , morceau de bins a entailles,
dont on se sert pourprendre des pinrons,
tn. piege en bois; fig. (in den dagelijkfchen
fpreektrant ,) als : lemand bij de lurven krijgen , pakken, vatten , prendre q. q. au collet, se jeter sur q. q., se saisir de q. q.
Lurken 5 o. (ik lurkte , heb gelurkt), gedurig aan de borst liggen en met kleine
teugjes, zuigen , titer sans cesse. Dit kind.
is niet te vreden , indien het niet den ganfchen dag ligt te —, cot enfant n'est jamais
content , s'il ne tete pas toute la journee.
Lurkfter, yr. enfant qui tete sans
Lurker,,
cesse.
Lus , zie Lis.
Lust , m. vertooning van zijn genoegen over
jets aangenaams , plaisir. Het was een ,
dien tuin te zien, c'etait un plaisir de voitce jardin. Het is een — hem te zien werken , cola fait plaisir a le voir travailler.
deze gewaarwording zelve , yermaak ,
plaisir , deuce ,tn. delectation, f: lets met —
doen, faire q. ch. avec plaisir, avec (Wee-
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tation. Het is een 's zomers buiten te
zijn , c'est un &lice quo la campagne en hie.
—, trek naar het aangename , destr,, m. envie,
f: 1k heb geenen — tot eten , flapen , reizen,
fpreken, le n'ai point d'envie de manger,
de dormzr, de voyager , de .parler. Indies
hij er — toe (in) krijgt, Penvie lui en
prend. De — is hem daartoe vergaan. Zi)n
— is hem vergaan , Penvie lui en est passee.
Dat beneemt mij alien naar onderzoek ,
cola one prive de route envie de faire des recherches. — en vermaak in lets fcheppen,
avoir envie de q. ch. —hebben om . . . ,
avoir envie de . . . . , etre en humour de
. . . Zijnen — boeten (bevredigen) satisfaire ses ash's. Zijnen — aan remand boeten, (zich wreken) se venger de q. q. Lusten eener zwangere vrouw,, des envies d'une
femme grosse. —, in eenen kwaden zin , zondige \begeerte , vooral in het meerv. Lusten, dósirs des egles , plaisirs , m. vleeschelijke lusten, zinnelij ke lusten , plaisirs des
sens, plaisirs charnels ou sensuels, us. pl.
convoitice, concupiscence, volupte, Ztch
aan zinnelijke lusten overgeven , se plonger
dans la volupte. Zijne 'listen den teugel
geven, hen thenen , voldoen , bevredigen,
s'adonner, se livrer aux plaisirs des setts,
aux voluptis. Een flaaf zijner lusten , un
esclave do ses passions; fig. —, trek, demangeaison,
Lustbosch , tn. boschtc, dat enkel tot genoegen
itrekt , bois de plazsance, waarin de
boomen niet gekapt worden, marmenteau,
oat bois marmenteau.
Lustboschje , o. verkl. w. van Lustbosch, fterTenbosch , bosquet , m.
Lusteloos , b. n. zonder lust , ongevoelig voor
vermaak , apathique,— , onvatbaar voor vermaak , melancolique, indolent, e. mou (mol)
molle , degate , e. decourage, e. triste,
sans envie , sombre. —, log , pesant, e.
lourd, e.
Lusteloosheid , yr. ongevoeligheid , apathie,
f. decouragement , m. melancolie, tristesse.
pesanteur, indolence, zie Lusteloos.
Lusten , onp. met den 3den perf. (het lustre,
heeft gelust), believers, als : Lust het u,
van de partij te zijn ? avez-vaus envie d'être
de la. partie? Hij doet al , wat hem lust,
it fait tout ce qua lui plait, it suit son penchant. —, inzonderh. van fpijs , aangenaam
zijn, als : Mij lust Been vleesch , (ook b.
w. ik lust gees vleesch) je n'aime pas la
viande. (ook in den gemeenzamen fpreektrant in alle perfonen, gaarne eteo , aimer)
AANMERK. Zonder ontkenning wordt er gemeenlijk gaarne of graag bijgevoegd , als :
Hij lust gaarne wat lekker is , al acme bien
les bons morceaux, les friandises.
Luster, zie Luister in de laatste heteekenis.
Lusthof, m, pleiziertuin, jardin de plaisauce.
Lusthuis , o. buitengoed , ?liaison de plaisance , f.
Lusthuisje, o. digt bij- de clad, vide-bouteille,
f: fam. guinguette, f.
Lustig, b. D. vrolijk, levendig, opgeruimd , Bartel, vermakefijk, enz. jotte, e. gal, e. enjoue, e.
gazllard, e. egrillard, e. dru, e. grivois,
e. fringant , e. jovial , e, de bonne /turnout;
joyous, euse, etc. fam, folichon, ne,emerillonne, e. Hij is altijd — il est toujours d'humeur
joyeuse, d'humeur divertissante, joviale;
est toujours
Een — mensch , un
lzomme gar, recreatif
waaraan men genoegen heeft, plaisant, e. divertissant , e.
Rr5
Lea:

L U S
conte plaisant, refouisverhaal
Len
vrosant , divertissant, joyeux. Een
lijk liedje , une chanson glivoise; bijw.,
gaiement, plaisamment. — (in de muzijk) allegro. —, zeer , zeer veel, Bien, beaucou p,
rudement, (bellement). Men heeft hem —
afgeklopt , on Pa etc ills comme it faut, e udement.—, tot aanmoediging , als — kinderen !
courage mes enfants! allons mes enfants!
wakker, tusfchenw. , alerte !
enjoueLustigheid, yr. gaiete
ment, m.
Lustighjk zie Lustig, bijw.
Lustprieel , o. prieel tot uitfpanning in eenen
turn, enz. pavilion, on cabinet de jardin,
de verdure, In.
Lustplaats , y r. lieu de plaisance, m.
e. de
Lustrijk , b. n. zeer aanganaam ,
delices on de plaisirs , delicieux , se.
Lustilot , o. chateau de plaisance, m.
Lustwarande , y r. pare de plaisance, m.
Lustwoud , o. lustbosch , bois de plaisance. vs.
belijder van de lutherfche godsLucheraan ,
, luthdrien
dienst , lutherien. Gefirenge
rigide.
Luthersch , b. n. van Luther, lutherien, ' sae.
De Lutherfche godsdienst , la religion luth:rienne. Een Lutherfche bijbel , une bible
lutherienne. De Lutherfche kerk , ( kerk
waarm de lutheranen hunne godsdienst verrigten ), Peglise lutherienne. (gezindheid
der lutheranen , Lutherdom) lutheranisme.
Doze man is —, cet homme est lutherien.
Zijne vrouw is —, sa femme est lutherienne. De Lutherfchen , les Lutheriens.
Lutie , o. verkl. w. (in den dagelijkfchen
fpreektr. een weinig , un pen. — , bij naai652
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filers) foort van vingerhoed aan den pink,
sorts de de.
Luttel , b. n. klein , (weinig gebr.) petit, e.
mediocre; —, bijw. pen, etc. Het heeftte beduiden , cola est de pen de valeur.
Luur,, y r. kinderdoek, lange , maillot, m. linnen
lange de toile. Wollen —, lange
lame. Het kind in luren winden , envelopper
l'enfant dans les langes ; fig. Hij ligt nog
in de luren, (hij is nog to bed) it est encore au lit. leinand in de luren leggen, (hem
bedotten) attraper ou duper q. q. , le mettie en de beaz,x draps blancs, le tromper.
Luurgoed, o. linnen , waarvan men luren
maakt , pollen , toile ouvree dont on fait des
langes,f.—, al de luren langes , brayes pl.
Luurkorf, m. zie Luurmand.
Luurmand , y r. al de kleedingitukken , enz. ,
voor eon jonggeboren kind , layette. Zij heeft
hare — klaar, sa layette est pito.
Luw,, b. n. tegen den wind gedekt , el Pabli
du vent , a convert du vent , gui ;z'est pas
venteux, ense , qui n'est pas exposé , e. au
vent. Het is bier —, on est id 4 l'abri du
vent. Aan de luwe zijde , au cote le moms
exposé au vent.
Luwen , o. w. met den onh. 3 perf. (het luw.
de, heeft geluwd) , minder winderig zJJn,
low worden , Mire moins de vent; diminuer,
cesser , (en parlant du vent) Het begint te
— le vent commence a dzminuer,5 a cesser;
fig. Dat luwt wat, (de zWarigheid begins te
verminderen ) it vient quelque soulagement ;
le danger dzininue; Paraire change de face.
1.11Wte y r. plaats , waar men tegen den wind
befchut is, abri, m. lieu cu Pon se met a
convert du vent on die mauvais temps.
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M.
M. yr. de twaalfde letter van het alphabeth of de
letterhjst , (meerv. BI's, onveranderd.)
m. Eene gro(ite M, un grand 111.; eene
onderkas bij letterzetters) un
kleine m. (m,
petit m., drie m's , trois m. M-bakje , o.
(bij letterzetters , ) le cassetin du nz. De
weglatmg van de letter m, (bij dichters)
op het emd van een woord , ecthlipse,
Ma , y r. ( y reeind w.) verkorting van het Fr.
mama; maman,
Maag, y r. (a 1) 1e t mwendige deel van een d:erlijk
ligchaans , bestemd om het voedfel te verteren , estomac, m. De kuil der — , le creux
de l'estomac. Eene zwakke hebben , avoir
l'estomac foible , debiie. Deze fpijzen
gen zwaar in de —, ces vlandes sont pesanSOS silt l'estomac, chargent Pestomac , detraquent l'estomac. De — vullen , se remplir
l'estomac. De — overladen , se surcharger
d'aliments, de nouirituce. Eene bedorvene
— hebben , avoir l'estomac derange, detraHij floeg hem suet de vnist op de —,
it lrzi donna un coup de poing dans l'estomac;
fig. IN heeft eerie ijzeren (Ilerke) —,
kan alles verduwen , ii a us; es;omac d'auheeft
truche, it digeretait le ler ; fain.
, (hij heeft het al weg , )
het al in zijne
it l'a deja, it l'a deja avale. van herkaauwcnde dieren , ti entricule , estonzac , vs.
Dc herkaauwende dieren , hebben y erscheidello. magen , als : de eerfle — de tweede
—, de derde —, de vierde les animaux
ruminants ont plusieurs ventricules, comme
Pherbier on te double, le bonnet, le feuillet,
Paboviasus. Tweede — van vogeleu , gesicr,

(bij de valk.) der roofvogels ,
I M. \
lette,
Blond of opening der —, orifice
de Pestonzac , cardia,
Benedenfte opening
pylore, m. — veriterkend , stomader
; cal, e. Tot de — behoorende, gastrique,
stomachique.
Maag, in. en y r. bloedverwant , naastbestaande , parent, e, allele, e. Hij heeft yriend
noch —, it n'a ni amis ni parents.
Maagader,, y r. veins stomachique, gastrique.
Ader van ,de onderfte opening der maag ,
veins pylorique.
Maagbalfem , m. baume stomachique.
Maagbitter,, o. elixir stomachique, stomaclial,
hiàte-picre, f.
; Maagbreuk , y r. (in de geneesk.) gastrocele.
Maagd y r. ongehuwd y ronwsperfoon ,
—, meisje , dat geene y leescheiiike gemeenfchap met eenen man gehad heeft , vierge;
fain. pucclle. Ecne onteeren , elepuceler,
oil (in de regtsgel.) deflore; vise file. De
— van Orleans, la pucelle d'Orleans. Dc —
—, la vierge Marie, la saints
Maria , de
vierge, De wijze en dwaze maagden , les vielges sages et les vierges folles.
De elf duizend maagden, les ooze mille ierges ; fig. Zijmdecen is nog —, (nog, islet
,ebruikt) son epee set enco, e viec;e. Van
lets — afkomen, (er on 1,-,cfchadigd afkomen,)
zeker teeken
en revenir sain et sail':
dienst— ,
van den dicrenriem , vierge.
meid , servante.
Maagdarm, m. (in de on tl.k. ) flpkdarm, oesophage.
Blaagdeberg ,
Oa de ontl. k.) wont de vemotto, f.
VUS ,
Maag.
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Maagdelijk, b. n. virginal, e. Maagdelijke
fchaamte , pudeur vieginale. —e zuiverheid
purete virginale.
Maagdenbloem , yr. maagdom, virginite, f.
pucelage, m. flew- de la virginite.
Maagdenblos , me rouge que fait naitre la pudeur.
IVIa.agdenhart , o. coeur d'une vierge; fig. coeur
chaste , M.
Maagdenhonig m. mid vierge.
IVIaagdenmelk , yr. (in de fcheik.) lait virginal, m.
Maagdeupalm , m. (in de kruidk.)parvenche,
Ma.agdenpeer,, yr. virgouleuse.
Maagdenrei , in. troupe de vierges , f.
Maagdenroof,
fchaking, rapt, enlavement
d'une Pie. De fabijufche —, Penlevement
des Sabines.
Maagdenroos, yr. nom d'une flour.
IVIaagclenfchaar,, yr. zie Maagdenrei.
Maagdenfchender,, m. celui qui ravit Phonveur on la virginite d'une fine, qui la viale, qui en abuse, ravisseur.
Maagdenfchending , en -fchennis, yr. viol d'une
fine, en. (in de regtsgel.) defloration, f.
virginite, f pucelage.
Maagdenflaat ,
Maagclenaoet , zie Maagdenrei.
Maagdenvlies, o. (in de ontl. k.) hymen, m.
cire vierge, f. propolis , m.
Maagdenwas,
Maagdom , m. van beiderlei kunne , virginite,
pucelage, m. Zij heeft haren
f. (gemeenz.)
yerloren , celle a perdu son pucelage. Hij
heeft zijncu — nog , it a encore son pucelage.
Maagelixer,, m. elixer stomachique, m. essence stomachique,
toux gastrique, f.
Maaghoest ,
lVlaagklier, yr. alvleesch,pancreas,pancreate,m.
Maagkoekje , o. tablette stomachale ou ,pour
borstkoekje , tablette bePestomac ,
chique.
Maagkolijk , yr. colique de Pestomac ; zie
TVIaagkramp.
Maagkoorts, yr. fievre qui vient d'indigestion.
Maagkramp , yr. spt,tsme de Pestomac ,
gastrodynie , f. coraiogme,
Maaginiddel , o. remade stomachal ou stomachique ,
Maagontfleking, yr. gastritis, (lat. uitdr.),
gastrite, m
Maagpijn , yr. mal d'estomac , ne. cardialgie,
douleur d'estomac , f. drukking op de
maag , (in de geneesk.) gastetalgze.
Maagpil , yr. pilule stomachale, stomachique.
Maagpleister,, yr. epitheme.
Maagpoeder,, — poeijer,, o. poudre stomachale
ou stomachique, f.
Maagtap , o. chyle , clzyme, m.
iMaagfchap , yr. ( bloedverwanten )parevts,m.
parentes , f. p.arente, f. Ilij heeft
eau middagmaal aan zijne gebeele — gegeyen , it a donne a diner â toute sa parente.
Itij is van mijne —, it est de mewarents.
Zij is van mijne
, elle est ma pa; ente.
o. bloedverwantfchap , paeenti. — van
vaderszijcle, consanguinite, —, (in de
pr.) cognation.
Maagfpanning, yr. (in de geneesk.) periodinie
ou leriodynie.
Maagicheiding , yr. het verdeelen eener erfenis , partage d'un inventaire, acte de par.
cage, no.
boedelrol, invented; e, le%
1\iaagtaal, vr. liste des parents ou hetitzers.
Maagverfierkend , b. n. stomachal, e. stomaclaque. Een — middel , un stomachique.
Maagverflerking , yr. remade pour fortifier
Pestomac , remade stomachal, stomachique, m.
Maagwater,, o. eau stomachale,
m. vin stomachique.
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Maagzennwen, yr. meerv. nerfs de Pestomac,
m. p4
Maagziekte yr. mal d'estomac , vs, Zie Maagkramp, Maagpijn.
Maagzoen , m. verzoening van bloedverwanten, reconciliation de parents. —, (bij
regtsgel.) legitime des hdritiers naturees,
Maagzuur, 0. acide de Pestomac, m. (in de
geneesk.) oxyregmie , f.
Maai , zie Made.
Maa,ijen , b. w. ( ik maaide , heb gema.aid )
affnijden met eene zeisfen , enz. faucher,
moissonner. Gras --, faucher de Pherbe.
Haver , Gerst, enz. faucher de l'avoine,
de forge. Eene weide —, faucher un pee;
weaer,, op nieuw —, refaucher, fig. De
dood maait alles , la more fauche tout.
Spreekw. Men moot zaaijen , wil men —,
it fate: semer pour recueillir ; semer avant
que de recueillir. Zoo gezaaid words, zal
gemaaid. worden , qui bien fera, bien trouvera. Wie wind zaait , zal onweer
,
celui qui some le vent , moissonnera la tempéte.
o. w. in het gaan , zie Maaiyoeten.
Maarjen , o. fauchage, m.
Maaijer 2 ' m. grasmaaijer, faucheur, moissonneur. Hetgeen een
an eenen dag
maait , fauchde, f.
Maaijig, b. n. wormftekig , vereux , se.
Maaijing , yr. fauchage, m. coupe de bles.
Maailand, o. pee a faucher, m. champ qu'on
fauche, f.
Maailoon , o. en m. fauchage, m. Het —
betalen , payer le fauchage.
Maaitijd , m. hooitijd, saison oil Pon fauche,
fauche, fauchaison, fMaaivoet , m. naar buiten gekeerde voet,
pied tournant en dehors. m. en yr. celui
on cello qui tourne les pieds en dehors.
Maaivoeten, o. w. (ik maaivoette , heb gemaaivoet ,) de voeten naar buiten keeren ,
tourner les plods en delzors ; faucher en
enarchant.
Maak , yr. de daad van maken , in de gemeenz.
verkeer. , als : In de — doen , donner,,
commander a false. Uw, rok is in de —,
on travaille a votre habit , votre habit es:
entre les mains du tailleur. Zijne fchoenen
zijn in de —, ses soulless sont entre les
mains du cordonnier, on travaille a ses
souliers.
Maakloon , m. en o. facon, main d'oeuvre, f.
heeft hij het — voor zijnen rok betaald ?
a-t-il payi la farm de son habit ? Bet
kostte mij niets dan het —, it ne m'en a
cote que la main d'oeuvre, que la facon.
Maakfel , o. gewrocht , ouvrage, m. oeuvre,
f. Dat is 'nip , c'est mon ouvrage. De
menfchen zijn Gods —, het — zijner yingeren , Dieu est le createur des hommes,
les hommes sont Pouvrege de Dieu , ses creatures: wijze, waarop lets gemaakt is, houding , fatfoen,facon,forme,figure, fabrique 5
f. Een fchip van een vreemcl —, an vai.sseau
d'une etrange forme. Een rok naar hetzelfde
—, nu habit de la maim facon; fig. Hij is
een wonderlijk
c'est un homme singulierement het werk zelf, dat aan iers
verrigt is , als : Dit horologic is van cell
Engelsch , — cette montee ese faite en
iingleterre. Dit papier is van een goed —
ce papier est bien fait.
Maakfler,, yr. cello qui fait, faiseuse, f:,
auteur, m. et f. Wie is de — van die
mute ? qui a fait ce bonnet? Zij is de —,
fchrijffter,, van dit bock, elle est l'auteur
(femme auteur) de cc iivrc. Zie verder
Mut-
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Mutfenmnakfler en de andere met Maakfter
zamengeftelde woorden.
Maal, yr. en o. keer,, rein, fois, Dit —,
cette fois-ci. Een ander —, une autre fois.
Men heeft het hem verfcheidene manen berigt, on Pen a averti quantite de fois,
plusieurs fois, reprises par plusieurs fois. Ik
heb hem voor de eerfte — gezien, fe l'ai vu
pour la premiere fois. Op emn —, tout d'un
coup, en une settle fois. Voor dit —, pour
le coup, pour ce coup-la, pour cette fois-ci.
AANM. Met de hoofdgetallen worth het
verbonden zonder teeken van meerv. aan
te semen, als : Eenmaal, une fois ; honderdmaal , cent fobs.
Maal , o. Zie Maaltijd.
Maal, m. en o. valies, klein reiskoffer, valise, malle, f: petit coifre, m.
Maalgeld, o. Zie Maalloon.
Maalloon, m. en o. n2outure , f. salaire du
meunier, moulage, m.
Maalflot, o. hangilot, cadenas,
IVIaalfleen , m. Zie Molenfteen , ook Wrijffteen.
Maalfter, yr. mijmeraarfter, radoteme, rdveuse.
Maalfters, yr. meerv. kiezen, grosses dents,
machelieres. Het tandwerk, lei denture.
Maalftok , m. fchilderflokje , waarop de hand
rust of leunt bij het fchilderen, appui-main.
Maalitroom, m. draaikolk, gouffre, tournant.
(zeew.) resole, f: fig. — van verwarring , grande confusion et desordre, f
Maa4and , m. kies , grosse dent , macheliere,
Maaltijd, m. rnaal, repas.—,'feestrnaal,festin,
banquet. Ecnen goeden — doen, faire un
bon repas; gemeenfchappeliike
botje
bij botje, waar elk een het zijne bijbrengt,
pique-nique, in. Hij gaf eenen prachtigen it donna un repas magnifique ;
fig. table. Van den — opflaan, sortir de
table. Des daags twee maaltijden doen,
faire deux repas par jour. Na den —,
apses le repas ; Koude —, collation, f.
lemand verpligten um eenen — te geven,
donner le bouquet 4 q. q.; fpr. Het is
mosterd na den —, c'est de la moutarde
apres diner.
Maan 9 yr. het lange haar, dat aan den hals
Aran paarden en leeuwen afhangt, meestal,
meerv. ctiniere,
cries, m. pl.
Maan, yr. de bijplaneet, die onze aarde verzelt, lune. De — fchijnt, la lune luit,
fait clair de lune. De ouderdom der —,
Page de la lune. De nieuwe —, la nouvelle
lune. Feest der nieuwe —, (der oudheid)
ndomenie. De voile —, la pleine lune. De
— is vol, het is voile — 9( la lune est dans
son plein. De — is aan het wasfen. De —
wast, la lune est dans son croissant. De
wasfende —, le croissant de la lune. De
hoornen der wasfende —, les comes
croissant. Het afnemen der —, le decours,
e declin de la lune. De — is aan bet afnemen , neemt af, la lune est en son decours.
clair de lune. Het is lichte —,
Lichte
11 fait clair de lune. Donkere als: Het
is donkere —, la lune ne luit pas ; fain.
Hij is naar de —, (hij is weg) it s'en est
able'; (hij is verloren) it est perdu ; (hij is
dood) it est mort. Hat is alies naar de —,
tout est perdu. Loop naar de —! allez
diable! fig. Naar de — reiken, vouloir
prendre la lune avec les dents ; fpr. w.
Tegen de — blaffen, aboyer a la lune;
zeker teeken in de gedaante der halve —,
(in de wapenk.) croissant, in. De groote
Neer (rurkfche Keizer) wen, in een groen
'6 S4
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veld eene zilveren halve—met naar boven
gekeerde punten, le Sultan de Turquie
porte de sinople un croissant montant &argent , — (in de meetk.) eene binnen twee
bogen ingeflotene figuur, welke de gedaante
eener halve — heeft,' lunule. —, (in den
vestingb.) Eene halve —, une demi-lune.
elke andere bijplaneet , satellite , m. De
manen van Jupiter, les satellites de Jupiter.
Inwoners der —, selenites. Hetgeen de
maan aangaat, (bij de tierrek.) selenique.
Casfini heeft een werk gefchreven, getiteld:
onderrigtingen o ver de maan , Cassini a
ecrit un ouvrage, intituld instructions sildniques.
Maanbefchrijving, yr. selenographie.
Maanbrief, m. lettre dans la quelle on domande le payement d'une dette , d'une
somme,
Maancirkel, m. cycle lunaire. zie Maankring.
Maand, yr. mois , in. Het jaar heeft twaalf
maanden , Pan a douze mobs. Verledene—,
le mobs passé. Den hoeveelflen der — hebben wij ? quel quantieme du mobs avons-nous?
Men heeft hem twee maanden uittlel (tijd)
gegeven, on dui a donne deux mois de terme. Een wisfel, betaalbaar na verloop van
eene —, twee maanden, drie maanden,
une lettre de change, payable a deux usances, a trois usances. voor maandgeld,
of zoo veel men in de maand voor bets
betaalt, mobs. Hij is zijnen dansmeester
drie maanden fchuldig, it dolt trois mois au
maitre a danser. Loopende —, courant, tn.
Maandag , m. lundi. Des maandags , maandags, , lundi, le lundi. — houden, (des
maandags niet werken) faire journde blanche ,le chomage; faire le lundi; ne pas
travailler le lundi; gemeenz. Een blaauwe
—pendtms.
Hij is flechts een' blaauwen
te B., it n'a etc a B que pen de temps.,
Maandbloeijers, m. meerv. eene foort van
aardbesfen, die den ganfchen zomer bloeijen, petites sortes de fraises qui fleurissent
tout Pete , f.
Maandbrief, no. — ceel, yr. billet d'engageevent d'un matelot, sur lequel on regle sa
paye, m.
Maandduif, yr. pigeon qui conve tons les
mobs, m.
Maaneklips, (ondw.) yr. eclipse de lune.
Maandelijks, bijw. elke maand, tons les mobs,
par mobs, de mobs en mobs. lk betaal —
tien gulden, je paye dix florins par mobs.
Maandelijksch, b. n. tons les mobs, menstruel,
le, mensuaire. Maandelijkfche rekening,
compte de chaque mois. De maandelijkfche
bezoldiging, le mobs. De maandelijkfche
zuivering , (de maandfionden), les mobs ,
pl. le sang menstruel , in. les purgations
inenstrfuelles , les regles ordinaites , les menstrues , flours , pl. Maandelijkfche flaat,
zie Maandftaat.
Maandgeld, o. mois, gage , argent tic par
mobs , salaire d'un mobs , solde du mois ,f.
Maandfchrift, o. journal, in. qui s'irnprime
tons les mois ; feuille periodique qui se
public chaque mois.
Maandftaat, ni. etat 03 bordereau qu'on forme
tons les mobs dans les but eaux de recette, m.
Maanditonden, no. meerv. zie op Maandelijksch. Verhandeling over de —, emmdnalogie , f:
Maandwerk, o. journal, qui parait tour lee
mobs , m. zie Maandfchrift.
aiguille sur un cadran de
IVIaandwijzer,
montre, qui indique les mois, f.
iVlaan-
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Maanjaar, o. annde lunaire, f. cycle methonique.
Maankaart yr. carte selenographique.
Maankalf, o. Wanyrucht , mole, f:
Maankeering , yr. tijd tusfchen twee nieuwe
manen, ook maanverwisfeling over de 19
jaren, lunaison.
IVIaankop , m. flaapkruid, pavot.
Maankring , in. of cirkel van 59 jaren, cycle
lunaire , —, guldental, Hombre d' or , —
cirkel , kring om de maan (ook zon) halo,
cercle autour de la lune.
Maankruid, o. bulbonac , m. lunaire , f.
Maanlicht, o. clair de lune, tn. clartó de la
lune, I:, Bij — werken, travailler au clair
de lune.
Maanloop , m. cours de la lune, tn.
Maanmaand, vr. mois lunaire ou sydonique ,rn.
Maanoog, o. ziekte aan de oogen der paarden , oeil lunatique. Maanoogen hebben,
itte lunatique, étre sujet a la lune.
Maanoogig , b. n. lunatique.
Maankopfap , o. meconium,
Maanfteen , m. (in de nat. gefch.) selenite, f.
adrolite (*).
IVIaanfluk , o. (bij kuipers) derniere piece d'un
chanteau, m.
fond de barrique
Maansverduistermg, vr. eclipse de lune.
Maantaning , yr. eclipse de (la) lune.
Maanvergelijking, vr. (in de flerrek.) proEmptose, m.
Maanverwisfeling, yr. lunaison.
Maanvlekken yr. meerv. taches dans la lune.
Maanvormig, b. n. (in de kruidk.) lunule , e.
Maanziek , b. n. die bij vlagen , of bij de
verandering der maan als dol is, lunatique,
maniaque.
Maanziekte, yr. mal de lune, Tn.
Maanzuchtig , zie Maanziek.
11aanzwijm , zie Maansverduistering.
Maar, bijw. flechts , enkel , seulement, ne... que, simplement. Zeg hem — 66n
woord , dites-lui seulement tin mot. Wij zullen — met our drieèn zip, nous serons trots
seulement. Ik heb hem — gezegd , dat hij,
, etc.
enz. , je lui ai dit seulement
te bevelen , vous n'avez qu'a
Gij hebt
,
je
n'ai
Ik
heb
eerie zuster,
commander.
qu'une soeur. 1k ben er — eenmaal geweest,
j e n'y ai etc qu'une fois, —, een Cant
soit peu. Zeg hem ilites - lui tout simplement,
tout bonnement Het gefchiedt — nit beleefdheid , c'est par put e complaisance. Ik wenschte
dat zij gelukkig-- ware , je ne souhaite
autre chose , sinon qu'elle soit hens euse.
Geef — wat er is, Fa, donnez ce qu'il y a.
Indien of als ik hem — vind, pourvu que je
le trouve.
Maar, voegw. clock, malt. Hij is rijk , — gierig , it est riche, ?nab. avare. Zij is fchoon ,
— zeer ondeugend, elle est belle, mais elle
est Bien mechante. 1k heb hem geflraft, —
hij had het verdiend, je l'ai puni, mais it
l'avait merite. Hij is niet alleen goed , —
hij is ook braaf, non seulement it est bon,
orals encore it est brave. Hij heeft hem
niet alleen beleedigd, — ook geflagen,
Pa insulte, vials de plus it l'a battu. Zij
is vrij wel gernaakt , — zij. is niet groot
elle est assez bien faire, ma is elle n'est pas
grande. — waarom hebt gij niet geantwoord, mais poutquoi n'avez-vous pas repondu? — keeren wij weder ter zake , mais
teyenons a notiv afraire.
1Viaar,, o. (meerv. Maar's) zoo veel als voorwaarde , mais, tn. Wanneer deze vrouw
bij te
prijst, laat zij slimmer na , ex een
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voegen, dat Karen lofveel verzwakt ,,quand
cette femme lone, elle ne manque Jamais
d'y ajouter ton mats, qui afraiblit beaucou,
sa louange. Men kan met dien man nowt
afdoening van zaken krijgen , hij overlaat u
met indien's en maar's , welke enz., on ne
finit jamais rien avec cet homme-lk ; it vous
actable de si et de mais , que , etc. Er is
een — bij , it y a exception.
Maar,, yr. tijcling , (ook wel mare) nouvelle,
f. bruit, avis, tn. De — loops of gaat,
bruit court; on dit. De — heeft zich verbreid , le bruit s'est repandu.
Maarle zie Meerle.
Maarfchalk , m. oul. flalknecht , en van daar
vervolgens ftalmeester van eenen Vorst ,
ecuyer. zeker voornaam hofbeambte in
Duitschland, marechal ; ook grand-maitre
de la maison d'un prince. —, bijzonder
in Frankrijk, en elders, hoogfte veldheer,
marechal.
Maarfchalkin, vr. marichale.
Maarfchalkfchap , o. charge ou dignite de marechal, f
Maarfchalkftaf, m baton tie marechal.
Maarfchalksgeregtshof, o. mareehaussee, connetable, f.
Maarfchalkstafel, vr. table du marechal.
Maart , m. lentemaand , mars. De maand —
le mois de mars. Half —, a la mi-mars.
Maartsch, b. n. de mars. — bier, de la biere
de mars. Maartfche buijen , des giboulees
de mars. Ecne maartfche kat, (zoo veel
als togtige kat, dewijl de katten gewoon.
lijk in Maart togtig zijn), une chatte en
chaleur.
Maas, yr. rivier, Meuse.
Maas, yr. ftuk van een net, of ook , ruimte
tusfchen twee fteken, Een net met
groote , met kleine mazen, tin filet a grandes , a petites mailles.
Maat , vr. (a) De ligchamelijke grootte van
iets, mesure. Onder de — , de — niet
kunnen halen , n'avoir pas la ,grandeur, la
mesure requise, etre Crop petit, e.—waarmede iets gemeten wordt, mesure. De —
van iets nemen , prendre la mesure de q. ch.
De — van eenen rok , van eenep japon ,
enz. nemen , prendre la mesure d'un habit,
d'une robe. Iemand de — voor een paar
fchoenen , voor een paar laarzen nemen ,
prendre la mesure du pied, de la jambe de
q. q. —, hetgene , waarmede gemeten wordt,
mesure. Eene geijkte , une mesure etalonnee. —, de hoeveelheid die zulk eene
maat bevat, mesure. fig. Iemand de — vol
doen , vol metes, combler la mesure a q. q.
Op zijne selon la mesure, justement ,
preeisement. — houden , ne pas faire d'exces. —, van eenen kleermaker,, (lange
iltrook papier , waarop de verfchillende
lengten worden geteekend of geknipt), mesure. — van eenen fchoenmaker,, compas de
cordonnier, m. zie ook Maatftok. fpr. w.
Met de —, waarmede " wij anderen meten
zullen wij ook gemeten worden, nous seroots mesures de la mdme mesure dont nous mesurons les autres. Eene — tout, tine mesure
de sel. Eene — wijn, un pot de vin; (zie
ook BIaatje); fig. Men most — houden in
alle dingen, it faut mettre des bornes a
tout. Eene groote — (mate) van ktindigheden , de grandes t connaissances. Boven
mate , otrtre'rnesure, excessivement. —
de 4nuzijk , tijdverdeeling , mesure. De —
ilaan , battre la mesure. Die dezelve jlaat,
kiank —,
batteur de la mesure. Kunst
Ca.
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cadence ,f. Naar(in) de— zingen, fpelen,
danfen. De — houden in het zingen, fpelen, danfen, chanter, jouer, danser en
mesure. De — houcien, observer la mesure.
In de — blijven, aller de mesure. Naar
mate dat; voegw. a mesure que; bijw.
Naar , propos tionnement , ass prorato , 4
l'avenant , (in de prakt.) De erfgenamen
betalen mede aan de fchulden naar hunner erfdeelen en portien, les hetitiers contribuent aux dettes , au prorata de leurs
parts et portions. Met mate, avec osseous e,
avec moderation, moderement. Naar mate, naar evenredigheid, van, 4 , enproportion de, etc. Verhandeling over de maten , metrologie, f. 11cfchriiving der matcn
en gewigten, angelographie.
Maat, m. (Decry . maats) makker, compagnon,camarade. Zij zijn regte maats, (mastjes) ils soot familsers ensemble, ils vivent
de pair a compagnon. , werkgast ,
als : Eene fooi aan de maats geven ,
donner pour boire aux ouvriers; zie ook de
zamengeflelde woorden : Koksmaat,
maat, enz. en Maatje.
MaatfleEch, yr. bouteille qui contient la mesure
requise. bouteille qui contient deux
pintes.
Maatgezang, o. air , tn. piece de musique, f.
chant en musique, m. (der oudheid) no,
me
Maatgever of houder, m. manuducteur, chef
d'orchestre.
Maathout, o. bois qui a la mesurerequise,m.
Maatje , o. verkleinw. van mast, decilitre,
zie Maat, yr.
Maatje , o. verkleinw. zie Maat, —, inzonderheid bij wijze van vernedering, als :
Gij moet weten — dat enz. it fast savoir
que, etc. —, eerie uitdrukking van gemeenzaamheid, carnal ade , ,a. Zoudt gij mij
wel het pleifier willen doen ( vriend ! )
om mij naar het naaste dorp te brengen ? arcs ,
camatade , voudriez-vous me faire le plaisir
de me conduit e au village pi °chain?
Maatje, o. verkleinw. van Ma, verkorting
van Mama, vleiwoord van kleine kinderen,
maman, rasa chere maman, bonne maman, f.
Maatjespeer,, yr. zekere peer , bergamotpeer,
bergamote.
dichtmaat , harmonie, musiMaatklank „
que, f.
IVIaat- of taktmeter, in. (in de muzijk), metrometre.
Maatregel, m. mesures, f. pl. arrangements,
tn. p . Ik zal mijuc maatre_elen daarnaar
nemen , je pi-ends al mes mesures ld-dessus.
Rekenfchap geven van de genomene mastregelen, rencte compte des mesutes qu'on a
Pt ises. lemands maatregelen veri j delen ,
romp; e les mesures de q. q. lui faire pet die
ses mesures, traverser les desseins de q. q.,
et elniecher qu'il die te'ussisse ; fig. tamension.
Maatfchappelijk, b. n. social, e. Het mastfchappelijke leven, la vie sociale. Maatfchappelijke deugden of hoceanigheden , des
yertus , des qualites sociales. De maatfchap—, bijw.
pelijke orde, l'ordre social;
tl'une maniere sociale.
Maatfchappij , y r. gezelfchappelijke vereeniging , soctóte , compagnie. Eene — der
letterkunde, line. societe literaire. De Koninklijke -'vats Louden, la societe de Londres. 1)e' Westindifche —, la compagnie
zamenlevvag,
des Indes occidentales.
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societe. De burgerlijke —, la societe civile.
IVIaatfchappijelijk, zie Maatfchappelijk.
Maatflaf , m. maatflok, perche , mesure, f.
maat , fchaal, ichelle, f.
maatregel, muzijkfleutel, gamine, f:
Maatflok,
maat van vijf voet, mesure de
cing pieds , toise d'un arpenteur, f. om
de dikte pn breedte der fleenen to meten,
echas.es,f: pl. — (bij de hoeffm.) potence ,f.
— van een timmerman, d.uimflok, regte
tie chatpentier,, f. —, om de gaatjes in cie
orgelpijpen te meten, diapason. —, (bij
muzijkineesters) flok om de maat te flaan,
roule q u d battre la mesure, on.
Maanwen 0.
(ik maauwde, heb gemaauwd), van katten , miauler.
Maauwen, o. miaulement, m. Het — eener
kat deed mij ontwaken, le miaulement d'un
chat m'eveiila.
Maanwing, y r. het gemaauw der katten , de
daad van maauwen, miaulement,
i'Jacle, yr. klein wortnpje , ver, m. —, inzonderh. in kaas, ver de fromage, acarus,
r7/. mite de fromage, f.
Madelief, yr. Macieliefje, o. zekere bloem,
elders meizoentje genaamcl, marguerite, f.
Dubbele madeliefjes,' des marguerites doubles. Witte —, pdquerette. Roode en witte
dubbele madeliefjes, des marguerites rouges
et blanches a flours doubles. Soort van —,
ergoute.
Maf, b. n. vaddig of vadzig makend , (vast
het weer, van de hicht), etouffant, e. Het
is — weer, it fait un temps etouffant.
vaddig of vadzig, loom, las , se; 'ache.;
fig. Het is eon made kerel, c' est un
4dehe.
Mafje, o. als : Ietnand your het — honden,
(remand voor den gek houden), se moquer
de q. q. Voor het — loopen, (het your-werp der befpotting zijn), sttvir de jouet
aux auties.
Mag, I. en 3. perf. van den tegenw. tijd der
aantoon. wijs, zie Mogen:
Magazijn , o. bergplaats , magasin , tn. zie
ook de zamengeilelde woorden : Houtmagazijn, Kruidmagazijn, enz. ; fig. groote menigte , magasin, in. grande quantite.
Maglziinineester , opziener van een mag,azijn, pakhuismeester, magasinier, gardemagasin.
Mager, b. n. Diet lijvig, Diet vleezig,
gre , have. Eon zeer — mensch, un liomme
cette
fort maigre. Doze- koe is zecr
vache est foie maigre. Een lang mensch,
un grand eflanque. fpr. w. Hij is zeer —,
it est gras comme un cent de elms. Eene
inagere en lange vrouw, line femme heronniere. 111j heeft .een —, bleek , uitgeteei d
cezigt , sl a le visage have, defilit. Een
magere, fchrale halo, un coy effile. —
worden,maigrir, amaigrir, devenir maigre.
warden van kinderen, (se) chéntcr. In de
gemeenz. fpreekw. Hij is zoo,.— als eon
hoot, it n'a que Ca place et les os. Diet
vet, maigre. — vleesch, de la viarde maigre, du maigre. Ik hood van —, j'aime le
maigre. fpr. w. De bak is — bij hem, (het
is fchraal of foher bij hem), it n'a point
d'argent , de quoi vivre ; fig. — fchraal, onyructitbaar,, maigre, sterile, at ide. Een
magere grond, un terrain maigt e ou sterile.
Een — maal, ufa pauvre repas. Een magere
tin style sec, on decharne ; zie ook
Dor. — 5 0. le maigre, m. Het — van eenen
bijw. zie
ham, le maigre' d'un jambon.
j
Magerlijk.
Ma-
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Magerheid, yr. maigreur; fig. Dorheid, Droogheld , enz. , secheresse, sterilitd, aridite.
Mageriijk , bijw. maigrement; fig. sterilement.
Magermannetje , o. (fcheepsw.) bouline
nitsane , f.
hunter,
Magerte , zie Magerheid.
Magertjes , zie 1\lagerlijk.
Magg,elen , o. w. (ik maggelde , heb gemaggeld) , in Groningen , flecht fchrijven , mal
dcrii e.
overheid , magistrat. —, over1Vlagiftraat ,
heidsperfoon , lid der overheid , magistrat.
IVIagifIraatfchap , 0. waardigheid van magiflraat , magisti attire , j:
Magneet , m. zeilfteen , aimant , in. pie-9 e
d'aimant. De — treks het ijzer aan, l'aiwant attire le fer.
Magneetnaald , vr. kompasnaald , aiguille
aimantee.
Magneetfteen , zie Magneet.
Magnefia, yr. (oud w.) zekere witte aarde,
die veel in de genceskunde gebruikt wordt ,
magnesie, Ina g e.
IVIagnetisch , b. n. magnetique. Magnetifehe
kracht , vertu magnetique. Magnetilche
vloeiflof, fiuide wagnettque, m. Magnetifche fiof, matiete magnetique, f.
Magnetiferen, b. w. (mid- w.) (ik magnetifeerde , heb gemag-netifeerd) , (de zoo genoemde) magnetifche vlociftof in een dierlijk ligchaam in werking brengen , ten elude
daardoor ziektcn te genezen , enz. , magnetiser.
Magnetifeur,, ('oud w.) magnetifecrder,,
degene die magnetifeert , magnetiseur; zie
Magnetiferen.
Magnetometer , m. werktuig om de kracht te
bepalen, waarniede magneten , op onderfcheidene plaatfen der aarde, het ijzcr aantrekken , magnetometre.
Magpetismus , o. ( oud w.) magnetifche kracht
en werking ; ook : Dierink (bij de geneesk.), magnetisme, magnOtisme animal,
m. (mesmet zsme.)
Magt , yr. kracht , vermogen om iets te cloen ,
pouvoir,
force,
puissance, f 1k heb de
daarcoe , fen ai le pouvoir. Dat is
boven zijne cela -cut-passe ses forces.
Uit al zijne — loopen , enz. courir ,de
toutes ses forces. —, kracht vermbgen
vergunping , om iets te doers , autotite ,
puissance, f. pouvoir, en. disposition. Dat
fiaat niet in mijne —, cela n'est pas en ma
puissance, en mon pouvoir, en ma disposition, f. Hij heefc dit nit elgene — gedaan,
it a fait cela de son autorite ivee. —, in
eenen—Raat , ten aanzien der krijgsliecien ,
Welke. men op de' been heeft of brengen
kan , puissance, force, f forces, f. pl.,
troupessannees, f. pl. Doze flaat bezit eene
groote —, cet etat a beaucoup de troupes
armees. De land , zee —, les forces de
terre, lee forces navales; fig. uiterlijit aanzien , als : Een man van —, toss &mine
_puissant. —, menigte , veelheid , quantite
magtige fiaat mogendheid ,
f. nombre.
heerfching „ puissance, f. De magten van
Europa , les puissances d'Europe. —, de
,meetk.) puissance. Vier is de tweede — van
twee , quatre est la seconds puissance de deux.
Magtbrief,
brief, waardoor iemand,-tat iets
gemagtigd wordt plein pouvoir, diploine
us. procuration, f.
iViagteloos , b. n. zonder magt , impuissant,
e. foible, sans force, sans forces, sans pouvoir, debik, sans vigueur inset sant, de-
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Magteloosheid ri vr. faiblesse, debilite,f manque de pouvoir, nianque de forces, tn. zie
Onmagt.
Magtgever,, m. constituant.
Magthebbende , n. met magt belleed, qui
est autorise, e. constitue, e. qui a plein
pouvoir.
Magtig , b. n. natuurlijke kracht hebbende,
puissant, fort. De leeuw is een — dier, le
lion est tin animal Bien fort. —, die vele
middelen heeft, om zijn oogmerk te bereiken , puissant, e. lIij heeft magtige yrienden , it a des arms paissants. 1-lij is mij te
— geworden , it est devenu trop puissant
pour Een magtige vijand , tin ennetni
puissant. Een — rijk , on etat puissant.
Een — leger op de been brengen , lever tine
_puiscante armee. Eene magtige vloot, tine
puissance 'lotto; fig. zeer groot , als : Een
— buds, tine masson fort grande. Eene
magtige menigte, un tres-grand Hombre.
—, tot lets iii flaat, als : 1-11j is nog — om
te betalen, it est encore en etat de payer.,
— warden , devenir puissant, e. se remise
formidable ; (met beheerfching), al; : Een
land — worden , s'emparer d'un pays, se
endre malt, e d'un pays. Zich zelven
, se posseder, ()tie maitre de ses passions. Wanneer 1.1j toornig wordt , is hij zich
zelven niet —, quand la colere le prend ,
it ne se possede plus. Zijne zinnen , (ook
zijner zinnen) — zijn, zijns verflands
zijn, etse dans son bon seas, etre sain,
d'esptit. Vele tales — zijns, posseder plusieurs langucs. —, van fpuzen , te vet , te
clerk gekruid, moeijelijk te verteren , trop
nourrtcsant, e. tr op gras, se. trap slice,
e. de trop date digestion; van bier fchertfende: Dat is mij te —, ( te duur) cela
West trop cher. lit zou dat his wel gekocht
hebben , maar de prijs was mij te —, aurais bless achete cette maison
si le prix
n'avait l as it'd
gaud.
bijw. fig.
zeer , ten hoogfte, for t, extremement , paissammcnt. llij is
rijk , it est puissamment
'
Een — groot huis , tine vaste maison , tine tres-grande maison.
Magtigcn , b. w. (ik magtigde , heb gemagtigd ) , de noodige magt geven , met de vereischte magt bekleeden ? autoriser, donner
le pouvoir ou Pantorite
q. q., constituer.
Magtiging , vr. autos isation.
Magtfnede , yr. rusting in een 'vers , cesure.
Magtfpreuk , vs. decision arbitraire.
Magtwoorci , o. parole inergique oar emiihatique.
Mahomedaan ,
mahometan, musulmtan.
Mahomedaansch geloof, o. Turkfche Gd&dienst , het mahometanendom , la religion
inahometane, le mahometisme ,musulanhme,
e.
Mahonijhout , o. zeker vreemd waarvan
de fchrijnwerkers zich veel bedienen Bois
d'acajou,
Mahonuhouten, b. n. d'acajou, de Bois d'acajou.
Mahotbpom , in. (op de Antil. eilanden) mahot.
Maijer,' m. (in de kruidk.) zeker gewas , Netter.
Driajefreit , vr. hoogfle magt , majeste. De —
beleedigen , kwetfen Tenser la majeste ,
commettre le crime de lese-maieste. De
misdaad -van gekwetste —, le crime de lesemajeste. uiterlijke vertooning dezer
boogfle magt, magnificence. De Koning
verfcheen in al zijne —, le roiparut dans
toute sa magnificence ; fig. pracht , splendour. De zon ging in al hare — op, le
soleil se leva dans toute sa spiendeur. —,
perfoon , met de hoogfte magt bekteed ,
als
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als : Zijne Koninklijke
sa majeste royale, sa majeste le roi. Zijne Brittannifche
sa majestebritannique.
Majefteitfchennis, vr. lose-majeste, f: crime
de lose-majeste. Hij wordt van — befchuldigd, on l'accuse du crime de lase-majeste.
Majobjn, vr. (in de kruidk.) marjolaine, f.
grove —, or ego , oregan , m.
Majoor, m. (in het krijgsw.) major.
Majoorsplaats, yr. place ou charge de major,
majorite.
IVIajoorsvrouw vr, femme ou e'pouse d'un
major.
Mak, b. n. niet wild, gemakkelijk te beteugelen, traitable , doux , ce, dompte e.
paisible ; fig. Hij is zoo — als een fchaap ,
al est doux comme un agneau. fpr. w. Er
gaan vele makke fchapen in een hok, les
personnes accotnmodantes se font a tout.
tam, apps ivoise. Een paard — maker,
apprivoiser un cheval; fig. Een mensch —
maken , rends e un homme doux ou traitable. — in den gemeenz. fpreektr. op fommige plaatfen voor mat, las , se , fatigue, e.
Makarontsch gedicht, o. boertig of komiek
gedlcht , waarin men aan vele woorden eenen
latijurchen uitgang geeft, maccaronee„ f.
b. n. macaronique. Makaronifche verzen,
vers macat oniques.
Makelaar, m. op handelplaatfen, bekdigd
perfoon, die koopen fluit , tegenfi. van
beunhaas, (zie dit woord.) courtier. — in
de Levant , , censal. Een — in wijnen, on
courtier de yin. Een — in tabak, un courtier de tabac; (in de bouwk.) poinFon. fig. fam. koppelaar in huwelijkszaken,
enz., enttemetteur,, proxenete.
Makelaardij , zie Makelarij.
Makelaarsloon, o. courtage, on. censerie (in
de Levant.) f.
IVIakelaarfter, yr. zie Makelares.
IVIakelares,• yr. vrouw, die het ambt van makelaar waarneemt; enkel fig. voor: koppelaarfter, entt emetteuse.
Makelarij , yr. ambt van makelaar, charge de
courtier. Hij flaat naar eene cherche
one charge de courtier. —, verrigting van
eenen makelaar, courtage,
zich met de
— inlaten , se miler du courtage. — (in de
Levant.) censerie.
Makelen , b. ,w. (ik makelde , heb gemakeld),
voortdurend werkw. van Maken, en dais
gedurig of dikwijls =ken, in dezen zin
verouclerd; van bier : Over en weer bezorgen , befchikken, inzonderheid in handelszaken i, faire le courtier; van hier fig. middelen, in orde brengen, te weeg brengen,
accommoder, moyenner. Ik zal het wel
je l'accommoderai bien. Eene verzoening
tusfchen twee perfonen bemiddelen,
moyenner one reconciliation entre deux personnes, (een huwelp) koppelen, maquignonner,, faire le metier d'entremetteur
ou d'entremetteuse.
Maken, b. w. (in fommige gevallen o. w.)
(ik rnaakte, hub gemaakt). Oorfpronkelijk
fchijnt dit woord bewegen beteekend to hebben , waarvan nog eenige fpreekwijzen,
waar — als een wederk. werkw. voorkomt,
van plaats veranderen, zich elders been begeven , aanduidt; als : Maak u van hier!
partez ! allez-vous en ! etc. Zich weg —,
zich uit de voeten s'en alley, s'ecarter,
se retirer, s'esquiver,, etc. Zich te zoek
—, se cachet...—, in eene meer gewone
beteekenis , handelen , doen , te werk gaan ,
agir, fare, etc. (zie Men voor - )
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Maak het met ons, zoo als u goed &mkt,
agissez avec nous comme bon vous semblera,
traitez-nous comme it vous plaira. Dat kart
niets cela ne fera rien; cola ne sera
d'aucune consequence. Bij uiterften wil —,
leguer. Hij heeft mij zljnen twin (bij niterfien wil) gemaakt, al m'a legue son Cardin.
Vriendfchap met iemand — contractor amitie avec q. q. De Heere (God) zal het wel
met mij —, le Seigneur saura arranger les
chases pour mon bien-dtre. Hij heeft het
daarnaar gemaakt, dat het zoo moest komen , rl a taut fait , it a agi de telle sorte
que la chose ne pouvait alle y autrement. Ik
zal dat hij het proces wint, je lui feral
gagner le proces. Een einde aan eene zaak
—, mettre fin a q. ch. , etc. Ik heb hem nit
eenen vijand tot mijnen vriend gemaakt,
d'ennemi qu'il dtoit, fen ai fait mon and.
Hij maakt zich bij eenen ieder bemind, gehaat , it se fait aimer, hair , de tout le
monde. Hij heeft het flecht gemaakt, (zich
fiecht gedragen) it s'est compotte, conduit
mal. Ik weet niet hoe ik het — zal, je ne
sais comment faire. Gij hebt het er wel naar
gemaakt, (gij hebt het,wel verdiend ; boertend , voor : Gij hebt het met verdiend)
Pons ne l'avez pas merite. Hij zal het met
tang meer zal fpoedig gedaan hebben ,) it aura bientdt fins; (, hij zal niet
tang meer leven), it ne vivra plus longtemps, it mourra bientdt, it cessera bientOt
de vivre. — gemeenz. voor varen ; als:
Hoe maakt het ow vader? comment se porte
votre pore? Hij maakt het wel, it se porte
bien. inzonderheid i aan lets een bestaan
geven, een werk voort- of tot stand brengen , faire. God heeft hemel en aarde gemaakt, gerchapen, gewrocht. Dieu a fait, a
cree, le ciel et la terre. Vrede faire
la pais. De fchrijnwerker maakt eene tafel,
le menuisier fait une table. De fchoenmaker maakt fchoenen, le cordonnier fait des
souliers. Zich laten —, se faire faire. Ik
heb deze fchoenen bij uwen fchoenmaker
j'ai fait faire ces souliers chez
laten
votre cordonnier. .Een kleermaker maakt
kleedereu, un tailleur fait des habits. Een
fchilder maakt eene fchilderij , un peintre
een
fait un tableau. Een fchrijver maakt
book, un auteur fait un livre. Dg dichters
makes verzen , les poites font des vers. Mijn
zoon maakt een gedicht , mon file fait, compose, un poeme. De vogel maakt zijn nest,
l'oiseau fait son nid. De fpin maakt eene
web, Paraignee fait one Alles tot
geld —, faire argent du tout. De- gelegenheid maakt den dief, l' occasion fait le larron.
De boerin maakt boter,, la paysanne fait du
beurre. Een bal — op het biljard, blouses,
aire, one bille. Kinderen faire des
fenfants.
AANM. In het Nederd. is dit alleen
toepasfelijk op eenen man , dock, in het
Fransch ook op eene vrouw in den zin van
kinderen krijgen. Fig. of fpr. *. van eenen
wind , eenen clonderflag —,faire d'un mouche
on elephant. Gij hebt het er mooi gemaakt,
(Ilegt laten liggen) , to t'y es conduit tree
mal. Eindelijk wordt — in het Fransch door
rendre vertaald, wanneer een bijvoegelijk
naarnwoord hierop volgt ; als : Iemand rijk,
arm, gelnkkig rendre q. q. riche, pats-vre, heureux. Hij heeft zich belagchelijk
gemaakt, it s'est rondo ridicule. Dit ultimo
maakte mij zeer treurig , cette nouvelle
reedit fort triste. Dat zal hem niet rijker,
cola no 10 rendra pas
en mij niet armer
pros
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MAK
mudde, tnalder, maid, setier,, ou sef
(i/ n'en sera pas) plus riche, ni mot plus
tier ,
pauvre. Zie verder de met — bij zich hebbende bijv. naamw. als : Berchaamd, Gezond , Malen, b. w. (ik maalde, heb gemaald). In
het algemeen „ afbeelden , teekenen , enz.
Rond„ Vrolijk —, enz. als woord in
In eene bepaalde , meer gewone beteekenis,
het Fransch beteekenende.
met verwen afbeelden , fchilderen, inzonderMaken , o. het maken , vervaardigen van iets,
heid met in achtneming van licht en fchafabrique; fabrication, bouwen van
duw,, in onderfcheiding van teekenen , enz.
een fchip ; de making , opfielling van een
peindre , depeindre. Met olieverw, met
boek , dichtfluk enz. constturtion; zie verwaterverw
5 peindre en huile , en deder': Stichting , Aan (telling , Schepping. —,
trempe. Iemand met levendige kleuren
voor maakloon your iets, facon, f. —,
ddpeindre q. q. au nature!. Zie Schilverkiezing , election.
deren, (meer gebruikelijk).
Maker ,
remand die lets maakt of bewerkt ,
Malen,
b. w. (ik maalde, [ook hub
aiseur,
fabricateur.
bewerker,
fchrijf
gemalen) eigenlijk zich been en weer bewever,, auteur. Wie is cue
fchrijver van
gen
,
bijzonderlijk
zich in eenen kring bedit boek, qui est l'auteur de ce livte? Inwegen, rond draaijen , van eenen molen,
flrument —, faiseur d'instruments. Zte verdour middel van wind , water, damp , paard,
der de met — zamengc-ft. woorden , als :
met de hand, enz. moudre. In eenen beBlokmaker,, Hoedenmaker,, enz.
paalden zin , door been en weer bewegen ,
Makerij , vr. alleen in zamenftelling gebruikeyerbruzelen , vergruizen , eigenlijkst en gelijk , als : Azijnmakenj , enz.
woonhj kst tuslchen twee fleenen verbrijzeMaking, y r. (in den regtsgel. flij1 gebr.) —
len , breken , fin maken , tot meel maken,
van of bij uiterften wil , ook erfmaking,
moudre briser,, broy.kr, ecraser, par le
donation, action de leguer, f. legs , tn. zie
moyen d'un moulin :attire en poudre. Deze
verder in zamentielling, Bekend —,
molen maalt met, ce moulin ne mond pas..
, enz.
Koren , koffij —, moudre du bled, du cafe.
Wlakkelijk 5 b. n. also, facile, commode ; bijw.
Mosterd —, broyer de la moutarde ; fpr. w.
aisc'ment, facilement ; zie Gemakkelijk.
Die eerst komt , die eerst maalt, (die het
Makkehjkheld , zie Gemakkelijkheid.
eerst komt, worth het eerst geho1pen) le
Makker,, m. rnedgezel 5 maac , fpeelgenoot ,
pt envier venu est le premier engtene, ou va
enz. cornpagnon , camarade. Zie School — ,
devant. Twee barde fleenen — zelden zui, enz.
Speel
ver,fin contre fin n'es t pas bona faire doubl y ; e.
Makreel , m. zekere riviervisch (vooral in
Duitschland) zontler fclinbben maquereau. Malen , o. w. (ik maalde , heb gemaald), zich
been en weer bewegen , niet flit than, se
Net, waarmede men deze vangt, haulee, f.
remuer sans cesse, se mouvoir en tons sons,
Makreelboot, fchuit, yr. maquilleur, m.
tarabuster,, obseder, importitner, discourir
Makrol „ yr. hoerenwaard1n koppelaarfter,
longuement
sur. Hoe flaat gij zoo te ?
maquer elle.
que m'impottunez-vous par vos mouvements?
Makubatabak , m. tabak van Martinique , maeons m"obseelez par votre babil ! Lig mij
couba.
zoo niet aan de ooren te cessez de
Mal, o. bij de timmerl. , ook bij de fmeden ,
me rorrpre la tote ; fig. mijmeren , raasmorenmakers en andere handwerkslieden gekallen , dwaasheden begaan , fuffen , ribruikelijk voor een voorbeeld in het klein,
Hij begint
ver , extravaguer,, radoter.
waarnaar men iets in het groot maakt. —,
te
it commence a river. Hid is zoo
De
calibre,
gabarit
,
van eel' gerchut ,
oud , dat hid maalt, fuft , kindscii wordt ,
mallen of modellen naar hetwelk een fchip
woelen , onit est si vieux qu'il tadote.
gebouwd wordt , fpanten , gabarits, m. pl.
rnstig Ilapen , sdvasser. 1-lij is ni p s wet, bij
—, zeker ijzer met gaten ; doorgegaat ijzer
heeft den geheelen nacht gemaald , gewoeld,
'tot bet maken van fpukerkoppen , cloutiere
onrustig geflapen, it ne se porte pas biers,
ou clouiere. Bomben , (1)9 de art.) pas;1 a rivasse toute la null'. Ook zegt men :
se-bombes -(litnette a deux poignees pour ye,.
Er maalc mij jets door bet hootd; et- maalt
rifler le calibre de bombes.) Kogel — of
mij iets van in mijn hoofd , tat komt mij
mat , passe-boulets. Looden kogel —, passegedurig in de' gedachten , en ik peins daar
balk pour calibrer les baler de plomb. Koover bij herhaling , 11 m'en passe et repasse
gel — tot blikken dozen , lunette a calibrer
1. ch. dans, par !'esprit, je m'en tourmente
pour balles. Tappen —, lunette a calibt er
l'esprit envain , etc.
les tourillOns.
(ook bij de thnmerl.) caMalen, o. moutute, f.
libre.
fchilder,, peintre.
molenaar,,
Mal, b. n. niet wijs , dwaas, gek , fou , folle, Maier,
meunier. —, die met flit kan zitten of than,
insense, e „fat , te. Malle kuren , des caprikweller,, turlupin.
mi,jmeraar,, riveur,
prices , m. pl. folies, f. pl. —, al te toegevend,
songe-creux , radoteur,, vlsionnaire.
gal te in echikkelijk , te zachtzinnig , to op
, yr. fchilderij peintut e. — mijmem
faible, trop indulgent. Zijne moeder is zeer Malenj
rid, zie Maling.
sa
mere
est
trop
indulgentc
— met hem ,
pour ou a lui, it est l'enfant gate de sa met e; Malheid , yr. malligheid , korstwijl , gekheid,
sottise, folio, f: badinage, tn.
fpr, w. — moertje kindje , une mere to op
Mahe,' yr. ijzeren of koperen ring of draad
bonne gate ses enfants ; bijw. Zottelijit
aan eenen wapenrok ; ook eene ijzeren of
dwaasfehj k , sottement , follement, faiblekoperen pen aan een fnoer, anders nestel
Went.
genaamd
5 van eenen rijgrnoer, , maille;
Mal, o. zotbeid , kinderachtigheid , folio, sot, houten kolf,, waarmede men in' de malieti,e. Het :4— is bij hem al over, sa folie est
baan 11aat , mail, no. crosse.
deja passee ; it n'est plus fola
zekere donkere groene, glas- Maliebaan 5 yr. lieu ors l'on joue au mail,
Malachtet ,
mail, m.
achtige fleen , fchrikfleen , malachite.
Malacolitheon. zekere zachte fleen, malacolithe. Maliehemd , o. maliEnkolder, foort van krijgsmansharnas , cotte de maslles, haulierMalaga, m. — wijn, y in de Malaga.
goon ,
Malder, o. duitfate korenmaat, molter,
Ss
Ma-

MAL
Maliehuis, o, cabaret de mail, tn.
Maliekolf of klik , m., (masse de) mail,
Malibn o. w. (ik maliede, heb gemalied),
in de maliebaan fpelen, jouer an mail.
Malienkolder,, zie Maliehemd.
mijmeMaling, yr. fchilderij peinture.
ring , reverie, radoterie. In de —, in de
war zijn, etre dans rerreur, radoter,
ver. In die — komen , (door het gemeene
yolk op Me firaat omfingeld , en van den
eenen naar den anderen kant getrokken ,
geftoten worden, etre entoure, pousse ,
bafoud , hue , heurtd , e, par la populace.
—, het maken van koren , koffij, enz. action de moudre, moulure, f.
Malkander, elkancler, vooris. onverbuigbaar,
behalve in den tweeden naamvaI, l'un P autre; bijw. reciproquement, mutuellement.
Zij beminnen—, ils s'aiment riciproquement,
Pun Pautre, ils s'entr'aiment. Zij haten
zich, ils se haissent Pun Nutt e. Zij
doen — gefchenken, ( vrouwelijk) elles se font
des presents rune a Pautre, mutuellement.
Zij hebben zich , geflagen , ils se soot
banns reciproqgement. Spreek geen kwaad
van —, ne parlez pas mal l'un de l'autre.
Zij zoenen zich , ils s'entre-baisent. —
bezoeken, se volt-, se frequenter, se rendre
visite. Bij — komen, s'assembler. Komt met
te gelijk , venez ensemble, tons a la
fbis, en meme temps. -Rolm na, op —, venez Pun apres Pautre , successivement, de
suite. Zij loopen door —, ils courent Pun
parmi Pautre, pale-male. Aan — zijn (*ch.
ten), en etre aux mains. Aan leggen ,
aangrenzen , etre consign, e, se toucher.
In , order — loopen (van melk fprekende)
firemmen, runnen, se cailler. Zie Elkander.
Malkruid, o. zie Bilzenkruid.
Mallemolen , m. (kinderfpel , vooral op kermisfen), carrousel.
Mallejan of rolwagen, m. (bij de art.) diable.
Mallen, o. w. (ik malde, heb gemald), zich
gekkelijk aanftellen , foldtrer, faire le fou ,
goguenat der, turlupiner. flout —, de mallen (model van een fchip) op — afteekenen.
(fcheepsw). gabarier. Het — der houten
Comtrek van de kiel van een fchip) gat
bat iage , m.
(op fchepen) salle de gaMallenzolder,,
barit , j:
Malligheid, vr. zie Malheid.
Malloot , yr. zie Loot. —, dont vrouwsperfoon , butorde.
Mallote, yr. (in de kruidk.) foort van fieenklaver,, melilot ,
Mallotezalf, yr. onguent de walla:-,, m.
Malniole , o. wit, fijn katoen nit -Berrgale,
mallamolle, f.
Malrove , yr. (in de kruidk.) andoren, marrube, m.
Malsch , b. n. zacht , week , fappig, tendre,
mollet, te, noon, ?no/, le, succulent, e.
— vleesch , de la viande tendre. Het vleesch
maken , laten beflerven, mollifier la
viande; fig. Een —, zacht, vloeijend vers,
un vers coulant , dons.
Malfchelijk, malsch, bijw. tendrement, doncement, d'une maniere donee.
Malschheid, yr. zachtheid, tendrete. De —
van eenen Naas, la tendrete d'un lievte.
Maluwe, yr. (in de kruidk.) mauve. Witte
guimauve ordinaire, althee. Zalf nit
het fap der — gemaakt, dialthee.
Malvezei, yr. zekere wijn van het- eiland Candia , gekookte wijn nit Provence, malvoisie.
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M AN
Mal- of lafzoet, b. n, doucereux, ewe.
Mam , vr, de borst eener vrouw, ook der
dieren, tnamelle, f. teton, m. Het kind de
— geven, donner a teter a l'enfant. De
mammen of borstea van eenen walvisch, les
mamellcs d'une baleine. — van eene wolvin , alaite. Zie Borst.
IVIammekenskruid , zie Kamperfoelie.
Mammeluk, m. afvallige , die van Christen
Turk worth, mamelouque on mamelouk,
renegat.
Mammen , o. w. (ik mamde , heb gemamd)
zulgen , teter,, sucer. Zie Zusgen.
Mammiering , vr. (fcheepsw.) fcheepsgoot van
leder of geteerd dock, mauget e ou mange,
tn. manche de pomy. Lange—, manche a eau.
Mammon, m. tijdelijk, vermogen in eeisei verachtelijkeu zin, en in zoo ver men daaraan
zijn hart hangt , mammon. Gij kunt God
niet dienen en den —, vous ne pouvez servir Dieu et le mammon (Pas gent).
Mammouth , m. groot viervoetig dier der
vroegere eeuwen, mommouth.
Man, m, echtgenoot in tegenoverftelling van
vrouw of wijf, mari, ipoux. Deze vrouw
heeft eenen goeden — , cette femme a un
bon mari. Twisten tusfchen — en vrouw,
des demeles entre mari et femme. Aan den
— komen , trouwen , trouver un mari, se
marier. iemand van het manneluke geflacht, zonder onderfcheid van jaren , mansperfoon , homme. Een eerlij k —, un honnete
homme. Een eerlijk — houdt zijn woord,
un honnite homme tient sa parole. Er
waren zoo veel mannen als vrouwen,
y avait autant d'hommes que de femmes.
c'est un homme
Het is eel) trouwloos
un homme
sans foi. Een volwasfen
Een
geleerd
un
homme de letait.
ftres. Zun broeder is een toegevend
—,
son flare est un bonnie d'accommodement.
Dat n —, een — die mij lukt c'est mon
homme, sl me convient. Flu is mans genoeg ,il
est asset grand, assez fort , etc. Hu toont zich
als een —, montre homme. Hij is niet
de — daartoe , it n'est pas homme a faire
cela. flu zal zijnen — wel vinden , tl trouvera bien son homme, qui lui tient tdtf. Zij
gevochen , ils se sent
hebben — tegen
combattus trite a ate, corps 4 cops, un
verdedicontre un. Zich tot den laatften
gen , se defendre jusqu'à la derniere extremite. fpr. w. Een — eels , een woord
een woord, un homme d'honneur n'a que la
parole; la parole fait le jou. Ook zijn er
nog verfcheiden gevallen , waarin het woord
— perlonen van, heiderles geflacht aanduldt,
als : De gemeene voor gemeene lieden, le vulgaire,, le bas, petit peuple,.
les gens du commun, la populace. De gaande en komende —, les aliants et venants.
Het fchip j_s met — en Tunis vergaan ,
le vaisseau a pdri avec tout Pequipage.
zie Perfoon ; als: lk wil de derde
— zijn, je scrai la troisieme personne.
Eenen perfoon , in eenigerfpreekwUzeth des
gemeenen levees gebruikelijk. Zijne waren
aan den — helpen , trouver des marchands
pour sa nsarchandise; trouver a se de'faite
de q. ch. Als de nood aan den — komt ,
grand ce vient au fait eta pi entire. Gij
rnoet mij — en paard noemen , die dit gezegd. heeft , it vous faut ine Hammer
la personne, dont vous tenez cela. Ik
voor den — houden, (to de fchuld geven)
bij alles wat is voorgevallen, je m'ep peendrai a YOUS tie tout ce qui est arrive.
Man

MAN
Manachtig , b. n. zie Manziek.
eene vrouw,
naar eeRen man gelijkende , hommasse.
IVIanbaar,, b. n. bekwaam in het huwelijk te
treden , (words alleen van het vrouwelijke
geflacht gezegd) huwbaar,
Een
meisje , une fille nubile, pubere; zie Huwbaar.
Manbaarheid, yr. age viril , nubile, m. puberte;
zie Huwbaarheid.
Manchette , yr. (oud w.) handlubbe , manchette. — met kant onizoomd manchette 4
dentelle.
Mand , mande , yr. Een van teen gevlogten
korf, panier,
grande corbeille. Bakkers
panier de boulanger. Eene doorzigtige
—, un panier a claite voie, a jour. Digt
gevlochte , un panier plein. De —
van eenen postwagen of diligence , le panier d'une diligence, d'un coche. Kolen —,
panier a charbon. Grove kool banne.
Groote vierkante — , banse. —, die men
op den rug draagt , mars of draagkorf, hotte.
(bij de tuinl. ) waarin men jonge bloemptjes of planten doet , om dezelve te verzetten , ook voor vruchten , mannequin, m.
Visch— , mannequin de marde. zonder
handvat , boutriche. — die langer dan breed
is , als : Tafel —, wasch , manne. Zie
ook Mandje. fpr. w. Door de — vallen ,
bekennen , confecser, avouer.
IVIandaat , o. (oud w.) pausfelijk bevel, verordening ; volmagt , mandat, m. De kerkvergadering te Trient heeft de mandates afgefchaft , le concile de Trento a aboli les
mandats.
Mandarijn , o. een Sineesch beambte , mandarin, m.
Mandatarius , m. (oud w.) gevolmagtigde
mandataire.
Mandewagen , m. voiture de vannerie, f.
Mandje , o. petit panier , m. petite corbeille,
f: corbillon, in. fiscelle, f zie ii.orfje. Haring — op fchepen , manned hareng, f.
Kaak —, manne. Kaarfenmakers
om het
kaarsvet door te kleinzen , banatte ,f. Klein
grof — bij den wijnoogst , banneau, on.
Teenen —, (bij de zoutz.) benaton, tn.
—vankstiehou,mpwarntc
yervoeren , bijzonder bij lastdieren gebruikelijk,
hannette, f:
om des winters daarin de
voeten te warmen, chanceliere,
Pijpen
, mantle, f.
Mandenmaken , o. métier de vannier, tn.
—vangrofwek,
mandrier.
Mandenmaker,,
vannier.
Mandenmakerij , yr. vannerie.
Mandenmakersknecht , m. garcon vannier.
Mandenmakerswerk, o. vannerie, f. ouvrage
d'osier, , Grof— , mand; eriej. Open -- ,
faisserie, j: Die zulk werk maakt, faissier.
Mandenmakerswinkel, in. boutique de vannerie,
Manderkruid , o. germandt ee ,
Igandvol , yr. (incest van fruit) , corbeillee ,
pancree. — kolen , rassee.
Manegie , yr. (oud w.) rijfchool, manige,on.
Manen, b. w. (ik maande , heb gemaand),
aanmanen, bijzonderlijk ter betaling van eene
fchuld aanfporen , demander payement
d'une dette, son dd , potsser de payer , Sommer. Ik heb hem la ten — om te betalen,
je l'ai fait sommer de payer. — meerv. van
Maan. De — der paarden en leeuwen,
crinieres, f Een paard bij de
vatten,
rendre un cheval au crin (aux coins.)
Mner,
a
celui qui demande de q. q. le payemeat, crdancier exigeant.
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MAN
Manefchijn , m. clair de lune. Tegen bet
einde van den —, sur la fin, au ddclin de
la lune.
Mangel, o. gebrek, manque, defeat, vice,
tn. faute, manquement. Bij —, gebrek ,
aan geld , faute d'argent ; fig. tare ,f. Groote
— of gebrek aan geld , pinurie d'argent, f:
Mangel, m. kleérmangel wcrktuig om linnett
enz. glad te makeu , calandre, f.
Mangelaar,, m. kalanderer, cell': qui calandre,
calandreur.
Mangelbord , o. of plank, yr. plancize ou plan.
chette qui Bert d calandrer , 4 applanir le
linge, f:
Mangelen, o
zie Ontbreken.
Mangelen , b. w. (ik mangelde , heb gemangeld) door mid.del van eenen mangel linnen
glad en zacht, plat maken, calandrer,
passer u la calandre, applatir, lisser, upplanir. Het —, action de calandrer. —,
ruilen , verwisfelen , changer, troquer,2
echanger.
Mangeling , yr. ruiling , ichange, troc, m.
Mangelrol, y r. — itok , rouleau d calandrer,
m. De rollen van eenen mangel , les rouleaux
d'une calandre.
Mangelwortel , m. racine d'abondance, f:
Manhaft , b. n. dapper , vaillant, e, courageux, euse. —e daad , action virile.
Manhaftigheid , yr. dapperheid , cooed, bravoure, vaillance, valeur, f. courage male, m.
Manhaftiglijk , manhaftig , mannelijk , bijw.
courageusernent , vaillamment, virilement,
avec bravoure.
Manier,, yr. werkwijze, wijze, ftijl, gewoonf. MOte, mode, maniere, facon,
, m. Zijne levees — of wijze behaagt
mij niet , sa maniere de vivre ne me plait
pas. Dat zijn geene goede —en , ce ne sent
pas de bonnes manieres. Deze fchilder heeft
eene goede — handeling, ce peintte a une
belle maniere. Hij groet nooit het eerst,
dat is zijne—, gewoonte , it ne seine jamais
le premier, c'est sa methode. Zich naar de
nieuwe — kleeden , s'habiller d la nouvelle
mode. Hij heeft alle —en van eenen losbol ,
it a sautes les facons d'un etourdi. Dat is
zijne — van handelen , van fpreken, c'est sa
acon d'agir , de parler. Dat is geene —
fvan
handelen cette maniere d'agir ne
convient pas. —, gewoonte , gebruik, wijze, coutume, mode, f. usage, m. Het
is nu de — zoo gekleed te gaan , c'est
la mode d present de s'habiller de la sorte.
Dat is altijd zijne —, gewoonte , c'est toufours sa couturne. Zie Wijs of Wijze. —
van doen, handelwijs , precede, tn. Dat is
eene vreernde — van doen, c'est un etrange
procede. Op geenerlei geenszins , als
bijw. en aucune maniere, nullement. Bij —
van fpreken , par maniere de dire.
Manieren , b. w. (ik manierde , heb gemanierd),
iemand de goede — leeren , apprendre d q.
q. les bonnes manures , le savor vivre, le
bien dresser.
Manierlijk , b. n. gefchikt , beleefd , civil, e.
poll, 0. honnéte; bijw. poliment, civilement,
honnitement.
Manierlijkheid ,Yr. civilite,politesse,honnetete.
Manifest , o. (oud w.) een openbaar gefchrift,
waarin de vorst of flaat de wereld van zijne
handelingen onderrigt, manifeste, on.
Manilje , m. (in het ornberfpel) manille, f.
Maning, yr. aanmaning, dernande, sommatiog
de payement. De deurwaarders doen — om
to betalen , les huissiers font sommation de
payer.
SS
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Maniok, in. Amerikaanfche ftruik, manioc.
Blank, b. n. gebrekkelijk in den gang, van natuur of bij toeval; verminkt aan de voeten,
kreupel, boiteux, euse. — gaan, clocker,
beater; fig. aan hetzelfde euvel — gaan,
(hetzelfde zedelijk gebrek hebben), avoir le
memo defaut. — van zaken, waarin eene
werkelijke gebrekkelijkheld plaats heeft, als:
Die vergelijking gehjkenis, gaat cette
comparaicon cloche. Dat is een — dichtfluk,
ce vers cloche.
Mankheid, yr. hinking, clochement , boitetnent ,
NI2nkop, o. flaapbol, pavot , en. Zie Heul.
:Mankopftroop of firoop, yr. sirop de pavots ,
borseftroop nit witte flaapbollen,
de apoth.) diacode en.
Mankopzaad, o. graine de payees, f:
Manlieden, (manluiden, manlui) m. meerv.
des hommes.
Manmoeclig, b. n. manhaftig, dapper, onverfaagd 5 sntrepide, vigoureux, euse, courageux, ruse.
Manmoedigheid, yr. onverfaagdheid, kloekmoed'gheid, intre'pidite, bravoure, vigueur,
valour ,f. courage , m.
Manmoediglijk, bijw. intrepidement, vigoureusement , cow ageusernent , vaillamment.
Manna, o. manne, f.
Mannelijk , 13, n. tot den man, tot het mannelijk geflacht behoorende, male , e,
masculm, e. Een — kind, un enfant male,
du sexe masculin. De —e ouderdom , Page
Het — lid, le membre viril. De —e
bloemen zijn on yruchtbaar,, les flours males
sont steriles. Het — gellacht , le sexe viril;
( in de fpr. k.) le genre masculln. Een —e
uitgang, tine terminaison masculine. Stok
is van het — geflacht, baton est du genie
macculin. Een— naamwoord, sin nom masiulin. —e linie, Elam, eigenfchap, mascuUnite , f. Oor, afflammelingen van het —
gcflacht, descendants en ligne masculine ;
Zie Mansoor in de eerite beteekenis. Een
y rouwelijk woord als —, of in het —e geflacht gebruiken, masculiniset; fig. Hij fprak
deze woorden met eene —e, krachtige Item
nit, ilprononca ces pal oles d'une voix male.
Eene —, flerke, groote vrouw , une femme
hommasse. Zij heeft eene --e item, elle a
la voix hommasse. Eene —e, vaste ziel,
une ame virile, ferme. Wat-den getrouwden man toekornt, (in de praise.), marital ,
— geweld, magt, pouvoir
puissance tnaritale; bijw . virilement. — ,
clapper, deftig, onverfchrokken, zie Manhaft, Manmoedig.
Mannefijkheid, y r. mannelijke ouderdom, mannekracht, voorttelende kracht, virilite.
heeft reeds een bewijs van zijne — gegeyen , it a déjà donne tine preuve de sa
lite. —, mannelijke eigenfchap, masculinite.
Mannen , o. w. ( ik mande , heb gemand), eenen man nemen , se marier.---,zie Bemannen.
Mannenhuis, o. hospice de vieillards, m.
son fontlie pour des vieillards, f.
Mannenklooster, o. couvent, monastere d'homones „de religieux.
zie Manmoedigheid.
Nannetmloed ,
Mannentaal, yr. krachtig, nadrukkelijk gezegde , discours inetgique,tn. Zie Dingtaal.
age tnur.
Mannenliand, m. cage
Manrenvertrekken , m. ineerv. (bij de Grieandronitides.
ken)
Mannetje, o. teat homme; bout d'homme,
vabot, mirmidon, pygmee„ mannequin; fam.
marabout,
tabaks—, margafat. Zeer leelijk
06.1.
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erapoussin; teer
douillet ,in. Klein dik
courte-botte, f. Yzeren of koperen dat
met eenen hamer in de hand , de urea
op de klok van een uurwerk,flaat , /aguemart, m. — van clteren , male, en. Een —s
'Dosch, un moineau male. — van eenen patrijs (bij de valken.), garlon, — van
eenen reiger, yalk sacret , m. — van fommige roofvogels, als': Het — van eenen
havik, tierce-let de vautour. —, (in de iterrek.)
antinofic (Ganimedes). fig. lets — voordoen, faire q. ch. avec une exactitude
sct upuleuse , etc.
Mannetjesnoot. yr. noix muscatle de la plus
granae espece.
Mannetjes panboor,, yr. (in de ontl. k.) pyranide du trepan.
Mamma, yr. heldin , die uiterlijk veel van
eenen man heeft, virago, femme hommasse.
—, (in den bijbel) femme.
Mans, tweede naamval van man. Hij is —
genoeg om die to doen, it est en etat ,assez
grand, assez fort, pour faire cela.
Mansbeeld, o. figure, f image d'homme, f.
portrait, m. — , gekleede pop (bij fchtlders)
mannequin, m.
Mansbroeder, m. fchoonbroeder, beau-frere.
ikianfchap , yr. cigenlijk de betrekking tut.
fchen den leenheer en de mannen van lien
of leenmannen , en inzonderheid de verfchuldigde trouw en gehoorzaamheid van de
laatiten aan den eerile, leenpligt , hulde , homusage , vasselage, m. — krugsvolk , foldaten , (ook in het meervoud) gens , hommes,
soldats, m. pl. tioujes, f: pl. — van eon
fchip , requipage d'un vai ■ seau , tn. les matelots, les gens de l'equiptge.
Mansgewaad, zie Manskleeding.
Manshand, yr. enansbewind, autoriti maritale. —, de hai,d van eenen man, la main
(fchnft ecnture d'homme.
d'homme ,
Manshemd, O. chemise d'homme, f.
chapeau d'homme.
Manshoed,
anshoofd, o. tote d'homme, f:
Mansjas, m. redingote d'Isomme,
Manskleed, o. (ee.) habit d'homme,
Manskleeding, yr. habillement d'homme,
equipage d'homme. In — (eene vrouw) vermomd, verkletd,deguisee, ti avestie, en homme.
tailleur pour homme.
Manskleermaker,
41ansklooster, zie Mannenklooster.
fflanshous, yr. bas d'Izomme,
Manskracht, yr. force virile, vigueur male.
Manflag, m, een onvoorbedachteluke doodflag, homicide.
Manileen , o. fief male, fief macculin,
Manslengte, vr. stature , taille, hauteur,
gr andeur d'un homme.
Mansmannen ,
meerv. leenmannen , vassaux.
Mansmoeder, yr. fchoonmoeder, belle-mire.
Mansmuts, yr. bonnet d'homme, m.
Mansnaam, m. nom d'homme.
Mancoor, o. (mannelijke nakomeling, erfgenaarn), holy ou heritier male. —, het oor
van den man, oreille d'homme, .f: —, (in
de kruidk.) hazelwortel , oreille d'homme,
rondelle, f. cabaret, asarum, m.
Manspligt, m. devoir marital.
Mansichoenmaker, in. cot donnier pour hommes.
Mansperfoon , m. homme; fig. chapeau.
Mansrok, m. justaucolps , habit d'homme.
Mansflem , yr. voix male, voix d'homme.
Manszuster, yr. soeut/du marl ,belle soeur.
Mantel, m. manteau. — met eene kap, benreisrok , ook van eenen ruiter,
nous.
casaque , f. —, groote ( meestal ) v-rouwen
capot, capote, 1. cape, f. fchotfche —,
plaid
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) Schooriteen —, manteau de che.
plaid (
minee. voor den kanonvorm, (bij . de
art.) chappe du motile a canon, f. Geitenharige — met eene kap (bij de Morel)),
albornos. Krijgs— der ouden , chlamide ,
f: — der bisfchoppen, mantelet. Zijnen —
omhangen , mettre son manteau, s'en convrir; fpr. w. Den — naar den wind hailgen , s'accommoder aux temps, aux consauces. Den — op den cum hangen , feter
le fr oc airy or ties. lemand den — uitvegen,
(hem braaf ber.spen), mercurialiser. q. q.
lui laver la tete cocaine t1 faut. —, fig.
fchijn ,.pretexte,
apparence, couleur, f.
Mantelhtus , o. waar rouwrnantels verhuurd
worden , maison °a l'on lone des manteaux
de devil, f:
Manteling, yr. befchutfel tegen den wind,
paalwerk, palissade,
Mantelkraag, m. collet de manteau, 711.
Mantellis of lus, yr. cordon de manteau,
Mautelpijpje , 0. affcheidspijpje , derniere
pipe, pipe d'adieu, f.
Manteltje , 0. petit manteau, mantelet, tn.
manteline,
—, op de wijze als eene non,
mauttle, f:
dat eertijds de pelgrims
droegen, roquct.
Mantelverhuulder, m. celui qui lone des
manteaux de devil.
Mantelzak,
porte -manteau , tn. valise , f.
kleine lederen
boudin.
Manufacturen , y r. meerv. (oud w.), mannflctui es.
Manvolk ,
des homme, m. pl.
Manwijf, 0. tweeflachtig mensch ook dier,
hermaphrodite, androgyne, in.
Manziek, b. n. de cone dexion amoureuse , lasdive , langoureuse , langnissante, tendre, e2pre
anmariage, attaquie d'hysterie.
Manziekte, vr. fur eur de la matrice, rage
d'amovr.
Mare , vr. berigt , tijding, bruit, avis , m.
nouvelle, f
Maven, zie Marren.
Marentakken, vr. meerv. zeker gewas , vooral
aan de eficenboomen, gui ,
IVIarg, zie Merg.
Mariabeeld, o. (in Italie) madone ,
Mariegrosje , o. dui Oche munt ) , marten, m.
Marto n, yr. majohin( in de kruidk. )matjolaine.
Maripriem , tn. ( der zeihnakers , )
Ithaald ,
marprirne, f:
Marionetten, vr. meerv. (tooneelpopjes),
marionnettes. — fpel, jets de marionnettes, ns.
Mark, o. zeker gewigt (131j de gond- en zitverfm.), een half pond Oan acht oncen,
mare, m. y et good- en zilverwerk wordt bij
het — verkochr, les ouvragec d'or et a'ar
gent se vendent art mare. — , ook eene ingsbeelde mutt, marc.
Mark, y r. een teeken , zie Merk. (oud
woord..) eene landflreek, yericheidene plaatfen in zich bevattende, en binnen hare
grensplaatten befloten , mar che ; als: De -Brandenburg, la marche de Brandenbourg; van
hier de zamengcflelde woorden , als:
Markboek, o. livr e oa Pon eci it les affaires
de la marche, m.
Marketenter,
zoetelaar, vivandier.
Marketentfter, y r. vivandiére.
Markg6nooten , m. meerv. habitants d'une
marche.
Markgraaf, m. margrave , marquis.
Markgraaffchap,
malrquisat ,margraviat,m.
Markgravin, yr. margrave, marquise.
Markpaal, m. grenspaal, poteau qui separe
deux marches, tonne, m. borne d'une marche, f.
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Markregter,, nt. juge d'une marche.
Markfleen, zie Markpaal.
Markt , yr. plaats, waar gekocht en verkoeht
wordt , openbare vergaderplaats Van koopers
en verkoopers , marche, rn. Hij woont op
de —, it demeure au marche. Overdekte
halle , zie Hal. De prijs of de loop
der koopwaren ; als: \Vat is de — van
de borer, quel est le prix courant, le
marche, le cours du beurre? lets op eene
hooge — koopen, acheter q. ch. cher, a
p ant prix. Onder, boven de — verkoopeu.,
vendre q. ch. an dessous, dessus pr ix
courant. De — liep op en af, (rees endaalde) le prix baissa et haussa; fpr. w. bine
huid zelf ter — brengen, (zich in eigen
perfoon verdedigen), s& defendre soi-merge
on plaider sa cause en personae. Bij het
fcheiden van de — leert men de kooplieden
kennen, el la fin on se fait connaltre. Hij
is van alle markten terng gekomen, (hij
een boos en bedorven mensch), it a essayi
tontes sortes de metiers. Hij is van alle
markten te huis, c'est un homme de tons
metiers ; it se connoit a tout.
Marktdag, m. jour de marche.
Marktemtner, seau de for Blanc, de cuivre, etc. oi l'on met ce qu'on achate au
marchd.
Markten , o. w. (ik markte, heb gemarkt),
ter markt gaan, aller an marchd. —, b. w.
ter markt brengen, verkoopen, porter q. ch.
au marchd , Pexposer en vente.
Marktgang, m. action d'aller acheter q. ch.
au marche, f.
Marktgeld, o. flandgeld, het geld dat men
geven moet, om met eene kraarn of tafel op
de markt te than, tonlieu , etalage, m. droit
de marche, m. — van koren , bichetage, or;
bichenage, m.
Marktkraam , yr. boutique, loge de marehe.
Marktkramer, m. mar chand qui frequente les
marches. —, vreemd koopinan marchand
Train.
Marktmeester, us. placier.
Marktplaats, yr. markt, marche, m. place 014
se tient un marche. — van het oude
Rome, forum, m. Openbare — in het Oosten,
plaats waar men haven opfluit , bazar, m.
Marktprijs, m. prix (courant), cours du
marchd.
Marktregt, zie Marktgeld.
Marktfchip, o. barque niarchande ou il'ordon;lance , coche d'eau , f.
Marktfchipper,
batelier d'une coche d'ean,
patron d'une barque marchande.
Marktfctuit zie Marktfchip.
Ivrarkt y lek, o. g7oot dorp, bourg, m.
Marlen , b. w. (ik marlde, heb geniarld),
(fcheepsw.) de zeilen met dun tottw, dat
men kettingswijze door elkander fleekt, aan
de lijken vast naatjen, merliner*, transfiler
lac voiles.
Marling, _ meerling, marlijn, yr. dun flerk
touw,, waarmede men de zeilen mark, merlin, transfilage, m.
Marlingdraad,
(fcheepsw.) filet de merlin.
Mar l prietn,
fplitijzer, (op fchepen), epissoir.
Marlflag, m. (fcheepsw.) noeud a merliner.
Marlreep, m. of tonw (fcheepsw.) cargue
vue, f.
Marmel,
knikker, chique, petite boule de
,
nrniebiraed,e f.
maiar
vr ingefuikerde boom yrucht , marmelade, confiture de fruits. —, in het bijzonder kwevie-esch , doorruikerde kweperen , cotignac , tn.
Ma
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Marmeldier, a. marmotje , bergrot, marmette, f:
Marmelen , o. w. (ik marmelde , heb gemarmeld) , met knjkkers fpelen , knikkeren ,
jotter aux chiques, aux marbres.
Mariner, (de ttof ) o. —, (de ileen) m. marbre, m. Zwart
tusebe. Rood 5 porphyre. Groen , marbre ophite. Zwart —
met _witte of gele aderen , sauveterre ou
briche de comminges, f.
Marmerbeeld ,
een marmeren beeld , statue
de marbre, f.
Marmerbewerker, —fnijder of ilijper,, m.
marbrier.
Mannerblad , o. marbre-feuille,
Marmeien b. n. de marbre. keno
zuil,
une colonne de marbre.
IVIarmeren , b. w. (ik marmerde , heb gemarmerd) , als marmerileen verwen , marbrer,,
jasper. Eenen fchoorfteenmantel —, marbrer un manteau de cheminee. Geef mij een
vel gemarmerd papier , donnez-moi une feuille
de papier marbre. Dit boek is gebonden in
eenen gemarmerden franfchen band , ce livre
est relict en veau jaspd.
Marmergroef, of mijn , yr. marbriere.
Marmering , yr. het marmelen , marbrure, jaspure. Dc — van een book, la marbrure,
jaspure d'un livre.
Marmerkennis , yr. kunst om mariner te bewerken , marbrerie.
Marmerkleur,, y r. couleur de marbre.
Marmerfteen , m. marbre. — met groenachtige
en gele ilrepen , marbre ophite, tn. roche
serpentine, f.
Mannerfteenhouwer,, zie Marmerbewerker.
Marmenfteenmortel m. mortier de marbre.
Marmot, vr. pop , welke men gekken geeft,
om mede te fpelen , zotskapje, marmotte. fpr.
, chacun a sa marw. Elke zot heeft zijne
motte.
Marmotje , zie Marmeldier.
Marokijn , o. (leer) mat oquin m. Die dit leer
bereidt , maroquinier ; hetzelve bereiden ,
maroquiner.
Marren, b. w. (ik marde , heb gemard), binden , tier, attacher. (fcheepsw.) amarrer.
o. w. talmen , dralen , lambiner,, lanterner, tarder, balancer, etc.
Mars, m. de naam van den krijgsgod, in de
fabelleer der oude Romeinfche dichters ; ook
eene der dwaaliterren , Mars, diets de la
guerre; une des planetes.
Mars , yr. (fcheepsw.) eene rondo houten zoldering om den mast der grbote fchepen,
hune, cage. — van eene galeimast , gable.
Bezaans —, hune du mat d'artimon. Boegfpriets —, hune de beau pre, Groote —,
hune du grand mat. De marfen en hoofdtouwen van eem fchip afnemen , decapeler.
Mars , yr. kramers , die dezelve op den rug
of voor het lijf draagt , pap ier de mercier,,
de colporteur, m. Met eene — loopen,
gagner sa vie a colporter, de la mercerte.
Spr. w. Hij heeft niet 'creel in zijne —,
(hij verftaat niet 'veep it ne salt pas beaucoup , etc.
Marsch , m. reis te voet , marche, f Hij
afgelegd , it a fait
heeft eenen langen
tine grande marche. optogt der krijgsbenden, zoo wel van voetvolk als van ruiterij , marche. Het leger is op —; Parmee
est en marches De tamboers -slaan den —,
les tambours battent la marche. —, een
bevelwoord , um de foldaten te doen voortgaan , voorwaarts ! en avant! marche!
Marschroete , yr. route qui tient une armie
marchant; itindraire,
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Marschyaardig , b. n. prat, e, 4 marcher.
Marsdrager, marskramer, marsman , 'caperteur,, petit mercier,porte-balle, haut-h-bas,
merceTot, brelandinier.
Marfepein (masfepein), m. zeker fuikergebak, massepain. — van eijeren, citroenen
en fuiker,, met eene vrucht in 't midden ,
meringues, f: pl.
Marsklimmer,, m. matelot qui monte a la hune.
Marsknien , yr. meerv. (fcheepsw.) courbatons,
taquets de bane, m. pl.
Marskramer, zie Maasdrager.
Marskramerij , yr. colportage, m.
marslantaarn, yr. ( fcheepsw.)fanal de hune, m.
Marstnast , (fcheepsw.) zie Marsiteng.
Marsranden , m. meerv. (fcheepsw.) cercles de
hune.
Marsfalinzen', m. meerv. (fcheepsw.), tesseaux,
m. pl. bars es de hune, f pl.
Marsvalbalte, yr. (fcheepsw.) cage a drisse
d'huniers, f.
Marsvallen, meerv. drisses des huniers, f:
Marstleng, _vr. (fcheepsw.), md t de hune, m.
Marsvellen , o. meerv. (fcheepsw.), peaux de
moutons pour garnir les hones , braies de
hune, f. pl.
Marszeil , o. (fcheepsw..) voile , f. homier, voile
de have.
Marszeilskozeltje y r. (fcheepsw.) temps de
hone, vent de hune, m.
Marszeilsreep , m. (fcheepsw.), gijtouw van
het marszeil, cargue du hauler, f:
Martelaar,, bloedgetuige, die om de christelijke Godsdienst allerlei lijden uitstaat ,
martyr; fig. —, knoeijer in zijn werk, bousilleur, gate-metier.
, iemand die martelt , cella qui matyrise.
Martelaarsboek , o. befchrijving der martelaren , matyrologue, m.
Martelaarsnaamlust , vr. (bij de Grieken),
monologue, m.
Martelaarfchap , o. martyre, m.
Martelaarfchrij y er,, m. eon die over de martelaren gefchreven heeft, martyrologiste.
Martelaariler,, martelares , yr. martyre.
Martelarij , yr. pijnbank , martyre, torture,
gene , f tourment cruel , m.
mat tyre, m. mort des marMarteldood ,
tyrs, f.
Martelen , b. w. (ik martelde , heb gemarteld), om het geloof pijnigen , kwellen ,
torturer , mattytiser ; tourmenter; martyrer ; faire languir dans ies tourments d'une
knoeijen , lomp behandesnort violente.
len , bousiller ; daucher grossierement , etc.
Marteling , yr. zie Pijniging.
Martelkroon , yr. couronne du martyre.
Marteltuig, o. instrument qui seri a martytiser, qui sort 4 la tortute.
Marter,, een fabeldier,, welksbont in waarde
is, martre, zibeline, f. Huis —, ben —,
founts,
Mas , y r. masfa , eene menigte , hoop , masse,
quantite, multitude,
Mask , ,masks, yr. Masker, o. momaangezist,
grijns , masque , m. gimp, fchijn ,
masque, diguiseinent, tn. Odder het — van
vriendfchap , son g le masque, (sous apparence), d'amitie. Het — afdoen , openliik vo-or
den dug komen , lever le masque , agir
vertement, sans deguisement , sans detour.
Maskerade , y r. (fwd. w. ) yermomming , danspartij , (vermaakshalve) van vermoinde perfonen, mascarade.
IVIaskeren , b. w. (ik maskeerde , heb gemaskeercl), zich onkenbaar waken, ver,mommen , masquer,, digitiser. Hij werd door
ge-
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gemaskeerde roovers aangevallen, it fut attaque par des voleurs masques. Een gemaskerd bal , un bal masque. Eene gemaskeerde , bedekte , batterij , une batterie masquee,
derobee aux yeux de l'ennemi par des hoessallies , des tentes placees devant elle; fig.
Zich —, ae masque,-; se deguiser.
keerde , vermomde zich in eenen boer , il se
diguisa en paysan.
Masla, yr. hoop, klomp , enz. zie Mas , (bij
de regtsg.) boedel , masse.
Masfepein , zie Marfepein.
Masfif, b. n. (dud. w.), fterk itevig , hecht,
vast , massif, ive, solide. Een kruis van —
good , tine . croix d'or massif. Een hecht,
flevig gebouw,, en bailment massif, solide;
fig. Een masfive karel, tan homme robuste.
Mast , m. fcheepsmast , mat. Groote — , grand
mat. Groote —, (in de Levant), maistre ou
mestre. — van eerie gaIei , arbre de mestre.
— zonax zeil, mat desarme. Een gekraakte 4 en mat force. De — fpleet is los ,
le mat forte. Gewangde , met klampen en
wangen yerilerkte, gefchaalde —, mat jutnelle , acclampe. — nit eths auk hoot, mat
a'un briar. Looze, nood —, mat de rechange. Al de masten van een fetip, la mature. Het inzetten der masten, le mdtage.
Eenen — inzetten, arborer an maP. Ondermasten , mats majeurs. Druil— op eene floep ,
mat de tapecul. Masten met de flengen en
bramfiengen op elkander gelast , zonder zadelings of ezelshoofd , uit een auk, mats a pible.
De masten betakelen agreer les mats. De
masten onttakelen, defuner les mats. Den
— neérlaten , desarborer le mat. De tong
van den —, tneche de mat, f. De lengte
van den —, fort de mat. Met de zeilen op
den — liggen, avoir le vent sur les voiles,
avoir les voiles sur le mat. Spr. w. Er
kunnen geene twee groote masten op een
fchip zijn, it ne pout y avoir qu'un seul
maitre. I-11j zal den — wel opkrij gen , (luj
zal zich wel helpen , weten te redden) ,
se tirera Bien d'aPire;
aura assurement
du succes.
Mastbloern , yr. bloem van damast , giro lee
blanche , damas musquee, juliane ou julienne.
Mastblok , o. ezelshoofcl choquet, tn.
Mastboom , m. sapin blanc, drable de montagne.
Mastbosch , 0. font de sapins ,
sapiniere, f.
Mastdarm , m. boyau culler.
Mastelein of Mastelein, koorn van half tarwe
en half rogge ; ook brood daarvan gebakken , meteil , pain de miteil.
Masteloos , b. n. sans mat, &mate.
Mastenmaker,, m. mateur.
Masthout , o. mature, f, sapin blanc , tn.
IVIastje o. kleine mast , flomp van eenen mast,
mdtereau,
Mastik , m. welriekende harst van den mastikboom , mastic, camouilot.
IVIastikboom , us. lentisque , m. pistache de Cio, f
Mastklamp , o. gumelle, f gaburon , m.
Mastklimmer,,
matelot qui grimpe as mat.
Mastkoker,,
etui de mat. — in kleine vaartuigen , cornet , tn.
Mastkorf, m. mars van den mast, hune , f.
IVIastkraan , yr. mature.
Mastligter,, m. allege math. , f..
Mastfpoor,, o. kolfe, m. carlingue de mat, f.
Mastvisch, m. cachalot.
Mat , o. eigenlijk grasland , dat gemaaid kan
worden , pre, qui pent etre fauch4,
1Vlastautten a m. meet-v. aiguilles tie mat f.
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Zekere hoegrootheid van land, certaine
etendue de terrain, f.
Mat, yr. een fpaansch geldfluk ,‘ fpaanfche
mat, piastre. — floel vloer dek -,
natte de paille ou de joncs. Op eene biezen
— liggen , coacher sur une natte de joncs,
sur sine estere. Eene kamer met —ten beleggen , natter tine chambi e. Zie verder
Hangmat , Bakermat ; fig. In de — zijn,
zich in verlegenheid bevinden , (ontleend van
eene kooi , mat genoemd, waarin hanea
vechten (cage) avoir du pire, étre en danger. Voor iemand in de — fpringen , deszelfs
zaak verdedigen , prendre le parts de q. q.
defendre sa cause. — in het fchaakipel ,
fchaak en — zetten donner echec et mat;
fig. Iemand zijne krachten ontnemen , donner
ichec et mat a q. q. —, lice (pour le cornbat des cogs). f.
Mat, b. n. vermoeid , in eenen hoogen trap
van krachten beroofd 5 fatigue, e, las, se,
recru, e; harasse 5 e, .fi'asque, moo,
, dof, weinig glans hebbende , mat, te,
tend, e, terse, blaford, e. Eene matte
kleur,, cue couleur matte. Deze fieen is
dof, cette Pierre est terse.
good , or
mat. Good makes, amatir. Zilver — maken , blanchir. — 5 uitgedroogd , verdord ,
sec, shche, aride, desseche, e.
Mat , onb. y eti. tijd van Meten.
Matador, m. in het lomberipel , de hoogfle
en op elkander volgende troeven , matador ; fig. Iemand vats groot vermogen , aanzien en magt , matador ; personae considerable, principal.
Matelijk , zie Matiglijk.
Mateloos , b. n. bovenmatig, dimesure e.
bijw. demesuremeot.
Matenmaker of —verkooper,, m. boisselier.
Matenmakerij , yr. boisselerie, f
Mater, yr. opperfte van een klooster, superieure d'un convent, mere abbesse.
Materialen 9 yr. meerv. ( oud w.) bouwftoffen
beflanddeelen, materiaux, m. pl.
Materialist , die beweert , dat de flof eeuwig is , en dat alles flof is , materialiste.
De leer, dat alles floffelijit en vats eeuwigheid is, matetialisme, ns.
Materie , yr. (oud w.) onderwerp , flof, matiere, f sujet, m. —, etter, pus , excrement, tn. matiete.
Materieel , b. n. (oud w.) floffelijk , ligchamelijk, materiel, le; bijw. matetiellement.
Matheid, yr. vermoeidheid , lassitude ,fatigue.
Mathesis, r. zie Wiskunde of Wiskunst.
Mathoen , m. zeke-re y ogel zie Tureluur.
Matig , b. n. fober,, fpaarzaam , zumig 9
e. sobre, abstinent , e. Ffij is in alles
zeer — it est fort sabre en tout. Een
leven leiden , (zijne begeerten en neigingen
zoodaniger wiize in bedwang houden , dat
men tot geene buitenfporigheden vervalt,)
mener tine vie frugalc. —, tamelijk , midclelbaar,, middelmatig, de gewone maat niet
te bovengaande, mediocre, moyen, ne.
heeft een
middelmatig, vermogen ,
a tine fat-time mediocre, moyenne. gering , redelijk , modique. Een matige prijs
un pris modique. Eels — inkomen on revenu
modique.
gematigd , niet re heet en niet
te kond , modere , pose , e. Eene matige
hitte tine chaleur moddree. ingetogen
retenu , e. , ternpere , e. , tem/di-ant , e. Een
— levee , tine vie retenue.—, zedig, kuisch,
chaste, continent, e. Zie verder Gematigd ,
Regelmatig, enz. ; bijw. Zie Matiglijk , \enz.
Matigen , b. w. (ik matigde , heb gematig(1),
vex,
Ss4
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via est fart puri fie , it a fete toutes set
verzachten , intoomen , bedwingen beteuimpuretes.
gelen, , temperer , adoncir,, tniti ger,
t etenir , fig. borner. Zijnen toorn—, moderer Mazenwerk, o. netwerk , lads ,
mecene, protecteur des arts et
sa colere. De tijd zal zijne finart —, le temps Mecenas,
des sciences.
modera sa douleur. Een kleine frisiche wind
heeft de groote hitte gematigd, tin petit Medaille , yr. (oucl. w.) gedenkpenning , medatlle. Medallion, 0. 1V4detaillon, m.
vent frais a tempere la grande chaleur. De
gematigde luchtitreek , la zone tempetee. Mecte, tube , yr. howgwater, hydromel ,
, aan zijne neiging eene maat voor- Nuts, Mee, buw. van %erzanteling, in de
Zich
beteekenis van ook 5 aussi,ci-joint, en mime
icarijven , se moddrei. Hij west zich i14 de
temps, coujointement; als: Men had vet nomoeuelukfle gelegenheden to
salt se
men
, dat luj het — gedaan had, on avait
modeler dares les occasions les plus cliff-Liles.
appi is qu'it I'avait fait aussi. lk zend u
Een vonnis , eene itiaf
, mitiger nue senbier — (bier bij gevoegd) twee boeken,
tence, un jugement , tine peine.
, (In de
je vous envoie ci joint deux litres. — voorz.
fiaatkunde)neutraliser.. Het
, o. neutramet, avec ; als : Wanneer gij naar Amsterlisation.
dam gaat, zal ik — gaan , quand vous allez
Matigheid, Matiging, yr. sobriete, frugalite,
a Amsterdam , j' frit; avec vous. Ilij fpot daar
temperance, moderation,mesure.— , kuischs'en moque. Waar — bemoeic gij u?
held , ingetogenheid, retenue , chastete ,
de quoi vous indlez-vous? Waar — zut gij
abstinence, continence.
bezig? de viol vous occupez-vous? Voorts
sobtement, frugalement, meMatigluk, bij
client — voor werkwoorden; als : Medediocrement , cliastement, moddrernent.
brengen , Mededeelen , enz. en is fcheidMatje, y r. kleine teenen mat, clisse.
baar ; zie deze werkw. ; ook voor zelfit.
Matras , yr. matelas, m. Eene — van paarn. w. als : Medearbeider,, l\Iedeborg ; en
sommier
ou
denhaar, van feheerwol, un
voor eenige b. n. als: Medecteelend, Metnatelas de crin, de bourne lanice. — in
degaande , enz. Zie deze en diergelijke
eene koets, custode. 5 pisglas ,urinal,m.
zelfit. en bo y. n. woorden.
—, met matrasien yoorz:en, bekleedeN ,
Medeaanwezig , b. n. naedebeilaancle, b. n.
matelasser..
coexistant, e.
Matrasfenmaker, m. matelassier.
Dlatres, yr. eene fehoolhoudfter van kleine, Medeaanwezigheid, yr. coexistence.
jonge , kinderen, meesteresfe , mai tt esse d'e- Medeaanwuzend , b. n. mectedingend, connotatif, l y e; medeaanwuzende , coindicants, m. pl.
cole. minnares malt, esse, amante. —,
Medeaanwuzing , yr. (in de geneesk.) coinbijzit , concubine.
dication.
1Viatrus , yr. gietvorm voor de letters,
Medearbeider,, m. medewerker,, cooperateur,
mats ice.
comprgnon de ti — medehelper, aide;
Matrons, (o ) matelot , naar de wijze der
zie Ambtgenoot.
matrozen, a la matelote. Onbedreven —,
Medearbeiden , b. w. (ik arbeidde mede , ik
(fcheepsw.), hale-bouline; bij de Turken
heb medegearbeid), partager le travail,
abab.
la petite.
Matrozenbroek, yr. des chausses a la mateMedearbeidfler, yr. cooperati ice.
lote, pl.
Medebedriegenct, b. n. colludant, e; ook m.
Matrozendans, m. matelote,
en yr.
Iviatrozengeld, o. matelotage , m.
Matrozenhuur,, yr. vast geld der matrozen voor Medebegiftigd , b. n. codonataire; ook m. en yr.
Medebelansnenbende , b. n. cointetesse , e. De
eene refs, mai dirge ,
—a (in een regtsg.) les consorts.
Matrozenwacht, yr. matelots gardiens, us. pl.
comp, otecteur.
IVIatrozenwerk , 0. of — arbeid, travail, Medebefenermer,,
coaccuse.
tnanoeuvi e des matelots , in. Nuttelooze ma- Medebefenuluig,le ,
trohenarbeid, marriage, us. Hu veraaat het Medebestaan , o. w. (ik bestond mede, heb
medebestaan), coexister.
—, s1 ect bon matelot.
MatIchudding, yr. gruis , vuiligheid van koorn, Medebeaaande zie Medeaanwezig.
sip eyer , ( van een gerust, enz. uitziftzel, ook uitichot van Medebezitter,
meen bo ch).
iets, et-allure , f rebut, m.
co-evique.
Matfen, b. w. (ik maths , heb gematst), Medebisfehop ,
doudflaan met eene knods , assommer,, mas- Medeblij k en , 0. w. (ik bleef mede heb mede
gebleven), rester avec les autres.
soter Het —, Ia massole.
Mecteboeler, in. rival.
Matbliamer, m. ttrudhamer,, assommoir,
medebezitter (van een
feheldnaam , welken men iemand Medeboeihouder,,
Matsvot,
erfg-oed) codetenteur.
toevoegt , die suet durft en daarbij dons en
onnoozel
beset, idiot, niais , poltron ; Medeboerten , 0. (ik boertte mede, heb
medegeboert), prendre part aux plaisanzis lloncl.vot.
teries des autres.
Mattel), b w. (ik mattede, heb gemat), met
matten , biezen , beleggen , natter , empail- Medeborg , m. caution on garant avec un
auto e, garant solidaire.
ler. — y ermoeuen, afma,ten, tasser,, haMedebrengen , b. w. (ik bragt mede, heb
rap er, flitiguer.
medegebragt),
met aids brengen, amener,
Mattenhsch, u. bies , fonds marecageux ,m. pl.
appotter. list tweede wordt gezegd van
ikiattenmaker.
in. nattier. —
lets sat gedragen words, en het eerlte voor
yerkooptter , yr. nattier e.
maaktter,
geleiden, esiz. als: Breng ow bock mede,
IVIatteren , b. w. zie Vermoeijen Afmatten.
appoitez votie livie. lk heb mijn zoontje
Mattigheid, zie Malheid.
meclegebragr, (dragende), j' ai appot te mon
Matwerk o. tunage de paille, in.
(gaanMazelen , yr. meerv. , bekende kinderziekte ,
fils Zij bragt hare zuster oak mede veroorde) , elle amena aussi sa soeur.
la rougeole.
"zaken , veleilchen, produire ,exiger , causer,
Mazelen , 0. w. (ik mazelde , heb gemazeld),
oecasionner,resulter. Wat zal dat geval —?
de mazelen hebben, avoir la rougeole ; fig.
gem causera , produira cette affaire? qu'en
Die wijn heeft al gepokt en gemazeld , ce
sul-
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sultera-t-il? Dat gevoelen brengt mede,
resulte de ce sentiment ; uwe eer brengt dit
mee , eischt dit van u , votre honneur exige cela
de vous. Naar mate het de zaak medebrengt ,
suivant l'exigence du cas. De gelegenheid
bragt het mede dit to zeggen , l'occasion se
presenta de le dire. Dc goederen welke
eene vrouw dcti man in huwelijk medebt engt , les apports.
Mectebroeder,, ainbtgenoot , coals are , collegue.
Medebruederichap,o.confraternitd,confrSrie,j:
Medeburger,, tn. concitoyen.
Medeburgeres , y r. concitoyenne.
Medeburgerfchap o. qualta de concitoyen;
les concltoyens.
compagnon de foi ; frare
1VIedechristen ,
en Jesus-Chi ist.
Mededanfen , o. w. (ik danste mede , heb
mede gedanst), prendre past a la danse.
Mededeelbaar,, b. n. communicable.
Mededeelbaarheid , yr. communicabilite.
Mededeelbaarluk , bijw. communicativement.
Mededeelen , b. w. ik deelde mede , heb
medegedeeld), aan anderen mededeelen ,
overdragen , zeggen , verhalen , communiquer, fait e part de , rendre participant , dire,
raconter, etc. 1k zal u dit nieuws —, je
vous communiquerai cette nouvelle, etc. De
zon deelt haar ltcht aan de ganfche aarde
mede , le soled communique sa lumiare
toute 1,2 terse.
o. w. jets van het bezit aan anderen overdragen , do,iner part
q. q. de q. ch. 1-1,i decide mij van zip
brood mede, it me fit part de son pain.
Ztch —, wederk. w. se communiquer. De
beweging Bens ltgchaams deelt zich aan een
ander mede, le mouvement d'usa corps se communique a un autre.
Mededeelend , b. n. communicatif, ive.
Mededeelcr, m. celui qui communique, qui
prend past, communicant.
Mededeelgenoot ,
mededeelhebber,, btjzonder in eene handelmaatfchapplj , copattageant, coas.ocie , _par tici pant associe.
Mededeeling , vr. het mededeelen , communication, pat ticipatzon.
Mededeelzaam , b. n. mededeelend , die aan
een' anderen gaarne jets berigt of mededeelt,
comtnunicatij, ive. lteidadig , chigritable, liberal, e.
1VIededeelzaantheid, yr. liefdadigheid, charite,
bienfaisance,
Medetteelzaatniuk , btjw. chat itablement ,
beralement.
Mededienstknecht , m. qui sect le mime maitr e , camel, ade de service.
Mededingen , o. w. (ik dong mede, heb medegectongen ) , rivaliser, contendre, concourir ; zie Wedijveren.
Mededingend , b. n. betwistend, contendant ,
e. De —e voraen , les princes contendants.
Twee e volken , deux peuples rivaux.
Zle Weduverend.
Mededinger, in. wedijveraar,, concurrent, cornpititeur,, rival , contendant. 1-11j flaat
naar deze plaats , maar heett veil —s, it aspire
a cette place , mais tl a beaucoup de rivaux,
etc.
Mededingfler,, vr. wedijveraaraer,, concurrente, rivals, etnule.
IVIededinging , N r. rivalite , competence.
Mededoen, o. en b. w. (tic deed mede , heb medegedaan ) titre de la pas tie ; fait e tout
corniest les autres.
Mededoogen , o. medelijden , compassion ,pitid,
commiseration , , attendrissement, us, 1k
heb — met u, j'ai pitid de vous.
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Mededoogend, b. n. cornpatissant, e. pitoyable , misericordieux, se.
Mededoogendheid, zie Mededoogen.
Mededoogenloos , b. n. impitoyable, insensible, etc.
Mededoogzaam, zie Mededoogend.
Mededrinicen o. w. (ik drank mede , heb
mede gedronken), boile avec' q. q,; boire
do compagnie.
Mede-eeu wig, b. even eeuwig (in de godgel.)
coetes nel , le.
Mede-eigenaar,,
Mecie-eigenares, yr. co-propi ietaire, m., et f.
Mede erfgenaara ,
colzeritier ; — name, yr.
coheritiare.
Medegaan, o. w. (ik ging mede , heb , ben
medegegaan) aller avec ; accompagner, q. q.
Medegaande,
getroffen , aangedaan, touche , e. attendri , e.
toegevend , condescendant , e, facile, complaisant , e.
Medeganger,, m. compagnon de voyage; zie
Retsgenoot.
Medegeasfocteerde ,
(oud w.) coassocie.
Medegebleven , veil. deelw. van Medebluven.
Medegedaan ,
— Mededoen.
Medegedongen ,
— Mededingen.
Medegeholpen ,
— Medehelpen.
Medegebragt ,
— Medebrengen.
NIedegedronken,
— Mededrinken.
Medegeklonken , —
1VIedeklinken.
Medegenornen
— Medenemen
sa g . enz.
Medegenoot ,
(oo.)compagnon, camarade,
associd. —, deelhebber,, participant.
Medegefproken , veil. deelw. van Medeipreken.
Medegetinge , in. en yr. tgalement temoin,
temoin avec un autre.
Medegetnigen , b. w. (ik getuigde mede, heb.
medegetutgd) , tendre le mime temoignage.
Medegetutgent, , vr. conformite de temorgnage.
IVIedegevangene m. en yr. compagnon, camalade de prison, compagne de prison.
Medegezel , medgezel , m. compagnon, camarade, m. — van eene tnisdaad , complice.
Medegeven , b. w. (ik gaf mede , heb medegegeven ) jets aan remand , donner q. ch.
q. q. qui s'en va , etc. Mede ten huwelijk
;even , donner en ma/lags, en dot.
Medegevochten, yeti. deelw. van Medevechten.
Medegezellin , yr. compagne, camarade.
Medegezelfchap , o. compagnie, f:
Medehanclelaar,, m. qui est interesse dans un
nigoce avec un autre, coassocie , correspondant , associd.
Medehelpen, o. w. (ik hielp mede, heb medegeholpen) medewerken, concourir , cervit q. q. u cooperer, seconder, assister, preter la main; fam. donner tin coup de main;
Medehelper,, m. ambtgezej , bijzitter,, assistant, adjoins, assesseur; — van eenen
keekvoogd , coadjuteur. medepligtige ,
complice.
Medehelpaer,, yr. van eene abdis, coadjutrice,
assi,tante , aide. 4,- in misdaden, complice..
I-let arnbt van eenen medehelper of helpfter,,
coadjutorerie; zie Medewerkster.
Medehulp , yr. assistance, aide , f. secours, m.
Medehulpzaam, zie Behulpzaam, Dtenstvaardig.
co-ps eneur.
Medehuurder,,
Medeingezetene , tn. en yr. habitant, habitants
du mime endroit, compatriots.
Medekeizer,, m. amide a i'empire.
Medekennis , zie Medeweren.
Medek,ezer,, m. coelecteur.
Medeklank, m. consonnance, f
Medeklinken , o. w. (ik klonk mede, heb medegeklonken), sonnet avec an ensemble. —,_
Ss5
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het glas aanflooten , clioquer les verres avec
les autres.
Medeklinker,, m. (in de fpraakk.) consonne, f.
IVIeileknecht , m. compagnon de service.
Medekomen, o. w. (ik kWam mede, ben medegekomen) , venir avec.
IVIedeknjgsman , m. fi.ere, compagnoin d'armes.
Medeleenheer, m. co-seigneur.
Medeleeraar,, m. collegue trim ministre; cooperateur qui instruit avec un autre. Zie
Medewerker. lune tnedeleeraren waren van
een ander gevoelen, ses autres instructeurs,
precepteurs, co/1411es , etaient d'un aurre
sentiment.
Medeleerhng , m. camarade d'ecole, condisciple. — vr., compagne d'ecole.
Medelid , m. confrere.
Medehjden , o. pitie, compassion, commiseration, f: apitoyement , m. — met iemand
hebben , avoir pitie, compassion de q. q.
Men moet met tie zwakheden zijns naasten
—, geduld, hebben, it put compati, aux
infirmites de son prochain. Tot — verwekken, apitoyer; zkin — betuigen over lets,
s'apitoyer sur q.
Medehjdend , b. w. zte Mededoogend.
1VIedeloopen o. w. (ik itep mule, ben medegeloopen) , courir avec les autres. —, gelukken ,
avoir des succes. Alles loopt
hem mede , tout lui reussit.
Medeluiden , o. ( ik lutdde mede, heb
medegeluid), eenen gelijkluidendea klank
waken , consonner, rendre un son egal, etre
consonnant, e.
Medeluidend , b. n. consonnant, e.
Medeluidendheid , yr. gehjkluidendheid , consonnance.
camarade, comMedemaat, medemakker,
pagnon.
Medemensch , m. naasten ,prochain.
Medeminnaar,, M. medevrtjer,, rival.
Medeminnares , yr. rivale.
Medenemen , b. w. (ik nam mede, heb medegenomen ), prendre, mener avec (sur) soi,
emmener,, empotter. Neem drie boeken mede 5 emportez trois livtes. 1k `zal u in mime
koets —, je vous emmenerai dans mon catroost. Hij nam zijne vrouw mede , it mena
sa femme avec lui. Hebt gij geld medegenomen ? avez-vous pi is de l'argent sur vous?
fig. foppen , misleiden , dupes , tromper.
Medeoorzaak , yr. cause cooperante.
Medepligtig , b. it. complice. Hij is niet —
aan deze misdaad , it n'est point complice de
ce crime-la.
Medepligtige , m. en yr. complice.
Medepligtigheid , yr. door toelating van een
kwaad , dat men konde beletten , ooglutking ,
medefchuldigheid, complicate.
connivence.
1V1edereeder,, m. (zeew.) medeeigenaar, deelgenoot van een fchip , cow- ou coborgeois.
Mederekenen , b. w. (ik rekende mede, heb
medegerekend , comprendre dans le compte.
Niet mode gerekend , sans compter,, exclutivement.
Mederegent of medebestuurder,, m. corregent
associe au gouvetnement.
IVIederegentfchap , o. corregence, f.
Medefchepfel , o. ce qui appartient a la classe
des creatut es , etc.
Medefchuldenaar, m. codebiteur.
e. Zie Medepligtig.
IVIedefehuldig ,
Medeflepen, b. w. (lk fleepte mede, heb medegefleept) , wegtlepen , entrainer, chartier. De rivier fleept zand mede , la driers clzarrie du sable ; fig. verleiden entrainer,
seduire, porter a. Hij heeft zich door het flech-
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to voorbeeld laten —, wegflepeu , verleiden, it s'est laissd entrainer par le mauvais example.
Medefpelend, b. n. en m. partenaire.
Medefpreken , o. w. (ik fprak mede , heb medegefproken ), aan een gefprek deal nemen , prendre part a un discours.
IVIedellander, m. voorttander,,fauteur,partisan,
adjoint supplier- — medebelanghebbende in een
regcsgeding , consort. —, deelgenoot , lid in
eene handelmaatfchappij , associe.
Medettemmen , b. w. ftemde mede , hebmedege Itemd , ) melted/men, — zijne item
mede geven, consenter avec q. q., donner
son sujPage on sa voix avec a'auti es ; o.w.
voter avec les autres.
Medeftemming , vr. action de voter avec les auties.
toeflemming , consentement , m.
Medeftrijd, m. medechnging , concurrence, f.
—, minnefhljd , rivaltte , f.
Medeftru der , m. mededinger, competiteur,
concurrent, medeminnaar,, rival. —,
medevechter, frete d'armes.
Medettendeheq,
codecimateur.
Medetorfchen , b. w. (ik torschte mede , heb
medegetorscht), alder a porter.
Mede yallen , 0. w. (ik viel mede, ben medegevallen), beter uttvallen dan men meende,
r,ussir mteux qu'on ne croft.
Mede'y echten , o. w. (ik vocht mede, heb
medegevochten), combattre avec les autres.
Medevechter,, zie Medeftruder in de laatfie
beteekenis.
Medeverbondene , m. in een verdrag , medeverpligte , cooblige.
Medeverkooper,
covendeur.
IVIedeverwant , m. qui est parent avec d'autres.
Medeverwante , yr. cells qui est parents avec
d'autres.
Medevieren , b. w. (ik vierde mede , heb medege y ierd) , concelebrer.
Medevoeren, b. (ik voerde mede, heb
medegevoerd), empotter avec soi, amener,
etc.
Medevoogd , co-tuteur. —, toeziende voogd ,
protecteur.
Medevoogdij , medevoogdijfchap, vr. co-tutele
on co-tutelle.
Medeynier,, m. rival.
IVIedevrtj erij , yr. rivalite.
Mede,rt i ster,, yr. rivale.
Medewarig, zie Meéwarig-, Magaancle.
Medewerken , o. w. (ik werkte mede , heb
medegewerkt), behulpzaam
, buitaan ,
coope er , concout , seconder , conspirer. Hij
beet medegewerkt, het zijne toegebragt tot
het welgelukken dezer onderneming , sl a
coopers aux succes de cette entreptise.
Medewerker , cooperateur, colloborateur.
Medet,verking , yr. cooperation , f: concours , en.
Medewerkfler,, yr. coopet atrice , colloboratrice,
assi ■ tante , participants.
Medeweten, o. kennis , wetenfchap , connaissauce , donnee, participation, f. Gij hebc
deze zaak zonder miin — afgedaan , vowavez tee mine cette affaire sans ma participation. Batten —, a l'inscu. Hij is buiten,
zonder — zijner ouders getrouwd , . it est
mat id a l'inscu des ses parents.
Medeweter,, zie Medepligtige.
Medezelfilandig , b. n. (in de godgel.), consubstantiel , le. De zoon is — met den vader,, le fats est consubstantial au pee e.
Medezelfitandigheid, yr. consubstantialite.
Medezelfflandiglijk, bijw. consubstantiellement.
Medgezel , m. compagnon, aide, camarade.
Med-
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Medgezellin, yr. compagne.
Mediaanader, yr. middelader aan den arm,
waarop men dikwijls aderlaat , veine mediane.
Mediaanletter , yr. (bij de boekdr.), cicero, m.
Mediaanpapier,, o. (papier) median , tn.
IVIediciin , vr. (oud w.), geneesmidd.el , artfenij , medecine , f: emede, tn. In de mediciinen ituderen , etudier en medecine.
Medickin , m geneesheer,
. medtcljnmeester,,
medecin, docteur en melecine
Mediciindrank , m. geneesdrank, potion midicinale, p:
Medicijnflesch , yr. fiole a tnedecine.
Medieuneren, o. w. (oud w.) geneesmiddelen gebruiken , medeciner,, user de remedes ,
se medeciner, se droguer, prendre medecine.
Medicunsch, b. n. tot de geneesk. behoorend,
genezend , medicinal ,e. De
medical, e.
medicijnfche faculteit , la faculte de medecine.
Medoc , m. wijn, medoc.
1VIe8 , mede , voorz. met , avec. — 5 honigwater,, zie IViede.
Meede , meed , vr, zekere plant , zie Meekrap.
Meeden , b. w. (ik meende, heb gemeed) 3
met meekrap verwen , garancer.
Meedoogen, zie Mededoogen , enz.
Meekrap , yr. garance. De flechtfle foort van —,
akker,, garanciere, f.
billon de garance.
verwer,, gat anceur.
Tweede
—, half wit,
fattne,
f.
Meel, o.
meelbloem, fleur de fabis-blanc. Fun
rine, farine blutee. Ruig , ongebuild
(krop in de zak) de la farine non blutc'e,
farine en rame. Grof, zwart waarin
veel zemelen zijn , grosse farine, farine
bise, bisaille. Stof of ftuif— , folle farine.
Met — beflrooijen, farmer, enfatiner.
Waarzegging nit her —, alphitomancie ou
aleurmancie. Zie verder Grijs—, Rogge—.
Meelachtig , b. n. melig , farineux, se, fari;lace, e. Het zaad der peul yruchten , beftaat uit meelachtige korrels , les semences
legumineuses sont des substances farinéuses.
—e appel , peer, pomme, poire farineuse.
Meelachtigheid , vr. van het koren 5 siligmosite.
Meelbloem , yr. fleur de farine.
Meelboom , m. lagoboom, sagoutier, , in
heggen groeijende , wilde wungaard , ,clievekrnid , viorne, clematite, f.
Meelbuil , yr. bluteau , blutoir,
Meeldeeg , o. pate de farine, f. — in korreltjes gebragt , semoule, f.
MeelLalk , m. chaux en pondre,chaux fusee, f.
Meelkever, zie Meelworm.
Meelkist , meelkamer, yr. farinihre.
baktrog , huche.
Meelkooper,, m. farinfer,, marchand de farine.
Meellijm, vr. en o. colle finite de farine,
meehnees, y r. pimpelmees , tnesange blette.
IVIeelpap, yr. bouillie.
meelpot , in. pot a farine.
Meelfpijzen , yr. meerv., (mite) farineux,
mots a farine, m. Eenen zieken , die aan7
het beteren is , — geven , donner des farineux
a un convalescent.
Meelfuiker,, y r. sucre en poudre ,
Meelton , meeltobbe , y r. tonneau a farine, m.
Meeltrog , in. baktrog , huche, petrin.
Meelverkooper,, zie Meelkooper.
Meelworm , yr. tenebrion de la farine, tn.
Meelzak , m. sac a farine.
Meelzeef, etamine , tamis a farine, m.
Meenen , b. en o. w. (ik meende , heb gemeend) , vermoeden , clenken , gelooven ,
bed-oelen , op iets gemunt hebben , croire,
prósumer, penser, titre d'opinion, avoir in-
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tention, pritendre, parler de, conjecturer, entendre, etc. Ik meende , dat die
zaak reeds beflist was , je croyois que
cette affairs etoit déjà decidee. Het good
met iemand avoir de bonnes intentions
avec q. q., vouloir du bien h q. q., 'etre
pot te, e , pour q. q. Is het zoo gemeend ?
est-cela vett e dessein; ect ce vous en
voulez venir? Zoo was het niet gemeend,
mutt vriend, ce n'itait pas mon intention,
men ami. lk meen , (bedoel) hem , je m'en
veux a lui, je parle de lui. Hij meende
dat te doen , it avait dessein de faire cola.
Hij meent het Met kwaad , it n'y entend pas
finesse, son intention est bonne. Hoe meent
gij het? comment l'entendez-vous?
Meening, vr. oogmerk , doel , gevoelen, bedoeltng , opinion, intention, croyance, idee,
dessein , sentiment, avis, fugement, gre,
copnpte, Volgens mune —, a mon avis ,
a mon gre. Welk is uwe — van deze zaak ?
quel est vott e sentiment sur cola ? Dat was
nnjne —, c'etoit mon intention. Dat was
mime — met, cola ne' fait pas mon compte.
Van zijne — iets laten varen , decompter.
Meepsch, b. n. zwak , ziekelijk , faible, maladif, ly e , valetudinaire.
Meepschheid , vr. zwakheid, ziekelijkheid,
faiblesse , valetudinite.
Meer , o. (e.) (mein) een groot binnenlandsch
water , lac, m. Het Haarlemmer , le lac
de Harlem. Klein --, dat door de zee
gevormd wordt , — in eene baai , lagon ,m.
Meer, Injw: en b. n. plus, davantage. Lieve
y acler ! vergeef het mij, ik zal het niet meer
doen , mon cher pore pardonnez-moi, je ne
le feral plus. 1- Iii denkt er Met — aan , it n'y
pease plus. Die man woont niet meer in
dit huis , cot homme ne derneure plus dans
cette maison. Gij geeft mij meer dan ik
vraag , vans me donnez plus que je ne domande. Ik hob niet dan gij , je n'ai
plus que vous. Hij heeft geen geld —
n'a - plus d'argent. Dat kost mij —dan eenen
gulden , cola me coute plus d'un florin. Hij
heeft — dan honderd gulden verkwist , ii
a depense plus de cent florins. Hij heeft —
clan twee honderd mtjlen te voet afgelegd,
it a fait plus de deux cents Hones a pied.
Des te —, d'autant plus. Hij is des te —
to vreezen , it est d'autant plus a craindre.
\Vat — is , qui plus est. Te daar en
boven, boven dat , de plus. Te —, daarenboven zal ik u geven , je y ou: donnerai
de plus. Hoe langer hoe —, de plus en plus.
Hoe veel te —, combien plus. — en —,
hoe langer hoe —, de pins en plus. Hoe
ik haar ken , hoe — ik haar bemin, plus
je la connais , plus je Paime. Hoe — men
heeft, hoe — men wil hebben , plus on a,
plus on vent avoir. — ofmin,plus ou moms.
Zoo veel to —, te —, a plus forte taison,
d'autant plus. Zoo veel to — is hij te vreezen, d'autant plus, a plus forte raison, it
est a c ,aindre. De eene de andere minder, qui plus, qui moinc. Hij heeft er —,
it en a davantage. Ik zal er met — van
zeggen, je n'en dirai pas davantage. Wilt gij
— hebben ? en voulez-vous davantage ? Wilt
gij — fpelen ? voulez-vous jouer davantage?
Wilt gij — lezen ? voulez-vous lire davantags. AANMERKING. Bij een getal volgt
achter plus (dan) niet que maar de, gelijk
in de voorbeelden to men is ; ook wachte
men zich achter davantage eene beheerfching te zetten ; bijm. Hij heeft — vrienden dan gij, it a plus d'amis (niet dayanta-
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tage) que vous. Wilt gij nog — kerfen?
voulez-vous encore des cerises? Ik wil er niet
— van heboen, je n'en veux pas davantage,
(niet Ik zal u niet — dringen , je
ne vous presserai pas davantage (met plus ,.
fpr. w. dig wun smaakt naar
c'est un
yin qui rappelle son buveur.
Neel dal m. zeedal congre; (in de nat, gefch.)
silure ou sicule.
Meerbaars ,
(aa.) perche de lac, f.
Meerblad , o. (in de kruidk.) kroos, volet , m.
Meerder, b. n. en zelfft. m, grooter, hooger,
grand, e, plus considerable, superieur, e.
qui est au dessus, qui est plus Het
meerdere deel, la plus grande partie, la
plupart. Dat vereischt eene —e aandacht,
cela demande, exige'une plus grande attention. De vtjanden waren — in getal, les
ennemis etaient superieurs en nombre. Gij
zlit min —e , vous étes mon superieur.
1VIen moet aan zijne meerderen Coverheden)
gehoorzamen, it faut obeir a ses superieurs.
Meerderaar, zie Venneerderaar.
Meerderen , zie Verineerderen.
Meerderheid, yr. pluralite , plus grand numb/ e, multiplicite , superioriti. lets met — der
flemmen bellissen, decider q. ch. a lapluralite des voix.
Meerdering, vr. zie Vermeerdering.
Meerd.erjarig , b. n. mondig , majeur, e. Mijn
broeder is —, MOT? ft Ire est majeur. Een
— meisje , une fills majeure.
Meederjangheid , vr. majorite. Hij heeft de
(inondigheid) bereikt , it a atteint Peige
de majoriter.
Meeren , b. w. (ik meerde , heb gemeerd),
(Icheepsw.), vastbinden , amarrer, attaches-. Een fchip — amarrer un vaisseau.
Meerendeel, o. la plus grande partie.
Meerendeels, bijw. pour la plupart, le plus
souvent.
Meergemeld , b, n. bovengezegd , susdit , e. dit,
e , mentionne, e. De --e fom , la susrlite
somme. Het 't geen dat , bo yen vermeld is , ce qui a ete mentionne plus haut.
Meerkat , yr, sagouin, in. Het wijfje van
eenen aap , guenon. Jonge —, guenioche,
Meerkoec , yr. waterhoen , courlis ou courlieu , coslieu, tn. foulque.
Meerkol, vr meerkolf,, zekere vogel , geai,
m. Het fchreeuwen van Haar, cajoles-.
Meerkrab of krablie , yr, crabe de mer.
Meerle , marle , merle , yr. zekere zangvogel,
geheel zwart met eenen gelen belt, merle ,
m. — aan de kaap de goede hoop , jauriolz,
m. Het wijfje van eenen zoodanigen vogel , meslesse, f.
Meerling zie "Marling.
Meennaal , meermaals , bijw. plusieurs fois.,
frequemment, plus d'une fois, souvent. thj
heeft het — gedaan, it Pa fait plusieurs
fois.
Meerman ,
zeeman , homme marin.
Meermin vr, fabelachtig zeegedrocht , half
vrouw half visch, Sirine. — ( in de wapenis.), meslusine.
Meerpaal , y r. pieu auquel on amarre un
vaisseau, pieu d'amarre, m.
Meerflachtig, b, n. zie Ongelijkflachtig.
Meerflak , y r. (gemeen in de Antilles) parel ,
burgazi, m.
Meerlpin , yr. araignee de lac, de mer.
Meertonw, o. (fcheepsw.) achtertros, achterkabel , croup:We , f toupras , m.—, groot
ankertouw, amarrage de travers, on.
Meertouwen, o. meerv, (fcheepsw.) labels,
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tonwen waarmede de fchepen Stan palen of
ringen worden vastgebonden, smarres, f pl.
poisson de lac.
Meervisch ,
Meervoud , o, pluriel, nombre pluriel, m.
Meervoudig, b. n. pluriel, le.
Meervoudiglijk, bijw. au pluriel.
Meet water, 0. eau de lac, f.
Meerworcel,
chas don tetu.
ook bruinvisch ,
kleerzwun , o, zee varken
mai souin , m.
Mees , y r. meer y. meezen , zekere vogel ,
misange. Groote —, mósangere. Baard —,
of mannetje , misange barbue. Gcbaarde —
op Jutland , (in de nat. gefch.) moustache.
, Pimpelmees.
Zie vender Kool
Meesmuilen , 0. W. (ilt (meesmuilde , heb gemeestnutld), grimlagchen ,,ricaner,sourire,
rive a la derobee, sous cape, dans la' barbe.
Meesinuiler, m. ricaneur.
Meesmuil!ter, yr. ricaneuse.
Meest , b. n. en bijw. le plus, la, pour la,
plupart, etc. De meesten , la plupart. Zij
is het —e van alle bemind , elle est aimee
le plus de tons. De —e Iteden , la plupart
des villes. Het —e dat mid bekommert, is,
ce qui me chagrine, tourmente, le plus , c'est.
Dat gebeurt het —e , cela as rive le plus
souvent. Van den minften , geringften , tot
den —en , (grootflen), du plus petit jusqu'au plus grand. De --e ftemmen , (de
meerclerheid der flemmen) gelden , la pluralite des voix decide.
Meescal, Meescenuids, bijw. le plus souvent,
pr esque tow:ours.
Meestbiedend, b. u. plus offrant. zelfft. De
meestbieclende zullen het hebben , les plus
of; ants , les des niei s encherzsseurs , P auront.
Meesten , bijw. le plus souvent , pour la
plupart. Het meestendeel, la plupart, la
plus grande pantie.
Meester,, een oud woord, dat in het alge4neen remand beteekent , die eenige waarde,
rang , rnagt en opzigt over perfonen of zaken
hceft , maitre. —, beer , maitre, seigneur,
leernieerer, onderwijzer in eenige wetenhap , maitre en q. science, precepteur,
instituteur. — of doctor in eene of andere
wetenfchap , bachetier. — in de vrije kunnen , waits e-es-as ts. —, eeretitei der regtsgelee, den , maitre. heel —, wondarts ,
chirus glen. — timinerman , malts e charpentier. fchoenmaker worden , se fuse passer malt; e cos donnier. Hij is — geworden ,
it est passe maitre. Zie enter de met — za,mengettelde woornen , als : Burge—, Ilof—,
Bouw— , enz. Lich y ou lets — maker, (jets
bemagtigen ,) se s,endie maitre ota s'emparer
de q. ch. Eene zaak , se connaitie ou
etre an fait de q. ch., avoir tine chose en
son pouvoir. Den — (baas) fpelen , maitrises e le maitre, trancher du maitre.
Iernand — zljn , ham overtreffen in iets,
surpas;er,, surrnonter q. q., exceller au dessus de q. q. lernand voor zijnen meester
erkennen , reconnaitie la superioritd
q. q. Line drifien zip nem —, it
est malt, ise par se, passions ; ses passions le
possedent; it e,t resclave de ses passion.
Een fchip geen — meer , ne pouvoir
plus gouvesner un vaisseau. Ilij is zich
zelveu geen —, it ne se possede point. fpr.
w. aan het werk kent men den —, a l'oeuvre on connait Pouvrier. Het oog des meesters maakt het pa trd vet , Poeil du maitre
engraisse le cheval. Het kwaad loont zijnen
—, tot ou tard le vice recoit sa punition.,
Zich van iemands hart — waken, peter le
gray).-
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greippin stir le Coeur de q. q. zie MAITRE
in het Franfche deel.
Meesterachtig, b. n. en bijw. heerschachtig,
heerschzuchtig, qui tranche du mairr e,magistral , e., impirseux, euse; bijw., en
maitre, magistralement. Gij fpreekt op
eenen —en toon , vows pas lez en maitre,
d'un ton de maitre , d'un ton tnagistral on
impel iena , smiler ieusement ; fig. d'un ton
doctoral.
Meesterachtigheid, yr. ton imperieux. tn. —,
Volkomenheid, perfection.
Meesteren, b. en o. w. (1k meestcrde, heb
gemeesterd), genezen , heelers, guei ir ,
exes cer la chirutgie. Dokteren en —, itte
soigne, e. par des modecins et des chittit--gam. —, bedwingen , overmeesteren, dornpter,, plter a sa voionte , malts iser.
Meestereij, vr. het bedrijf eons meesters, bijzonder, heelkunst , geneztng eener woude,
chirurgie , guirison d'une plate, consolidation.
Meesteres, vr. malts esse. Heel—, femme qui
guirit.
Meestergeld , o. salaire, honoraire d'un chirutgien. —, bet gerd dat men moat geven
om het meesterregt of meesterichap te y erkrugen, droit de maitti3e, n,.
Meesterknaap , m. regter in het fink van hootvester,j , Inge en matiêt e de gruel ie.
maitre outlier, premier
IVIets,erknecht,
gat Fon , premier valet. Bakkers e.
— In cent,» ichoenmakers winkel , goret.
matteleur.
—(inGefdrtj)
Meesteritjk , b. n. en buw. en maitre; snivant
les t egtes do Part, a ieerveille, magistrate- meat, zie Aleesterachtig. 1-1,j feint].) fc —,
it acs it en maitre.
Meesterloon; zie Meestergeid.
Meesterlo , s, b. n. sans maitre.
Dleesterpoeder, o. (in de oude fcheik.) magistis e m.
IVIeesternb, vr. middelrib (in eon fchip), premier gabatit , m. malt y esse-ceie.
Meesterfchap, o. meesterregt, maitrise ,domination , f: — voeren, mattriser, avoir l'empit e. Tot het — komcn, (het meesterregt
y erkrijgen), paryenir a la, obtenir la mai
tt ise.
Meesterfluk, o. chef d'oeuvre, tn. —, meesterluke daad, coup de maitre, f. fig. plat
du metier.
Meesterwortel, In. (in de kruidk.),
e. 1)e — is goed voor de maag „ l'imperatoite est stomachique.
Meer, vr. het geteekend begin van een fpeelperk , mat que. Aan de — flaan, tents le
pied a la masque. Van — of beginnen,
(van voren aan beginnen), tecommencer de
nouveau.
Meetbaar, b. n. mesurable on mensurable.
Meetbaarheid, y r. mensurabiliti.
Meetgeld, o. het meten, mesurage,
Meetketti»g , vr. van eenen landmeter, chaine,
chainette d'arpenteur.
Meetkunde, tneetkunst, meetkonst„ yr. giomett ie.
—der ligchamen of vlakten, tome, m. Land
— ,gioaiste, arpentage ,m.— , kunst om
de voorwerpen op eenen affland te meten,
apomicometrie. — der y am ligchamen,
stiriomettie. — der knbifche ligchamen,
(van den inhoud der ligchamen), cubation.
Onkunde in de eerfte beginfelen der —,
ageomitrie.
Meetkundig, b. n. glometrique. Moeijelijk —
voorftel, (spore, bijw. meetkundiglijk,
giometriquemont.,
Meetkunst, zie Meetkunde.
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Meetkundige, IVIeetkunstenaar,
giometre.
Meetlijn, Yr. corde d'arpenteur, d'ingenieur.
ineetflioer der metfelaars, der timmerlieden , cordeau des (IMICOBS m., ligne des
charpentiers, f
Meetlood, o. fchietlood, niveau, m.
Meetroede, yr. verge ou perche d'arpenteur.
Meetfnoer, voor pilaren, o. cingleau, tn.
Meetflok, m. reglet. zie Maatftok.
Meettafeltje , o. dtr lanchneters, planchette,
Meeuw, vr. zekere yogel, mouette. Snort van
zee—, goiland on goiland,
Kok—, goiland pi+. Graauwe
grisard, m.
of
meeuwtje , fchnone duif, pigeon a cravatte, tn.
Meeuwen, zie Maauwen.
Meevcrw, y r. couleur de garance.
Milewartg, b. ii. zachtaardig, medelijdend
medegaande , complaisant, e. condescendant,
e. compatissant , e.; buw. !complaissam112 ent.
Meewarigheid, yr. mededoogenheid, infchikkelukheid , complaisance, condescendence,
compassion.
Meezenknip, yr. mesangette.Mei, yr. bloeimaand, mai, mois de mai.
Meibloem, yr. muguet, tn.
Meiboom, m. mai. Den — planten, planter
le mai.
Metboter, yr. bent-re de mai, tn.
Meid, yr. jonge dochter, jeune fille.—, dienstmaagd, servante.
Meidoorn,
hagedoorn, aubipine , f.
Meidiank , m. extrait de quelques het bes medicinales que Pon prena (ptincipalement en
Allemagne) au mois de mai, f. pl.
Methout, o. Bois coupe au mois de mai, tn.
Meijer,
fchout, bewindhebber, drossard,
maire, bailli, sinechal.
pachter,
ker, cener landhoeve, metayer, fermier.
Metjerij , yr. mairie.
— van 'fflertogenbosch, la maitie de Bois-le-Duc.
Metkerfen, y r. meerv. vroegrij pe kerfen, ce.
ises hal tires , qui -miirissent en mai , au mois
de mai on de juin.
Meike yer,
molenaar, hanneton.
Meimaa»d, yr. mois de mai, m.
Meineed ,
valfche cud, welken men met
opzet gezworen heeft, pat jure, faux sermen:. heeft zich aan eenen — fchuldiggemaakt, it s'est rendu coupable d'un parjut e.
Aleineedig, b. 11. patjure. Een —e, un par-,
jure. — worclen, eenen valfchen eed doers,
se parjurer, faire ttn faux serment.
Meineedigheid, zie Meineed.
Meir, zie Meer.
Meisje, o. feline fille, fillette, (hoertend)
jouvencelle; (fig. fam.) tendron, m. leer
fchoon —, beauti , rose, merveille. Dienst-, servante, — van pleifier, fille de
joie, f.
Mettak , m. mai, M. ramie, f
Meitijd, m. mois de mai. —, lente,printemps.
poisson que Pon pt end ou pêche
IVleivisch,
an 771 ois de mai. —,
alose, f.
Meivogel, m. oiseau de mai; fig. —, enfant ne , e. au mois de mai.
Mejuffer, yr. mejufy rouw,, ongetrouwde, mademoiselle.
Mejufvrouw,, yr. getrouwde, madame.
Mel, Melde, yr. zekere plant, arroche, bonne-dame.
Melaatsch, b. n. lepreux, euse, ladre.
Melaatschbeid, yr. lepre, ladrerie.
Melaatschhuis, o. maison de lipreux , liprosetie, f.
Melankoliek, b. n. (oud w.) zwaarmoedig,

61*

MEL

wilancolique. Eene —e bui, une attaque

de melancolie.
Melde , zie Mel.
Melden , b. w. (ik meldde , heb gemeld) , gewagen , na;igt mededeelen, berigten , bekend maken , openbaren , verkondigen, noemen , aanmelden , vermelden , enz. , mentionner, faire mention de , mander, marquer ;
apprendre , celebrer,, publser,, porter, contenir, avertir , communsquer,, fait e part
de; faire savoir. Hetgeen bovengemeld ,
vermeld , is , ce qui est mentionnd plus
haut. Wilt gij niets aan uwen broeder
—? ne voulez-vous rien mander 4 votre
frere? zijne brieven , ses lettres portent, contiennent. Ik heb het hem in mijnen brief gemeld, je le lui ai marque dans
ma lettre. De groote daden van iemand —,
roemen , celebrer les.exploits de q. q.
Melder, m, celui qui fait mention , publie,
annonce, etC.
Melding , vr. mention. Er is bij die zaak
geene — van hem gemaakt , it n'a point ere
fart mention de lui dans cette affaite.
IVIeldingwaardig , b. ii. digne d'ett e mentionne,
e, raconte , e, rapporte, e, marque ,e , etc.
digne de mention.
Melig , b. n. farineux, Buse.
Melisse , melis , yr. Eene welriekencle plant ,
.citroen of limoenkruid, melisse , herbe de
citron , citronelle.
Melisfuiker,, vr. sucre de Malte, m.
Melizoen , o. bloedgang , rooden loop, dyssenterie , tranchee de vents e , f. flux de
sang, tn.
Melk , Yr. lait, m. afgetapte —, petit lait.
Dikke, geronnen , geltremde —, lait caille,
maton, m. Eerfle , na de bewailing, colastre , m. Water en — , lair coupe.
ziet er wit als — en bloe4 , it a le', teint
frais; it a un teint de lis et de roses; fig.
Hij heeft niets in de — te brokken , is zeer
arm , it n'a pas de quoi faire bouillir la
marmite ; it n'a ni pain ni
Melkachtig , b. n. laiteux , ease, lacte , e,
qui ressemble a du lair. —e pis , (in de
geneesk.) urine galactode. —e hoedanigheid
der planten, weer fap Haar melk gelijkt,
lactescence. Eene plant die vol met — fap
is , une plante lactescente.
Melkader, yr. veine lactee.
Melkbaard , m. vlasbaard , poll follet; jeune
homme sans barbe; coton, duvet. —, die
veel van melk houdt , qui clime le lait.
Melkbloem , yr. (in de kruidk.), herbe a lair,
f. polygale. m.
paysan qui vend du Tait.
Melkboer,,
IVIelkboerin , vr. laitiere.
Melkbuik , m. een liefhebber van melkfpijs ,
celui qui aime le lait ; galactophage.
Melkbuizen , yr. meerv. conduits laiteux , lactiferes , m. pl.
Tdelkemmer,, m. seau au lair.
Melden, b w. (ik molk , heb gemolken),
traire; fig. Iemand —, gedurig voordeel
van hem halen, tirer de q. q. en profit continuel, Pepuiser. Duiven —, aimer, tenir,
nourrir des pigeons.
melkiler,, yr. celui, cello qui trait
Melker,,
koeboer, die de koeijen
les vaches.
mannetjes visch,
melkt, bouteillier, m.
poisson melt ou laite.
Melkerij , yr. laiterie, vacherie.
Melketer,, zie Melkbuik.
Melkfiesch , yr. bouteille au lair.
Melkfontein , yr. fontaine au lait; van eene
koe , source de lair.

MEL
Melkgevend, melkrijk, b. n. lactifere, lacti
fique.
Melkgeld, o. salaire que Pon donne pour
tt aire.
Melkgezuurd zout , o. (bij de fcheik.) lactate, m.
Melkhaar,, o. de witte haartjes aan de kin der
jongelingen, duvet, coton, poll follet, m.
Melkhuis , o.
yr.
Melking , yr. het melken, action de traire.
Melkjuk , o. jovg a potter du lair, m.
Melkkaas , yr. fromage au lait, au mou, tn.
Melkkalf, o. zuigkalf, veau de lair,
Melkkan, yr. melknot , pot au lair, tn.
Melkkelder,, m. cave au lair, f:
Melkkern, yr. baratte.
Melkkoe , vr. vache a lair; fig. yacht a bon
pied, dont on tire du profit.
M-elkkom, yr. ecuelle a mettre du lair; jatte,
ecuelle au lait.
Melkkoorts , yr. zogkoorts , Pyre de lait.
Melkkost , zie Melkfpijs.
Melkkruid , o. kouijnenkruid , wilde latouw,
laiteron,
Melkkruik , yr. cruche au lait.
Melkkuur,, yr. (in de geneesk.) galactoposie.
IvIelklam , o. agneau de lair, tn.
IVIelkmaat , vr. mesure au last.
Melkmarkt , yr. marche au lair, tn.
Melkmeid , yr. melkmeisje , laitiere.
Melkmeter, m. (in de geneesk.) galactometre.
Alelkmouw,, yr. auge au lair.
Melkmuil ,
laf bek , kaalkin , blanc-bec,
bec-jaune, m. jeune barbe, f.
Melknap , m. jatte a lair, f.
Melkooi, yr. melkfchaap , o. brebis a lair, f.
Melkpap , yr. bouille au lait.
Melkplaats , yr. enclos dans une prairie ou
Pon assemble les vaches pour les traire.
Melkplant, yr. melkkruid , glaux, m.
Melkpomp , yr. glas op de borst der zuigende
vrouwen , om de melk daarin te laten loopen , pompe a sein, tetine.
Melkpot , m. zie Melkkan.
Melkrunfel, 0. een zuurachtig vocht , dat
gevonden worth in de maag der kal yeren ,
die niets dan melk genuttigd hebben , lob
of leb, pr sure,
Melkfap , o. suc lacte , m. Befchrijving der
—pen , (in de ontl. k.), galactographie.
Leer van de —pen (in de geneesk.), galactologie.
Melkichuit , yr. bateau de laitiere, tn.
Melkfpijs , yr. laitag4 t m. Een die daarvan
leeft , galactophage, galactop.ote.
Melkfleen , m. (foort van jaspis) galactite,
f. (bij de wondh.) galasie.
Melkfler,, yr. cello gut trait; zie Melkmeid.
Melkfloeltje , o. sellette, f.
Melkfuiker,, vr. (bij de fcheik.) galactes, m. pl.
Melkfuikergezuurd , b. n. (bij de fcheik.),
saccho-lactique. — zout , saccho-lacte.
Melkiand , m. dent- de lair , f.; fam. quenotte,
Melk y at , o. melkton, tonneau a lair, tn. —en,
melkgangen , (in de ontl. k.), vaisseaux ,
conduits galatop.hores , lactiferes , m. pl.
Melkvee , o. bestiaux que l'on trait , m.
Melkverdrijvencl middel , o. antilacteaux on
lactifuge.
Melkverplaatfing , vr. in de borilen* eener zuigende vrouw,, depot laiteux ; tn.
Melkverwekkend, b. n. n:elkmakend , (in de
geneesk. ) galactophore, lactifique. — middel , galactopee , f.
Melkverwekking, yr. melkberciding, galactopoiese ou galactopoetique.
Melkyrouw, y r. laitiere.
Melk-
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Melkweg , tn. (in de fterrek.) Eene breede
melkwitte ftreep aan den hemel , die uit
eene ontelbare menigte van fterren beftaat ,
vole Mctee ou galaxie, f: weg dien men
in de weide volgt , oni de koeijen te melken, chemin de laitieres,
Melkwei , y r. petit lait , m.
Melkwijf, zie Melkvrouw.
Melkwt r., b. n. blanc, blanche comme du lait.
Melkzak , zie Melkbtuk.
Meliczeef , yr. couloir,, en.
Melkzuur,, o. (bij de fcheik.), acide lactique , m.
Meloen , m. melon. Water—, melon d'eau.
Meloenbak , m. meloenbed , melonniere , f.
Meloendtstel , yr. (Amerikaanfche plant), melocate ou melon-chardon, m.
Meloenkern , yr. graine de melon.
Meloenklok , yr. glas , cloche.
Meloenfchil , yr. ecorce de melon.
Meloenfteen ; m. (in de nat. gefch.), melopdponite , on melon pitrifie , melon du mont
Carmel.
Meloenverkooper,, m. vendeur de melons,
melonnier.
Meltbak , m. moutbak , waarin men het graan
in de melterijen weekt, germoit , m.
Melter,,
mouter,, celui qui fait de la dreche , du malt.
Melterij , vr. lieu oh Pon fait de la driche ,
du malt.
Meluw,, zie Memelig.
Mem , yr. zie Moeder,, Zoogvrouw.
Memelig , b. n.
kaas , welker kost van
buiten met eene foorc van mij t bedekt is,
fromage dont la croilte est remplie, pleinede
mites.
Memento, o. (lat. woord) gedenk. —mori ,
gedenk te fterven. Een tafereel , slat een
doodshoofd vooruielr. —, fam. een herinneringsteeken (NJ de Roomfehen) yoorbidding.
Memorial , o. ( ond. w.) hand- of kladboek ,
aanteekenboek van eenen koopman , memorial; bronillard ,
Memorie , yr. (ond. w.) geheugen ; gedaehtenis , aandenken , memoire, souvenir, m.
Pro-memoria , tot aandenken, ter herinnering.
aanteekenboek ;
Wlemorieboekje , o. (ond
fchrijftafeltje , tablettes, f. pl. manuel,
zakboekje , carnet, agenda, tn.
Memoriféren , ( ond w. ) nit het hoefd leeren ;
apptendre par coeur.
Memoriewerk , o. (oud
ce qui l'on apprend
par coeur.
Men, onbep. perf. voorn. in den derden perfoon enkelv. on, Pon. — fpreekt , on pal le.
— moot toeftemmen , it fact qui l'on consente. Wat heat men daarvan gezegd? qu'cn
a-t-on dit.?
Menage, vs. (oud w.) zie Huishouding-,
IVIenageren , (oud w.) zie Befparen , \Tule ho on en.
Menagerie , (oud w.) zie Hoenderhok , Diergaarde , menagerie.
Menageux (oucl w. huishoudelijk , fpaarzaam,
zuinig , menager, ere.
Mengbaar,, b. n. miscible. De olio is niet —
,met water , Thuile West point miscible avec
lie Peau; zie Vermengbaar.
Mengel, o. op fommige plaatfen de helft van
eene kan , moitie d'un pot, quarte, pinto, f.
Mengeldtchten , o. meerv. mélanges de poesies,
silves, poisies melees , f. pl.
Mengelen , b. w. (ik mengelde , heb gemengeld ), mengen , miler, melanger.
Mengeling, yr. melange, tn. varied. Ge-
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fchiedkundige mengelingen, melanges Lhistoriques. Letterkundige mengelingen , miscellanies, mélanges de littirature, m. pl. —
van kleuren , nuance, le mélange des cow,
leers, — , {in de krnidk.), panachute.
Mengelklomp , m. zie Bajert.
Mengelmoes , o. Mengelwerk , enz. mélange.,
m. —, menging , zamenvoegfel , composition, f: —, hutspot , en fig. fam. gefprek van
allerlei dingen , salmigondis ,tn. —, wartaal ,
galimatias , tn. fig. ripopie , f. Onaangenaam
— van verfcheidene dingen, to ipotage , ambigu, potpourri, m. lk zal van dtt — niet
eten , le ne mangerai pas de ce tri:potage,
de ce potpourri.
Mengelitemmig , b. n. oh it y a differentes voix.
MengelftolTen , yr. meerv. mengelwerken, oeuvres melees, miscellanies, f melanges;; m. pl.
Mengen , b. w. (ik mengde , heb gemengd),
miler, melanger,, mixtionner. "Min met water —, miler du y in avec de Pean. Gemengde -Wijn„ du yin mixtionni. Zie ook
yerclunnen , als : meel met water —, out
brood te maken , delayer de la fdrine avec
de l'eau pour fame du pain. Zich in iets —,
zich inwikkelen , se miler. Zich order ,den
hoop —, se miler dans la Joule. Zich — ,
zich met iets bemoeijen. Meng u met (be-,
moei u niet ) met deze zaak , ne vons milez
point de cette aware. 1k zal mij niet — ,
(niet fteken in ) met uwe zaken , je ne m'engagerai point , je ne me mdlerai point de vos
a facres; je ne m'immiscerai pas dans vos
a aires. l-lij heal zich in - eene zaak gemengd, die hem niet aangaat , it s'est immis-ci _dans tine. affair°, qui ne le rigarde
pas. Met kwilc —, (bij teheik.), aria/gamer. —, metaal met elkancler y ereenigen ,
malagmer. — (bij goudfm.) aloyer.
Menget , tn. celui qui mile, etc.
Merging, yr. action de miler, f. mélange,
on. mixtion, f: alliage, (het laatfle ook in
de rekenkunde) m. --der metalen (in het
muntwezen), aloyage, ni. — van kwik met
4,a-efmolten metaal , (bij feheik.) amalgamation. Zie verder vermenging.
Meng,-fel , o. pate, compositon, (bij de apoth.)
mixtion, f
Monte, yr. eene zekere mode y erwftof, mine
de plomb, f. minium, m.
Men)g , b. n. yerfcheiden, veel,plusieurs, divers,
e. maint, 0. — fehrij yer,, main4 auteur. --mensch , voor vele met chen , plusieurs personnes , bien du monde, —, als zelfft. —
een , tel , telle , quelques , plusieurs, bien du
monde etc. zie Menigte.
Menigerhande , menigerlei , b. n. de plusieurs
especes , de differentes Ties. Op — wijze ,
buw. en diverses mantéres , de diffirentes
tnanieres.
Menigmaal , menige reis, menigwerf, bijw.
plusieurs fobs, souvent , maintes fois. Hoe
— heb ik het u reeds gezegd ? combien do
fois je foes l'ai déjà dit?
Menigte , vs. quantite , multitude, frule , tu'rbe , f. grand nombre, m.fam.miliasse. Eene
— in de lucht verfpreide dampen , die in onweder clreigen los te breken ( wolken) nude.
Menigvoud, b. /n. plusieurs fois. —, menigy uldig , multiple. — als zelfft. de derde
maag eener koe, abomasus , tn.
Menig yuldig, b. n. nombreux, euse, divers,
e. en grand nombre; — overvloedig , abo,ndant, e. Zijne —e gebreken zijn , le grand
nombre de ses defauts sent. Door den —La
regen is degrond nat , par l'abondance de
la pluie , le 'erne est humide.
Me-
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Menigvuldigheid , yr. frequence,
Menfchenklasfe , vr, itam der Oostind. heideDe —, de menigvuldige herhalingen , zijner
nen , caste. De laagfte aldaar, paria, m.
bezoeken wordt lastig, la frequence de ses vi- Menfchenliefde , yr. Menfchenmin , philantrosites importune. —, overvloed , abondance.
pie, humanite. Zotte —, andromanie.
Menigvuldiglijk , bijw. overvloediglijk , abon- Menfchenminnaar, zie Menfchenbehager,
damment , en grand nombre , en abondance.
Menicheninoord , yr. Menfchenmoordenaar, m.
Menigwerf, zie Menigmaal.
homicide ; men, trier , assassin , in.
Menist , zie Mennoniet , Doopsgezinde.
fchaking , yr. rapt, tn.
Menfchenroof,
IVIenistenttreek , in. fig. finesse, f. artifice. Menfchenroover,, m. fchaker , ravisseur
Memzoen , zie Melizoeu.
d'hommes.
Mennen, b. w. (ik niende, heb gemend) , Men fchenfchnw , b. n.farouche,anthropophobe.
door middel van eenen toom leiden. Paar- Menfchetilchuwheid , zie Menfehenvrees.
den naar het wed —, conduire, mener des Menfchenitem , vr, voix humaine.
chevaux a Pabreuvoir; fig. am de gemoede- Menfchenverfland, o. entendement humain.
ren der menigte te —; als : Deze volksverGezond —, bon seas.
leider meta den grooten hoop nag zijn wel- Menfchenvrees, yr. crainte des hommes, anthrogevallen ce demagogue mene la multitude:a
pophobie. —, door eene ziekte veroorzaakt,
sa fantabie.
apanthi opie.
Menner,, in. celui qui mene, conduit ,
che- Menfchenvleesch , o. chair humaine, f.
vans , (cocker). Beeren — of leider,, me- Menfchenvriend , zie Menfchenbehager.
peur d'ours.
Menfchenwerk , o. ouvrage d'hommes, en.
Menning , yr. het mermen der paarden, enz. Menschheid, yr. humanite.
action de mener, conduire les chevaux.
Menschje , o. petit homme, nabot-,
Mennoniet, m. en yr. doopsgezincle , men- Menschkunde , yr. connaissance de l'homme.
nonite.
—, (in de wijsb.) anthropologie.
'Meusch , m. en o. homme. De oude — (in den Menschkundig , b, n. fonde, e. stir la connaisImpel) le vieil homme. De fchepping der
sance des homilies,— als bijw. Gtj fpreekt - ,
vows prouvez que vows connaissez les hommes.
eerfie —en , la creation des premiers hornInes. Het once (wijf) la vieille; zwak Menschlievend, b. n.humaine,e.philantropique.
— faible ; fig. roseau, m.
Menschlievendheid, vr. philantropie, humanite.
Blenschbeichriiving, y r. anthropographie. Ben- Menschpaard , o. paardinensch (verdicht mannis van de y oortteling der tnenfehen 5 anthrolier) centaure, us.
Menschichuwend , zie Menfchenfchuw.
pogenie.
Menschdom , 8. het menfchelijke geflacht , le Menschliier,, in. half mensch half :lier (verd.
genre humain.
manlier) minotaure.
IVIenfchelkik, b. n. humain, e. Het — y er- Menschvormig , b, n. eene menfchelijke gedaante hebbende , anthr opofol me.
nuft , la raison humaine. —e ouderdom, age
hurnain. Dat is —, den mensch eigeit, Menschwording , yr. van Christus , incarnacela est propre a Phomme ; fpr. w. Dwaten
tion. Mensch , vleesch warden, s'incarner.
Bet woord is vleesch geworden am onze
is — , c'ect tine chose humaine que de
verlosfing te bewerkcn , le verbe s'est incarlir ; bijw. humainement. I lij handelt —,
ne pour operer notre redemption. De wonde
it agit humainement. In eene —e gedaante
begint nieuw vleesch te krijgen , (bij de
veranderen , anthropomorpho,er. De verand.e.
heelm.) le plaie commence a s'incarsser.
ring in eene e gedaante , Panthr opomorphose, ou Pantropomorphosie. Kennis der —e Mentie , vr. (ond. w.) melding, mention.
natuur,, anthioposophie. Be fehrtj ving van Menuet , m. (and. w.) menuet.
het —e ligchaam , anthropogiaphie. Ontle- Mep , m. ten flag , lien men iemand onverwacht toebrengt , coup ou squillet imprevu.
ding 'van het —e ligchaam , anatomie, anMeppen , b. w. (ik rnepte , heb gemept),
ds atomie.
donner un souffiet, coup a Pimproviste.
Mentchelijker wijze , bijw. op eene =nichehike mauier,, humainement ; moralernent. Merel , zie Meerle.
Dat is, — gefproken , waar, cela est vrai Merg , o. zachte en vette 'zelfftandigheid binnen in de beenderen van menichen en diehitmainement , moralement parlant. Menren , malle, f Het — nit de beenen doen,
fehelijker,, min zamer maken , humaniser.
entailer; fig. het edelfle , bese , de pit
Menfcheliiker,, gezelliger warden, s'hurnavan iets, de geest, malle , quintessence,
nicer.
substance, energia, f etc.; Hij heeft de —
Menfchelijkheid , yr. minzaambeid , humanite.
nit dit werk gehaald , rl a tire la quintes—, menfchelijke natuur, nature humaine.
sence de cet ouvrage fig. Dat dringt door —
Men moet alle y varwel gezcgd hebben ,
en been , cela penetr e jusqu'a la moille des
zoo men niet getroffen ware over zijn verOs; cela penetre le coeur.
, it fan: avvir renonce a toutehuntanite
pour n'être pas touché de sa perte; fig. zie Mergachiig , b. n. moilleux, test , medullas.re ; fig. --krachtig.Een gefprek, un discours
Zwakheid..
moelleux, energique.
Menfchenbehager, m. celui qui ache deplaire
Mergbeen, o. mergpijp , yr. os a ?melte, in.
aux hommes, philanthrope, fiatteur.
(gemeen.) savouret, m.
Menfchenbloed , o. sang humain, in. Naar
zeltere foort van witte aarde ,
Mergel ,
menfchenbloed dorfien , etre sanguinaii e.
terre marneuse, marne, f.
Menfchendiek , o. excrement, us. mettle de
Phomme f. bran ou 'n en, m, matiere fe- Mergelachtig , b. n. de marne, inarneux , se.
Mergelen , b. w. (ik mergelde, heb gemercale , f.
geld), -.net mergel mesten, cngraisrer la
MerrfehenUter,, m, mangeur d'homme, anthroterre avec de la marne, marner. zle
pophage on cannibale. Het eten van menUitmergelen.
fchenvleesch , Panthropophagie, f,
, m. rnarneron.
MergelgraYer,
Menfchenhaar,, o. poil d'homme, m. —hoof&
Mergelkuil of groeve , vr. marniare.
haar, cheveux, m. pl.
Mergpijp, zie Mergbeen,
Menfchenhaat ,
misanthropic,, f.
Mergtrekker, m. tire-moelle.
Menkhenhater, In. misanthrope.
Me-
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rderldiaan, m. (oud w.) m:ddagslljn , een Ivies, o. couteau, tn. Pennemes, canif, m. Zie
verder tie met — zamengeftelde woorden;
denkbeeldige cirkel QM de gcaden der longals : Hoefines, Knipmes, Scheermes, enz.
te te vinden, meridien.
, (bij de fchoenm.)
Een fchoenmakers
Merinos, in. (oud w.) merinos.
Een — ilijpen , aanzetreleve-gravure,
Merk, o. een kenteeken, ketwelk men op of
ten, aiguiser, apes- tin couteau. Den draad
bij eene zaak maakt, fehrijft, fnijdt , enz.
van een — afflijpen, emorfiler un couteau.
om dezelve daaraan te kennen , marque,
De fnede, het fcherpe van een —, le tail,
m. Zie Kenmerk, Merkteeken.
fofsine,
loodje, dat iemand gegeven words, om
lant, tranchant d'un couteau. Onder het
zitten, "(gefchoren worden ,) etre rase.
ergens toegelaten te worden , mereau,
Apr. w. of fig. Met het — in den built zit— of rids op een vat (zeew.) rache, f
ten , (in de uiterfte verlege p heid zijn) etre
-, fchuim, dat de zee op brand laat, listir les opines, c. d. , etre dans le plus grand
me de ricer, de la inaree, f.
y a q.
embarras. Er is wat voor bet
b. n. per ceptible , visible. Dat is
ch. a manger. Zijn — fnijdt aan twee zijvoor het oog niet
of zigtbaar, cela n' est
den of kanten, (hid wint aan beide kanten),
pas perceptible aux yeux.
Merkelijk , b. n. aanmerkelijk , aanzienlijk ,
it gagne de deux cotes, it a un couteau de
remarquable, notable, considerable , grand,
tripiere. Iemand het — aan de keel zetten,
one
ferte
considerable.
(hem in den grootilen nood brengen), tenir
Een
—
verlies
,
e.
le couteau sur la gorge a q. q. Het zijn
Eene —e , aanzienlijke fom, fine somme noniet alien koks, die lange mesfen dragen,
table. —, kennelijk, kenbaar,, blijkbaar,
(het kleed maakt den man niet) Phabit ne fait
considerablement,
ti
es
,
bij
w.
evident, e;
pas le moine; nest pas soldier qui vent.
fort, extreinement.
Knip
jamMerken, b. w. (ik merkte, heb gemerkt), met 1VIesje , o. petit couteau,
marquer,
impiimer
ou
— der wondhelers, ganivet , m;
een nierk teekenen,
bette,
trotsch, fpreken, parser
mettre one marque. Flesfchen, zakken enz.
fam. Op zijn
met briefjes —, billeter. Vaten met het merk
fierement ou insolemment.
ijzer —, rouanner. Schapen, die men ge- Meshecht, o. manche de couteau, m.
marquer des moutons que Meshechtmaker,, m. emmanclzeur de couteaux.
kocht heeft ,
Pon a achetes. De boomen , die gemerkt Meslemme:, o. lame de couteau, f.
zijn, zullen verkocht worden, les arhres Mesfcheede, yr. gaine, f.
mesfenqui sont marques, seront vendus ; fig. in eenen 1VIesfenkoker,, m. itch a couteaux.
bedr. en onz. zin, .ewaar worden, ontdektas der barbiers, trousse de barbier, f.
ken, s'apercevoir de q. ch., semarquer q. Mesfenkraam , vir. boutique ois on vend des
acht- , couteaux, boutique de couteilerie.
ch.; zie Opmerken , On t dekken.
geven. Merk op mijne woorden, pates at- Mesfenkramer,
marchand coutelier.
tention a uses pal oles , observez toes paroles, Mesfenmaker,, m. coutelier.
ne
faire
semblant
tie
rien.
handel, winkel, couMesfenmakerij , vr.
etc. Niets laten—,
iemand, die een merk zet , bijMerker,,
tellerie.
zonder op het biljartfpel, marqueur.
Mesfenflijper, m. remouleur, emouleur. — en
(lie op de kantoren de waren merkt, billsfcharenflijper,, gagne-petit.
gezalfde , Messie. Jezus Christus
tier. —, een auk bouts, onder luiken ge- Mesfias,
legd, om lucht te fcheppen, (anders maris de ware —„T. Christ est le vrai Messie.
ker geheeten) (op fchepen) , traversin d' é- Mesfing, yr. geel koper, laiton, cuivre jaune, in.
coutille.
donne kant van eene plank, om in de
voor
groef van eene andere plank te pasfen,
Merkijzer, o. fer a marquer, m.
wijnvaten, touanne, f: Klein —„ rouarandlijst, languette.
fiente,
'tette, f. Met zulk een ijzer merken, Mest of mist, m. fumier, engrais,
rouanner.
f. — van een p ert, fumee du cerf, .f:
van Dude herten en hinden , ridees, f. —
Merking , yr. action de remar:quer, marque;
zie Bemerking, Opmerking.
van fchapen, die opgelloten zijn, fumure,
Merkkatoen , o. coton a marquer, in.
f. — van wolven , vosfen , hazen , (bij de
Merklap, o. model, models, f
crottin. Plat
jagers), repaire. Drooge
Merkletter, y r. under aan een bedrukt vel pagedrukte — van rood wild (bij de jagers)
pier , (bij de boelir.), signature, f.
martelee.
Koe—, osfe—, Louse, f.
fcheidspaal, bone, smite de Mestaarde , yr. terre de concise, f. terreau,m.
Merkpaal,
boss, f poteau de Bois.
Die op een gezaaid land firooijen, terreauter.
Merkregel, zie Grondregel.
Mestbak , rn. auge a fumier, f., fumier.
Merkfteen, in. borne de plerre, f. pierce, f.
Mestbeer,,
fam. personne fort grosse et
Merkfter,, yr. cello qui marque.
grouse; tin domino chargé d'embonpoint.
Merkflok , m. hakenilok , falon.
Mestbeer, o. — dier , bete d'engrais, bite
Merkteeken , o. kenteeken , marque, note,
qu'on engraisse, f.
f.,
caractere, signe t 111 ( bij de Can- Mesten , b. w. (ik mestte , heb gemest),
med. en metfelaars) ; ook aan eenen kijker,
bemesten, fumer, engraisser. Vet waken,
hoe ver men dicn moet uithalen, repere,
varkens, ganzen , enz.
engraisser des
Merkwaardig , b. n. beiangrij k enz. reinai quacochons, des oies, etc., mettre des cochons,
ble, notable, marquant, e. inteiessant, e.
des oies a l'engrais. Zich vet —, fig.
signals, e. digne de remarque. Een
ges'empiPer. Een jong vet gemest hoen,
val , un evenement remarquable.
poularde, f. Een land, eenen akker
Merkwaardigheid, yr. chose remarquable,noufumer, engraisser une terre, tin champ.
velle inter essante.
Mestgaffel, in. four the a fumier7 fourche-fiere,f.
Merkzijde , yr. soie a marquer.
Mestgeld, o. voor varkens in een bosch, paMerrie, yr. foment, cavale. Arabifche
nag e, m.
alfane. —, die een veulen draagt, Mesthoop, m. tas de fumier.
foment pouliniere ou pleine.
veulen , Mesting, Yr. engrais, engraissement, tn. —
paard bite chevapouliche, pouline.
der beesten, ( varkens) in bosfchen (met eiline.
kels) paisson, glandle.
Tt
Mast-
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Mestkalf, o. veau qu'on engraisse,
Mestkar, yr. vuilniskar,, tombereau a fumier, m.
charrette a fumier.
Mestkever,, yr. fouille-merde, bousier
(in
de natuurk.) spheridie , f.
Mestkooi, vr. cage pour engraisser la volaille; ook wel mile. Kapoenen in de — zecten , mettre des chapons en mite.
IVIestkuil, y r. mestpoel, mestput, m. fosse a
fumier, cloaque, mate.
Mestplant, vr. plante finniaite.
Mestpoel, zie Mestkuil.
Mestfchnit , yr. barque a fumier.
Mestflal, mestkot, yr. stable o4 Pon engraisse
du betail.
Mestvaalt, zie Mesthoop.
Mestvarken, 0. pOtli ceau, cochon d'engrais, m.
Mestvoeder, o. nourriture, pdture, d'engrais,
f.— voor kapoenen , enz. balletje, piston, in.
Mestvogel, m. oiseau a Peng? ais.
IVIestvork, zie Nestgaffel.
Mestwagen, m. chariot ()filmier.
Met, voorz. words in het fransch door avec,
de, du, a, an, en, par, contre, etc. vertaald , volgens de beheerfching der werkw.- ,
b. naamwoorden, enz.; als : Kom —mij,
venez avec mob. Dat zal — der tijd gaan ,
cela bra avec on par le temps, tout doucement.
Hij is — zijne zuster vertrokken , it est parti
avec sasoeur. Hij heeft hem — den ftok
geflagen, it Pa battu, avec le, du, baton.
Iemand — den dood ffraffen , punir q. q. de
inert. — iets bezig zijn, etre occupe , e.
q. ch. Hij is altijd bezig — lezen, it est
toufours occupd a lire. Zich iets onledig
houden, s'occnper de, , q. ch. Zij houdt
zich veel — de huishouding op, elle s'occupe bien du menage. Hij houdt zich onledig — in zljnen turn te werken, it s'occupe
a, de, son jardin. — alle magi, a tante
orce. Het — iemand houden , etre du
f
larti de q. q. De man — den grooten neus,
Phomme au grand nez. Ik heb al zijne zeldzaarnheden — verrhaak gezien, fat vu toutes ses raretes a plaisir. — gcweld, par
hooorce. — hardigheid, par rigneur.
fpen
, par troupes , en fouls , quantite.
Wij waren — ons zesten, nous etions a six.
— de post komen, venir par la poste.
gager cantr e q. q. Hij —iemandw, is
— de post vertrokken , il est pita en poste,
en chemin de poste. Ilij is met den post-.
wagen gekomen, it e:t arrive par la
— haast, en' hate. — elkander, en
compagnie, ensemble. — in der daad, en
effet, effectivement. Een hubs, gedckt —pannen , tune maison couverte de tuiles. — de
'maid tune , tray -tiller is l'aiguille.
_trapper —denvotparla
fmen,
terre du pied , on ft apper du pied en terre.
De vermaningen met voeten treden, fouler
aux pieds les remontrances. zonder
voorzetfel, als : Iemand — tranen in de
oogen bidden, prier q. q. "les larmes dans
les au aux yeux. — den deg-en, — het glas
in de hand, Pepde, le verve a la main.
Met, o. gehakt vleesch, in het bijzonder
ver$ch varkenvleesch , hachis de pore ftais, m.
Met, Mette, vr: geit, chevre.
klok—, klokfpijs,
Metaal, 0. (a) metal,
fonts, f. Kanon van —, (geel
gegoten
(bij de
koper), canon d'airain. Zuiver
fcheik.) regule, m. Koolzuur metal
carbonate. Zuivering der metalen , scarification, cementation, f. De metalen zuiveren,
tot metaal brengen , scarifier, cementer. Be.
itchrijving, verhandeling, over de metalen,

MET
mitallographie. Veraisdering in —,
Kennis der metalen, metallurgic.
Eigenfchap van een—, metalleite, f. Halfmetalen , demi-metaux. Zie ook Brons.
Metaalaarde, yr. onlangs eerst ontdekt in de
ruwe platina, iridium, in. (lees iridiome.)
Metaalachtig, b. n. bergitoffeluk , inetallique.
Metaalader, vr. in de bergkloven, filon, 711.
Metaalgieter, m. fondeur. — arbeider,
fcheider,, affineur.
Metaalasch, y r. ertsasch, yr. spode, tudie.
Me taalboorfel , o. allesui e , f.
Metaalglas , zie Spiegelglas.
Metaalkunde, vr. metallutgie.
Biletaalkundig , b. n. me tallique, me tallurgique.
Metaalgra yeerder,,
chalcographe. De kunst
slit te kunnen doen, chalcographie,
Me taalkundige , me taalbewer ker , m. metallurgsste.
Metaalfchuim, o. chiassa,scorie,masseloite ,f.
Metalen, b. n. bergftoffelijk , metallique, de
metal. — flandbeeld, statue de bronze, f.
- kanon , canon de fence ,
Metalepfis, yr. (in tie redek.) figunr, waarbij
de oorzaak van het uitwerkiel gefleld words,
of waardoor men het voorgaande voor het
gevolg neemt en zoo omgekeerd, metalepse.
Tot — brengen, metalen zuiveren, scarifier.
Metaliferen, b. w. (ik metalifeerde , heb gemetahfeerd), tot metaal maken, metaliser.
Tot — brengen , metalen zuiveren, scarifier.
Meten , b. w. (ik mat , heb gemeten), mesurer.
, de maat nemen van lets, prendre
la mesure. de q. ch. Land— arpenter. Met
eene roede , met de vaam
toiser. Flout
vaslemen, corder du bois. Een (chip
failger un vaisseau. Met 'de el —, 272C-•
surer 4 Patine, auner; fig. Iemand den rug
meten, hem afkloppen , rosser q. q. Elkander —, s'entre mesurer; zich met Iemand
—semuravcq.
Meter, m. de gene die meet, inesureur, toiscut-, etc. Gezworen mesuteur Sure,
auneur.— , de grondeenheicl der lengtemaat
cane Nederiandfche
in het metriek
el, metre. Tien —s, decametre, enz.
Meter, ‘r. doopmoeder, peet, mairaine.
Metgezel, m. camarade.
Metgezellin, yr. camarade.
Meting , yr., het meten, mesurage, m. action
de ine.surer. Land—, arpentage ,m. — met
de el, at/nage , m. — van een fchip ,
(fcheepsw.), fauge. — met bet paslood,
vivellement , —peiling, roeijing, singeag, e. — met flokken , baculometi ie. — der
cubteke ligcharnen, cubature.
i'vletrisch , b. n. tot de voetmaat behoorende ,
metrique.
Me tfel aar rn. mason. Grof —, limousin ,
tot raneur.
franc-mason.
Metfelaarsbak ,
bourt ique,f. auget , oisean.
Metfelaarsbaas, m. maitre macon.
Metfelarij , yr. maconnerie. Vrij—, franc-maconnerte.
Metfeldeeg, o. (bij de metf.) impastation, f.
Metfelen , b. w. (ik metlelde , heb gemetfeld),
maconner. Eenen muur faire tine muraille , un mur. Krammen in ,eenen muur
(bij de metf.) sceller des crampons dans
tine muraille. Met leem, flijk , klei of koedrek
bepleisteren, bousiller. In het
ruwe toerapen , (bij de metf.) bout der; fig.
Kalk en ileen metfelt goed, boire et younger font un bon corps.

Metfelhamer,, m. bikhamer,, bachette,f.
Metfelkalk, m. mortier.

Met.
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Metfelfleen , m. gebakken fleen, brique, f.
maconnerie,f:
Metfelwerk, o. maconnage;
Ruw hourdage, m. Grof—, limousinage,m.
Metfen , zie Metfelen , Bouwen.
Metten , yr. meerv. de morgengezangen in de
kloosters , de vroegdienst in de roomfche
kerk , motives , f pl. De zingen , chanter
les matines ; fig. lemanct de — lezen,
voorlezen , (hem berispen ,) laver la tete
q. g., reprimander q. q., lui chanter
la gamine.
Mettenboek , o. matutinaire, in.
1VIettentijd,
heure des mat-Ines, f.matines,f.pl.
Metworst , yr. van verfchillende grodtte , beuling 9 worst , saucisson , cervelas ,
saucisse;
andouille, mortadelle.
Meubel , o. (oud w.) huisraad , roerend goed,
losfe goederen , meuble; zie Huisraad ; fig.
Onnut , nutteloos mensch , homme inutile.
Metibeleren , b. w. (oud w.) met huisraad
voorzien, meubler ; zie Stofferen.
Meubelkamer,, yr. ci-devant salle 4 la Haye oil
Pon gat daft les drapeaux pris sur l'ennemi ,
jusqu'h ce qu'on les pendit dans la grande
salle. —, garde meuble ,
Meug , yr. alleen nog ove rig in : Tegen heug en
— eten , bijw. manger a contre-coeur,,ou malgre sot.
Meuk , vr. In de —, week , flaan , devenir
rnou; laisser amollir. Die zaak staat nog in
de —, (in Gelded. gebr.) cette affaire n'a
pas encore asset de maturite ; zie Meuken.
Neuken , b. w. (ik meukte , heb gemeukt) ,
week maken, amollir,, rend, e mou. onz.
door zachte iloving murw worden, faire
cuire a petit feu, s'ituver doucement, se
viitonner.
Meuzelaar,, m. mangeur de ft iandises.
vuil
maker , celui qui salit.
Meuzelen , o. w. (ik meuzelde , heb gemeuzeld) , lekkere beetjes proeven , pouter les
ftiandises • zie Peuzelen. —, vuil maken ,
bemorfen, `se salir.
IVIevronw,, yr. madame.
Michiel. (St.) St. Michielsdagen ,
S't.
f.
M ; aatiw,, o. geluid eener kat mianlement , m.
Miaauwen , zie Maauvzen.
Microscoop, o. (oud. w.) microscope,
Middag ,
twaalfuur,, midi. Des —s , d midi.
Op helderen —, en plain
Voor,, pa
den —, avant, alias midi. Van dozen —,
cat apres - midi. 1k zal er
om den
, te twaalf uur,, naar toe begeven , fe
m'y rend; ai , vers , sir le midi. Tot den
behoorende , meridien , ne; zie Namiddag.
Middageirkel , zie Micidagli;n of —kring.
Middageten, o. dine, diner, m. Na het —,
apt as ge dine.
Middagklaar, b. n. clair,, e. comme le four,
evident, e. visible,ilotoire,manifcste ; bijw.
evidemment, claireinent.
Middaglijn , yr. Middagkring , meridiaan, meligne meridienne.
ridieu;
Bliddagmaal , o. middagmaaltijd , dinee, f
zie Middageten. Wij hebben tiers gulden
voor het — moeten geven , la dinee nous a
coute dix florin. Groot ontbijt dat voor
een kan doprgaan , dejetiner dinatoite.
Het our van den middagmaaltijd , heure dinatoire, f.
Middagmaaltje , o. dinette, f.
Middagrond , o. premier meti'tlien,
Middagspreek , y r. sermon d'apras-midi,
Middagrust , vr. Middagflaapje, o.
ne sieste. Een middagflaapje houden , doen,
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faire la meridienne , mideron-

Mpidrtgduitnire: f
o heure du midi , f. heure de l' aMiddagvlakte , yr. het vlak van den meridiaan,
plan du indridien, m.
Middagzijde , yr. ate du midi, cote meridional , m. le sud.
Middagzon , vr. soleil du midi,
Middel , b. n. en bijw. dat in het — is,
toyer; , ne , qui est au milieu; zie de met
zamengeft. woorden ; als : Middeldeur,
Middellijn , enz.
Middel, yr. middellijf, milieu du corps,
ceinture, f. Hij vattede hem om zijne —,
it le prat par le milieu du corps.
Middel, o. dat eerie werkende oorzaak heeft , en
met het chide van iets verbonden is , moyen ,
expedient, m. —weg , gelegenheid , voie, f.
chemin , canal, tn. Dat is een voortreffelijk
— om rijk te worden , c'est un excellent
moyen pour s'enrichir. Het is een man , die
overal voor weet, c'est un homme d'expedient. Door welk — of gelegenheid
zendt hij dit ? par quelle voie envoie-t-il
cela ? Er is geen ander — of weg op , it
n'y 'a point d'autre voie on expedient. Alle
middelen beproeven , inettre toutes sortes
moyens en oeuvre. Door — van , bijw.
moyennant , au moyen de. —, geneesmiddel ,
remade, medicament, nt. Een verzachtend ,
pijatillend —, tin remade palliatif, anodin.
Algemeen —, geneesmiddel , panacee, f.
De uitwendige middelen gebruiken , employer les remades exterieurs, topiques. —,
hetgeen ergens toe behulpzaam is , waarip ede een genees— wordt ingenomen , vehicule, m. Neem dit poeijer in met witten
hetzelve in te
wijn, het is een goed
krijgen , prenez cette poudre avec du vita
vermoblanc , c'est un bon vehicule.
gen , rijkdom , zie Middelen , o. meerv.
Middel tegen het zuur,, remade antacide, —
tegen de pijn , remade antalgique. — tegen
de jicht , remade antiarthritique. — tegen
de aamborstigheid , remade antiasthmatique.
— tegen de braking, remade antemetique.
- tegen de vallende Ziekte , remade antepileptigue. — tegen de wormen , remade
anthelmentigue. — tegen de waterzucht ,
remade anthydropique, remade anthnypnotique. — tegen de miltzucht , remade anthypochondrigue. — tegen de verkoudheid,
remade anticatarrhale. — tegen de ontflekingachtige koorts, remade anticausotique.
tegen de koorts , antifebrile, antipyritire. — tegen de vrijsterziekte , remade
antihysterigue.— tegen de pest, remade antihêmique ou antipestilentiel. — tegen de
hondsdolheid , remade antilysse. tegen
de verlamming, remade antiparalytique.
tegen de omit-eking , remade antiphlogistique
— tegen de luizen ; remade antiplithiriaque.
tegen de tering , remade antiphthisique.
- tegen de schurft , remade antipsorique.
— tegen de klierziekte , remade antiscrophuleux. — tegen de kramp , remade antispasmoclique. —tegen de venusziekte , remade anti- tegen de kiespijn , remade antodontalgique. — tegen 'den buikloop , remade antidysenterique. tegen de verettering , remade antipyigue. — tegen het
bederf, remade entiseptique.
tegen
scheurbuik , remade antiscorbutigue.
tegen den fpeekfelvloed , remade antisial.
, dat de te -fierke geslachtsdrift verminderd , remade antapht oditique , antaphrodiTt
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siaque, anterotique.
tegen katikerachti-,
ge zweren , remede anticarcinomateux.
tegen bijtende schadelijkheden, remede anticaustique. — tegen het kolij k, remede
anticolique. — tegen het voeteuvel , remede
antipodagi ique. — tegen duizeling, remede antidynique..— tegen het koud vuur, —
antiseptique. — tegen de dronkenschap, antibacchique.
Middelaar, m. bemiddelaar,, iemand, die zich
tusfchen ftrijdende perfonen om den
twist tot vergelijk te brengen, arbitte, mediateut. Jezus Christus is de — tusfchen
God en de menfchen , J. Christ est le mediatear entre Dieu et les hommes.
Middelaarsambt , middelaarfchap, o. office de
mediateur,, m. Beaniddeling, tusfchenkomst ,
mediation, f.
Middelaarfler,5 yr. bemiddelaarfler,, mediatrice. Zij is de — tusfchen hem en mij geweest , elle a ete la mediatrice onto e lui et moo.
Middelader, yr. mediaanader aan den arm,
(in de ontleedk.) mitoyen, ne ,veine mediate.
Middelbaar, b. n. middeliijk , middelinatig,
moyen, ne, mediocre, mediat, e. De —e
vorflen , les princes mediats; bijw. middelbaarhj k , mediatement, mediocrement.
Midd.elboog , m. aan eene klok, (bij de fmelters), pont d'une cloche.
Middeldeur ,vr.porte de milieu, Porte intet ieure.
Middeleeuw,, yr. Hierdoor y erflaat men den
tusfchentijd, die federt de verbanning der
wetenfchappen en de toenemende verbastering van het christendom tot op de hervorming van hetzelve verloopen is, moyen dge ,
temps moyens , m. pl. De Schrijvers van de —
der Latijnsche tall, les auteut s de la moyenne
Latinite.
Wliddelecuwsch, b.
moyen age.
Middelen , o. meerv. bens , moyens, tn. pl.
acultes
,
richesses,
—, tortuin, verf
mogen , fortune, f.
Middelen, b. w.
middelde , heb gemiddeld), moyenner, acco der , accommoder,
mettle d'accoed. Eene verzoening — 5 (te
weeg brengen , vereffenen) tusfchen twee
perfonen, moyenner one s econcilie,tion entre
deux personncs ; zie ook Makkelen.
Middelerwijl , busy. inmiddels, en attendant,
cependant stir ces eats efaitef.
Middelhand, yr. metacarpe, m.
IVIiddelhandsfpier, yr. metacarpien,
Middelgang, m. (in de rijfchool) gebroken
gang van een paard, aobin.
Middelhoop, m. (oo) (zeew) corps de ha, tn. escadre do milieu, du centre , de
la ligne,
Middeling, yr. bemiddeling , mediation, entremise.
IV/iddelkamer,, yr. chambse du milieu.
Middelkennis, vr. science moyenne, mediate.
Middellaan, vr. allee maitresse , du milieu.
Kliddellandsch,
n. mediterrane, e. De —e
zee , la (noel) mediterrannee.
Middellijf, o. milieu du corps,
ccinture,
Middellijk , zie middelbaar.
Middellijn , yr. diametre, eyennachtslijn, eqnateur,711. Hoe equinoxiale ou la ligne.
Middellijnig, b. n. lijnregt tegen elkander,,
diametral, e. equinoxial, e. bijw. diandtralement.
Middelloos, b. IL sans moyens.
Middelmaat , vr. mediocrite , juste , (in
de rekenk.) Eene — zoeken, chercher la
commune mesure.
N/Iddelmatig, b. n. mediocre ,moyen , ne ;bijw.
piediocrement.
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Middelmatigheid , yr. zie Middelmaat.
Middelmuur, m. fcheidmuur,, mur de refold ,
mur mitoyen, paroi mitoyenne.
Middeloorzaak , yr. cause mediate, seconde,
intermediaire.
Middelpad , o. sentier dii milieu, m.
Middelpoort, yr. forte do milieu.
Middelpunt , o. centre ,point central , ni.Naar
het — hellend , trekkend , centripete. Van
het — afwij tend excentrique. Naar het
— zamentrekkend, concentrique. Naar het
trekkende kracht, centripetence, f.
—vancekoplgwf,
tholus ,
Middelpunt,g b. n. central, e.
Middelpuntfchuwend, b. n. (in de meetk.),
centrifuge. (in de werktuigk.) axifuge.
Middelregt, o. moyenne justice, f.
Middelrib, yr. ( fcheepsw.) zie Spans.
Middelrif, o. nuddelfchot van 's menfchen ligchaam , diaphrivme,
Bij het — gelegen,
hiertoe betrekkelijk , behoorend, diaphragmatique , precordial, e. phrenique. Ontfteking aan het
diaphragmite,phrenitis,f.
Middelfchot, o. befchot in eene homer, dui-.
son dans one chambre ,
'Lie ook Middel— van den
muur. — van iets, entre-deux,
neus , cloison, separation des narines ,
Middelfoort of —flag, o. f moyenne sorte.
—schrift , la moyenne, Pict iture moyenne ,
Middelst , yr. (in de kruidk.) mediaire. De
middelfte naad van een blad, la nervure
median e d'une feuille.
Middelltaat of Rand, m. moyen etat, M. me-.
diocrite ; condition moyenne, f. —, burgerfland, tiers-et-at.
Middelfle , b. n. qui eft du, au, milieu, [Pen- tre-deux. De —, (naderhand geboren) zoon
le puine. (bij de boekdr.) eene letter
die flechts in het midden der woorden gezet
words, lettre mediae. Sprw. Het — en
hebben, vouloiravoir
de beide einden
le drop et l'atgent.
concordant,
(in
de
muzijk),
Middelftem , yr.
medium, m. (lees median) templissage , cccompagnement , tn.
Middeltoon , m. (in de muzijk), mediante,
f. diapason, m.
Middeltogt , m. corps du milieu.
doip, t du milieu.
Middelvinger,,
Middelvlies , o. (in de ontlk.) mediastin, tn.
Middel-weg, m. chemin, m. sentier du milieu.
Den — houden , teosir le milieu ; fig. verzachting, accommodement tempetament
etc. Er is een middelweg tusfchen doze twee
niterfien te nemen , it y a un temperament a
psessdre entre ces deux extremites.
Middelwetenfchap, vr. science mediate ou
moyenne.
Middelzinnig, zie Dubbelzinnig.
Mnidelzenuw, yr. nerf median, no.
Midden , o. milieu, centre, foot, sein, no.
Hij
uit het —, au, dii miiiett.
woont in het — der flab, it demeure
milieu, au centre, de la ville. — door,
dwars , par le milieu, au travels de la, a
travel's le. De flok is — door gebroken,
le baton est rompu ou case par le milieu.
In het — door fmjden , cooper par le milieu. —, dwars, over het veld gaan,
passer a travels le champ, zie Dwars. —
op den dag , en plein Hij zat —
op den foci , it etait assis au milieu de
la chaise. Hij kwqm tegen het — van den
nacht terug, it s etourna vers le milieu de
la nuit. Bet middenleger, le centre de.
ramie. In het — van het gevecht, a
for;
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van zijne familie ,
fort de la melee. Te
au sein de sa famille.
Middenfluk o. van een kanon , van eenen
mortier, renfort , — eener netenkam,
champ, m.
Middenvoet, m. tusfchen het gewricht en de
teenen (in de ontleedk.) metapede.
Middenzout , o f foort van —, selenite
no.
IVhddernacht, middeinacht , vr.
Des —s, a minuit. Hij is tot — (twaalf
a
est
rests
au
our) op het bal gebleven,
bal jusqu'a minuit.
Iltddernachtmaal, na vastendag, o. medianoche, m.
]!Tiede, yr. eene gift, een gefchenk, in het
bijzonder bodenloon , doss, present, cadeau,
vs., gratification, salaiie d'un messager,
m. tuding, boodfchap (reeds verouderd) nouvelle , f message , on.
5 boporteur de nouvelles.
Miedebrenger,
de, messages.
Midepenning, m. (miepenning), zie Hourpenning.
Mier, vr. fourmi; fig. menscb van weinig geloof, trouw,, invfoed , homme de pea de
credit; fig. Ik heb eene — aan hem, le me
mifie de oui, je le sucpecte.
Mierachtig, b. n. comme line fourmi.
Ilterenjager, m. Euiopifche draaihals, foort
van IPecht, torcou ou torcol.
fourmilMierenleeuw of eter, m.
lion , formica-leo.
nerennest, o. fourmilliere, f.
Mierenvos,
kleiner dan de mierenleeuw,,
formica-vulpes.
Mierenzout, o. (bij de fcheik.)formiate, f
Mieienzuur, o. (bij de icheik.) acids formique,#m.
'Meng, b. n. (in Gelderland). Eene —e koe,
die blbed watert, tine vache qui posse du
sang.
Mierikwortel,
zie Peperwortel.
pert: voorn. me, moi, a moi. Hij zegt
—
Ise me dit T i en. Hij ke pt —
niet, tl ne the cannon pas. Geef
brood,
donnez-moi du pain. Zie — aan , regal dezmoi. Denkt gij aan — ? pensez-vous a mos?
Mudelijk , b. n. vermijdelutv, dat men muden
kan, ce que Pon pent eviter, dvitable.
MAjden , h. w.
meed, heb gemeden), ik
mijdde, heb gemijd, vermuden , ontwukesi,
evoter, esquiver,
Iemands gezelichap
eviter ou fair la compagnie de q. q.
ontzien, onizigtig behandelen , menager, choyer. Zich zich wacuten , zich
zelven zeer ontzien se garder de q. ch.,
s'abstenir de, se menager. Elkander —, se
uir.
Mugen, o. w. (1k meeg, heb gemegen), pisfen, passer.
Mijdzaam , b. n. omzigtig, zorgvuldig , soigneux , ease, circonspect, e; buw. soigneu3ement.
Mijdus.g, yr. action d'eviter, de fair.
vr. mile, on. lieue. Eene duitsche
rata mille d'Allemagne. Franfche
(een
our) une heue. * Kilometre, 172 Eene Engelsche komt overeen met de Romeinache , le mille anglais repond au mills romain.
Nulpaal, m. colonne, borne milliaire ou itineraire.
Mijlschaal, vr. (in de aardrijksk.) echelle.
IVIumeraar, m, suffer; reveur, tadoteur; fam.
songs-cs eux.
Mijmeren, o. w. (ik mijmerde , heb gemijmerd), zwaarmoedig over eene zaak den-
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ken, sullen, dutten; river, radoter, rea.g
vi jinsseerri,
m
mijmerend, b, n. réveur, se, taciturne.
Mumering, mijmerij , vr. radoterie, reverie,
taciturnite.
Mijn, m. en o. mijne, vr. bez. voorn. mon,
. ma, f. mes, on. et f. pl. — hoed, mon
chapeau. — huis, ma maison. —e vriendin , noon ami (zie de fpraakk. over mon,
ton , son), —e kinderen, noes enfants. Het,
de —e, z. n. le mien, la mienne. De mijnen , les miens , les miennes. — (in het algemeen) les miens, mes gens , ma famille,
mon monde. Aan wien behoort dit huis ? het is
het —, a qui appartient cette maison? c'est
la mienne. Wiens pen is deze ? het is de
mijne , a qui est cette plume? c'est la
mienne. Van welken broeder hebt gij dit
boek ontvangen ? van den munen , de quel
ft Pre avez vous recto ce livre? du mien.
Mijn, yr. bergilof, groeve, mine. Eene zilver ijzer tine mine d'as gent , de fer.
Eene fteenkolen — 5 une mine de charbon
de terre. een onder de aarde gegravene
kelder, om die door kruid in de Inch: to
laten fpringen, onderaardfche gang, mine.
Eene — graven , openen , ontwerpen, faire
ouvtir, pratiquer tine mine. Eene — latea
fpringen, faire jouer une mine; fig. De
—, het geheim, is ontdekr, la mine est
iventee. De — is ,verkeerd gefprongen ,
le projet a nui
ceux qui Pont tramd.
Mijn- of metaalader,, yr. floe, m.
Munberg, m. Mijngroeve, yr. ook gang in
eene mijn,
e , f.
Mundelver,
zie Mijnwerker.
Mune , vr. fchijn , gelaat, mine, apparence,
geste. Zie op M ij n Mune , als voorn.
woord.
Munen , b. w. (ik mijnde , heb gemijnd),
zich lets naasten, dat bij afflag verkocht
wordt, door het roepen van mijn .1 crier a
moi! dans une vente publique; se rendre
adjudicataire de q. ch. (en criant a moi! )
ondermijnen, miner, creaser, fouiller,
sonder , fouir.
Mijnent , bijw. tot —, aan mijn huis, chez
moi, dans ma maison.
Miinenthalve, buw. wat mil aangaat , pour
moi, a cause de moi, pour Pamour de moi;
pour ce qui me regarde.
Munentwege bijw. Nan —, de ma part, par
Dion ordre.
11ijner, In. trooper op eene verkooping, die
mijn roept, acheteur (a une vente publique). Zie verder Mijngraver.
Mijner,, bez. voorn. tweede naairival , yr. en
"'leer y. m. en yr. de mon, de ma, de mes.
Het zijn de fchoenen — zuster, ce sont les
souliers de ma soeur. De liefcle — kinderen,
Pamour, la charite de flies enfants. Gedenk
, pensez a moi:
Mijngrond, mijngroeve, zie Mijnberg.
Mijngraver, zie Mijnwerker.
Alunheer, m. monsieur, monseigneur,(oudtijds)mescire. Iemand den titel van — geven monseigneuriser.
Muning , yr. achat fait dans les ventes publiques; vente aux rabais.
Mijnheertje, o. ,tons, m.
Mti nkamer, vr. (bij de art.) fourneau, tn.
Mips, bez, voorn., 2. naamval, in. en o.
enkelv. voor van mijn, van mijnen, de mon,
de ma, avec, el selon mon, ma; als : —
bedunkens , — oordeels, kan hij het niet
doen, a 111012 avis, selvn pent la
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faire. willens, (met mijnen wil) komt
hij niet, avec ou de mon consentement al ne
vient pas. — wetens, (naar mijn weten) de
mon sto, de ma connaissance que je sache.
Hij is — gelijken, it est mon semblable,
mon pareil.
Mijnfler, yr. (acheteuse dans one vente publique.
Mijnitof, o. bergflof, mineral, on. pl. mi.
neraux.
Mijntakken, m. meerv. (bij de art.) rameaux.
mineur; — fchansgraver,,
Miinwerker,
p!onnier.
Mijt , yr. de allergeringfle muntfoort. Eertijds eene kleine koperen franfche munt,
halve penning, maille, obole, pite. — made ,
kaasworm, anders
uw mel
genaamci, mite.
ziertje , huiciwonnpje, ciron, —,
in Gelderland, een hoop takkebosfen op
elkander gevlijd , of een hoop gehakt
bout, op elkander geflapeld, eenigzins fpits
eindigende , houtflapel, blacker, tas de bois,
nionceau , m.
Mijten, b. w. (ik mijtte, heb gemijt), faire
un tas, on bucker, entasser.
bisfchopshoed of muts, mitre, f
Mijter,
—, de bisfchoppelijke waardigheid zelve, epos—, het gedrevene fieraad op een
copat ,
zilveren
gouden boekbeflag, bosse, f.
relief, no. figure en bosse, bas reliefs.
Mijterberg, (bij de dichters) zangberg ,
om dat hij twee kruinen heeft, even als
een mijter, twee punten, Mlicon,Parnasse.
Mijterberggodinnen, yr. mecrv. zanggodin.
nen, muses.
Mijterdragend, b. n. gemijterd, mitre, e.
terdrager,, m. dichtkundig woord voor
bisfchop, evdque.
Mijteren, b. w. (ik mijterde , heb gemijterd),
met eenen mijter fieren, orner d'une mitre,
donner la mitre. Een gemijterd hoofd, one
ate mitree.
Nijterig, b. n. armoedig, morfig, ellendig,
ongezond, enz., malpropre, salo_ppe, malsain, e, etc. Hij ziet er — uit , it a Pair
onalpropre, malsain, maussade. 5 vol wormen , plein de vers , glite de vers.
IVIik , yr. bloem van roggen- of tarwenmeel ,
flour de farine. In Gelderland noemt men
eene zeker klein broodje, uit het fijn
van roggenmeel gemaakt, wegge, rniche.
— een tak van eenen boom als eene tweetaridige vork , een Taal met twee ftompjes ,
tone piece de bois fourclzue. — (bij de visfchers) om de netten uit te fpannen, valet, m.
een fchoor, een paal oin te ilutten,
one etaie en forme de foot-die. , in het
bijzonder een paal, waaraan men misdadigers hangt, eene halve galg, potence,
fourche patibulaire, f: De — van eene
pomp, waarin de pompftok gaat, anders
galg genaamd, potence de la brimbole.
Vondel bezigt — voor eenen herderftaf,
houlette. foort van feheepslantaarn ,
( fcheepsw.) chandelier de la chalonpe ,
final, no.
Dlik , in. en o. tic daacl van mikken, het mikken , gemik, action de mirer ou viser; direction de la vue a on but , visee, f: blame
au quel on vise, noire; but, m.
Mika, o. fleenglas, kattengoud, mica, no.
Mikijzer,, o. mikknop , doelijzer aan den mood
van den loop eens roers, bouton de mire,
guidon, m. visiere,
Mikken, b. en o. w. (ik mitre, heb gemikt),
t uren, doelen, visor, buter, fixer le
but, pointer, coacher en joue. Ilij heeft
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op dien boom gemikt, it a vise a cet
arbre. Na dat hij lang gemikt had, raakte
hij niet eens kort bij het wit, apres avoir
biers mire, it n'approcha pas seulement do
ajuster, visor fort
but. Op een Naar
exactement. (bij de timmerl.) met e'en
oog, om te zien, of jets wel. lijnregt is,
bormoyer ; fig. fam. Reeds lang heeft hij
op die plaats gemikt, geloerd, dezelve in
hot oog gehad, it y a longtemps qu'il mirait
cette place. Niet durven kikken noch —,
(niet fpreken) ne pas user
Mikker,, m. celui quo vise, mire.
Mikking, yr. zie TWA, in. en o.
Mikknop zie
Miko, yr. kleine meerkat, mico, on.
Mikpunt, m. doelpunt, but, point de mire.
Mikpaal , m. der oude Adders, in het fteekfpel
zich oefenende, quintaine, f: Paquin, on.
Mild, b. n. islet karig, mededeelzaam, liberal, e, genereux, euse, charitable, large,
pen mesquin, e. De winnende hand is —,
zacht en overle gain tend liberal.
vloedig , tendre ; lenitsy, moêlleux,
se 9 abondant, e, als: Een milcle regen ,
one pluie douce, feconde. —, week, zacht,
ook het tegendeel van wrang, 11302f mol ,
molle ; doux , donee; tendre; benigne, etc.;
fig. Vruchtdragend, fruitier, acre.
Milddadig, b. n. edelmoedig , genereux , euse,
liberal, e, aumonier, donnant, pen
rcgardant. Zie Mild in de eerie beteek.
Milddacligheid yr. mildheid , weldadigheid ,
liberalite , charste, largesse, bienfaisance,
generosite, munificence, etc. ledereen ontvangt bewijzen van zijne —, tout le monde
se sent de ses liberalites.
Milddadiglijk, mildelijk, bijw. rijkelijk, liberalement , genereusement, largement.
Milde , zie Melde.
zie Milddadiglijk.
Milderen, b. w. (ik rnilderde , heb gemilderd) , verzachten, zacht maken , adoucir,
alleger.
Mildheid, vr. zachtheid, tengrete , douceur,
candour ; zie Milddadigheid.
o. million, m. Duizend —en,
n:illiard, m.
Millioenie, b. n. millionieme.
Millionair,, m. (oud w.) (zeer rijk man)
millionaite, m. et f.
Milt, yr. in het ligchaam van menfchen en
dieren, rate. — wordt ook bij het manne.
lijke zaad (anders wcrkkuit) van fommige
visfchen genoemd, horn, laitance, laite.
s_pleno-pareetaBovennatuurlijk groote
one 9 Ontleding der —, (in de ontleedk.)
splenotcrnie. Befchnjving der —, s_plenographie. Vernandeling, over de — spleno/ogle.
Middel tegen de —, medicament splinique.
Smart aan de —, splenalgie. De —
snijden , derater. Een mensch zonder —,
on der ate.
Molter, m. _poisson laite,
Miltader , yr. (in de ontleedk.) ader der linkerhand , veine splenique ,splenite , salvatelle.
Miltbreuk , vr. (in de heelk.) splenecble.
Miltkruid, o. (in de kruidk.) fieenvaren,
voice scolopendre, doradille, f. cearae,
Miltontfleking, yr. inflammation on obstruction de la rate, (in de geneesk.) splenitis,
ou splenite.
Miltverftopping, yr. (in de geneesk.) splenomphraxis.
Miltvormig, b. n. (in de ontleedk.), splenitos.
De —e spier des hoofds, le muscle splónitt;
de la tete,
Milt-
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miltzuchtig , b. n. rateleux,euse,splef

-netiqu;hypocdr anique,m.t
Miltziekte, yr. (in de geneesk.) hypocondrie.
(bij de Engelfchen) spleen, m.
Miltzucht, yr. mal de y ate , m. maladie hypocondriaque.
Min, bijw. weinig, mains, peu. Tien gulden
— zeven centen, dix flot ins moins sept cents.
Ik heb er maar wemig, van genomen,
fen ai pris pen. — noch sneer, ni moins
ni plus. Meer of —, plus on moins.
Min, yr. llefde, amour, on. et f: — voedfler,
minne, nourrice. Eene — voor ecn kind
zoeken, chercher zone nourrice a no enfant.
Een kind bij eene — doen, mettre un enfant en nourrice. Zie verder Minne.
Mmachten , b. n. met trotschheid aanzien,
morguer , mesestimer.
Mmachtend, b. n. morgueux, euse.
Minder, b. n. weiniger, Beringer, kleiner,
inferieur, e, plus petit, e; bijw.
moins. Een mindere , un inferieur.
is een dock of laken van —en prijs, voila
sin drag tie moindre prix. Deze fom is —,
geringer,, dap die , cette somme-ci est molt:(Ire que
Ik heb hem federt — bemind , je l'ai mains aime depuis. Niets
dan dat, rien moins que Bela. Gij
zult het sets
hebben, yin's l'aurcz q. ch.
de moins. Gij zult het niet voor dan vijf
en twintig gulden hebben, vows ne l'anrez
pas a moins de vingt cinq florins. Van —
jaren , de plus has age.
Mmderbroeder, zie Minnebroeder.
Minderen; b. w. (ik minderde , heb geminderd), minder maken, &minuet-, amoindrir,, alterer, rabaisser, affaiblir.
kous
diminfier le hombre des mailles
en tricctant. D,e koorts mindert, /a fievre
diminue. De zeilen
(fcheepsw.) faire
petites onz. minder worden, in prijs
yerminderen, dalen, s'amoindrir, devenir
imitate, baisser,, ramender. De levensmiddelen worden minder, Haan af, les dent-des ramcndent. Zie Verminderen.
Minderheid, yr. minorite , inferiorite, fplus
petit nombre. De — van flemmen inieene yergadering, la minorite des voix dans une
assemblee.
Minderjang, onmondig, mineur,„ e. Een
kinds ,un enfant mistier, un, une
Minderjarigheid, yr. onmondigheid, minorite, pupillarite, dge . de minorite.
Mindering, y r. yermindering, korting, diminution, alteration, f., amoindrissement ,
abais , abaissement , affaiblissement , ralentissement, m. Ik zal de bedorvene koopwaren behouden, snits eene
korting, van
twintig ten honderd, je garderai les marchandises gaties, moyennant yin rabais de
vingt pour cent. In — der
rekeninn.
en
b
deduction, en diminution, en compte ; zonder —, sans deduction ; zie korting, VerminOcring , Afflag.
Mineraal, o. (oud w.) bergilof, mineral,
or. pl. , mineraux.
Mineraalriik, o. regne mineral, m.
IVIineur, m. (oud w.) mijngra yer, 122112CUr.
Mingenoot, in. en yr. amant , e.
IVIingod, God der liefde, Dieu d'amour,
cdpidon.
Mingodes, yr. deesse de /'amour, Venus.
Mimatuur,, Yr. (oud w.) fchilderij in het
klein , miniature.
Miniatuurfchilder,,
(oud w.) pcintra en
miniature, mintaturiste.
Minij yer,
zie Minnennijd.
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Minijverig, b. n. zie Minnenijdig.
Minister, m. (oud w.)fhatsdienaar, tninistre.
Ministerie , yr. ( oud w.) regering, flaatsraad;
ook de gezamenlijke protestantfche predikanten eener plaats, ministet e , m.
le.
Mimsterieel b.. w.
Mink, in. zie Verminking.
Minnaar, m. vrijer, arrant, galant , amoueener vrouw
eux ; adorateur, epouseur.
(in halie) sigisbe. Belagchelijk galantin. —, beminnear van kunflen, enz., liefhebber , amateur, curieux.
Minnares,
vrijster , maitresse, amante.
(in de dichtk.) bet get e. (gem.) dulcinde.
Minuarij , yr. amours, galanterzes , amourettes ,
zie Minnehandel.
Minne , y r. (mid. w.) liefde , yriendfchap,
amour , 111. In der —, bijw. in, het yriendelijke, op eene vriendelij ke wijze, u 1'4miable, amiablement, amicalement; Pand
der —, (bij regtsgel,) gage qu'on donne
par surete d'uss prit. De partijen hebben
de zaak in der — afgedaan, en zijn overeengekomen op de volgende wijze, les parties out volontairement transigi et accordJ
en la forme qui suit. Eene zaak, een verfcbil in de — bijleggen, fchikken , eider un
different a Paimable. In der — bijleggen,
(bij het geregtsh.) chevir de q. ch.— , minyoedder, nourrice.
Minnebrand,
zie Minnegloed.
Mmnebelofte, yr. promesse d'amour.
Minnebrief,
lettre d' amour , amoureuse, f.
Minnebriefie, o, billet doux, poulet, m.
Minnebroeder, m. minderbroeder, franciskaner
monnik , fi anciscain coddler, observantly:,
recollet. De —s, les fieres mineurs.
Minnedicht, licfdedicht, o. poeme galant ,
amoureux, ou erotique (in de dichtk.)poeme
anact eontique , saphique.
Minnedichter,
poete qui fait des yen
galants , pate erotique.
Mmnedrank , m. philtre.
Minnedrift, yr. fongue d'amour, passion. -Iy
yerwekkend, aphrodisiaque.
Minnegloed, mirmebrand, - feu d'amour,
brasier, m. famine amouteuse, f. amour
as dent. — , verliefde dolheid, et otomanie ,
Minnegod, in. (in de godenleer) amour, cupidon. De minnegodjes, les amours.
Minnehandel, m.galanterie,amourette,
gue amoureuse.
Minnekans, yr. gelegenheid om to beminnen,
occasion d'aimer, chance d'amour.
o. voedlterkind, nourrisson, tn.
Minneklagt , yr. plainte, complainte amoureuse ou d'amour.
treurdicht, elegie
phique.
Minnekoorts, yr. P yre d'amour ou amoureuse.
Minnekozen, zie Liefkozen.
Minnekozerij , zie Liefkozerij.
Minnelainst, yr. art d'aimer,, m.
Minnehed, o. chanson amoureuse, hi unette , f.
Minnelijk, b. n. vriendelijk, aanvallig , aimable,
gracieux , euse , aimant , e; , affab;e , obligeant , e, honnete. Eene —e schikking , ion accommodement al'amiable; bijw.
anions eusement , gracieusement , etc.
Minnelijkheid, yr. beminnelijkheid, lieftalamabilitd , grace, f. agrement
in. etc. honnetete , affabilite.
Minnelist, sr. ruse d'amour.
Minnelonk, in. regard amoureux.
Minnelonkje , o. oeillade amoureuse ; regard
amoureux, coup d'oeil amoureux, rn.
Minncluim , yr. caprice amoureux,
T t 4
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Minnelust, yr. desir amoureux, in. passion Minuut, yr. het zestigfle deel van een
van eenen graad, minute. —, eerfle opamoureuse, fi
Minnemallen, zie Liefkozen.
oorfpronkelijke fchrift, (bij de tegtsg,
Minnemoeder, vr. to Parijs , die eene min voor
of notar.) minute, f. original, ecrit , plukinderen bezorgt , meneuse; zie Min of
metis ,
Minne.
Minnutiljn, yr. zeer dun touw, bindtouw,
IVIinnen 9 b. w. (ik minde , heb gemind) , liefficelle.
de toedragen , beminnen, aimer,, cnetir, , Minnutwiizer, m. aiguille de cadtan on de
avoir de la passion pour. Een varier mint
moist; e, qua indique les minutes.
zijne kinderen, on pere aime, client ses en- Minzaam, b. n. vriendelij k, beminnelijk, bevrijen , faire l'amour.
een kind
leefd , nemend , enz. amical , e, c fable,
punts.
de borst geven , allaiter,, nourrir. Het kind
amiable,
, e, liant , e,
acieux , oust
-worth gemind, enfan t est mis en now rice.
aimable , obligeant , e, etc.
Minnen, o. action tie faire l'amour.
Minzaamheid, yr. vtiendelijkheid, beleefdMinnend, b. n. verliefd, amoureux, euse ,
held, affabilite , f. ton amical , m. amenite ,
aimant , e. passionne , e.
grdce,
agrement, facile asses, tn.
Minneneed, m. serment d'amour.
Minzaamiuk, bijw. y riendelijk, aanvalliglijk,
Minnenijd , yr. jaloerschheid , jalousie, fureur
avec a/jab:lite , gracieusement, avec amitie,
&amour.
avec bonze.
Minueniidig, b. 13 jaloux , se.
Minziek , b. n amain eux , ease, languissant , e.
langoureux , se, pass' onne , e. d'amour ; bijw.
Minnepijn, vr. mart yre amoureux , m. peines
amoureuses , f.
anion! eusement , passionnement.
Minnepligt, M. obligation amoureuse f. en- Nniziekte , zie Minnezucht.
gagedent d'amour , devoir de l'amour.
zekere lekkere pruim,
Mirabel, yr. (oud
minneredenering, discours
Minnepraat ,
mirabelle.
fleutettes, f: Mirakel, o. (oud w.) wonderwerk, miracle,
amour eux , ptopos d'amour,
Minnefehicht,m.fleche de cupiaon del'amour,f:
prod/8.e, m.
plinnefluikerij , yr. (bij dtchters, voor over- M irre , vr. een uitlandfche bittere hors, myrfpel) adultere, m.
gemirde wijn , du vinmyrthe.
rhe.
Minneipel, o. feu d'amour, badinage amou- Milrekervel,
myrrhis, ceifeuil mosque.
reux ,
Mirreboom, m. noble dont on tire la myrrhe.
Minnefirijd, m. combat d'amour ou amoureux. Mirrensteen, specerijsteen, m. aromatite.
Minnettuip zie Minnevlaag.
Flirt, m. Ithrtenboom, zeker heestergewas
Minnetaal, vr. langage d'amour ou amoumet altijd groene bladen van geenen onaanreux, on. langage des amants.
genamen bitterer fmaak, fointuds bij lijken
Minnetogt, in. penchant naturel pour Pamour,
en grafplaatfen geplant , myrte ou myrthe.
m. passion ausouseuse, fougue d'amour,
Mirtegeflacht, o. (in de kruidk..), myrthdes,
nourticier oupei e nourticier.
Minnevader,
myrtoides , f. pl.
Minnevlaag, yr. passion ou ardeur amoureuse, Mirtenbezie, yr. myrtelle ou mittille, ail elle,
f. transport amoureux , delise d'amour,
Mirtenblad, o. feuille de myrte, f.
Minnevlam, yr. flamme amoureuse.
Mirtenbosch, o. bois de myrte, m.
Minnevuur, o. zie Minnegloed.
Mirtenkroon of krans, yr. couronne de myrte.
hininezang m. chanson amoureuse,' chanson Mtrtenolie , vr. huile de myrte.
Mirtenfteen , m. mytritinite ou myrrhite. Steen
erotique, f.
Minnezanger, m. troubadour.
die het afbeeldfel van een mirtenblad heeft,
myrtillite ou myrtilithe , f:
Dlinneziekte , yr. mal d'amour , mal erotique,
otomanie.
blanche de myrte, f:
Mirtentak ,
—, liefdekwaal,
inquietude
,
Dilirtenwijn, m. vin de myrte.
Minnezorg, yr. soucis , m.
(amoureux, se.) Mirtenvornug, b. n. myrtiforme.
tourment ,
crainte ,
Minnezucht , vr. inclination pour l'amour, IVIirtenzaad o. (in de kruidk.), myrrhossoupit d'apermum , m.
langueur, passion amoureuse,
moor, soup:1-s, tn. pl.
Mis Yr. messe. De hooge of groote —9 la
grand', haute messe. De lage of ftille —,
bijw. moins. Ten—e, op zijn
Minst,
basse ou petite messe. Ziel —, messe des
—, du, au, pour le moins. Hij is dood
one messe do
men heeft het mil ten —e gezegd, it est
worts. Eene zingende
plein chant. De — doer, lezen , faire,
mott, on me Pa dit du moins. Hier in ten
dire la messe. In de — pan, aller a la
—e zit gij onregt yaardig, en cela, au
anoint , v ous e tes injuste. in het — nie t , point
messe. 1)e — bedienen , servir la messe.
die met lams duurt, messe de clzasseur.
du tout, auconement. Hij moet op zijn
zijne achterflallige fchulden betalen , it !rust
Spr. W. Twee —fen voor bin geld doen ,
pour le (au) moins payer ses dettes arri,1 e'es•
(tweemaal , ten behoeve van anderen eene
le moins ; dat
a
en dezelfde zaak zeggen of verrigren),
m. en b.
—, het
deux fois la même chose. —, eene openis het — was hij u geeft, c'est le moins
lijke j aarmaarkt, faire. De Frankfortfche
qu'il vous donne, Het — dat gij hem kunt
—, la !bite de Irancfort. Zie y erder de
geven, le moins gue veils puissiez lui donmet Mis zameng. woorden, ads: Kersmis,
ver. Minfie geringfie, b. n. le, la ?twindre, le plus petit, la plus petite , le dernier,
Kermis , enz.
la des niet e. Van twee kwaden moet men het Mis, yr. misflag, dwaling; zie Misflag.
, een oud voorz. dat in zamenft. met
—, geringfte, kiezen , de deux maux ii put
woord, dat gij
zela en bile. naamw. en met werkw. gechoisir le mond: e. Het
moindre
bruikt
worth ter aanduiding van eenen miszeggen zult, zal genoeg zijn , le
flag, dwaling, teleurflelling, afwijking van
snet que vous direz soffit-a. Bij het — teehet doelwit en veroi dening van lets.
ken gehoorzaamt hij , au viola; e signe it
beantwoordt in het Fransch aan bet woord
est obeissant. lk heb niet de — vrees, je
manqué, b. n. het is —, c'est manqué. Als dit
n'ai pas la moinelre apprehension, crainte.
voorzetfel voor de werkw. ftaat is het fcheidDe — font, la moindre faute. De- — prijs,
le plus juste
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Nissen der werkw. zulks medebrengen. Merl
volgen de nicest gebruikelij ke woorden met'
zamengefleld; als:
Misaarden, o. w. (ik misaarde, ben gemisaard), ontaarden , d/generer.
Misaarding, yr. ontaarding, degeneration.
Misachten , zie Minachten.
Misbaar, o. geweld, gioot geraas, woest gefchreeuw,
vacas me , cs iroux,
exclamation d'eftsoi,
Misbak , o. ce qui est mal cult, e.
Misbakken, b. ii. mal cult, e, mai reussi,,e;
fig. laid, e, difforme,
e, d e figure, e.
Dlisbaren, o. w. (ik misbaarde, l eb gemsbaaid), fchreeuwen, misbaar maken, faire
du Mutt, du vccarme. voor den tied
in de kraam , in het kinder- of kraambed,
komen, faire tine fausse couche on accoucher
avant tes me; bijzonder van dieren, avorter.
Misbaren, o. misbaring, zie Miskraom.
Misbedrijf, o. delit , m. Zie Misdaad.
Misbegrip, o. valsch be.grip, :We fausse,
Misbeuren, o. w. (ik misbeurde heb genusbeurd) encourir one amende, pecker.
Misboek, o. missel, no.
Nisbrood, o. hostie ou oublie COI2SaCT ee,
pain a chanter,
Misbruik , o. mauvais usage, abut, in.
Misbruiken, b. w. (ik misbruikte, heb (ge)
misbrinkt), abuser , mesuset
, faire on
Inauvais usage. Hij heeft uwe weldaden
misbruikt, rl a abuse , ou mesuse de vos
bien faits , it a fait tin mauvais usage de yes
biesifaits. Eene jonge dochter
haar
verieiden, onteeren, (abuser d'une , la
deshonorer,, la se duire. Gods naam — ,prendre le nom de Dieu envain.
INlisbruiker, m. caul qui abuse, misuse de ,
qui seduit;—, verleider, abuseur ,seducteur.
MisbruiLing, zie Misbruik.
Nisbruikfter, yr. cello qui abuse ou mesuse,
verleidfier, seductlice.
Misdaad, y r. misdrijf, eene daad, die tegen
de wetter ftrijdt, zonde. Moedwillige verbreking van eene wet; crime, forfeit, mefait, peche , m. coulpe , Eene —
plegen, conimettre un crime. — van gekwetlie nijefleit , crime de leze-majeste. Hij is
voor al zone misdaden geftraft, it a etc
poni pour , de, tons ses for faits. Hij is op
de — betrapt, it a ete psis en flagrant delit. —, overtreding van eenen geesteloke ,
die geene grootere firaf ten gevolge heeft,
clan de kerk hem kan opleggen, on dilit
common; eerie zoodanige, die met alleen
firaffe van den geesteloken
maar ook
van den wereldlij ken regtcr ten gevolge
heeft, wordt :
privilegie genoemd ;
ook wel cas mixte. Onopzettelijke
(bij
het geregtsh.) quasi-debt, m.
Misdaan , verl. deelw. van IVIisdoen.
Misdacht, verl. deelw. van Misdunken.
Misdadelok, bijw. criminellement.
Misdadig, h. n. firafwaardig, climinel, le,
coupable. Eene —e yrouw,, one femme criminelle. Een misdadige (in de pr.) delinquent.
Misdadiger, m. criminel , coupable ; malfaiteur.
Misdunken, (zich) wederk. w. (ik misdankte
mij heb mij misdankt), zich ergeren, toornig, moeoelijk worden, se_depiter.
1Vlisdeelen, b. w. (ik misdeelde , heb misdeeld), niet wel bedeelen, mal pourvoir
de, mal partager.
Misdienaar, (te Parijs) burettier; ondergeestelijke , die den priester bij het altaar
helpt , acolyte,
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Misdienst, yr. bedienen der mis, office de lee
messe, m. slechte dienst, mal office ou
service, m.
Misdoen, b. en o. w. (ik misdeed of deed
mis, heb misdaan of misp,edaan), kwaad
doen , zondigen , misdro y en , overtreden ,
faire mai, pecher,, faillir enfreindie sine
lei, transgsesser, delinquer, manquer, forfaire, bie+ser,, offenses , cheques. Daaraan
is niecs misdaan, it se'y a pas de sisal. —, de
mis bedienen, dire la ;nesse.
Misdoopen , 0. W. (ik misdoopte, heb misdoopt) , donner un fans nom a q. q. ne
pas bien baptiser.
Misdooping, yr. action de dinner un faux
120721 a q. q.
Misdraaijen , o. w. (ik draaide mis , heb misgedraaid), verkeerd draaJj en manquer (en
tom nant), tourner de to a yes s , a rebout s ,
mil tourner ; fain. fig. Dat is u misgedraaid,
( gij krijgt niets daarvan) vows avez eu on pied
de nez. Die erfenis draait hem mis, envain
it s'est attendu a cot heritage.
Misdragen , o. w. (ik misdroeg, heb misdranit ;
gen ) 5 ne pas porter on donner du fruit;
titre sterile. Doze koe heeft imar kalf verlegd, cette vache a avotte , mis bas avant
ter me. Zich wederk. w., se comporter,
se conduire mal.
Misdragt , vr. misgeboorte, wanyrucht , avorton , miswerping der dieren, avortement , m.
Misdragtig , b. n. (van koeijen) qui averts,
qui accouche ou met has avant tome, qui
est svjette a avorter.
Misdreven, verl. deelw. van Misdrijven.
Misdrijf, o. zie Misdaad.
Misdrij y en , b. w. (ik misdreef, heb misdreyen) , zie Misdoen. o. w. (ik dreef heb
misgedreven), voorbij drOven, zonder te
raken , passer en flettc,nt et sans toucher.
Misdruk, 0. maculatute, j.
lYlisdrukken , b. w. (ik drukte mis, heb misgectrukt), ne pas bien imprimer, irnprimer
mal.
Misduiden, b. w. (ik misduidde , heb misduid)
kwalijk uitleggen, interpreter, expliquer
mal prendre en mauvaise past, donner on
mativais tour h.
Misduiding, yr. fausse ou mauvaise interpretation ou explication que Pon donne a q. ch.
Misdunken, onp. w. (het misdacht , het heeft
misdacht), verdenken, ergdenkend zijn,
soupconner. Hem misdunkt, it soupponne ,
a du soupcon.
Misgaan 0. (ik ging mis, het ging mis)
(ik ben misgegaan), (het heeft misgaan), in
het gaan niet aantreffen ; ook niet raken.
Zij gingen elkander mis, ids ne se renconerent pas. De kogel ging mis, raakte
niet, la belle ne touchait pas; ne pas se rencontrer ou trouver ; ne pas toucher, &flapper a ; manquer, meserriver. — 5 tegenloopen , avoir un mauvais socces, ne pas renssir, etc. Zich vergisfen, vergrijpen ,
se meprendre, etc. zie Misdoen.
Misgebed , o. in de R. kerk voor den epistel, collecte, f
'Misgeboorte , yr. onyoldragene,- vrucht; ook
eon mismaakt fchepfel, avorton 5 monstre ,m.
Misgedaan , verl. deelw. van Misdoen,
—
— Misdunken.
Misgedacht,
Misgedreven, — — Misdrijven.
Misgegrepen,
— Misgrijpeii.
—
Misgekeken, —
— Miskijken.
—
Misgelden, o.
(ik misgold, heir
den), expier. Zie Boeten.
Tt5
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Misgeloof, o. ongeloof, wantronwen, incredulite, defiance , f.
Misgelooven , zie Wantrouwen.
Misgefchoten ,
deelw. van Misfehieten.
Blisgefproken , —
— Misfpreken.
Misgefprongen ,
—
Misfpringen.
IVItsgefloken ,
—
— Misiteken.
Misgewaad , o. der roomfche priesters , surplis , m. chasuble, cube , f. — voor den diaken, dalmatiquc,
Misgewas , o. mislukte groei der veldvruchten , mauvaise recolte, annee sterile, tecolte manquee, f.
Misgewezen , verl. deelw. van Miswijzen.
lYlisgewogen , —
— Miswegen.
Miswerpen.
Misgeworpen ,
—
IVIisgezeten ,
Miszitten.
—
Misgisfen , b. en wederk. w. (ik giste mis,
(misgiste mij ), ik heb misgist (heb mij misgist) , gisfen , vermoeden , zich vergisfen , conjecturer mal; faire de faus.les
conjectures.
Misgisfing , vr. misvatting , dwaling , bevue,
mdprise, erreur, f quiprequo, m.
Misgolden , verl. deelw. van Misgelden.
IVIisgooijen , b. w. (ik gooide mis, heb misgegooid) , ne pas toucher, manquer, en
jetant.
Misgreep ,
misgrijping , mistasting , meprise, etc. fam. quiptoquo.
Misgrijpen , o. w. (ik greep mis, heb misgegrepen ) , inistasten in het grijpen , ne pas
bien salsir ou prendre, ce qu'on vent empoigner, prendre I'un pour l'autre. Zich —,
(ik misgreep mij , heb mij misgrepen) feilen
dwalen , se meprendre, se tromper.
Bilisgunnen , b. w. (ik misgunde, heb misgund) , benijden, niet gunnen , envier , porter envie a , etre jaloux, se, de. Ne pas
vouloir,, regretter,,pleurer a; voir a regret,
etre contraire,defavorable, pen favorable a.
Misgunner, m. benijder,, envieux , jaloux; fig.
antagoniste, concurrent.
Misgunning , yr. zie Misgunst, Wangunst.
Alisgunst , yr. envie, jalousie.
Misgunflig, b. n. envie= , se, jaloux , se , defavorable, pen favorable, contraire, desaffectionne , e.
Mishad , Misgeliad, verl. deelw. van Mishebben.
Mishagelijk , b. n. onaangenaam, deplaisant ,
e, desagsdable, choquant, e. (par ironie)
jell, e.
Mishagen o. w. (ik mishaagde , heb mishaagd), niet wel aanflaan , deplaire, choquer , ne pas plait e, desagreer, rebuter.
Onperf. mij mishaagt. Het mishaagt mij zeer,,
it me deplait fort.
Mishagen , o. afkeer,, verdriet , deplaisir, desagrernent, m. aversion, f:
Mishakken, b. en 0. (ik hakte mis , hob
misgehakr) , mishouwen , manquer en hachant, porter un faux coup, couper de
travels , manquer son coup.
Mishandelen, b. w. (ik mishandelde , heb mishandeld), iemand kwalijk behandelen , maltraiter, mal menet-, strapasser,, outrageshouspiller, bourrer, brutaliser, brusquer,
butreter, peigner, regaler,, sevir centre
q. q. Hij heeft zijne kinderen mishandeld ,
it a sevi contre set enfants, les a sisal traites.
Mishandeling , vr. mauvais traitement , outrage, m. avanie. — (bij het geregtsh.) jegene vrouw of kinderen, sevices , f. pl.
Mishanden , o. w. venir a contre-temps ou mal
a propos, 'etre gene, e. zie Onthanden.
Mishappen, o. w. (ik hapte mis, heb misge-
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hapt), in het happen misfen, manquer q. ch.
en happant.
Mishebben, o. en wederk. w. (ik had mis,
ik heb misgehad), se meprendre, se damper; etre dans i'erreur. Gij liebt mis, vous
volts trompez; vous ne le devinez pas ; vous
étes dens l'erseur, etc.
Mishooren , o. w. ( ik hoorde mis , hob misgehoord), ententlise mal.
Mishopen o. w. (ik mishoopte, heb mishoopt),
desesperer, peldre l'espoir.
Mishouden, o. .w. (ik hield mis, heb misgehouden) , ne pas bien tenir, mal tenir ,
laisser courrir.
Mishouwen , zie Mishakken.
Mishouwing , yr. coup manqué, faux coup ,
Mishuwen, o. w. (ik mishuwde, ben mishuwd) , kwalijk huwen , se snarler mal,
faire un mauvais mat iage, se mesallier. Zij
is mishuwd , beneden haven Itaat getrouwd ,
elle s'est mesalliee.
Mishuwing , yr. mistrouwing, ongelijk huwe, misalliance.
Misjaar,, o. onvruchtbaar ja p r,, jaar,, waarin
een misgewas voorvalt , annee sterile , f.
Misinzigt, o. vue, manure de voir fausse
on erronee , fausse opinion.
Miskans, vr, mauvaise chance. —, ongeluk ,
insuccês. fain. malheur, guignon, In. Zie
Misflag.
Miskeek , m. verkeerd toezieR , regard trom, pear , jugement errone ou faux , meprise,
erreur, f.
Miskeken , verl. €leelw. van Miskijken.
Miskennen , b. w. (ik miskende , heb miskend), niet erkennen , meconnaitre.
Miskenning , yr. action de meconvaltre, me.
connaissance.
Miskijken , o. en wederk. w. (ik keek mis),
(miskeek mij) heb miskeken (mij miskeken) , niet wel toekijken , se snips endre en
regardant, ne pas bien observer.
iskl ank , m. dissonnance, f. , faux-ton, fauxaccord, m. (in de muzijk- en spraakk.) cacophonic 5 f.
Miskleed of hemd , o. aube, f.
Miskleurig ,
n. d'une couleur desagreable,
mal teint, e, bigarre, e.
Miskocht, verl. deelw. van Miskoopen.
Miskoopen (zich) wederk. w., acheter crop
cher,, faire un mauvais achat ou mat chi.
Miskraam , yr. kwade kraam 9 fausse-couche,
eSluxion, f avortement , m. Zij is aan
eene
gettorven , elle est morte d'une
fausse couche.
Miskwaam , o. ongeval, ramp , malheur,, desastre , mal, us.
Misleggen , b. w. zie Verleggen.
Misleiden , b. w. (ik misleidde , hob misleid),
bedriegen , valfchelijk leiden ,tromper, duper , abuser, en imposer , egarer, induire
en erreur,,dece,voir , ebloutr,, aveugler, anonser,, circonvenir. Gij misleidt ons, maakt
ons wat wijs , vous nous en imposez, etc.
Hij laat zich —, foppen, it se fait duper.
—, doen dwalen , dolen, fourvoyer.
Misleider,, m. trompeur,, abuseur, amuseur,
seducteur,, mauvais guide, corrupteur, debaucheur, pervertisseur,, fourbe.
Misleiding , yr. bedrog, tromperie , seduction,
corruption, fourberie , imposture, deceplistig bedrog,
tion, pervertissement , m.
circonvention.
Mislezen , b. en wederk. w. (ik las mis,
(mislas wij), ik heb misgelezen, (mij mislezen)nqas bien lire, se tromper en lisant,
ne pas stysir le seas de q, ch. en lisant mal.
Mis-

685
M I' S
MIS
Misloonen, b. w. (ik misloonde , heb mis- Misoordeelen, o. w. (ik oordeelde mis , heb
misgeoordeeld), juger mal , porter un faux
loond), ne pas recompenser dignement,
jggement.
recompenses.
IVIislooning, yr. recompense mal departie. —, Mispaaijen, b. w. (ik mispaaide, heb oilspaaid), ne pas contenter.
ondankbaarheid, ingratitude, fausse retribution, injustice, j. malheureux prix. (par Iklispas , in. valfcho flap , misflap , foil, faux
pas, m. facto , f.
is onie) salais e , it)
Misloopen, o. en b. w. (ik liep mis, ben l\lispel , m, nefle, f. Wilde —, azerole , f.
misgeloopen), manquer q. ch. en courant, Mispelbloefel, in. flour de neflier,, f.
s'egater en courant; fig. ne pas atteindte IVIispelboom , m. neflier. Wilde —, azerolier.
j le man- Mispikken, 0. w. (ik pikte mis, heb misgeson but. Ik loop hem altijd,mis,je
que toujours, je ne le trouve famais chez
pikt), manquer, ne _pas touches, en becquetant.
lui. Alles loopt hem mis , la fortune lui Misplaatsen, b. w. meplacer.
est contrail e, le bonheur lui ecloappe. De Misprezen , y ell. de'elw. van Misprijzen.
IVIispriester, in. prets e qui dit la messe , celeechoue.
zaak loopt mis, Pentreprise
,
brant.
Misluiden, o. w. (ik misluidde
hub misluid),
Mispripfelijk, b. n. laakbaar, blamable, reBonner mal , etre dissonnant, e.
prehensible,
meprisable, condaninable.
Misluidend, b. n. gaol sonne mal, dissonnant, e.
Misprijzen, b. w. (ik misprees , heb mispredesaccordant , e, discordant, e.
zen), laken , blamer, mepriser,, dedaigner,
Misluidendheid , yr. wanluidendheid, dissondips iser, deprecier, desapprouver, condamner.
nance , discordance, cacophonie.
Misprijzer, in. laker, celui qui blame, MP.
Misluk, o. ongeluk, malheur,, ecliec, tn.
damns , desapprobateur * critique.
o. w. (het mislukte , het is mislukt) kwaliik gelukken, flecht uitvallen, Misprijzing, yr. laking, blame, disapprobamesas-slyer, ne . pas ou mat reussir,, mantion , f. mepris , dedain , in. critique, f.
quer son coup, loner de malheur, manques; Misprikken, o. w. (ik prikte mis, heb mislig. avortes , echouer, mesavenir,, rater.
geprikt), ne pas toucher en piquant.
Indien bet u mislukt , misgaat, reken de Misraad, m. flechte raad, mauvais conseil.
schuld daarvan u zelven toe, s'il votes mes- IVIisraden, b. w. (ik ried mis, heb misgeraarrive, ne Innis en prenez qu'a vous. Doen
den), niet racien, ne pas dormer juste, no
—, psi e echouer cu avortes , dejouer,, conpas rencontrer, conseiller mal, donner un
to mines.
mauvais conseil, o. w. Gij raadt mis , vans
Mislukking, yr. mauvais succes,
devinez mat, etc. Zie Afraden.
mauvaise
Hussite; ongeluk, insucces , echec,
mes- Misrading, yr. dissuasion, action de diviner
mal. zie Afrading.
aventut e, manquement , foss de mallseur,,m.
klismaakt , b. n. wanftaltig,, leelijk, defigure, IVIisraken , b. en o. w. (ik raakte mis, heb
e, difforme, laid, e, contrepit, e, mal
mis geraakt), manquer le but , ne pas toucher, ne pas atteindre a q. ch.
fait, e, sisal bati, e, mal tourne, e, disgrade ,e, hideux, se, biscornti,e, fast, e, Misramen, o. w. (ikraamde mis ofmisraatnde,
conpne un Z. goffe, malotru, e. Een — Yenheb misgeraamd of misraamd), vises- nsal,
tje , usi petit homme rabougii.
ne pas biers conjecturer, calculer mal, prenBlismaaktheid, yr. difformite , laideur.
dre mal ses mesures.
Mismaken, b. w. (ik mismaakte, heb mis- Misrekenen, o. en wederk. w. (ik rekende
maakt), ontfieren, leelijk maken, worden,
mis, (ik misrekende mij) ik heb misgeredefigurer,, rendre diforme, enlaidir,, conkend, (mij misrekend), verkeerd uitrekets efais e, deformer,, blstourner.
nen , mal calculer. Zich in het rekenen verIVIismaking, yr. het leelijk worden , enlaizien , se mecompter,, se tromper en calculant.
dissement, m.
Ik heb twee gulden misgerekend, je Me subs
Mismas,
mecompte de deux florins.
mengelmoes, mauvais mélange,
tripotage.
Misrekening, yr. mecompte, faux calcul , sn.
Mismeten, b. w. (ik mat mis, heb misgemeerreur de calcul. Er is eerie — in owe reten), mal mesurer, se tromper en mesurant.
kening , it y a du mecompte dans votre calca.
Mismeting, yr. action de mal mesurer, fausse Misrollen , o. w. (ik rolde mis, ben misgemesure.
rold), manquer en roulant , router mal ou de
Mismikken o, w. (ik mikte mis of mismiktc ,
travers.
ik heb misgemikt of mismikt), ne pas bien Misrooijen, b. w. (ik rooide mis , heb misvisor , miser, visor faux ou de travers.
geroold.), aligner on mesurer ?sal, de traLiismikking, yr. action de visor, de wirer
vers.
faux on de travers.
Misrooijing yr. mauvais on faux alignment,
Mismoedig, b. n. neerflagtig, decourage, e.
m. erreur de mesure.
abattu, e. chagrin , e. diode , e , detraque ,e, Misrukken, zie Verrukken.
ismoedigheid,
yr.
decouragement,
abatteMisfaal,
o. misboek, missel , in.
M
went , chagl-in, m.
Misfchapen, b. n. wanfchapen, difforme „
Mismoediglijk, bijw. avec abatternent , avec
contrefait, e. monstrueux , ease.
de couragement , 'avec mauvaise humour.
Misfchapenheid, yr. difformite, monstruosite.
Misnoegd, b. n. mecontent, e. mal-content,e. Misfchatten, b. w. (ik fchattede mis, heb
mal satssfait , e, indispose, e, prevenu conmisgefchat), gering achten, mesestimer,,evatre q. q. Flij is daarover zcer
loser , estimer au-dessous de la valour , analen est
fort mecontent. Een —e, un mecontent,
estimer,, depriser.
murmurateur.
IVIisfcheppen, b. w. (ik misfchiep, heb misMisnoegclheid, yr. misnoegen, mecontentefchapen), cease wangeflaite geven, mis yorment, mursnure ; fig. deplaistr,, indisposimen , defigurer,, mal former , donner nue
tion.
figure desagreable on monstrueuse. o. w, (ik
Misnoenn, o. (ik misnocgde heb misfchepte mis, heb misgefchept), mal puiser,
noegX), mishagen, mecontenter, deplaire,
ne pas attraper q. ch. avec la miller, etc.
donner, causer , du mdcontentement. Het Misfchepfel, o. creature diforme, f monZie Misnoegdheid.
stre , ns.
Mix.

MIS
685
IVI I S
gaan, ii a recidive. — in de tijdrekening,
IV/isfchieden, o. w. (het misfchiedde , is misfchied), kwalijk , ongelukkig nitvallen, ne
anachronlsme, mdtachronisme.
Misfinij ten , b. en o. w. (ik fmeet mis, heb
pas bien teussir.
Mislchien , bijw. peat-titre. zelffl. le peut-titre.
misgefmeten), manquer en jouant aux des ;
Misicnieten , b. w. (ik fchoot mis , heb mismanquer, ne pas atteindre en Jetant.
gefchoten) , manquer en tirant.
Misfnede, vr. (bij de plaatfnmjders), echappade.
IVIisfchikken , b. w. ( ik misfchikte , heb mis- IVIisfpreken , o. en wederk. w.
fprak mis,
lchikt)--, in wanorde brengen , deranger,,
inisfprak , ik heb misgetproken , (mij
,
mettre
en
desordt
e,
vial
as
ranger.
deregler,
misfproken), zich in het fpreken vergisfon , se snip ends e en parlant. Ik heb mij
Misfchoppen , b. w. fchopte heb
,mistproken , je me suis mal exprind je me
misgetchopt), ne pas toucher en voulant
Bonner un coup de t ied, en taunt.
suis tnepris en parlant , la langue m' a fourche.
e, Misfpringen , b. eu o. w. (ik fproing mis , heb
Misfelijk , b. n. leclijk, ongedaan,
e. baroque, biscotnu, e. de maumisgefprongen), manquer, ne pas atteindt e
en sautant.
vaise mine. Van eene — e gedaante , d'nne
;aide figure. —, fiaauw,, kwalijk, onpas- Misfproken, veil. deelw. van lVlisfpreken.
telijk zijn , se tronver mal , incommode, MisItaan , o. w. (het misflond , heeft mistlaan),
kwalijk than, etre mal scant, messeozr;
indispose , e. avoir mal au coeur.— , vreemd,
raar,, wonderhjk , etrange , singulier,, e,
grimacer, avoir mauvaise pace ,n'avoir pas
bonne grace. Dat kited misflaat u, cet hasurprenant, e, bizarre. —, gemelijk , chagrin, e. mecontent , e. als : een — meisje,
bit vows tied mal, ne _yous va pas bien.
une fille d'une mauvaise humeur ; bijw.
Misftaande , grimacant , e.
Misftaanlij k, b. n. mal scant, e, qui ne va
faiblement, etrangement, bizarrement.
Eras bien.
MisfelJjklieid , Yr. taiblesse , defaillance, f.
, soulevement ,nzal de coeur, m. indispo- Misftal ,
misfland, wanfchikkelijkheid, mauvaise grace, f. mauvais
sition; bizarrerie , etc. — (zoo als bij
in. difformite ,f.
ddfaut, m.
zwangere vrouwen)vomiturition.—, leelmjkMisttallig, b. n. difforme, desagreable, defiheid, laideur.
gure , e, qui a mauvaise grace.
Misfen , o. w. (ik miste , heb gemist) feiwanvoegelijkheid , difaut cholen , manquer de. Dat kan niet —, teilen , MisItand ,
cela ne pent manquer. fpr. w. Gisfen doet
quant m. malfacon, mauvaise grace,
tence , messeance, j:
, qui perd peche. , b. n. de afwezigheid van iets gewaar warden, verliezen , Mishap, m. een verkeerde flap , faux pas;
fig. Ecne kleine misdaad, faute, f.
ontbeeren , manquer , titre privd , e, de q.
ch. , ne pas posseder se passer de q. ch., perdre. Misflappen , o. (ik flapte mis, heb misgegeftapt), fait e un faux pas ; commettre
me manque encot e
i
Ik mis nog mijnen Aakdoek,it
tine tante.
mon mouchoir. Zij mist al Karen troost , elle est
?Hyde de- toute consolation. Zij kan hare Misfleken , b. en o. w. ne pas toucher en piquant, manquer un coup en piquant.
meld niet —, elle ne saurait se passer de
sa servaote. Ik heb veel aan mijne vrouw Misttellen , b. w. (ik flelde mis , misflelde, ik
heb misgefteld), composer, exposer , arrangemist , verloren , j'ai perdu beaucoup a ma
ger mal.
femme. —, niet raken, mis zijn , manquer,
y e pas toucher , ne pas frapper ou Pon vise, Misflelling , yr. mauvais arrangement, abut,
eenen misflag begaan , faillir,„ tomber
egarement, m. disposition mal prise. Misrekening , mdcompte; zie Bit woord.
ea defaut , manquer, ,lchouer, n'avoir pas
livlistlooten, b. w. (ik fleet mis, heb misgelieu.
flooten) , manquer en poussant , en portant
Misfie , yr. zending , wettige last , zendelingtine botte.
fchap ,
Misfieren , w. (ik misfierde, heb misfierd), Mistturen , b. w. (ik fluurde mis, heb misgefluurd ) 9 ilecht regeren , mal' gouverner,
dtfigurer q. ch. en voulant Porner, mal-ormal diriger, mal conduire.
ner. —, leelmjk maken , enlaidir.
Misfiering , yr. action de de'figuter ce que Pon Misfluring , yr. mauvaise direction, mauvaise
administration, ou conduite.
vent orner.
Misfionair,, m. (oud w.) zendeling , heiden- Mist , m. nevel, bt ouillard , in. broule, f: brouas,
en. Dikke — (c-p zee), brume.
bekeerder, missionnaire.
Misfive , yr. (oud w.) brief, zendbrief, mis- Mistachtig , b. n. nevelig, nebulen.r, se, brumeux , se, embrume, e.
sive , lettte. Ik heb awe laatfle —, uwen
brief, ontvangen , j'ai recu votre derniere Mistamen , onp. NV. Chet mistaamde , heeft mistaamd) , niet pasfen , voegen, ne pas convemissive, ou lettre missive.
nir,, etre indecent, e.
1Vlisflaan , b. w. (ik - floe; mis, heb misgeflagen) , met raken , manquer, ne pas tou- Mistasten , o. w. (ik tastte mis , heb misgetast ) , verkeerd tasten, manquer ce quo Pon
onz.
(met
hebben)
eene
dwaling
becher;
vent saisir; fig. verkeerd oordeel vellen
gaan, manquer, se tromper, 'etre dans Perdwalen , se mdprendre, prendre le change,
rear , fait e tine bevue; fig. Den bal —, se
se tramper
meptendte en parlant , se tramper, manquer
une affiiire. Den Loon kwalijk vatten , chan- Mistasting, yr. meprise, erreur.
Mistelboom , eene plant , oak marentakken
ter ou jouer faux.
genaaind , (zeker bijgewas aan boomen ,
IVIisflag m. een flag, die mist, coup manque.
vooral aan de eikenboomen) dewijl men
ongeluk , tegenfpoed, insucces
quips oquo.
met de plant , om hare taaiheid , maren , dat
, pas de clerc ; fig. eene
guignon. Lompe
is binden , kan, gui (de chéne).
dwaling, faute, bevue, ems eur,mdprise, f.
kart, tn. gaucherie, f. Begane — , omission , Mistellen, a. en wederk. w. (ik telde mis,
misteltie
mij), ik heb inisgeteld , (mij miszie
Misvatting.
Herhaling
van
eenen
—,
.
f
teld), compter mal, se mecompter,, se tromrecidive, f. De herhaling van eenen —wordt
per dans son calcul.
firenger geflraft , dan de eerfle misdaad , la
recidive est punie plus rigoureusement que Mistelling yr. micompte, m, erreur de conapte, faute de calcul,
le premier deli,. FIij heft denzelfdeu — beMir-
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iviisten , wiped. w. (het mistte, heeft gemist), duister, nevelachtig weer zijn, faire
du brouillard.
mistieker,, m. (in de kerk.) mystique; zie Verbloemd , Verborgen.
Mistig, zie Mistachtig.
heb misgeMistoonen, b. w. (ik toonde
toond), montrer mal.
Mistred, valfche tred, die door onvoorzigtiglieid ontflaat, faux pas. — van een
paard, bronchade, meinarchul e , f.
Mistreden, o. w. (ik trad mis, mistrad,), ik
heb migetreden, (mistreden), faire un flux
pas, manquer le pas. —, flatikelen , broncher.
DIistroost ,
gebrek of misfing van troost ,
manque , d Taut de consolation.
RIistroostelij k , mistroostig, troosteloos, b. n.
d! sole , e, afflige , e, abattu 5 e, decourage , e,
triste, constetne , e. — maken, ontmoedig-en,
decourager, deconforter, — worden, moedeloos worden , se decottroger, se desoler, etc.
Mistroosten , zie Moede l oos maken enz.
Mistroostigheid, vr. groote droefheid, moedeloosheid , abattenient, cue Taut 'de courage, decouragement , 772. desolation, f.
Mistrouwen , b. w. (ik mistrouwde, heb mistrouwd), wantrouwen, verdenken , se mefier, se defier de q. q. , de q. ch.; suspecter,
soupconner. o. w. (met zijn) beneden
zijnen nand huwen , se misallier; zie Mishuwen.
Blistrouwen, o. een ongelijk huwelijk , mesalwantrouwen , inefiance, defiHance , f:
tegen iemand opvatten, entrer
ance,
en defiance contre q. q. Zie Wantrouwen.
Mistrouwend, b. n. wantrouwend , mefiant ,
e, defiant, e.
Mistrouwing, mistrouwigheid, zie Mistrouwen in de tweede beteekems.
Misval, m, miskraam, te vroege bevallIng ,
fausse couche, ,avortement, o.
ramp, ongeluk ; eene onbetamelijke daad,
eenige zonde , mallieur,, accident, desastre,
peche , m.
, o. w. (ik viel mis, ben misgevallen), in het vallen misfen , manquer de....,
en tombant, ne pas toucher ou atteindre
en tombant; fig. het lot nice treflen , ook
Met wel uitvallen, ne pas on mal retissir,
&honer. Het valt mij mis, ik zie mij in
mijne verwachtiiig te leur gefTeld, fe me
frustre de mon attente. onfcheidbaar,
(ik misviel, ben misvallen), met behagen ,
mishagen , kwalijk gevallen ;
e , desagreer, fig. choquer. te vroeg, bevallen,
eene ' miskraam hebben , accoucher avant
terme; faire tine fausse couche.
Misvallen , 0. onbevalligheid , misnoegen 5
desagtement, deplaisir, m.
Misvallig, b. n. onaangenaam, desagreable,
deplazsant , e.
Misvaren, o. w. (ik voer mis , heb gemis gev aren) , prendre une fausse direction en netviguant , etc.
Misvatten , b. w. (ik vattede mis, heb misgevat), ne pas Bien empoigner, ne pas biers
saiszr; fig. niet wel, kwalijk verflaan, begrijpen , comps endre , concevoir vial.
Misvatting, yr. dwaling, Meprise , erreur, b'evue.
megarde, AANM. Die dwaalt in zijne kens ,
kennis van de zaak , begaat une reprise.
Die zich bedriegt in de regte gebruikmaking
zijner oogmerken, gebrek van opietteuheid,
begaat une erreur, nit onachtzaamheid ,
une megarde, en door gebrek van overleg,
feil, donune ilreek is bdvue. Bij —, par viegarde.
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Misverfland, o. kwade opvatting, verkeerd
begrip , kwalijk verflaan, mal-entendu, m.
bid deze zaak, it y a du matEr is een
entendu dans cette affaire. oneenigheid
tusfchen vrienden en bekenden, misintelligence , f:
Misverwen, b. w. (ik misverwde, heb misverwd), mal teindre, donner une mauvaise
couleur.
Misverwig, zie Miskleurig.
Misvoeden , b. w. (ik misvoedde , heb misvoed), vial, ne pas assez non; rir.
Misvoeding, y r. mauvaise nourriture.
Misvoegen , o. w. (het misvoeg-de, heeft misvoegd), misflaan , kwalijk betamen, n'dtre
pas bon seant, zee pas convenir.
Misvoegend, n. malseant ,e 5 inconvenant , e.
Misvormen, b. w. (ik misvormde, heb misvorind), mismaken 5 defiguter,
,ormer,
estropier, ebauchei deformer.
Mssvormig, b. n. mismaakt, contrefait , e,
dip, me, defigure , e.
Misvormigheid, vr. mismaaktheid, 'thPrmite,
laideur.
Misvorming, yr. het leelijk worden , enlaidissement , m. deformation, dbauche, action d'estropier.
Misvouw, yr. in het laken , valfche plooi,
ribevidure, f mauvais ph, on.
Miswas, 0. een niet wel uitgevallen gewas
van granen , vruchten, enz. mauvaise rdcolte, f; zie Misgewas.
Miswaslen, o. w. (ik miswies, ben miswasfen) , croitre on grandir mal, mal tons ner,,
vial reussir, manquer, tromper l'attente (en
croissant).
Miswegen , o. w. (ik woog mis, heb
wogen ) 5 vial peser.
Miswenden, b. en o. w. (ik wendde mis,
miswendde , heb misgewend, of miswend),
tourner vial oumaladioitement; vial viler le
bo y d.
Miswerken, b. w. (ik werkte mis, heb mis.
gewerkt), mal trayailler, manquer son ozivrage , ebaucher.
Miswerpen , b. w. (ik wierp mis, heb misgeworpen), manquer ou ne pas atteindre en
jetant.
baren (van dieren) avorter.
Miswijzen , o. w. (ik wees mis, heb misgewe-zen), kwalijk wijzen, (van een uurwerk)
oval montrer , mal iediquer. — (van het
kompas), decliner, varier.
Miswsjzing, yr. declinaison ou variation de
raiguille aimantee.
niet goed wijzen,
action d'indiquer mai, fausse indication.
Miswinnen, b. w. (ik miswon, heb miswonnen), met winners, verliezen, ne pas gagner,
pet dre.
Miszaken , b. w. (ik miszaakte heb miszaakt),
ontkennen , vier, desavouer, renier.
Miszaker,
celui qui renie; Godverzaker,
I ericur.
Miszaking, yr. ontkenning, verloochening,
reniernent, desaven, M. denegation.
Miszegenen, b. w. (ik miszegende , heb miszegend), fchraal bedeelen, vial partager
nail lotir.
Miszeggen , o. w. ( ik miszeide , heb miszegd),
zich kwalijk uitdrukken, parlor vial,s'exprimer mal , mal placer ses propos , dire q.
ch. mal-a-propos ; fam. zich verfpreken,
se fourcher. , geen goed zeggen, lameren, medire, dire du mal, mal parler.
Miszegging , yr. reprise en parlant, expression vicieuse, propos de'placd ou vial
place.
Miszeilen, o. w. (ik zeilde
heb misgezeild),
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zeild), faire voile de movers , manquer son
tours, en faisant voile, ne pas atteindre
(le port.) Wij zeilden de klip gelukkig
mis , hew eusement nous ne touchdmes pas la
roche. Van den regten weg afwijken devier,
se devier, devoyer, se devoyer,, se detourner,, divaguer.*
Miszien , o. en wederk, w. (ik zag mis, ik miszag ik heb misgezien, ik heb mij miszien), ne pas biers voir , voir mil, regal der ,
on observer real ; se t; on?er, se sneprendie,
s'abuser en regatdant. Gij hcbt misgezien ,
votre vue vans a trompe.
Miszitten , 0. w. (ik zat mis, heb misgezeten),
niet wel zitten , zich verkeerd nederzetten.
etre mal assis,e,s'asscoirinalou de travels ;
onfcheidbaar (ik miszat, heb miszeten)
niet wel voegen, kwalijk zitten, zie M:sitaan.
Blithridat , 0. tegengift , mithridate,
Mits , voegw. pourvu que, moyennant. — dat,
onder beding dat , a condition que. Ik belove
bet u,
gij het doet, je vous le promets
pourvu que vous le fassiez. voorz.,
onder , door , sous , par. — belofte van , sous
promesse de. Ik zende het u —, door , deze ,
vousl'envoie par la presente. Ik zal het
&en, — dat gij er voor inflaat, je le feral
moyennant que vous en repondiez.
Mitsdien, bijw. en voegw. ainsi, par consequent, c'est pourquoi , puisque , vu que ,
moyennant ce.
Mitsgaders, bijw. alsmede, comme aussi, ainsi que.
Modaliteit, yr. (oud w.) wijze van zijn van
eenig wezen , modalite.
Blodde , vr. een finerig y rouwspersoon eene
morfebel, salope, souillonne.
Modden, b. w. (ik moddede, heb gemod),
eigenlijk den modder omvroeten, bijzonder
met oogmerk om jets to zoeken, fouiller,,
ecarter la bone, la fange; — bemocideren ,
yuibnaken, embower, salir,, convrir de bone.
bone, bourbe, fange, crotte ,
Modder,
-,
gdchis, margouillis, vase, j: limos;,
Uit den — halen,
bagger, curures , f.
trekken , debonrber, desembourber.
Modderig, modderachtig, b. n. bone= , se,
bourbeux, se, fangeux , se, limoneux, se,
limeux, se , gacheux , se. Modderige grond,
fond vaseux , ou vasart.
Modderen, b. w. (ik modderde, heb gemodderd), modder uithalen, uittrekken , curer,
debourber,, dragnet- zie Baggeren; fig. zie
Knoeijen.
Moddergoot , yr. egoist,
Modderkuil, yr. fondriere, zie Modderplas
of poel.
baggerrnan, cureur; dragneur.
Moddennan ,
moulin pour crises, neitoyer,
Moddennolen,
ler canaux,
Moddernet, o. cure-mole, no. zie Baggernet.
Modderplas, modderpoel, In. mare, bons hies,
patrouillis , mat ecage , fonds-sere —,
waaiin zich het wilde zwij n wentelt, souille , f.
Modderpraam , modderfchuit, yr. gabare
a vase, m. marie salope, bateau, barque de
dragueur, zie Baggerfchuit.
Modderiloot, yr. fosse bourbense.
Mode, vr. ( oud w. ) mode, vogue, f. —,
=flier, maniere, guise, tacos.
csclave de la mode, modiste,
Modeg,ek ,
qui, a la manic des modes, petit maitre.
Model, o. (oud w.) voorbeeld in het klein
om jets naar re m_ ten, modele,plan,dessin,m.
Oorfpronkelijk — 2 prototype, ou archetype,
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m.—, ontwerp van een fchip, gabati,
Modemaakiler, yr. marchande de mode , modiste.
Moderaat , (cud w.) zie Gematigd.
Modewinkel, in. boutique de modes ,ou de modiste.
Modisch, bijw. en b. n. (oud w.) naar de
mode , a la mode.
Moed, no. clapperheid, courage, coeur, no.
vigoeur, audace, tete, ame,f. Den — verliezen,
perdre le courage, se decourager. — geven,
inboezeinen , donne,-, inspirer du courage,
encourage; ; — hecflellen, ranitner, relever le
courage ;fig. Zojnen
aan iemand koelen,
assonvir sa vengeance sue- q.
gevas,
het zal fchielijk over zijn,
n'y a plus que
courage. In koelen moede of bloede,
sang froid.
, innerlijke gefteldheid des gomoeds. Kwalijk, wel to
zijn , etre de mau, de bonne humeur. Goeds moeds, sans
penser a mal , sans mauvais soupcon.
IVIoede , b. n. en bijw. vernioeid, afgemat,
door arbeiden , waken en flown , van de
noodige krachten beroofd, las ,lasse,fatigue,
e. e. Ik ben — van werken , van het
gan g , je suis las , fatigue de travailler,,
— maken, b. w. lasses, fatigues-.
— worden, se paper, se looser. De wandoling heeft hem — gemaakt, vermoeid,
la promenade l'a fatigue. lemand om eene
zaak maken , hem daarom kwellen 5 tourinenter q. q. pour q. ch.; fig. Door herhaald genot geene neiging tot jets hebbende.
Zij is het leven —, elle est lasse de vivre.
Moedeloos, b. n. verflagen , zonder cooed,
decourage , e, abattu, e. pusillanime, qua
n'a point de coeur, apathique, manqnant
courege.
ruaken , deconragcr.
Tvloedeloosheid , yr. verflagenneid, neerflagtigheid , decouragement , abattement
sement , ou manque de courage , pusillanimite.
(in de geneesk.) athymie.
aloeder, vr. mere. Mamas. Wreede
mardtre ,
— van een godshuis, gasthuis ,
directrice, mere , super sent e, gouves nante.
Baar —, lijf
matrice.
Moederader, yr. ader op den yoet , saphene.
Moederbreuk, yr. uitzakking der baarmoeder
(bij de vroedvr.), hysterocele.
Moederdeugd, yr. oorfpronkelijke deugd, vertu originelle.
Moederhart, o. coeur maternel,
tendtesse,
affection maternelle.
Moederkerk , yr. hoofdkerk, eglise matt/cc,
ors metropole.
Moederkruid , o. ma ÷ricaire, espargoutte,
herbe cachee, on clanalestire , f.
Moederkwaal, o. mai de suers, m. passion
hysteric. Middel daartegen, semede hysteri-qzte on antihysterique.
Moederland, o. Mel e patrie,
Mocdeiliefde , yr. concur maternel, amour des
enfants covers leur met e.
Moederlijk , b. n. inaternel , le; van moederskant uterin, e. Hare moederiojke zorgen ,
ses some maternels ; bijw, mate? nellement,
mere. Zij behandelt hare kinderen niet —,
• elle ne traite pas ses enfants e7 mere. —
, elle
alleen , tout seul , e. Zij ging —
erfdeel, patrimotne maalla toute setae.
maternite, j:
ternel. Moederliike ant,
Moederloos, b. II. sans mere Mijne kinderen
mes enfants sent sans mere, ont
zijn
perdu leur mere.
Moedertnaagd, yr. I7ierge Marie.
Moedermelk, yr. lait de la mere, m.
Moedermond, m. mond der baarmoeder,
flee de la matrice.
Moe-
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Moedermoord, moederflag, m.parricide,m. et f.
IVIoedermoordenaar,, m. moedermoordenaarfter ,
enz., yr. matricide, parricide , m. et f.
Moedernaakt , b. n. zoo naakt ale men ter
wereld kwam , tout nu, e. ; fam. in naturalibus. (latijnfche uitdrukking).
Moederpil , m. (bij de vroedm.), zetpil voor
de lijfmoeder,, fucsaire.
Moederpijn , yr. fmart in de baarmpeder,,
hysteralgie.
Moedersbroeder,, rn. frets de la mere, uncle
maternel.
Moederfchap , yr. moederlijke flaat , maternite.
Moedersgoed , o. bien maternel, 211.
MoederSkind, 0. bedorven kind , enfant gate,
Benjamin, m.
Moederfpraak of taal , yr. langue maternelle,
langue mere.
actinote ou rayonnante, f.
Moederfleen ,
hysterolythe ou histerolithe , f.
Moederszuster,, yr. tante maternelle.
Moedervlek , yr. waarmede de kinderen fomtijds geboren worden, een zwart bruin
vlekje , envie, marque.
Moederylies , zie Maagdevlies.
Moedervorm, yr. gietvorm voor de letters,
matrijs , matrice.
Moederziek, b. n. extrimement attache, e,
la mere ; fig. gni est toujours sous le cotillon,
choye , e. de sa mete.
Moederzog , 'zie Moedermelk.
Moederzorg , yr. seise maternel, m.
Moederzot , zie Moederziek.
Moedig , b. n. dapper, kloekmoedig, courageux , euse, Nardi, e, intrepide , vaillant ,
e, resolu, e, decide, e. Handelt als moedige lieden , faites en gens de reeler. --z,
trotsch , orgueilleux, cuss, Fier, are; bijw.
zie Moediglijk.
Moedigen , b. n. (ik moedigde , heb gemoedigd) , aanmoe digen , moed inboezemen,
encourager, donner, inspirer du courage.
Moedigheid 5 yr. courage , m. intrepidite,hardiesse. trott.,chheid, fierce, hauteur, f.
orgueil, m.
Dloediglijk , bijw. courageusement, hardiment,
virelement.
Moedkoeling, yr. vermindering, verflaauwing
van moed , refroidissement de courage,
attiedrissement, ralentissement, sans rassis,in.
Pvioedwil , m. thans alleen gebruikelijk in eenen
kwaden zin , voor eene ongebondene handelwijs , die voortvloeit nit een boos genoegen om anderen te tergen en te beleedigen,
petulance, insolence,effronterie, mechancete
on malice pi emeditee; fem. midererie oumievrete. Hij heeft dit nit enkelen — gedaan ,
it a fait cela par sine pure malice.
Moedwillens, zie Moedwillighjk.
Moedwillig , b. n. onbefchaamd, insolent, e,
eFronte, e. petulant, e; fain. mievie.
M6edWilligheid , yr. zie Moedwil.
Moedwilliglijk , bijw. voorbedachtelijk , expres , de propos delibei é; zie Voorbedachtelijk.
Moei , yr. vaders of mocders zuster,, tante.
Peete— , marraine. Oud— , grootvaders of
grootmoeders zuster,, grand' tante.
Moeial, m. en yr. celui ou celle qui se mile detout.
Moeijelijk , b. n. iets dat rnoeite vereischt ,
difficile a faire , mal aise , e, tenible. —e
verlosfing , baring, accouchement laborieux ,
travail difficile. (bij yroedm.) dystochie on
dystocie. Dat is een , lastig work, c'est use
ouvrage penible.—, vermoeijend ,faziguant,
e.pesant, e. onereux , se, embarrassant, e.
Eene — e, voorwaarde , one condition onereuse
verdrietig, gemelijk , gefloord,fd-
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chi, e, Pcheux , se, chagrinant, e. Een
—e weg, use chemin fächeux,
worden zich ergeren, zich
maken, se
filcher, se mettre en colere, se de,piter. —,
lastig vallen , importuner, incommoder, chago iner , géner,, father, ennuyer. Door uwe
menigvuldige bezoeken valt gij mij —,
lastig, verveelt gij mij , vows m'impottunez
par vos freguentes visites. — te bevredip;en, difficile a contester.
Moeijelijkheid , yr. difficulte , peine f. —,
y erlegenheid , verdriet, embarras, chagrin,
fdcherie, contra/ iete , Si averse. — meerv.
tt avaux , m. traverses, ronces , f. epincs ,f.
pl. — om te fpreken , dysphonie.— om adem te
halen, in het adorn halen ,respiration embarracsee ,dyspnee,dysphagie.— in het wateren,
d'uriner. (bij geneesh.) dysurie.
Moetjen , b. w. (ik moeide , heb gernoeid),
moeite veroorzaken , importuner, incommoder,, fatigues ; zich , wederk. w. zich
met iets beinoeljen , inlaten , se seedier,
s'embart asset- de q. clz. moei of bmoei u met
uwe eigene zaken , melez-vows de vos _propres
a wires. Hij moeit zich altijd met dingen,
die hij niet y erflaat , it se mile toujours de
ce qu'il n'entend pas. Moei , bekommer n
niet daaro y er,, see vows esnbarrassez point de
cette affaire fpij ten , fmarten , filcher,
Bonner du chagrin. Dat moeit , fpijt mij,
cela me pale, me fait de la peine, me donne du chagrin.
Moeite , yr. elke infpanning van krachten, zoo
wel des ligchaams als der ziel , peine, fatigue,
f. travail, besogne, f: Zijne — is niet
yruchteloos geweest , sa peine u'a pas etc
inutile. Dit heeft hem veel — gekost ,
cela lui a touts biers de la teine. —, twist , krakeel , querelle, noise. Zij kregen
, twist
bij het fpel, ils prit env querelle au feu.
wil geene —, geen krakeel , le see veux
point de noise. —, kosten , iets met groote
— doen, pijnigen, peiner. Men ziet Bat
het hem — kost , zwaar valt , te firaffen ,
on void peine a punir. Spr. w. Het is
hem zonder veel — gelukt , it est dedans sans
chausse pied. Hij deed de —, en een ander
heeft er voordeel van , it a battu les buissons , et use auto e a pris les oiseaux.
Moeitemak.er,, twistmaker,, twistzoeker,,
querclleur, facheux importun, attire-querelle.
Moer, yr. (laag woord voor moeder), mere.
bezinkfel, droefem , hef, f. mare,
sediment, depot, m. De—van wijn , lie ,f.
feces, f. pl. —, bezinkfel van limoenfap
bacchas , m. — van eene fchroef, icrou
dune vis , o. flijkig, moerasfig land
van eenen zwarten bodem , zoo als de gronden , waaruit men turf graaft, mat e f.
terrain maricageux , marecage, m; zie vender Grondfap.
Moeras, o. drasland , inner, marais , marecage, pains,
Deze wateren I, ebben eea
grout gemaakt , ces eaux ont forme us;
grand marecage. Deze plaats ligt midden
iii een — , cette place est an milieu d'un
marais ; zie Modderpoel , Slijk enz.
Moerasfig , b. n. flijkachtig, draslig , marecageux , se, fangeux , se, bourbeux, se.
Dat op moerasfige, natte, plaatfen groeit
(in de kruidk.) uliginaire ; moerasfige plaatsen , des liens uligineux. —, palustre , e.*
Moerbezie , moerbei, moerbes , vr. mgre.
Stroop of firoop van —en (bij de apoth.)
diamorum, on.
Moerbezienblad, o. feuille de mt2rier,, f.
Moor-

M0E
690
IVIoerbezienboom, m. milrier. Witte —, courier blanc.
Moerbeziebosch, o. boisplantd de muriers, m.
IVIoerel, zie Morel.
(ik moerde, heb gemoerd),
Moeren , o.
eigenlijk troebel waken, rendre trouble.
mengen, vermengen, miler; — (zeew.)
amarree el terre.
Moerig, zie Moerasfig.
Moerkonijn, o. wijfje van een konijn , lapine,f:
BIoerland, o. tel rain matecageux,
Moerfpel , o. moederLwaal, mil de mere, m.
Moerftok, in. onderiluk, (bij de wevers), verdillon.
Moertouwen , o. meerv. (fcheepsw.) touwen,
waarmede een klein fchip , aan pales of
ringers , wordt vastgehouden , amartes d'un
petit batiment, f. pl.
Moervisch, m. poisson de marais , Poisson
bourbeux.
Moerzee, yr. woedende zee, ”ier orageuse
ou agitee.
Moes, o. moeskruiden, herbes potageres , legumes, 1. pl. —, eene nit planten en vruchten toeberesde en tot brij gekookte fpijs of
pap, boillie, f. marmelade tie
pommies, f.
Moeshof of tuin , m. jardin potager, (bij •-u ; n1. )
dat gedeelte van den —, waar de mist ligt
en de lage planten ftaan, hortolage.
Moesjanken, o. w. (ik moesjankte, heb moesgejankt), den verliefde fpelen ; drentelen
voor de deur van een messje , false le galant ; courtiser.
Moesjanker, m. galant.
Bloesje , o. een pronkpleistertje (op het gezigt), mouche, f: — op eerie flof, mouclzeture.
Moeskoppen o. W. (ik moeskopte , heb gemoeskopt), ftroopea, vrijbuiten, het land
afloopen, marauder, alier el la maraude ,
a la picoree.
Moeskopper, m. ftrooper, maraudeur,,picoreur.
Moeskopperij , yr. ftrooping, marande,picorde.
Moeskrusd, o. zie Aloes.
Moeskruidig , b. n. olirace , e. De kool, de
fpinazie zip moeskruidige planten, le chou,
les epinaids sont des plantes oleracees.
Moespot, m. pot a fait e cuire les legumes.
Moestuin, zie Moeshof. Moestuintje, boerenhofje , closeau, m. closerie, f.
Moet, yr. een rond gevijid knoopje , onder
aan het lemmet van een penn-emes ; ook
eene verhevenheid door verw veroorzaakt,
petit bouton an has d'une lame de canif,m.
tache saillante de couleur,, f.; ook een indrukfel, door knijping, bij v. in de opperlaid veroorzaakt , marque, d'une pincui e.
( zeew.) lame d'eau, vague f. — (bij
de boekdr. ) teeken door de zamenvoegfelen van eenen vorm veroorzaakt, havure. een woord, alleen gebruikelijk
in de fpreekwijs, te moet , voor te gemoet,
o, dat in eenige fpr. wijzie Genaoet.
zen flechts voorkomt. Het is een dwang,
noodzakelsjkheid, c'est un faire le faut, nose
necessite.
Moete , y r. (een oud woord) ledige tijd, loioisivete , f.
sir,,
Moeten , b. w. (ik moette , heb gemoet),
zachtjes voortduwen, pousser on gaffer tout
doucement.
Moeten, o. w. moest , heb gemoeten),
genoodzaakt of gedwongen tot sets zip, of
worden, devoir, falloir; titre oblige, e,
orce, e. centralist, e. Een braaf, eerlijk
fman
moet zijn woord bouden un honame
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d'henneur dolt tenir parole. Alle menfchen
— fterven , tons les hommes doivent ?MUrir. Men most eten om te leven, il faut
manger pour. vivo e. Ik moet het does, eer
ik ustga, il faut que je le fasse avant de
sortir. Wij, moesten het hem wel zeggen,
il nous fallut bien le lui dire. 1k most henen gaan, il me faut alien ; il faut que je
m'en aille. ilsj moet zich op deze os gene
wijze verklaren, il faut qu'il s'explique de
facon on d'autre. Men moest aldus te werk
gegaan zsjn, il auras: _phi s'y presadre
ainsi. Men moet hier fpreken, il faut, on
dolt , 03 cot oblige , cows aint , etc. de parler lei. Ik moet het zeggen, il flint quo
je le dise, je doffs, je sails dans la nicessite
de le dit e, etc. Gsj moet geduld hebben,
il font que vous ayez patience; il vous fans
avoir patience ; fpr. w. — is dwang, il faut
cider a la pee; il faut passer par hi; c'est
tin faire le fin:. AANPIERKING. Wanneer
moeten in den volm. veil. en sneer dan
volm. verl. tijd flaat , en -een ander werkwoord in de onbep. wads bij zich heeft, gebruikt men in het verl. deelw. niet gemoeten, maar de onbep. wijze moeten ; als: ik
heb — fpreken , il me fallut parler ; maar
liaat het alleen, zonder een ander werkw.,
dan volgt het den gewonen regel, als: ik
heb wel gemoeten, il sn' a bless falk.
Moetfen, zie Motfen.
Moezel , m. zakpijp , doedelzak , musette,
coo nemuse , f.
Moezel, vr. eene rivier in Duitschland ,Moselle.
Moezelwijn, moefelaar,, m. vin de la Moselle.
Mof, yr. bontwerk, waarin men de handers
fteekt , om die warns te houden , manchon, in.
— van hermajnvel, manchon d'heimine.
Mof, m. fcheldnaam, dien men aan Westfaalfche grasmaaijers geeft, lomp mensch, vas-taud de Westphalie, loutd Westphalien,
rustre. —, zeker zangvogelcje , foort van
mess, tarin.
Moffel, m. boerenhandfchoen, moufle, f.
Moffelaar,, m. weg —, escarnoteui, j7lou 2
escroc. —, valfciae fpeler, trichear , pipeur.
Ioffelaarfter,, yr. to icheuse.
Moffelarsj , yr. tricherie, filouterie, piperie.
Moffelen , , b. w. (ik moffelde , heb gemoffeld) , lets bedekteiijk op eene andere plaat,s
fteken , wegmolfelen, ontfutfelen, escamoter, flouter , enlever ado oitement , pretzel; e
a la derobie. o. w. bedricigebikkaartfpelen,
enz : filcher au jou; piper les dez.
Moffeling, yr. kaping, filouterie. — In het
fpel, ti icherie.
Moffenland, o. (fcheldnaam) Westplialie, f:
Moffenfpraak , yr. le patois de la iangue
allemande.
Mogelijk , b. n. possible ., qui pent se faire.
Ik lieb ails mogelsjke moeite gedaan, fai
ait toutes les peines possibles. —, bij w. misffchien
, peut-titre, cela se peat. Is het — ?
est-il possible. Ilsj zal — zeggen, dat air
het gedaan heb , ii dirty pent-etre quo je
Pal fast. Men zal — denken , On pensera
pent etre. Zoo het — is, si faire se pent,
si possible.
Mogelijkheid, vr. possibilite.
Mogen, o. w. (ik mag, mogt, heb gemogt),
kunnen, willen en moeten , vermogen, poolvoir,, titre en etat ou en do oit de, avoir le
droit, la libertó , la permission\ de, oser.
Nu mogt hij het hoofd gerust nederleggen,
a present il pouvait moneir tranquillcment ,
en paix. 1k mag het niet dulden, biden,
it,
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fer de moulin. — (in de wapenk.), anille ,
je ne phis le souffrir. Mag ik u zoo noef houten balk ander de ijzeren as van
men? puis-je vous nommer ainsi? Hij mag
eenen watermolen , palier, m.
(durft) niet uitgaan, it n'ose pas , sl n'a
pas la permission, de sortir. wij eens IVIolenkap, yr. cage de moulin.
Molenkar,
v`r. charette de moulin.
vragen : waarom niet ? nous est-il permis de
onderfte molenfleen, meule
demander:pourquoi pas? —, lusters, gaarne Molenligger,
gisante,
gite.
eten, aimer mange, , manger vokntiers.
faiseur ou constructeur de
1k mars geene mJen, je n'aime pas les Molenmaker,,
nioulin.
oignons. 1k mag hem wel lijden, je Paime
asset, P inclination pour lui. AAN- Molenmeester, m. 0:Pier ou inspecteur qui a
la direction des moulins.
MERKING. In den voim. veil. en meer dan
fig.
volm. veil. tijd, een ander werkwoord in Molenpaard, o. cheval de meunier.
flerke vrouw, fonme forte et vigoureuse.
de onbep. wiize (NJ zich. hebbende, volgt
het den regel van Moe:en; zie de AAN- Molenpranger, in. (de yang van eenen molen), frein ou arre't de moulin.
MERKING aldaar.
Mogend, b. n. vermogend,puissante. Dat is Molenrad, o. roue a moulin, f.
een vorst, een vorst die magt, geweld, Molenroede, vr. verge de moulin.
vermogen heeft, c'est itn prince puissant. Molenfpel, o. (kinderfpel), mdrelle, f:
Bekend zijn de oude titels: Hunne Hoog- Molenflander, m. pilfer de moulin a vent,
attache.
mogenden , de Heeren Staten-Generaal , leurs
(IlijpHautes Puissancesies Etats Generaux. Hun- Molenfteen, m. meule f. groote
fteen) meulard. Een middelmatige
, menne Edel Grootmogenden, leurs Nobles et
lande , f, kleine
meuleau.
Grandes Puhsanees.
Mogendhetd, yr. puissance, autorite. —, Molenfteengroeven , yr. meuliere , moliere.
potentat, m. Alle Mogendheden Molenfleenhouwer, m. mealier.
vorst
toils lee potentats de l'Europe. Molenitof, o. fluiftned, folle farine, f:
'
van Europa,
Moggel, mokkel, m. en vr, een dik, vet Molentje , o. kindermoIentje moulinet , m.
pirouette . f. De kinderen maken molentjes
kind of vrouwmensch, tin enfant gros et
van kaarten, les enfants font des moulinets
gras; femme grosse et grasse, dondon,
de cartes. —, om zijde te haspelen, escalaMokakoffij, vr. moca ou moka , ps.
don, m.
Moker, tn. een zware fmidshanier, marteau
de forge, de forgeron. — (bij de med..) Molentremel of trechter, tremie, f.
breekhamer, grelot , tetu. (bij de art), Molenwerk, o, ouvrage de moulin, m.
Molesteren, (mid w.) zie Kwellen, Plagen,
masse de fer, f
Lastig vallen.
,
Mokfluweel , o. foort 'van trijp , moquette, f.
Molenwerk, yr. Molenzwengel, m. aile de
Mokkafteen, m. (in de nat. gefch), mote.
moulin a vent.
Mokkel, zie moggel.
Idol, in. en vr. een bekend dier, dat in de Molferd, m. iemand met eenen grooten mond;
ook een die onberchoft fpreekt en handelt,
aarde wroet, taupe, Spr. w. zoo blind
qui a la bouche grande; qui parle et agit
ale een —, (ten onregte) etre aveugle dans
grossierement.
tine affaire ; fig als eene — in de aarde
wroeten , (menfchen , die zich aan het aard- tilolhoop, m. taupinee, taupiniere,
fehe te veel verflaven), s'attacher trop aux Molubdeenzuur, b. n. (bij de fcheik.) maybdique.
chases terrectres. vr. eene roort van wit
bier , waarin weinig hop gebrouwen is, sorte Mullen , b. w. (ik molde , heb gemold),_een
woord, waarmede de gaauwdieven in hunne
de bierre blanche.
bedekte taal, doodfteken, doodflaan willed
Nolen, m. moulin (bij de bordp, makers),
te kennen geven, tuer, assommer.
tournoir. tie vender de met — zamengeft.
Mollengat, o. trou de taupe, m.
olie —, wind
woorden ; als: Roffij
'Mollenkruid, o. anders Ichiisboom, wonder,
enz : 11,r. w. Dat _is water, koorn, op
boom, ricin, tn. palme de Christ, f.
nen —, (dat helpt hem) cela tourne a son
avantage; c'est faire venir lean au moulin; Mollenval, yr. taupiere.
taupier.
c'est la son fait ; voila son of faire. Dear is IVIollenvanger,
wat in den—, it se trame ou ll se machine Mollepot, m. pied de taupe.
q. ch. tier koorn van den — zenden, Mollevel, o. peau de taupe, P.
n. zacht van vel, qui a la
(zich zelven benadeelen), se faire tort a Moilevellig,
peau fort douce et delicate.
soi-meme; ne pas travailler h attirer des
chalands. Eenen flag van den — hebben Mollig, b. n. zacht en lijvig, moelleux , se ,
doux , deuce au toucher , douillet , te, po(half gek zijn) avair no coup de hache, on
tele, e.
la cervelle demontee. De — is door den
Molligheid,
yr. zachtheid, fijnheid, mollesse,
Paffaire
est
(de
zaak
is
in
de
war)
yang,
douceur. De zachtheid, het mollige, aanembrouillee, etc.
gename in de kleuren, tnoilleux, m.
Molenaar, m. meunier. Een zekere zeevisch
poussiere de tourbes,
vermet een dik hoofd en geene tanden ; ook Molm,
mourning , vermoulut e.
een zwarte kevcr in het meet, meunier. —,
Molmachtig, b. n. wormflekig, vermoulu, 0.
meikever, hanneton.
(ik molnicle, heb gemolird),
Molenaarsknecht. m. garcon meunier, moulant. Molmen , 0.
se vermouler.
Molenaarfler,, vr. meuniere.
Molmworm, m. ver qui pique, ronge
IVIolenas, yr. essieu (axe) de moulin, in.
bois.
Molenberg , m. molenheuvel, elevation de terre
monticule Moles, m. (oud w.) bij Vondel en Pout,
stir laquelle tin moulin estbeiti,
jagthond, chien de chasse.
de moulin, m.
Molfemen , zie Molmen.Molendwangregt, o. ban de tnoulin, m.
Molengeld., o. argent qui sect a entretenir Molton , m. donsachtige wollenftof, molleton.
Mom, yr. foort van bier, bierre forte de
les moulins a eau, tn.
Bronswic f. mom, tn.
Molengoot, y r. anche.
Mom, y r. momaan'gezigt, masker , masque
Alolenijzer , o. ijzer, waarin de raolen draait
1:1* u
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in. Het — aangezigt afleggen , lever, eter
le masque, se demasquer. Onder de — van
vriendfchap, sous le voile de Pamitie.
IVIomber, mombaar , momboor, m. voogci,
verzorger van weezen, voormonder, tuteur,
curateur.
IVIomberdij, mombardij, yr. momberfchap, o.
tutelle, curatelle , 1.
Momberkamer, yr. weeskamer, chambre de
tutelle , des orphelins.
Momberkmd, o. enfant en tutelle,
et. f.
Momberfche , yr. voogdes, tutrice.
Mommedans, m. mascarade , f. bal masque.
IVIommekans, vr.- lotgeval, sort , hasard,
destin , m. Mommekanfen fpelen, jouer des
jeux de hasat d.
Mommekanfig , b. n. qui est suj et ,e , au hasard,
au dentin.
Mommekleederen, o. meerv. momgewaad,
pl.
habits de masquerade , de masque ,
Mommelen, o. W. (ik moatmelde, heb gemommeld), binnen 's monds eenen brommenden toon rtaken, fpreken; zie Mompelen.
Mommen, 0. en wederk. w, (ik momde, ik
monde mij , ik heb gemomd, ik heb mij
gemomd) , den vermomcle fpelen; zich vermomd vertoonenZ, zich vent-tom-len, se deguiser,, se masquer ; b. w. fig. bedekken,
verbergen , cacher,, couvrir,, masquer.
Mommer,
celui qui deguise ou masque.
Mommerij, yr. vermomming, mascarade , momerle , deguisement , m.
Mommevolk, o. meerv. gens masques, les
masques.
Mompelaar, m. preutelaar, marinoteur,, m.
Mompelaarfter, yr. marmoteuse , f.
1Viompelen o. en b. w. (ik niompelde , heb
gemompe1d), binnen 's moods fpreken, pFeutelen , martnoter,, marmoner, grommeier, murmurer, parlor bas, entre les dents. Men begint
daarvan te mompelen , binnen drie dagen zal
men er overlaid van fpreken, on commence a en
murmurer, dans ti oh fours on en parle y a
tout haut ; fain. bourdoniser. —, eentg 1E1
gewag Ina-ken, iluisteren, chuchoter,, se dire
a Poreille.
Mompen , b. w. (ik mompte hub gemompt),
zie Mommen. —, nicest bedriegen
, tromper.
'
Mompeling, vr. gemompel , gemor, , mut mure , bruit sourd , bout donnement , ,
flufstering chuchotement, m. chuchoterie.
.A1 deze — 5 cut getnompel, zal op iets
flechts uitloopen, tons ces murmut es-l4 abou•
tirqnt a q. ch. de fdcheux.
Momping, vr. bedrog, tromperie.
Monarch, m. (oud w.) alleenheerfcher, monarque , Souverain.
Monarchaal, b. n. (ond w.) eenhoofdig, manarchique. Onder eene monarchaIe , eenhoofdige , regering levee, vivre sons un
gouvernement monarchique, .Ben aanhanger
van zulk eene regering, koningsgezInde
menarchien , m. monarchienne , f (*) bzjw.
Op cane monarchale, eenhobfdige, wijze,
monarchiquement.
IVIonarchie, yr. (otzd w.) alleenheerfching,
monarchic.
Mond, m. van den mensch, bouche, f; ook
van fommige dieren, gueule, f Eenen kleinen
hebben , avoir la bouche petite. Eenen
— une bouchee. AANMERKING. Daar
de — de zitplaats is der fpraakdeelen, zoo
heeft men vele fpr. w. die op de fpraak
betrekking hebben; als : den — toehouden ,
zwijgen , se taire, avoir la bouche close.
Dionclje toe, fpreek er niet van, bouche
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close au cousue. Iemand den mond fnoeren'
floppen, hem tot zwijgen brengen, former
to bouche a q. q. , faire rabattre on rabaisser,, le coquet a q. q. Zzjn — is gefloten ,
ne sait plus quo dire. Den — in iets lieken, zich onbefchaamd in eon gefprek mengen, se méler indiscretement darns tin discours. Den roeren, veel fnappen , Bien
causer on babillet . Den — van eene zaak
vol hebben, er veel over fpreken, (waar
het hart van vol is, loopt de — van over),
de l'abondance du Coeur, la bouche par/e.
Iemand eenen vuilen — geven, hem leelijk,
met fcheldtaal, begroeten, repondre insolemment a q. q. , rabrouer q. q. Den —
ver open doen met fchreeuwen, enz. crier
de sautes ses forces. lets veel in den —
hebben , er dikwijls van fpreken, zwetfen,
babbelen , faire des fanfaronnades. Hij float
daar met den — vol tanden, kan geen
woord fpreken, it est 14 bouche beanie, vans proferer nose parole. Binnen
's monds fpreken; zie Preutelen. Op den
— niet gevallen zijn, ( goed kunnen
praten, eene fcherpe tong hebben) , avoir
la langne biers affilee , perdue ; avoir
un flux de bouche. Iemand in den — loopen , ( van zelf ontmoeten, , zonder gezocht
te worden) rencontrer q. q. inopinement. Uit
twee monden fpreken, (zich zelven tegenfpreken), se contredire. Iemand naar den —
fpreken , friire chorus avec q. q. ; gratter
la plante du pied a q. g. Iemand de brokken in
den mond tellen , envier a q. q. ce qu'il mange.
Kijk mij de woorden zoo niet uit den—, que
vos yeux ne parairsent pas vouloir m'arrachar mes paroles. Iemand honig om den —
fmeren , ( hem vleijen , naar den — fpreken,
fpreken dat het hem zeer behaagt), cal oler ,
flatter, amadoyer q. q. Stout, los in den
zijn, onbedachte en floute taal fpreken ,
-etre fort en gueule. Gij neemt mij het woord
nit den mond, c'est re que favais sur le
bout de la longue; c'est ce que fe voulais
dire. Andere fpreekwijzen hebben hare
betrekking op voedfel , fpijs en fmaak ;
met aangezec,
als:
heeft er den
it n'on a pas goute. Den — op iets maken , zich fpitfen , ,om lets lekkers te
zullen eten, se t ej °air a la vue ou par
l'attente de ce que Pon met (sur la table). Dat
gaat uwen voorbij , vous vous étes fait une
attente value ; vous vous y attendez valuemost. Hij mag zich den — daaraan likken,
( hi' krijgt er niets van), it n'a qu'a s'eiz
lecher les barbes. Iemand den — op- of openhouden , '(hem fchraaltjes onderhouden),
einpecher q. q. de mourir de faim , le nourrir maigrement. Iltj is op zij nen gezet,
eon lekkerbek , it est suet a sa gueule ;
est friand. Iemand iets voor den — of neus
Isegnemen, enlever q. ch. sur la bouche de
q. q. Iemand het brood nit den — semen ,
(hem in de nering onderkruipen), doiner
un area en jambe a q. q.; supplanter q. g.
Pit zijnen — befparen , niet opeten , voor
eenen anderen bewaren , rctrancher de sa
propre noun iture , prendte sur sa bouche.
Verder wordt oneigelijk genonien voor
eenen peyfoon, die in plaats van eenen anderen fpreekt; bijw. Bij monde , woordelijk, mondelijk , de bouche, verbalement.
wordt ook in den deftigen ftij1 van beesten
gebruikt, bouche, Om eenige gelijkheld, worderi eenige openingen ook met
den naam van — benoemd; als : De . — van
cone rivier, Pembouchure d'une riyare,
De
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De — van eene haven , Pentree d'unport,f:
— of gat van eenen oven , gueule d'un four, f.
— van eenen vuurfpuwenden berg, cratere.
— der maag, orifice de l'estomac, cardin.
— van een kanon , l'embouchure d'un canon,
.— der baarmoeder,, der blaas , orifice de la
fmatrice,
de la `vessie. — eener disteleerflesch „orifice d'un matras, etc.
Mondbehoeften , yr. meerv. levensmidde/en ,
provisio.s , munitions , munitions de bouche, f.
vivres, en. comestibles, victuailles.
Mondbode , m. messager qui potte usse commission verbale.
Mondeltjk , mondeling , mondelingsch , b. n.
verbal, e, oral, e, vocal, e, (bij regtsg),
nuncqatif, ive. Eene mondelijke overlevering , one tradition orale. Eene mondelijke belofte eine promesse verbale. Een —
gemaakte uiterfte wil of testament , un testament nunceipatof; bijw. verbalement, de
bouche, etc. lemancl fpreken , A'aboucher
avec q. q.
Monden , 0. w. (ik mondde , heb gemond),
wel fniaken ; fig. behAgen , wel bevallen,
goiter, trouver bon, etre de bon gait.
IViondgat , o. van een blaasfpeeltuig , embouchure, f.
IVIondgemeen , b. n. qui se dit de bouche.
Met iemand — zijn of worden , met iemand
fpreken , s'aboucher avec q. q, conferer avec
q• q•
Mondgemeenfchap , yr. mondgefprek , abouchement , entretien de bouche, m. conference, conversation , f. tete-a-tete, f. pourparler,, 711.
Mondhout , o. keelkruid , trodne, en.
Mondig , b. n. meerderjang , tnajeur,, e, en
majorite. — verklaren , van de voogdij ontflaan , imanciper. — verklaring , benefice
d'dge , m. emancipation,—, fmakelijk , lekker,, delicat, e. de bon god:. — flout in
den mond, qui a la langue affilde.
majorite.
Moncligheid ,
Moncije , o. petite bouche. — toe , fpreek niet,
bouche close, chut! fam. metres! Mondjes
maat , bijw. 4 leche doigt. — vol , gorgee 5 f.
Mondijzer, o. gebit der paarden, 2/ion ,
Nlondklier, vr. glande buccnle.
Mondkok , m. cuisinier de la bouche.
Mondkost , zie Moncibehoefte.
Mondlijm , yr. en o. colle a bouche .
zie Mondijzer.
Mondpranger,,
echanson.
Mondfchenker des konings ,
IVIondfchenkersambt , o. echansonnerie,
Mondfpoeling , yr. Mondfpoelfel , o. collugorgeldrank , gal gari3me, no.
toire , m.
houten flop in 't alMonclflop tot kanon ,
gemeen , tampon de bois pour canon.
Biondftuk , 0. van een blaasinftninitent , ook van
het gebit der PaarAen , embouchure, f. —of
ruispup van eene fchälmei of hobo , enz.
Het — opzetten , neither. — van
mock ,
eene trompet , bocal, en. koperen van een
blaasfpeeltuig als van eene basfon , fagot,
codvrette, f. — van bet gefchut ( bij de
art.) volee, f. — van het geweer,, devant
du canon de flail, tn.
INIondtrompet , m. !Wen fpeeltrompetje dat
men in den mond tusfchen de tanden houdt,
en met den vinger of duim flaat Mondtrom,
guitnbarde, trombe, rebute,
Mondvol, m. bouchee, fam. lippee. Groote
goulee on gueulde, f.
Monnik , m. moine, relogieux. — worden ,
prendre le froc. Turkfche bedel , dervis
014 derviche. foort van bedwarmer, moine, chauffe-lit.
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Monniken , m. meerv. (feheepsw..), fpeenen
van de beeting , pilfers de bittes.
Monnikengebroedfel, o. moinaille, monavallle , f.
Monnikenklooster, , o. monastere, couvent
d'hommes, m.
Monnikenlatijn , o. zie Kloosterlatijn.
Monnikenleven 5 o. vie monacale . , f. Op de wij.
ze der monniken leven , vivre monacalement.
Monnikenfchrift , o. ecriture, f. caractere
gothique, m.
Monnikenftand, m. Monnikswezen, o. mondchisme , tn. moinerie , f:
Monniksbaard , m. wrangkruid , cuscute 5 f.
Monnikskap , yr. capuchon, coqueluche, capuce, m. De — afdoen , afleggen , ( het
monnikenleyen verlaten ), de'fro.quer,, quitzeter le froc, jeter le froc aux °rms.
kere plant , wolfswortel , aconit , napel, m.
Monnikskleed of gewaad , o. free, no. bilamie f.
Monniksklomp , m. voetzool der monniken,
zonder overleder, sandale, f.
Monniksmouw,, yr. manche de froc, de moine.
Monopolie , yr. (oud w.) 5 alleenhandel, voorregt om iets alleen to mogen verkoopen,
monopole , m.
Monfter,, b. een ftaal , een proefje van eenige
waren of goed.eren , waarnaar men dezelve
kan leveren , een toonftuk , woe montre,
epi euve un echantillon. Koren koopenvolgene — 5 acheter du bled sur la montre. —
patroon 5 voorbeeld , modele,patron.
gedrogt 5 wanfchepfel , monstre, tn.
Manfter,, (Munfter) (verouderd) klooster; Van
bier eene kerk ; als : kloosterkerk , egliserathedrale, f. dome; m.
Monfterachtig b. n. wanfchapen , gedrogte'
hjlt, monstrueux, se. Op eene — e, gedrogtelijke wijze , bijw. monstrueusement.
Monfterblad , o. feuille de papier,, qui Pert
d'echantillon,
Monflerdier, o. monstre, animal hideux on
&forme, m. (bij dichters). De monflerdieren en woudgedrogten , de wilde beesten ,
les mon7tres des frets.
Monfleren , b. en o. w. (ik monflerde , heb
gemonflerd), eigenlijk naauwkeurig en flukswijze bezien, om het goede van het flechte
of te. zonderen. In het bijzonder gebruikt
men het van krijgsvolk , wanneer het gefehouwd word.t passer la rnontre, faire
la mono e, la revue des troupes. Het regement is door den ieneraal gemonflerd , in
wapenfchonw genomen , le regiment a fait
montre devant le general; le general a ea,
Pinspection du regiment. —, vergelijken ,
confronter, comparer.
Moniterheer,, m. commissaire ou inspecteor
aux revues.
IVIonitering, yr. wapenfchouw,, montre , re, vole des soldats, des matelots.
Monfierkaart , yr. flaalboek , carte d'echantillons.
Monfterplaats , yr. rendez-vous der troupes,
lieu -ohse fait la revue, en.
Monfterrol, vr. liste des soldats qui doivent
passer la noontre, le revue; role des
montres; feuille de revue, d'appel.
IVIonftrans , o. fakramentshuisje in de roomfche
kerk , soleil, ostensoir,, m.
Monteren , b w. ( ik monteercle , heb gemonteerd) , (ond. w.) bemannen , voltallig maken ; kleeden , met zilveren of gouden beflag
voorzien , opmaken, monter, equtper. Eenen
degen —, monter one epee,
Montering, yr. regimentskleeding, monture,f.
Uu2

M00
MOR
1594
Pequipage d'un cavalier, m Puniform de s Moordenaarfter,, moorderes , yr. meurtriere.
soldats. Men heeft den ruiters de — reeds Moorderij 9 yr. bloedbad , massacre; carnage,
gegeven , on a déjà donne la monture aux
111. fig. boucherie , f.
cavaliers.
Moordfeest , o. fete sanguinaire, f festin enMoog , b. n. fchoon , fraai , aardig , lief,
sanglante , m.
beau , bel, joli, e, gentil, le, mignon, Moordgat, o. fchietgat in den muur eener vesve. Een — meisje , une belle fille. Een
ting, meurtriere, f.
kleed , un bel habit. Een — paard , un Moordgeroep , o. cri au meurtre ! tn.
beau cheval. Een , aardig kind , un joli Moordgefpan , o. associes pour commettre sees
enfant. Een — (bevallig) , gezigt , un vimeuttre, vs. pl.
sage mignon. Het is — wear, it fait beau Moordgeweer, o. arme meurtriere f. fer hotemps. Hij fpeelt weer, ( zwicrtmet het
mici'le, m.
geld zijner pupillen) it se divertit, it vit Moordgeweld , o. violence accompagnie de
gaiement aux &pens de ses pupilles. Zich
meurtre, f.
— waken, opfchikken , se pater. Hij maakt Moordgierig , b. n, en bijw. zie Bloedgierig.
zich , pronkt , verfiert zich met ander- Moordjaar,, o. (voor den mensch), annee climans vedren , it se pare des plumes d'autrui.
macterique ou climaterique.
Het — maken , (zich niet wel gedragen ) , Moordklok , yr. florniklok , tocsin, m.
se comporter mai; faire de belles choses. — Moordkuil, m. hol , o. coupe -gorge , repaire,
met jets zijn , tit er vanite de q. ch. lets
In. retraite, caverne de brigands, f. oublimaken , verfieren , verfraaijen , enjoliver,
ettes , f. .p1'. fig. Eenen — van zijn hart
embellir,, orner , etc.
maken ( lets listigs in ,zijn hart verborgen
Mooitjes, bijw. netjes, fraaitjes , joliment,
,
ses intentions.
houden) deguiser,cacher
assez-biers. Zij is — gekleed , elle est biers Moordlust ,
avidite de sang, f.
al ustd e.
Moordmes , o. couteau d'assassin,
lillooiheid , vr. fraaiheid , beaute, gentillesse. IVIoordpook , of priem , m. dolk , poignant,
Mookhamer,
zie Moker.
stilet , m. dague, f.
Moolik , m. een fchrikbeeld, waarmede men Moordfchavot , o. echafaud sur lequel on met
vogels bang maakt , dpouvantail. Men heeft
q. q. injustement a snort , m. (comme les
eenen — in dezen boom gezet , on a mis
martyrs; etc.)
un epouvantail sur cet arbre.
Moordflag , m. (bij de vuurw.) kleine fpringMoor , Moriaan m. neger,, maure, more,
bus , marron.
negre , ithiopien; fpr. w. Wie eenen — wil Moordfpelonk, zie Moordkuil.
wasfchen , verliest zijne moeite , (het is Moordtooneel , o. theatre d'un horrible masvergeeffche moeite eenen dommen te willen
sacre, in. scene de carnage, f
leeren ; het is den moriaan gewasfchen ,) Moordwapen zie Moordgeweer.
a laver la ate d'un mote, on y peril la Moordziek , b. n. zie Bloedgierig.
lessive.
Mooren , zie Moorsch.
Moor, m. zekere flof, moire, f.
negerdans , danse moresMoorendans,
Moord, m. voorbedachte, opzettelijke en wreede
que, f.
p
doodllag , meurtre, massacre, assassinat,ho- Moorenland , o. Mauritania; Ethio
ie , Nigrimicide. Zie Zelfinoord, Slitikmoord, Broedertie etc.
moord, enz. — roepen, crier au nieurtre.De
Moriaan , zie Moor.
het bloedoad in den St. Bartholomeus-nachr, bij Moorin , yr. moresque ou moresse,negresse.
de Siciliaanfche vesper, le massacre de la sainte Moorman , zie Moor.
Barthdlemi, des vdpr, es Siciliennes. De kin- Moorpaard , o. moorkop , cheval mot eau, m.
der — op last van Herodes , le massacre des Moorsch, b. n. maure, more, moresque. De
innocents par l'ordre d'Hdrode. — in de gev an—e knot, la rive maure, cite d'ilflique,
genis te Parijs in September, enz. van 1792
Op zijn bijw. a la facon des maures,
begaan , brisade, f. (*)
a la moresque.
DIoorciban, yr. vogelvrijverklaring , proscrip- Moot , vr. darne ou dalle, f troncon, m.
tion.
Eene — zalm , une darne de saumon. Eene
Moorclbefluit , o. arrit de massacre, tn.
on con de brochet. — , fnede ,
fnoek,
Moord.brand,m. incendie accompagne de meurtre.
trancie, rouelle.
Moordbrander; m. brandflichter,, ( am een Mop , yr. groote gebakkene metfelfteen
huisgezin te vermoorden , ) incendiaire, m.
, f. —, mopje , o. klein koekje , peet f. boute-feu.
tit pain d'epice ovale ,
Moorddadig, b. n. wreed , meurtrier,, ere, Mop ,
mopshond, zwartneus 5 foort van kleicruel, le, barbare. Een —e aanval , une
ne doggen, mopse, earths, doguin, Basattaque meurtriel e. bloecldorflig , san, roquet.
taard.
guinail e.
Mopmuts vr. vrouwen nachtmuts , cornette,
Moorddadigheid, vr. bloedgierigheid , wreedcoiffe de unit.
held , cruaute, humeur sanguinaire, barba- Moppen , b. w. (ik mopte , heb gemopt),
rie, ferocite , etc.
( oulings ,) omwoelen , omwinden ; enz, o. w.
lloorddadiglijk , bijw. d'une maniete barbavoor Pruilen , zie die woorden.
meerv. ( in de rijfchool),
re, sanguinaire, inhumainement, cruellement. Mopopooten ,
Moorddrank , m. breuvage empoisonne.
zenuwgezwellen aan de achterpooten der
,Moorden „ b. w. (ik moordde , heb gemoord).,
paarden, arites, .f: pl.
vermoorden , massacrer, egotger, homicz- Mopfus , m. lomperd , gekskap , enz. nigitud ,
der. Verraderlijk assassiner, commettre
Unit, vials.
sees meurtre. Het —, le massacre, le carna- Moraal, vr.(ond w. ) zedekundige les, la morale.
ge, etc.
Morel , moerel , yr. griotte.
Moordenaar,, Moorder, , meurtrier,, as- Morellenboom , m. griottier.
sassin , egorgeur, massacreur, homicide. Morellenwijn ,
von de griottes.
— van het jaar 17 9 2 te Parijs , septembtiseur Morgen ,
de tijd tusfchen den nacht en den
(*). Verraderlijke
morgenflond , la
rnatin;
( onder de jOden te
vallen
%Cesarea) sic-aire.
matinee. bijw. Des morgens, le matin, lieden
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den —, aujourd'hui matin. Het gebeurde
dezen —, al art iva ce matin. Zij heeft den
bij mij doorgebragt, elle a passé chez
dagemoi la matihde. In den vroegen
raad , a l'aube du four , 4 la pointe,
point du jour. Ik wensch u eenen goeden
- je vous sonhaite le bon four (niet matin).
— opgang, oosten, levant, orient. Van
den — tot den avond, van het oosten tot
bet westen, du levant au couchaut. buw.
demain. — yroeg,— ochtend demain mann.
domain au matin. —avond,demain an sou-.
Morgen, 0. eene voorheen igebr. landniaat
van zes honderd rijnlandsche roeden , arpent ,tn. Een — lands, un agent de terre,
acre.
Morgenbezoek, o. visite dot matin,
Morgendaauw, m. rosde dot matin f. (bij de
jagers) , aigail,
Morgendrank, m. liqueur que Pon prend avant
comme de l'eau tie vie , du Mader e,
eau de coins, etc. f.
Morgendrooir , m. songe du matin.
Morgeneten, o. ontbijt , de j e liner , del e'rind,m.
Morgengebed, o. priere du matin, f.
Morgengewaad, o. neglige (du matin), m.
Morgenglans, m. morgenrood, o. aurore ,
auLe matinale , f.
Morgengroet of wensch, m. bon-jour.
Dlorgenjapon — jas, m. deshabille.
Morgenklok , yr. cloche du matin
Morgenlicht, o. lumidre du matin, aube, f.
point du jour, m.
Morgenlied, o. cantique du matin, tn.
Morgenlucht, yr. air du mann, frais du
matin,
Morgenmaal, o. dijeliner a la fourchette,
dejeliner dinatoire.
Morgenmuzijk, yr. muzijk onder de yenfters ,
aubade.
Morgenoffer, o. sacrifice du maths, in.
Morgenregen , m. pluie du matin f.
Morgenrood, o. aurorae,
Morgenfchemering, y r. crê_puscule du matin, tn.
Morgenfpraak, yr. entretien abouchement
qui a lieu le math; m. — met iemand holtden ('gelijk de oude Doitfchers veeltijds deden ,) s'entretenir ou s'aboucher avec q. q.
le matin et a jeun.
Morgenflar of Iter,, yr. etoile du matin, du
jour, etoile matiniere , etoile de Venus , du
berger. (bij de fierrek.) phosphore, m. 5
knodS met prikkels , waarmede men matrozen wapent , massue a picots , masse d'artnes ,
Morgenitond, m. heure du matin, matinee,
f: matin, m; fig. jeugd, jeunesse. Spr. w.
De — heeft goud in den mond, Paurore est
l'ami des Muses-.
Morgental, o. het getal der morgen lands,
over welke de omflag der belasting gedaan wordt, nomble d'arpents.
Morgenwacht, yr. (fcheepsw.) quart du four, m.
Morgenwekker, , wekker in eene klok,
maths, revel'.
Morgenwensch; zie Morgengroet.
Morgenwerk, o. ouvrage, travail du matin, tn.
Morgenzang ; zie Morgenlied.
Morgenzon , vr. soled du inatin , soleil levant, m.
Moriaan ; zie Moor.
Morille, yr. morille.
Modell, 0. W. (ik morlde, heb gemorld),
in den donker, of in den tast, arbeiden ,
travailler en tdtonnant on 4 Pareuglette,
a tdrons.
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o. (ik morde, heb gemord),
murmurer, gronder; een dof geluid, gemurmel laten hooren , grommeler ; fig, knor•
ren , zijn ongenoegen aan den dag leggen ,
etre mecontent, e; se mutiner.
Morrig, b. n. Knorrig, grondeur,, se,
chagrin , e.
Morrigheid, yr. Knorrigheid, humeur grondeuse.
Morning, yr. Gemor, murmure, bourdonnement, m. mutinerie, gronderie, f.
Mors, bijw. (alleen gebruikelijk)
dood,
raide ?nor: e,
Morsbeer, Mors, yr. vuil vrouwmensch,
von wensch, salope, saligaude, femme mai
propre ;homme sale et mal propre ,souillon,ne.
Morten, o. w. (ik , heb gemorst),
kladden, veil maker, saloper,,salir ,patrouiller. b. w. op cone oneerlijke wijze, ter
fluip iets doen, faire q. ch. clandestinement,
d'une wanidre malhonnete.
Morfig, b. n. crasseux , se, gacheux , .se,
malpropre, sale; bij w. d'une maniàre sale,
salement, malproprement. Gij eet vous
tnangez salement. — worden, s'encrasser,
se salir.
Moifigheid, yr. onzindelijkheid, saloperie,
inaiproprete , saletd ; ( genseen ) patrouillage,
Morspak , o. morsjurk of kiel, yr. sarreau on
sarrot.
Morspot,.m. Morfebel, yr. homme, femme
sale , Sable, souillon, saligaud 5 e.
Mortadel, yr. groote Italiaanfche metworst,
faucijs, rnortadelle ; saucisson de Boulogne, m.
Mortel, m. beflagen kalk, merrier, repous.
— 5 iteengruis, badigeon, dechet de pierces.
Met — beitruken, badigeonner. fprw. Te
— of morfel than, reduire en poussiire.
Mortelbak, m. auge 4 mortier,
Mortelen , b. en o. w. (ik mortelde , heb ,
ben gemorteld), tomber en morceaux, briser en petits morceaux.
Mortelig, b. n. kruimelig, qui se- brise ou
tombe par morceaux.
Mortier, m. vijzel
mortier,
een Iluk
gefchut, bomketel, mortier. Het mondftuk
van eenen (bij de art.) la volee. Het
middenftuk van eenen —, le renfort. De
tappen van eenen —, les tourillons. Het
our van eenen
l'anse. Hand —, mortier a la Coehorn.
Moraerwagen, m. blokwagen , pilon.
Morzel, m. morceau brise.
Morzelen, b. w. (ik, morzelde, heb gemor, zeld), zie Mortelen, Vermorzelen.
Morzeling, yr. action de reduire en poussiere,
de briser en petits morceaux, brisentent,m.
Mos, o. mousse
usnee, f:
Eiken
brion, m.
dat op de beenen, herfenpan
van een dood mensch groeit , usnde humaine.
Yslandfche
lichon islandique ,
Mosachtig, b. n. qui dent de la mousse. — ,
bemost, convert, e, de mousse , mousse, e.
lvioskampernoelje, yr. mousse: on , m.
Mosch, zie Musch.
Moskee, yr. bedehuis-, tempel der Mahome(lane') , mosquee; en de priester in zoodanig
eene, wordt marabout genaamd.
Moskiten, yr. meerv. faort van muggen
mosquites ou mosquilles , f. pl. Moskuil op fchepen, zie Beukhamer.
Moskwil,
maillet a ferrer.
Mosfel, yr. monies Mos of zijde —, myrtle ore
mytule. Verfteende —, (in de nat. gefch.),
mytulite on mytilite.
Mosfelbank, vr. Zie IVIosfelkreeL
MOP
u3

MO
696
IVIosfelgeld, o. kleingeld, tnenuaille,f.
IVIosfelkreek, yr. crique ouPon prend des moules , mouliere.
Mosfelkruijer, mosfelman, m. homme qui vend
des monies.
Mosfelfchelp, yr. coquille de motile. —, (in
de nat. gefch.) valve. Verfleende grijphiet, gryphite.
IVIosfelfchuit, yr. bateau a moue's, m.
Mosfelyangst, yr. peche des monies.
Mosfelvloot, yr. eene kleine, flechte vloot,
petite, michante flotte.
Blosfelyrouw , yr. femme qui vend des monies,
vendeuse de monies.
BIosfelwagen,
brouette a monies , f.
Mosflengel, m. surcule.
Most, m. nieuwe wijn , malt, via nouveau,
via bourru.
Mostaard , mosterce, m. moutarde, f. seneve, no.
— malen, broyer du seneve, de la moutarde.
Die — is Berk, cette moutarde est piquante.
Spr. w. Het is — na den maaltijd, (het is
te laat) c'est de la moutarde apres diner ,
est trop tard.
IVIostaardkorrel, yr. graine de moutarde.
Mostaard-lepeltje, o. petite cuiller a moutarde, f:
Mostaardman,
hollow qui vend de la moutarde, moutardier.
IVIostaardmolen,
moulin a moutarde,
broyer du seneve.
Mostaardplant, yr. sinapi ou sinapis.
Mostaarclpleister, yr. sonapisme, m.
Mostaardpot, m. moutardier.
Mostaardfaus, yr. sauce a la moutarde.
Mostaardvrouw, yr. femme qui vend de la
moutarde,
Mostaarclzaad, o. graine de moutarde, du seneve, f.
Dlostaardzwam; yr. foort van kleine kampernoeilje , mousseron ,
Mot, yr. zekere fchietworm, die door wollen "kleederen en bout knaagc, tigne ou
teigne. boekworm, gerce. De — is in
ruin kleed, mon habit est mange des tines.
Spr. w. De — is in dien winkel, die winkel
raakt uit, cette boutique deperit extremewent. De — is in den effecten winkel, vl y
a ton grand dichet sur les papiers publics.
De — in de maag hebben, hongerig zijn,
titre fort affamd, e, avoir la tangueur dans
l'estomac. fijne regen, most, ,brouillard , no, bruine , pluie tres fine, f. zie
Mistregen.
Mot, o. turfmolm ; ook allerlei afval van
hout op de timmerweryen, poussiete des
tourbes , petites rester du bobs de construction, qu on trouve dans les chantiers.
Mot, motte, yr. elders eene Dude zeug,
vieille truss. ook eene oude hoer, viMine putain ou gerce.
Mothuif, yr. flordige nachtmuts, coiffure sate
ou malpropre.
Mothuis , o. motkas , yr. hoerenkot , bordel,m.
Motpruik, yr. oude flechte pruik, tignasse ou
teignasse.
Motregen, tn. ilofregen, bruine, petite pluie
fine, f.
1Vlotregenen, o. W. (het motregende, heeft
gemotregend), bruiner, faire de la bruins.
Blots, m. een paard, bond, welks ooren zijn
afgefneden, cheval , chitin a qui on a coupe
les oreilles, courtaud.
Motfen, b. w. (mutfen) knotten, korter make'', afhouwen ; paarden , honden de ooren
affnijden, courtazzder, essoriller.
Mottegat, o, mottefluk, m. , tree fait par
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mangeure, piliire de yeti,
pane teigne,
de tignes,
Motten, o. w. (bet mottede , lieeft gemot),
zie Misten.
Mot tenkruid , o. herbes aux mattes, aux tignes

f
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Mottig, b. n. waarin de mot is , mange rouge des , par les, tignes. — 5 , flordig knz.
sale, laide, e, vilain, e. —,van de kinderziekte gefchonden, pokdalig, mat que e,
par la , de la petite verole,, picote , e. de
rnistig, sompetite verole, grave, e;
bre, convert, e, plein de brouillatd.
Monde, yr. fijne aarde, terre fine.
Mousferen, (old w.) zie Schuimen.
Mousfon, m. pasfaatwind, een wind, die in
vele wateren, b. v. in de Indifche zeeen
en den flillen oceaan , of beflendig of flechts
op zekere tijden , naar eenerlei rigting
waait, zonder van de eene flreek op de
andere te vallen ; ook het jaargetijde, in hetwelk deze wind waait, mousson.
Mout, o. gedroogde gerst, om te brouwen,
dreche, f. malt, touraillon, m.
Moutbak, m. germoir.
Mouten, b. w. (ik moutte, heb gemout),
faire de la dreche, du malt.
Molter, m, celui qui fait de la dreche.
Moutenj , yr. lieu on Pon fait de la dreche,
germoor,, m. toaraille, f.
Moutmolen ,
mouth; 4 moudre de la dreche;
rnoulin a malt, a dreche.
Moutoven, m. four a dreche
Moutftok , ftok om het mout, dat in den
ketel is, om er bier van te brouwen, om te
roeren, brassoir, foorquet, m. vague, f.
Mouw, yr. bekleediel van den arm, manche.
fpr. w. Ik weet er geene mouwen aan te zet.
ten, (ik weet het niet te helpen 9 ) je n'y
sais point de remede; je ne sais qu'y faire,
comment m'y prendre. lemand iets op de —
fpelden, (iemand iets wijs maken,) en faire
accroire a q. q. , la en donner a garder,
lui en couter. Middelen in de — hebben,
(geheime mid.delen weten 5 ) avoir des
moyens secrets. lets nit de — fchudden,
(onberaden, onbezonen, en los met iets te
werk gaan,) agir inconsikrement. De banden nit de — fteken , (flood: leen bidcltn ,)
titre contraint, e, par la oecessite ; montrer de
la necehite.,In de — houden , ( bedekt handelen ,) agir d'une maniere icouverte. Het
achter de hebben , (zijnen aard bedekken 5 ) savoir dissimuler; etre fin, e, et
ruse, e. Den aap nit de — laten komen ,
fpringen, (zijnen aard toonen ,) laisser onto evoir son mechant naturel; ne pas savoir
cacher son feu. Eene rede nit de — fchudden, di,courir sans preparation. Eene ge(seta voorwendfel) on pretexte.
maakte
nitylugt, subterfuge. Kamizools—, die
op hand geknoopt worth, amadis , m.
Mouwtjes, , o. meerv. lubben 5 manchettes, f.
pl. Mors —, (bij de art.) manchettes de
bombardiers , d' at Fifties-.
Mozaik, b. n. (oud w.) mosaique. -r werk,
kuilflog ingelegd werk. Dat is cen fchoon
(ingelegd werk ,) voila un bel onvrage de,
en , mosaique, tine belle mosazque. Die
zulk eon werk Maakt, rnosdiste.
m.
Mud , Mudde , yr. en o. setier,
Een kwart minot, honderd Nederl.
kop, un hectolitre, la trentiethe partie d'un
lest. —, eene korenmaat, in Vlaanderen,
van 120 ponclen, -rasihre, f fig. bij de —,
en quantite.
Muf, b. n. dat uit vochtigheid en fchimnoel
eenen
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eenen onaangenamen reuk van zich geeft , Muilpecr,, yr. klap voor den mond , souifiet , on.
qui sent le relent , le moisi, le renferme, le
fam. tape.
rod. Muffe reuk, remugle, m.
Muiltje, o. petite pantoufle. Op zijne —s leMuffen, o. w. (ik mufte, heb gemuft), sentir
ven , loopen , ( goed kunnen levee; zijne
le relent, le moisi, Penferme.
fchaapjes op het drooge hebben) vivre a son
Mufng, Mufachtig, b. n. qui sent un pen le
aise; avoir son pain cuit , etre a convert,
elent, le moisi.

pondre sur ses oeufs avoir du foie dans-

Mufheid, yr. Muffigheid, relent, m.moisissure. , ses bottes.
Mufti, m. opperhoofd van de Mahomedaan- Muilzadel, m. bat de millet.
fche Godsdienst , mufti on moufti.
Muis , yr. souris.Veld—,mulot,m. Ik heb eene
Mug, yr. zekere kleine flekende vlieg, cougevangen, raj pris une souris ; fig. of
sin, moucheron, in; fig. Die — vliegt om de
Spr. w. De — is in de val, (de man is gekaars, (het zal fchielijk met hem gedaan
knipt), l'oiseau est en cage; la becasse est
zijn ,) it sera bientdt flambe , it tombei a
bridie. Zoo ihl als eene — zijn, itre tout
bientot entre les main s' des archers.

Muggebeet, m. piqdre de cousin, de moucheron,f.

Muggebijter, m. paardenvlieg, taon, (lees ton).
Muggen- ,v1iegendrek, o. chiasse,
Maggenziften, o. ,w. (ik muggenzifte, heb
gemuggenzift), kibbelen, haarkloven, pointiller, chicaner,, critiquer; fig. partager
ran cheven en quatre; tondre sur tin oeuf:

Muggenzifter, m. haarklover , kibbelaar,
pointilleur,, chicaneur.

Muggenzifterij, yr. haarkloverij, kibbelarij,
pointille, critique recherchee, chicane.

cot ; ne pas bouger, snuffler; pas entendre
trotter une souris. Het is eene arme — die
maar een hol heeft, souris qui n'a qu'un
trou est biers prise, Het fchip is met man en
—vergaan, le vaisseau a perm corps et biens ,
avec tout Pequipage; — (in de ontleedk.)
van de hand, muscle de la main, m.
aardmuis, aardaker, gland de terre, ,

(fcheepscv.) kabelbekieedfel, omwoeling van
oud tom, fourrure. De — of fpil om den
kabelring, la fusee de toutne vire. —, beflag, ltleeding of ftropje op eenen riem,
fusee d'aviron. Hetgeen de muizen betreft,
slat van de muizen is , sourignois , e.
Muisdood, b. n. raids mort, e.
Muisdoorn, m. foort van fieekpalm, bons-

Muidehond, (in Vri&land), zeelt, tanche, f.
Muijeren, o. en b. w. (ik muijerde , heb gemuijerd), zijne gedachten verbergen, eene
zaak verhelen, cacher,,cduvrir.
son, brusc.
mengen,
vermengen,
Muisgraauw, b. n. gris , e de souris. Een —
Muijering, yr. action de cacher, de couvrir,,
paard, un cheval de souris.
de miler.
Muithond, m. hond die muizen vangt, chien
Muik , Moek , zie Teeder , Zacht , en Week.
qui chasse aux souris.
Muil, een viervoetig dier van eenen ezel Muisjaar, 0. annde ou it y a bien des souris, f:
en eene merrie , of van eenen hengst en
o. jonge muss, souriceau , on. fig.
eene ezelin geteeld ; zie Muilezel.
Dat zal een ftaartje hebben, (die zaak
Muil , yr. zeker fchoeifel voor vrouwen en
zal groote gevolgen hebben) cette afaire
mannen , pantoffel, pantoufle, mule ; zie
aura des suites ,.tie grandes suites,—,lange
Pantoffel.
aardappel ,
blizonder in Gelderland te
Muil, m. breede opening aan den kop van
hums), vitelotte,
een dier, waarmede hetzelve zijn voedfel Muiskat , y r. chat ban aux souris , m.
gebruikt , gueule, f: mufle; museau. Met Muisleer, o. handleer van fommige werklieonderfcheid worden deze woorden gebruikt.
(len , gantelet, m. manique, f:
Door gueule wordt veritaan de opening, ge- Muisvaal, zie Muisgraam.
wapend met tanden, fprekende van het Muitachtig, Muitig , b. n. oproerig, mutin „
grootfie gedeelte /der viervoetige dieren en c e, seditteux , se , ports, e, a la sedition,
der visfchen, waardoor zij hun voedfel nefactieux , se , rebelle.
men, als die van eenen hond, os, wolf, Muitachtiglijk, bijw. seditieusement, tumulleeuw, fnoek, krokodil , enz. De leeuw
tueusement.
had zijnen — open, om hem te verflinden , Muite , yr. eene vogelkooi, waarin de vogels
le lion avait la gueuie ouverte posit' Pengloumuizen of ruijen, cage. In de — blijven
tir. Bluseau, ook fnuit, gedeelte van het
of zitten; fig. niet uitgaan, demeurer, roshoofd, dat den fmoel of bek (gueule) en
ter an logis , ne point sortir; mener line vie
den nens bevac, als van een varken , van
casaniere.
eenen bond, bunfing', zaim en andere die- Muiteling, muiter, m. mutin, seditieux , reren ; en mufle is de kinnebak, het uiterfte
der fnuit (museau) van fommige dieren.
Muiten, o. w. (ik muitte, heb gemuit), opook wel voor het hoofd hiervan genomen ,
roerig worden, se mutiner,, se revolter , se
als van een luipaard, tijger, leeuw, os,
rebeller , se soukver, s'insurger.
hoe, karper, enz. zie Snuit, Smoel.
Muiterij , yr. oproer, revolte, sedition, muMuilband, m. inuseliere , f.
tinerze, emeute, rebellion , insurrection , f.
Muilbanden , b. w. (ik muilbande , heb
soulivement,
band), emmuseler; fig. Iemand fernier Muitmeester, rn. oproervink, oproermaker,

la bouche a q. q., lui imposer la silence ;
lui rabattre le caquet.
Muildrijvcr, m. muilezeldrikrer,, muletier.
Muilezel, m. mulet.
Muilezelin 7 yr. mule.
Muilezeltje, o. bardat , tn.

hence-feu, auteur on chef d'une sedition.

Muitwillig, Muitziek,Muitzuchtig; zie Muitachtig.
Muizegat, o. trou de souris, on.
Muizehuid, vr. peau de souris.
Muizekop, m. tite de courts, f.
Muilijzer, o. gebit der paard.en, muilpranger, Muizen, b. w. (ik muisde, heb gemuisd), in
moss, M.
flute nadenken, peinzen, ?Baiter, itre penMuilkorf, zie Muilband.
sif, ive, river , sover. o. w. muizen vanMuilpaard, o. muildier, van eenen hengst en
gen , faire la chasse aux souris; fig.' Wel
eene koe, of van eenen flier en eene eze(niet traag in het eten zijn), bier man
lin of merrie ; jumart ou jemart.
ger, avoir bon appótit. Het wtl al — wat
van,
Uu4
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minde , maar het was op haar niet gemutit-, elle
van katten komt, fpr. w. (Elk volgt zijnen
se croyait Pobjet de ses passions , mass it ne
aard ,) bon Chien Chasse de race. Hij 'gem
soupirait pas pour elle.
op hem, gelijk de kat op de muffs, it le
gllette comme le chat fait la souris. De kat Minter, m. monnayeur. Valfche —, faux
monnayeur, billonneur.
muist goed, le chat est bon. De katjes die
maauwen niet, on ne pent manger et,dis- Muntgezel, muntwciker, /11., die den boom
van de fenroef omdraait , barrier.
courir en mime temps.
Muizendoren , m. (in de kruidk.) hoax fi elan, Munthamer, in. plethamer, fiatoir,, bouvard,
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recbaussiir.

petit lions.

Muizendrek, o. zie Mutizenkeutels.
Muizenkaaumfel, o. mangeure de souris,
Nuizenkeutels , y r. meerv. veil van muizen ,
crottes de souris. —, kleine fulkerkatrels ,
muisjes, nompareilles.
Muizenkoekje , o. om de mnizen te vangen ,
of te verdriiven , te dooden , mart aux rate, f.
Nuizenmaaltud, fain. (eten zonder dunken) repas de brebis.
Nufzennesten, o. meerv. nids de souris.
het hoofd hebben, avoir des rats dans la

Munthuis, y r. de munt, monnaietie, f. Het
teeken der muntplaats, waar de munten geflagen zljn , deft?, ent , on.
Muntylg , y r. het munten, muntregt , monnayage , monn_age, no.

Mudtkaoinet , m. cabinet de medailles ,on. collection de diffetentes pieces de monnaie, f.

Muntkamer, y r. chambre des monnaies, monnaiet ie.

Mnntkruid , 0. herbe aux dells, a cent maladies, nummulait e , f.

Muntkunde , y r. penningkunde, knncle der
oude gedenkpenningen, numismatique ou
science numismatique; en die deze kunst
myosotis, gremilet, m.
souris,
beoefent, wordt numismate, en de befchrijver
ceraiste on cereste, f.
der gedenkpenningen numismategraphe geNuizenval, y r. souriciêre.
noeind.
Nuizenvel, zie Muizenhuid.
1\1u1, b. n. fijn , los , sablonneux , se ,poutio ens , Muntloon, —geld, o. brassage, m.
terre croulth e. Muntmeester, m. malt; e on intendant de la
se , crouliet , ei e.
monnaie , officier pi epose a la monnaie ,
NO, yr. zie Molm, Turfmul; bast van meemonetaire. Leerjongen in de mum, ricochcn.
krap, ecorce de garance,
I'vluntmeesterfehap,
o. emploi de maitre de in
Mulder, zie Molenaar.
monnaie, no. intendance des monnaies, f.
Nulat, in. kind nit eenen Europeaan en eene
uegerin y oortgefproten, nouldtre, in. et f. Muntolie , y r. huile tie menthe.
van een' blanken en halven neger en omge- Muntregt , 0. oppergebied , seigneuriages, in.
Munrfehaaltje 7 0. ajustoir,, in. en het gekromd
keerd (te Peru) quarteron, ice.
itokje , waaraan de weegfchaal hangt, beet
Mullen, o. w. (ik mulde, heb gemuld), molguignole, f.
men , s'egruger, se rompre en petits morMuntichaar, y r. coupoir, no.
ceaux , tomber en poussibe.
Muntichelp, y r. (in de nat. gefch.), neommu.
Muliig, b. n. zie Mul als b. n.
lithe.
Biumie, yr. een gebalfemd en gedroogd lijk,
Muntichroef, y r. balancier, .fument, in.
moinie
on
mumie.
enz.
IVIuntflag 5 muntftempel , in. coin, poincon,carNunnik zie Monnik.
re , m, marque, empreinte, f. Flouten blok ,
Munt, y r. geflagen geld, monnaie , f. argent
waarmede de munten geilagen worden , cdinonnaye ,
Slechte —, billon, no. Zil y epeau.
espêce d'argent, d'or.
, gouden
ren
, de la faussemonnaie. De plaats Muntfpecien , y r. meerv. espéces monnayees; zie
Valfche
Blunt.
waar de Hempel, de — geflagen worth,
monnaierie on monnoierie. Gangbare 5 Muntftempel, matrice, f; zie Muntflag.
fnonnaie valable. In klinkende munt beta- Muntftof, y r. goud, zilver, koper, metaux
pour monnaie 5 ou qui servent is fabriquer
len , payer en esphces fonnantes; fig. Iemand
des monnazes.
betalen , (op dezelfde wijs
met gelijke
behandelen) rendre la pareille a q. q., payer Muntfluk , o. place de monnaie, f
en mime monnaie. Jets voor goede aan- Nunttoren 7 m. tour de la monnaie, f.
tiemen, prendie q. ch. pour argent comp- Muntvijl, y r. zeer fijne vijl, ecouane , leonine, etc.
Sant. Kruis noch — (geen geld) in hues
ni Muntwerker, m; zie Muntgezel.
bebben, n'avoir ni sou ou sol
muntwerkfter,
y r. tailleresse.
Dc
—
zijde,
Croix ni pile, dans la maison.
f. Muntwezen, o. muntzaken , yr. meerv. al wat
waar 's vorsten wapen op flaat,
de MUM betreft, ajfaires qui regardent,
Kruis of — werpen , jotter a ct oix et a pile.
concernent la monnate.
Mont , y r. welriekende plant, menthe. Peper—,
menthe pom de. Kruise —, menthe co dime , Muren, b. w. (ik muurde , heb gemuurd),
beinuren, environner au entourer de yours,
isee.
de mu; allies.
1\luntbeeldenaar, een boekje der waarde
Murf,
(in den lagen 111,11 voor) mond, boutableau
on
van het gangbare geld (tarief)
che 5 f mtfie, m.
tarif des monnaies courantes.
Muntblok , o. hotiten blok , waarop de mun- Murg, zie Merg.
Mprik, zie Muur.
ten geflagen worden, cepeau,
Murmelen, o. w. (ik murmelde, beb gemurBluntbriefie, o. billet on papier nionnaie,
meld), een zacht gedruisch maken , murNunten, b. w. (ik muntte, heb gemunt),
murer. Het murmelende boekje, le ruiscean
geld flaan , monnayer, battre, frapper
qui ?Imo-mule; b. w. Ie*s zacht of binnenmonnale. Tot munt maken , de waarde van
monds , doch morrende zeggen, dire q. ch.
klinkende munt (van een coupon enz.) geen invtonurant , marmotter erase ses dents.
y en , monetiser. — o. w. eenen toeleg op
sets hebben, mikken, doelen, buter, viser. Murmureren, o. W. (ik murmureerde 5 heb
gemurmuicerd) , murmurer , contredire,
Men heeft het op zijn Leven gemunt , on en
tete; avoir martel en tote, etc.

Bluizenoor,, o. zeker kruid,

oreille de

gronder.
vent a sa vie Het op iemand—, avoir des vues
our, en vouloir l q. q. Zij dacht dat hij haar be- Murmureripg, yr. murmure , bruit sourd , tn.
Murw,3

MUR
male; tendre, frile.,
1‘,Turw, b. n. mou,
De Itokvisch is niet —, le stocfische n'est
pas tendre. —, week worden, mollir. Die
peer worth—, cette Moire mollit; fig: Iemand
— flaan , etroller, rosser q. q. de la bonne
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Hij riekt
ding van lijken , fagot. fpr.
naar den —, (door zijne ketterij , welke
men begint te ontdekken , loopt hijievaar
om verbrand te worden), it sent le fagot ,
it est heretique.

Mutfaardgloed , m. — ylam , vr. feu, brawanneste.
Murwen , b. w. (ik murwde , heb gemurwd),
sier, m. flamme de fagots,
week maken , week worden , amollir.
Mutfenband , o. seri e-tete , f.
Murwheid, yr. malschheid, zachtheid, molles- Mutfenbol, m. houten hoofd, tete de bonse, tendrete.

net, f.

moineau, passereau, m.

bonnettes ; monteuse de bonnets,

Musch of rnosch , yr. een bekende yogel, Mutfenmaakfler,, yr. celle qui fait et vend des
Musk, yr. zekere flerk riekende ftof, welke Mutfenmaker,, m. bonnetier.
men nit het zoogenaamde muskusdier haalt, Mutsje , o, petit bonnet, no. Zekere kindeftuts,
muse,
ook der boerinnen , toque:, zie Mute. —,
Muskaat , yr. de yrucht des muskaatbooms ,
half pintje, chopine, f,
moor. Middel —,
wort s cede.
Muur, m.
Muskaatbioem, vr. ook bloem of foelie gehe, gemeenichappelijke
tusfchen
fcheid
fleior de muscade, f. macis,
twee naast elkander -flaande gebouwen ,
Muskaatboom , m. muscaaier.
moor mitoyen. Scheid- of binnen—, moor tie
Muskaattnacint , m. (in de kruitlk.) mascari.
separation, paroi , de tefetal, f. Zij—,
Muskaatnoot , m. notemuskaat , noi.t de musmur lateral. — van eenen Ichoorfleen ,jamcads , f.
bage. — van een kruisraam, joule. f. — van
IVIuskadeldruif, yr. muscat, raisin de Froneene waterkom , douve ,f. Voor- of buirenZekere
van een gebouw, ?nor de face. Ring —,
tignan, de. Toulon, muscadet,
muskaten- of inuskadellen-wijn , rivesaltes.
moor de cloture. Blinde
waarin geen
Muskadelpeer, vr, muscadelle.
yenfier of deur is;"mor orbs. —, die van
Muskeljaat , 0. , zie Musk of Mu gkus.
onderen met bogen gebOtrwd is , moor en deMuskeljaatkat , vr. civetkat, civette.
charge. — met fchietgaten , mar crenele.
muskusreuk , odeur de
Muskeljaatreuk
Brand — , Ivor mitoyen d'un fourneau de
muse, f.
fonderie. De zijmuren tenor finis, les bajoyers,
Musket , Mosket , o. foort van bus of oud
joule; es , f. pl. Steurimuurtje, alege. Oude
fchietgeweer, mousquet, m. Dik en kort
wasure, f fpr. w. De
vervallene
karabijn , mousgueton, in. De haan van
muren hebben ooren (men kan in het fpreken Diet te voorzigtig zijn)
een —, le serpentin,
wourailies
Musketgaten , o. meerv. (in eenen muur),
ont des oreilles.
men;
trier
es
,
f
pl.
fchictgaten ,
Muur,, yr. murik , (in de kruidk.) ook
Musketier, tn. mousquetaire.
Neil of guichelkruid genaamd, mouron,
Mitsketkogel , m. balle de , a , mousquet, f
moo
anagallis ,
,
Musketfchot , o. coup de mousquet, m. mous- Sluurbed; o. in eenen thin , cdtiere, f.
quetade,
Muurbloem , vr, giroflee jaune.
Musketvuur, 0. mousqueterie, f.
Muurboog, m. arc mural.
Muskus, zie Musk.
Muurbreker, m. flormram ,
, metfeMuskusbloem , yr. amberbloem, ambrette.
laarshamer,, matteau a pante.
IViuskusdier, o. Musketkat, yr. civette, f.
Muurdraak , m. foort van hagedis , dragon de
Muskuskoekje , o. amberkoelje , muscadin, m.
moraille.
Muskuskruidje , o, herbe tie muse, moscatel- Muurkalk , m. pleister, pidtre , crepi.
lone , f.
Muurkroon , yr. waarmede de Romeinen hem,
IVIuskuspeer, yr. zie Muskadelpeer.
die de eerste was in het beklimmen van
IVIuskusreuk , zie Muskeljaatreuk. Eene
eenen fladsmuur, pleegden te verfieren, couom iets geven, nouiquer.
tonne morale.
Muskusrot , yr. (op Martinique), pilori,
Muurkruid, o. (in de kruidk.) parietaire
— van Canada , ondolatra , ou ondatra,
motgeline, f. espargoule, on.
Musfchennest, o. nid de moineaux, m.
Muurpeper,, yr. zeker gewas , huislook , pain
IVIut , yr. (bij de dichters), eene ontelbare
dloiseau, m. tripe-madame.
menigte , grande.quantite.
Muurplant , yr. Plante morale.
Mots, yr. zeker hoofddekfel, bonnet, on. Muuryalk , vr. crecerelle.
casquette, f. politic —, bonnet de police. Muurwerk , o. metfelwerk , maconnage, rn.
Nacht —, bonnet de cult. Hoogepriestermaconnerie, f les nours , les murailles.
lijke
drie dubbele pausfelijke kroon , Muurzout , o. sel mural , selpêtre, m
Zwitferfche —, van boven plat, met Muzelman , m. aanhanger van Mahomed, muflow-eel bedekt , en met eenen fmallen rand,
sulman, mahometan.
toque.- Klein rood mutsje der kardinalen of Muzen , yr. meerv. (in de fabelk.), Zanggo.
der dogen , barette. Bisschops- of muter,
dinnen , negen in getal ; de godinnen der
mitre, m. Poolfche —, bonnet a la Polokunsten en wetenfchappen; de fchoone wenaise, tn. fprw. of fig. De — flaat hem
tenfchappen, bijzonder de dichtkunst, les
niet wel , (hij Is verdrietig, niet gernutst ,)
muses.
it n'est pas de bonne humeur,,il a le bonnet Muzeum, m. (ond. w.) eene plaats aan de
de travers. Hij is zoo gek niet als hem de— wel
fchoone kunflen en wetenfchappen gewijd,
ftaat, (als hid wel geliikt) it n'est pas de si fou
waar geleerden plegen te yergaderen ; ook
qu'il en a la mine. Het fchort hem onder
een kunstkabinet ; insgelijks eene iludeerkade
on coup de hache; it a la refmer,, musee, f.
velle tiemontee. Geese — op iemand , op Muzijk , yr. musique. Ik boor gaarne —
iets hebben , (niet behagen), n'avoir pas
fame la musique. Onderwijs in de — gebonne opinion tie q. q., de q. ch.
yen , donne,- des lecons de musique.
Mutfaard of Mutferd, m. takkebos rijsbos , Muziikbotk , o. livre de musique, of.
in Lhet bijzonder vervaardigd tot verb:an- Muzijkkunst, yr. musique.
U u5
Mu-
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Muzijklesfenalr,

MUZ
lutrin, pupitre de mu-

sique.

Muzijkmaker,, m. compositeur de musique.
Muzijkmeester, m. maitre de musique.
Muzijkpapier, o. papier de musique, m.
Zluzijkfleutel ,
clef de musique, gamine, f.

NAA
IVIuzijkituk , o. piece de musique, f:
Muzikaal , b. n. ook tot de muzijk behoorend,
musical, e; bijw. tnusicalement.
Muzikant , m. (volgens Weiland) muzijkfpeler,, niusicien. Slechte —, croque-notes.

N.

N. yr. de dertiende letter der letterlijst, 1\19m.
Na , voorz. van plaats en tijd , en bijw. apres,
pres, a, dans. 1-1.ij is mij gekomen ,
est venu apres mot. — het middageten zal
ik het doen, je le ferai apres le diner.
Komt — elkander , venez Pup apres Patitre.
Op verre — met, a beaucoup pier. Ik
alles ontvangen op hondercigulden —, j'ai
tout rep a cent florins pres. — een jaar,,
dans un an. — dozen, van nu af, (in het
vervolg , in het toekomende) a l'avenir,
desormats, dorenavant, el-apt-es.— genoeg ,
bijna , assez pres, a pen pres, presque. Iekomen , beletcligen , denser,
mand te
chequer q. q. Dat gaat hem te , treft,
beleedigt hem, cela le touche, Poffense.
Malkander — beflaan , etre proches parents.
Zie verder de met Na zamengeft. zelfft. n.
woorden, werkw. en bijw. , als : Nageregt;
Nagroen ; Napraten ; Hierna , Daarna , enz.
Nafiofter, yr. celle qui contrefait ou invite;
fig. singe..
Naad , m. ( a. ) Naaifel , de acrd, wijs ,
kunst van naaijen, ook eener wonde ,
couture, f. Een overhandfche —, en surjet. Een kleed zonder —, un habit sans
couture. Los getornde —, decousure.f. —,
plaats , waar twee of meet flukken te zamen verbonden worden , (in de ontleeden heelk. ) suture, f. De naden in het bekkeneel , les sutures du crdne. — of hechting
eener verfche wonde , suture. Kroon —,
suture coronale. — (ook in de kruidk. ) ,
voeging , ftreep in de lengte op de bladeren der peulvruchten , enz. suture. — of
voeg (bij timmerl.) renton on rentou, m.
Bil — perinee ,f. (bij kleerm.) 9 waarmade de voering aan een kleed op het flof
wordt vast genaaid, glacis.—, (bij fchoenm.),
joirture , f. Binnen — van eenen fchoen, tranchefile, — der gegotene kogels , (bij de
art.) couture de projectiles.—, ( fcheepsw.)
Dwars —, couture d'about. Geharpuisde —,
couture braide a poix de resine. Gepikte
—, couture braide, a braie seche. Geftopte
, couture mastiquee. Lijf —, couture
de goutiere. Uitpuilende —, couture qui
crache Petoupe.

Naadhaakje , o. ( op fchepen ) bec-de-corbin,
crochet, m.

Naadje , o. achter aan eene kous , ileek ,point
de couture, m. breinaadje , twee gangen , deux, tours en tricotant. Tien —s
breijen fak e vingt tours en tricotant ; fig.
Zijn — naaijen, faire ses affaires a petit
bruit; trouver moyen de pousser sa fortune.

Naaf, Yr. de middelfte holle verhevenheid van
een wiel of rad , waardoor de as gaat , en
in welker omvang de fpeken , tnoyeu,
m. De as IS buiten de —, l'essieu est hors
du moyeu. —band, vow: of achter, frette

de tnoyeu, f: Middel —band, cordon de
roue, m.

Naafboor , yr. (bij de art.) tarant a ouvrir
let mo'yeux, m.

Naafbus , yr. boite de roue.
Naaibank , yr. (bij de boekb.), cousoir,, m.
Naaidoos , yr. Lotto a mettre la couture.
Naaip,-aren , o. du far a coudre, m.
Naaijen , b. en o. w. (ik naaide , heb genaaid),
coudre. Het —, la couture. , de naaijing van den kabelring , (op fchepen) maTinge, m. — van een bok ,portugais9 over' hands — surjeter.
Naaikamer,, yr. cpambre de couturiere, ois
Pon card.

Naaikatoen , o. coton a coudre, m.
Naaikind , o. enfant qui apprend 4 coudre, la
couture.

Naaikistje , o. cofret a coudre, nt.
Naaikusfen , o. coussin carreau a coudre ,tot.
Naaimandje o. panier a coudre,
panier
de couturiere, petite corbeille a ouvrage, f:

Naaimeisje , o. apprentie en couture ,fille qui
apprend a coudre on la couture.

Naainaald, yr. aiguille a coudre.
Naai-dninaring, m. poncier, tn.
vinger.
hoed, de.
Naaifchool , yr. Nqaiwinkel ecole ole l'on

apprend la coutut e on a coudre ; boutique de
couturiere. Zij heeft eene —, elle apprend
la couture.
Naaiiter,9 yr. couturiere.
Naaiwerk , o. couture, f. ouvrage de couturiere, tn.

Naatwinkel , m, zie Naaifchool.
Naaizijde , yr. soie a coudre, soie torse.
Naakt, b n. ongeclekt , die nand, waarin men
geen dekkleed heeft, dan de bloote huid ;
ook van andere onbedekte ligchamen , nu,
e. (nod), depouille, e. &convert, e. De
mensch komt — in de wereld , l'homme nail
nu , e. Ik vond hem geheel , je le trouvais
tout nu , in naturalibus. Met —e yoeten ,
barrevoets gaan , aller nu-pieds ou pieds-nus.
Een —veld, tin champ nu, depouille de verdare.— , open land , pays &convert. Wat
float het bier - 5 que tout est vide ici ; bijw. a
nu. Op een — paard , zonder zadel , rijden , monter un cheval a pail. Een — ligchaam bevoelen , toucher un corps a nu.— ,
ontdekt , openbaar,, ontbloot , &convert, e.
connu, e. —, eenvoudig onbewimpeld ,
simple, ndif,ve.crii, e.ingenn e. Alle Bingen zijn voor God, toutes choses sont decouvertes a, connues , de Dieu; Dieu salt
tout. — arm, behoeftig. — en bloot , tout
nu; â &Convert, toes pauvre. — als zelfft.
het —e, een mensch, nuditd , f Naar
het —e teekenen, dessiner rue Indite, d'apies nature. Hij fchild.ert gaarne —e beeden, 11 aime a peindre des nudites.
Naak.

NAA

Naaktelijk, bijw. onbewimpeld, vrijuit,
ment , ingdndment, naivement.

Naaktheid, yr. nudite. Na den zondeval
werd Adam zijne
gewaar, Adam, apris
le péche , s'apercut de sa nudite. arinoede , pauvrete , misere, indigence ;— , eenvoudigneid, enz. ingenuite naivete , etc.
Naaktloopers ,
zekere nude dwaalgeesten ,

NAA
7oz
tner fine chose par son nom, ne rien digitiser on cacher ; appeler un chat , un chat..
Goede eer, faam, room, renom, m.,
renommee, reputation, f. Zich eenen — ma.
ken , se faire tin nom. Het is een meisje
dat in eenen flechten
, roep fiaat, c'est
une fine de mauvais renom. Hij heeft zijnen goeden verloren, it a perdu sa re-

adamites.
putation. Zijn brooder that in eenen goeden,
Naald , yr. om te naaijen , aiguille (a cou—, son frete jouit d'une bonne reputation.
dre). Met de — werken, travailler
Zij flaat in eenen flechten elle est en
l'aiguille. Zoo fcherp als eene (zeer
mauvaise odeur , en decd. Hij is maar
bits ,) fort mordant , aigre. Spr. w, voor
een Christen in—, it n'est chretien quo
elke — een draad, (zoo veel gaten zoo
de nom. lemand eenen flechten
geveel fpijkers; op alles weten te antwooryen noircir la reputation de q. q.,
den.) autant de chevilles autant de trous.
decrier. Dat zal zijnen goeden — nadeelig
Van draad tot —, (van het begin tot het
zijn , cela nuira a sa renommie. Dat heett,
einde) de flu en aiguille. Stop —, aiguille
hem in — gebragt, cela Pa mis en vogue.
rentraiTe. Schoenmakers groote drieZijn oom heeft eenen valfchen — aangeno.
kante —, carrelet , no. — of 111.11 die door
men , son oncle est un pseudonyme. Hij is
hare fchaduw den middag aanwijsc, sciatere.
gierig 5 ten 'Millie hij heeft er den --van,
Zonnewijzer met eene —, die net uur door
(hij wordt er voor gehouden), ii est ay aeenen
aanwijst
cadran sciatórique.
re , clumoins, it passe pour ce/a. fpr. w.
— van eenen evenaar, aiguille de Pau, de
Len goede — is geld, waard, bonne renom, balance. Kompas
, aiguille de boussole.
node vaut mieux que ceinture doree. Bij,
fpitfe graf pyramide, f.
met name, namelijk, bijw. nommement, par
obelisque, m. zie verder Breinaald, Haarnaald,
le nom.
Paknaald, enz.
Naambuiging-, yr. (in de fpr. k ) declinalson.
Naaldekervel, vr. (in de kruidk.), peigne Naamcuter, 0, naamcijfergetal, twee of Brie
de Venus.
letters door elkander geltrikt chifre,
Naaldenkoker, m. etui a aiguilles, aiguiller.
monogramme, m.
cul d'aiguille.
Naaldenkop ,
Naamdag, m. naamfeest, fete d'une personne;
Naaldengeid , 0. fpeldengeld , fooi , (voor de • fete du saint dont on pot to le nom, f:
di\enstb.) Opingles 5 j: pl.
Naamdicht, o. gedicht, waarin de eerfie
Naaldenmaker,, in. aiguillier.
letters van elken regel den naam van diets
-Naaldenoog , o. trou, chas, pertuis d'une
perfoon uitmaken, waarop hetzelve gemaakt
aiguille, vs.

ss , acrostiche , no.

Naaidenverkooper, m. —kooplier, yr. mar- Naamgek, in. en yr. personne qui aime utt
chand vendeur d'aiguilles; femme qui vend
enfant qui parte son nom; zieNaaniztek.
des aiguilles; vendeuse d'aiguilles.
Naamhafc , naamhaftig, b. n. beroemd, ce.
Naaldenwerk , o. borduurfel, outrage fait el
lebre , renomme , e, fromeux, se.
l'aiguille, in. de la broderie, de ia tapisse- Naamletterkeer,, m. anagramme, — waken,
genaaide kant , du point.
de.
letters verzetten, anagrammatiser, anaNaaldenwerken , o. w. (ik naaldenwerkte , heb
grammer ; een die zulks doet 5 heet anagramgenaaldenwerkt), lithe des ouvrages a l'aimatiate.
guille, broiler. kant naaijen , faire du Naamlijst, yr. naamregister, naamboek , lute
point.

des noms (des membres d'une socfe. te , etc. )
nomenclature; matricule. — van boeken enz.
catalogue; zie Rol, Lijst. kohier van
Naaldvormig, b. n. als eene naald fpits toelan-cienjen met derzelver lasten , terrier ou
loopend , en forme d'aiguille; pyramidal,
papier terrier, m.
e, en obólisque, aciculatte,
, e.
Naamlijstmaker, Naamnoemer,, m. nomenclaNaaldswijze , bijw. en pyramide.
tour.
Naam, m. woord, waaimede een perfoon of Naamroof, yr. lastering , difamation, caeene zaak aangeduid wordt, nom. De —
lomnie. van eels' mensch, vats eenen boom y van Naamroofiler, vr. lasteraarfter, calomniatt ice.
eene plant , le nom d'un homme, d'un ar- Naamrooven, zie Lasteren , enz.
bre , d'une Plante. Iemand bij zijnen — Naamroo.ver, m. calononiateur,, di amateur.
roepen , appeler q. q. par son nom. Hij is Naamruchtig , b. n. beroemd , vermaard, celebij , door zij nen — genoeg bekend , 11 est
bre , fameux , se, renomme, e.
assez connu par son nom. Hij heeft deze Naamilempel, m. werktuig om zijnen naam te

Nitaldenwinkel, m. boutique o4 Pon vend des
aiguilles , m.

zaak onder eenen vreemden — begonnen ,

it a commence cette affaire-l4 sous un nom
emprunte. Hij fchrijtt u in zijnen —, c'est
en son nom qu'il vox ecrit. 1k bid u in
Gods , je vous prie au nom de Dieu.
Uit wiens — heeft hij het gedaan ? au nom,
de la part, par ordre de qui,l'a-t-il fait?
Zeg het in mijnen — dites le, en mon
nun , de ma part. fig. en fpr. w. Het is even-

,
teekenen ,
Naamswijze , volgens naam, b. n. nominal, e.
De — optoeping is nog met gedaan , on n'a
pas encore fait Pappel nominal.

Naamtrek , 1m. naatnteeken , parafe ou paraphe.
Naamval, m. in de fpr. k. cas.
Naamvertaling, yr. verandering van naam
door overzetting, gelijk ; Ilielanchton, vow;
zwarte aarde. Du Bois, voor bosch,

veel als het kind maar eenen — heeft, (iets
tonomasie ou metonomansie.
willen bewimpelen) les denominations tout Naamwisfeling, vr. (fig. in de redek.) mito,
assez indiffirentes. Die den — heeft van vroeg
nymie; wanneer men de oorzaak voor de werop to flaan , kan flapen , zoo lang hij wil,
king, of de werking voor de oorzaak neemt,
des qu'on a de lit vogue, on a sa fortune
als : grijze baron (voor ouderdom), hij
faite. Het kind bij zijnen re ten
een liefftebber van de flesch, ( voor van den
noemen, (cute zaak uiet verhelen ,), nomwijn , die er in is). Ilt heb Cicero gelezen ,
(voo;
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(voor de werken van Cicero),

Pal in le

Cidron.

Naamwoord, o. (in de spr. k.) nom, m. zelfft.
—, nom substantif: Buyoegelij k —, non; adjectif; epithet° , f.

Naamziek ,, b. n. qua a un faible pour certains
nonis 7 privenu, e, en faveur de cons qui

A

temps, un temps horrible. Het ziet er —
' met hem nit, il est dans une situation
Bien affligeante; bijw. , lugubrement , afil.
ft easement, tristement, born iblement, etc.

NaUrbeiden , o. w. (ik arbeidde na, bob na•
gearbeid), travailler apses un autre ou
plus tard.

Naardemaal, naardien , voegw. yermits, deb. w. (ik aapte na, heb nageNapt),
wij1 7 puisque , attendu que, vii que, etc.
singer , imiter , contiefaite. Zij aapc alie Naarhelli, yr. akeligheid, horreur,, f.; itat
affreux , tt iste , lugubre, 111.
moden na, elle singe toutes les modes.
Natiper,, in. Nadapiter, yr. ceiui, cello qui Naars, zie Aars.
coat efait , singe , emote tout; contrefaiseut , Na.arftig, b. n. (Neerflig), aanhoudende vlijtigheld'aanwenden, ijverig, diligent , e,
imitazeur,, imztatrice, (gemeen) moutonportent son nom.

Naapen,

naille , .f:

appliqué , e, studieux , se, laborieux , se;

assidu , e , actif, ive, industtieux , se.'
Naaping, yr. imitation ridicule , singe; ie.
Een —, ylijtig 7 fcholier,, un icolier diliNaar, voorz. vers, a, a la, au, en, pour,
gent.- Een — workman, sin euvrier indussur , etc. Ik ga — Amfterdam, je vais a
trieux ; bijw. assidument , diligemment, etc. —
dmsterdam. Hij keerde zich — mij, il se
werken, ti availler diligemment, studieusetourna vers moi. De oogen — den Hemel
silent , laborieusement , industrieusement.
oprigten, lever les yeux vets le ciel. Ik ga
— huis , je vais an logis, a la maison, Naarftigheid, yr. yhjt, diligence , application, assiduiti , activiti.
de clad, a la ville. Breng
chez
dezen jongen — (bij) mijnen broeder, me- Naarfliglijk , bij w. zoo Naaritig, als bijw.
Naast,
voorz. nabtj, digtbij , nevens, pi es de,
fret
e.
De
meld
is—
de
on
chez.mon
nez ce gal f
apres, aupres , tout pr oche de ,e1 cote de, joimarkt gegaan , la servante est allie au mat chi.
gnant, e. KQC11 - mij , venez tout pi es de
—bed gaan, aller au lit , se coacher. Li gaat
moi. Hij woont — de kerk, il, demeure
— post-lndie , elle va aux hides orientales.
tout proche de Piglise. Hij woont — het
Het fchip is reeds — Afrika gezeild, le
fiadhuis, il loge tout joignant la maison,
vaisseau est dila idle en Afrique , a deli
Photel , de Wile. Zij Haan — elkander, Us
fait voile pour l'Afrigre. /Thin broeder gaat
sort cite a elite. — God heb ik u mijn le— Duitschland, men frere va en Allemagne.
ver to ,danken, apres Dieu je vous dolt ma
Zijne zuster is — London vertrokkerr, sa
vie. Zie verder Digt btj, Nabij als bijw:
soeur et partie pour Londres. Hij rigs zich
— hem, il se rigle sur lui. — uw zeggen, Naast, naaste , kortfle, eerfte, b. n. le, la
plus
proche, le plus court , la plus coutte,
votre
dire,
de
la
maniere
dont
vous
pata
le, la plus juste, etc. Toon mij den naaslez. — ons geld, en notte monnaie. le7
selon
ten,
kortilen weg , montrez-moi le chemin
nand — het uiterlijke beoordeelen,
le plus court. Zie .daar de —e vrienden,
juger q, q stir la mine. —, voor volgens,
voila les plus proches parents. Hij is zijn —e
suivant; als : — mijn gevoelen, sedan,
buurman, il est son plus proche voisin. Zij,
suivant mon sentiment, selon moi, a mon
is eene —e bloedvriendin, elle est tine proche
Hij
zal
—
zune
werken
beloond
avis.
patente. Dat is de —e, .minfte prijs, c'est
worden, il sera recompense selon set_ oeule dernier, le plus juste prix. lk ben er de
vres. Doe het — believer, faites cela selon
—e toe, j'y ai le plus de droit. De —e,
le bon plaisir. — ow bevel, suivant votre
eerfle, le premier, la premiere. Ik zal
ordre. Ik heb het — de wet gedaan , je Pai
u, den —en postdag fclirijven, je vous icrigezegfait conforrnóment a la loi. In verdere
rai
par le premier ordinaire, l'ardinaire
peindre
d'aden : — de natuur fchilderen ,
,
prochain.
De —e gelegenheid, la premiere
Dorsr,
begeerte
—
room,
eer,
pres nature.
occasion. —, —gelegen, prochain, e., atterukdommen, soif de gloire, d'houneurs,
Dat
is de —e itad van bier, c'est
nant,- e.
de richesses. — iemand OMZiell , zorg voor
la ville la plus prochaine , la plus proche
hem dragon, avoir soin de q. q : Zich —
d'ici. Het naaste huis , la maison attenante.
tijd en gelegenheid voegen ; zich in den
Ten naasten bij , bijw. 4 pea pres.
tkid fchikken, prendre le temps comme il
Naastbeftaancle
, m, en or. naaste bloedverwant ,
den
timTient ; s'accommoder au temps. —
le plus proche parent , la plus proche parente.
merman zenden, faire venir le charpentier.
Hij vraagt — uwen brooder, il demande vo- I•laaste , m. evennaaste, pc °chain , no. prochaine , f. Zijnen — beminnen als zich zelven,
trefrere. Zij beet — mijne vrouw, elle porsoi-nidme. De liefaimer son prochain
te le nom de ma femme, fpr. w. Geen haan
de des —n, /'amour du prochain. Spr. w.
zal er — kraa.ijen, (niemand zal er van weleder
is
zich
zelven
de
—,
(het hemdis
ten) personae n'en saura la moindre chose.
nader dan de rok), charite b/en ordonnee
lets — 7 bij , de el, het gewigt verkoopen,
commence par soi-meme.
vendre q, ch. a Patine, au poids. —, als
bij w. — wensch, 4 souhait. — behooren , Naastelkancler,, b. n. tegenover (bij de boekdr.)
Een work in drie talon — drukken, imprzclement,
convenablement
,
conebehoorlijk ,
mer un ouvrage en trois langues rigiones.
one il faut. — gewoonte , a l'ordinaire.
Naasten,
b. w. (ik naastte, bob genaast),
—, voegw. — dat, suivant que. — mate
benaderen , toeeigenen , naar__ rich nemen
dat, a mesute que, —, geltjk, comme, a
voor den prijs, On de praktijk) retraire,
ce que. — men zegt, comme on dit, a ce
172 0 i. -
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que /'on die.
Naar, b. n. akelig, ijsfelijk , treurig, droevig , enz., effroyAle , alp eux 2 se, lugubre,
horrible, taste, funeste, abattu, e, etc.
Eene nare tijding, une triste nouvelle. Een
— geroep, un era lugubre. Eene nare , affchuwelijke wildernis, an desert effroyable.
net is —, flecht, wear, il fait mauvais

I etirer par le droit de lignage ou de retrait,
lignager. Hot verdrag (contract) geeft hem

het regt dtt grondfluk to —, weder into

losfen, le contrat lui donne le droit de rttraire ou de retirer ce fond. Ten — bij;
bijw. 4 pen pros, par apereu. Dat zal ten
— bij zoo veel beciragen , par apercu , cela
rnontera ti Cant. Zie Bijna.
Naas,

N
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Naasting, yr. terug- en wederkooping, retrait , lignage,rdmird 9 retenue, 1-11,1 heeft

dit goed verkocht met het regt van —,

a vendu ce bien avec le droit de retrait, de
retenue, avec la faculte de renzere.—, voor
kinderen , pre lation.
Naastvolgend, b. n. subsequent, e. —e echt,
mariage subsequent.

Naauw, b. n. en bijw. eng, niet wijd,
etroit, e. sure, e, Eene itraat , one rue
itroite. fam. dtrique; dtroitement 9 a Petroit.
—e fchoenen, des souliers itroits. Deze gordijnen zijn te te final, ces rideaux sont
trop etrrques. Zij liven in eene —e vriendfchap , ;Is vivent dans une dtroite
Dat is te — in elkander gefchreven, cela
klein gehuisd
est ecrit trop serre. Zeer
is —
zijn, itre loge , e, dttoitement.
opgefloten it est et, oitement eyrie? Spr. w.
Offchoon hfj rijk is, is hij echter zeer —,
gierig, lung, qusique qu'il sort riche, it
est pourtant fort avare, chiche; zie —bezet.
Spr. w. De wer gild is hem te il.est crop
etroit pattout. Iemand —, in worn, houden , tenir q. q. de court, en bride. Hij behelpt zich zeet bekrornpen, rl vit a
Pettoit, de pen; fam. it vivote. Het komt
er zoo — niet op aan, s'il s'en faut no pert,
n'itnporte, on n'y tegardera -pas de si pres.
Zoo — moet gij niet zien , it ne faut pas y.
I egarder de si ps-es , etre si regardant, si
scrupuleux.
Bingen, marclzander sou
(sol), a sou (sol) exactement.
Naanw , o. naauwte , yr. zeeen.gte , detroit, m.
Het — van Gibraltar, le detroit de Gibraltar. , verlegenheid, knel, embartas ,
contrainte, gene, peine, f etc. fig, In het
— zijn, hie dans Pembarras , en peine,
Petroit, etc. Iemand in het — zetten of
brengen, mettre on jeter q. q. dans un
grand embarras ; fig. entre l'enclume et le
tnarteau. Van eene flail fprekende, mettre
a Petroit, server de pres.
Naauwbezet, b. n. karig, gierig, chiche ;
avare; fig. ladre.
Naauwelijks, bijw. ter naauwernood , a peine,
— was hij vertrokken, a peine
parti.
Naauwen , o, w. (ik naauwde, heb genaanwd);
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exactitude , ponctualite , precision. — in
het teekenen , correction.

Naauwkeuriglijk, naauwkeurig, bijw. joist,

precisement , exactement, .ponctuellement,
correctement, justement , au j uste. Ik wensch-

te wel — te weten , hoeveel hij in de week
verdient, je voudtais savoir au juste, justement , combien it gagne par semaine.

Naauwletteud, b. n. exact, e, peels, e; attentif, ive.

Naaniwiemend, b. n. zie Naanwziencle.
Naauwte, yr. enge, smalle weg, -engte tusfchen twee bergen enz. defile, col, tn. Zie
naauNaauw, o. Zeeengte, detroit ,m.
we invaart in eene haven, oak in eene
vischfuik, goulet, m. —7 naanwe doorvaart
tusfchen droogten; ook vernaauwing in eene
rivier, oin het water te zamen te houden ,
en hetzelve vaarbaar te maken, (zeew.)
pertuis, 112. - zie Angst, Benaauwdheid.
Naauwziende , b. n. beuzelathtig , minutieux
se , qui regarde de prés , critique.—, karig,
deun, chiche, avare, etc.
Nabaauwen, b. w. (ik baauwde na, heb nagebaauwd), de woorden van iemand herha-.
len, ripeter ou redire les paroles de q. qi,
contrefaire la voix de q. q. weergal.men , tetentir, risonner.
Nababbelen , b. w. babbelde na, heb nagebabbeld) inviter q. q. par moquerie, etc.
en pat lant, repeter lee paroles de q. q.

Nabaffen, b. en o. w. (ik bafte na, heb nagebaft), nabasfen, aboyer apres q. q. suivre
q. q. en aboyant.

Nabakken , o. w. (ik bakte na , heb nagebakt),
cuire par on reste de chaleur; b. w. cuiie
apres.
o. nageregt, dessert, etc. m.
Nabaen, zie Nabaffen.
Nabazumen, b. w. (ik bazuinde na, heb nagebazuind), inviter en sonnant de la trompette , de la saquebute ou du trombone;
is ompeter apres.

Nabedacht, veil. deelw. van Nabetlenken.
Nabedenken, b. w. (ik bedacht na, heb nabedacht), nadenken, overwegen, van achteren overdenken , reNchir • fig. ruminer.
'
, heeft meSpr. w. voorgedaan en nabedacht
nigeen in Teed gebragt, tout le monde est

sage apres coup.
eertijds naauwer maken, thans in verlegenheid geraken, tomber dans Pembarras , etre Nabeelden, b. w. (ik beeldde na, heb nagebead) , narchilderen,enz. copier un tableau,
one statue.
Naauwer, b. n. enger, plus etroit, plus serre 9 e, etc. — maken, retrecir. — Naberouw, o. regret, repentir, remords tardi f, m. De zonde gaat met — .verzeld, le
worden , s'etricir, se retrecir. Ter —
peche est accompagne de remoras tardy f,
nood , bijw. met groote moeite , a grand'
Nabeftaande, in. en yr. proche parent , e.
peine; a fleur de corde.
Nabetalen,
b. w. (ik betaalde na, heb nabeNaauwgezet , b. n. (van geweten) ftipt ,
—
taald) payer apses; supplier.
exact , e , timori, e. Zij heeft een —
, yr. nadere overweging van het'
geweten , elle a la conscience timoree. Zie Nabetrachting
geen men gehoord, geleerd ofgedaan heeft,
Naauwkeurig.
meditation, reflexion. Hetgene gij daar
Naauwgezetheid, yr. van geweten ,
(overweging) ce que vous
zegt , verdient
exactitude, ponctualiti. Zie NaauwBites-la, mdrite reflexion. Deze vraag is nekeurigheid. angstvalligheid , scrutelig , zij vereischt eene lange bepeinpule.
zing , cette question est epineuse, elle exige
Naauwheid, yr. engheid, etroitesse, f defaut
one longue meditation.
de largeur,, d'espace. m. Zie Deunheid.
Nabidden
, b. w. (ik hid na, heb nagebeden),
Naauwkeurig , b. n. Naauwlettend, juist,
het gelded eens anderen nafpreken, suivre,
Itipt , enact. e, précis, e, correct, e, juste,
dire des paroles de celui qua prie; repiter
ponctuel, le. Eene — e teekening, tin desone priere apres un autre. 0. W. na eenen
sein correct. Men doet eery — onderzoek , on
anderen bidden prier apres no mitre.
ait
one
recherche
exacte.
bijw.
zie
f
Naauwkeuriglijk. Spr. w. Men moet bij Nabier, m. dun bier, petite biere, f.
dies man uiterst — zijn, it faut avec cet Nabij , bijw, digtbij , pres, proche. van —,
tie pres. llij komt hem zeer — in het teehomme mettre les points sur les i. Ten .uikenen , it l'approche de fort pres en dessinant.
terfle
, afgemeten, compasse , e.
it le t egarda de pres.
Iiij zag bet vats
Naauwkeurigheid, vr, juisth.eid, iliptheid,
dans la crise.
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Nabijgelegen , b. n. limitrophe, situi , e, dans Nabnitelen, b. w. (ik buitelde na, heb en,
ben nagebuiteld), suivre, indoor en culbules environs, proche, voisin, e.
Nabijheld, vr. proximite , ,f: voisinage, m.
taut , culbuter apres les autres.
Miju turn flaat mij aan wegens zijne —, mon Nabulken , b. w. (ik bulkte na , heb nagejardin me convient par sa proximite.
bulkt), mugir oss beugler apres.
Nabij
komend , b. n. gelijkend, evereenkOmend , Naburig, b. n. omliggend , circonvoisin, e,
t
weini& verfchillend, assortissant ,approchant,
voisin,
vicinal, e. — zijn, avoisiner.
aproxtmatif, ive.
—e zijwegen, des chemins vicinaux.
Nablazen, zie Nabaffen.
Nabuur,, m. buurman , voisin.
Nablazen , b. w. (ik blies na, heb nagebla- Nabuurfchap , voisinage , m.
zen), souffler apres; sonner de la trompette Nabuurflad,
ville voisine, f:
etc. apres q. q. sonner ce qu'un antic vient de Nacht, m. duisternis in het algemeen , nuit, f,
sonner.
gem. nuitee. Een duistere , donkere —,
Nableeken , o. en b. w. (ik bleekte na , heb
une nuit obscure. Het wordt , it se fait
nagelfrleekt), op nieuw bleeken , blanchir
unit, la unit s' approche. Het is — it fait unit.
de nouveau, reblanchir. Men moet dat linDe zieke heeft van dezen — goed gerust , le
nen —, it fact blanchir de nouveau, reblannsalade a bien dorms cette unit. Eene onruschir ce linge.
tige , flapelooze—, une male unit. Ik wensch
Nablijven , o. W. (ik bleef na , ben nagebleu eenen goeden je vous souhaite la bonne
unit , le bon soir. Het begint to worden ,
y en ), achterblijven , rester, demeurer en
a; riere on derriere.
na anderen blijven ,
commence a se faire nuit. De — overviel
ester apt es les autres. Uw broeder moot in
ons , nous fumes surpris par la unit. De
de fchool , —, votre frere dolt rester .f)
zieke zal den — niet doorkomen , le
Pecole apres les autres.
malade ne passera pus la unit. Hij werkt
Nablijvende , m. en vr. langstlevende , survidag en —, sl travaille _four et unit; bijw.
vant , e.
Bij —, des nachts, de unit, nuitamment,
Nabloed , zie Nakomeling.
nocturnement. Bij — reizen , voyager de
Nabloeden, o. w. (ik bloecide na, 'heb nageunit. — eten of avondeten , souper. Buj — en
bloed) , met bloeden aanhouden, continser de
ontijden ; a des heures indues. Dat des
saigner,— , op nieuw,, weder bloeden , salnachts gebeurt , nocturng zie Nachtelijk. Bij
gner de nouveau , ressaigner. De wondtbloedt
blinkend, glitifterend; noctiluque. De
na , bloedt weder, la plate ressaigne.
bolwormen glinfleren bij den —, les vers luiNabloeijen , o. w. (ik bloeide na , heb nages ants soot des (insectes) noctiluques.
bloeid), weder —, herbloeijen ,fleurir apres, Nachtanker,, o. ancre de
, f.
fieurir encore lorsque d'autres flours sent di- Nachtbezoek , o. visite nocturne . f:
Nachtblinde , m. en yr. iemand, die de voorfa tombees , refleut ir , surfleurir.
Naboenen , b. w. (ik boende na, heb nagewerpen flechts bij klaarlichten dag zien kan.
boend ), potter de nouveau, refrotter.
hemeralope.
Nabootfen , b. w. (ik noodle na, heb nage- Nachtblindheid, yr. hemeralopie.
bootst), nadoen , imiter, contrefaite, co- Nachtbloeijedd, b. n. (in de kruidk.) smell-pier, singer; zie Namaken.
flore.
Nabootfcr,, Nabootfler,, yr. celui, cello Nachtbloem , yr. welker bladeren zich flechts
qui cow-le:fait , imite, copse; zie Naaper en
des nachts openen, nyctante.
Nachtbraken , o. w. (ik nachtbraakte, heb
Nadapfler.
imitation,
contrefacon,
copie.
—
genachtbraakt), 's nachts met werken bezig
Nabootfing, yr.
van eons anderen flew en gebaren , mitnologie.
zijn , veiller,, passer la unit a travailler.
Naborduren , b. w. (ik borduurde na, heb na- NaChtbraken , o. Nachtbraking , les veillies,
geborduurd), imiter en brodant.
les voilles, f. pl.
Naboren , b. w. (ik boorde na , heb nage- Nachtdas, m. cravate tie unit , f.
voleur de unit, voleur nocturboord) , percer apres, percer de nouveau Nachtdjef,
pour agrandir un trou, ropes cer.

ne; fig. tire-laine.

Naboritelen , b. w. (ik borfielde na, heb na- 'Nachtdieverij , yr. vol fait pendant la cult,
vol nocturne, m. vol fait nuittamment.
geborfield), brosser,, vergeter une seconde
mouchoor de con qu'on met la
fois, de nouveau.
Nachtdoek ,
unit, m. cravate de unit, f.
Nabouwen , b. w. (ik bouwde na, heb nagebouwd ), imiter en construisant , en Witis- Nachtduivel, zie Nachtmannetje.
Nachtegaal, m. rossignol. — (bij de dichters),
satit , (aarde) en cultivant.
Nabrabbelen , b. w. (ik brabbelde , heb
philomele ,f. Basta.ard fauvette,f. kleine
bastaard. —, (nat. gefch.) , passerinette, f:
nagebrabbeld), cows efait e en bredouillant ,
bunette , f. Hollandfche
imiter le bredouillement d'un autre.
Winterbastaard
(fc'nertfend), zie Kikvorsch.
Nabranden, b. en o. w. (ik brandde na, heb
nagebrand), bt tiler encore sine fois on plus Nachtelijk , b. n. dat des nachts gebeurt, nocturne; zie Nachtgezigt, Nachtverfchujning.
longtemps.
Nabreijen , Nabreiden , b. w. (ik breidde na,
bijw. nuittamment, de unit.
imiter
en
tricotant
;
o.
yr. equinoxe, m.
w.
Nachtevening,
heb nagebreid),
reiziger,, die ergens vernacht ,
Nachtgast ,
tricoter apes les autres.
celui qui passe la unit dans une auberge..
Nabrengen , b. w. (ik brags na, heb nagebragt),
Nachtgebaar,, o..nachtgeraas , vacarme ,brutt
porter ou appotter quelque temps apres.
Nabroddelen, b. w. (ik broddelde na , heb
nocturne ,m.
Nachtgedrogt, o. nachtfpook, spectre , fanna gebroddeld), imiter en bousillant.
Nabrommen , b. w. (ik bromde na , heb natome, revenant.
gebromd.) , napreutelen , gArbmmeler apres. Nachtgewaad, o. nachtkleed, habillement de
nuit, deshabille,
Nabruiloft,vr.festin apses la nice on les aces,m.
Pabrullen , b. w. (ik brulde na , heb nage- Nachtgezang, o. (in cle R. kerk) nocturne, f.
bruld), (van leeuwen) rugly apres, suivre Nachtgezigt, o. nachtverfchijning , vision,
(bij de fchilders)
apparition nocturne,
en rugissant.
fchilderituk, nachtgezigt, Hutt, f:
zie Nachtgedrogt.
Nachtfpook,
Nacht
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Nachtglas, o. zandlooper van acht glazen, Nachtitilte, yr. tranquillite , silence de la
nuit , 171.
(op fchepen) sable qui duce quatre heures, m. horloge de quart, f.
Nachtftuk , o. (bij fchilders), unit, f:
Nachtg9ed , o. zie Nachtgewaad.
Nachtabberd , zie Nachtrok.
Nachttafel , yr. table de nuit.
Nachthemd , o. chemise de nuit, f.
Nachthuis , o. kompashuisje ( op fchepen) , Nachtuil , yr. katuil , hibou ou chat-huant ,
habitacle, - in groote Iteclen auberge
m., chouette, fresale , huette, hulotte.
ouverte pendant la unit, oil Pon pent man- Nachtuiltje , o. Nachty linder , Nachtwitje ,
ger et Loire la unit , mais non pas dormir,,
phatene , tordeur, tn. noctuelle, f.
dat
(comme a Amsterdam).
zich in de vlam van het licht fort, pyrauste,
Nachtkaars , yr. chandelle ou bougie de veille.
Nachtkevers , yr. meerv. (in de nat. gefch.) Nachtviolier, yr. julienne ou juliane.
tenebricoles, m. pl.
Nachtylinder,, zie Nachtuiltje.
Nachtkoude , yr. frond de la nuit, m.
Nachtvogel, m. oiseau de nuit, oiseau nocturne.
Nachtkwartier, o. zie Nachtleger.
Nachtvorst ,
gelde de unit , f.
Nachtkroeger,, m. coureur de nuit, ivrogne Nachtvrouwtje , o. (in de fabell.), fpook, onqui paste les units au cabaret , pilier de
der de gedaante eener vrouw, nachtmerrie
cabaret.
met bezoedeling, succube, m.
Nachtlamp , yr. lampe de veille, veilleuse ; Nachtwacht , yr. garde de unit ou nocturne;
(op fchepen) nachthuislamp, verine.
patrouille ; le gate nocturne.
Nachtleger, o. conclide ,
verblijf, gi- Nachtwake, yr. veille.
te ,
Nachkwaker,, m. soldat ou commis du guet,
Nachtticht , o. Mmiere qu'on brine pendant
crieur de nuit.
la nuit, chandelle, bougie de veille. Soort Nachtwandelaar,, m. een die des nachts in den
van was —, mortier de, a veille, m.
flaap opflaat , en iets gnat doen , noctambuNachtlooper, — loopfler , cots: eur de nuit,
le , somnambule, m. et f.
de gualedon, libertin, debauche; coureuse Nachtwandeling , yr. somnambulisme ,m.
de nuit, garce , prostitute. Des nachts in Nachtwerk, o. onvrage de nuit ,
null* ,
kitten en kroegen loopen , courir le guilgeleerd werk , dat in vele flapelooze
ledon.
nachten vervaardigd is, eltscubration, fi—,
Nachtmaal , o. souper, soupe, m. Het H.
het ruimen van een fekreet , vidanges , f:
avond- of bij de Protestanten , la saintepl. basses-oeuvres, f. pl.
cene. — bij de Roomschgezinden , euchatis- Nachtwerken , o. w. (ik nachtwerkte, heb
tie, f. tijd , reveillon. Middernachtnachtgewerkt), faire les vidanges, ecurer
maal aan de hoven na de vasten , medsanoles prsves , etc.
che, m.
Nachtwerker,, m. fekreetveger,, ruimer,, viNachtmannetje , o. nachtduivel, incube ; zie
dangeur, gadonard , maitre des basses-oeuvres.
Nachtmerrie.
Nachtwitje, o. zie Nachtuiltje of Vlinder.
Nachtmantel ,
mantelet ou manteau
nuit. Nachtwijzer,
een fluurmanswerktuig , Om
—, fchoudermantel 5 manteline, f.
de hoogte van de noordflar te nemen , flocNaclitmerrie, yr. zekere drukking van het blued
tut Labe.
in den flaap , door bijgeloof zoo genoemd , Nachtworm ,
ver luisant.
cochemar ou cauchemar; ephiatte, — met Nachtzoen , baiser qu'on donne quand on
bezoedeling, succube , tn.
se separe pour aller se coacher , baiser du soin.
Nachtinuts , yr. bonnet de nuit,
— der Nachtzorg , yr. soin nocturne, soin de unit , m.
vrouwen , dormeuse.
Nachtzwaluw, yr. caprimulgue, m.
Nachtmuzijk , yr serenade, f.
Nacijferen , b. w. (ik cijferde na , heb nageNachtpuistjes , yr. meerv. puistjes die des
cijferd) , recompter, calculer de nouveau.
nachts fomtijds op de handen komen , epi- Nacourant , nakrant, yr, gazette extraordinaire.
nyctides.
Nadagen , m. meerv. jours que les apprentis
Nachtraaf, yr. zie Nachtuil , fleenuil , nachtout negliges , fours de complement. Op
rave , chouette. een die veel 's nachts
zijpe — zijn , etre, tirer a sa fin, sur le
werkt , personae qui etudie ou travaille
retour; tomber en decadence.
beaucouppendant la nuit; van daar :
Nadalen , b. w. (ik daalde na , heb nagedaald),
Nachiraven o. w. (ik nachtraafde, heb gesuivre en descendant ou en s'afaiscant.
' 's nachts werken , travail%er Nadanfen , b. w. (ik danste na, heb nagenachtraafd)
de unit; faire la debauche pendant la nuit,
danst) , figuter on imiter une danse ou tine
courir le guilledon.
chose; o. w. danser apres q. q.
Nachtreiger,,
blaauwe kwak , bihoreau.
Nadat , voegw. apres que.
Nachtrok , in. robe de chambre',
Nadeel , o. fchade , verlies , prejudice, desaNachtronde , yr. patrouille, rondo de nuit.
vantoge,inconvenient,dommage,detriment,
Nachtrust, yr. repos de suit, m. —, flaap , sonstort,
_perte, nuisance, f.* Hij heeft dit
meil , somme, m.
ambt tot mull — verkreg
en , a obtenu cot
Nachtfchade , yr. (eene plant) morelle.
emploi a mon prejudice.Er
E zal niets tot
Nachtfchaclawe , yr. (eene plant), belladona,
gefchieden 3 gij zult er geen —, geene
ou belle-dame.
fchade , door lijden , it ne se passera ries;
Nachtfchildwacht , yr, pose.
a votre desavantage. Dat doer mij twintig
Nachtfehoon , in. jalappe, (eene plant) jagulden —, cela me fait dommage vingt flolup, vs. belle de nuit, merveille de Peron „P.
rins. Hij heeft het — herfleld, dat hij hem
Nachtfchuit , yr. barque, f. bateau de
heeft veroorzaakt
a repare le tort qu'il
nuit, m.
lui a fait. Zijnen naasten aandoen, beNachtfeinen , o. meerv. (op fchepen), sinadeelen , faire tort a son prochain, lui
gnaux de nuit m.
nuire , etc. Het —, verlies, 'zoude voor
Nachtflot , o. serrure a double tour, serrure
mij te grout wezen
y aurait trop de
de surete Maak de tetir op het —,fermez
perte pour tnoi. —, fchade
'
, oneer, &shot:la prole a double tour.
near, on. honte, f. Ten nadeele van, bijw.
Nachtfpiegel m. fain. zie Waterpot.
au prejudice de.
Na-
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b. n. schadelijk, dásayantageux,se, Na dezen, bijw. hierna, ci-apres.
prejuiciable, dommageable , con- Nadisch, zie Nageregt.
traire , mauvais , e, malfaisant , e. —, yer- Nadoen, b. n. .(u1 deed na, heb nagedaan),
nederend, infamant, deshonorant , deronavolgen , nabootfen , namaken, contrefaire,
geant, e. Zijne zaken zijn in eenen — en,
suivre, inviter; copier , en faire autant. De
ongunftigen, toefland, (than flecht), ses afapen doen de handelingen der menfchen na,

rob
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faires soot dans une situation desavanta-

geuse. Dat is — voor mijne gezondheid,
cela est prejudiciable a ma sante. Die refs
is hem zeer — geweest , ce voyage lui a rte fort
dommageable. — zijn , pre judicier, etc. De
losbandigheid is zeer — voor de gezondheid,
la debauche prejudice beaucoup a la sante ;
bijw. desavanttigeusement, dommageablement.

les singes smitent les actions des homtnes.
Hij zoo het u niet teen ferait pas
autant.
Nadoener, m. imitateur.
Nadoenlijk , b. n. navolgbaar, imitable.

Nadorfchen, b. w. (ik dorschte na, heb na•
gedorscht), battle la paille une geconde fois.
self apres la Manche ,f.
Nadorst,
Nadouwen, b. w. (ik douwde na, heb nagedouwd), pousser apres; donner tin coup par

Nademaal, zie Naardemaal.
Nadenken , b. w. (ik
derriere.
dacht na , heb nagedacht),
zich eons zaak iu derzelver gevolgen in ge- Nadragen , b. w. (ik droeg na, heb nagedradachten voorliellen overdenken, mdditer,
gen), achter iemand dragen, porter apres,
refidchir, stir q. rumimer,, rover a on
den iere q. q. o. w. nageven, befchulchgen,
stir q. ch. Gelief eens over die zaak na to
la girder bonne 4 q. q.; accuser de, impudenken, veuille reflechir sur cette of sire.
ter, 4.
111j heeft lang over die zaak nagedacht, Nadraaljen, b. w. (ik draaide na, heb nagedraaid), drgaijend nabootfen, inviter en
( the zaak overwogen, overdacht) it y
long-temps qu'il a rumine cette affaire. Over
tournant.
zich zelven —, se replier sur cos-mime.
Nadraven, b. w. (ik draafde na, heb nage-,
Nadenken , o. nadenking, meditation, refledraafd), suivre au trot.
xion set lease,
vermoeden, achterdocht, Nadrentelen , b. w. (ik drentelde na, heb nasoupcon, ombrage, tn. Hij handelt zonder
gedrenteld), suivre en lambinant, on ea
, al agit sans reflexion.
marchant a pas comptes.
Nadenkend, b. n. overpeinzend, reflechissant, Nadrijven, b. en o. w. (ik dreef na, ben,
e, concentre , e, meditatif, ive. —, arg7
heb nagedreven), achter aauclrijven,, flotter
derriere, apres q. ch. —, achter iemand
wanend, soupconneux, ombrageux, se. Het
is een peinzend man, c'est en homme
drijven, passer on cisasser apres q. q. (des
tneditatif.

bites).

Nader, naderbij , b. n. plus proche, plus Naciroogen, b. w. (ik droogde na, heb nagevoisin, e, plus précis, e, plus recent, e,
droogcl, op nieuw,, weder droogen, secher

de nouveau, ressecher, ressuyer.
plus cow t, e, plus posterieur,, ulterieur,e;
bijw. plus pros, plus precisement , plus am- Nadrosfen, b. w. (ik droste na, ben nagethost), deserter derriere, apt es q. q. suivre
plemint, etc: Da is een coders weg, voila
un doses tant, q. q. qui a deserts.
un clsemin plus court. Een — berigt, an
rappot plus frais ulterieur ou posterieur, Nadruipen, o. w. (ik droop na, ben , heb
nagedropen ), degoutter encore quelque temps;
an axis plus recent, de plus fraiche date,
fig. ftil henen gaan, e'en alter douceinent ,
posterieur. —e brieven, des lettres plus refurtivement apres un autre.
centes. — order, nouvel ordre, order plus
precis ; komt nader , kinderen ! approchez, Nadruk, m. nagebootfte disk, nagedrukt
book, edition fraudzileuse, impression conInes enfans! 1k woon — bij de stad dan gij ,
trefaite, contrefaction , contrefacon.
je demeure plus proche de, la ville quo vous.
(in eenien oneigenlijken zln) klem, kracht,
1k ben daar — toe dan hi j , j'y at plus de
droit que lui. 1k zal fchrijven, le vous
force , vigueur,, imps ession , expression , biergie, emphase, f. gewigt , poids, m.
&rival plus amplement.
importance, consequence, f. Hij fprak met
Naderen , b. w. nader bij brengen, (ik naderde,
veel parla avec expression, avec emben genaderd) , nader bijkomen, t approphase. Erne zaak met —, kracht, door.
cher , approcher, avancer. Zich tot eenen
zetten, pousser une affaire avec vigueur,,
perfoon of eene zaak s'approchet de q. q.
etc. Het was eene rede met yeel—, c'etait
Cu de q. ch. De vijand nadert tot de ftad,
rasa discours plein d'eneigie„, Deze volzin moet
l'ennemi s'approche de la Rom nader
met — worden uitgefproken, cette periode
approchez-vous
du
feu;
mettezyour,
bij het
dolt etre prononcee avec emphase.
vous plots pros du feu. — (zeew. ) den wal ,
het land —, rallier la ten e, a la terre, se Nadrukkel li k, b. n. krachtvol, krachtig expressif, ive, significatif, ive , energique,
rallier de terre, aborder, amener.
Naderend, b. n. (*) (in de wisk.) approxi- fest t,.e. emphase, e. emphatique, nerveux,
se. Hij fprak de laatfte woorden op eenen
matif, we.
nadrukkelijken toon nit , it prononca les
Naderhand , bijw. ores, ensuite. lk zal het
derrieres paroles d'un ton expressif: Deze
— zeggen , vans le dirai apres. —,
cette expression est
uitdrukking is ,zeer
daarna , veryolgens zullen wij het overige
doen, ensuite, apres cola nous ferons le
fast energique. Hij gaf hem eene —e, fterke aanbe y ehng, al lui donna une forte rereste.
commandatio'n. Een —e, krachtige ftijl,
Naderheid, yr. zie Nabijheid.
an style emPhase. Een krachtvol, geNadering , yr. genaking, nadernis , approfprek
, an discours nerveux; bijw. met nache, approches „f: pl. d-peu-pres , approxidruk , met kracht, emphatiquement,vigoureu(in de wisk.) waarapprochant.
sement, energiquement, fortement.
door men den wortel meer en meer nadert,
Nadrukken , b. w. (ik drukte na, heb nage.
approximation.
drukt), een bock, contrefaire tin Byre. —,
Nadeunen, b. w. (ik deunde na, heb nagenog eens drukken, presser ens seconde fois ,
deund), rápeter ou redire en chcontant,
fredonner.

Na.
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Nadrukker , m. contrefacteur.
Nadrukfel,o. zie Nadruk in de eerfte beteekenis.
Nad.aiden , b. w. (ik duidde na, heb nageduid),
aan eene verrigte zaak naderhand eenen zin
geven , haar uitleggen , verklaren , expli-
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Nageboorte , vr. moederkoek , arriere-faix
delivre , placenta, in. secondines ,

Nagebragt , verl. deelw. van Nabrengen.
Nagebuur,, zie Nabuur.
Nagedaan ,
deelw. van Nadoen.
quer q..ch.,knner tin sens a q. ch.
Nagedacht ,
— Nadenken.
—
Naduiken , b. w. (ik dook na , heb nagedo- Nagedachte, yr. nadenking , overweging , meditation, reflexion.
ken) , plonger apres, replonger.
Nagedachtenis , yr. nageheugenis, souvenir, m.
Naduwen ; zie Nadouwen.
Nadweilen , b. w. (ik dweilde na heb nage- Nagedoken , verl. deelw. van Naduiken.
dweild) passer une seconde foil avec an tor- Nagedreven — Nadrijven.
Nagedropen , — — — Nadruipen.
chon.
Naeggen , b. w. (ik egde na, heb nagehd), Nagefloten ,
— Nafluiten.
Nagegleden ,
herser une seconde lois.
— Naglijden.
Naèrfgenaam , m. en yr. een perfoon , die bet Nagegoten,
— Nagieten.
Nagrijpen.
naaste in het bloed is , als de regte erfgena- Nagegrepen ,
— Nakijken.
men ontbreken , proche heritier, m. proche Nagekeken , —
Nageklag
,
o.
berouw,
hdritiere, f:
, hartkeer,, regret tardi repentir, m.
Ndeten , o. w. (ik at na , heb nagegeten) ,
manger apres d'autres.—, -weder,, op nieuw Nageklommen , verl. deelw. van Naklimmen.
eten , wanneer men reeds heeft gegeten , Nageklonken , verl. deelw. van Naklinken.
Nagekloven,
remanger.
— - — Nakluiven.
Naetfen , b. w. (ik etfte na, heb nageetst) , Nagekrefchen,
- — Nakrijfchen.
Nagekreten ,
copier, imiter, en gravant a feats forte.
Nakrijten.
nabruiloft , Nagekroden en
Nafeest, o. seconde Pete,
Testis; apt-es les notes, m.
Nagekrooijen ,
—
Nakruijen.
w. (ik floot na, heb nagefloten), Nagekropen ,
—
Nafluiten,
Nakruipen.
sifter apres, rester.
Nagel , in. het hoornachtige bekleedfel aan
de uiterfte einden der vingers en teenen, anNaftba , yr. (in de fcheik.), zuiverfle witte
gle. Zijne nagels fnijden , knippen , kortcn,
bergolie , naphte.
co pper ses ongles. Zijne —s afbijten , knaau•
Nagaan , b. en o, w, (ik ging na, heb, ben
wen , ronger, ses ongles; fig. lemands —s
nagegaan) , achter remand gaan , hem volkorten , ( hem in zijne magt bedwingen)
gen , suivre q. q. alle y , matcher apres. Ik
rogner les ongles a q. q. ; diminuer son potsging hem na , tot in zip finis, je le suivis
var. Zijne — fcherpen , (zich fchrap zetjusqu'a sa maison, chez lui. Hij ging na
ten ), se preparer a La resistance, se mettre
hem , it allait, marchait apres lui. Denen defense. Zij heeft klaauwen en —s (zij
zelfden weg —, welken een ander is gegaan,
is een heel boos wijf ), elle a bet et onalter, marcher sur le mdme chemcn qu'un
gles; elle est fort mechante. kleine dunautre est alto, a marche. Het fpoor van
ne fpijker,, clots. Houten —, pin , cheville
het wild —, volgen , suivre la bete a la piste.
(de bole), f. (bij de art.) rivet. Houten —,
lemand befpieden, gadellaan, het oog over
pin aan de buitenhuid van een fehip , ( fcheepsiemand hebben, epier,, surveiller,, guetter
w.) gournable. Karveel —s, chevillots, pi.
q. q. veiller a q q. Ik zal hem wel —, je
Band— , clots h river des cercles de fer. Zie
Een
generaal
over
het
LePipierai bien.
verder Spijker,, fpr. w. Dat is een aan
ger, moet alles wat voorvalt , een oog
mijne doodkist , (dat verdriet zal mijnen
hierop hebben , un general d'armee dolt
dood vervroegen), cola me donnera
veiller a tout ce qui se passe. —, behartigen,
Kruid— , clots de girofle.
snort.
prendre a coeur ; vaguer 4 q. ch. Hij is zoo
zwak , dat hij zijne zaken met sneer kan —, Nagelag , overgelag , sus ecot ou subrecot.
Zij hadden gerekend van niet meer.dan veerit est si faible qu'il ne pent plus vaguer a
tog gulden te verteren ; maar er was een —
see affaires. Eene zaak —, overdenken , bevan eenen gulden voor elk een , its avaient
peinzen , reflOchir sur une affait e; fig. Het
compte de ne depenser quo quarante florins.,
horologie gait tien minuted na, ( te langmans it y a en un florin de subrecot on
la
montre
retarde
de
sitx
minutes;
zaam)
surecot par tete.
fig. —, aan het hart gaan , toucher de pies,
Nagelaten , b. n. zie Nalaten. Nagelatene
alter au coeur.
werken , des oeuvres posthumes , f. pl.
Nagaande, b. n. argwanend , mistrouwend ,
angelier,, cellsoupronneux, se, mefiant, e. De gierigaards Nagelbloem , yr. giroflee.
let, in.
zijn gemeenlijk —, les avare.Q sons dinaiNagelboom ,
kruidnagelboom , gireflier.
rement soupponneux , mefiants.
weerklank , echo, retentissement, Nagelboor,, yr. vilebrequin ou virebrequin 9m.
Nagalm,
Nagelen , b. w. (ik nagelde , heb genageld),
son redouble, pt olongement d'un toss.
clouer, attacker avec des clous , brother,
Nagalmen , o. w. (ik galmde na , heb nage(fcheepsw.) met bouten , pinnen , hougalmcl) , retentir, resonner,, repeter un son.
ten nagels, vast Ilf.an , cheviller ;gournabler.
b. w. inciter q. q. en co qu'il a dit , enonce.
De echo galmde hem na, herhaalde zijne Item, Nagelhout , .o. Bois de giroflier, tn.
Nagelkruid , vr. girope ,benoite,(paronique.)
Nebo repeta sa voix.
Nagalming , yr. weerklank , retentissement ,son Nagelneep , yr. pincon avec le bout de Ponredouble, m.

gle,

Nagelnieuw,, b. n. tout neuf, route votive.
Nagang m. voetfpoor,, trace , piste, f.
gaapte na , heb nagegaapt), Nagelfchors , yr. zie Fijt of Vijt.
Nagapen , b. w.
cloutier.
Hij gaapte hem na , it le suivait des yeux , Nagelfmid ,
Nageltje , 0. kleine fpijker,, petit clots,
la bouche beante, et bayant.
voor behangfels , broquette , f, — van eene
Nagebeden , verl. deelw. van Nabidden.
weversfpoel , pointecelle , f.
Nablijven.
Nagebleven ,
Nagelvast , b. n. clone, e, attaché, e, avec
Nabuigen.
Nagebogen , — —
,a
des cloux, fond, e, 4 clous. Aartl
Nagebouden — Nabiuden.
Vv
find
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fond et A clou, tout ce qui tient A fond et)
a clou.

verser encore, ajouter en vcrsant , verser
stir 9. q. par derriere. Een beeld, enz.
Nagelvlek, vr. witte vlek, die men wel op
:miter, copier en fondant.
de nagels ziet, aline.
Nagietfel, o. ce que Pon a joute en versant;
Nagelvormig, b. n. (in de net. gefch.) onguice qu'on copie enfondant, copie , f:
cold , e.
Naglijden, b. w. (ik gleed na, ben nagegleNagelkruidwater,, o. eau d'ardelle, f:
den), suivie en glissant, glisser apres.
Nagemaakt , b. n. nagebootst, contrefait, e, Nagonzen o. en b. w. (ik gonsde na heb
invite, e, factice. Kunitig —c vruchten ,
nagegonsd),
'
suivre en bourdonnant.
des fruits factices.
Nagluren, b. w. (ik gluurde on, heb nageNagemolken , verl. deelw. van Namelken.
gluurd) epier de pres , suivre des yeux ou de
Nagenoeg, bijw. assez-pies, a pen pies.
la vue.
Nagepeins, o. meditation profonde sur q. ch. Nagooijen, b. w. (ik gooide na, heb nageNagepepen, vent. deeiw. van Napijpen.
gooid), jeter apses.

Nageplozen , — — — Napluizen.
Nagereden, — — — Narijden.
Nageregt , o. dessert , fruit, in.
Nagereven, verl: deelw. van Narijven.
Nagefchal, o. son d'une clochette qui resonne
apres, m.—, weerklank , retentissernent, m.
Nagefcholden , verl. deelw. van Nafchelden.
Nagefchoten, —
—
— Nafchieten.
Nagefchoven, —
—
— Nafchuiven.
Nagefchreden, —
—
— Nafchrijden.
— Nafchrii ven.
Nagefchreven , —
—
Nageflacht , o. een geflacht van menichen, dat
in de volgende jaren of eeuwen geboren
worth, posterite 5 f. les descendants, m. pl.
Nageflepen, vent. deelw. van Naflijpen.
Nageflopen, — — Nafluipen.
Nagefmeten, —
— Naftnijten.
—
Nagefmoiten, —
— Nal:lichen.
—
Nagefneden, — — — Nafnijden.
Nagefpogen, — — — Nafpuwen.
Nagefpoten, — — — Nafpuiten.
Nagefproken, — — — Nafpreken.
Nageftegen, —
_
— Naftijgen.
Nagefpogen, —
— Naiteken.
—
Nageftonken, — — — NafEnken.
Nagefloven, —
— Naftuiven.
—
Nageftreken,
Naftrijken.
Nvretrokken, Natrekken.
Nageven, b. w. (ik gaf na, heb nagegeven),
naderhand geven, donner apres. Iiij gaf
nooit alles te gelijk , maar gaf altoos nog
lets na, it ne donna jamais tout a la fois,

Nagras , o. gras , dat na de eerfte afnsaaijing
groeit , etgroen, regain, tn.
Nagraven, b. w. (ik groef na, heb nagegraven), suivre en creusant; fouir,, creuser
apres.

Nagraveren, b. w. (ik graveerde na , heb
nagegraveerd), copier en gravant.
Nagrijpen , b. w. (ik greep na, heb nagegrepen), prendre , salsir apres ou derriere;
Lacher de prendre.

Nagrommen, b. w. (ik gromde na , hub nageoromd), suivre en grondant; gelijk de
varkens
h
doen suivre en grognapt.
Nahaken , o. w. (ik haakte na, heb nagehaakt), aspirer a q. ch., desirer ardemnsent.
Naharken, b. w. (ik harkte na, heb nageharkt), rateler une seconde fois, de nouveau.
Nahekelen, b. w. (ik hekelde na, heb nagehekeld) , vlas , hennep voor de tweede keer
hekelen om bet meer te zuiveren, serancer
one seconde fois.

Naherfst ,
arriere-saison, f.
Nahugen , zie Nahaken.
Nahin!;en, b. w. (ik hinkte na, heb nagehinkt), suivre en boitant, en clochant,
clocker apres q. q.

Nahippelen, b. w. (ik hippelde na, heb nagehippeld), suivre en sautillant.
Nahoede, zie Achterhoede.
Nahoepelen, b. w. (ik hoepelde na, heb nagehoepeld ), suivre en jouant au cercle,

au cerceau.
mais it donna toujours encore q. clz. apes. Nahoereren, b. w. (ik hoereerde na, hebna—, betigten, befchuldigen, imposer , accugehoereerd), afgodisch navolgen , (bijbelser , taxer , charger ;fig. —, o. w. toegeitij1) adorer les faux dieux ou les idoles.
ven, niet zoo fterk op zljn fink flaan, dife- Nahollen , b. w. (ik holde na , heb en ben na, rer , condescendre a; mettre de l'eau dans
gehold), suivre en galoppant, en courant
son y in. Zie Toegeven in deze beteekenis.
been fort.
Nageving , yr. zie Betigtiging , Befchuldiging, Nahompelen , b. w. (ilc hompelde na, heb, ben
Toegevendheid.
nagehompeld), suivre en boitant.
Nagevloehten , verl. deelw. van Navlechten. Nahooi, o. second foin, foin du second fatsNagevloden ,
— Navlieden.
——
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Nagevlogen,
—
—
— Navliegen.
Nahuilen , b. w. (ik huilde na , heb nagehuild),
Nagevolg , zie Gevolg.
inn ler apres, suivre en hurlant.
Nagewas , o. plante, etc. qui vient apres les Nahunkeren , b. w. (ik hunkerde na, heb naautres , f: recro, tn. seconds recolte. In
gehunkerd) suivre en montrant un grand
dit kreupelbosch is veel —, it y a beaucoup
desir d'obtenir q. ch. en le desiraut ardemde recro dans ce taillis.

ment, aspirer a , languir apres.

Nageweefd,
vent. deelw. vanNaweven.
Nahuppelen , zie Nahippelen.
Nagewezen,
— — — Nawijzen.
Najaar,, o. herfst, at riere-saison , f. autoinne ,
Nagewogen ,
— — — Nawegen.
in. et f.
Nagewreven,
— — — Nawrijven.
Najaarsdraden, m. meerv. herfst- of zomerNagezang, o. chant , cantique apt es le sermon,
draadjes , filandres, f. pl.
qui termine le service divin , in.
Najagen , b. w. (ik joeg of jaagde na, heb
Nagezeten, b. n. zie Nabeftaande.
nagejaagd), vervolgen, poursuivz e , courir
Nagezonden , verl. deelw. van Nazenden.
apres, suivre a cheval , en voiture, (bij de
Nagezongen, — — — NaZingen.
jagers) pourchasscr. De ruiterij joeg hen
Nazinken
Nagezonken, — —
-- Nazinken.
twee dagen na, la cavalerie les pourtuivit
—
—
Nagezonnen ,
— Nazinnen.
deux fours. Ambten, ehz. flerk begeeNagezwommen, — — — Nazwemmen.
ren , daarna fireven, rechercher des emplois,
Nagezwongen, — — — Nazwingen.
etc. tdcher de les atteindre, aspirer 4, 4mNagieren , zie Nazwieren.
bitionner.
Nagieteu, b. w. (ik gout no , heb nagegaten), Najager, m. die naar een ambt enz. fireeft ,
hom-
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hornme qui aspire a, aspirant , intrigant ,
,brigueur. Die het wild najaagt, celui qui
poursuit le gibier.
Najaging, vr.poursuite chasse ; fig. recherche.
Najammeren , b. w. (ik jammeide na, heb nag,ejammerd) crier apres en se lamentant.
Najanken , b. w. ( ik jankte na heb nagejankt),
(van honden) suivre en jappant.
na, Len nageij1d),
w. (ik
Naijlen,
coal ir apt es, poursuivre.
Naijver, m. eene onophoudelijkc vlijt, om
eenen anderen in eene zaak gelijk re worden, emulation, — weditrijd, mededinging,
rivalite „concurrence, f. envie, f.
Naijveraar, mededinger , enz. (in eenen
goeden zin) emulateur, competiteur ;— (in
eenen kwaden zin) concurrent, rival. Zie
IVIededinger, Mededingfter.
Naijveren, b. w. (ik ijverde na, heb nageijverd ) , wedij veren , rivaliser,, concourir
s'efforcer a l'envi.
Naijverig, b. n. jaloersch envieux, jaloux ,
se; (in eenen goeden zin ) plein, e. d'emulation.
Najouwen, b. w. (ik jouwde na, heb nagejouwd), crier apres en huant.
Najuichen, b. w. (ik juichte na, heb nagejuicht) , suivre avec des acclamations, accompagner d'applaudissements ou de cris
Nakaatfen, b. w. (ik kaatfle na, heb nagekaatst) jouer a la bane apres un autre, le
remplacer.
Nakakelen, o. w. (ik kakelde na, heb nagekakeld), gliusser ou caqueter apres, suivre
en gloussant ou en caquetant.
Nakammen, b. w. (ik kamde na, heb nagekamd), overkammen, peigner tine seconde
fois, repeigner.
Nakeffen, b. w. (ik kefte na , hebnagekeft),
nablaffen, (van honden) aboyer apres.
Naken , o. w. (ik naaltte , ben genaakt), nadeceit, approcher ; zie Genaken.
Nakermen, b. w. (ik kermde na, heb nagekermd), met gekerm naklagen , plaindre en
se lanientant apes, pousser des lamentations apes.
Nakermis , vr, prolongation de la fare, fours
y al outes.
Nakijken, b. w. (ik keek na, heb nagekeken), suivre q. q. des yeux. Iets naauwkenrig nazien, revolt, examiner q. ch. de plus
pres.
Naktjking , vr. onderzoeking, examination, f.
examen ultórieur, m. herziening , revision.
Nakind, 0. Een kind van het 2de of 3de bed,
nu enfant d'un second ou troisieme lit.
Naking, yr. action de s'approcher, d'avancer,
apps oche.
Nakladden, b. w. (ik klatIde na, heb nageklad), copier on transcrire negligemment.
Naklagen , zie Nakermen.
Naklank, m. de voortzetting van eenen begonnen klank, continuation d'un son, ftintement, m. De — van eene klok, le tinCement d'une cloche. —, weerklauk, resonnance, f.
Naklappen, b. w. (ik klapte na, heb nageklapt), redire ou repeter ,rapporter ce qu'on
a entendu, — suivre en claquant.
Naklauteren, b. w. (ik klauterde na, ben nageklauterd) , suivre apres en grimpant , grimper apres.
Naklimmen , b. w. zie Naldauteren.
Naklinken, o. w. (ik kionk na, heb nageklonken), risonner apres.
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Nakloppen, b. w. (ik klopte na, heb nagebattre
une
seklopt), nog eens kloppen,
conde fois, rebattre.
Naklosfen, b. w. (ik kloste na, ben nageklost), coutir apres ou suivre en jouant
la course honk avec une crosse.
Naklucht, yr. petite piece comique, petite
farce de theatre.
Nakluiven, b. w. (ik kloof na, heb nagekloyen) , ronger apres, ronger encore une fobs
ce qui a déjà ete ronge.
Naknaging, nakluiving , vr. action de ronger
une seconde fois; zie Naberouw.
Nakneden, b. w. (ik kneedde na, heb nagekneed), berkneden, petrir une seconde fobs
ce qui n'a pas ire encore biers pótri, e,
repels ir.
Naknorren, b. w. (ik knorde na, heb nageknord), suivre en grondant, grander apt*.
Nakoeteren, b. w. en o. (ik koeterde na,
heb nagekoeterd), kromtonen, gebrekkig
fpreken, nadoen, imiter en baragouinant
les paroles de q. q.
Nakoken, b. w. (ik kookte na, heb nagekookt), herkoken , op nieuw koken , faire
cuire, bouillir apres, une seconde fois, recuire.
Nakomelingen, yr. meerv. nazaar,itageflacht,
descendants; lignee, posterite, f.
Nakomelingfchap , o. posterite, lignee,
(nakomelingen). De ganfche — van hem is
dood , toute sa posterite est morte.
Nakomen, o. w. (ik kwam na, ben nagekomen), na ieinand komen of volgen, venir
apses, venir plus tard qu'un autre. Ik zal
je viendrai aptes, b. w. fig. volbrengen, houden, executer , tenir, remplir ce
que Pon a promis, accomplir,, observer,
effectuer, obtemperer. Zijne belofte —,
tenir, remplir, etc. sa promesse. Hij is uwe
bevelen nagekomen, II a execute, etc. vog
ordres. Men moet Gods wetten faut
observer les lois de Dieu. lemands eer to
donner des atteintes a q. q.
Nakomend, e, b. n. toekomend , futur, e,
qui est a venir: Het —e geflachc, la generation future.
Nakomer, m. epvolger, successeur. nakometing, descendant. —, volbrenger, uitvoerder, enz. executeur, etc.
Nakoming, yr. volbrenging, accomplissement,
m. execution, observation de q. ch.
Nakomst, vr. latere komst, arrivee tardive.
Nakraam, yr, toevallen en ligchamelijke ongemakken, die wel, na eene gelukkige bevatting, der kraamvrouwen overkomen, suites d'-in accouchement, de couches,
Nakrant, yr. gazette extraordinaire.
Nakreet , m. cri qui se fait apres, tardif.
Nakrijfchen, zie Nafchreeuwen.
Nakroost, 0. posterite, lignee, race, f
Nakruijen, b. en o. w. (ik kruide , krooi ,
krood, na, heb nagekruid, nagekrooijen,
nagekropen); suivre q. q. pour transporter
q. clz. avec une brouette.
Nakruipen, b. w. (ik kroop na, hub, ben
nagekropen ), suivre en rampant, en se
trainant, camper apres.
Nakruisen , b. w. (ik kruiste na, heb nage.
kruist), (fcheepsw.), suivre en croisant.
Nakuijeren, b. w. (ik kuijerde na, heb nagekuijerd), suivre q. q. en se promenant.
Nakuifchen , b. w. (ik kuischte na, heb
nagekuischt), nettoyer encore, de nouveau;
fig. Nabootfen.
Nakunde, yr. eene onrclekking, die naderband
verkregen worth, connaissance qu'on acejuiert apt* ou ensuite.
VV2
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Nakwijnen, o. W. (ik kwijnde na, heb nage- Nalezer, m. naleester, yr. van korenaren
kwij nd), languir encore quelque temps.
glaneur,, glaneuse; op de wijnbergen,grapNakwelen, b. w. (ik kweelde na, heb napilleur, grappilleuse.
gekweeld), imiter en chantant harmonieu- Nalezing , yr. ( van korenaren), glanage , tn.
sement. Eenen vogel
imiter le gazouilglanure; — op de wijnbergen, grappilla•
lenient d'un oiseau.

ge, m.

Nalagchen, b. w. (ik lachte na, heb riagelag- Nalichten, b. w. (ik lichtte na, heb nagechen), sire derriere le dos de q. q., en se
licht), eclairer 4 q. q. en le suzvant.
Nalikken, b. w. (ik likte na, heb nagelikt),
moquant de lui; rite apres q. q.
lecher encore une fois, lecher ce qui a dela
Nalaten , b. w. (ik liet na, heb nagelaten),
na zijnen dood in de wereld achterlaten,
ea lecke; e.
laisser. Hij laat eene vrouw en zes kinde- Naloeijen, b. w. (ik loeide na, heb nageren na, :1 laisse tine femme et six enfants.
loeid), mugir, beugler apres; suivre en
Hij heeft veel geld nagelaten, it a laisse, beuglant.
beaucoup d'argent; — oyerleveren, trans- Naloeren , b. w. (ik loerde na , heb nageloerd),
tnettt e. De berigten door de under; nagelaten,
suivre q. q. de roeil en replant, oil pour
les lumieres transmises par les anciens. fig.
repier.
niet doen , verzuimen, ne pas faire, omettre, Naloeven, b. w. (ik loefde na, heb nagenegliger,, rnanquer 4. Doe al het noodige,
loefd), suivre en louvoyant.
zonder iets na te laten , faites tout ce qu'il Naloop , m. toeloop , affluence, vogue, f.
grooten toeloop hebben, etre-fort
ait,
sans
rien
omettl
e.
Gij
laat
uwe
pligften na , (verzuimt dezelve) vous negligez Veel
moeite, geloop , peine, course,
couru.
cette affaire come
vos devoirs , vous avez manqué a vos deDie
zaak
heeft veel
f.
beaucoup de peine, bien des courses.
voirs. Onz: (met hebben) laten ilaan ,
manquer, ne pouvoir s'emp?cher. 1k kan Naloopen, b. en o. w. (ik liep na, ben naniet — u to waaifchuwen, le ne puffs mangeloopen) cons it apres, suivre q. q. en conquer,, m'empécher de vous avertir ou tie vous
rant. Een meisje —, courir une Idle. Het
geluk loopt hem altijd na, la fortune le
ecrire. ophouden cesser. Hij heeft nagelaten , opgehouden te betalen , il a cesse
suit partout.
vertie payer.
Nalooper,, in. qui court apres q. q.
Nalatenfchap, yr. erfenis, boedel, succession,
volger,, persecuteur.
hoirie, f. heritage , no. Van eene — af- Nalooping , yr. najaging, enz. pouosuite.
ftand doen , renoncer a une succession. Hij Naloopfler,, yr. cells qui court apt es q. q.,
vervolgfler, persecutrice.
qui poursuit.
heeft zijne zijn erfgoed, verkocht, 11
a vendu son heritage. — van roerende goe- Naluiden , o. w. (ik luidde na, heb nageluid) ,
deport:He,
sooner
encore
quelque
temps.
deren eens geestelijken , monniks ,
Naluisteren , o. w. (ik luisterde na, heb nadefroque, cotte-morte.
Nalatig, b. n. verzuimachtig, onachtzaam,
geluisterd) , scouter avec attention, priter
nonchalant , e. negligent, e. Gij zijt in
r oreille.
alles zeer vous êtes bien nonchalant, Namaag, in. en y r. bloedvriend, bIoedvriennegligent , en tout-; bijw. negligemment ,
din , proche parent , e.
nonchalarnment, par maniere d'acquit. Een , Namaagfchap , yr. naverwantfchap , proximite
de sang, proche parents. — van vaders zijdie, gedaagd zijnde, — is voor den regter
te verfchijnen , (bij het geregtshof) defrilde , consanguinite.
Namaaijen, b. w. (ik maaide na , heb nagelant ; fig. — worden , sommeillet.
Nalatigheid , yr. verzuim , achteloosheid , niet
maaid), faucher apres, re faucher.
volbrenging , nonchalance ,negligence ,inad- Namaaijing, yr. action de refaticher,
vertance , omission, f. manquement ; m. Hij Namaaifel, o. ce qu'on a refauche , e. second
laat al zijne zaken door zijne — of achtefauchage, m. zie Nagras.
loosheid , in verval geraken, it laisse
Namaak , y r. dat nagemaakt Namaakfel, o.
toutes ses affaires par sa nonchalance. Hij
Namakilyg , yr: ce qui est contrefait , invite oil
heeft zijn geluk door zijne verloren, id
cop.ie ; ouvrage contrefait, m. contrefacon,
singerie;
a perdu sa fortune par sa negligence. Een misimitation , copie ,f.boertige
flag nit —, verzunn , une faute d'onzission.
ftig nagetnaakte vruchten, des fruits factiEr is niemand , die niet aan eenige—; eenig
ces on fictices.
gebrek, onderhevig is, it n'y a personne qui Namaals, bijw. daarna, ci apres, a l'avenir,
ne soit sujet a quelque rnanquement.

etc.

printemps.

a tte1 bien contrefait sa signature.

Nalating, yr. niet-nakoming, niet-vervulling, Namaand , yr. derniers fours du moil, la fin
inobsetvance, fauee, omission. De — der
du viols.
voorfchriften vernielt de tucht, l'inobser- Namaauwen , b. w. (ik maauwde na , heb navance des tegles ruins la discipline.
geniaauwd), miauler apes , suivre en miatiNaleen , o. achterleen , arrtere-fief,
lant.
Nalekken, o. w. (ik lekte na , ben , heb na- Namaken, b. w. (ik maakte na, heb nagemaakt), naapen, nabootfen , enz. signer,
gelekt), cooler, degoutter encore quelque
contrefaire, imiter, copier. Hij heeft zij-;:emps.
ne handteekening zeer goed nagemaakt, id
Nalente, yr. einde van het voorjaar ,fin du
Naleppen, b. en o. w. (ik lepte Da, heb na- Namaker, m. nabootfer, imitateur, copiste.
gelept), dikwijls en met kleine teugjes Namalen , b. w. (ik maalde na, heb nagemaald),
nafchilderen , copier au pinceau. —, het meel,
dcinken, buvotter; continuer de buvotter,
dat in de groeven der molenfleenen overge(apres les antres).
bleven is, door middel van een weinig graan,
Naleven, 0. overlevering, (in de praktijk)
dat op nieuw gemalen wordt, daaruit te
survie, f. zie Overleveit.
verdriiven , hermalen, moudre ce qui est
Nalezen , b. w. (ik las na, heb nagelezen),
rests dans les meules , remoudre.
overlezen, relire, suivre q. q. en lisant.
Korenaren glaner. nalezing houden Namanen , b. w. (ik maande na , heb nagemaand ), fchuld invorderen , die betaald is,
na den wijnuogst, grappiller ou gra_ppeter.

de
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demander encore une fois ce qui est (Ufa
PaYe.
Namaning, yr. demande du payement d'une
Bette deja payee, demande reiteree d'argent.
Namelijk, bijw. te weten , c'est-h-dire, savoir. bid , met name , bijzonderlijk ,
nommement, par son nom ; principalement.
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Napok, yr. pustule de petite verole qui vient
et stivure, apres les mitres.

Napolijsten, b. w. (IA polijstte na, heb nagepolust), polir encore une fois, repolir.
Napost, m. messager qui arrive le dernier.
Napraat , m. naverhaal , herzegging , redite,
f. Ik wil er geen' — van hebben, je ne

Namelken , b. w. (ik molk na , heb nagemolveux pas qu'on en parle.
ken), traire apt es un anti e, tine seconde Napraten, b. w. (ik praatte na, heb nagepraat), contrefaire le langage de q. q.; refois.
Nameloos, b. n. anonyme, sans nom.
dire ou raconter ce que l'on a entendu;repeNamen , zie Noemen.
ter les paroles de q. q. Zie Nabaauwen, ook
Naverhalen.
lumens, bijw. van wege, tie la part, au
Naprater, m. qui cause, raconte, redit, etc.
nom de.
Nameten, b. w. (ik mat na, heb nagemeco qu'un autre a deja dit , ce qu'il a entendu , ou oui dire.
ten ) , overmeten , mesurer de nouveau , remesurer.
Napreken, b. w. .(ik preekte na, heb nage.
Nameting, yr. action de remesurer„.
preekt), de item en leiding van eenen preapres-dine, on diner, apresdiker nabootfen, contrefaire unpredicateur,
Namiddag,
midi. Des —s, apres le diner. (in de pr.)
inviter sa voix , etc.
apres-dinee ou relevee. Des — ten drie uur,, Napvol, m. jattde, ecuelMe, f.
a trois heures de relevee.
Nar, zie Gek, Dwaas.
Namiddagilaapje, o. meridienne, f: (Spaansch Naraad ,
conseil qui vient trop tart!, conwoord) sieste on siesme, f.
seil tardif:
Namis , vr. herfstmis, foire d'automne.
Naraden, b. w. (ik reed na, heb nageraden),
Nanacht, yr. la fin Bela nuit , le point du four.
conseiller trop turd, donner un conseil
Naneef, m. arriere neveu.
nakomeling,
tardy:
descendant.
Narammelen , b. w. (ik rammelde na , heb
Naneuzen, b. w. (ik neusde na, heb nagenagerammeld), contrefaii e en bredouillant ,
neusd), neuswijs navorschen, rechercher cubredouiller apres.
rieusement.
Narcis , • yr. eene welriekende bloem (tijloos),
Nanicht, yr. arriere-niece; descendante.
narcisse. Planten van het geslacht der liarNankin , o. soort van stof, uit Sineesche
cissen , narcissoides, m. pl.
boomwol gernaakt, nankin ou nanquin. Nan- Narcisfebol, m. caieu , oignon, de narcisse.
quinet , nanquinette,
Narcisfefteen, m. narcissite, f:
Nanoemen, b. w. (ik noemde na, heb nage- Nardus, m. eene snort van lndiaansch gras,
noemd), nommer apres. De nagenoemde
nard , aspic.
getuigen , les temoins nommes ci-apres.
Narduszaad , o. (in de kruidk.) juffertjes in het
Nanoen , zie Namiddag.
groen , nigelle de Mamas, f —, rood onkruid
Naoogen, b. w. (ik oogde na, heb nagein het koren , honingdaauw, nielle,
oogd), suivre des yews.
Narede, zie Slotrede.
Naoogsr, m. arriere-recolte , arriere mois- Nareizen , b. w. (ik-reisde na , heb nagereisd),
s'on, f.

suivre. q. q. qui est deja parti, le poursui-

Naoogiten, b. w. (ik oogfte na, heb nagevre en voyageant.
oogst), faire tine seconde moisson ou recolte Narekenen, b. w. (ik rekende na, heb nagede ce que l'on a laisse.
rekend), hertellen , recompter,, examiner de
Nap , m. een ronde, uitgeholde houten bak,
nouveau un compte, en pile la revision.
ecuelle, jatte, de bois, f. Uit eeneu — Narekening, yr. compte plus exact, in. action
drinken boire dans une ecuelle de bois. —
de recompter.
(bij de bakkers),
f.
Narennen, b. w. (ik rende na, heb nageNapeinzen , b. w. (ik peinsde na, heb nagerend), poursuzvre q. q. au galop, ventre
peinsd), peinzend nadenken, mediter sur,
terre , en pleine carriere.
reflechir profondement, etc.
Narigt, o. berigt, avis , avertissement, m.
Napeinzing, yr. reflexion, profonde mediinformation, nouvelle, connaissance,f. Tot
tation.
uw
, pour vows avertir,, sachez-bien.
Naperfen, b. w. (ik perste na, heb nage- Narijden, b. w. (ik reed na, ben nagereden),
perst), remettee sous la presse; presser une
iemand te paard of in een rijtuig suivre
seconde fois , de nouveau.
q. q. a cheval ou en voiture —, fig. dwinNapgat, iemand, die, beroofd van het gegen , noodzaken, contraindre. Ik zal hem
bruik zijner beenen of voeten, zich in eenen
wel — om te betalen, je le contraindrai,
houten bak voortfleept, cul-de-jatte.
poursuivrai, biers a payer ce qu'il dolt.
Napijpen , b. w. ( ik peep na, heb nagepe- Naroeijen, b. w.
roeide na, heb nagepen), nafluiten, sifter a l'imitation de q. q.,
roeid), suivre en ramant , a rattles.
sifter api es.
Naroep, m. daad van naroepen. Ookeen groot
Napkruiper, zie Napgat.
gerucht van eene zaak , die ergens gefchied
Naploegen , b. w. (ik ploegde na, heb nageis, cri qui se fait apres q. ch. , grand bruit
ploegd)„ labourer de nouveau, tine seconde
d'une affaire qui a eu lieu.
fois.
Naroepen, b. w. (ik riep na, heb nageroeNapluizen, b. w. (ik ploos na, heb nageplopen) , crier apres q. q.; appeler en criant.
zen), eplucher encore une fois , de nouveau;
Zie 1Nafchreeuwen, Uitjouwen.
fig. naauwkeurig onderzoeken, examiner, Naroffelen, b. w. (ik roffelde na, heb nagerechercher exactement.
rofteId), copier ou contrefaire grossierement.
Napluk, m. tie daad van naplukken a dernierc Narollen, b. w. (ik rolde na, ben, heb narecoite, derniere cueillette, de fruits, etc.;
gerold), suivre en roulant. o. w. rouler
action de cneillir une seconde fois.

encore q. temps, continuer de rouler.

Naplukken , b. w. (ik pinkie na , heb nage- Naroomen,.b. w..(ik roomde na-, heb nageune secondelois, apres un autre.
roomd), &rimer encore une lois , de nouveau.
Vv3
Na-

NAS
Narchrijven, b. w. (ik fchreef na, heb nagefchreven), door fchrijven nabeelden. Een
suivre avec fracas , a cheval ou en voiture.
voorbeeld
, imiter en ectivant, on en
Narouw, zie Naberouw.
suivant une exemple. affchrijven , overNarren, o. w. (ik narde , heb genard), met
fchrijven , copier, transcrire. Uit iemands
de narrenfleden rijden, (arren) aller en
mond de woorclen opfchrijven , Ocrire sous
traineau, tire par un cheval, sur la neige
la d'ctie de q. q. dat in het fchrijven
ou sur la glace.
verzumid is, naderhand inIchrijven 5 inscrire
Narrenbel, vr. sonnette, clochette d'un sot,
NAR
Narosfen, b. w. (ik roste na, hebnagerost),
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d'un fou.

ores ce que ron avait neglige, ectire apres.

lie, sottise , f. ouvrage de fon, no.

condo

narval.

mers apres d'autres corsaires.

eenen brief nazenden achter remand,
hem door het regt vervoigen, envoyer des
lettres pour decouvrir q. q. om voor
tise , bouffonnet le ; badinerie , arlequinade.
cigen wei k nit te ge y en , (letterdieverij
Narrenflede, yr. traineau ferre a glace , et
plegen)
qui est wane par ton cheval, dont le barNafchfijver,, rn. affchrij yer, copiste, scribe.
nois est plein de grelots.
Nafchrijving , vr. atfchnjving, copie.
Narrentuig, o. voor eene flede, harnois
Nafchrobben, b. w. (ik fchrobde na, heb na—, zotternij , jouet de foal,
grelots,
gefchrohd), op nieuw fchoon maken , frotpl.
babbles ,
ter, nettoyer (nn plancher, etc.) tone seNarrenwerk , o. Narrerij , yr. Gekheid, fo-

Narrenkap, vr. zie Zotskap.
Narrenpots, yr. g.ekkeinj , potfeinakerij , sot-

, refrotter, renettoyer.

Narrig, b. n. gemelijk, chagrin, e, de mato- Nafchudden, b. w. (ik fchuddede na, heb
nagefchud), secouer de nouveau, encore
vaise humeur.
tine fois.
Narrigheid, yr. chagrin , no. man y aise bumenr.
Narukken, b. w. (ik rukte na, heb nage- Nafchtujeren , b. w. (ik fchuijerde na, heb
nagefchuijerd),
y es getter on brosser encot e
rukit), suivre a la marche , marcher apres.
une fois, de nouveau.
Narwal, in. walrus, zekere groote visch in
de ijszee, kenbaar aan den langen vooruit- Nafchuiinen , b. w. (ik fchnimde na, heb nagefchuimd), ecumer de nouveau, encore
ftekenden tand, die als een hoorn op de
tone fois ; (zeew.) naftroopen , ecumet les
linkerzude van het bovenfte kaakbcen itaat,
Nafchallen , b. en o. w. (ik fchalde na , heb Nafchunner, m. zeefchuimer, zeeroover, eels.
tneur de user, corsaore, pirate , qui vient
nagefchald), naklinken, resonner apres.
apt es d'autt es.
Nafchaven, b. w. (ik fchaafde na, heb nag,efchaafd), raboter de nouveau pour rendre Nafchuiyen , b. en o. (ik fchoof na, heb,
ben nagefchoven), pousser am-es. —, na
plus un
e.
anderen fill henen gaan, wegfluipen, s'eclipNafchelden , b. w. (ik fchold na , heb nageser, s'esquiver apt-es d'autres.
fcholden), crier apres q. q. en disant des
Nafchuren
, b. w. (ik fchuurde na, heb nageinjures.
fchuurd), ecurer encore une fois, recurer.
Nafchen, o. w. (ik naschte, heb genascht),
fnoepen,goeter par friandise, etre friand, Naflaan , b. w. (ik iloeg na, het) nageflagen)
door Haan namaken, nageslagen teeken,
e.
, (in Gron.) Kobassen , zie dit woord.,
contt emarque contrcfaite. Geld, enz.
Nafchepen , o. meerv. vaisseaux qui viennent
la monnaie, etc: opflaan, naapres d'autres;- fprw. Met de — komen,
faire dechercher,
feuilleter (dans no livre).
zoeken ,
zone zaken laten verrigten door eenen anSla die plaats eens in den bijbel na, cherderen, 'etre des derniers, etre le derniera venir.
chez ton peso cet endroit dans la bible. Et
Nafcher, m. celui qui gat' te par friandise,
heb reeds eenige' fpraakkunsten nageslagen,
friand.
doorbladerd, om deze uitdrukking te vinden ,
Nafcherij, yr. lekkernij, fnoeperij, friandise.
fat déjà feuillete quelques grammaires pour
Nafchetten, b. w. (ik fchetfte na, heb nagetrouver ce terme ; o. w. De klok flaat na,
fchetst), imiter en esquissant.
na andere klokken, zij is achter,, Not-loge
Nafchieten, b.
(ik fchoot na, het), ben
sonnc apres, retarde , est en retard; ook
nagefchoten), met een geweer achter iein het kolffpel , pousser apres. 1.1c nsoet namands rug fchieten, tirer apres q. q.
flaan, it fact que je pousse apt-es.
naijlen , s'elancer vers, apres q. q.
Nafchikken, b. w. (ik fchikte na, heb nage- Naflag , in. flag na het uur, coup d'horloge qui
t etarde , heure en retard. —, flag na eenen
fchikt), envoyer, apres.
anderen , coup fait , porte, apres un autre
Nafchilderen, zie Namalen.
coup. —, valsch geld, ens., fausse monNafchimpen , zie Nafchelden.
naie, f etc.
Nafchip, o. vaisseau dernier arrive, m. fpr. w.
floet, gegevolg , suite, f.
Met de nafchepen komen, etre des derniers, Nalleep ,
volg , totiiu. Hit kwam aan met eenen ,
etre le dernier
venir.
it arsiva avec sine grande suite, un grand
Nafchonw, yr. de daad van nafchouwen; de
train.
laatfle fchouw doen, seconde ou derriere
Nallenderen , b. w. (ik flenderde na, ben noinspection des digues, des canaux, etc.
geilenderd), suivre a pas lents.
Nafchouwen, b. w. (ik fchouwde na, heb
nagefchouwd), visiter,, inspecter une se- Naflepen, b. en o. w. (ik fleepte na, hob nageileept), achter zich flepen. flepend meconde fois.
deyoeren naflearen, trainer avec sot , apres,
Nafchreeu wen, b. w. (ik fchreeuwde na,
entrainer avec soi. Een (chip —, remorquer
heb nagefchreeuwd), crier apres q. q.
Aafehreijen, b. w. (ik fchreide na, heb nason navire, pt cadre ton vaisseau a la regefchreid), pleurer apres, acconopagner de
morgue.
ses pleurs.
Naflieren, b. w. (ik flierde na, heb nagefiord), suivre en glissant, glisser apres.
Nafchrift, o. affchrift, copie. achter aangevoegde regels in eenen brief, postscrip- NaIlijpen , b. w. (ik fleep no , heb nageflepen),
nabootfen met
t= , (Latijnsch woord)
herflijpen, remoudre.
Nafchrijden, b. w. (ik fchreed na, ben naflijpen,
, contrefaire en aiguisant.
gefchreden), suivre a grands pas.
Naflijping , yr. herflijping , action de remoudre.
Na-
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Naflingeren, b. w. (ik flingerde na, heb na- Nafpoeden, (nafpoeijen) b. w. (ik fpoedde
na, heb nagefpoed), met fpoed nakomen,
geflingerd), jeter on lancer apres en fronsuivre vite , en diligence, marcher a grands
dant. Waggelend volgen, suivre en
vacillant.

pas vers q. q.

agriable, desagreable.

nie, medisance, f. mauvais bruit , m.

apres.

calomnier q. q. medic e de q. q.

Nafluipen, b. w. (ik Hoop na, ben nageflo- Nafpoelen, b. w. (ik fpoelde na, heb nagefpoeld), rinser encore tine fois , de nouveau.
pen), suivre secretement , se glisser apres.
Leelijke — (van Nafpoorder, m. onderzoeker,, investigateur,
Nafmaak, m.
rechercheur.
eenigen drank), deboire. Die wijn heeft
eenen ce y in a du deboire; fig. nabe- Nafporing, yr. onderzoek, investigation.,
perquisition; zie Nafpeuring.
berouw,, regret, repentir, tn. suites ameNafporen , Nafpoorlijk , zie Nafpeuren , Nares du crime, f. pl.
fpeurlijk.
Nafmaken, o. w. (ik fmaakte na, heb nagefhiaakt), eenen lekkeren , leelijken nafinaak Nafpraak, vr. flecht gerucht, dat van iemand
gaat ; lastering, mauvaise reputation; calomhebben, avoir tin un atriere-gout,
Nafmakken, b. w. (ik fmakte na, heb nage- Nafpreken, b. w. (ik sprak na, heb nagesproken), voorgesprokene woorden nazeggen,
fmakt), jeter rudement apes.
repeter les paroles de q. q., inciter q. q. en
Nafrnart, yr. fmart die naderhand komt, don•
parlant, etc. lemand achterklappen,
lent ou peine qui vient apres, qu'on ressent
Naimeden, b. w. (ik fmeedde na, heb nage- Nafpringen, b. w. (ik fprong na, heb nagefprongen), canter apes, suivre q. q. en
fmeed), contrefaioe ou imiter en forgeant.
sautant. Win durft mid ? qui ose faire le
Nafmijten, b. en o. w. (ik fmeet na, heb
saut que je ferai?
nagefmeten), jeter apses. De jongen. fineten hem met fteenen na, les garcons fete- Nafpugen, b. w. (ik fpoog na, heb nagefpogen), cracker apres.
rent des pierres apes
Nafmullen , o.
(ik fmulde na , heb nage- Nafpuiten, b: w. (ik fpoot na, heb nagefpoten), sdringuer apres, encore tine fois.
fmuld), faire bonne chere apt-as d'autres.
Nafnappen, b. w. (ik fnapte na, heb nage- Nafpuwen, zie Natpugen.
fnapt), repOter on redire ce que l'on a en- Naitamelen, (Naftameren) b. w. (ik flamelde
na, heb nagefiameld), flamelend nafpreken,
tenths.
redire; be' gayer, contrefaire en blgayant ; fig.
Nafnellen, b. w. (ik fnelde na, heb nagemet minder verhevene taal eene Ichoone en
fneld), apres, poursuivre avec
fierlijke rede nazeggen, mal repdter en
vitesse.
beau discours.
Nafnijden , b. w. (ik fneed na, heb nagefneNallameling, yr. action de contrefaire en beden), imiter en gravant , en taillant.
gayant.
Nafnoeijen, b. w. (ik fnoeide na , heb nagefuoeid), tallier, dmonder, (des arbtes) Naftank , m. een flank die van jets vuils blijft ;
ook fig. mauvaise odeur qui reste de q. ch. ,
vice second fois , de nouveau.
Nafnorren, o. w. (ik fnorde na, ben nage- Nafnappen, b. w. (ik fiapte na, heb en ben
nagellapt), met groote treden nagaan , suifnord), suivre avec bruit on en bourdonnant.
vre a grands pas. —, iemands Happen naNathuffelaar, m. curious, qui fourre son nez
bootfen ; fig. lemands bekwaamheden naftrepartout ; fig. doorzoeker, uitpluizer, fareyen, suivre q. q. Sur ses pas," marcher tar
teur, dplucheur.
les traces de q. q. etc.
Nafnuffelen , b. w. (ik fnuffelde na, heb nagefnuffeld), fnuffelend nazoeken, nieuws- Naflaren, b. w. (ik fiaarde na, heb nageflaard), met flarende oogen nazien, suivre
gierig nafpeuren , doorfnuffelen, fureter,
1builler, examiner sozgneusement , chercher
partnut.
Nafnuffeling, yr. recherche exacts , action se
chercher partout , etc.

de l'oeil en regardant fixement.

Naftellen , b. w. (ik ftelde na, heb nagefteld),
achter iemand ftellen, minder achten, placer apses, postponer, estimer moms. —, la-

gen leggen, dresser des embfiches , tendre
Nafpatten, b. w. (ik fpattede na, ben nagedes pieges a q. q.
fpat fpattend nafpringen, rejaillir apses.
Nafpel, o. fpel, dat naderhand, of het laat- Naftevenen, b. w. (ik fievende na , heb nagefievend , suivre a la voile.
fie gefpeeld wordt, petite piece qu'on joue
a la fin, farce , f:
Naltijgen, zie Naklimmen.
Nafpelen, b. w. (ik fpeelde na, heb nage- Naftinken, o. w. (ik flunk na, heb nagefionfpeeld), fpelend nabootfen, imiter en jouken), laisser une mauvaise odour.
ant ; fpelen nadat e4 reeds gefpeeld is, Naftoffen , b. w. (ik itofte na, heb nageftoft)
later fpelen, jouer apres on a la fin. o. w.
epousser, balayer encore tine felt.
Nog eenigen tijd een fpel vertoonen, jouer Naftooten , b. w. (ik ftiet na, heb nageflooencore qvelque temps.
ten), pousser on donner tin coup par derri.4Nafpellen, b. w. (ik fpelde na, heb nagere , pousser apres.
fpeld), inciter en dpelant.
Nattorten, 0. w. (ik forte na, heb nageNafpelling, yr. action d'imiter en epelant.
fort), repandre apres (met zijn) navallen,
Nafpeuren, (Nafporen), b. iv (ik fpeurcle
timber apses.
na, heb nagefpeurd), iets op het fpoor na- Naftreven , b. w. (ik flreefde na, heb nagezoeken, rechercher, suivre a lapiste, a
fireefd), naar jets fterk begeeren, aspirer
la trace ; guiter. Len pert op het fpoor—,
a q. ch., ambitionner. Naar iemands vriendopzoeken, suivc e un serf a la piste , le
fchap ftreven , rechercher l'amitid de q. q.
gaiter ; fig. naauwkeurig nagaan; nafporen, Naftroomen , b. w. (ik firoomde na, ben naonderzoeken, approfondir, examiner , s'engeftroomd), cooler apres.
querir,, etc.
Naftroopen, b. w. (ik firoopte na, heb naNafpeuring, yr. nafporing, recherche exacte;
gefiroopt), aller a la picoree, faire encore
enquite, quite, —

des courses, butiner apres d'autt es.

qu'on pent approfondir et pindtrer.

d'autres.

Nafpeurlijk , b. n. doorgrondelijk , penetrable, Naftrooper, us. celni qui va a lapicoreeapres
Vv4
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Natlrooperij , yr. course , f:

NAT
in. qui Nationaal, b. n. (ond. w.) aan een geheei
se fait apres.
yolk eigen, national , e. Nationale yolksNafluiven , 0. w. (ik roof na, heb nageflozeden , des moeurs nationales. Nationale ver.
yen), suivre en faisant de la poussitre; fig.
gadering 5 assemblee nationale. Een lid hiervervolgen, suivre q. q. avec
lemand
van, un conventionnel. — karakter, natio.
vitesse et en desordre.
wijze , nationalement.
nalite, f. Op eene

Natturen; zie Nazenden.
Nationaliferen , b. w. (ond. w.) (ik nationa'
Nat , b. n. ?muffle, e.
lifeercle, heb, ben genationalifeerd), aan
vochtig, humide.
regenachtig, pluvieux, se. Het is te —
een yolk eigen maken ; tot burger waken;
weder om te gaan wandelen, it fait trop
van eene vreemde natie als landsman, als
rnouille pour se promener. Het papier, de
burger opgenomen worden, het burgerregt
grond is nog —, le papier, la terse, est
verkrijgen, naturaliser. Men kan rnij niet
meer als vreemdeling berchouwen, C een
encore humide. — maken, bevochtigen ,
worden ,
Duitfcher zunde), ik ben genationalifeerd
mouiller, baigner, tremper.
(genaturaliieerd), on ne pent plus me rese mourner. Door en door —, tout trempe ,
garder comme etranger,, je me suis naturalist.
e.
vreest natte voeten, te krijgen, al
traint de se mouiller les pieds. Hij is van Natmabing, yr. bevochtiging, mouillure.
meet door en door —, el est tout trempe Natogt , m. achterhoecle , arritt e garde , f.
de sueur, tout en nage. Zijne wangen waren Natrachten , b. w. (ik trachtte na , heb nagetracht), nadenken, napeinzen, waiter,
-, van tranen, it itoit baigne de larmes.
teflechir profondement sur q. ch. —, nazetHet papier —waken, bevochtigen , tremten , poursuivre, rechercher, aspirer
per le papier. Natte , vloeibare , koopwaregentendre a q. ch., s'efforcer de.
ren, des marchandises liquides.
achtig weer, un temps pluvieux; fig. brae- Natred, zie Natreding.
der van de natte gemeente , iemand die aan Natreden , b. w. (ik trad na, heb nagetreden), iemands treden namaken, marcher sur
den drankevertlingerd is, ivrogne, biberon ,
les pas de q. q. , suivre les pas. —, achtet
buveur; zie Dronkaart.
iemand treden, ilatelijk hem nagaan, marNat, o. allerhande vocht , dat waterachtige
cher apres q. q.
deelen in zich heeft. Vocht, —, liqueur, f.
—, water, eau, f: Treed niet in het — Natreding, vr, action de suivre, de marcher
regen,pluie,
5 achtervolging, pourstir les pas de q. q.
see marchez pas dans l'eau.
-, fop, vleeschnat, bouillon, tn. —,
suite.
drank, boisson, f. etc. Hij is een lief- Natrekken, b. en o. w. , (ik trok na, heb,
ben nagetrokken), volgen , suivre en mat( den drank ), it aime
hebber van het
chant, en voyageant; voyager sur les traces
la Poisson, a boire: Hij lust zijn —
en droog, it aime a boire et a manger.
de. Zie Nateekenen.
Krachtig —, bisque, f. Eene krachtige Natrippelen, b. w. (ik trippelde na, ben na.
getrippeld), suivre q. q. 4 petits pas.
kreeftenfoep, tine bisque d'icrevisses.
Natten, b. w. (ik nattede , heb genat), nat
(fcheepsw.) la mer.
maker, bevochtigen humecter,mouiller, dc'Nataal, Nr. ichimpende napraat, laster, criT
tremper , moiter. Het papier tot den druk
tique, censure, calomnie.
, emmouiller le papier. De zeilen
Natachtig, b. n. wat vochtig, humide, unpeu
peter, mouiller les voiles. Het gefchut —,
regenachtig, pluvieux, se,
e.
rafraichir
le
canon.
met water verkoelen ,
humide.
Nateekenen, b. w. (ik teekende na, heb na- Nattigheid, yr. zie Natheid.
geteekencl), dessiner, copier d'aprts un mo- Natuimelen, b. w. (ik tuimelde na, ben nagetuimeld), tuimelend na y allen, narollen,
naar eene fpons, aftrek van eene
eible.
rouler ou tomber apres en culbutant, culbuter
teekening makes, calquer.
aftrek van eene
apres.
Nateekening, yr. copies
Naturaliferen , b. w. (ond. w.) (ik jiatura.
teekening, calque.
lifeerde , heb genaturalifeerd ), als inboorNatelen , b. w. (ik teelde na , heb nageteeld),
ling aannemen , naturaliser. Hij was vreemnaar een ander foort of ras telen , naderdeling, maar is genaturalifeerd, it etait
hand telen, engendrer,, procreer apres.
Natellen , b. w. (ik telde na, heb nageteld),
&ranger,, mais it est naturalise ; zie
onaliferen.
recompter, compter de nouveau.
Natelling, yr. overtelling, action de recomp- Naturalist, in. (ond. w.) voorfiander van de
natuurlijke godsdienst; een natuurkundige,
ter, on de compter de nouveau, verification
de calcul, f. recensement. m.

naturaliste.

Nater , yr. eene flangenfoort, met fchilden Natuur,, vr. beteekent in het algenieen de
werkende kracht, zoo wel in elk ondeelig
onder den buik en fchubben onder den
ligchaam, als in alle ligchamen te zamen
hart, adder, aspic, in.
genomen , wanneer men zich dezelve als eene
Natertong, zie Slangentong.
eenige kracht voorftelt. Vooreerst , in elk.
Naterwortel, m. (eene plant,) bistorte ,
ondeelig ligchaam ; wat een levcnd fchepNatgierig, b. n. genegen tot den drank ,
fel, van zijne geboorte af, en in verderen
adonne , e, a la boisson , ivrogne , buveur, se.
zin, wat elk ding , dat is, van zijnen oorNathals, m. ivrogne; zie Dronkaart.
(prong af, toekomt. In bepaaldere beteeNatheid, nattigheid , yr. vochtigkeid, humikepis, de vereeniging van het menigvuldige
ditd, moiteur.
in een ding, waarin de grond van alle verNatie , yr. gefiacht, yolk ,nation ,:f.peuple, 121.
andering beilaat; de werkende kracht van
Natje , Yr. fierke drank., liqueurs fortes, f.
ieder ligchaam, naar den acid zijner zamenpl. fain. Hij lust zip — en droogje wel,
fielling, nature. —, het geheelal, Puniil aime a manger eta boire, les deuces de
vers , m. Alles herleeft in de—, tout revit
la table et le via.
dans l'univers. Wie kan de — van alle
Natijd,-m. heifst, nazomer,, automne.
gen navorfchen? qui peat rechercher la naNatimmeren , b. w. (ik timmerde ea, heb nageweld aantore de toutes choses ? Zijne
getimmerd), b4tir d'apres le plan de q. q.
doers, forcer sa nature. De geheele — preimiter la charpente tie q.
dikt
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dikt ons, dat er een God is, toute la na- Natuurkundige, m. physicien, versant en phr
sique, naturaliste.
Lure nous preche qu'il y a un Dieu. De wetten der — volgen, suivre les lois de la na- Natuurkundiglijk, bijw. physiquement.
wire. De gewoonte wordt dikwijls eene Natuurlijk, b. n. naturel, le. De —e verPhabitude est souvent une semogens, les facultes naturelles. De —e
tweede
werking, Peffet nature!. De —e gefchiedeconde nature. De — was mild jegens hem
nis , Phistoire naturelle. —e Godsdienst, yr.
met hare gaven, la nature lui a eta liberareligion naturelle, f naturalisme ,m. Zojne
le de ses dons. De aan zich zelve overge—e nieuwsgierigheid heeft hem daartoe aan.
latene — heeft zijne genezing bewerkt
gefpoord, sa curiosite naturelle l'y a engala nature abandon:1de a elle-mime a opere
ge. Er moet bedrog achter fleken , want het
sa guerison. De — is met weinig te vreden,
is niet
la nature se contente de pert. In de godgefaut qu'il y ait quelque superleerdheid gebruikt men — in tegenftelling
chet ie la dessous , car cela n'est pas nature/.
aard,
—e fchoonheid, beaute naturelle. Dat is
van openbaring; zie Natuurlijk.
wijs, natuurlijke gefteldheid , eigenfchap ,
geene pruik, het is zijn — haar, ce n'est
pas une perruque, ce sent ses cheveux natubekwaamheid van, tot, iets, nature, essence , complexion, disposition, f. naturel,
rels.
(onecht) kind, enfant.illegitime,
inclination, physique, instinct, tn. Het is
nature!, beitard.
ongekunfteld, onge.
de —, het ligt in de — van ieder dier,
dwongen, ongemaakt, enz., naif,ive,point
affecte, e, ni force, e. Eene —e uitdrukc'est le nature! .de toute bite, de cheque
king , une expression naive. Hij heeft —e
animal. Hij heeft eene flerke —, it est
('une complexion, f , d'un temperament,
(ongedwongene) en aangename manieren,.
robuste. Van eene verliefde — zijn, titre
it a des manieres naives et agreabies. —
d'une complexion amoureuse , passionnee.
ventand, sins commun. —,bijw. onbewimpeld,
De —, (natuurlijke krachten) begint bij
eenvoudig, enz. naturellement ,naivement,
hem of te nemen, la nature commence a s'ar
sans fard ou affectation. Het natuurlijke ,
faiblir. Hij is van — tot deze ondeugd
naturel, le nazi: Het —e en het zedehjke,
genegen, it est enclin de sa nature a ce vice.
le physique et le moral.
is van — ijverzuchtig it est jaloux de Natuurlijkheid, Yr. ongedwongenheid, eenson nature!. De menschgezelhg van—,
voudigheid, naivete, simphcite. Er is veel
le nature! de-Phomme est d'étte sociable. De
bevalligheid en — in zijne uitdrukkingen,
verdorvene —, la nature corrompue. Den
it y a beaucoup de grace et de naiveté dans
tol aan de — betalen, (flerven) payer le
ses expressions. —, naturalisme, m.
tribut a la nature. Dat is tegen mijne
Natuun-egt, o. do sit de nature, droit natucela est contraire a mon nature!, a mon
rel , on.
humour. —, de ligchamelijke dingen op on- Natuurverfchijnfel, o. luchtverfchijnfel,
zen aardbodem. De drie rijken der —, les
werking der natuur, phenomene,metiore,m.
trois regnes de la nature. In beeldende kun- Natuurwet, yr. loi naturelle, loi de la natuflen verftaat men door de —, alle zigtbare
re. De — verbiedt ons dat te doen was
voorwerpen, welke de kunflenaar nabootst.
wij niet willen, dat men ons deed, la loi
Naar de — fchilderen, peindre d'apres nanaturelle nous defend de faire a autrui, ce
ture. Dit is naar de — gefchilderd, (de
quo nous ne voudrions pas qu'on nous fit.
natuur nagebootst) cela ect point au, sur le Nautilus , m. zekere fchelpvisch, die in zijne
nature!. Van —, uit de —, bijw. naturelfchaal zwemt, nautile, f.
lement. In —, (in wezen, dat nog niet Navallen,
w. (ik viel na, ben nagevallen),
vekocht, enz. is), en nature. Tegen de
suivre q. q. dans la chute, tomber apres.
, antiphysique. Vermogen der —, play- Navaren, b. w. (ik voer na, ben nagevaren),
siocratie.
suivre en bateau en naviguant.
Natuurbefchrijving, yr. physiographie.
Nave , zie Naaf.

Natuurboek „, o.-boek der natuur , de gefcha- Navegen , b. w. (ik veegde na, heb nagepene wereld, livre de la nature, monde
veegd), balayer, nettoyer, de nouveau, encrZe , univers ,

core one fois.

.Natuurdrift, yr. natuurlijke neiging, instinct, Navel , m. kleine ronde knop in het iniddelVI. De dieren hebben eene — waarnaar zij te
punt van den bulk, nombril. — (in de oud.)
werk gaan, les animaux ont ran instinct qui
ook de kelknaad aan fommige viuchten; insles fait agir. Uit —, neiging, h. n. tngelijks gaatje in de gedaante van eeiien —
stinctif, ive. .Volgens
aan het bovenste gedeelte der schelpvisschen ,
, bijw. instinctsvement.
ombilic. Gezwel aan den —(bij de wondh.)
Natuurgenoot, m. gelijkflachtig, semblable.
epiplosarcom_phale,
Genaveld , b.
omNatuurkenner,, of natuurkundige, m. physici, e. Het genavelde blad der oostindi.
en , naturaliste.
sche kers, la feuille ombilrquee de la capucine.
Natuurkennis , natuurkunde, natuurleer, yr. Navelader, yr. veine
die wetenfchap , waarin men de eigenfchap- Naveladerbreuk, vr. (in de geneesk.) vanipen en krachten der ligchamen navorscht,
comphale,
ten einde tot de waarfchijnelijke oorzaken Navelbandje , o. bandage ombilical, tn. petite
van derzelver onderlinge werkingen op te
ligature autour du nombril, f.
klimmen , en de wetten, aan welke deze Navelbefchouwer,
omphalopsique.
gehoorzamen, te ontdekken, physique. Ge- Navelbreuk , yr. hetnie, descente ombilicale
neeskundige
ititrophysique.
on du nombril, exombilication, exomphale
Natuurkracht, yr. force naturelle. De aarde
on ornphalocele. — (bij de wondh.)enteromtteeft door de natuurkrachcen groote veranprole, (ook netbreuk) epillomphale, epideringen ondergaan , la terre a subs de
plocele. — van de blaas , cystobubonocele.
grandes revolutions par les ressorts de la Nayelbreukband, yr. brayer ombilical, m.
nature.
Nayelbreukig, b. n. suet, e, a une descente,
Natuurkundig, b. n. physique , verse, e, dans
a tine hernie ombilicale.
la physique. Een
gefprek, ton discours Navelkruid, o. (in de kruidk.) nombril de rephysique.
nus ou cotyledon, omphalode, on.
Vv5
Na-
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Navelpleister, yr. epomphale,
hanger, leerling van iemands gevoelen, secNavelpunt, o. centre du nombril, en.
tateur,,
nabootfer,, imitateur.
Navelfnoer, o. (in de kruidk.)firnicute,
Navolging, yr. nabootfing, imitation. —,
Navelftreng, m. cordon ombilical on du nomvervolging, poursuite.
opvolging, sucbril. Atfnijding van den —, omphalotomie.
cession.
Navelswijze, buw. en forme de nombril, de Navolgfter, yr. nabootfter, imitatrice. (door
forme ombilicale.
opvolging) femmme, fille, qui succede.
Navelvaten , on. meerv. vaisseaux ombilicaux ou Na,orfchen, h. w. (ik vorschte na, heb naomphalorasenteriques , m. pl.
gevorscht), zorg yuldig navragen, met de
Navelwindbreuk, yr. (in de geneesk.) pneuhoogite naauwkeurigheid nadenken, ondermatomphale.
zoeken , nazoeken, s' info/ mer , s'enquirir
Naverhaal, o. recit ulterieur, qui se fait apres
de q. ch.,, faire .des recherches ou des pertan

autre.

Naverhalen, b. w. (ik verhaalde na, heb naverhaald), raconter, rapporter apres ce qu'on
a app; is, entendu; ripeter. Gib hebt hem
alles weer naverhaald, overgebragt, wat
men hier heeft gezegd, y eas dui avez rapporte , (reports) tout ce quel'onvous a dit ici.

quisitions , rechercher, explorer, examiner

a fonds , scruter, sonder. De geheimen der
natuur — , rechercher les secrets de la nature. Ik verzoek u, vorsch dit eens na, fe
vous prie, enquetez-vous de cela. Vorsch eens
na, of er lets te hopen is, sondez un peu,

s'il y a q. ch. a esperer.

Navertellen, zie Naverhalen; fig. Illj zal Navorfcher, m. onderzoeker, examinateur,
het niet
(hu is dood) it es: snort ; la
scrutateur, sondeur, explorateur.
mort lui a fermi la bouche.
Navorfching , yr. onderzoek 5 perquisition,
Naverwant , m. met iemand in den bloede na
recherche exacte , exploration, informaverbonden, proche parent; nayerwante, yr.
tion, f: examen, m. Men heeft eene — naar
parente.
zijne wooing gedaan, on a fait perquisition
Naverwantfchap, yr. proche parente , consande sa demeure. Geregtelij ke —, enqadte.
guinite , proximiti de sang.
Navouwen, b. w. (ik vouwde na, heb nageNaverwen, b. w. (ik verwde na, heb nagevouwd), imiter en pliant.
verwd), reteindse, teindre apres.
Navraag, yr. De daad van navragen, inforNavigatie, (ond. w.) zie Zeevaart.
mation, demande. Dat kan — lijden , on
Navijlen, b. w. (ik vijide na, heb nagevijid),
pent s'informer de cola. Er is in het geheel
overviilen, /liner de nouveau, learner.
geene — mar dit bock, naar die koopwaar,
Navisfchen, b. w. (ik vischte na, heb nage(wordt niet gezocht) ce livre, cette marvischt), repecher, pecker encore tine lois.
clzandise n'est pas en vogue, n'est pas reDe flinch kwam uit het net, mar men
ctierchie.
vischte hem wederom op, le brochet sortit Navragen, o. w. (ik vroeg na of vraagde na,
du filet , mais on le repicha;
faire des
heb nagevraagd), vragend onderzoeken,
reclzerches, des perquisitions , s'enquesir.

Navlechten, b. w. (ik vlocht na, heb nageylochten), imiter en tressant.
Navlieden, b. w. (ik vlood na, ben nagevloden), suivre q. q. dans la fuite, le suivre
en fuyant, etc.

s'informer, s'enquesir, demander.

Navraging, zie Navraag.
Navriend , nabellaande vriend, proche parent.
Navriendin, yr. proche pa; ente.
Navriendfchap, yr. proche parena , consanguinite.

Navliegen, b. w. (ik vloog na, ben nagevlo- Navrucht, vr. fr uit qui vient apres, fruit
gen), suivre en volant, voler apres.
tardif, m.
Navloeijen, o. w. (ik vloeide na, ben nage- Nawaden , b. w. (ik waadde na, ben nagevloeid), couler apres.
waad), suivre en passant 4 guó apres tan
autre.
Navloeken, b. w. (ik vloekte na, heb nagevloekt), suivre q. q. en _infant, en maudis- Nawandelen, b. w. (ik wandelde na, heb nasant , accompagner q. q. de jurements , de
gewandeld), achthr iemand wandelen
maledictions. Na iemand-- laten vloeken ,
e en se promenant ; fig. navolgen, iemands
faire jurer q. q. apres an autre.
gedrag en wit tot een voorbeeld van ziju
Navingten, zie Navlieden.
cigen gedrag en wil nemen, invites.
Navoer, in. De dead van navoeren, transport Nawaren , h. w. (ik waarde na, heb, ben,
Wallet's . ; action de menet- apres.
nagewaard), zwevende navolgen, suivre en
Navoeren, b. w. (ik voerde na, heb nageflottant comme une ombre on un faname. Ievoerd), transporter, mener,, conduire apres.
mand —, met de oogen hem onophoudelijk
Navolgbaar, navo!gelijk, b. n. dat nagevolgd
nazien , om te vernemen, waar hij blijve,
kan worden, imitable.
suivre q. q. des yeux.
Navolgen, b. w. (ik volgde na, ben nage- Nawasfchen, b. w. (ik wiesch na, heb nagevolgd); achter lemma volgen, suivre,
wasfchen), relavei , seblanchir,, laver une
marcher apses. 1k zal u van veers —, fe
seconds fois, de nouveau.
vous suivs'ai de loin. —, achtervo i gen (met Nawree, o. fmarteiii ke gewaarwording in het
oogmerk om iemand te vatten), 1 poursuivi e.
ligchaam, nadat men een of ander ongemak
Zij volgden hem lang na in het bosch , its le
gehad heeft, ressentiment d'une douleur,
poursuivirent longtempr au bois. opvol4 ' 1111 mat, 2n. fmartelijke gewaarworgen , succider. De nacht volgt na op den
dingen in het onderlijf en den rug bij eene
dag, la nuit succede au four.—, aanflaande
moeder, nadat zij bevallen is, douleurs
ziju, toekomende. De navolgende dag , le
apres l'enfantement , f. pl.
jour suivant; zie Navolgend; fig. Nadoen, Naweek, yr. fin de la semaine.
Namaker. Iemands voorbeeld
imiter Naweeken, b. w. (ik weekte na, heb nagel'exemple de q. q.; marcher sue ses pas.
weekt), weder indoopen, retremper.
Navolgend, b. n. suivant, e, futur, e, pro- Naweenen, b. w. (ik weende na, heb nagechain , e, subsequent, e. Het —e jaar, Paniweend), suivre des yeux en pleurant.
née prochaine. Het —e geslacht, la race Na-,vices, m. en yr. een kind, zoosi of dochter,
future.
na des vaders dood geboren, enfant, file
Navolger, m. opvolger, successeur.
aanfille postliume.
Na-
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zet), vervolgen, poursuivre, suivre 4 la
Nawegen, b. w. (ik woog na, heb nageworepeser.
gen), overwegen ,
Zij heett het
piste, 4 la lidte.
vleesch, dat de Hager haar verkocht heeft, Nazetting, yr. vervolging, poursuite.
nagewogen, elle a repesd la viande que le Nazien, b. w. (ik zag na, heb nagezien),
boucher lui a vendue.
met de oogen yolgen, suivre des yeux. Zij
zag hem na met tranen in de oogen, elle le
Naweging, yr. action de peser de nouveau,
sutvit les larmes aux yeux.
une seconde fois , pour savoir si le poids y est.
onderzoeken , overzien, examiner, faire la revue,
Naweide , yr. grasland, waarin koeijen weiden , nadat het eerst gehooid is, nagras,
la revision, ou Pinspection de q. ch., inregain, second foin, m.
specter , revoir. De boeken of registers van
Nawentelen, b. w. (ik wentelde na, heb maeenen beambte geregtelijk (in de
gewenteld), faire rouler apres.
prakt.) compulser, en die zulks cloet, heet
Nawerk , o. werk , dat nog uitflel kan lijcompulseur. Eene rekening —, examiner,
den , of dat , na iets antlers , client gedaan
revoir , repap er un compte, verifier un calto worden , ouvrage qui petit titre remts on
cul. Nieuwe, nageziene of oveitiene en verqui dolt se faire apses un autre , ouvrage
beterde uitgave, nouvelle edition revue et
differ e
cortigee. Ik moet mijne les nog eens —,
Nawerken, o. (ik werkte na, heb nageit me faut encore revoir ma lecon. Het
eerfle proefblad (bij boekdrukkers) — ,
werkt), travailler apres le temps destine.
klij moet om twaaif uur — 9 it fact to availelegrossir. Het proefblad is nagezien, het
ler apres a midi; b. w. Eenig werk nakan worden afeedrukt , Pipreuve est revue,
bootfen , imiter quelque ouvrage.
it n'y a qu' a tirer.
Nawerpen, b. vs. (ilt wierp , ook worp na , Nazigt, o. nailer inzigt , consideration plus
heb nageworpen ) , jeter apres. Iemand met particuliere, inspection. —, overziening ,
jeter des pierres apes q. q.
Ileenen
revue.
Naweven, b. w. (ik weefdc na, heb nagewe- Nazingen, o. en b. w. (ik zong na , heb nayen), imiter, contrefaire en tissant.
gezongen), nog eens zingen, chanter apres,
Nawijn,
fpoelwijn, wanneer men water op
techanter, rep eter en chantant, imiter le
reeds uitgeperfte druiven duet, en dezelve
chant.
nog eens perst, fleet-lee wijn, vin de pres- Nazinken, o. w. (ik zonk na, ben nagezonsurage, de pressoir, on. prquette, f.
ken), s'enfmcer apres.
Nawijzen, b. w. (ik wees na, heb nagewe- Nazinnen, o. w. (ik zon na, heb nagezonzen), iemand met den vinger montrer
nen), diep nadenken, mediter, reflechir
q. q. au doigt. Met den vinger wijzen,
profondement.
moral er du doigt.
Nazoek , o. oncierzoek , navorfching, perquisiNawinter, m, queue tie Phiver, f.
tion , recherche, f.
Nawisfehen, b. w. (ik wischte na, heb nage- Nazoeken, b. w. (ik zocht na, hcb nagewischt) , essuyer de nouveau , renettoyer.
zocht), zoekend naflaan. Eene plaats bij
Nawitten, b. w. (ik wittede na, heb nageeenen fchrijver chercher un passage dans
wit), reblanchir.
tin auteur. Zie verder Navoifchen.
Naworden, o. w. (ik werd na, ben nagewor- Nazomer,
aawrename zomerdagen in het
den), naderhand worden, ontfiaan, naltre,
b , fin on queue delete, f.
begin van den herfst
prendr e nahsance ores provenir ensuite.
herfst, automne, et f. —, de tijd
Nawrijven, b. w. (ik wreef na, heb nagetusfchen alierheiligen en St. 1VIaarten, Pea
wreven), overwrijven, refrotter.
de St. Martin. f:
Nazaaijen, b. w.
zaaide na, heb nage- Nazorg, yr. inquietude causee par tine imweder zaaijen, ressemer.
prudence , f: souci, m. art iet e pens*. ,
Nazaat, m. (a.) nakomeling, die in de bezitwroeging, knaging, rewords,
ting van de nagelatene goederen komt; wij- Nazouten , b. w. b. (ik zoutte na, heb nageders een nakomeling in het algemeen, hetizouten), saler encore sine fits , de nouveau.
tier,, successeur, descendant. De nazaten, Nazuiveren b. w. (ik guiverde na, heb nalee descendants , la posterite.
' renettoyer, nettoyer.- purifier
gezuiverd),
Nazaatfchap , vr. posterite, generation.
de nouveau, encore une fois.
Nazamelen , b. w. (ik zamelde na, heb nage- Nazwemmen , b. en o. w. (ik zwoin na , ben,
zameld ), recueillir apres.
heb nagezwommen), suivre , q. q. hla nage.
Nazang, m. (van een liedje , flotrijm,
Nazweven, b. w. (ik zweefde na, ben nagerefrain, m. a4ztienne, epode, f.
zweefd 9 suivre en flottant en Pair, planer
Nazegen, m. een of sneer weldaden , die als
apres.
een zegen ons naderhand onverwachts over- Nazwieren, o. (ik zwierde na, ben nagekomen , bienfaits qui nous surviennent , cornzwierd), suivre en chancelant, en faisant,
me une benediction , in. pl. benediction qui
des zig-zags.
vient apres.
Nazwingen, b. w. (ik zwong na , heb nageNazeggen, b. w. (ik zeide tia, heb nagezegd,
zwongen), met eene (lingering van de hand
nagezeid), eenige woorden nafpreken, her-.
nawerpen, jeter apres.
halen, ook lets navertellen , repeter, redi- Neb , yr. Lange fpitie belt , gelijk bij fommige
re, dire q. ch. de q. q. , supporter q. ch.
vogelen en eeni.ge vistchen, bee long et
a'un autre.
pointu. — of Ilene , (fcheepsw.), branch°
Nazegger, m. herhaler, celui qni redit, rep esuperieure d'une courbe.
te q. ch. —, overbienger, tapporteur, se- Nebaal,
ook nebbeling genoemd, arquille
diseur , (echo).

be: fort pointu,

Nazegging , yr. herhaling , redite, repetition, Nebijzer, o. ptoectizer, sac de charrue , us.
(boertig) refrain de la chanson, m.
Nebtchnit, yr. fcintit met eenen langen bek
Nazeilen, b. w. (ik zeilde na, ben nagezonder mast, petit bateau pointu on petite
zeild), suivre a la voile.
barque pointue par devant,
—, boot,
Nazenden, b. w. (ik zond na, heb nagezonvlotAfchuit, barquerolle ou barq.uette, f.
den), envoyer apres.
Nechtig, een oud woord , chat weinig sneer ge.
Nazetten, b. w. (ik zettede na, heb nagebruikt words; zie Naarftig, Ijverig
No-
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Neder,, near , b. n. laag, bat ,se,inferieur,e.
De opper- en — Rijn , le haut et bas Rhin;
De —landen, les Pays-Bas ,—Duitschland ,
Germanie inferieute. Bijw. beneden, en
bas, par terre. Rij wierp hem ter —, it le
jeta en bas , par terre. Op en —, van boyen naar beneden, du haut en bas. -- als
fcheidbaar voorzetfel bij vele werkwoorden;
bij zelfft., bij bijvoeg. naamw. ook bij bijw.
Zle Kier de volgende woorden met — zamengefteld.
Nederblikfemen, b. w. (ik blikfemde neder,
heb nedergeblikfemd), foudroyer.
Nederboffen , b. w. (ik bofte neder, heb nedergeboft), jeter rudement en has, a terre.
Nederbotfeis, o. w. (ik botfle neder, ben
nedergebotst, tomber (a ter; e) rudement.
Nederbonzen , zie Nedesboffen.
Nederbrengen, b. w. (ik bragt
heb
nedergebragt), porter en bas.
Nederbruijen, b. w. (ik bruide neder, heb
nedergebruid, jeter en bas, par terre, avec
violence ; o. w. (met zijn) descendre precipitamment, tomber a terre.

N ED
force ,vers le has ;renverser,abattre; o. w.
—, naar beneden afdrijven, Plotter vers le
bas.

Nederdringen , b. w. (ik drong neder, heb
nedergedrongen), presser, pousser vers le
bas.

Nederdruipen, o. w. (ik droop neder, ben
nedergedropen), afdruipen, digoutter, couler goutte a goutte. afloopen, decouler.
Het zweet droop neder, pep hens) van
zijn voorhoofd, la sueur lui degouttait du
front.

Nederd.rukken , (neerdrukken) b. w. (ik drukte
neder , heb nedergedrukt), naar beneden
drukken, presser , serrer en has, fouler,
enfoncer ; fig. onderdrukken, opprimer, deprimer. —, neerflagtig maken , abattre,rendre triste, atts ister.

Nederdrukking, yr. van een ligchaam door een
zwaarder, depression; fig. onderdrskking,
oppression.

Nederduiken , o. w. ik dook neder, ben , heb
nedergedoken), onderduiken , plunger, faire le plongeon, descendre au fond de l'eau.

Nederbruifen , (neerbruifen) , o. w. (ik bruiste Nederduitsch , b. n. hollandsch , nederlandsch,
hollandais, e,* neérlandais , e, flamand ,e.
neder, ben nedergebruist), bruifend naar
De —e taal, la langue hollandaise, neerbeneden vallen , tomber avec fracas, en
landaise ,* flamande. Het —, le hollanfaisant du bruit.
dais , etc.
Nederbuigen, b. w. (ik boog neder , heb nedergebogen), naar de oppervlakte der aar- Nederduitfcher,, m. hollandais, flamand.
de buigen , courber,, flechir,, baisser, plier,, Nederduwen, zie Nederdouwen.
abaisser. Zij bogen hunne knieen, ils fle- Nedereind, o. has bout, m.
chirent , plies ent leurs genoux. Het hoofd Nedereifchen , b. w. (ik eischte neder, heb
nedergeëischt), eifchen dat iemand of lets
—, baisser la tete ; o. w. (met zijn) De
op deze aarde nederdale, demander que
takken buigen neder, les branches plient.
q. q. on q. ch. descende ou revienne sur la
,
w.flechir
,
se
baisser
,
se
prosterner,
'Wederk.
terre.
etc. Hij boog zich (wierp zich) voor des
konings voeten neder, it se prosterna aux Nederflanfen, b. %v. (ik flanste neder, heb
nedergeflanst),
lets flordig verrigten , fain,
pieds du roi.
faire, bousiller q. ch. a la hate et malproNederbuiging , yr. bulging, fiechissement,,
prement.
, nederknieling, pi °sternaabaissement,m.
kniebuiging, geauflexion, f. fie- Nederflonkeren , o. w. (ik flonkerde neder,
tion ;
heb nedergeflonkerd), zijnen flonkerenden
chissernent du genou, m.
glans nederlaten , descendre en brillant , en
Nederbuik , m. onderbuik , bas-ventre — (in
eclatant , etinceler vers le has.
de ontleeclk.) onderfmeerbuik hypogastre.
Nederfluiten
, b. w. (ik flout neder, heb nezie Onderbuik.
dergefloten), attirer un oiseaux en has en
Nederbustelen , o. w. (ik buitelde neder , ben
sifilant,
faire
descendre en seant.
nedergebuiteld), culbuter du haut en has.
Nedergaan , o. w. (ik ging neder, heb en ben
Nederbuiteling, yr. culbute du haut en has.
nedergegaan) , naar beneden gaan aller en
Nederbukken, o. w. (ik bukte neder, .ben
bas, descendre. Op- en —, aller pa et hi,
en heb nedergebukt), voorover bukken,
moister et descendre. Zijne fchoenen --,
Men
vond
,`s'inclinet
,
se
tapir.
se oourber,
neerhakken, denier ses souliers. In onheil
hem in eenen hoek nedergebukt, on le
kome n , vervallen , vergaan , enz., tomber
trouva tapi dans un coin. Zee Nedcrhukken.
en
decadence , &choir.
Nederdalen , o. w. (ik daalde neder, ben
nedergedaald), naar beneden dalen , afko- Nedergang, m. nederdaling , enz., descente, f.
fig. ondergang, decadence ;ruine , f. ondermen op de oppervlakte der aarde , ook
gang der zon , occident , couchant.
dieper dan de oppervlakte der aarde , desNedergebogen
, verl. deelw. van Nederbuigen.
bijbel,
oiler
en
has.
(—
cendre, devaler,
— — Nederbrengen.
Ncdergebragt ,
descendre aux enfeis.
flij1) Ter belle
— Nederduiken.
descente. De — van wizen Nedergedoken, — Nederdaling,
— Nederdrij ven.
Heer Jezus Christus in de hel , la descente Nedergedreven, —
— Nederdringen.
Nedergedrongen, — enfers.
de notre Seigneur J. Christ
—
Nederdruipen.
tte inferieure ou Nedergedropen , —
Nederdeel , o. laagte, pal tie
Nedergefloten, — — Nederflniten.
basse, f. lieu bus , m. vallje f.
Nederdompelen, b. w. (ik dompelde neder, Ncdergegleden , — — — Nederglijden.
heb nedergedompeld), plonger au fond, Nedergegoten, — — — Nedergieten.
— Nederkiiken.
Nedergekeken, —
sous q. ch.
Nederklunmen.
Nedergeklommen,— —
Nederdonderen, zie Neclerblikfemen.
—
Nederklinken.
Nederdouwen, b. w. (ik douwde neder, heb NedergGklonken, —
—
Nederkrijgen.
Nedergekregen,
—
—
nedergedouwd), pousser vers le has.
— Nederkruipen.
Nederdragen , (neerdragen) b. w. (ik droeg Nedergekropen , —
neder, ,heb nedergedragen), naar beneden Nedergelegen , — — — Nederleggen.
Nedergeleid
en
gelegd,
verl.
deelw. van Ne.dragen, porter en bas.
derliggen en Nederleggen.
Nederdrijven , (neerdrijven) b. w. (ik dreef
heb nedergedreven), met geweld Nedergered.en , verl. dcelw. van Nederrijden.
nederwerpen, pousser aver violence, avec Nedergeregt 2 (nedergerigt) laag geregt,
waar-
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wearbij zaken van minder belang afgedaan
worden , tribunal subalterne, m.
Nedergefchenen , v. deelw. van Nederfchijnen.
— — Nederfchleten.
Nedergefchoten,
Nederfchuiven.
Nedergefchoven , — - — Nederfmij ten.
Nedergefmeten ,
Nederfpringen.
Nedergefprongen,— Nedergeflegen , -- - — Nederibjgen.
- — Nederftuiven.
Nedergefioven ,
— Nederfirijken.
Nedergeftreken, —
Nedergetrokken , — - — Nedertrekken.
— Nedervliegen.
Nedergevlogen , —
Nedergevloten ,
- — Nedervlietcn.
Nederwerpen.
Nedergeworpen , — Nedergezegen , — Nederzijgen.
Nedergezeten , - Nederzitten.
Nedergezogen 9 — - — Nederzuigen.
Nedergezonden , — - — Nederzenden.
Nederzinken.
Nedergezonken — — — Nederzwelgen.
Nedergezwolgen
Nedergieten , b. w. (ik goot neder, heb nedergegoten ), verser a terre.
Nederglij den, o. w. ( ik gleed neder , ben nedergegleden ),naar beneden glijden, glisser en bas
Nedergooijen (ik gooide neder , heb nedergegooid ) 9 jeter a terre, terrasser.
Nederhagelen , b. w. (ik hagelde neder , heb
nedergehageld), abattre, coucher,renverser
par la gi
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s'accroupir,, se tapir; se blottir. Het —,
Paccroupissement , m.
Nederig , b. n. laag bij den grond , petit, e,
bus, se; ootmoedig , zedig , over zijne eige»

ne bekwaamheden en waarde klein denken ,
humble , modeste, soumis, e. Hij heeft —e
gedachten van zich zelven , it a d'humbles
sentiments de soi-meme. —, fig. Hecht, gering , commun, e, humble. De —e hutten ,
les humbles cabanes; bijw. humblement, modestement, d'une maniére soumise.

Nederigheid , yr. petitesse, bassesse, humilite modestie, soumission. De — of ootmoed
is de grond eller christelijke deugden , Phumilite est le fondement de toutes les vertu:
chretiennes.

Nederjagen , b. w. (ik joeg neder , heb nedergejaagd) , chaster vers le has.
Nederkammen , b. w. ( ik kamde neder, heb
nedergckamd) , peigner vers le has.
Nederkappen , zie Nederhakken, Nederhouwen
Nederkeeren , o. w. (ik keerde neder, heb
nedergekeerd) , retourner .y ers le bas.
Nederkliken , o. w. ( ik keek neder, heb nedergekeken ), regarder en bas.
Nederkladden , b. w. (ik kladdede neder, heb
nedergeklad), flordig fchrijven , flecht feintderen , barbouiller, grtifonner ; peindre on
ecrire mal.

Nederhakken, b. w. (ik hakte neder, heb Nederkleed , o. broek , haut -de- chausses , tn.
culotte,
nedergehakt ) , door hakken nedervellen.
&omen — cooper, abattre des arbres. Nederklirnmen, zie Afklimmen.
, nederfabelen, sabrer,, hacker, tailler Nederklinken , b. w. (ik klonk neder, heb
nedergeklonken) , met eenen klank , met geen pieces. De soldaten hakken alles neder war
weld nederitooten pousser, jeter en bas
hen voorkwam , les soldats sabrêrent tout
avec force , violence on avec bruit.
ce qu'ils rencontraient. Zijne fchoenen —,
Nederknielen , o. w. (ik knielde neder, heb,
eculer set souliers.
ben nedergeknield) s'agenouiller, se mettre
Nederhalen , b. w. (ik haalde neder , heb nea genonx , flechir le genou, se prosterner,,
dergehaald) , naar beneden halen , trekken
etc. Nedergeknield aan den voet des altaars,
( fcheepsw. ) De zeilen —, firijken , amebad zij God , prosternde au pied de Pante/ ,
ver,, baisser les voiles, caler,, haler bas.
De ophaalbrug
elle pria Dieu.
abaisser le pont-levis.
Touwen en zeilen
, laten zakken , afia- Nederknieling , yr. kniebuiging , prosternement,
tn. genuflexion, prosternation. De — is eene
ler. Eene katrol
„ laten zakken , affaler
une poulie. De raas op de regeling areerbiedvolle begroeting , la prostet nation
est „un salut plein de respect.
riser les vergues. Eenen mast —, desarborer
un met.
Nederkomen , o. w. (ik kwam neder , ben
nedergekornen) , naar beneden komen , venir
Nederhaler,, m. neerhaler (fcheepsw.) aan
de kluiver en ftagzeiren , hale-bas, cale-bas.
en has, descendte. In den dagelijkschen
wandel zegt men : Het komt daarop neder,
Nederhangen , o. w. (ik hing (hong) neder,
it se reduit 4 cela, a reel.
heb nedergehangen ), pencher vers le bas.
—, op den grond flepen , trainer, pendre Nederkrij gen , b w. ( ik kreeg neder, heb neen bas ; (bij de tuinl.) s'avachir. De takder gekregen) , abaisser, amener,, etc.
ken hangen neder , les branches s'avachis- Necierkruipen , o. w. (ik kroop neder , heb, ben
nedergekropen 9 ) ramper vers le bas.
sent. Nederhangende wangen , des joues
avaldes. — verwelken , se faner, se fletrir. Nederlaag , yr. deroute, difaite , f. echec , desavantage , in. De vijana ontving eene groote
Nederheijen , zie Nederflampen.
— Pennemi recut un grand echec , essuya
Nederhellen , o. w. (ik helde neder, heb nedergeheld), vooroverhellen, incliner, penune grande defaite. De — krijgen, avoir
cher.
le dessous, Etre battu, e, de'fait, e. Volkomene —, deconfiture.
Nederhelling, yr. inclinaison; zie Helling.
Nederhof, m. voorhoof, voorplaats , basso- Nederlaten , w. (ik list neder, heb nedercour,, f.
gelaten) , near beneden laten , descendre,
devaler, baisser. —, lager maken , rabaisNederhouden , b. w. (neerhouden), (ik hield
ser,, abaisser. (fcheepsw. ) Iets met
neder, heb nedergehouden) , nederwaarts
eene katrol —, descendre q. ch. avec une
houwen, tenir vers le bas.
poulie. Wijn in eenen kelder nederlaten, avaNederhouwen, b. w. (ik hieuw neder, heb
ler du y in dans une cave. zie Nederhalen ,
nedergehouwen), door houwen, op den grond
doen vallen , abattre, faire tomber a coups
(fcheepsw.)
de sable, de hache, etendre par terre; —, Nederlating,vr. descente ,f. abaissement,m. etc.
eene groote neerlaag maken , sabrer,, mas- Nederleggen , b. w. (ik legde , leide , neder,
sacrer ; zie Nederhakken.
heb nedergelegd , geleid). Op den grond
Nederhuis , o. maison, f. bdtiment ,m. sur la
leggen , op de oppervlakte van iets leggen,
basso cour.
mettre has, mettre, coucher (par, , terre)
poser. De vijand heeft de wapenen nederNederhukken , (nederhuiken , nederhurken) ,
gelegd Pennemi a pose , mis has , lee aco. (ik hukte neder, heb en ben nedergehukt), op de hulk, op de hurken zitten ,
mes.
rusten laten, reposer.
west
nice
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dergerold,), descendre en roulant, rouler
n'a pas
niet waar hij zijn hoofd zal
etre roule , e, vers le bas.
oa reposer sa tete. Zijn ambt daarvan
aftlancl doen , se dimettre , se defaire , de son ,Nederrukken, b. w. (ik rukte neder, heb nedergerukt) door ottrukken nederwerpen,
emploi, quitter sa charge ,abdiquer,deposer,
resigner son emploi , renoncer a son emploi.

renverser.

combante.

tre, de tuer d'un coup de fusil,

qui est en has; jeter des ocillades vers le has.

couant.

tombs dans Nan.

her rudement par terre; tomber a terse avec

De koning heeft de kroon nedergelegd, Nederfabelen, b. w. (ik fabelde heb
nedergefabeld, sabrer, tailler en pieces.
doen
le roi a abdique , (la couronne).
De ruiterij fabelde de achterhoede neder,
fneven, verflaan, faire tuer. Eenen
la cavalerte sabra Parriêre-garde.
twist —, doen flillen, bij leggen , accom=oder,, arranger, assoupir un different. Nederfchieten, b. w. (ik fchoot heb
nedergefchoten), met eenen fchot nedervelmettre q. ch. en delets ter bewaring
len, dooden, tuer, abattre d'un coup de
pot, deposer. Zich
wederx. w. se toucher.
fusil, fusilier. —, heimelijk canarder;
(met zijn) zich plotfeling en zeer feel 11C-.
Nederlegging, yr. action de mettre has.
derwaarts bewegen, s'elancer en bas, fon—vanerbt,
demission,resignation. — der
dre sur. De hond fchoot op hem neder, le
kroon, abdication. — van lets ter bewaring
chien s'elanca sur lui. De valk fchoot eensdepot, m.
klaps op den vogel neder, le faucon fonNederleggen, o. w. (ik lag neder, heb en
dit
tout d'un coup sur Poiseau. De balk
ben nedergelegen), op den rug , op den built
fchoot neder, la pout, e s'elanca en bas.
liggen ; vooral om ;e flapen, etre couche ,e,
se reposer. —, in het graf liggen , etre au Nederfchijnen , o. w. (ik fcheen neder, heb
nedergefchenen), naar buiten fchijnfel aftombeau.
lacen , reluire d'en haut; eclairer du haut
Nederliggend, b. n, (in de krriclk.), procomen bas.
bant, e. Een ftengel, die uit zwakte op den
grond nederligt, nederhelt, line tige pro- Nederfchot, o. nederfchut, m. action d'abatNederlokken, b. w. (ik lokte neder, heb ne- Nederfchrijven, b. w. (ik fchreef neder, heb
nedergefchreven), mettre ou coucher par ecrit.
dergelokt) , attieer vers le leas.
Nederlonken, o. w. (ik lonkte neder , heb Nederfchudden, b. w. (ik fchuddede neder,
heb nedergefchud), faire tomber en senedergelonkt), jeter des regards sur q. q.
Nederloopen, o. w (ik liep neder , ben ne- Nederfchuiven, b. w. (ik fchoof neder, heb
nedergefchoven), pousser vers le has. (met
d.ergeloopen), naar beneden loopen, courir
zijn) descendre le long de q. ch.; glisser vers
en bas.
le bas.
Nederlucht , yr. beneden lucht, basso region,
Nederflaan o. W. (ik Hoeg neder, ben neregion inferieure de Pair.
dergeflagen), plotfeling en met eenen zwaNedermaken, b. w. (ik maakte neder, heb neren fmak nederflorten , tomber , s'abattre
dergemaakt ), neerhouwen, dooden, (van
rudement a terre; zie Nederflorten. nemenfchen) massacrer, tuer, tailler en piederzakken van jets dat gerezen is. Het beces; passer au flu de Pepee, sabter.
flag was neergeflugen, la fermentationavait
Nederperfen, b. w. (ik perste neder, heb necesse dans la farine detrempee. —, b. w.
clergeperst), (bij de kleederm.), de vouEene rigting naar den grond toe veroorzawen , 'laden von een kleed ftrijken, raken , abattre, renverser, jeter a terre,
battre, adanir les plis, les coutures d'un
atterrer. De tafel of de tafelbladen —,
habit
plier,, abaisser les abattants. Zijne oogcn
Nederplakken, b. w. (ik plakte neder, heb
asseoir
—, baisser les yeux. Het leger
nedergeplakt ), terrasser, jeter a terre.
en camp, faire camper tine armee, se camNederplanten, b. w. (ik plantte neder, heb
neerper. Fig. iemands hoop , cooed
nedergep'ant), planter en terre.,
flagtig maken, decourager q. q.; biter PesNederploffen, o. w. (lit plofte nedr, ben en
zich
erpole a q. q. Wederk. w. zich
heb nedergeploft), op den grond nedervalgens met de woop nederzetten, s'etablir.
len , dat het ploft, comber par terre;
zich legeren, se camper.
fete, e, h tee re avec bruit. — b. w. zie NeNederflag, zie Neerflag.
derflorten. — (bij de fcheik.), doen
N
ederflagtig,
zie Neerflagtig.
precipiter.
ken naar den grond drijven,
Necler\flagngheid, zie Neerflagtigheid.
precipiter le mercure.
Het 'kwik
Nederplompen, o. w. (ik plompte neder, ben Nederflepen, b. w. (ik fleepte neder, lib
nedergefleept), trainer en bas.
nedergeplompt) , nederplonz en , jeter endement dans Pean; tomber ou etre precipitj, Nederflokken, zie Nederzwelgen.
Nederfmakken, b.. w. (ik fmakte neder, heb
e, dans l'eau avec bruit.
nedergefmakt), jeter q. q. on q. ch. rudeNederplons, m. action de jeter rutlement dans
o. w. (met zijn), tomment a terre.
f:; coup que Pon entend quand q. ch.
bruit.
Nederplonzen , zie Nederplompen.
Nederraken, o. w. (ik raakte neder, ben-ne- Nederfmijten, b. w. (ik ftneet neder, heb
nedergefmeten), jeter a terre; zie Nederdergeraakt), ` timber sous les pieds de q. q. ;
gooijen.
timber a terre.
Nedcrfnorren
, o. w. (ik fnorde neder, heb
Nedcrregenen, b. en o. w. (ik regende neder,
nedergefnord), descendre, tomber, etre
heb , ben nedergeregend). De regen heeft
lance, e, a terre avec bourdonnement.
het koren nedergeregend, la plum a verse
Nederfpatten , o. w. (ik fpattede neder, ben
les bids.
nedergefpat), rijaillir vers le bas.
Neder-rijn, tn. Bas-Rhin.
Nederroepen, b. w. (ik riep neder , heb ne- Nederfpreiden, b. w. (ik fpreidde neder, heb
nedergefpreid), etendre a terre.
d.ergeroepen), door roepen naar beneden
doen komen, appeler pour faire descendre, Nederfpringen, o. w. (ik fprong neder, heb,
ben nedergefprongen), tauter, s'elancer
faire descendre en appelant.
du haut en bas.
rolde neder, heb neNederrollen, o. w.
Ne-
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Nederftampen, b. w. (ik flampte neder, heb Nedertreden, b. w. (ik trad neder, heb nedergetreden) nederwaarts treden. Zijne
nedergeftampt), nederheijen, enfbncer en
fchoenen
eculer ses souliers.
hiant ; en pilotant.
Nederftellen, b. w. (ik fielde neder, heb ne- Nedertrekken, b. w. (ik trok neder, hebne.
dergetrokken) naar beneden trekken, tirer,
dergefteld), poser ou mettre a terre.
vers le bas, en bas , par terse. nederzetten, ook op het papier in orde ftellen, coucher sur le papier, mettre q. ch. Nedertrekking, yr. action de tirer en, vers le
par eel it ; ediger.

bas, etc.

pousses en bas.

bas, se precipiter,s'abimer.

Nederftijgen, 0. w. (ik fteeg neder, hen ne- Nedertroonen, b. w. (ik troonde neder, heb
nedergetroond), attirer en bas.
dergeftegen), van =le fleilte nederklimNedertunnelen, o. w. ( ik tuimelde neder,
men , descendre.
ben nedergetuimeld) descendre, tomber en
Nederflik, zie Neerflik,
culbutant.
Nederitommelen, b. w. (ik flommelde neder,
heb nedergetlommeld), met een dof ge- Nederval, tn. nedervalling, yr. chute, f
druisch van boven nederftooten, pousser, Nedervallen, o. w, (ik viol neder, ben nedergevalien) op den grond vallen, tombeth
0. W.
jeter en bas avec on bruit sourd.
a terre, (uit eerbied) se prosterner, se jeter
(met zijn), descendre avec un bruit sourd.
a ter; e. — inflorten , s'ecrouler,, s'abattre.
Nederflooten , b. w. (ik fliet
heb nederVan boven nederftorten , tomber de haut en
geflooten), naar beneden ftooten , renverser,
Nederflooting, yr. action de pousser en has, f. Nedervaren , o. w. (ik voer neder, heb en
ben nedergeyaren), naar beneden varen,
renversement cause par un choc, m.
met een vaartuig, descendre en naviguant,
Nederftormen, b. w. (ik flormde neder, heb
nedergeflormd), met wile geweld' en geraas
en bateau, etc.
ter aarde werpen, renverser q. ch. de force Nedervellen, b. w. (ik velde neder, heb neet avec grand bruit.
dergeveld), door geweld ter aarde doen
o. w. (met zun),
vallen , abattre, jeter a terre avec force.
met hevig geweld nederkomen, descendre
Eenen boom—, abattre un arbt e. —, door
avec grand bruit , force ou violence.
wapenen dooden, tuer, coucher par terse,
Nederflorten, b. w. (ik florae neder, heb nestir le carreau.
dergeftort), naar beneden florten, werpen,
abattre, renverser, precipiter, abimer. Nedervelling, yr. renversement,
doodMen heeft hem door het yenfier op de flraat
flag, tuetie, occision, de'faite.
nedergeftort, on l'a precipite par la fine- Nedervliegen, o. w. (ik vloog ,neder, heb,
ben nedeq,s evlogen) voler en b'as, descendre
tre dans la sue. — o. w. (met zijn), door
inflorting nedervallen , tomber a bas, s'abaten volant. Op en neder —, voler ch et la.
tre, ette renverse, e. Zich
wederk. se Nedervlieten, o. w. (ik vloot neder, ben ne_precipiter. Hij florae zich van de derde
dergevloten), nedervloeijen, decouler, cooler
verdieping op de plaats neder, it se precide Pant en bas ; descendre en coolant.
pita du troisiéme etage dans la cour.
Nedervlieting, yr. ecoulement,
Nederftorting, yr.
Nedervlijen,
renversement,
w. (ik vhide neder, 11 - t) neNederftraien, o. w. (ik Itraalde under, bob
dergevlij d), in orde , zoo digt mogelijk,
nedergestraald), zijne flralen nederwaarts
naast of op elkander nederleggen, ranger
fchieten, jeter des rayons en bas, rayonner
le plus pies possible sur, serrer par terre.
vers le bas.
*
Zich
zich met gemak nederleggen, se
Nederflrekken, b. w. (ik ftrekte 'leder, heb
coucher, s'asseoir doucement.
nedergefirekt), op eene oppervlakte uit- Nedervloeijen, o. w. (ik vloeide neder, bob
ftrekken, etendre sur one surface.
nedergevioeid), decouler,, cooler du haut
Nederitrijken, b. w. (ik ftreek neder, heb
en bas.
nedergeftreken), naar beneden ftrijken Nedervoeren , b. w. (ik voerde near, heb
abaisser. Het zeil
baisser, amour la
nedergevoerd), mener en has.
voile. De brook
mettre cuiotte has. Nederwaaijen, b. w. (ik woei (waaide) ne-, o. w. van vogelen, die naar beneden v1;eder , heb nedergewaaid) renvetser en soup
gen, voler en has.
flans.
o. w. (met zijn) étre renverse,
Nederftrooijen , b. w, ( ik flrooide neder,
e. par le vent.
heb nedergeftrooid),repandi e setnera terre. Nederwaarts , bijw. en bas, vers le fas , par
Nederftroomen, o. w. (ik flroomde neder ,
bas; du ate d'en bas, aval ; en descenben nedergettroomd), descendre en coolant,
dant.
cooler is bas comme un torrent.
Nederwentelen, b. w. (ik wentelde neder,
Nederftroopen, b. w. (ik ftroopte neder, heb
bob nedergewenteld), afwentelen, fouler
nedergettroopt), rabattre vers le bas.
en bas.
Nederftruikelen , o. w. (ik ftruikelde neder, Nederwerpen , b. W. (ik wierp neder , heb ne.
ben nedergefirnikeld), broncher en descendergeworpcn), afwerpen, affmijten, afgooidant ; tomber en bronchant , en faisant un
jen, jeter du haut en bas, par terre, renverser,
faux pas.
abattt etet rasser , pt ecipiter,, etc. Zich
Nederfluiven, o. w. (ik floof neder, ben ne, nederknielen, se prosterner, se jeter
dergetloven) (van flof) tomber en has. —,
par terre, aux pteds tie q. q.
met drift naar beneden loopen , descendre en Nederwerping, vr. renversement, abattis , vs.
has avec impetuositd, impetueusement.
nederknieling,prosternation, prostration,
Nederfullen, o. w. (ik fulde neder, ben nef prosternement,
dergefuld) glisser en bas.
Nederzaal, yr. benedenzaal, salle-basse, salle
Nedervallen, o. w. (ik telde neder , heb ned'en bas.
dergeteld), compter de l'argent avec preci- Nederzakken, o. w. (ik zakte neder, bennesion, avec exactitude, sur one table, etc.
dergezakt ), inzakken, s'afaisser, s'ecrouNedertiegeti, zie Nedertrekken.
ler, s'enfoncer, s'abatsser.
Nedertrappen, b. w. (ik trapte neder, heb Nederzakking, yr. afaissement, ecroulement,
nedergetrapt), fouler, renverser, jeter en
abaissetnent, no.
bas el coups de pied.
Nederzenden, b. w. (ik zond neder, hob neder-

voyer en bas.

NEG
drinken), faire tine forte saignee a la bor.
teille ; avaler on bon trait. 5 fchade of
breul:, dommage , ichec , desastre, m.perte , f: Iemand eene groote geven , hem
een groot nadeel, verlies toebrengen, por-

s'asseoir, se mettre.

tournant d'eau, m.

etablissement , m. assiette, f.

precipitation, f.
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dergezonden), naar beneden zenden,

Nederzetten , b. w. (ik zettede neder, heb
nedergezet), jets (hetwelk men in de hand
of op den arm draagt, op den grond of op
ter one grande perte, ten rude coup a q. q.
eene andere oppervlakte zetten, mettre on
Hij heeft eene groote — gekregen , it a
poser a terre , mettre bas ; fam. zich op
fart one perte considerable. In de , vet-eene plaats , vestigen , se caser, se fixer,
fegenheid, zijn, etre dans on grand embarras.
s'etablir,, se nicker,,se domicilier. Wie heeft
11 op doze plaats nedergezet , gebragt ? qui Neepjesmuts, yr. zie Knipmuts.
vous a niche en cet endroit? fig. bedaren, Neer, zie Neder,, enz, die met dit woordje
zamengeft. woorden.
flillen , iemands gramfchap — , apaiser ,
tranquilliser, calmer; zich—, gaan zitten, Neer, (nerre) vr. eene draaikolk , gouffte ,

Nederzetting „ yr. action de poser, de mettre Neerhuis, o. appartement de la basso tour,
(bij de fcheik 2)
q. q. a terre etc. de s'asseoir;—, vestiging, Neértlag, zie Mansflag.
Nederzien , o. w. (ik zag neder, heb neder- Neerflagtig , b. n. treurig , moedeloos, tt iste-,
consterne , , abattu , e, decout age e,
gezien ), naar beneden zien, regarder en
melancolique.
bas ; jeter les yeux on des regards sur. God
heett van den hemel op ons nedergezien, Neérflagtigheid, yr. tristesse , consternation,

melancolie ,f. abattement, decouragemen4
Dieu a fete du haut du ciel les yeux sur
pusillanimite ,
nous. 1-1Jj zag met verachting op hem neder, it jeta des regards dedaigneux ou pleins Neet, vr. (ee.) meest meerv. eijeren der luizen , zoo als zij zich aan het hoofd-haar
de mepris sur dui.
vasthechten, dente. Eene etagere een
Nederzijgen, o. w. (ik zeeg neder, ben nearme bloed, un pauvre here, guests, mendiant.
dergezegen), langzaam nederzakken, descendre doucement ; passer par tit; taints. — Neet , yr. plat geklonken nageltje in eene
fchaar,
enz. om de beide lemmers to vet,tomber
en
defaillance.
flaauw vallen,
binden , klinknageltje , rivet, m. rivure, f:
Nederijpelen , zie Nederzijpen.
Neeten , b. w. river.
Nederzijpen , o. w. (het zupte neder , het is
nedergezijpt), degoutter,, ruisseler en bas, Neetvormig , b, n. lentiforme.
Neffens, zie Nevens.
suinter.
Nederzinken, o. Av. (ik zonk neder , ben ne- Negen , telw. neuf: Wij zijn met ons —
nous sommes neuf. Eene bloem met — vedergezonken), naar beneden zinken , cooler
zeltjes, ftampertjes, (in de kruidk.), flour
a fond; aller a fond; — in den grond helnonanelt e , enneaOtale ; koorts die om de
pen , s'abimer, s'enfoncer,, perir.
dagen terug komt , fievre nonane. De
Nederzitten , o. w. (ik zat neder , ben ne— (in het kaartfpel), le neuf. Ik heb de
dergezeten), etre assts, place ou itabli, e.
— van harten , fat le neuf de coeur.
Hij was hier nedergezeten, it etoit assis la.

Nederzuigen, b. w. (ik zoog neder, heb ne- Negendaagfche gebed, m. (in de R. Kerk),
la neuvaine.
dergezogen), attiter vers le bas en'supant.
Nederzwalpen , o. w. ( ik zwalpte neder, ben Negende , b. n. neuvieme. De — kaart , la
neuvieme carte. De — boom, le neuvieme
nedergezwalpt) cooler a grands Hots yers
arbre. De — dag eerier decade in de Fr.
le bas.
rep., nonidi, m. Ten —, bijw. en neuvieNederzwelgen , b. w. (ik zwolg neder , heb
me lieu, neuviemement, De —, le, la neunedergezwolgen), door zwelgen , flokken,
vieme, le neuf. Karel de —, Charles neuf:
naar beneden drukken , engloutir, avaler.
Wlijne vrouw is in de negende maand, ma fernNederzweven , o. w- (ik zweefde neder , ben
me est dans le neuf.
nedergezweefcL) , zwevend nederdalen , desNegendehalf, b. n. huit et demi, e.
cendte doucement en fiottant en Pair.
Nederzwieren, o. w. (ik zwierde neder, ben Negenderhand , negenderlei, b. n. de netsf
sot tes.
nedergezvvierd), op eene prachtige en ;latige wijze nederkomen , descendre sur la Negenduizendfle, b. n. neuf millieme.
Negenhoek
, o. (in de meetk.) enneagone,m.
terre avec gloire et ma feste.
beef, m, broeders of zusters zoon, neveu. Negenhonderdile, b. n. neuf-centieme.
Broeders of zusters zoons zoos , achter Negenjarig, b. n. de neufans, qui a neufans.
neef, petit ou arriere-neveu. ooms of Negeurnaal, bijw. neuf fois.
moeis zoon , cousin. Voile — of nichts Negenoog, o. eene zekere foort van aal , /am-,
prole, f. — eene kwaadaardige bloedvin,
zoon , halve —, cousin issu de germain,
furoncle ou froncle, tn. .
neveu a la mode de Bretagne. Voile —,
cousin getmain: zie Naneef. — noemen, Negenfleek of Negenftrik , m. feu de dames a
cousiner.

neuf pions.

a la main legere.

soeurs.

Negental , o., neuf, m. ook voor de neNeeffehap , o. cousinage, nepotisme, m.
gen zanggodinnen, les neuf muses int
Neemachtig, b. n. qui aline a prendre, qui
Neen , bijw. non; fam. nenni. Hij zegt van Negentien, telw. dix-neuf.
, it dit quo non. Ik wed (van) —, je Negentiende , b. n. dix-neuvieme.
parie, gage, quo non. Gij moet morgen Negentig , telw. quatre-vingt-dix ; nonante.
Trek in het piketfpel van — oogen , repic,
vertrekken , daar helpt gees — tegen , id
— fleken in het piketfpel maken, nonanter,
iln'y a point
fact que vous partiez domain,
faire repic.
o. non. Hij gaf mil een droog
de nenni.
— tot antwoord, it m'a repondu on non Negentigjarige , tn. en vr, ook b. n. nonage, e. de quatre-vingt-dix ans. Nenaire;
bien sec.
gentig jaren bereiken , nonanter.
Neep, y r. nijping met de vingeren of nagelen , coup d'ongle , pinpon, m. fig. De flesch Negentigmaal, negentigwerf, bijw. quatrevingt-dix foss.
geven (er braaf wat tiitcone goede

NEG
Negentigfte , b. n. quatre-vingt-dixieme; nonantieme. De — graad, (in de flerrek.) le
nonagesime ou le degre nonagesime.

Negenvoud, o. neuf foes autant, nombre pris
neuf fois , nonuple, multiple de neuf.

Negenvoudig, bijw. nonuple. Van daar —
vermenigvuldigen , nonuplcr.
Neger, m. negre, maure , more, zie Moor;
negrillon.
kleine
Negerhuis , o. negrerie, f.
Negerin, vr. negresse. Kleine t , negrillone,
negritte.
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neid). In Gelderland van het briefchen der
paarden gebruikt , hennir.
Nek , in. het achterste deel van den hats, bij
menfchen en dieren, chignon, m. nuque,f:
Hij gaf hem eenen slag in den —, it lui
donna un coup sur la nuque. Een ftijve —,
un torticolis , un con de traverse. Iemand
den —, halt, breken, rompre , casser le coot
a q. q. Eene duif den — omdraaijen, tortire le cou a un pigeon. Iemand den toekeeren , ( verachtelijk van hem wijken) , tourner le dos a q. q. Iemand met den — aanzien , (hem met verachting afwijzen), re-

Negerkapitein , m. capitaine negrier,5 (die over
garder q. q. de travers, avec mepris ; fig.
de flaven gefteld is.)
Dat zal hem den — breken, cela le ruiNegerland, o. pays des negres , m.
nera.
IVegerfchip , o. vaisseau nigrier,, m.
Negervriend , m. vijand van den flavenhandel , Nekhaar,, o. cheveus de derriere, m. pl. —,
negrophile.
bij vrouwen, tignon, chignon, m.
Negge , vr. een handpaardje, klein paardje, Nekken , b. w. (ik nekte , heb genekt), doopetit cheval, bidet, m.
den , vermoorden , tuer, massacrer. — (eenen zwaren boom) omhakken , abattre, cooNegociant , m. (ond. w.) zie Handelaar.
per. tergen, boos maken , tourmenter,
Negotiatie (ond. w.)zie Onderhandeling, enz.
Negotie , yr. (ond. w.) zie Koophandel.
agacer,, harceler.
Negotieren (ond. w.) zie Handelen, Handel- Nekker,, m. celui qui tue ; tourmenteur.
drijven.
Nekking, yr. action de tuer, de passer, de
Neigen , b. w. (ik neigde , heb geneigd), in
tourmenter.
eene fchuinfche rigting , digter bij den grond Nekpijn , yr. mal, m. douleur de nuque, f.
brengen , naar beneden buigen , krommen , Nekfpier, yr. muscle cuculaire,m. cucullaire.
courber, plier; fig. God kan de har- Nektar, in. (in de fabelleer), Godendrank,
ten der menfchen neigen „Dieu pent fldchir,
nectar.
tnouvoir, les coeurs des hommes. Zijne oo- Nektarbron, yr. source de nectar.
ren
paler l'oreille. o. w, (met zijn), Nektarteug, yr. trait, coup de nectar, m.
overhellen, hellen , pencher,incliner
, , bais- Nel , yr. in het kaartspel , de negen van troef,
ser. De dag neigt ten avond , le jour baisse,
neuf d'a-tout.
decline. De zon neigt naar haren onder- Netnaar,, veroud. voegw. (bij regtsg.), maar
gang , le soleil va se coucher. De muur neigt
ins tegendeel, mais au contraire.
een weinig (helt een weinig over) naar de- Nemen , b. w. (ik nam , heb genomen), prenze zijde , la muraille poncho un pen de ce
dre, saisir , etc. Ik heb de vrijheid genoate- groeten , buigen , faire la remen, j'ai pris la libertd. Het kasteel der
verence, saluer. Zich —, wed. w. se baisstad is genomen , la citadelle de la ville est
ser,, se tourney vers, s'incliner. Die lijn
prise. Neem deze drie honderd gulden op
neigt zich (buigt zich) al meer en meer op
rekening, op interest, prenez cos trois centsde andere, cette ligne s'incline de plus en
florins a compte, a inte(et. Wij hebbert
plus sur l'autre ligne ; fig, De overwinning
den rouw aangenomen , nous avons pHs la
neigt zich tot ( helt aan) ooze zijcie (over),
deuil. Dienst —, prendre service, Tepee,
la victoire s'incline de notre ate.
s'enreler. Iemand gevangen prendre,
Neiging, yr. helling en genegenheid , penfairs q. q. prisonnier,, se saisir de q. q. Jets
chant, f: penchement, m. inclination, inter, harte —, prendre, q. ch. a coeur, s'atclinaison , passion, etc. Zijn broeder heeft
tacher a q. ch. Op zich prendre sur
veel — tot losbandigheid, sonfrhre a beausoi ; entreprendre q. ch. a ses risques , pecoup tie penchant a la ddbauche. Hij heeft
rils et fortunes; is charger de q. ch. Lets
geene , genegenheid , lust, tot de ftudie,
kwalijk , ten goede prendre q. ch. est
it n'a point d'inclination pour Petude. Namauvaise part , en mal , en bonne part. Ietuurlijke bij de dieren, penchant natumand bij de hand — , prendre q. q. par la
rel , instinct ,m. De — ,‘helling van eenen
main. Iemand aan de hand —, prendre la
berg,, la pente, le penchant d'une montagne.
main a q. q. In aanmerking prendre
Hij antwoordde flechts met eene enkele —,
en consideration, envisager. Zoo als men
(met een enkel hoofdknikken), it ne reponhet wil —, dans quel sens qu'on le prenne.
dit que par un simple penchement. Eene
Het is hoe of gib het — wilt, c'est selon que
kleine (bulging ) met het hoofd maken
vous envisagerez la chose. De vlugt —, prenfaire une legere inclination de tete. De —
dre la fuite, s'enfuir. De moeite —, prenvan eene regte lijn tegen eene vlakte, Pindre, se donner la peine. Hij heeft eene
clinaison d'une ligne droite a sin plan. De
vrouw genomen , gehuwd, it s°est
neigingshoek , Pangle d'inclinaison. Hi, heeft
marid ; it a pris femme. Hij nam, (greep)
veel — tot het fpel, it a beattcoup tie paseenen flok, en gaf hem flagen , it saisit un
sion pour le feu. — van een ligchaam , om
baton, et lui donna des coups. Neem,
zich naar eenen zekeren kant to wenden ,
(grijp) zijnen degen , saisissez -vous de son
verticite. De — der magneetnaald naar het
epee. Zijn, vermaak — se divertir, se donnoorden, la verticite de Paiguille aimantee.
ner de la foie. Hij heeft hem het brood uit
—, wending der planten naar de zon of naar
den mond genomen , it lui a Ste le moyen de
het Licht_ (in tie kruidk.) nutation. Ingesubsister. Deel aan iets prendre part
fchapene — of lust, (in de wijsbeg.)
a q. ch.. participer a q. ch. Ik neem u bij
tibilite. —, buiging, (nit achting), riveuw woord, fe vous prends ate snot. Dit
r.ence. Maak eene diepe 7-- voor mevrouw
moet zoo genomen worden, cela doit etre
kl.,frites sine profonde reverence a madapris dans ce sens , ainsi. Hij--Pam hem in
me 11.
zijne armen , it le prit entre ses bras. IeDig ijen ) (neigen)
neide , hob gew.
mand in den arm —, (hulp bij hem zoeken),
Ww
so
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se ;mitre sous la protection de q. q., implo- Nerpen , zie Snerpen.
rer sa protection. H&j heeft mijnen hond in Nesch, zie Dwaas , Onnoozel , Zot.
bewaring genomen, it a pris mon chien sous Nest, o. nid, m. Vogel —, nid d'oiseaux.
Vogels nit het — haler, denicher des oisa garde. lets your lief —, se contentet de
q. ch. ; agreer q. ch. se passer de q. ch.
seaux. Muizen nid de souris. — van
lets voor zijde rekening nemen, prendre q.
roofvogels, aire , f. van daar airer, nestelen
bij roofvogels; desairer, jonge vogels nit
ch. sur sot, se charger de q. ch. Gij neemt
het — halen ; hol van wilde diete veel op uwe horens, vous entreprenez
ren , ook jonge roofvogels; fig. roofnest ,
plus que vous ne pouvez executer. Jets nit
repaire, m. — of leger van een wild, ros
demonter, dimantibuler, q.
elkander
dier, taniere, gite, m. hutje, hok
ch. Een einde prendre fin, se termivan eenen bond, hondenhok, chenil,rn. Zie
Der,, finir. Gij neemt het te naauw,, vous
verder Muizennest , Wespennest, enz. —,
y regardez de trop pres. Iets op de lippen
een Hecht huis, eene geringe, vuile , wo(fmaken) outer, q. ch. Neem eens,
bicoque,
(vooronderfield) dat het waar zij , suppose que
ning , trou, chenil , taudis ,
( gemeen ) bed , lit, m.— , oncela soft vrai. Zie verder prendre het
cabane ,f.
deugend meisje, michante fille.
Fr. Ned. deel.
Nemer, preneur. —, (van eon fchip), Nestachtig, b. n. qui a Pair d'un nid, ressemvuil, sale, vilain, e.
vaisseau preneur, (in de fpr. k.) eertijds de
ble a un nid.
zesde naamval der verbuiging, ablati f, nog Nestei, o. nichet ,
Nestel, veter, rijgfnoer, Meet, aiguilin het Latijn gebruikelijk.
Neming, vr. poise.
lette, f. Nestels befiaan , aiguilleter des
lacets; ferret- , des aiguillettes. Iemand den
Neoloog, m. (ond. w.) iemand die vreemde

en fchadelijke gevoelens, ten aanzien van
de godsdienst omhelst en voord.raagt; ook
fchrijver,, uitvinder,, aanhanger, van nieuwe woorden in eene taal , néologue. Zulke
nieuwe woorden nit te vinden, heet neologueter,, * en het fmeden of uitvinden van
nieuwe woorden , of van oude woorden in
eene nieuwe beteekenis, neologie.
Neppe , vr. kattekruid , herbe aux chats ,
cataire.

Ned, vr. de zijde van het leer , waarvan het
Naar, door de vellenblooters, afgefchaafd is,
le grain du cuir , tn. — op eene huid brengen, crepir un cuir.
Nergens , bijw. nulle part, en aucun endroit
ou lieu. ik vind hem —, je ne le trouve
nulle part. — voor niets. Hij heeft het
om gedaan, it Pa fait sans dessein, pour
rien. Hij deed het — mede , it le fit avec
den. Zij bemoeit zich — mede , geeft —
om, elle ne se soucie de rien, elle ne se
meten point de rien. Dat dioiit — toe ,
tot niets), cela ne sort a rien, n'est bon
C
a rien. — anders dan om, n'est bon qu'h.
IIij weet nog — van, it ne sait pas encore
de rien. Hij let — op , it ne prend garde
rien.
Nering , vr. vertier van winkelwaren, debit ,m.
chalandise, pratlque. Goede achalandage , m. — doen , tenir boutique, Whiter,
, it a beautrafiquer. Hij heeft veel
coup de debit. — hebben, beklant zijn,
titre bien achalande , e. bezorgen, beklanten , achalander. — krijgen, s'achalander. — handel, koopmanfchap , commerce,
negoce , trafic, — en handtering, trafic
et industrie. fpr. w. De tering Haar cie —
zetten , regler sa dipense sus son revenu;
gouverher sa bourse selon sa bourse, Die
zich zijner — Ifckaamr, gedijt niet, relui
ui a honte de son wetter, ne fera pas
ortune.
ringachtig, beklant , b. n. achalande , e.
Neringhuis , o. maison marchande, f:
Neringloos , b. n. qui n'est pas achalande , e.
sans cliqlands, sans trafic , etc., disuchalandó, e.
Neringrijk, b. n. bien achalande, e. qui a
beaucoup de chalandise , de commerce, etc.

je

Goede waar en goedkoop waken eenen
winkel —, la bovne •marchandise et le bon
marchó achalande.nt fort une boutique.

Neringziek of -zuchtig, u. avide de chalands,
de pratique.

— knoopen, (iemand door tooverij bezweren), ensorceler q. q.; none? Paiguillette

q. q

Nestela ar,. zie Talmer,, tracassier,, vitilleur.
Nestelbeflag, o. malie van eenen rijgfnoer,
ferret, affirm, in.

ferreur d'aiguillettes.
Nestelbeflager,
Nestelen , b. w. (ik nestelde , heb genesteld) ,
met eenen nestel toerijgen , lacer, aiguileen nest waken, nicker,
0.
leter.
faire son nid, se nicker. — (bij de valk.),
De
zwaluwen
aan de venfiers
airer.
en in' de fiallen, les hirondelles nichent
aux fenêtres et dans les ecuries. Zich —,
ergens zijn verblijf nemen en houden, gaan
'wonen, se nicker, se caser. fain. Hij heeft
zich daar mooi genesteld , it s'est niche dans
verfchuilen ,
sine bonne maison. Zich
o. w. treuzelen ,
se tapir, se cacher.
talmen , lambiner, tracasser,, lanterner.
Nestelgat , 0. vetergar, trou pour un lacet,
oeillet dans tine aiguillette, m.

Nesteling, yr. nestvogel, oiseau niais, m.
Nestelingkruid, o. foort van groene agaatfieen , argue-marine, f.
Nestelmaker, m. aiguillettier.
Nestelnaald, yr. lacet a liasse, m. Beflag
eenen veter, ferret d'une aiguillette, m.
een tak gefchikt voor de vogels
Nesteltak ,
om op te nestelen, branche sur la quelle
un oiseau fait son nid. f:

Nesten , zie Nestelen.
Nestig , b. n. flecht , vuil , mechant, e. sale.
(voor de eenden) nid de cane;
Nestkorf,
broeikooi, nichoir.
Nestkuiken, o. dat het laatst uit een ei komt,
culot, m.
Nestvederen of veren, yr. meerv.poil follet,
duvet, m.

Nestvogel, sic Nesteling.
Nestvol, o. nichee ou nit*, f. Die jongen
heeft de mode, (het wijfje) met de jongen
weggenomen, ce garcon a pris la mere et
la ;lichee. Een — muizen, tine nichie
souris.

Nestzwam , o. nidulait e, f.
Net , b. n. blinkend , rein , fierlijk ,
fchoon 2 aardig fraai, zuiver , enz. net ,te,

propre; beau, belle, gentil , le, e.
elegant, e. mignon , ne, pur, e. Zijne kachambre est bien ioetje,
mer is zeer
pyre, proprement arrangee. Zijne kleodeses habits son: •toujOrf
ren zijn altijd
prOpres. Een -netto mond, ant bouche ., mtgnon-
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NET
gnonno. Een nette fchrijfftijl, nn style spur, Netelen, b. w. (ik netelde, heb geneteld),
met netels fteken , piquer avec des orties.
net. Dat fchrift is zeer — 5 cette denture
est bien nette. Dat is een — gebouw, voile) Netelheide, yr. bruyere remplie ePorties.
tin bel edifice. juist, naauwkeurig, juste, Netelig, b. n. vol netels, plein, e. d'orties.
- ftekelig, netelachtig, piquant , e,
precis; bijw. justement, precisement. Hu heeft
neux , se. —, korzelig, eigenzinnig, wonheden — zoo veel verloren als hij gisteren gederzinnig, chatouilleux, se, bizarre , capriwonnehheeft, it a perdu auj our& nui justement
cieux, se, acari tre. Een —, korzelig mensal,
autant qu'il gagnahier. Hij heeft het — zoo
un homme chatouilleux. moeijelijk,
gezegd als hij het beloofd had, it Pa Bit
bedenkelijk, waaruit men zich niet ligt redprecisement comme it Pavoit promis. Gij
den kan, epineux, se, critique, difficile,
komt — van pas, vous venez tout a prome
delicat
, e. Dat is eene netelige zaak, c'est
pos. Ik kom — op den bepaalden tijd ,
tine afaire delicate, epineuse. 111j bevindc
voila venu precisement 4 l'heure marquee ,
zich in netelige oinftandigheden, it se trouve
point nomme. Het komt — uit, it est Juste.
dans des circonstances epineuses , critiques.
diet is — zes uur, it est six heuresprecises.
bijw. fierlijk , net , proprement, elegamment, Neteligheid, yr. eigenzinnigheid, bizarrerie,
huineur bizarre, acariatre, difllcile, chicaavec grace, etc. Zeer gekleed zijn, etre
neuse, f: caprice, m. , prikkel, piquant , m.
habille, e, fort proprement, etre mis elegamment. — als zelfft: Een opftel in het- Netelkoningje , o. wintcrkoningie, (zekere
vogel), roitelet m.
fchrijven , mettre, coucher, dcrire un theme
au net. Het — en het klad (van een fchrift) Netelkoorts, yr. fievre ortiee.
Netheid, yr. nettete , oprete 5 elegance.
le net et le brouillon.
Net, o. firikwerk , dat uit getweernde Braden Netjes, bijw. proprement, nettement , ea
ordre, avec justesse, mignonnement , gentimet mazen vervaardigd is. Visch-, vogel
filet; rets, m. Deze vogel is in het — ge- ment , de bonne grace.
vangen , cet oiseau a ice pris au filet. Net- NetkOraal, vr. (zekere gewas) rete'pore , f.
ten uitzetten, fpannen, tendre des filets. Netflok, m. perch° d'un filet, f:

Bet — was zoo vol visfchen, dat men Nettelijk , bijw. zie Netjes, Zuiverlijk, ook

het niet uit het water kon trekken , le rets
Net, als bijw.
itait si chargé de poissons qu'on ne pou- Netten , b. w. (ik nettede , heb genet) , nat,
vait le tirer de l'eau. Een flilltaand
vochtig maken, natten , mouiller, humecter.
un
Papier —, mouiller du papier. , reinigen,
rets sedentaire. (bij 4e jagers) panneau,
fchoon makeu, purifier , nettoyer.
tn. —, firikken, lacs , lacets,m. pl. Netten
fpannen, (bij jagers) netten uitleggen om Nettenbreijer, m. mailleur, tricoteur de filets.
wild te vangen , tendre des panneaux, des Nettenmaker, m. laceur.
allier ou hal- Nettigheid, zie Netheid, Evenredigheid.
filets, panneauter. Patrijs
lier d perdrix , m. Leeuwerikken nap- Netto , b. n. en bijw. (ond. w.)juist, zonder
dat er eenige aftrekking plaats vindt; ook
pe , ep twee flokken(bij de visfchers)
saveneau, savoneau, tn. ou savenelle ,f. — om
het gewigt der waren op zich zelf, zonder
tonijnen te vangen, mandrague, courantille,
op het vaatwerk of het inpakken te zien
enz. net , te; justement, tare deduite. Dit
f. klein —, vrouwenhulfel, pruiknetje , (coife
de) reseau, m. Zijne zuster draagt een
vat weegt drie honderd pond —, ce tonzwart mutsnetje, sa soeur porte tine cafe de
neau peso trois cents livres de net.
reseau noir. — der ingewauden darmnet, Netvlies, o. reline, f.
epiploon, peritoire m. Het — of vlies van het Netvormig, b. n. ieticulaire, retiyarme, rehart , pericarde, m. — of vlies om de herfeticule e, a reseau. — vlies, membrane re.ticulatre.
nen , panvlies ,pericrane. , darmvlies van
een kalf, (bij (lagers crepine,f. Met het — Netwerk, o. (netten), filets, rots, reseaux ,
visfchen , pecher au filet; fig. In het— zijn
m. irk
(verfchalkt zijn), etre pris au filet , etre
o. w. (ik neulde, heb geneuld),
dupe , e. Iemand het — over het hoofd haworth gezegd van iemand, die gedurig over
len , (onverwacht, tegen wil en dank, tot
zekere zaak brengen), outrager q. q. im-

punement ,`le porter ei q. ch. malgre lui ;
impliquer q. q. dans une mauvaise afaire
par des menses inattendues. Achter het —

kleine Bingen zijne onvergenoegdheid toont,
en die zijne verdrietige luim met eenen zekeren vervelenden en Itnorrigen toon te kennen geeft, preutelen , e capricieux , se,
bizarre, mecontent , e, marmonner, rogno.

visfchen, (zijnen kans verkeken zien) te
nor.
laat komen om voordeel te behalen ; ne pas Neurien, b. w. (ik neuriede, heb geneuried),
reussir ; battre Peau ; venir trop tard. Dat
binnensmonds zingers , door de lippen weivalt in mijn , (dat gelukt mij) cela me
nig of met te openen, usurer, fredonner,,
rdussit, c'est une bonne aubaine .pour moi.

Zijne nette droogen (uitrusten, uitfcheiden
met wijn of fierken drank te drinken,) se
reposer, se delasser, cesser de boire.

chanter has, a demi-voix , entre les dents.
kwinkeleren van kleine vogels, grin.
gotten, gazouiller.

Neus, m. bij menfchen en dieren, nez. Eenen
grooten , langen
hebben, avoir le nez
grand, long. Platte, ingcdrukte nez
ecache , icrehe , caucus et aplati. Kromme
haviks- of keizers — 5 nez aquilin, nez romain. Breede of dikke en platte
nez
spate. Roode—, nez ettlumine , rouge. Een
— met wijde neusgaten , tin nez evase. Spitplos cheochle.
fe nez pointu. Een puistige un nez
Netel, yr. brandnetel , ortie. Doove —, ortie
bourgeonne. Opgefchorte, opflaande —,
qui ne pique point, ortie morte.
nez retrousse. Knip voor den —, nasarde
Netelachtig, zie Netelig.
chiquenaude sur le net , f. Door den — fpreNeteldoek, o. mousseline, f.
ken , nasiller,parler du nez. Hij, zij, die door
Neteldoelisch , b. u. de mousseline.
den — fpreekt, nasillard, e. nasilleur, se.
Netbreuk, yr. (bij de wondh.) hernie, rupture; descente (de boyaux). Navelbreuk,
epiplocele, epiplomphale. Zie Navelbreuk,
Net- en Darmbreuk, en verder over de
Darmbreuken het eerste Fransch en Nederd. Woordenb. pag. 355. Soort van —,
waarbij het net in den balzak fchict, dpi-

Ww2

N E it
Den— fnuiten, se moucher le nez. Eenen druppelaan den — hebben , avoir une roupie au
nez. De — druipt hem, le nez lui degoutte,
De zijden van den —, les aides du nez. Uit
den — bloeden , saigner du nez. lemand
ele deur voor den — toefluiten , fermer
la porte au nez de q. q. Tot den neus
behoorende , b. n. nasal, e. lemand bij
den — trekken, tirer q. q. par le nez;
fig. of fpr. w. lemand bij den — Leiden, (met hem doen wat men wil) me:
ner q. q. par le nez. Hij viel met den
voor over, it donna du nez en terre.
IIij ziet niet verder dan zijn lang
is, (heeft weinig doorzigt) al ne volt
pas plus long que son nez. Dat zal uwen
voorbij gaan , of langs den —, cela vous pas-
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N V
Nenshoorndier,, o. rhinoceros ,
Neushoornkever,, yr. nasicornc, rhinoceros, fit.
Neusje , o. petit nez, tn. fpr. w. Dat is het
— van den zalm , (het beste ) c'est ce
y a de meilleur, de plus delicat; c'est le
plus exquis.

Neuskijker,, m. (op fchepen , matroos , die op
den neus van het fchip past ), matelot qui

prend garde a Peperon, á !'avant, du vaisseau.
Neusklank, m. (in de fpraakk.) nasale ,f. son
nasal.
Neusleer,, o, pat tan d'un soulier,
Neusietter,, yr. lettre nasale.
n. qui n'a point de nez, sans
Neusloos ,
nez.'
Neusnijper,, kaproen , chaperon. — (bij
de hoeffm.)pranger ofnijpijzer , torche-nez,
sera loin du nez ; vous n'en aurez rien ; ce
m. morailles , f. pl. cavesson.
n'est pas pour votre nez. lemand lets onder

deh — wrijven , (hem eene zaak onzacht Neuspraam , yr. met ijzeren punten , (voor
paarden ), camarre.
verwijten) jeter q. ch. au nez de q. q. lui
reprocher q. ch. fort durement. lemand lets Neuspranger, m. nensband voor paarden ,
voor den — wegnemen , ( het genot van eene Nveuesssroilez .m
m. muses-0,71e, museliare, f.
zaak , in zijne tegenwoordigheid , benemen),
enlever q. clz. sous la moustacLe , au nez , a la Neusfcheidfel , of fchot, o. ents e-deux des

-vue de q. q. ; titer q. ch. a q. q. en sa presence.

Die mosterd krijgt bij den neus , cette moutarde pissed au nez. Den — overal laten gaan
of infieken , (alles onderzoeken en beoordeelen) , rechescher et examiner tout. Op
zijnen flaan kijken , ( anders uitvallen dan
men zich gevleid had), ne pas s'attendre ,
Comber des noses. Jets in den — krijg,en ,
avoir le vent de q. ch. Hij wilde mij eenen
d.raaijen , bij den — krijgen 5 (bedriegen )

narines ,

cloison, f. paroi des narines , tn.

Neusfpier,, yr. muscle nasal, m.
Neusuitwas , o. zie Neusgezwel.
Neusuitwerping , yr. het flijmig druipen nit
den liens door verkoudheid, (in de geneesk.)
flegmatorrhagie.

Neus yleugels , yr. meerv. les aides du nez, les
cites des narines.

Neuswijs , b. n. waanwijs, pedant, e, pedan-

tesque,presomptueux , se , suffisant , e,
trop curieux, se, vain, e; ook als
wijsneus , qui fait Pentendu ; zie Wijsneus.

it voulait me brider le nez, me tramper,
the duper. Hij heefc hem bij den — gehad,
Neuswijsheid, yr. yerwaandheid ,pitianterie,
.11 lui a fait payer trop cher. Op zijnen
ptesomption, curiosite impertinence ou entree,
vallen, (in eene zaak mislukken ,) tombeivanite.
sur son nez. Den — ergens voor optrekiten , (ten teeken van hoogmoed, fchimp of Neuszenuw, yr. nerf nasal, tn.
boon , ) sechigner,, faire la moue, ricaner. Neuszuil , yr. colonne du nez.

IVIen heeft hun eenen langen gegeven ;
bij heeft eenen langen — gehad , ( is regt
befchaatnd gemaakt , ) on lui a fait , it a eu
vn pied de nez. Hij is geenen knip voor
den — waard , c'est un homme a nasarder,,
e croquignoler. Spr. w. lemand eenen —
aPndraaijen , eenen wasfen maken , (hem
eene leugen diets maken) en donner a gar-

Neutel , zie Dreutel , (klein mannetje.)
Neutelaar,, m. talmer,, lambin, musard; fig.

Neusbeen , o. het zesde been, dat de neusgaten van elkander fcheidt , ploegijzer been,
tranenbeen , os lacrimal , os
vemer,
zie Neusfchot.
vnguis ,
Neusbloeding yr. saignement de nez, apes-

de , heb geneutralifeerd), onzijdig , neutraal
maken , in den ftaat van onpartijdigheid
brengen , neutraliser. Eene voor neutraal,
onpartijdig , onzijdig , Yerklaarde ilad , une

Neusgezwel, 0. vleezig uitwas in den neus,
_polype , 171 Stinkend — (in de geneesk.) ,
azene , f. Stank nit den neus , punaisie,f.
Neushaar, o. poil des narines,

lucht , die dezelve donner waken, mist,
brouillard. Dikke — (op zee) brume, f:
Witte —, fri, wolk , nuage
mas , ( bij dicht. ) wintertooneelen , fri.

lanternier.

Nentelaarfter,, yr. tahnfter,, lambine, musarde ; fig. lanterniare.
Neutelarij yr. talmerij, lambinerie; fig lanternerie.

Neutelen , 0. (ik neutelde , heb geneuteld),

talmen , futfelen , lambiner; fam. lanterner.
der a q. q. lui center des bourdes, faire
vn pied de nez a q. q. Die zijnen fchendt, Neutelig , b. n. talmachtig en verdrietig , lambin , e, lent , e. chagrin , ne ; bijw. lentement.
fchendt zijn aangezigt , qui medit de ses
proches parents , se deshonore soi-n2dme; fig. Neutraal , b. n. (ond. w.) onpartijdig, onzijdig
, neutre , impartial, e; zie Onzijdig.
bout,
ou
carre
d'un
van
eenen
fchoen
,
—
soulier. — van een Plot, pane d'une serru- Neutraliteit , yr. (ond w. ) onpartijdigheid,
onzijdigheid , neutralite , Hij
re , f: — van een fchip , cap , avant, nez
heefc den oorlog verklaard aan die yolken ,
d'un vaisseau, m. prove, pointe de Peperon,
welke de algemeene — geschonden hebben,
f. Den — in den wind iteken, (fcheepsw. )
it a declare la guerre aux peoples qui,ont
porter le cap au vent.
viols la neutraliti generale.
Neusballetje , o. (top van den neus), bout du
Neutraliferen , b. w. (ond w.)ik neutralifeernez, m.

ville neutralisee.
taxis , in. hemorrhinie, hemorrhagie on he- Neuzelen , b. w. (ik neuzelde , heb geneuzeld), naauw befnuffelen , fairer partout,
morragie nasale.
filreter ; avoir le vent de q. ch.
Neusdoek , m. zakdoek , mouchoir de poche.
Neuzen , zie Neuzelen.
Neusdruip of drop , m. roupie, f:
Neusgat , o. der menfchen , natine, f. — der Nevel , m. eene menigte waterachtige , door
de koude verdikte dampen in de benedendieren , naseau, m.

mas,

NEV
Inds, tn. p1. Eene zaak die ons verfland niet

NIE
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Mester,, vr. tYternueuse.
Nieswortel, zie Nieskruid.
Niet , o. bloem van koper, ertsasch , spode,
tulle „I.
Niet, bijw. non, ne, ne pas , point, ne point,,
non pas. Ik bemin u je ne vous aimet
pas. Lacht — ne riez pas. Hi.) twijfelter — aan, it n'en doute point ,. Wilt gij ? ik
kan — zwij, voulez-vous ? tool pas.
gen, it ne pent se tore. Ik, weet
wat
ik doen zal, je ne sais que faire. Hebt
gij mijnen broeder gezieu n'avez-vous
point vu mon frere. Waarom zegt gij het
—? que ne le dites-vous ? pourquoi ne le dites-vous pas ? Hij weet niets , en zij ook
it ne salt rien, ni elle non plus. Zij is er
zonder reden boos over, elle en est pickle, non sans raison, sans came.— alleen,
non seulement. — lang daarna„ peu apres.
— anders, anders —, den que cola ,apoint
autre chose. — eens , pas une settle foes. Ilc
heb er — eens aan gedacht , je n'y ai seulang geleden za ik hem lement pas songd.
nog, n'y a pas longternes queje
e le vis.
Geef hem — to veel, ne Jut donnezpas trap.
Niemendal , niet met alien, niet met al.,
in het geheel niet, rien du tout, pas la
moindre chose ,.point du tout. —weten, ignorer. Er is niemand, die — weet, it n'y
a personne qui ignore.
Niet , m. en o. dat nog geen aanwezen heeft,
rien, neant. God heeft de wereld nit —
gefchapeti, Dieu a cree le monde du neant,
de rien. Een — in de loterij , ,un billet
blanc, m. Voor
bijw. (zonder kosten)gratis. Te doen, (vernietigen;) anianttr,
abolir, annuler, abroger. Te — gaan,
titre reduit , e. a rien,s'aneantir, s'evanouir. Zijn broeder is van — opgekomen,
Son frere est un parvenu, un homme de neant.
Spr. w. Als komt tot let kent,het zich zelf
niet, les parvenus soot toujours insolents.
Nietig b. n. en bijw, dat geene kracht heeft,
niets beduidend, mil, le, futile,
exigtk, e. puerile, abject, e. de neant, de
rien. Eene nietige (nets beduidende) zaak,
verontfchuldiging, une chose , excuse , frivolo. Nietige gefprekken, des _discours fullles. Nietige menfchen, des hommes Ilene-ant ,
de rien.
Nietigheid, yr. van geeue waarde , nullite, f:
rien, m. vide, m. tn.,exiguite. Om
eene — twisten, se quereller pour une chose
de neant, pour un :len. —in het meervoud ,
des riens, des Wailes, des puirilites.
Niets voorn. en o. den,zero,n4lle chose, pas
un iota. Er ontbreekt aan, it n'y manque rien, pas en iota. — hoe genaamd,
quoique que ce soit. Maakt gij ftaat op hem?
dat komt zeker op — nit, comptez-vous sur
lui ? bernique. Laat er — van blijken, ne
faites semblant de den. Dat doet — tot
de zaak, cela ne fait rien a Pajfaire ;n'importe.
Nietsbeduidend, niets beteekenend, b. n, gering, insigntfiant, e. abject, e. nul, le.
Een — e man , un zero en chiffie (in de
gefchiedk.) nietsbeduidende koningen, les
rois faineants.
Nietsbeduidendheid, yr. insignifiance , abjec-

doOrzien kan , onwetendheid des verflands,
ignorance , .f. nuage de Pesprit, de Pentendement , nuit,
brouillard , chaos.
Nevelachtig , nevelig, b. n. ndbuleux , se,
brumeux , se, embrund , e.
Nevelen, onp. w. (het nevelde , heeft geneveld), misten, faire du brouillard.
Neveling, vr. action de faire du brouillard,
temps brumeux, m.
Nevelkraai , yr. bonte kraal, corneille emmantelde.
Nevelmaand, vr, van half October tot half
November, Brumaire, m.
Nevenbegrip, o. idie accessoire ou secondaire, f.
Nevenbeteekenis, vr. signification secandaire.
Nevengewest, o. contree voisine, f. plage
contigue ou collaterale, f.
Nevens , ( neffens) voorz. digtbij , uaast ,
pros de, el cote
a
de; auprês, oignant
j
, proche. —, tes gelijk met , outre , avec , comme aussi. Hier benevens , ci-joint. Hij
zat — de fontein it &aft assis a card de
la fontaine.
Nevensgaande, b. n.
e. De hier —
rekening, le memoire ci-jo:nt.
Nevenzaak , vr, chose indiftrente,
accessoire. —, tusfchengeregt, hors d'oeuvre , m.
Nicht, vr. broeders of zusters dochter, niece.
Ooms of moeis dochter, cousine. Voile
— cousine germaine. Halve -- (neefs of
nkhts dochter), cousine issue de germaine.
zoons of dochters dochtertje , kleindochter,, Nichts dochter, petite niece; nichtszoon, petit neveu.
Niemand , pert. voorn. ne personne, nul ,
le. — is hier gekomen, personne, nul, n'est
venu ici.— , niet een, aucun, e. — onder
ons, aucun de nous. - -(met ontkenning)
niemand is, gekker dan hij , on n'est pas plus
fou que lui.
Niemendal , zie Niet.
Nier , yr. der menfchen, rein , m. der dieren , rognon, Verhandeling over de
nieren , (in de . geneesk.)'nephrologie. Befchrijving der nieren , nephrographie. Ontleding der fnede in de nieren , nephrototnie. Ontfleking der nieren , neprztis , nephrite on nephritie, f. Reinigingsmiddel der
nieren, nephrocatalicon ou nephrocatholicon ,
In. Tot de nieren behoorende, nephretique , renale.
Nierbed , o. niervet , of nierbeddenvet , graisse qui enveloppe les rognons,
Nierenbekken, o. bassinet , m. (caviti) des
reins ,
Nierenbloedvaten, o. meerv. vaisseaux dmulgents , m.
Nierenhout, o. bois nephretique, m.
Nierenflagader, yr. artire renale.
Nierenfmart ,
jichtwee , vr. nephralgie,
douleur ne'phrettque.
Niereniteen , m. pierre ndphretique, f:
Nierenvormig , b. n. (in de kruidk.) raniforme.
Nierenzucht, yr. Nierzucht , Nierenziekte
Nierenwee, nephresie.
Nierenzuchtig,
n. nephretique.
Nierharst , Nierfluk, o. harst , longe (de veau)
f. aloyau, m.
tion.
Nierhout, o. graveelhout, ( in de kruidk. ) Nietswaardig, b. n. futile , vil , e. d'aucune,
bois nephretique, m.
de nulle , valour.
Nieskruid, 0. (plant) ellebore, m. (p.tarmi- Niettegenitaande , voorz. ondanks, enz. nonobque , f.) wild— of wortel, ellebortne f:
stant, malgre. Des— , nonobstant, malgrdNiesmiddel, o. (reméde) sternutatoire, in.
cola, neantnoins. , voegw. offchoon, quoiNiespoeder , o. poudre sternutatoire, m.
que, bienque, encore que.
Ww3
Niet,
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Viettemin , bijw. echtex, niantvoins capons,
dant, pourtant.
voegw. neanmeins
Nietwezig, b. n. niet beitaande, non. existant , e. qui n'existe pas.

Nil
Vetsch,, , riceot,e, - Deze,tijding is nog —,
(onlangs gebeurd), ewe nouvelle est encore
recente..— onbecireven. Doze teerjongen is
nog cat appienetst encore novice. lets
nienws uitvinden ,„Inventer q. ch. de nouveau.
Nieuwachtig, b. n. Presque neuf, neuve.
n.. versch, frais,, fraiche.
Nieuwbakken.,
tendre. — brood, du
nouvellement, cult
edelman, noble de nonpain tendre.;,,fig.

Nietwezigheid, vr. non-existence, f: non-titre, m.
Nieuw, , b. n.. neuf, .in. neuve , f. nöuveau ,
nouvelle; maar voor een woord van het-min.
gef1. met egnen.klinker of eene flout= - h.
voile creation, de fiaiclie date.
=beginnende, nozosel als : de e mensch
le nouvel liomme. Een nieuwe waard, Nieuwbekeerde,..m. neophyte.
tin nouvel bete. Het nieuwe kaar, le nou- Nieuwbeploegd land , o. novale , m.
vel-an. ANNMERKING. Deze woorden wor- Nieuwe, jaar, a. ,nouvel an, m.
den met ontierfcheid gebruikt. Neuf, neu- Nieuwelijks, nieuwelings,bij.w. federt korten
tijd, nouvellement, de fraiche date, depuis
ve, bezigt , men 'meest van rza(ken 5 die door
pen, recemrnent.
menfchen-harden, ook wel door vernuft, ge(Wangs aangekomen ,-,nouveau
maakt zijn, als : Een nieuwe hoed, un cha- Nieuweling ;
venu, nouveau debarque, novice; bij de folkleed, un habit neuf.
peau neuf. Een
onervarecrue,
conscrit,`
daten
,
nieuw
moDe —e brug , le pont neuf: 'Een
ren, dons mensch, badaud.
disch kleed, tine veste neuve; Een (gebouwd) huffs, une maison neuve. Eene nieuwe Nieuwe maan 9 vr.",zie op Nieuw.
uitdrukking,une expression neuve. Nouveau, Nieuwe melk r yr. (in de geneesk.) in de borlien der vrouwen, na de biest, neogola, vs.
nouvel, nouvelle , wordt gezegd van
dingen, of taken , die nit tie natuur of nit Nieuwers, zie Nergens.
het verftand voortkomen, of ook verfchil- Nieuwerwetsch, b. n. en bijw. moderne, a la
mode, a la moderne.' Een.— kleed, tin ha,
lend zijn van hetgeen: men nog heeft of gebit a la mode , un habit nouveau.
had heeft, als: Nieuwe wljn, du yin nouveau. Eene nieuwe wapening, un nouvel Nieuwe fpelling, yr. neographie, f. neographisme, ns. Die zulk eene invoert, y earmement., Het nieuwe testament, (verographtste ,.-neographe. *
bond) le nouveau testament. Eene nieuwe
uitgave, une nouvelle edition. De nieuwe Nieuwe uitvinding, vr. het fmeden van nieuwe woorden, neologie. Nieuwe woorden
(in
de
fterrek.)
maan, la nouvelle, lune,'
uitvinden en in gebruik brengen y neologiook der oudheid) feest der nieuwe maan ,
ser. * Invoerder van nieuwe woorcien, neniorninie. Het nieuwe jaargetij, de lente,
ologue.
da saison nouvelle, le printemps. Het nieuwe jaar, le nouvel an. Een — woord, un Nieuwgeboren 9 b. n. jonggeboren, nouveau-ne,
jeune-nee, f:
snot nouveau. De nieuwe wereld, le nouveau monde. De tijd der nieuwe vruchten, Nieuwgehuwde of getronwde, m. en yr. nouveau
mane, nouvelle-mariee.
De
nieuwe
le temps des nouveaux fruits.
hemel en =de nieuwe aarde, le ciel nouveau Nieuwgemunt, b. n. — geld, argent nouvellement monnoye, frappe oft de nouvelle faet la terre nouvelle. De nieuwe mode,' la
brique.
nouvelle mode. Eene nieuwe uitvinding,
sine nouvelle invention. Eene nieuwe keur Nieuwjaarsbrief, m. lettre du nouvel an, lettre de compliments, de felicitation au jour de
van goud of zilver,' dat gemunt worth, un
Pan , f.
titre nouvel. Eene nieuwe wet, une nonsmile loi. Een — 'leven leiden, voeren, Nieuwjaar, o. nouvel an, an nouveau, m.
mener une nouvelle vie. Een — boek (dat Nieuwjaarsdag, m. jour de nouvel an , tie Pan.
eerst in het licht is gegeven) nn livre nou- Nieuwjaarsdicht, vers , m. pante, vers .qu'on
donne ou que Pon a fait a l'oceasion du
veau. Dit nieuwe book is nog —, ce livre
nouvel an , compliment du jour de Pan.
nouveau est encore neuf. Een — of ander
kleed dat men gehad heeft, (offchoon het Nieuwjaarsgift, rvr. etrennes „ pl.
Een
—
Nieuwjaarswensch
, m. felicitation, f complinouvel
habit.
niet nieuw is), fan
ment, souhait du jour de Pan, de nouvel an,
of ander vertrek , ‘un you've' appartement.
de bonne annee.
Een (ander) rijtuig, nose nouvelle voiture. Een nieuwe of andere waard, tin non- Nieuwigheid, vr. nouveaute ;— nieuwe inrigun
nouting, innovation. Nuttige nieuwigheden in
Een
—
(ander)
kwartier,
here.
vel
den that invoeren, introduire des innovativeau legement. —, in den nieuwen fmaak,
ons,
ties nouveautes utiles dans Petat, innoneoteriques fpr. w. Nieuwe bezems vegen
ver. Deze — behaagt mij niet , cette iouveaugoed, it West rien tel que balm neuf;
te ne me plait pas. Die zulke nieuwighenouveau tout beau; fig. alles is nog zoo —
den invoert , innovateur ou novateur.
tusfchen hen, ils ne se connaissent pas enHij
Nieuwmare,
zie Nieuwstijding.
le
nouveau.
core. Het nieuwe, zelfil.
bemint het aline le nouveau. Wat Nieuwsbejager,, tn. amateur de nouvelles , nonVelliste curious.
weet gij nieuws ? que savez-vous de nouveau?
bijw. op nienws', de nouveau ; a neuf, une Nieuws, zie Nieuw en Nieuwstijding.
seconde fah. Nieuw , ongewoon, yreemd , Nieuwsgierig , nienwsbegeerig, b. n. curious,
se , enquerant , e, avide de nouvelles; bijw.
etrange, particulier,, ere, singulzer, ere.
curieusement.
Die zaak is wel— voorgekomen, cotta
Het
—
is
er
Nieuwsgierigheid
, vr. amour de la nouveaute,
afraire m'a pares bien &range.
tn. curiosite.. Uit ergens been goon, elal af, la fleur en est We. —, hedendaagsch ,
ler par curiosite en quelque lieu.
moderne. Een — werk , un ouvrage moderne.
De nieuwe gefchiedenis, l'histoire moderne. Nieuwspapier; o. krant, papier public, on.
gazette, f. De franfche — en, de dagEen nieuwe fchrijver , sin auteur moderne.
bladen, les' _papiers francais , les journaux.
Len — gebouw, (mar den nieuwen fmaak)
sin bastiment moderne; bijw. Naarelen nieu- Nieuwstijding, yr. Nieuws, o. nouvelle, f.
nouveau ,m. —en verbreiden , zeggen , debtwen fmaak, h la moderne. Jets ouds naar
den nieuwen fmaak maken, moderner* ---)

ter des nouvelles, nouvelltser. Nieuwsvertcl-
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teller, debiteur de nouvelles.— , nieuws-- Nijverig, b. n. zit Nijver.
fchrijver, verbreider van iets nieuws, non- Nik , m. hik, hoquet.
velliste, gazettier,, journaliste.
Nikkei, zie Nikker.
Nieuwsvertelfter, y r. debiteuse de nouvelles.
Nikken, , o. w. (ik nikte , heb genikt), eene
Nieuwtje, o. nouveaute, chose rare, f. Het, herhaalde beweging met het hoofd of de oo— er af, cela plus de la nouveaute;
gen makers, ook knikken genaamd, cligner
fig. Het is nog een —, (de lust om zoo,
des yeux , faire des inclinations , des signes
veel "mOeite te den , zal hem wel vergaan)
de tete, faire signe de la tete. Hij nikte
ce n'est que ferveur de novice.
met het hoofd, tot teeken van toeftemming,
Niezen, o. w. (ik niesde , heb geniesd),
it fit une inclination de tete en signe d'aciteinuer. De fnuiftabak heeft hem does —,
quiescement , d'approbation.
le tabac en poudre l'a fait eternuer.
Nikker,, een verdichte watergeest of waNiespoeder , 0. poudre sternutataire oil sterterfpook van eene wanflaltige gedaante , met
nutative.
welker fchim men kinderen wel bang maakt ,
Niezing , y r. het Niezen , eterniiment, m.
dui vel , esprit malin, demon, lutin ( in de
Niezer, m. Niester, vr. iternueur, Oternugodenleer) ondin, e.
euse.
Nikker,, m, brand, onkruid in het koren,
Nijd, m. envie, f. minnenijd, jalousie, f.
nielle, f:
Hij wordt van — verteerd, Penvie le &y o- Nikkop , m, en y r. iemand die met het hoofd
re; zl seche erenvie etc.
nikt , celle qui fait signs de la
Nkidig , b. n. envieux ; minnenlidig , jaloux,
tete,
se. — zijn, porter envie.
Nimf, yr. Men verftoni bij 'de Grieken en RoNijdigaard,
envieux.
meinee , door nimfen , zekere halve godinNtjdigheid, zie Nijd.
nen, die zich. bij ftroomen , vloeden , berNtj diglijk , bijw. d'une maniere envieuse, avec
gen , bosfchen , enz. ophielden. De hedenenvie.
daagfche ,dichters noemen elk verliefd en
Nijdnagel, m. klinknagel, taainagel, clou
bekoorlijk meisje eene — nymphe ; ook inriver; nagelwortel, envie, f.
fekten-popje , nimphe.
Nijlpaard, o. hippopotame, m.
Nimmer,, nimmermeer nooit , bijw. jamais,
IN Ijpen , b. w. (ik veep, heb genepenc), klemr
plus jamais Gij ziet mij — weder, to ne
men, knijpen, pincer , etc; fig. van de koude
me reverras plus jamais. Spreek mij — van
fprekende , zie Nsjpend. smart baren,
Naar, me me parlez jamais d'elle. A jagéner, incommoder, presser; fig. Het begirt
mais, immer. Voor altoos, voor eeuwig
er te on y. est dans un grand embarras ,
y ereenigd, unis 4 jamais Nooit en —, 4
dans une situation de plus en plus critique,
tout jamais, au grand jamais. iij ( zal het
Paffaire est dans sa cc ise. De honger bedoers , it ne le fera jamais.
gon te —, la faim commencait a se fai- Ninnen , o. w. (ik ninde , heb genind), met
re sentir; on etait presse par la faim. In
fmaak drinkers, boire avec guilt, buvotter.
het — van den nood; toen het begon te
zuipen, fluter.
dans l'urgente necessite.
Nip, zie Neppe.
Nijpend, b. n. fmartelijk , Rijnelijk , doulou- Nippelen, b. w. (ik nippelde , heb genipreux, se, etc.; fig. Eene nijpendekoude, un
peld.), nit geile drift gednrig betasten, pafroid cuisant, pet-cant, penetrant , qui

timer , toucher, Miter.

tince.
Nippen-, o. (ik nipte, heb genipt (van kindeNipper, m. pincettes , f. pl.— van eene kreeft ,
ren fprekende, kibbelen , twisters, krab,
pinces , f. pl. waar tusfchen de zetters de
ben, nijpen , disputer , chamailler.— , met
-kopij fteken, visorion on visorium. —,
kleine teugjes behendig drinken, buvotter,
kromme trekker (bij de heeln3.) bet de
siroter.
Corbin.
kuipers hoektang, sergent. Nis, y r. eene holligheid in eenen muur, een.
Zie Neusnijper,, etc.
muurvak , om daarin een beeld, eenen haard
Nijpertje , o. fig. Het is op het —, (de zaak
of iets anders te zetten, niche.
lijdt gees uitftel), Paffaire est pressante, est Nobel , m. (ond. w.), een voormalig ftuk
urgente, ne souffre point tie dela; it n'y a
good geld in Engeland droeg dien naam,
pas un moment de pesdre.
in 5344 allereerst gefiagen , waarvan rozennoNtiphoutje o. (bij letterzetters) , mordant ,m.
bel , noble.
NijOug, y r. het nijpen , pincement, serre- Nobel, b. n. zie Edel.
went, tenaillement, en. — in den buik, Noch , ontk. voegw. , ni. — de ten — de antranchees, colipes , f.
der , ni Pun, ni Pautre.— zijn broeNijptang om fpijkers te vatten , vr.pince, teder,, — ik zullen bet doers, ni lui , ni son
nailles bij de hoeffm.) croches , trirere, ni moi le ferons.
niet, meer
f
coises , f. pl. —, (bij fpeldem. loodg. enz.)
— minder, ni plus , ni moins.
hequettes, .f.pl. ( bij brandverwfchilders), Noegen, o. w. (het noegde , heeft genoemd),
alegate , (bij leidekkers) tire-clou, m.
te vreden zijn, etre content , e. Zich met
bec-de-perroquet, m. —(bijhelmstr)
iets —, se contenter de q. ch.
—toafrndigvanlodenkogels(bijde Noembaar,, noemelijk , b. n. exprimable.
art.), cisailles a ebarber les balles de plomb , Noemen , b. w. (ik noemde, heb genoemd),
f pl.
eenen naam geven, benoemen , nommer, apNijpvel, nijpvleesch, nijpnagel o. zie Nijdnagel.
peler, qualifier, denommer, designer. Deze
Niiver, b. n. en bijw. zeer naarftig, zeer
ftad wordt Delft genoemd , cette vale est
tiverig, tres laborieux , se , applique, e. dinommee Delft. Hij noemde het eiland naar zijligent, e. industrieux , se; diligemment ,
nen naam, itnomma Piste (l'ile)desonnom.
industrieusement.
'
Hoe wordt hij genoemd? Hoe beet hij
Ntjverheid , y r. industrie, diligence, applicacomment se nomme - t ? Hij werd naar
tion. Hij werkt met veel travaille
zijnen vader genoemd, it recut le nom de
avec beaucoup. d'industrie. Nationale —,
son pere. Hij benoemde hem tot zijnen rijksindustrie natzonale. Hetgeen door — is
opvolger, it le nomma tuccesseur dPeinpire.
voortgebragt , industriel, le. *
In tegenwoordigheid der hier onder genoemWw4
de
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de getuigen , en presence des timoins ci-dessous denommes. In het vonnis noemt men
hem Kidder, Part* le qualifie chevalier.
Kan men eene zoo vermerele daad dapperheld —? pent-on appeler valeur tine action
si temerasre? Hij noemt de dingen bij hunnen naam, hij verbloemt de zaken niet ; hij
windt er geene doekjes om), it appdle un
chat tin chat. —, beftempelen , betitelen ,
betigten, titrer, traitor,.. taxer. Men noemt
hem zijne hoogheid, on le titre d'altesse.
Zij noemden hem eenen fchurk , ils le traithrent de scilerat, ils le taxérent du nom
de scilerat.
Noemend , b. n. benoekend , denominatif,
ive.

Noemer,, m. de eerfle naamval, in de verbuiging van naamwoorden , onderwerp , nooninatif, sujet ;—, ook een woord der rekenkunsc , waar men , in het gebroken, aldus
de onderfte cijferletter heet , dus het ondereener breuk , denominateur.
fle
Noeming , yr. benoeming, nomination, designation. De — der generaals voor dezen
veldtogt is gedaan , la nomination des generaux est faite pour cette campagne. Hij
na dat hij zijnen opvolger benoemd
had, it mourut aprds avoir fait la designation de son successeur. — (in de rekenkunst)
denomination. De breuken onder one —,
onder eenen noemer brengen, rearuire les
fractions a mime denomination.

N00
Nok, m. fnok, nik, sanglot.
Nokbalk, m. poutredu faltage, lierne ,
Met — en voorzien , lierner.
Nokbind, m. (bij de timmerl.) coyer.
Nokbindfel, o. (fcheepsw.) raban d'unepointure, m.

Nokgordingen, yr. meerv. (fcheepsw.),fausses cargoes, f. pl. contre-fanons , m. cargues
tie boulines, f.pl.

Nokken , o. (ik nokte, heb genokt), fnikken , weenen , sangloter, pousser des sanglots.

Nokking, vr. fnikking, action de sangloter,f.
soupir, m.

Nokpaard , o. (fcheepsw.) , marche-pied, etrier
de bout de vergue, m.

Nokpan , vr. fattière, f. tranchis, m.
Noktakel m. (fcheepsw.), palan de bout de
vergue.

Nominalist , yr. (in de wijsb.)
Nominatie , vr. ( ond. w.) lijst van eenige perfonen, om daaruit , tot het eene of andere
einde , eene keus te doen ; ook het regt ,
om iemand tot eene waardigheid , tot een
ambt , te benoemen , nomination. Er zijnzes perfonen op de —, it y six personnes
sur la nomination.

Nommer,, o. getalmerk, numiro, tn.
Nommerbriefje , o. billet numerote, m.
Nommeren , b. w. (ik nommerde , heb genommerd), met nommers teekenen , numeroter,
billetter, coter.

Noen, m. middag, midi. De voor —, le Nommerteekenen , o. om de ftukken van een
regtsgeding , boedellijst , enz. in orde te
matin. De na — l'aprds dinde, ou diner.
fchikken , cote,
Noenmaal , o. dine , diner, tn.
Non , yr. geestelijke dochter,, kloosterzuster,
Noenrust, noenflaap; zie Middagflaapje.
nonne, nonnatn, religieuse. — (boertig of
Noenflouden , m. meerv. middagitonden , uren
fpottend) moinesse. eene gefnedene big,
van elf tot een , heures de l'aprds dinee,
jeune cochon chlitre ,verrate; witte —, duif
ker-gans , piette.
Noest , m. noeud ; zie Knoest.
Noest , b. n. en bijw. vlijtig, actif, ive , la- Nonius , m. (in de flerrek.) om de minuten enfekonden te deelen op een meetinftrument,
borieux , se , applique, e. Diligemment, labononius, vernier.

rieusememt.

Nonnenbroodjes , vr. meerv. kleine ronde pe.
Noestig, b. n. knoestig , noueux, se; etc.
perkoekjes, nonnettes , f. pl.
Noestigheid, yr. knoestigheid, nodosite, qualite noueuse du boil; fig. moeijelijkheid, dif- Nonnenkleed, o. habit de religieuse, etc. m.
ficulte. vlijt, diligence, application, Nonnenklooster, o. convent de religieuses,m.
Nonnetje , o. nonnette, moinette. foort
activite.
van eene duif, pigeon nonnain, m.
Nog, voegw. om de voortduring van eene
tegenwoordige handeling of toeltand aan te Nood , m. de toefland , wanneer iets met moeite , dat is zeer bezwaarlijk, verkregen words,
duiden , encore; bij dichters ook , encor. Doe
peine, f. Ter naauwer bijw. a grand'
het — eens , eenmaal ,faites le encore une fois.
peine. Hij is ter naauwer — ontkomen, ii
Mijn broeder leeft , mon frhre vit encore. lk
l'a echappe belle. Dat kan er des —s
heb hem — niet gezien , je ne Pal pas encore
door, cela petit passer , faute de, mieux.
vu. Nu twintig jaren geleden leefde hij —,
—, de toefland , wanneer men, in de
vivoit encore, it y a vingt ans. Het is —
keus van middelen , ter gereiking van een
geen dag, it n'est pas encore jour. Ik bood
Joel te naauwbepaald is , mishre, indigence,
hem —, daarenboven, Lien gulden, je lui
etc. f. Zijnen — aan iemand klagen , repreoffris encore disc florins. Al is het ook —
senter son indigence (malheur) a q. q. Iezoo weinig , zal ik het nemen , quelque
mand tilt den — trekken , retirer q. q. de
peu que ce soit, je le prendrai al is hij
la misare.—, zwarigheid , gevaar,, danger,
ook — zoo rijk ik achte hem niet, quelperil, risque. Het heeft geenen —, it n'y
que riche qu'il soit, je ne l'estime pas.
a point de danger, ce n'est rien, it n'y a
Zie over quelque in dezen zin de fpraakTien a craindre. —, de toeftand, in welken
kunst. Tot — toe, jusqu'a present.
men van de middelen beroofd is, die volNogmaals, bijw. wederom , op nieuw , encore
ftrekt tot onze welvaart dienen , gebrek, beune fois; de nouveau, iterativement.
hoefte , necessite, f besoin, m. indigence,
Nogtans, voegw. evenwel , cependant, pourdisette, misére , f. Uiterfte—, urgence, extaut, toutefris , neanmoins.
tremite , f. De — heeft hem daartoe ge.
Nok, y r. het opperfle toppunt van een gedwongen , la necessite l'y a contraint. Van
bouw,, bijzonder van een dak , faite ,pignon,
den — eene deugd maken , — leert bidden,
aitage, tn. De — van een gebouw met leifjen
faire de necessite vertu. — breekt wetdekken , (bij de leid.) couvrir la faire
ten , necessite n'a point de loi, contraint
en lignolet. De — van een as, ( in de
la loi. —, angst, benaauwdheid , detresse,f
bonwk.) talon d'un essieu ,m. De —, het boalarme , f In — zijn , of zitten (fcheepsw. )
venfle van de ra, (fcheepsw.), bout de
vergue,

encoqurt.

etre en danger, en detresse, en alarme. Des
hoods,
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noods 1 in geval van —, au besoin en cas de Noodlot , o. als eene befchikking der voorzienigheid , destin , sort , m. destinee, fatum,
necessite. Dat kan dienen in geval van —,
(lat. woord)m. fatalite, f. Het boek des
cela servira au besoin. Als de — aan den man
noodlots , le livre du desalt. Het — wil het
komt , dans un besoin pressant , en cas de bezoo, le sort le vent ainsi. leder een heeft
soin, de necessite. In het gemeene leven gezijn , (beftemming) in deze wereld , chabrnikt men —, van eene perfing op de nacun a sa destinee dans ce monde. De Stoltuurlijke ontlasting, necessite, besoin, envie
cijnen fchreven alles aan het — toe , lee
de decharger son ventre. Zie Achterlast in
Stoiciens donnerent tout a la fatalite.
de 2de beteekenis.
Noodlogen , of leugen , yr. mensonge
Noodanker, o. ancre de la cak , m.
mensonge sans lequel on ne sauratt se
Noodbede , vr. supplication ou priêt e qu'on fait
dans la necessite.

tirer d'affalt e.

utgente, contrainte , f.

detresse, m. pl.

Noodlijdend , zie Nooddruftig.
Noodbefluur,, o. zie Noodlot.
Noodborg, m. garant, repondant , pleige, tn. Noodlottelijk , bijw. fatalement.
Noodlottig
, b. n. fatal, e. Het — uur,, het
f:
caution ,
fierfuur is gekomen , l'heure fatale est arriNooddienst , yr. service de necessite, m,
vie.
Nooddam of (kik , o. digue ou jetee fajta pour
Noodlottigheid, vr. fatalite, destinee.
le premier besoin, f:
Nooddoop , m. fchielijke , doop , zonder pleg- Noodrnast , m. mdt de hune de rechange.
Noodmoord , m. meurtre commis par necessite.
tigheden , ondoiement.
Nooddruft, yr. eels toefland , in welken men Noodmunt , yr. belegeringsmunt , geilagen gedurende de belegering , rhonnaie d'angoise,
zulke dingen ontbeert die tot onzen wel1 land dienen , bijzonder tot levensonclerhoud ,
frapple dans une ville assiegee, monnaie obsidionale.
behoefte , indigence, misere, pauvrete , neentt ellen, besoin, ndcessaire, tn. Noodpenning , m. argent de reserve, argent
cessite,
mignon.
Nooddruftig, b. n. arm , indigent, e. pauvre,
Noodfchip, o. (zeew.) vaisseau second, in.
necessiteux , se.
Noodfchot, o. coup de detresse, m.
Nooddruftigheid , zie Nooddruft.
Nooddwang ,
necessite absolue, necessite Noodfeinen , o. meerv. (zeew.) signaux de
Nooddwingen , b. w. (ik nooddwong, heb Noociftal , m. hoeffial , (voor paarden) travail.
genooddwongen), flerk noodzaken, contrainNoodtalie, y r. (fcheepsw.) palan de gouverdre de fait e forcer, nicessiter.
Noode , een woord, dat niet anders dan achter
nail , de barre, m.
het voorzetfel van gebruikt wordt, bij de Noodweêr,, yr. tegenweer,, welke men in geval van lijfsgevaar doet , zelfsverdediging ,
werkw. h e b be n en z ij n voor noodig. lets
van — hebben avoir besoin de q.,ch: Vats
defense forcee ou legitime pour garantiesa vie.
zijn , titre necessaire, 'etre besoin.
Noodweèr,, o. hevig onweer,, orage violent,
Noode , bijw. ook nod. ongaarn , onwillig ,
ouragan, no. terrible tempete, f: tourmena regret, malgre soi, a contre-coeur,, centre
te,
son gre, etc.
Noodwendig, br n. nhessaire, indispensable;
oodeloos , b. n. inutile, qui n'est pas necesbijw. necessairement, indispensablement.
saire, vain, e.; bijw. tnutilement, envain. Noodwendigheid, yr. necessite.
zich moeite geven , se donner de lapeine Noodwendiglijk, bijw. zie Noodwendig, bijw.
inutilement, envain.
Noodzaak , vr. bedwang , contrainte; zie
Noodeloosheid , yr. inutilite.
Noodwendigheid.
Nooden, zie Noodigen.
Noodzakelijk , b, n. zie Noodwendig.
Noodlfaven , vr. (zeew.) port de detresse, m. Noodzakelijkheid , yr. zie Noodwendigheid.
Noodhelper,, m. aide au besoin.
Noodzaken , b. w. (ik noodzaakte, heb genoodNoodhulp, m. en yr. qui assiste en cas de bezaakt), contraindre, obliger, forcer, astreinsoin, aide, m. assistance au besoin, f.
dre , ngcessiter. lndien gij mil met betaalt, zal
(fcheepsw. ) matroos , matelot second.
ik tt doer —, si vous ne me payez pas, je
Noodig, b. n. necessalre. Het is niet
,dat
vous feral contraindre. Welke reden noodhij hier kome , it n'est pas necessaire qu'il
zaakt u, om dit te doen ? Queue raison vous
vsenne
Hebt gij geld — ? avez-vous beoblige 4 le faire ? Ik ben genoodzaakt om
soin d'atgent. Ik heb het —, j'en al besoin.
het te zeggen , je suis force, necessite ,etc.
Noodigen, b. w. (ik noodigde , heb genooa le dire.
digdL, uitnoodigen verzoeken , inviter, Nooit , bijw. (ne) jamais; voor altijd , voor
convter, prier. Het fchoone weder noodigt
eeuwig , a jamais.—, geenSzins,poInt,ntilleons, lokt ons nit , tot eene wandeling , le
ment. 1k vergeef het hem —, ye ne lui
beau temps nous convie a la promenade. Hij
pardonnerai point. Hij zal — of nimmer
is tot de bruiloft genoodigd , it est invite
dulden, dat men hem onregt doet , it ne
aux laces. Spf. Men behoeft hem niet lang
souffrira point, nullement a tout , au grand
te —, men kan hem gemakkelijk ten eten
jamais, qu'on lui fasse tot t.
krijgen, it a toujours six aunes de boyaux Noopijzer,, o. prikkel , aiguillon , no.
vides. Nog eens —, weder
, reinvoter. Noor,, m. un Norv,4ien, habitant du nord.
Noodiger,, m. celui . quz invite, etc.
Noord , b, n. nord, septentriotral, e. zie NoorNoodiging , yr. invitati
on.
delijk ; bijw. zie Noordwaarts.
Noodjaar,, o. ongelukkig jaar,, annee tnalheu- Noord , in. het noorden , le nord, le sevenreuse , f.
trion. Om den — varen , faire le nord.
Noodklok , yr. brandklok, alarmklok, tocsin, m. Noorclbeer,, m. ijsbeer, ours des pays septentrioalarrne , f.

Noodkreet , m. cri de ditresse , cri d'alarme ,
alarme, f.

Noodleugen , vr. mensonge oificieux, m. cassade.

Noodlijdend, zie Nooddruftig.

naux.

Noordelijk , b. n. en bijw. qui est au nerd,

septentrional, e. boreal, e. du nord, aquilonaire , at-clique, hyperborde , vers le nord.
Noorden, o. nord, leptentrion , m. Dit land
grenst -ten — co pays est borne au nerd.

Wws

Naar
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Naar het — loopen , zeilen (zeew. van den
wind), s'elever en latitude , l'anordir.
Noorder, b. n. septentrional , e. boreal, e.
arctique. Het — aspunt , le ;We arctique
ou septentrional. —breedte , latitude septentrionale. — licht, aurore boreale.—werelddcel, partie septentrionale du monde , de la
terre , les pays septentrionaux. — kwartier,
guartser septentrional. — zon, ( niiddernacht, minutt ; fpr. w. Met de — zon ver-

trekken ,) verhuizen , (zich It'll wegmaken, )

NOP
heele — gelds zoo veel als twee noten of
vier zwarte, la rondo vaut deux blanches ou
quatre noires. Halve of witte —, 'note
blanche. Kwart of zwarte —, note noire.
Staart , achtfte —, creche. Eene zestiende
—, une double creche. Eene pfte —, line
triple croche. Het hoofd, de ftaart eener
—, la tete, la queue , d'une note. Naar
noten zingen, chanter sur les notes , chanter mithodiquement ; suivre les notes. Spr.

aire un tree a la lune ; partir ou &loge,fsans
ttompette; faire banqueroute , mettre

w. Hij heeft veel noten op zijnen
zang, (men moet geftadig naar zijne bevelen luisteren, en zich daarna fchikken ,)

la clef sons la porte.

it a beancoup a commander; it vent qu'on

obasse constamment a plusieurs ordres ; 21 est
Noordewind, in. vent du nerd; (bij dichters)
trés exigeant.
aquilon , m. beide , f. (zeew.) tramontane.
Ronde —, bise, f. ftormachtige —, anor- Noot, vr. neut; Bit woord beduidt in zijne
minfte beteekenis niet alleen eene ronde
die, f:
verhooging, maar ook eene ronde verdie-,
Noordkaap , in. cap tinnerd.
ping; als : de knoop in het midden van een
Noordkaper, m. ( zeker groote flormvisch ),
gewelf, cul-de-lampe d'une von'te , tn. Het
epaulard.
knopje aan eenen ‘ snaphaan , pistoolplaat,
Noord-noord-oost, o. en b. n. nord-nord-est.
noix d'un fusil, d'un _pistolet. — , uitftekenNoord noord-west, nord-nord-ouest.
de fteen , of een ftuk hoist, waarop een balk
Noordoost , b. n. nord-est. Naar het — wenrust, hoofdzaak tot de kroonlijst der ko.
den, aanhouden , (zeew) , nordester.
rinthifche orde , modillon, m. jambe sous
. Noordoostelijk , b. n. du cote du nord-est.
pouire , f. —, zekere bekende boomvrucht ,
Noorcloosten, o. nord-est, tn. — wind, vent
noix. Ingemaakte noten , des noix confites
du nord-est, tn. bise, f.
avec leur brou. Gal —, noix de galle.
Noordoosterzon , yr. (zeew.) trois heures
Spaanfche —, aveline. Groene kleine haapes minuit.
zelnoten , (in de wapenk.) coquerelles , f.
Noord-oost ten noorden , o. nord-est sur nerd ,
Een vierde eener —, une cuisse de noix.
pl.
nord-est
quart
nord,
m
(fcheepsw.)
I\Toteis afflaan, abattre des noix. Noten
Noord-oost ten oosten , o. nord-est sur est ,m.
kraken , casser des voix. De pitten of ker•
(fcheepsw.) nord-est quart est, in.
nen uit noten halen, eplucher des cerneaux,
Noorderpool, yr. pole du nord, pale arctique,
eplucher des noix. Zie verder hazel —, koou septentrional , ns.
kos —, enz. Met' noten fpelen, jouer aux
Noordpoollanden, o. meerv. terres arctiques,
noix; fig. Dat is eene harde — om te kra.f. Pl:
ken , (eene zware, moeijelijke of ook onNoordsch
, b. n. zie Noordelijk. Oud —,
aangename zaak ,) c'est une chose bien diff(oud Deensch) runique. Oud-Noordfche
cile a digerer. Kwade noten kraken , (refchrift , caractêt-es runiques ou runes. De
mand een onaangenaam gevoel van het toenoordfche volkeren , les septentrionaux.
komende indrukken) predire ,prophetiser des
Noordflar of fter,, yr. poolfter,, kleine beer,

malheurs a q. q., lei Bonner de facheux prep!
&elle du nerd, &dile polaire , petite ourse,
sentiments.
cynosure. —, op de middellandfche zee ,
Nootolie, vr. built tie noix.
tramontane ; fig. itoile conductrice.
Nop , yr. pluis op het laken , noeud, petit
Noordfleen, m. zeilfteen (pierre) aimant.
bout sur :me piece de drap ou sur les etofes de
Noordvaarder, in. vaisseau ou capitaine qui
laine, lorsqu'elle est levee de dessus le menavigue au nord.
tier , — vlok , flocon , m. ; fig. Goed in de
Noordwaarts, bijw. vers le nerd, du cote du
de noppen , in de nopjes zijn, etre bien
nord, au nord.
'vetu
; titre fort content, e.
tn.
—
nord
ouest
,
Noordwest of westen, o.
wind, vent tin nord-ouest , de galerne. —, Nopen, b. w. (ik noopte, heb genoopt),
fteken, prikken, piquer,, aiguillonner ; fig.
in de middellandsche zee , mastral. Naar
aanhitfen tot kwade daden ; ook tot ijver
het — wenden of aanhouden , cord-ouester.
en prijsfelijke daden opwekken , aanmoediNoordwestelijk, b. n, du elite du nord-ouest.
gen , aanzetten, exciter , pousser,, induire ,
Noordwesterzon, yr. (zeew) heures du soir,
porter a. Dat noopt mid u te zeggen,
.f. Pl.
cela me porte a vows dire.
Noordwest ten noorden , o. nord-ouest sur nerd;
Nopende, nopens, voorz. aangaande , tennerd onist-quart-Quest.
chant, concernant , relativement a; quant a,
Noordwest ten westen , o nord-ouest sur ouest.
a regard de.
nord-ouist-quart-Quest.
Noordzee , vr. mer du nerd, mer septentrionale. Nopijzer, o. pince a noper le drag, f.
Noordzijde of kant, yr. noordflreek (zeew.) Noping,vr. prikkeling, aiguillement,m. —, aanhiding, aanmoedigmg, excitation, f. a:gullbande du nerd , le cote du nerd. — houden
lonnement , ,encouraement ,m. emulation, f.
om 't noorden, tenir la bande du nerd.
Noorlieden, m. meerv. Noormannen, Bens tin Nopjes , zie Nop ; fig. Ilij is in zijne —,
(vrolijk,
wel te vreden), it est gas et gallnerd.
lard.
Noosfelijk , zie Affchuwelijk, fchrikkelijk.
Noot, y r. (o.) ond. w.) aanmerking, aantee- Nopjestaken , o. ratijn , ratine , futaine a grain
d'orge, f:
kening , in een boek , note. Het werk is
suet noten gedrultt, l'ouvrage est imp: line Noppen , b. w. (ik nopte, heb genopt), het
laken —, zuiveren ,uitpluizen , noper,, enouavec des notes. Kantnoten, notes margier,, eplucher, ratiner,, epoutir. Het nopvales. —, een ichrift nit eenige regels bepen , le ratina&e.
billet
de
change,
m.
flaande; als : Bank —,
—, een teeken in de zangkunst, note. Ge- Nopper, m. eau: qui nope ou inoue tine _plies
de drap.
heele —, zonder muzijk, rondo. De ge
Nop-
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NOppig , b. n.pleine,e, de noeuds, inegal, C.
Nopfchaar, vr. pince a noper; iptncette.
nopeuse, inoueuse, ebouqueuse ,
Nopfter,
epouticuse , epinceleuse.
Norin, yr. Norwegienne,
Nork , norkig, zie Nurk.
Norsch, b. n. en bijw. ftuursch, barsch, woest,
brusque, brutal , e. farouche, rude, hagard,
e. rebarbatif, ive , cavalier, ere. Een —
antwoorcLgeven , faire woe reponse brusque,
cavaliere. Len — gelaat, aanzien, un atr
hagard, farouche. Hij is van eenen norfchen inborst, it est d'une humeur rebarbative ; bijw. norfchelijk, brutalement, rudement , cavalierement , etc.
Norschheid , yr. air , m. humeur, f: ou ton
arouche, tn. brusquerie, brutalise , fierce
fbrutale
, etc. — vermetelheid , arrogance:
Not, zie Genot.
Notariaat, o. (ond. w.) bediening van eenen
notaris of beambtfchrij ver, notariat , office de
notaire, m. Hij is notaris geworden, it est
admis au notariat.
Notarieel, b. n. (ond. w.) notarie , e. passé
e. par devant notaire.
notaire; garde-note ; tabellion.
NoPris 5
het kantoor van eenen
Petude d'un notaire,
Notaris-ambt.
fchap ; Zie Notariaat.
Notenboek, o. muzijkboek, /lyre de musique, tn.
Notenbolfler, m. de groene fchil van noten, brou de noix, rn. scale, f.
Notenboom, m. okkernotenboom , noyer,
Notenboomenhout, o. bois de foyer, tn.
Notendop , m. notenbast , fchil , coque,coquille de noix; f:
Notenkraker, m. casse.noix, casse-noisette.
Notenmuschaat , y r. muskaatnoot, noix de
muscade.
Noten.papier, o. muzijkpapier, papier de
mustque, tn.
Notenfchaal of fchil, of fchelp, y r. coquille,
coque, scale, f. Het gele en dunne fchilletje om 'de pit der okkernoten, zeste , tn.
Notenfchrijver, tn. muzijkfchrijver, noteur,,
copiste de musique.
Noteren (ond. w.) zie Aanteekenen.
Notitie , (ond. w.), liste, f: mdmoire,tn. zie
Aanteekening.
November, m. flagtmaand, Novernbre, mois
de Novembre,
Nu, bijw. van tijd, a present, maintenant ,
presentement , actuellement, a cette heure.
Bet fchip is — eerst aangekomen, le vaisseau
est arrive a cette heure, a Pheure mime,
a Pinstant, ne fait qui d'arriver. — en
clan, de temps en temps, de temps 4 autre, de
ois a autre. — en dan zal ik komen , de fois
f
a autre je viendrai. — met voorzetfels . van
— of aan, voortaan , des ce moment, des
present, desormais, dorenavant. Tot — toe
jusqu'ici. — kwam de eene , dan de andere,
tantit vint Pun, tante: Pautre ; fig. als
voegw. en tusfchenw. a present qui, maintenant quo-, eh bien ! or voici! voila!
—zoalsgedi,
eh bien! comme on a dit.
— is hij gered, le voila sauve. — is het gedaan , voici qui est fini , voila iqui est fait.
Wel —, het zip zoo! or-fa qu'a soit atnsi !
—mannen! wakker aan , wakker aan ! allons
uses enfants , courage!
Nuchten, m. de vroege morgenftond, zie Ochtend.
Nuchter nuchteren, b. n. Die nog niet gegeten of , gedronken heeft, qui est encore
jean. — niet befchonken, qui n'est pas lyre,
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soul. Hij, is haast nooit it est presque
toujours tyre. Een — kalf, dat nog met
gezogen heeft ; ook een kalf under de drie
welcen oud, un veau qui n'a point encore
tete , qui n'a pant encore trois semaines ;fig.
Een laffe jongen , blanc bec; — fig. matig 5 sobre , temperant — worden, ontnuchteren,
desenivrer. — =ken, degriser,dessouler;—
bijw; a jeun.
Nuchterheid, matigheid in drank, sobriete,
temperance,- etat d'une personne a jeun on
desenivre.
Nuf y r. nufje, een onnozel vrouwtje , dat niet
voortkomen kan , dat zich niet weet to red-,
den ; ook een neuswijs, trotsch meisje , une
pauvre innocents; petite sotte, fills presomp.tueuse ou suifisante; fam. pimbhche,
jauree.
Nufachtig, b. n. talmachtig , lambin, e. Janiernier,, ere., lendore.
Nuffen , zie Talmen.
Nugger, zie Nuver en Snugger.
Nuk, y r. kuur,, eigenzinnige luim, loos bedrijf, ruse, finesse, fourbe; tour , tn. boiltade , rubrique , caprice, m; fam. quints,
lubie. Zijne nukken verleeren,j eter la
gourme.
Nukkig, b. n. quinteux, se, capricieux, se
bourru, e.
Nul, vr. zero, m; fig. Hij is maar eene —
in het cijfer,, (zijn gezag geldt niets), c'est
en zero en chit re, un hom'me d'une parfaits nullite Dit testament is — en van geene
waarde, ce testament est nul et de nulls,
d'aucune, valour.
Nulliteit, y r. Cond. w.)nietigheid, nullite.
Numeri, m. bock der getallen, het 4de bock
van Moses , les nombres, le 4i el me livre de
Noise.
Numero , y r. nommer, numb.° , tn.
Nun, y r. zuigpijpje , waarin zoetigheid is,
waaraan men kleine kinderen laat zuigen ,
petite poupee qui renferrne des douceurs et
qu'on donne a sucer aux enfants. —, pijpkan , tuitpotje, biberon tn.
Nuunen , o. w. (ik nunde, heb genund),
cer une petite poupee qui contient des douceurs.
Nuntius , m. (ond. w.) gezant van den pans,
nonce.
Nurk , m. knprrig mensch, grondeur, grognard.
Nurkachtig , zie Nukkig.
Nurken, o. w. (ik nurkte , heb genurkt),
knorren , gronder, grogner.
Nurkig , b. n. knorrig , grondeur,, euse, brutal,
e. bourru; e.
Nusfelaar,, m. talmer, lambin, vitilleur.
Nusfelaarfter, vr; vetilleuse.
Nusselarij , y r. vitillerie.
Nusfelen , o. w. (ik nusfelde , heb genusfeld),
talmwerk doen, lambiner,, vetiller.
Nut, b. n. zie Nuttig.
Nut, o. nuttigheid , — , voordeel
avantage, profit , prou, tn. Tot — van
het algemeen , pour Putilite publi9ue. —
aanbrengen, verf .chaffen , etre d'uttlite , de
profit ; etre utile, etc. Dat is van geed
groat —, cola n'est pas de grande
Welk — heeft hij daarvan ? quelle
lui en revient-il? de quelle utilite cela lui
sera-t-il? Ik heb u gewaarfchuwd , maak het
u ten nutte, je vous en ai averti , faites en
votre profit, profitez-vous en. 1k zal mij.die
les ten nutte maken , je me prdvaudrai de
cette lecon.

Nutbaarheid , yr. zie Nut.

Nut-
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Nuttelijk , bijw. vtilement , avantagetisement,
avec fruit.

NUV
Nuttigen, b. w. (ik nuttigde, heb genuttigd),
gebruiken, eten , manger , prendre, user
prendre de la nourriture.
De spijze
Nuttigheid, )vr. zie Nut.
Nuttiging, yr. (der fpijzen) usage (des vian-

, infructueux , se.
Nutteloos, b. n.
Nutten , o. (ik nuttede , heb genut ), nut
aanbrengen, servir 4, titre utile a. b. w.
des , des mets) m.
nuttigen, zie dit woord.
Nuttig, b. n. noodig, nut , voordeelig, utile, Nunn, vr. (in Groningen), ledige zeefchelp,
conque vide.
avantageux , se , profitable. — maken, ten
nutte doen verftre-kken, utiliser.* bijw. zie Nuver,, b. n. en bijw. (Groningsch woord)
net , aardig, fraai, vlug ; zie deze woorden.
Nuttiglijk. Het `nuttige o. futile. Het
aangename met het — verbinden, paren , joinire Pagreable a futile.
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0.
0, y r., de veertiende letter van het alpl y bet,
de bon matin, de grand matin; &le matio, tn. Eene groote 0 , un g; and o. Eene
neux , euse. Gij zit van — vroeg opgeitaan,
0, (onderkas , bij letrenetter? un petit o.
volts etes Bien mattnal aujourd'hui. Morgen
Drie o's, trois o. 0-bake, o,(bij letterzetdemain matin, demain an matin. Des
ters , le cassetin de Po.
ochrends om elf uur, a onze heures du ma0 , tusfchenw. van verwondering, tevredentin. —, tijd van het aanbreken des dags
held, verwijt, enz. ah! oh! 0, war is
tot den middag , matinee, f. Hij heeft den
dac fraai ! o que cela e,tt beau ! ah ! gee cela
gaufchen — niets gedaan , sl n a rien fait
est beau! 0 ik bid u, /bewijs mil deze guest !
de toute la matinee. Waarmede hebt gij,
an! je vous prie accordez-moi cette grace!
den --doorgebragt ? quoi avez-vous passe
0 ! wac ben ik blij, dat iz u zie ! que la matinee?
je suis aise de vous voir ! 0! wit doer pi Ochtenddaauw, m. rosés du matin, f:
mid een verrnaak! ah! que roils me faite: Ochtendbezoek, o. visite du matin, f.
plaisir! 0 ! gij doec mij zeer! all! roes me Ochtenddrank, m. boisson du matin , liqueur, f.
faites mal! 0 tii den ! o zeden! d temps !
Ochtendeten , o. dej ner , dejefiad ,m.
vioeuz s! 0! inchen sk kon ! o si je pouvais! Ochtendgebect, o. priére du matin, f.
0 hoe ellendig zijt g,j! o malheuteux que Ochtendgewaad, o. deshabille, in.
vous etes ! o la! oh qu oui ! o, daaraan dacht Ochtendlied, o. canape du matin, us.
niec ! oh, je
pensais pas! 0, ik weet Ochtendmaal, o. dejeuner, dejand , als.
zeer hoed, dat htj hec gedaan hecft ! oh, je Ochtenclflond ,
itond of our van den ochsais ties - bien qu
l'a fazt ,
en est
tend , heure du matin, f.
ochtend,
Pauteur!
matin , m. -matinee, f.
°bile, y r. foort van ronden en zeer dunnen ijzer- Ochtendzang, m. zie Ochtendlied.
koek, oublie. Oblien roepen, crier des oublies. Ochtendzon, y r. soleil levant, soleil tin maOblieba..ker, m. oublzeur.
tin , m.
Obhebus, obliedoos, y r. bate aux oublies.
Octaaf, o. (ond. woord in de toonk.) octave,
Obliedraaijer,
oublieur,, marchand d'oublies.
f.
achtfte cleel, huitiéme, m. Dubbele
Oblieijzer, o , fort entz e lesquels on fait des
disdiapason, m.
oublies , m.
gaufrier dans lequel on fait Octaailluitje , o. zekere kleine fluit met eenen
des oublies, us.
helderen, fchellen toon ,flageolet, cetavin, m.
Obliekoek, in. gateau Bien mince en forme Ocavo , ails: Een bock in —, un livi e in-octavo.
d'oublie, as. oublie, f.
Len bock in groat
un grand in-octavo.
Oblieman ,
zie Obliedraaijer.
/ Een hook in klein
en petit in-octavo.
Obtie y erkooper, ril. zie Obliedraaijer.
Octant, m. (in de fterrek.)werktuig 5 hetwelk
Oblievericooplier, y r. marcliande d'oublies ,
het achtfle gedeelte van eenen cirkelboog,
femme aux oublies.
of 45 graden, bevat, octant.
OLlie y rouw, vr. marchande a'oubli'et , femme October, m. wijnmaand, octobre ,, mois d'ocaux oublies, femme qui fait des oublies.
tobre. In de maasd —, in —, au mois
Ob l iewijf, o. zie ObLevrouw.
d'octobre, en octobre. De tweede —, le
Obilgatie, y r. (ond. woord) verpling,
dewriéme jour d'octobre.
obligation. —, fchalebekentenis 5 rentelmef, Ocrrooi, o. (ond. woord), y oorregt , vergunfchuldbcicf, obligation, f. contrat de rente,
ning met uitfluiting van anderen, octroi,
in. De oorfpronkelijke — is y erlorcn , Po.
privilege, tn. concession, f. wegens uitbligation orzginale est perdue , Poriginal de
vinding van het eerie of andere , brevet d'in1'66,ljg/it-ion est perdue.
vention , m. patents nationals, f. Een —
0 bligeien , b. w. woord) (ik obligeerde,
weg,ens de uit y inding van icts verkrijgen,
heb geobligeefd,) dienst bewijzen , obliger.
obtenir un brevet d'Invention.
1k ben n zeer geob q geerd veor uwe
Octrooibrief ,
lettre d'octroi, f;
je vous snis biezi oblige, e, de Octrotjeren, b. w.kond. w.) ik octroijeerde,
v6t,e attention.
heb geoctroijeerd), octrooi verleenen, ocOceaan, werelezee , zee in het algemeen,
troyer, conceder, accorder. Een yerzoek
&cean, us. la mer o,eane —, y our een bijocttoyer une demande.
zonder gedeelte der wereidzee, ocean. 1)e Oculatie, vr. (ond. woord), zekere wijze
arlantiscae Pocean atlantique; fig. (in
van enten, (bij de timmerl. en boomden verheven ffj1), groote menigte, fouls
kweek. ), action de greffer en ecusson, action
f: tat , grauti hombre, us. qvantitó , f.
d'ecussonner,, greffe en ecusson.
Och, tusfchenw. van aandoening , k!agr, me- Oculeren, b. w. (ond. woord) ik oculeerde,
delijden 5 enz. , ach, oh! ah ! har,s! ahi!
heb Ageoculeerd), eaten door middel van
aie! — dat God gave ! plat 4 Dieu! —,
een b2t, (oog, dat ecusson beet) in den
hoe ongelukkig ben ik ! ali! gise je tuffs malbast van eenen anderen boom te bevestigen
heureiut! mien vriend, waarom arbeidt
grefer, enter en ecusson, ecussonner.
gij niec ? ah, mon ami! que ne travaillez- Ocnleer-mes, zie Entmes.
VOtiS
—, hub, medclijden met mid,
Oculist , m. ond. w.) zie Oogmeester.
aj ez pitie de mi7i! —, of gij naar mjnen Ode , y r. zeker verheven dichtftuk,
ode, f:
read ge.Vsterd haddet ! plat a Dieu que vous
De ones van Pindarus, les odes de Pindare.
eussicz suiri mon cobseil! —I heb ik dat
Eene chchten, faire ou composer une
verdisnd? ah! ai-je merite cela? —, hoe
ode. — aan cue fortuin, ode a la fortune.
lief is dat ! oh , que cep est jail!
Odief, in. ( bij tim'nerl. ) zekere ic aaf, tot
Ochtend , m. uchtend, de vroege morgen , malijstwerk , breede boorfchaaf, sortekde rabot
tin. lk zal bet van — doen, je le feral ce
de Gharpentier, rainoire, vatlope f. ook
matin. Des oehtends , in den —, le matin.
wel —, de lijst, welke daarmede gemaakt
Des ochtends vroeg opflaan , (de gewoonte
words, bands faite avec en odief.
licbben vroeg het bed te verlaten), se lever Oefenaar,, m. Oefenaariter, yr. man of vrouw,
Xx
die
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die lets oefent celui, celle qui exerce, qui
pratique, q. ch.
Oefenen , b. w. (ik oefende, heb geoefend) ,
handigheid of vlugheid leeren verkrijgen ,
door gedurig iets te verrigten, exercer,
instruire, dresser, former. Krijgsvolk in
den wapenhandel —, exercer des soldats au
maniement des armes. In de wapenen —,
aguerrir. Honderd duizend wel geoefende
soldaten , cent mile hommes bien aguerris.
Zich s'exercer. Zijn geheugen —, exercer sa memoire ; apprendre souvent q. ch.
par coeur pour fortifier sa memoire. Zijn
geduld — zich in het geduld — , exercer
sa patience, mettre sa patience a Pepreuve,
s'exercer a la patience. Zich in de bouw, s'exercer dans Parchitecture. Zich
kunde
— in het zingen , danfen , s'exercer a chan, exercer
ter, 4 danser. Zijne krachten
ses forces. Zich in de talen — , s'exercer dans les langues. plegen, doen,
exercer, faire, pratiquer, user. Geweld
—, user de violence, exercer des actes de
violence. Wraak nernen , exec cer des actes
de vengeance , exei cer des vengeances , tirer,
prendre vengeance. Geregtigheid — , exercer la justice, rendre justice. Barmhartigheld — exercer des actes de clemence. De
geneeskunde — of uitoefenen, pratiquer
inedecine. o. w. oefening houden , tot
flichting van anderen over godsdienftige
waarheden in een of ander huffs fpreken ,
parlor sur les Writes de la religion , ou sur
quelque article de foi.
Oefening , yr. het oefenen, exercice, m. pratique, f. De oefening des ligchaams , les
exercices du corps. Eene taal door — leeren , apprendre une langue par Pusage.
lets door de — leeren, apprendre q. ch.
par routine. —, bijeenkomst om over godsdienflige waarheden te fpreken , college (de
catechisants). Gaat gij naar de — ? allezvous au college?
Oefenkamer,, zie Studeerkamer.
Oefenplaats , yr. lieu d'exercice, m. academie, f. (bij de Grieken) xyste, m.
Oefenfelsool , yr. college Coil Pon enseigne les
belles lettres, etc.) m. academie, gymnast.
Oegst , zie Oogst.
Oei, zie Oi.
Oelzaad , zie Heulzaad.
Oer,, (in Gelder'. en elders) ijzererts , vane
de fer , f.
Oerachtig , b. n. ijzerachtig , ferrugineuv , se..
Eene oerachtige aarde , une terre ferrugineuse.
Oest , zie Oogst.
Oest , m. (in Groningen) zie Knoest en Noest.
Oes-ten , zie Oogften.
°ester, m. zekere bekende fchelp yisch, hui;re,
f. — in of met de fchelp , huitre a Pecaille. Oesters vangen , pecker * des huitres.
Oesters nit de fchelpen doen , ecailler des
'mitres. Verfche nesters , des huitres fraches. Groene oesters , des huitres i ei tes.
Gebradene oesters , des hattes gs Gebakken °esters , des huitres frites. —s
met het fleepnet vangen , picker des huitres
a la drague.
Oesterbaard , m. barbe d'huitres,
Oesterbak , m. plat de bois pour porter, servir,, des huitres a Pecaille.
Oesterbank , yr. bane d'huitres, in. (endroit
cis Pon peche ordinairement les huitres)
Oestereetfter,, yr. femme ou file qui aline les
, elle acme beauhuitres. Zij is eene regte
coup les huitres,
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Oestereter,, In. amateur on avaleur d'hultiPs.
Oesterhandel , m. commerce des huitres.
Oesterhuis, 0. tnaison oil Pon vend des huitres, f. ecailler on icaillier, en die de °esters opens, beet Ocailleur.
Oesterkooper , m. huitrier,, marchand d'huttres , ecailler.
Oesterkreek , zie Oesterbank.
huitrier, marchand d'huitres.
Oesterman ,
Oestermand, yr. cloyare.
Oestermeisje , o. fine qui vend des huitres,
vendeuse ou marchande d'huitres.
Oestermesje , o. couteau a ouvrir les huitres.
Oesterpastei , yr. peel d'huitres, m.
Oesterplaat , zie Oesterbank.
Oesterput , m. reservoir ouparc , lieu parque ,
oa Pon engraisse les huitres.
Oesterfchelp , yr. Ocaille d'huitre; verfleende
—, ostracise.
Oesterfchip , o. vaisseau ou bdtiment qui sort
a transporter les huitres , m.
Oesterfchuit , yr. barque., f. bateau qui sort
a transporter les huitres, m.
Oesterfchulp , zie Oesterfchelp.
Oesterion yr. zie Oestervat.
Oestervanger,, m. pecheur d'huftres.—, zekere
vogel , hastier.
Oe gtervangst , yr. péche des hatres.
Oestervat , es, tonneau a mettre des hatf-es,m.
Oesterverkooper,, zie Oesterkooper.
Oever, waterkant, zoom van vaste aarde,
Tangs een water , bord ,m.rive, rivage, —
firand plage,f.—, knit , cite, .f. AANMER.•
KING. Bold wordt van alle wateren van de zee,
van eene fontein , van loopende en flilitaande
wateren gebezigd. Rive, van alle loopende wateren, ook wel van de zee. .Rivage,
work (bij dichters) alleen van de zee
gezegd; zoo ook ate, kust, De — der
zee, le bord de la mer, la rye. De — van eene
rivier, la" rive, le bard d'un fleuve. De
hooge en fteile — of kant eener rivier , la
berge. De vlakke en zandige — tier zee
of eener groote rivier, la pave. De oevers
der Seine, les rives de la Seine, (bij dichters ook) le rivage de la Seine. Langs den
— der noord zee wandelen , se promener le
long du rivage de la mer du Nord. De regter —, la rive droite. De linker — , la riHij
ve gauche; fig. voor nabiiheid ; als
{hat op den oever of rand van het graf,
est sur le bord de la fosse.
Oeveraas , zie Haft.
Oeverbewoner, m. a iverain. De —s der Garonne , les riverains de la Garonne.
Oeveren , b. w. (ik oeverde , heb geoeverd),
veroud zie Eischen , Begeeren.
Oeverzand , in. sable de savage ou de bore?.
Oeverzwaluw, yr. hirondelle de tivage,
martinet de rivage, m.
Of, voegw. in twijfelachtige , onzekere onsfiandigheden , si, quo. Ik weet niet — het waar
is , je ne sans si cela est vrai. Wij -moeten
zien , — het ons aanftaat , it [ant voir si
cela nous convient. Het kan ons weinig
fchelen , — gij hier blijft , dais — gij weggaat , al nous importe pen, quo vous demeti•
riez ici, on quo vous vous en alliez. Ik
twijfel — gij hierin zult flagen , je douse
si vous-viendrez a bout de cette affaire. Ik
twijfel niet hij zal komen ,je ne douse pas
qu'il ne vienne. Zeg mij — gij er heen gaat , flites-moi si vous irez M. Gij vraagt— ik u bemir!,
vous demandez si je vous acme. Zoudt gij
mij kunnen zeggen — hi zijn werk of
heeft ? me pourriez-vous dire s'il a acheve
, voor aloof, comme
son ouvrage ?
Hij
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IIij hondt zich ,
het niets te beduiden had,
il fait comme si de rien n'etait. Sprw. Hij
kwam daar
hij geroepen was (juist
van pas) it y vans comme tambourin a noes.
voor , hoewel, quoique, bien-que , encore-que. — gij het zegt , het is niet waar,
quoique vous le disiez, it n'est pas vrat.
naauwelijks —, a peine que. Naauwelijks had hij begonnen te fpreken, — hij
bleef fleken , a peine avoit-il commence de
demeura coust.
epue nialuiting
of onderfctleidIng aanduidende , on, sinon,
ou bien. Zij
hij, elle on lui. Zij onderzochten
daze wereld zoo vergaarf
niet, ils t echo chaient si ce monde peiirait
ou non. Van daag morgen, aujourd'hui
ou demain. De een — de andere , Pun ou
l'autre. Alms mess, tout ou lien. Breug
uwen broeder mode, — ik blIjf niet sneer
uw vriend, amenez avec y ogis votle frere ,
sinon je ne set ai plus votre ami. 1k
—gij
zul. naar Painjs gaan, vous ou moi irons
a Paris. Gij hij is fchuldtg, vows ou lui
étes coupable. Gij zult betaleu, of in de
gevangenis, eons pale; ez, ou bien vous irez
en prison. —, tuJchen twee telwoorden,
om aan te duiden , dat men 'net bepaalciel/jk
de piste hoeveelheid bedoelt. a. Eene el
vijf zes, (iii welk geval het dikwijls,
vooral in den dagehjkfchen omgang worth
uitgelaten. Eene el snif, zes). Eene el —
zes , cinq a six alines.
Offer, o. hetgene men der Godheid, als een
teeken van onderwerping of overgaaf aan
dezelve toebrengt, sactifice, offrande,
oblation. AANMERKING, oblation worth alleen van eerie opdeagt aan God gebezigd.
Offrande en sacs i , worden oak in eenen
uttgebreideren zin genomen , en het laaefie
ondcrfclieidt zich vooral door de nevenbeteekents van opoffering. Het — van brood
en wijn, l'oblation du pain'et du vin. Het
— is , ieder offert was hij wil ,
Pofrande est a devotion, on a l'offrande
qui a devotion. Een — van honderd osfen,
line hecatombe. Een brengen, icts ten
— brengen ,faire tin sacrifice, off; it on sacrifice, offrsmq. ch. en sacrifice. leen Code
behagelijk of welgevalleg —, one offs ande
agreable a Dieu. jezus Christos hee.fc zich
aan bet krins zunen Vader ten — gcb:agt,
Jesus-Christ s'est offer t en sacs 'lice a son pet e
sum la croix ; Jesus-Christ ,"tant sum la et oix,
fit one oblation de lid averse a son-for C. De
priesters leefden to voren fiechts van het —, les
prét; es ne vecui eat ants efois que d'oolatioas ;
fig. Iemand een offer brengen,
on
sacrifice a q. q. fist (beter flantoffer)
van jets worden , Ito e la victime are q. ch.
Hij is het — geworden van zijne edeimoeclighold, it a ite la v;ctime de sa getiLsosite;
fig. Ten — moeten komen; ca ache,- au dossin.
Offers ter eere van de zoo , (in de oudheid)
des sacrifices heliaques.
Offeraar,, m. celoi qui fait des offlandes , eertijds, immolateur; zoo Offerpriester.
Offeraltaar, o. antel sur lequel on immolait
les victimes, m.
Offerambt, o. digniti de sacrificateur, sacrificature , fi
Offerande , yr. offer , sacrifice, m. offrande ,
oblation, — van lionderd osfen, enz. (in
de oudh.) hecatombe.
Offerbeest 5 of Bier, o. ilagtoffer , victime,
Priester, die daarnit voorzeggingen deed,
aruspice.
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Offerbloed, o. sang d'une victime,
Offerbrood, o. pain d'oblation, pain d'of
frande, m.
Offerbus, vr. tronc, m. on boite offs Pon met
rat gent qu'on offre pour qui que ce soit.
Offerdienst, yr. sacrificature ; fonction de sac.
rificateur.
Offeren , b. w. (ik offerde, heb geofferd),
iets aan de Godheid ten offer brengen,
rim, immoler , sacrifier. AANMERKIN G.
fImmoler,
words alleen van levende, en sacrifier van levende en levenlooze offers gebezigd. Een lam—, sacrifier tin agneau.
yerfcheide volkeren hebben menfchen aan
hunne goden geofferd, plusieurs peuples ont
immole a leurs Dieux des victimes humaines.
jezus Christi's is het offer, dat geofferd is,
ter zaligenaking der menfchen , Jesus-Christ
est la victime qui a ete immolde pour le sal
lot des hommes.
nit eerbiedigheid fchenken,
aanbieden , Wierook
offrir de l'encens.
De eerfielingen van de vruchten der aarde
, offrir les premices des fruits de la terre ; fchenken, geven, offrir, donner,
sacrifier. —, (in gemeenz. fpreektr.) gedwongen geven, prijsgeven, sacrifier; cracher
au bassin.
Offergebed in de mis, o. offertoire, m.
Offergeld, 0. offrande pecuniaire,algent donne en offrande
Offergewaad, zie Offerkleed.
Offering, yr. sacrifice, action de sacrifier,
immolation (de victime).
Offerketk,, m. calice.
Offerkist, y r. tronc, tn.
Olierkleed, 0. vitement de sacrificateur.
Offerknecht,
victimaire.
Offerkoek, m. gdteau d'oblation.
Offermaal, o. festin on 'vitas apres le sacrifice , vs.
Offermes, o. couteau Caere, couteau de sacrificateur,,
Offerpenning, tn. denier d 'offrande, denier qu'on
offs e; zie Offergeld.
Ofierptjpen yr. meerv. instruments de musi.
que a vent, qui servaient aux sacrifices,
m. pl.
Offeeplegtigheid, vr. ceremonie d'un sacrifice.
Offerpriester, m. sacrificateur. Het ambt en
de waardigheid van eenen —, la sactificatore.
Olferregt, o. droit de sacrifice, in.
Offerfehaal, Yr. der oudheid, patere.
Ofiervat, o. vase sacte, qui sort aux sacripces
Offervleesch, o. viands sacree,
Offerwet, vr. loi gssi regasde les sacrifices.
Offerwijn, m. yin d'oblation,
drankoffer,
libation,
Officiant, m. (ond. woord) zie Ami3tenaar.
Officio, o. (ond. w.) ambt, charge,
zie
Ambt.
°Meter, m. die een openbaar ambt bekleedt,
ambtenaar, van bier: — van justitic,
de justice, — in zonderheid bevelhebber bij
het krggsvolk of bij de gewapende burgerij,
officier.
Ofichoon, y oegw., hoewel, alhoewel, fchoon;
a,1 quoique, bien-que, encore -quo.
arm is, hij is toch een eerlijk man , quoiqu'il
soit pauvre, it est honnete homme. —
htj zeer jong is, hij is eyenwel zeer verflandtg 5 encore qu'il soit fort jeune, it no
laisse pas -d'être fort sage. — ik het van
ganfener harte wensch, ik kan het evenwel
niet doen, bien que je le souhaite de.,tout
mon coeur, je ne le puffs pas.
Xx
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Oir, zie Oor.
Oirbaar, zie Oorbaar.
Oirkonde', zie Oorkonde.
gele — ,
Oster, m. zekere verwilof, ocre.
oc, e jaune.
Okeigeel, b. n. ocrace, e.
Okernoot, zie Okkernoot.
Okernoth.enboom, zie Okkernootenboom.
Okkernuot, yr. waluoot, notx, grosse noix.
Okkefnootenouom m. walnootenboom , noyer.
Ckfel ,
liolligheid onder den arm , aisselle,
f; fig. Hut ichuilt hem onder den okfel,
(hij ss lui ) it est paresseux. ( in de
1,1aatk.) hoek, welLe een blad of een takje
vormt met den Elam, enz. aisselle, f. Sommige bloemen 'Amen, nit de okfels der
den vuort, quelques fleurs naissent des aisselles des feuilles.
Okselhaar, o. pail sous Paisselle, poll sous le
bras , m.
Okfelfchrooi, yr. okfelftuk in de mouw van
een hemd, gousset, m.
Okfelfpier, yr. nerf axillaire,
Okfelltank , m. gousset, tn. odeur des aisselles, f.
Okfelfluk , o. zie Okfelfthrooi.
Okshoofd, 0. zeker grout vat, voor wijn,
bier, enz. van vier ankers, grosse barrique ,
f. (botte,) oxhoft, m. *
Oleander, tu. Rozenlaurier, oleandre, laurier
rose.
°lie, yr. zekere vloeijende, bekende, vette
brandbare flof, hulk. — van olijven, huile
d'olive. — van onrijpe olijven, huile omphacine. Dierlijke hard animale. Gekookte olien, des huiles cuitos. Drooge Olsen,
des huiles sucatives. KOLA geperste — van
zoete amandelen, huile d'amandes douces,
tiree sans feu. De heilige — tot het vormfel , enz. les saintes huiles ,le chreme. Met
— befmeren. Een clot met - beftrijken,
huller one serrure. In — braden, cuire,
r6tir on griller 4 l'huile. In — gebakkeo
y lsch, tine fi-iture a l'huile. Iemand, in —
token, (eenen *nisdadiger ,) coil e q. q. dans
one chaudiare d'huile bouillante. — Haan,
perfen, faire des huilcs.— in net vuur werpen , (een kwaad verergeren)jeterde l'huile
dans le feu, sur le feu. Er is geese — weer
in de lamp, de kaars brands in de pljp ;
wordt gezegd van een oud mensch) it n'y
a plus a'huile dans la lampe. Er moet —,
geld wezen, it faut de Pargent, des especes.
Olieachtig, b. n. huileux, ease, oleagi.neux ,
euse. vettig, Bout, du bob. oleagineux ,
onctueux.
-Olieachtigheid, yr. qualite huileuse ou
neuse.
011ebak, m. auge a l'huile, f:
o. pilot; pour paler les grains ,dont
on fait Thuile, m.
zie 0Eekock.
011eboom , zie 01Jjf boom.
01:edroesfem, m. lie, f: ou mare d'huile m.
011e en-azijn-ftelletje , draper, m. huilier.
Ol:eflesch, vi, booteille a huile, f. huilier,
OPeflescbje, o.petitebouteille a l'huile, f. Het
to Reims, waaruit de Franfche lioqingen
gezalfct worden , la salute ampoule.
OLegevend, b. n, door perfing, emulsif, zve.
Oliehandel, m. trafic en huiles.
Oliehef, vr. zie Oliedroesfem.
01 ; ekan of kruik vr. cruche a huile.
Oliekelder, in, cave a Thuile, f.
gateau a l'huile. — tot =sting
Oliekoek,
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van koeijen, tourteau,
trouille, f. pain
ou gateau de mare d'huile.
Olsekuop , m. hongaar, marchand ambulant
qui vend des huiles et des baumes.
Oisekooper, m. marchand a'huile.
thiekrusk, yr. cruche a l'huile, (fcheepsw.)
huiliere, f.
oliemagaOliemolen, m. moulin a huile.
olsepakhuis , huiierie.
Olsen, b. w. (ik oliede, heb geOlied.), met
olie beftrijken, of daarmecte laten doortrekken , huller. Papier —, hotter do papier
a chassis. Geblied papier, au papier huile.
Oliepers , yr. pressoir aux olives on aux grains
oidagiueuses, in.
Oliepot, m. pot a huile, pot a l'huile.
Olierijk, b, n. riche on abondant , e, enhuile ,
qua contient beaucoup a'huiie.
o. enkel in : Het laatfte — (bij
Roomsch-Kath.) l'extréme onction, les sain
tes huiles. Eenen zieken het laatfte — geven,
administeer l'extreme onction a no malade.
Olieflager, m. huiliet.
Olieflagerij , yr. huilerie.
Olieiteen, m. zekere zachte fteen, waarop
men fcheermesfen, enz. fcherpt, Pierre
aiguiser,, a l'huile, offloire, f.
Olieitel , o. zie Olie- en azijnftelletje of draper.
Olieton, yr. baril ou tonneau a huile, a l'huile ,
Olievat, o. zie Olieton.
Olieverkooper, m. marchand ou vendeur d'huile , huilier.
Olieverw, y r. couleur detrempie et broyee
avec de Thuile. In — fchilderen, peindre a
Phalle, en huile.
Olievlak , yr. tache d'huile.
Oliewsnkel, m. huilerie, f.
Oliezaad, 0. des oleagineuses, f. pl. colza, m.
Lie ook Raapzaad en Koolzaad.
Oliezacht, b. n. doux , douce comme de l'huile.
Olifant, zeker grout deer, elephant; fpreekw.
van eene mug eenen — waken, (eerie zaak
zeer vergrooten) faire d'une mouche un elephant.
Olifantsbeen, o. jambe d'un elephant, f fig.
zeer dik been, jambe grosse et eillee, f.
Olifantsluizen, yr. meerv. anacardes.
Olifantsfnuic , m. trompe ,f.— (in de wapenk.)
proboscide, f.
Olifantstand, m.dent d'elephant , f. ivoire, m.
-- Cm de nat. gcf.) onbewerkt ivoor) marfil
morfil.
Olijf, m. olijfboom, olivier, m. vrucht
van den olijfboom, olive, f wilde olijfboom , ;v. olivier sauvage.
Olijfberg, m. mont,tn.montagne des oliviers ,f.
Objfblad, o. feuille d'olivier, f
Olkifboom ,
olivier. Tamme
olivier
franc. Wilde —, olivier sauvage.
Olijfkieur, vr. couleur d'olive.
Olsjfkleurig, zie Olijfverwig.
Olijfkrans,
cons onne d'olivier,
Olusblie , yr. huile d'olive.
Ohj fplantfoen , zie Olijventuin.
Ohj flak, m. braache
ameau d'olivier.
Ohj fverwsg , b. v. oliviitre, couleur d'oiivser.
zie Oolijk.
, m. een gebergte in Thesfalien, in de
iabelleer der Grieken en R.umemen, de mooning N an Jupiter en de opperile Goden,
olympe , m. (bij dichters de hemel.)
Oltippiade, yr. (bij de Grieken) tijdperk van
vier jaren , olympiade. De Ohjmpilcise fpelen, les jeux olympiques.
Olijven, b. n. d'olive on d'olivier.
Olijven, b. w. (ik olijfde , hob geolijfd),
den-
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Bonner tine couleur d'olive 4,teindre (tapas'.
dre en couleur
Otijvenhout , o. bois d'olivier, m.
011ivenkleur, zie Olijfkleur.
Olijvenoogst, m. olvaison, f.
011ivenmin ,
olijfplantfoen , f. olivet, en.
OlUvenvorung, b. n.. en forme d'olive. Olijvenvormige glaspaarlen, ook planten ,
des olivettes ,
°lien, y r. meerv. in de dag-elijkfche taal,
prullen, vodden, als: Hij maakt op het papier nets dan — en haken , son ecriture
n'est Tien qu'un griffonnage
Olm, oimboom , m. zekere foort van ijpenboom,
(veel in Zeeland groeijende) ormc, kleine
— , ormeau.
Olmbosch, o. ormaie , f.
Umiak, m. rameau, oti branche d'orme , f.
Om, voorz. rondom, de rigting eener beweging
langs het grootite gedeelte of langs den geheelen ointrek van lets aanduidende : autour
de. Eenen dock — het hoofd doen,
mettre tin mouchoir autos,- de la tete. Er is
eene heg —dit veld, it y a tine haie autour de ce
champ. De rivier loops — de stad , la tiviete passe autour de la ville. Ilij wandelde — de kerk , it se promenait autour de
Peglise. Er waren twihtig foldaten — hem,
it y avait vingt soldats autour de lui.
rboliz,
voyager autour de —denala
terre; fig. eene onbepaaicte nabijheid aanduidende vers, aupras de, à. Den fieven
— de west wenden, faire voile vers l'ouest.
— hoog zien , regarder vers le ciel, regarder en Haut. —laag zien , regarder en bas.
—laag komen, descendre. —, van tijd, ontfireeks, vers , environ, a peu pres. — den
middag, vers le midi. Ik zal om Pinkfteren
vertrekken, je partirai vers la pentece.
Ik zal (tegen) vier uur terug zijn,' je
serai de tetovrvers les quatre hem es. (AANMERKING , ofschoon men , vooral in de taal
van den dagelijkfchen omgang, ter aanduiding van het juiste uur, veelal om gebruikt ,
en zegt: Ik zal — vijf uur terug komen,
ter aanduiding van het juiste tijdftip,
is het echter verkieslijk , zich .in dit
geval van to $ebedienen , en te zeggen:
Ik zal te vijf uur terugkomen, je retournetai vets (stir) les cinq heures. In de
uitdrukking : — hoe laat ? a queue heure?
is het overtollig en laat zich even goed.
zeggen : Hoe laat zal ik komen ? a queue
Lute est-ce que je viendrai? Hij heeft —
de duizend gulden route , it a environ
floc ins de rente, a peu A res mile florins de
Bute. llij is om de zeventig (jaar oud),
it a environ soixante dix ans. —, van
tijd, na, als: — den anderen dag, — de
twee dagen , de deux fours Pun, tons les
tieux jours. — de twaalf jaar, tons les douze
ans. — de vier weken , toutes les quatre semaines. — de maand, chaque mois. — ,
een voorwerp van verlies aanduiciende; oudtijds meer algemeen, doch thralls alleen nog
over in de uitdrukkingen : lemand — het
leven brengeu , dter la vie a a. q., tier
q. q. — het leven komen, Taken,
lials raken , etre , e, mourir, perir. Het
is — zip leven te doen , it va de sa vie,
it court risque de sa vie, sa vie y est lateressee. Het is — zijne eer te doen, it y va
de son honneur. Het is — haren goeden
naam te
y va de sa reputation. Het
is — uwe gezondheid te doen , it y va
votre sante. Het is — mijn vermogen te
doen , it y va de ma fortune. —, een voor-
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werp van onaangename gemoedsbewegingen,
aanduidende, pour; jets weenen, fchreiJen , pleurer pour q. ch. Ween niet — dit
verlies, ne pleueez pas pour cette perte.
Waarom weent gij ? de quai pleurez vous?
pleurer
—denova ridweun,
la snort d'un anti. allerlei ernitig,e-pogingen aanduidende, als: Iemand — jets
verzoeken, prier q. q. de q. ch. Ik bid —
uwe vriendschap , je vous demande votre
vergIffenis vragen, fmeken, bidamitie.
den demander pardon. 1k zal er hem niet
— vragen, je ne lui demanderai pas. Heeft
iemand — (Haar) mij gevraagd? quelqu'un
m'a t-il demande? —den voorfang twisten,
disputer, on se disputerle rarg.—wraak roepen,
crier vengeance. — gereed geld fpe l en, "onoargent bas. —geld fpelen , jolter ae /'argent.
— het gelag fpelen,Vouer recot. Wij willen
twee gulden wedden , fpelen , gageons,
jouous deux florins. Zich om iets bekommeren ,
bekreunen, se soucier de q. ch. Het is — een
paar dagen te doen , it ne durera plus qu'un
couple de fours. lets — het best doen,
faire q. ch. a restyle. Het is mij flechts —
mijnen vriend te doen, je ne suis en peine
que de mon ami. Het is hem ilechts — zijn
voordeel te doen, it n'a que son interet
en vise. Het is mij sneer — de eer, dan —
het voordeel te doen, j'ai en vie, je me
propose Phonneur plutet que le profit. —
zijne bezittingen fpelen , hasarder, risquer
(mettre ,au feu) toutes ses possessions. Ik
zal — den geneesheer zenden, j'enverrai
querir le medecin. Ik zal mijn' vader —
geld fchrijven , j'ecrirai a mon pare qu'll
m'envoie tie Pargent. onderhoud vragen , demander Pentretien. — raad vragen,
demander conseil (4 q. q.) (AANMERK.
Men ziet nit de gegevene voorbeelden,
Bat de Franfchen in dezen zin Been eigenlijk
woord voor het Nederd. om hebben) —
voorz. en voegw. Eene oorzaak of reden,
eene firekking tot zeker einde, of een
del tot iets aanduidende, pour. — rood nit
te fpreken ; — er rond voor lit te komen , pour
vous parlor net ou franc. — de waarheid te
zeggen , pour dire le vrai. Gij zijt nog te
zwak te paard te rijden, vous ites encore
Crop faible pour mentor a cheval. Hij vreest,
dat hij zijne misdaden geliraft zal worden , it craint d'etre punt pour, a cause, are
ses crimes. Hij wordt — zijne deugd geacht,
it est estime pour sa vertu. Ik word — zulk
eene kleinigheid niet toornig , je ne me fdche pas pour si pen de chose. Hij zal daarom
met te gelukkiger zijn, it ne sera pas plus
heureux pour cola. — die reden , pour cette
raison. — reden aan u bekend, pour raison
vous connue. Hij wordt — eene beuzeling oploopend, it se fachepour pen de chose.
Hij komt — mijnen zoon, (ter oorzake van
mijnen zoon), it vient pour (a cause de)
mon fils; (om mijnen zoon te halen)il viols
chercher mon fils. —, (met wil of wille,)
—
wil, pour /'amour de, a cause de,
pour. — Godswil, pour /'amour de Dieu.
— mijns vaders
pour /'amour de mots
_pare, a cause de mon pare. mijnent wil,
zijnentwil, harentwil, onzentwil, uwentwil, hutinentwil, harentwil, pour /'amour
de moi, de lui, &elle, de nous, de vous
(de toi), d'eux , d'elles. oudajds, in
den zin van : aan, nog gebruikelijk in opfchriften of briefjes aan vertrouwde vrienden , doch dan beter Ornme , als: omme den
Hoer A. B., a Mons. 4. B.
, bijw., verder
Xx3
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der, als: Deze weg is veel ce cheinin
est un grand detour. —, ter aanduiding van
een einde, verftreken, als : De tijd is —
le terme est expire , echu. De week us —,
da semaine est finie. Als de maand — is,
au bout du mois, a la fin du mois. —, eene
verandering aanduidende, als : De wind is —,
le vent a change. — en —, tout autour,
tout a Penton:.
voegw. voor de onbep.
wijs van een werkw., gevolgd van te, pout.
— u te bewijzen, pour vous prouver. —
te overtengen, pour vous convaincre.
zegt dit alles — u te overreclen, it dit tout
cela pour vous persuader. 1k ga vele omIlandtgheden voorbij — u niet te vervelen,
je passe beancoup tie circonstances , pour no
pas vous ennuyer. Eindelijk , — in zamenft.
met werkw. is nu eons fcheidbaar, dan onfcheidbaar.
Omademen, b. w. (ik aclemde om, heb omgeademd), door den adem doen omvallen,
renverser avec Phaleine.
Omakkeren , b. w. (ik akkerde om, heb omgeakkerd ) omploegen, labourer , remoter la
terre avec la charrue.
Omarbeiden, b. w. (ik arheidde om, heb omgearbeid), omploegen , labourer, remoter la
Jerre avec la char; toe.
omgraven, omfpitten, bother, remuer avec la beche. ,
veranderen, changer , refait e , donner one
autre Peon a ; (v an een letterkrundug werk)
refondre, remanier. Gij moet dit werk —;
it faut refondre cet ouvrage. Er zip twee
of drie tooneelen in dit treurfpel , welke om
gearbeid moeten worden, it y a deux on
tools scenes dans cette tragedie qu'il faut
remanier. Dit werk kan goel worden , maar
cet ouvrage pent devenir
men moot bet
bon , Innis it a besoin d'ecre remanie.
Omarbeiding, y r. action de labourer, de remuer, etc. —, action de changer, de redit work
faire, de refondre. Bij de — vanrefondant
heeft hij zeer veel verbeterd, en
cet ouvrage it a corrige beaucoup de faeces.
Omarmen, b. w. (ik omarmde, hebomarmd),
met de amen omvatten , embrasser,, accoler ; zie Omhelzen. Zij omarmden elkanderen met groote vriendschap, ils s'embrasserent avec grande
°unarming, y r. embrassement, m. fang. accolade, f.
m. (in de gemeenz. taal ,) nutteloos
,huisraad, dechaige,
Ombanden, b. w. (ik bandde om, heb omgeband), veroud. zie Ombinden.
Ombazuinen, b. w. ik bazuinde om, heb omgebazuind), door bazuingeluid overal bekend maken , publier a son de trompette ,
trompeter.
Ombedelen, o. (ik bedclde om, heb oungebedeld), overal bedelen, mendier,, caimander on quemander partout.
Ombeet, onv. verl. t. Zie Ombijten.
Ombellen , b. w. (ik beide out, heb °Ingebad), door het klinken eener bel bekend
maken, publicr partout au son de la clochette.
(ik omberde 5 heb geomberd),
Orsberen, o.
zie Lomberen.
Omheukaart, zie Loteberkaart.
Omberpartij , zie Lcmberpartij.
Omberfpel, zie Lomberfpel.
deelw. van Ombijten.
Ombeten,
Ombeuken, b. w. (ik beukte om, heb omgebeukt), door beuken omwerpen, of ter nederwerpen, renverser en frappant.
Ombijt , zie Ontbijt.
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Ombijten, 0. w. (ik otnbeet, heb ombeten),
zie Ontbijten.
Ombidden , b. w. (1k bond om , h-b omgebonden), um zucit of orn jets adders bniden,
;jet autout ; mettre, Bind Owen halsdoek
om, mettex veto e co ovate. Z!jf:en gordel —,
se ceindi e; mettre sa ceinture. —, (it: ombond,
heb ombonden), met lets omwinden, lier
tout au:out , envelo i pet de q. ch. on liant.
er un navit e.
lien fchip - o,ierwelven,
o. he gene, w,arolede;ets ombonden wordt , envelop/e, ceintut e , f:
Ombladen o. VT. (ik hlaadde , heb omgeblaad), het bled omban, tout ner la feuille.
Ombladeren, o. w. (lk bladerde om, heb orngebladerd), het bled omflaan, tourner
jeuille on le feuillet. Blaad om, tons-nez
o. w. in een bock biaderen ,
.feuille.
fluilleter, tourne y les feuillets (d'un
pi et lit.
Omblaren , b. en o. w. (ik blaarde om, hob
omgebiaard), zie aeb aden.
Omblazen , b. w. (ik blues om , hob oungeb l azen), door blaze, doen onivallen, tenverser en souffle, renverser en soa.ffl ant dessus.
envet ser une maison
Een kaartenhuisje
de cat tes de son songe. , b. en o. w. door
middel van blaasunstrumenten alom bekend
maken , publics pat tout au son d'instruments
a vent, de trompettes.
Omboenen , b. w. (ik boende om, heb °treeboend), door boenen van binnen en buiten
zuiveren , recorer de tons cotes, nettoyer en
dell ans et en debars.
Ombohverken, b. (ik ombolwerkte, heb
ombolwerkt ), met bolwerken omgeven,
entout er de boulevards on de remparts ;
fig. benaauwen, opprimer.
Ombond, veri. t. zie Ombinden.
deelw. van Ombinden.
On-benden,
Ombonken , h. so. (ik bonkte om , heb omgebonkt), door bonken omwerpen, tenvetser
en battant.
Orrbonzen, b. w. (1k bonsde om, heb orngebon,d) met eene bons omwerpen, renverser
d'un coup avec bruit.
Omboorden , b. w. (ik boorde om, heb omgeboord), rondom met een boordfel beleggen bolder, galonner. —, in den vorm van
een boordfel.
Timken , fait e en forme de bond.
'
—, b. w. (ik omboorde, heb omboord) ,
fig. omringen, bolder entourer. Eerie vallei met bergen omboord, une vallee entouree de montagnes.
Omboordfel , o. hetgene waarmede lets omgeboord words, bordure , f. bore, outlet, m.
Ombouwen, b. w. (ik bouwde om, heb °Ingeboowd), umploegen, laboiorer , remner avec
la chorine. — (in Gelded.) in geval van
misgewas op nienw bouwen, labourer de
nouveau on une seconde foil.
Ombraaijen , b. w. (ik braatde om , heb omgehralnd), omwenden, omkeeren (bij fchippert) tourner, chaiigcr,, etc.
Ombrasfen, b. . (iii bra,te om, hob omgebrast) , door middel van den bras ' de ra en

bet zeil omhalen, (zeew.) changer les
voiles.
Ombi eijen , 0. W. (ik breide om, heb omgebreid), in het rond breijen, tricoter en
rand, tout autour.
Ombrengen, b. w. (ik bragt om, heb omgebragt), van dragen , overal been , rondbrengen , porter a la rondo , porter partout, porter par la ville , le village, etc. distribuer,,
colporter. FIebt gij de couranten omgebragt ?
avez-vous porn les gazettes par la ville?
doen
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— , doen roncigaan (een glas) faire faire la
ronde. Breng het glaasje om, faites passer
le verre. —, bijna , zoo niet geheel v e ro u der d, doorbrengen, flijten, passer , depenser. Waarmede brengt gij uwen tijd om,
( door) a quoi passez-vous votre temps ? — ,
( fchippersw.) omwenden , omdraau en , virer,
tourner. —, om her leven brengen, dooden,
tuer, assassiner,, massacrer,, Oter la vie a
q. q. le faire mourir , faire perdre la vie.
Zij heeft haar kind omgebragt , elle a ete la
vie a son enfant, elle a fait mourir son en
fant. Hij is door verraad omgebragt, it a ete
tote par trahison. Zich zelf —, se defaire,'
se tuer soi-mime. Elkander —, s'entre-tuer,
s'entre-egorger.
Ombrenger, m. die brieven, en g, ombrengt,
porteur,, facteur. —, moordenaar, assassin,
meurtrier, homicide. De — van eenen broeder, fratricide.— van eene zuster, sororicide* De — van eenen wader of moeder,
grootvader of grootmoeder, kind of kleinkind , parricide.
Ombrenging, yr. action de porter partout. Bij
de — der brieven, trof hij , enz. en portant
les lettres , it rencontra, etc. —, moorcl,
assassinat, meurtre, homicide , m. De —
van eenen broeder, fratricide ; — van
eenen zuster, sorovicide m. De — van
eenen vader of eene moeder, parricide , m.
—, van zich zelven, zelfmoord, suicide , m.
Ombrengfler,, yr. porteuse —, ftroordenaarfler,
meurtriere. De — van eenen broeder fratricide, — van eene zuster sororicide. De —
van eenen vader, moeder, grootvader of
grootmoeder, kind of kleinkind, van eenen
bloedverwant. parricide.
Ombriefchen , o. w. (ik brieschte om , heb omgebriescht), overal briefchend. omloopen , (bij
dichters) rugir partout; parcourir en hennissant.
Ombrommen, o. w. (1k bromde om, heb omgebromd), overal brommend omloopen,
gt onder on murmurer partout, parcourir en
grondant.
Ombruijen , b. w. (ik bruide om, heb omgebruid), (in de dagelijkfche taal), onbefuisd omwerpen, renverser (en poussant
inconsiderement). Hij bruide de tafel om ,
it renversa la table. —, o, w. (met zijn)
omvallen, se renverser avec bruit.
Ombrullen, o. w. (ik brulde am, heb omgebrulc1), overal bruilend rondloopen, rugir
partout, parcourir en rugissant.
Ombuigen, b.w. (ik bong om, heb omgebogen),
in eene bogt zetten, inzonderh. aan het
einde, courber par le boost, recourber. -- -,
antlers buigen, courber on recourber autremen:. — , door buigen nit zijn verband
brengen , fausser. — , o. w. (met zijn) se
recourber, se courber, se reboucher, se plier,
se pusser. De degen buigt zich om, Pepee
se rebouche. Omgebogen, crochu , e, circonflexe.
Ombuiging, y r. action de recourber, etc. zie
Ombuigen.
Ombuiteled, 0. w. (ik buitelde om, ben omgebuiteld), buitelend omvallen , culbuter ,
.fire la culbute. Doen —, culbuter.
Ombuiteling , yr. action de culbuter, culbute.
Hij heeft door eene — zijn been gebroken,
it s'est cause la jambe en culbutant.
Ombuiten , b. w. (ik buitte om, heb omgebuit) , (in Groningen , Gelderland en elders),
ruilen , troquer, ichanger.
Ombulderen , o. w. (ik bulderde om, heb om-
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gebulderd?, bulderend omloopen, courir fa

et la en faisant beaucoup de bruit.
Omdammen, b. w. (it orn.damde, hebomdamd),
zie Onichjken.
Omdansen , b. iv. (ik danste om, heb omgedanst), in bet daHfen omwerpen , renverser
en dansant. Zij danften de tafel om , ils renverserent la table en dansant. —, o. w. in
het rood danfen , danser a la rondo. Zij
hebben de tafel om, rond, gedanst, ils ont
fait le tour de la table en dansant.
Omdat , voegw. dewtjl, vermits, doordien,
parce quo, puisque , a cause quo, c'est quo. Ik
wil het wel , — gij het wilt , je le veux bieq,
puisque vous le voulez. — ik u bemin, parce
quo jo vous aime. Dat komt, — gij hem te
veel vribeid hebt gelaten, cela ne vient
que de ce quo vous lui avez laisse trop de
libertó. Het is, — ik ziek geweest ben,
c'est que j'ai tote malade. —, pour. Deze
man is ziek, — hij te veel gegeten heeft,
cot homme est tnalade pour avoir trop mange.
Hij werd opgehangen — hij geftolen had,
it fut pendu pour avoir vole.
Omdeelen, b. w. (ik deelde om, heb omge' deeld), in het rood uitdeelen, distribuer.
Omdeeler,, m. distributeur.
Omdeeling, vr. distribution.
Omdeelfter, yr. distributrice.
Omdelven, b. w. (ik dolf om, heb omgedoly en), omgraven, remuer ou bécher.
Omdijken, b. w. (ik omdijkte, heb omdijkt),
met eenen dijk omringen, entourer d'une
digue ou de digues.
Orndijking, yr. action d'entourer d'une digue
ou de digues.
Omdobberen, o. w. (ik dobberde om, heb
omgedobberd), dobberende been en weer
drijven, Potter on error 0 et 14, au gre du
vent et des vagues.
Omdoen, b. w. (ik deed om , heb omgedaan),
los omwinden , omflaan, mettre autour, entourer de, couvrir de. Doe er eon papier
om, entourez-le d'un papier. Doe er een
doekje om, mettez y un lingo. —, een wijd
kited omhangen , mettre. Doe den mantel
om, mettez votre manteau.
Omdolen , o. w. (ik doolde om, heb orngedoold), heen ea weer dolen, omdwalen ,
error 0 et la , courir a Paventure, etre
vagabond , e, ou errant , e. In een woud —,
err er dans nose fo; et.
Orndoling, yr. action d'errer 0 et hi.
Omdouwen , b. w. (ik douwde om, heb omgedouwd), zie Ornduwen.
Omdraai, m. zie Omciraaijing.
Omdraaijen, b. w. (ik draaide om , heb omgedraaid), in eene tegengeflelde rigting draaijen , tourner; faire tourner, faire tonrnoyer.
Len rad — , tourner one roue. Draai uw
hooftl om, tournez la tete. Eene duif, eenen
patrijs den nek —, tordre le coo a un pigeon , a une perdrix. lemand den hals of
den nek —, tordre le con a q. q. Zich —,
se tourner. Draai u om, tournez-vous ; fig.
doen veranderen , changer, faire changer,
tourner. — , o. w. (met zijn) om zijne as
bewogen worden , tourner , se tourner , tournoyer,, faire un mouvement circulaire. De
molen draait om , le moulin tourne. De wind
is omgedraaid, le vent a tourne. De kamer
draait met mij om, (zoo duizelig ben ik),
la chambre se tourne avec moi ; fig. changer. Hij is omgedraaid, it a change de part:. —, (zeew.) het fchip omwenden, voter.
Achtev zijn anker —, tourner sur Pancre.
Voor den wind —, virer vent arriere.
XX4
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Omdraaijing , Yr. action de tourner, f. tourrotation, f.
noiement , tournoiment ,tour ,
mouvement circulaire , revolution , f. mouvement circulaire autour de son axe, tn.
volte, —(van,eprdilfcho),f.
— van het geheele ligchaam op eenen voet ,
ook fchiel;j1te — van een paard, zonder van
plaats te veranderen, pit ouette.
Omdragen , b. w. (ik (Iroeg om , heb orngedragen), overal met zich dragen, porter sa et
la, de lieu en lieu, porter sur soi. —, om
lets heen, rondom (I ntgen , porter autour de
q. ch. 5 - in proccEfie dragen, porter en
procession.
Omdragt, yr. action de porter ce et la. —, inzond. het in procesfie roncldragen, procession. De — van den heiligen ouwel, la
procession du saint-sacrement (le bon Dieu).
Omdraven, o. w. (ik draafde om 5 heb omgedraafd), hecn en weer draven, trotter ca
et la. —, (met zijn) als : het paard is de
ftad omgedraafd, le cheval a trotte autour
de la ville. —, b. w. thavende orawerpen,
renverser en trottant.
Omdreef, veil. t. zie Omdrijven.
Omdrentelen, o. w. (ik drentelde om, heb
omgedcenteld), been en weer drentelen,
eller f a et iii en lan-binant ou en merchant
pas com:tes, se promener lentement, battre le pave ; ne faire entre chose que sepromener. 119 drentelt den ganfchen dag om,
it ne fait lien tot:te la fournee que battre
le pave. —, (met zijn) als: Hij is de flad
omgedrenteld, it s'est promene lentementautour de la ville.
Omdreven, veil. deelw. van Omdrijven.
Omdrijven, b. w. (ik drcef om, heb omgedreven), om zijne as drijven, faire tourner.
Het water drijft de molenraderen om, Peat"
fait tourner les roues du moulin. —, in een
kring doen omgang, faire faire le tour en
menant, en conduisant on en chassant devent soi. Eene kudde den berg —, mener
tin troupeau autour (le la montagne. —,
ginds en herwaarts drijven , chasser ca et la,
errer fa et la. Men zag het wrak van een
fchip ep het water —, on voyait Hotter Fa
et la sur les eaux les debris d'un navit e.
—, (met zijn) flatter autour, tout autour.
—, b. w. (ik omdieel, heb omdreven),
rondom met gedreven beeldwerk yerfieren ,
(in den verb. It.) bosseler de toes cites, oroser de ciseluie tont autour. Een gouden
kelk, met bloemen omdreven, tine coupe d'or
bosselee par des fieurs.
Omdnllen , o. w. (ik drilde om, heb omgedrild),
clrillend dinloopen, tourner. Zie Drillen.
Omdringen , b. w. (ik drong mu, heb °Ingeclrongen), dringend omftooten of omwerpen , eibverser en pressant. (ik omdrong, heb omgedrongen ! , omfluwen, entourer, enviroiwer. De men : gte omdrong
hem, la foule Pentonta.
Omdrin g en, o. w. (ik dronk om, heb omgedronken), in het rondo drinken, boite a la
ronde.
t. zie Omdringen.
Orndrong,
Omdrongen , yeti. deelw. van Omdringen.
Omdroogen, b. w. (ik droogde orn, heb omgedroogd), van hinnen en van buiten afdroogen , dessecher, essuyer, zie Afdroogen.
Ontdroop, erl. t. zie Omdruipen.
Omdropen , veil. deelw. van Omdruipen.
Omdruipen , b. w. (ik omdroop, heb omciropen), van alle kanten bedruipen, arroser
de toes
Een aan het fpit omdropen
hags, un lUvre arrosd 4 la broche.
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Omdrukken, b. w. (ik drukte om, heb omgedrukr), door drukken doen omvallen
renverser en pressant contre. — door drukken in cone andere rioting brengen, faire
chant er de direction en pressant. — , (ik
omdrukte, heb (midi-11kt), aan wile kanten
druk ,:en, presser de tons cites.
Omduwen , b. w. (ik duw(Le om , loch omqeduwd) , omdouwen , met eon' e011W omilocten , renvet set en poussant. —, (zee w. ) ,
omvaren , onnoeijcn, Eviler.
Omdwaien, 0. w. (sit dwaaide om, heb omgedwaald), omdolen , etre ', pa et la. Achter land —, ester hors de sa pattie.
Omdwahng , y r. action d'erter.
Omdwarlen , 0. w. (ik clwaride om , heb omgee warld ) , dwarlend oindni ven , tournoyer,
tourner.
Omdwarling,vr. tournoiement , tournament ,m.
On'dwerlen , o. w. (ik dwerlde om, heb omgedwerid), zie Omdwailen.
Omdweriing, zie Omdwarltng.
Omfladderen , 0. w. (11( fiadderde om , heb
omgedadderd), fladderend. otnvliegen , voleter. Het vogeirje flacitterde eenigen tijd
om, le petit oisean voletait quelque temps.
Omflodderen, 6. w. (1k flodderde om, heb
omgefioncleid), zie Omfiadderen.
Omfurielen, o. w. (ik futtelde om, heb omgeillifel(1), bier en daar loopen futfelen,
alder ca et lit en lambinant.
Omgaan, 0. w. (ik ging om, ben omgegaan),
om zijne as ciraatien , tourner. Het rad
tienmaal omgegaan , la roue a dela tourne dix
fois. Het rad gaat niet om, la roue ne tourne pas. —, in cenen kring rondgaan, false
le tour de, courtier ou tiller autour de. Hij
is het bids omgegaan, it est alle autour
la 'nelson. Mlles gaat met mij om, la tete
me tourne. Het glas laten —, faire passer,
eller le verre a la ronde. God weet war in
het hart der inertfchen omgaat, Dien salt
ce qui se passe dans le coeur humain. —5
eenen omweg waken, flare tin detour , se
detourner. 1.11j is eene majl omgegaan, sl a
a;t tin detour, un circuit d'une lieue. lk
fben
thie mijlen omgegaan, le me suis detourne de trois lieues. hier en dear gaan,
eller fa et la. In de flad —, se promener
par la ville. Met het armzakje eller
avec le sachet. De wacht gaat om, la patrouille fait le tour des rues , mar the par
les cues. gebeuren, se pas.)er, arriver.
Er gaat veel om in de wereld, it re passe
beaucoup dans le monde. —, voorbijgaan ,
se pager. De tijd gaat om, le temps se
passe ; fig. hancleien , behandelen , manier.
Met laken, wol, enz. insider du drip,
de la laine. Hij weet met bet geweer islet
om to gaan, it ne salt pas manier tine arose.
Met leugens —, employer le mensonge, se
servir de mensonges ; spreekw., Die met pek
omgaat, wordt er merle bemet ; zie Pelt.
verkeeren, fi equenter,, banter , pratiquer ; vivre ou converser avec, avows commerce avec , etre en liaison avec , avoir des
habitudes avec. Gaarne met iemand aiuser la conversation de q. q. Vertronwelijk
met iemand —, converser fawilierement avec
q. q. Hij gaat met allerlei menfchen om,
al frequente toutes sorter de gens. Er is wel
met hem om te gaan, it est d'un bon com•
coerce; it est fort sociable. IIij moot eerst
met menfchen leeren — , it faut qu'il
eprouve auparavant le monde. —, behandeten,
en user, traiter. Onbarmhartig met iemand
traiter q. q. avec durete, impitoyableWent.
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went. Sle-clit met iemand —, en user mil

avec q. q. —, b. w. (ik omging, heb omgaan), 0.11 lets heen gaan , faire le tour de,
alle y autour de. De flail —, faire le tour
de la ville.
Omgaf, veil. t. zie Omgeven.
Omgang , m. het omgaan , action de tourner,
I otation , f. teU1 noi ement , tournoin2eht, m.
Den — der zon in twij fel trek ,ken , darter
de la rotation du so:ell. —, plegtIge omdeagi,
(bij de R. K. ),,rocession ,f. Den — des gei.vijden ouwels volgen, slily / e la procession du
saint sac, extent. Den — deen , faire la procession , f. —, omwandeling , promenade , f tour.
Eenen — does , fah e on tool- de promenade,
wie promenade. —, afloop, tijd wanneer eene
zaak ten elnde is, fin, f. bout. —, verkeermg ,
frequentaiion , f. commerce ft equent , m. habitude ou li,i,on Won a avec des autres , f.
De — met regtfchapene inenfehe'n , la frequentation ies gees de bien. Een gemeenzame —, 0,5 commerce familier. Ik heb alien — met hem afgebroken , Pal rompn tout
commerce avec lui. Van eenen aanp-,enamen
— zijn, et; e d'un commerce agreable. —
mct lemand- hebben etre en comme r ce avec
q. q. avoir com;ne; ce avec lui. Ik heb Ill ii
your een:gen Cud van den — met mljne vrtenden beioofd , je me suis prive pour un temps
du commerce de mes amis. Eene taal door
den — leefen, apptendre cue langue par
7 outine.— , gang , waarop men om een gebonw kan gaan , galerie, f De — van een'
toien , la galerie d'une tour.
Omgapen, o. w. (ik gaapte om, heb omgegaapt), overal rond gapen , bayer de tons
cites.
Omgebogen , veil. deelw. van Ombnigen.
Omgebonden , — — — Ombinden.
Omgebragt ,
— — — Ombrengen.
Omg claan ,
— — — Omdoen.
Omgedolven,
— — — Omdelven.
— Otndru yen.
omgedreven ,
— —
omgedrongen , — — — Omdringen.
Om gedronken , — — — Omdrinken.
Omgegleclen —
,— Omglijden.
Omgegoten ,
— — — Omgieten.
— Omgrijpen.
— ,—
Omgegrepen
Omge had ,
— — — Omhebben.
—
Omgeholpen ,— — Omhelpen.
Omgehonken , — — — Omhinken.
Omgekeken , — — — Omku ken.
Omgeklommen , — — — Omklimmen.
Omgeklonken, — — — Omklinken.
Omgekocht —
,— — Omkoopen.
Omgekonnen , — — — Omkurmen.
Omgekregen , — — — Omkrij gen.
Omgekrefchen 2 - - - OnArgichen.
Omgekroden , — — — Omkruu en.
Omgekrooljen , — —
— Omkruij en.
Omgekropen 7 —
— Ornkrutpen.
On, gelanden , re. meerv. , habitants des pays
circonvoisins.
Omgelegen,
veil. deelw. van OmFggen.
Omgeleid ,
_ — — Omleiden en
Omleggen.
Omgenonien,
—
—
— On-men-len.
Omgereden,
—
— — Omrijden.
Omgereten ,
— — Omni ten.
—
Omgeroken ,
— — Otnruiken en
—
Omrieken.
Omgefchapen, —
— — Omfcheppen.
Omgefchapen,
— — Omfchijnen.
—
Omgefchonken
—
— — Omfchenken.
Omgefchoren ,
— — Omfcheren.
—
Omgefchoten
—
— Omfchieten.
Omgefchoven,
— — Omfchuiven.
—
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Omgefchreven, yeti. deelw. y en Ornrchrijven
— —
Omgeflagen,
— Omflaan.
—-.teOmgefmeten ,
— Omfmijten.
Omgefmolten , — — — Omfmelten.
Omgefneden , — — — Omthijden,
Omgefponnen, — — — Ornfpinnen,
Omgefprongen , — — — Omfpringen.
Orngettoken ,
—
—
— Omfteken.
Omgefireken, —
—
— OniftrUken.
Omgetegcn,
— — — Omtugen.
Omgetogen ,
— — — Omtuigen.
Omgetrokken , — — — Omtrekken.
Omgeven, b. w. (ik gar om, I,eb omgegeven),
in het rond geven , d9nner, dist; ibver ou presenter a la ronde. Wie inner de kaart —? qui
est-ce qui dolt faire , qui dolt donner les cartes? —, (1k omgaf, heb omgeven) , van
alle kanten inflniten , entourer, environner,
en fernier, ceindre, enceindre. Eene find
met gracht@n en mnren omringen, —, environner,, ceindre lane ville de fosses et de
murailles. De lucht die ons omgeeft , Pair
qui nous entoure , (in de natnurk. ) Pair ambiant ; fig. Ik ben aan alle kanten van gevaren —, lee dangers m'envirrnnent de toutes
parts. Hij is altijd van vieuers —, it est
toujours enliironne d'adulateurs.
Otugeving , yr. action d'environner, etc. zie
Orageven.
Omgevloch ten , veil. deelw. van Omvlechten.
Omgevlogen ,
—
— — Omvliegen.
Omgevloten ,
— — — Omvlieten.
Orngeweest ,
— — — Omzijn.
Omgewonden , — — — Omwinden.
Omgeworpen , — — — Omwerpen.
Omgewrocht , — — — Omwerken.
Omgewrongen , — — — Omwringen.
Omgezegen ,
— — — Omzijgen.
Omgezeten ,
— — — Omzitten.
Omgezocht , — — — Otnzoeken.
Omgezonden , — — — Omzenden.
Omgezwommen, — — — Omzwemmen.
Omgezworven , — — — Omzwerven.
Omgieren , o. w. (ik glerde om, heb omgegierd) , gierend omloopen , courir Ft) et la;
zie Gieren.
Omgieten, b. w. (ik pot om, heb omreegoten),
van het eene vat in het andere gieten , traysvaser, transvider, ve rser d'un vase dans on
autre. —, gegoten work herfmelten en op
nieuw gleten, hergieten , anders gieten , refondre. Een fink gefchut of eene kink — ,
refondre un canon on one cloche. —, (ik omgoot , heb omgoten ) , van aile kanten begieten , gietend omkleeden , verser, repandre a
Pentour, al-loser de tons cites, fondre autour de, courir entierement par la finte.
Omglijden, o. w. (ik gleed um, heb omgegleden ) , met gemak omdraaljen , tcurner
facilement. —, b. w. door het glUden (op
het ijs ) omwerpen , renverser en glizant.
Omglorien , b. w. (ik onwloriecl e , heb omgloried), met mister, glorie otngeven, (bij
Vonael), eatourer, revétir de glotre.
Omgooijen , b. w. (ik gooide on , heb omgegooid), omwerpen , door goosjen doer
otnvallen , renverser, faire tomber,, jeter a
ba c . De tafels en ftoelen —, renverser les
tables et les chaises. De koetfier heeft de
k9e's omgegooid , le cocker a verse le carrosse. —, fnel omdoen , mettle vitement on
promptement. Gooi den mantel om, mettez
promptement votre manteau.
Omgooijen , o. renversement m.
Omgoot , \Teri. t. zie Omgieten.
Omgorden , .b. w. (ik gordde om, -heb omgegord) , ceindre. Iemand het zwaard —,
Xx5
cein-
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ceindre Pepie a q. q. , b. w. (ik omgord: Omhalen, b. w. (Pc haalde om, heb omgede, heb omgord) , eenen gordel aandoenhaald), onder den voet halen, nartrekken ,
ceindre. Hij was omgord, it s'etait ceint le
renves set , demolir, abattre. Zijn huis werd
corps —, als met eenen gordel omfluiten,
omgehaald, sa maison fut demolie.
aarceindre. —, (in den verh. ft.) omringen,
de het onderfte boven brengen, remuer,
entourer , environner. Eene flad omgord
retout ner sens dessus dessous , honer. Een
met iteenen muren une virile entouree de
houweel om aarde om to halen, une hone a
bekleeden, met koninktnurs de pierre.
honer la terre.
om jets heen trekken,
lijee matt omgord zijn, dtte revette de la
entourer, environner, envelopper, titer
puissance royale.
autour.— (fcheepsw.), met eene dubbele
Oingording, vr, action de ceindre.
hued voorzien , doubler.
Omgoten, verl . deelw. zie Orrigieten.
°Inhaling , y r. demolition, etc. zie Omhalen.
Omgrabbelen, 0. W. (ik grabbelde om, heb Oinhalzen,
w.
halsde om, heb °Ingeomgegrabbeld), grabbelende aan alle kanhalsd), door =Adel der halzen het fchip
ten grijpen, se feter brusquement de totes
voor den wind omwenden, (fcheepsw.)
alas pour prendre q. ch.; fouer h la gribouilbrouiller la voile. —, (ik omhalsde , heb
lotto,
ette.
bij de ouden gebruikelijk voor
Omgraven, b. w. (ik groef om, heb omgeomhelzen, zie Omhelzen.
graven), het onderfle boven graven, bey- Omhalzing, y r. action de brouiller la voile.
cher, temuer. De aarde
bother la terse. Oinhangen, b. w. (ik hing of hong om, heb
(ik onigroef, heb omgraven), aan alle
oingehangen), anders hangen, verhangen,
kanten graven, fouiller, remoter la terre
pendre on suspendre auto ement ou d'une auautour de. Eenen boom —, ontbloten, deore maniêre, reprendre, deplacer. —, los
chausser un arbre. —, met grachten omrinomdoen, mettle. , endosser, s'envelopper de.
fossoyer, entourer ou environner de fosses.
gen,
Zunen mantel —, mettre son , s'envelopper
Omgraving , y r. action de bécher, etc. zie
de son, manteau.—, (ik omhing of omhong,
Omgraven. De — der boomers, le dechausheb omhangen), van alle zijden behangen,
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sement des arbres.

Omgreep, veil. t. zie Omgrijpen.
Omgrenzen, b. w. (ik orngiensde, heb omgiensd) , rondom binnen grenspalen influiten, botner de tons cores , mettre des bor-

garnir ou couvrir tout autour, entourer
d'une voile on de q. autre ch. Met den
tabbert
zijn. Porter une robe. Hij was
met al zijne orde-teekenen
etait revdtu, ornd de tons ses ordres.

Pentour, circonscrite.
nes
Omhangfel, zie Behangfel.
Omgrenzing , vr. action de borner, circons- Omhebben , b. w. (ik had om, heb omgehad),
scr

iption.

avoir autour de soi, autour ou sur son corps,

Omgrepen, veil. deelw. van Omgrijpen.
avoir mis , etre vetu, e, de. Hij heeft
Omgrijpen, o. w. (ik greep om, heb omgeeenen mantel om, it est en manteau.
grepen), achter zich grijpen , triter der- Oinheen , bijw. rondom, autour , tout autour,
riêre sot. —, b. w. (ik omareep, heb oma Pentour. Er zijn bergen
y a des
grepen; of colt, hoewel zelazaam, rk greep
montognes tout autour. De dorpeu die er —
om, heb orngegrepen), omvatten, orilpanliggen, les villages d'alentour. —, (in den
nen met het binnenfle der hand, empoigner,
dageluldchen fpreektr.) als: Ilc kan er niet
embrasser, empanner.
(er met buiten, het met ontberen kunOmgroef, veil. t. zie Omgraven.
ner), fe ne puis , fe ne saurais m'en passer.
Omgroeijen, b. w. (ik omgroeide, heb om- Omheinen , b. w. (ik omheinde, heb omheind),
groeid), aan alle kaaten begroeuen , croitre
met eene heining omgeven of omringen,
autour de, a l'entour de. 1)6 wij nflok omgroeit
entourer on environner d'une haie, enhet preeel, la vigne croit autour du berclorre.
omringen, environner , entouceau , couvre le berceau. Deze fieen is met
rer, ceindre.
mos onigroeid, sotto pierre est entouree de Omhetning, vr. het omheinen. —, action
mousse, couver te de mousse. —, O. W. (lit
d'environner,, etc. zie Omheinen.
hetgroeide om, ben omgegrond), om iets keen
gene omheind is, cloture, cloison, f. engroeuen , croitte h Pentour, etc.
clos m.
Omgroepen, b. w. (ik umgroepte, heb om- Omhelpen, b. w. (ik holp of hielp om, heh
gioept), groepswljze omringen, entourer
omgeholpen), van kant helpen, suer, aspar gnoupes.
ou
sassider, massacrer.
(bij fommigen
Ornhaal, m. haal of trek om jets, trait auook) verkwisten, depenser.
helpen om
doers , airier q. q. mettre. Help mij mijtour de q. ch. — (in het fchrtjven), gebogene tree van eene letter, trait rood, cirnen das omdoen, aidez-moi a mettre ma craculaire on ovale. —, omflag , als : waartoe
vase. AANMERKI g'G. Omhelpen heeft , eigenal die — van woorden? a quoi servent
lijk met uniating van een ander werkwoord,
ses paroles inutiles?.
nog eene menigte van andere beteekenisfen,
Omhaken, b. w. (ik haakte om, heb omgewelke door het uitgelaten werkw. bepaald
haakt), antlers haken, accrocher auttement,
worden, als: Help mij de flad om (gaan),
met haken ter neder haraccrocher.
aidez-moi a passer autour de la ville ; melen , tirer en bas avec des cross.
nez-moi autour de la ville; monttez-moi le
( in
Noordholland), omfpitten; zie Omgraven,
chemist autour de la ville. Help den knecht
Omfpitten.
den boom om (houwen), aidez le domestiOmhakken , b. w. (ik hakte om , heb ()Ingequo a abattre l'arbre. Help den knecht het
hakt), door hakken doen omvallen , abathues om (gaan), aidez le doinestique a pastre 4 coups de bathe on de cognee. Eenen
ser autour de la maison. Een dergelijk mishakkende
boom —, abattre un arbre.
bruik, dat tot misverftand aanleiding geeft,
losmaken, en het onderfle boven keeren
moot zorgvuldig vermeden worden, hoewel
met een houweel, als: De aarde
het in de dagelijkfche taal niet ongewoon is.
honer
la terre.
Omhelzen, b. w. (ik omhelsde, heb omhelsd),
met de armen om den hals yatten, accoler,
Omhakking, yr. action el'abattee. — met een
houweel, houerie.

donner P accolade 4 (embrasser). Zij omhelsden
el-
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elkanderen zeer vriendelijk, ifs s'accoll'rent
avec grande amitie. —, bezwangeren (gelijk Weiland zegt), loch vleefchelijke gemeenrchap met eerie vrouw hebben,
emb, asser , comber avec. (AANMERKING.
Wegens de dubbelzinnigheid, waartoe daze
beteekenis aanleiding geefr,, is het, ten minfie in den dagelijkfchen -,eogang, verkieslijk, in de eerhe beteekenis het woord
omarmen te gebi uiken) —, in het aigemeen,
omvatten, erns, asser ; fig. met voile orestuiging aannen,en, etniirasser. Een gevoclen , embras cer one opinion. Dit zijn
de redenen, wairom de barbaorfche volken,
die het Romeinfehe rijk overweldigden , geen
oogenblik aarfelden, om het christendom te
— voila pour quoi les peoples bias bares qui
conqui; ent e romain , ne balancerent
pas un moment a embrasser le chriitianisme.
Eene gelegenheid—, se servir d'une occasion. p, end, e ou saisir P occasion. Eene
Godsdienst
emb; asses- une religion.
Ombelzing. , vr. embi assement , em's ascade,
accolade, action d'embrasser. Zij fcneidden
na duizend —en, ils se quitte, ent afros
naalle emb y assades. Achilles ontftond nit de
— van Thet:s en Peieus, 1lcliille raquit
des embiassements de Tiletis et de Pelee.
Door dc — van bet Christendom verloor
hij zijn gansche vermogen , en emb, assent
le chlistianiime , it pei dit tons ses biens.
Omhengelen, b. w. (ik omhengelde , heb
omhengeld), fig. Oinringen , environner,,
entourer.
Omher, voorz. van zamenalling met werkw. ,
waarbij het altijd fcheidbaar,is, rondom,
autou, , tout autour, a Pentour , de tons
cotes, pa, tout.
Omhergetrokken, verl.deeiw.zie0mhertrekken.
Omhertrekken, o. w. (ik trok heb
omhergetrokken), rondtrekken, alley fa et
la, et; er,, I oder.
Omhervoeren, b. w. (ik voerde omher, hob
ombergevoeid), overal rondvoeren, pro,mener de tons cotes, mener fa et la.
Omherzien, o. w. (ik zag heroin, heb heronigezien ), overal rondgezien, tourner
vue de tons cotes.
Oinherzwaaljen, b. w. (ik zwaaide omher,
heb oinheigezwaaid), in het rond zwaaijen, near elle kanten zwaaijen, btandir.
Een zwaard
andir iii:e epee.
Omhtnken, b. w. (ik binktc om, heb omgehinkt, of, gelijk men oudtijds zeide, en
bier en dear nog wel: ik honk om, hob
omgehonken), been en weer hinken, bolter
de ate et d'autre. (met zijn) alley ,711tour en clochant, ou en sautant cur ginned.
—, b. w. hinkende, (d. i. op 6611 been
fpringende), omwerpen, renverser en soutant sus un pied.
Omhippelen, o. w. (ik hippeide om, hob en
ben owgehippeld), zie 0.ehuppelen.
OnihipF en , 0. w. ( ik hipte om , heb en ben
omgehip,), zie Omhuppelen.
Ornhoepeien, o. (ik hoepelde om, heb
omgehoepeld) , met eenen hoc pel omloopin
en fpeien, count de tons cotes en faisant
tourner un cerceau, jouer au cerceau. —, b.
w. hoepelende omftooten of omwerpen ,
renverser en jouant au cerceau.
Omhoepen, b. w. hoepte am, heb orngehoept), eenen hoepel om lets leggen, mettre aan cerceau h.
Ornhoog, bijw. naar boven, en haut, vers le
— zien, kijken, regarder en haut.
— gaan, mentor,
drijven sublimer.

0MK
745
Omhoogdrijving, vr. (bij de fcheik.) sublimation — omhoogwerping, projection.
Ombooren, 0. w. (ik hoorde
heb omgehoord), hoorende, bier en daar vernemei4,
s' inj mer, s' envie; ir. Naar eerie meid —,
s'ini mer d'une s vante ; tacker de t, ouver
une servante.
Omhoucten, b. w. (ik hield om, heb omgehouden), en wijd klecd met alleggen of
aidoen, retenir, garder, y e pas quitter.
Ih wil mijneu mantel —, je garderai mon
niantean.
Omhouwen, b. w. (ik hieuw om, heb omgehouwen), door houwen neOrvellen, abatti e a coups de Bache ou de cognee , cooper.
Eenen boom —, abattre on as boe.
Omh,,uwing, yr. action d'abattle.
Omhuilen, o. w. (ik builds om, heb omgebuild), in het rondo courir f a et
la en hurlant en lamoyant , etc. Zie
Huilen.
Omhullen, b. w. (ik omhulde , heb ornhuld),
omwinden, envelopper,, entourer, ceindre,
voiler. Zijn hoofs met eon koninklijk hoofdfieraad ceindre sa tete, son fs out d'un
diademe.
Onthuppelen, o. w. (ik huppelde om, heb
omgehuppeld), heen en weer huppelen,
sautiller Fa et la.
Ombutfelen, b. w. (ik hutfelde om, heb
omgehutield), oinfchudden, dooreenfchudden , secouer, remuer.
Omhutfeling, yr. action tie secouer,, de re-.
niner, temuement , reirfiment,
Oinjagen, b. w. (ik jaagdc of joeg om, heb
odigejaagd) terug ja 2en , rechasaer, epousser.
—, rn het rood jagen, chasser fa et la, chasser pal tout. —, (van jagen, voor: hard
rijden) door jagen doen vallen , ; enverser
avec son cheval on avec sa voiture). Deze
mutter heeft het kind omgejaagd, ce cavalier
a s enverse l' enfant avec sea cheval. De
koetfi,r heeft ons omgejaag,d , omgeworpen ,
le cocker nous a verses. , o. w. bier en
dear jagen, chasser f a et la, chaise,- a Penton,- , chasser pa; tout. —, jagende eenen
omweg mahen, false tin detours, se detourner. \Vij hebt, eif eene mijl omgejaagd , nous
aeons fait un detour on no car cult d'une
lieue , nous nous sommes detou, nes d'une
—, (met zijn) oin lets been jagen , faire
le tour de (a cheval on en voiture). -Wij
zijn de stall omg, jaagd, nous aeons fait le
tour de la ville (a cheval on en t oiture).
On-qanken , o. (ik jankte om, hob ()Ingejankt), heen en ,p eer loopen janken, conria a et la en jappant, japper partout, etc.
zie janken.
Oinkaatien, b. w. (ik kaatfte om, heb ornge-

kaatst), terugkaatfen, s epousser ou chasser
(la paume ou la balk). —, kaatfende
omwerpen , renverser en chassant la belle on
la paume, senves ser avec la balls on In paume.
Omkadefl , b. w. (ik omkaadde , heb omkaad),
met cone trade onigex en , entourer ou environner d'une chaussee ou d'une petite digue.
Een oink^ad fink land, une piece de terre,
entouree d'une petite digue.
Omkallen, b w. kalde om , heb omgekald), door kallen tot eon ander voornemen bewegen, faire prendre one autre resolution on on autre axis a force de babiller,
de causer, de laser on de clabauder.
door kallen op zijne zijde brengen, attires
dans son pas ti en Pasant.

Omkalling , yr. action de faire prendre tine
autre resolution it force de babiller, etc.
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—, action d'attiter dans son parti en jasant.
Omkantelen, b. w. (ik kantelde om, heb omgekanteld), otnwentelen , (van rnet ronde
ligchan, ei gebruikt), tourner, renverser.
Kantel den balk om , ton; nez la poottre.
o, w. (met zijn), ornwentelen , tour, se ren- , erser ; fig. veranderen, van partij vei antler:: n civil ger de para.
Omkappen , b. w. (ik kapte om, heb omgekapt), door kapnen vellen, abattre, cooper. Kap deze boomen om, abattez ces
arbres.
Otnkapping, yr. action d'abattre, de coupon.
Omkeer, m. omdraai, revolution, f tour,
tournant , ('de rre ), m. fig. revolution, f
bouleversement, no.
keerde om, heb omge.
Oinkeeren, b. w.
keerd), het crderile boven keeren, tourner,
retourner. I)e hand tourner la main.
Met de omgekeerde hand, avec le revers de
la main. In den tijd, dat men de hand omIk heb rrujn
keert , en on tourne-main.
kopje omgekeerd , j'ai tourne ma tasse.
tourner
un fevilEen blad in een boek
let. —, het binnenfle buiten bragen, retourner. Een kleed retourner ur habit.
Omgekeerde fchoenen, des souliers retour1715. —, het ochterile voor brengen, tourner,
retourner. Het hoofd tourner la tote.
Zich — 5 tourner, se tourner. Eene vergelijking in eerie omgekeerde verhouding, une
proportion par con v ersion de raison. Eene
omgekeerde ftelling, une proportion inverse.
De omgekeerde , verkeerde regel, van drieen , la regle de trois inverse ,(converse). De
omgekeerde verhouding , la proportion inverse; fig. vernielen, ten grond tie verwoesten, bouleverser , renverser, deiruire,
abimer une
tumor, ravager. Eene !tad
vibe. De wereld — , bouleverser le monde.
tourner tout seas descus dessous.
Alles
renverser Poodle, De wetten
De orde
renverser les lois. —, veranderen,
changer. Hij is geheel omgekeerd, it est
bien change , al n'est plus le mime. I)e zaak
is omgekeerd, Pajfaioe a change de face.
—, o. w. (met zijn) terugkeeren , retourner,
tourner, s'en retourner, retourner en aretourner, revenir
riere: Dadelijk weder
stir ses pas. Kort tourner tout court. Koetfier keer om , tourne cocker ! —, (met
hebben) van gevoelen veranderen , changer
d'opinion, d'avis. Dat is joist omgekeerd
(het tegendeel), c'est precisement le contraire.
Omkeermg, yr. het omkeeren, action de retetour,, m. revolution, f: bouletourner,
destruction,
Yersement renversement,
twine, changement, m. De — eerier
fielling, la conversion, re-torsion, l'inversion d'une proposition.
Omkegelen , b. w. (ik kegelde om, heb omgekegeld) met eenen kegelbal omwerpen,
renverser, abattre (des gullies). —, kegelende omwerpen, renverser en jouant aux
quilles.
Omkentelen , b. en o. w. (ik kentelde om,
hub en ben omgekenteld), zie Omkantelen.
Omkenteren, b. en o. w. (ik kenterde om,
heb en ben omgekenterd), eene floep —,
cabaner un canot; zie Omkantelen.
Omkijken , o. w. (ik keek- om, heb omgekeken), achter zich zien 5 regarder derriere
sot, tourner la tete pour voir par derriere;
fig. Naar iemand (zorg voor hem dragen) , avoir soin de q. q. Wilt gij naar dat
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(er op passen)? s'oulez-vous prendre garde a cot enfant. —, overal rondzien
of men erg-ens ook iets bekomen kunne ,
chercher, q. ch. ties yeux ; regarder ph et
la , pour decouvrir pour trouver q. ch.,
chercher ou tacker de trouver, ou d'obtenir, q. ch.
0,nkleeden , b. w. (ik omkleedde , heb omkleed), revetir,, kabiller; z,ch—, changer
d'habit ; fig. inkleeden , eenen verbioemden
nit geven , colorer, allegoriser,, traiter allegoriquement.
Ornkteeding, vr. omkleedfel, o. betren tot
dekking ftrekt, enveloppe , f. habillement,
vétement , m. fig. allegorie, — (in de
ontl. en kruidk.) tegument, on. Bet vel
is het bekleedfel van het ligchaam , lapeau
est le tegument du corps.
Onikleppen, b. w. (ik klepte om, omgeklept), overal met de klep beknd maken ,
publier, annoncer ,partout au son d'une cloche, Won cliguet, etc.
Omklimmen , o. w. (ik klom om, ben omgeklommen), om iets heen klimmen , monter
ou grimper autour de. Hij is den toren omgeklommen, it a grimpe autour de la tour.
eenen omweg mason in het klimmen ,
faire un detour en montant on en grimpant.
Omklinken, b. w. (ik kionk om, heb omgeklonken), door klinken de punt vats eenen
fpliker of nagel omflaan , river. Deze fpijkers moeten omgeklonken worden, ces clout
doivent etre rives. klinkende alom bekend makes, publier partout en sonnant.
—, 0. w. met de glazen in een gezelfchap
rondklinken, choquer ies verres a la ronde.
—, b. w. (ik omklonk, heb omklonken),
rondom beklinken , fig. omgeven , omringen,
entourer,, environner.
Omklonk, veil. t. zie Omklinken.
Oinklonken, veil. deelw. van Omklinken.
Ornkneclen, b. w. (ik ktaeedde om, heb omgekneed ) , anders kneden, repêtrir, pêtrir autrement ou de nouveau;fig., eene andere gedaante geven, donner une autre forme a q.
ch., reformer , refondre.
Omknellen, b. w. (ik knelde om, heb omgekneld), om iets knellen, pincer, serrer ou
presser autour.
Omknikkeren, b. w. (ik knikkerde om, heb
omgekntkkerd), dQor knikkeren omwerpen,
enverser ou faire tomber en jouant aux
chiques.
Omknippen , b. W. (ik knipte om, heb omgeknipt), door knippen doedomvallen, renverser ou faire tomber en donnant une chiquenaude.
Omknoeijen, o. w. (1k knoeide om, heb omgeknoeid), (in den dagelijkfchen fpreektr.)
pier en daar knoeijen, boussiller partout.
—, dooreen knoeljen d. roeren , miler.
Ornknooijen , b. en o. w. (ik knooide om, heb
omgeknooid), zie Omknoeijen.
Omknoopen , b. w. (ik knoopte om, heb om- geknoopt), anders knoopen, boutonner auto ement. —, om iets vastknoopeu, nouer
ou attacker autour.
Oinkogelen , b. w. (ik kogelde om, heb omgekogeld), gem. woord, omwerpen, jeter
a bas, renverser, faire tomber, a coups de
pierres.
Omkomen , o. w. (ik kwam on), ben omgekomen ), ornloopen, eindigen, finir,, ichoir,
terminer, passer , se passer, s'ecouler; fig.
Het is met hem omgekomen, c'en est fait de
lui; it est perdu. —, tot het einde toe duins ;
ten , darer jusqu'a la fin. —, toekomea
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Ik zal er wel mede —, j'en aural aszijn leven verliezen, om het leven
komen , orn hals raken, pdrir , perdre la vie,
mourir. Van honger, ellencie , gebrek—,
perir de faim, de misere, de besoin. In of
door het your —, perir pat le feu. In het
water —, perir dans l'eau, par l'eau. Door
her ward monrir par le fer. AANM.
In cie dagelijkfehe taal koint dit woord nog
in vele andere beteekentsfen voor, waarbij
echter andere werkwoorden kunnen yooronderitein worden. zal de boom van daag
—? (d. 1., zal men denzelven heden omkrijgen, of met het oinhakken tot itand comen ?) est ce qu'on flint-a aujourd'hui d'abattre Parbre? Ik kan de flad to een half
uur met —, (omgaaa) je ne puts pas faire
le tour de la ville en une demi-heure.
zie
Omkomst, yr. omloop, revolution.
einde , bout, 774 fin,
Oinloop, Afloop.
issue. Na verloop van drie honderd en
clertig jaren, au bout, au laps de ti ois tenttrente ans.
Omkonkelen , b. w. (ik konkelde heb omgekoukeld), (in de lave ftraatLaal), door
konkelartj een antler befluit doen nemen
de resolution, a force de mafaire changer
chiner,, d'intriguer.
Omkonnen, zie Omkunnen.
Omkoop, m. het omkoopen, action de corrompre pour de Pargent , corruption, f.
Omkoopbaar , b. n. corruptible, mercenaire;
weinig in gebruik , bettalye in: onomkoopbaar ; zie dit woord.
Omkoopbaarheid, yr. corruptibilite.
Oinkoopeltik, zie Omkoopbaar.
Omkoopen , b. w. (ik irocnt om , heb omgekocht), iemand met geld tot jots koopen,
inzond. tot ilechtheden yerleiden, betteken, corrompre, suborner. Getuigen —,
corrompre des temoins. Eenen regcer
corrompre un juge. Zich laten —, se laisser cogs ompre. hen regter die zich laat —,
un juge corruptible.
Omkooper, m. celui qui corrompt par de Pargent, corrupteur, seducteur, suborneur.
Omkooping, yr. action de corrompre, con uption , seduction, subornation.
Omkoopfter, yr., verletalter, cello qui corrompt par de Pargent, corruptrice, sanetrice, suborneuse.
Oinkoriten , b. w. (ik omkt5rstte, heb omkorst) , met eene korst omgeven , entourer
d'une crate on a'un corps dur; ince uster.
Omkouten, b. w. (ik 'cootie om, heb omgekout), door kouten van befluit doen veranderen , Juice prepare une autre resolution
.4 force de pat ler amicalemeht.
Omktabben, zie Omkraauwen.
Omkraauwen , b. w. (do kraauwde om , heb
omgekraauwd), overal kraauwen 5 fouiller,,
gutter ou egratigner autour de.
Omktagen, b. w. (ik omkraagde, heb omkraagd), (eigenlijk met eenen kraag omgeven,) entourer a'un collet; dock enkel in
den verb. 110 voor fig. oinringen 5-entourer, environner, ceindre.
Onikranfen, b. w. (ik omkranste , heb omkranst), mat eenen krani, oingeven , couronner, candle, environner, orner d'une conronne de flours ,d'une guirlande. Haar hoof:.
was met cozen omkranst, sa tete etait couronnde der oses. De zege omkranste hem met
lauwerea , la victoire lui a ceint le front
de lauriers.
Dmkreelen b. w. (ik omkreelde , heb °inkreeld), met cute kreel omboorden, border
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ou garnir d'uncortionnet, orner d'un galon.
Omkreits, yr. omtrek, contour,
tour, m. circonference, enceinte, f. Buinen
den — van vier moron, dans Penceinte de
quatre murailles.
Oinkreu iren , b. w. (ik kreukte om, heb omgekreukt), met eene kreuk onivouwei.i ,
plier avec un faux plc, faire un faux ph a
q. ch.
ankrielen b. w. (ik krielde om, heb omgekrietd ), zie Omkreelen.
Oinkrtigen, b. w. (ik kreeg om, heb omgekre b en), fam. om zich kr ij gen, omdoen,
ceindre. lk kan mijnen mantel met —, fe
ne puis mettre mon manteau. om lets
krijgen, om lets doen , mettre autour de.
lk kan er het touw met —, je ne saurais
mettre la code autour de cola. om iets
been doen gaan , sooner ou conduire autour
de. Wij konden den troep den berg niet
—, nous ne pouvions pas ?fierier le troupeau
autour de la montagne.
Haar beneden
krijgen renverser,, faire toinber,, abatte e.
Ik kon de kegels niet
fe ne pouvais
abate e les gullies. Zij konden den boom
niet ne pouvaient pas abattre Parbee. —, met weder, terug krijgen , avoir
de retour , retenir. lndien ik mijne papieren
weder— kan, zal hij ze niet weder hebben,
si fe pais une fois retenir mes papiers
ne les aura plus.
Omkrijfchen, o. w. (ik krijschte of kreesch
om , heb omgekujscht), overal in het ronde
krtirchen, hurler, crier ou larmoyer partout
ou u is ronde.
Onikring, m. omkreits, zie Omkreits.
Omkroken , b. w. (ik krookte
heb omgekrookt), zie Omkreuken.
Omktollen, h. en o. w. (ik krolde am, heb
omgekrold), zie Oinkrullen.
Omkrommen, b. w. (ik kromde om, heb omgekroind) krom ombiagen, courtier, plier.
prom dat ijzer om, courbez ce fer. o.
w. (met zijn), met eene kromme bogt
yloeij'en, serpenter, aller, coulee' en serpentant.
Omkromming, yr. action de courber,,courbure.
Onikronkelen , b. w. (ik kronkelde om, het)
omgektonkeld), met kronkels omvouwen,
entortiller, pli:er avec un faux plc. o.
w. (met zij n) omgekronkeld worcien, se
recoquillet , se recourber, se reboucher. Het
parkenient kronkelt, buigt am bij het your,
le parchemin se recoquille auptes du feu.
Onakronkeling, yr. omkrulling, recoquillement, 311.
Onikroonen, b. w. (ik omkroonde, heb om.
ktoond) met eene kroon omgeven , couronner. Het hoofd met' good —, couronner la
tete d'or.
0 4:nkrouwen , b. w. (ik krooiwde om, hebomgekrouwd), zie Oinkraauwen.
Onikruijem, b. w. (ik kruide , krood of krooi
om , heb omgekruid, omgekrocien of ouagekrooijen),door kruijen doen omvallen, enverser avec une brouette, on ce qu'on brouette. Hij
kruide het kind om, it t enversa Penfaut avecla
brouette. been en weer kruijen , be ouetter
pattout , F4 et 14. Hij kruide zijne waren
om , it brouetta ses mar chandises par la
vale. , o. w. met eenen kruiwagen heen
en weer loopen, brouetter F4 et 14 ou partout. —, (met zijn ,) kruijende eenen omweg waken , faire un detour ou se detourner
en brouettant. Hij is wel eene mij1 onekruid, it a fait tin detour d'une lieue avec
sa brouette,
om iets heenkruijen , brou.
Otter autour. Hij kruide de flad om , ii
brou-
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brouetta autour de la ville; it parcourto
toute la vile en bronettant.
Omkruipen, b. w. (ik kroop om, heb omgekropen), kruipende omfrooten, renverser
en rampant. —, o. w. in het ronde kruipen , romper ch et ?h. De wormen kruipen
in de kamer om, les vers rampent dans la
chambre. —, (met zijn) rondom iets kruipen , romper autour , faire le tour de en
rampant, se trainer autour de.
Omkruifen, o. (ik kruiste om, heb omgekruist), heen en weer kruden op zee , met
een gewapend fchip, cruiser ch et lea sur met.
Omkrullen, b w. (ik krulde lint,heb omgekruld),krulswijze ombnigen, friser,,boucler
autour, tourner, entortillet. krulswijze
ombuigen, oproilen, ecoquiller. Gij hebt
de bladen van nnjn bock omgekruld, vows
avez recoquille les f,uillets de mon livre.
o. w. (met z,j a), krullen krijgen,
se friser. Het —, le iecoquillemens.
(ik kuijerde orn, heb omOmkuijeren, 0.
gekwjerd), been en weer ktujeren. se promener ch et lh. —, (met zijn) kuijerende
eenen omweg maken , fait e un detour en se
promenant. om iets heen ktujeren , se
promener output-, faire le tour en se promenant. VV-Jj zip de flan omgektujerd,
nous nous sommes promends autour de la ville; nous awns fait one promenade autour
de la vile.
Omkunnen, o. w. (ik konde of kon om, heb
omgekonnen), met uitlating van een ander
werkw. (in de dagelukfche taal), als: De
band kan er niet om (gaan), le lien ne pent
l'entourer. De boom kan niet om (gchouwen wormen), Patin e ne pent pas etre abat
tu. , om iets heen kunnen, avoir la faciate de passer autour de q. ch.
Omladen, zie Omichepen.
Omlaag, bijw. naar beneden, en bas , yens la
terre. — zien , kijken, r egarder en bas,
— gaan of komen, oiler en has , descendte.
beneden , en bas. — zijn , etre en bas.
Omland, o. omliggend land, pays eh convoisin,
pays d'alentour, m. Les Ommelandes de la
vile de Groningue.
Omlander, m. habit;int circonvcjsin.
Ontlandsch, b. n. ci; convoisin ; fig. Eene omlandfche reis doen , (in het retzen eenen
grooten otnweg maken) faire un grand detour en voyageant, (cone groote wandelmg
in het ronde doen), faire urg e grandeprometikde is Penton:.
Omlangen, b. w. (ik langde om, heb omgelangd), omretken, disttibuer h la ronde, de
main is main.
Otnlaten, b. w. (ik Het om, heb otngelaten),
niet afdoen of laten afdoen, ne pas liter,
laisser autour de. 1k zal den mantel —, jo
n'otorai pas mon manteau.
Omlaveren , o. w. (ik laveerde om , ben omgelaveerd) , lavere:sd omzetien , louvoyer autour de, cingler en louvoyant.
Omlegeren, b. w. (ik omlegerde, heb omgelegerd), met een leger omringen of influiten , assieger, se camper autour de, environner,, enfermer de tons Ma's.
Omleggen, b. w. (ik legde of leide om, hob
omgelegd of omgeleid), het onderfle boven
leggen, tourner, mettre dessus ce qui etait
dessous. Leg de plank om, tournez la planche. Eenen balk —, tourner une poutre, la
mettre d'un autre sons. Een fchip —, (op
de zijde legged) carener an vaisseau; mettre un vaisseau en cardne; abattre an vaisseau; le mettre sur lead pour le radouber.
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een rues op zijde buigen, maken,
dat het fcherp omligt, dat het llornp
wordt, emousser, passer un contents courber le tranchant d'un couteau. zich
—, se reboucher. De degen legt zich
om, l'epee se rebouche, anders leggen, op eene andere plaats leggen,
mettre autrement , faire clanger de
( omzetten )
place ; van liter geld —
mettre de l'argent h lento. orndnelen,
dist; ibuer ou dinner h la ;code,— (ik ornlegde of omleide, ht b oinlegd, ontletd),
rondom beleggen, meth, e autour, garnirtout autour. Hare beeldtenis was met edelgelleenten omlegd, son portrait etait. entoure de diamants. omboorden, garnir,,
bottler.—, van krijgsvolk, verhutzen, deInger.
Omlegging, yr. action de tourner, de mettle
autoar, etc. zie Omleggen. geving van
kaarten, distribution, donne des cartes d la

ronde.

zie Belegfel.
Ontlyid, verl. deelw. van Omleggen.
Omleide, verl. t. zie Omleggen.
Omletden, b. w. (ik lentde on) , heb orngelerd), eenen omweg doen maken, faire fait e
an detour ,mener on conduite par un detour,
detourner.—, met zich in gezelfcnap omvoeren, mener ou conduire. naar zijnen
wtl doen veranderen, changer, tourner
retourner d volonte. —, omit jets heenletden,
tremor ou conduire autour de. De dieven
wereen de flad omgeleid, les voleurs Jut ent
melds autour de la ville ; fig. verfchalken,
bedotten, duper , tromper finement , circonvenir *.
Omletding, yr. action de conduire, etc. zie
Omle,den; fig. omfchiljving, circonlocution,
periphrase.
Omlekken, b. w..(ik lekte om en omlekte, ,
heb omgelekt en omlekt), zie Omlikken.
Omleppen, b. w. (ik lepte om, heb omgelept), door leppen omwerpen, converser en
buvotant.
Omlichten, b. w. (ik lichtte om, heb ()Ingeoveral toelichren, eclairer partout.
Omliggen, 0. w. (Hz lag orn, heb oingelegen), omgevalkn
étre tenverse, e.
De waken list
la voiture est renversee.
omgebogen zi4n, etre recourbe, 0. – ,
( met zijn) etre situe , e. autour de. De
omgelegene dorpen, les villages cl'alentour.
Omliggend , tegenw. deeiw. zre Omliggen). —,
b. n. om jets been liggend of gelegen, orngelegen, circonvoisin, e. a Pentour, environnant , e. De omliggende (onrc,relegene
Ilreken), les environs, m. pl. De ornliggende iteden, les villes et"; convoi.sines ou d'alentour,, f. pl. De —e plaatfen, les alentour, , m.

Omlijmen , w. (ik lijmde om, heb °Ingelijmds), om iets anders lijmen , coller autont tie.

01111111:en, b. w. (ik likte om, heb omgelikt), door likken omwerpen, renverser en
lechant. (ik orniikte , heb omlikt), aan
alle zmjden belikken, lecher de tons cites.
Omlobberen , o. w. (ik lobberde om, heb omgelobberd ), iii het water lobberend omwaden , gilder ch et la.
Omloeijen,, o. W. (ik loeide om, heb omgeloeid), in het rondo loeijen, mugir ou
beugler partout, 0 et la ou a la rondo.
Omloeren, 0. w. (ik loerde om, heb omgeloerd), in het gond loeren, Osier de tour
cites.
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Omloken , verl. deelw. van Omluiken.
Omlommeren , b. w. (ik omlommerde , heb
omlommerd), rondom befchaduwen, ombrager,, couvrir ou envirouner de son ombre
tout autour.
Omlook, verl. t. zie Omluiken.
Omloop , m. omlooping, het loopen ofdraaijen
om zijne as of om een middelpunt, circulation, revolution, f. tour, m, periode, f.
mouvement circulaire, m. Ornloopende,
rondgaande, brief, lettre circulaite. De —
des bioecls, la circulation du sang. De — van
het rad, van den moleniteen , le tout de roue,
de meule. De — der zon, der main, laperiode die soleil , de la lune. De jaarlukiche
— der fierren , la reljolution perioslique des
astres. Eenjarige — der aarde, ounce anomalistique , m. tijdkring , cycle, tn. De
— van het geld in den handel , la circulation de (argent. Geld in — brengen, fait e
circuler de l'argent. ECrlgerucht in — brengen , faire circuler un bruit. Asfignatien m —
brengen , imettre des assignats. Er is veel
gelds in —, l'atgent se rensue. —, rood,
waarop men om lets loopen kan, galerie, f.
— van eenen toorn galerie a'une tour. De
— van een kalf , la frame , la fressure, de
wan. Het ruwe werk, het omloopende werk,
ouvrage ordinaire, m.
Omloopen, o. w. (ik liep om, ben omgeloopen), om zijue as loopen, tourner. Het
rad loopt om, la roue tourne, rondom
lets loopen, tourner autour, courir ou circuler autour. (zie Loopen) Ik ben de flad
oingeloopen, j'ai fait le tour de la vile.
veranderen, changer , se ranger , passer d'un rumb a i'autre , tourner. De wind
loopt om, le vent change, passe d'un
rumb a l'autre. De wind loopt naar
het oosten cm, le vent se range a Pest;
fig. Rijn hoofd loopt er van om, la ate
me tourne. eenen omweg maken in het
loopen, faire un detour ou un circuit, se
detourner. Wij zijn twee mij len oingeloopen , nous nous sommes detournes de deux
lieues. De looper is veel, een groot eind,
omgeloopen, le coureur a fait no grand detour. —, in eene andere rigting loopen met
weder terug loopen, retourner sur ses pas.
Wij zijn weder oingeloopen , nous solames
tetournes sur nos pas. —, verloopen, passer. De tijd loopt fpoed,g om, le tempo
passe bienvite. —, (met hebben), in eenen
kring loopen, circuler. Het bloed loopt
hier en
om, le sang circule, se remue.
daar loopen, courir f a et la, toutnoyer,
faire plusieur.f tours, ailer de pot to en Porte.
Op bet veld courir par lee champs. Hij
loopt in de flad om, it court pat la vile.
Op de firaat courir lei rues , battre le
pave. —, b. w. door loopen oinwerpen,
renverser en courant, a la course.
Omlooper, (bij wevers)boom, waarop hij
het gedeelte van het afgewevene web telkens oprolt, ensouple.
Omlooping, yr. het omloopen, de omloop,
tour, tournoiement, tournament, m. revolution, rotation , circulation , f. changernent.
(de vent), m. duizeling, tournament de tete, vertige, etouidissement,
Omluiden , b. w. (ik luidde om , heb omgeluid) ,
met klokgelui bekend maken , publier au
son des cloches.
Omluijen , b. w. (ik luide om , heb orrigeluid) ,
zie Omluiden.
Omluiken, b. w. (ik omlook, heb omloken),
veroud. Zie Omfluiten.
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Ommaken, b. w. (ik maakte om, bob omgemaakt), (in de volkstaal voor), omgraven,
omfpitten; zie Omgraven, Oinfpitten, Omdelven.
Oinmangelen, h. w. (ik mangelde om , heb
omgemaegeld), gem. woord, voor: Ombuiten, Ornruilen, troquer ; zie doze woorden.
Ommantelen , b. w. (fit ommantelde , heb omgemanteld), fig. omgeven, rontom verfieren, (in den ve,-h. 11: ), entourer, environner, orner,, garnir, bonder.
01/11TIC voorz., veroud. thans nog in gebruik
voor: aan, op opfeniften van brieven, aan
vertronwde vrienden,
Omme den beer
S. a S. AANM. In zamenilelling is het
bier en elders in ons vaderland, ten minfle
in de taal van het dageli j kfche leven nog
in zwang gebleven, als: Oinmegang, voor;
Omgang , erz. , zelfs vindt men in de fchrijfteal nog: Ommeland, zie Omland.
Ommennen, b. w. (ik mende om, heb onigemend), fain. in het mennen eene wending maken, tourner. —, in het mennen
omfmijten, verser une voiture. De koetfier
beefs den wagon omgemend, le cocker a verse
la voiture.
Ommeten , b. w. (ik mat om , hob omgemeten),
rondom meten , misurer autour , tout autour.
Ommoeten, o. (ik moest om, hob omgemoe ten) , omgehakt , enz. moeten worden,
met uitlating van een ander werkwoord,
als : De turn moot van daag om (gefpit worden), le jardin dolt etre biche aujourd'hui.
Ommogen, o. (ik mogt om, heb omgemogt), met uitlating van een ander werkw.
Deze mantel mag van daag niet om (gedaan
worden), i6 n'ect pas permis de mettre ce
manieau aujout
Ommorfen, o. w. (ik morste om, heb omgemorst), morfig met lets oingaan, ( in de
dagelij kfche taal), manier ch. salement,
potroualet. Een kok die de fpuzen ommorst, er morfig mode orrigaac, no cuisinier
qui patrouille les via-odes.
Ommuren, b. w. (ik ommuurde, heb emmuurd), met eencn muur roedom influiten,
muter , fel mer,, entourer, environner de mutallies. Eerie ommuurde plaats, une place
muree, entoutee (Pun mur.
Onniaaijen, b. w. (ik naaide em, heb omgenaaid), naaijende omflaan, bolder, ourler,,
faire un repli en cousant. De rok is van onderen omgenaaid, la jape est bordee en bass
Omnarren, o. (ik narde om, bob omgecard), been en weer mi den in eerie narreflede , fait e un tour en traineau. I met
zijn), om lets heels carrels, als: Ik hen in
een half uur de fled omgenard, Pai fait le
tour de la ville en traineau dans one demi,
kezire.
Omnevelen, b. w. (ik omnevelde, heb omneveld* ), met eenen novel omgeven, convrir ou entourer d'un brouillard. Omneveld
land, terre embrum , ' e ; fig. verdonkeren, ofusquer. De hartstogten — het verfiand,
fles
passions offusquent la raison.
Omoog, yr. (bij feeldenwerkflers),petit trou
aan bond dune dentelle, m.
Ompaarlen, b. w. (ik ompaarlde, heb empaarld), met paarlen omgeven, entourer on
garnir de perles.
Ompakken, b. w. (ik pakte our, heb omgepakt), anders pakken, emballer on empaqueter autrement.

Ompalen , b. w. (ik ompaalde , heb ompaald),
met
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met Palen omzetten , palissader, entourer de Omrasteren, b. w. (ik omrasterde , heb omrasterd) , met rasterwerk omgeven , environpaliscades,environner de palissades ou de pieux
ner ou entourer de palissades, palissader.
Ompappen , b. w. (ik papte om , heb oingepapt), met pap om lets vastmaken, atta- Omratelen , o. w. (ik ratelde om, heb omgerateld), aan alle kanten raielen, faire du
cker autour ae q. ch. avec de la colle, enbruit partout avec la crecelle.
duire de colle , ele farine.
Omparelen, b. w. (ik omparelde, heb ornpa- Omrede , yr. oinfelartiving, periphrase, cirreld), zie Ornpaarien.
collocation.
Ompeemen , b. w. (ik ornpeerlcle, heb om- Omreiken , b. w. (ik reikte am, heb omgereikt), omlangen , distrzbuer b la rode,
peereld), zie Ompaarlen.
de main en main.
Omperken , b. w, (ik omperkte , heb omperkt), met een perk of eene beflorene Omreis , yr. reis in het rond, tournee ,f. voyage
a la r onde,m.—, omweg in net reizen, detour
plaats omiluiten, entourer ou enclorre (de
hales, etc.)
en voyageant.
Omperking, vr. eene omperkte plaats, en- Ornreizen , o. W. (ik reisde om, benAgereisd), om jets been reizen, voyager autour
clos , en.
de, faire le tour du monde. —, in het reiOmperlen , b. w. (ik omperelde , heb ompezen eenen omweg maken faire sin detour
reld), zie Ompaarlcn.
zip veel omgereiscl, nous
Omplakken, b. w. (ik omplakte, heb omen voyageant.
avons fait on grand detour. , (met hebplakt), iondom beplakken , coller tout auDit
boek
moot
met
blaauw
papier
heier
en
daar
reizen, fair e des tours
ben), p
tour.
plakt worden , it fact coller du papier bleu
de voyage, voyager. Hij heeft in zijn Leven
autour de ce lsvre.
veel omgereisd , it a beaucoup voyage dans
sa vie. —, b. w. (ik ornreisde, heb omOmpianten, b. w. (ik plantte om, heb omreisd), om iets been reizen, faire un voyagepiant) , anders planten , planter autte?tient , transplanter, deplanter., replanter.
ge autour de, faire le tour de.
rondom jets plaeten , planter autour de Oinreizer, yr. celui qui voyage autour , qui
fait des tours de, voyage.
q. ch. —, (ik omplantte, heb omplant),
rondom beplanten, planter autour , tout au- Omreizing, yr. action de voyager, etc. zie
Omreis en Omreizen.
tour. Een vijver flier linden omplant, un
Omremmen, b. we (ik remde om, ,heb omgeitang borde tie tiNeuls.
remd), om iets heen reinmen , serrer etruiOmplanting , yr. action de planter autrement,
tement autour de.
transplantation. —, action de planter
Omrennen,
b. w. (ik ronde om , heb amgetour.
rend) , rennend doers omvallen , renverser en
Omploegen, b. w. (ik ploegde om, heb omgeploegd), door ploegen omkeeren , laborscourant. Hij heeft een kind omgerend, it a
renverse un enfant en courant. o. w.
rei; remuer avec la charrue. voor, de
(met zijn) om jets rennen, faire le tour de
eerile meal ploegen , ti4P icher.
Omploffen o. (ik p;ofte oin, ben °Ingeen courant. Zij zijn de clad omgerend , 7,7s
ont fait le tour de la ville en courant. —,
p[oft), met eenen plof omvallen, tomber
b. w. (ik omrende, heb omrend), (bij
avec bruit.
fommigen , onder anderen bij Vondel), om
Ompooljen , o. w. (ik pook'e om, heb omgepooid) , (in den vertrouwelijken fpreektr.)
iets heen rennen, faire le tour en courant,
, galloper autour.
courir autour
omdrinken, bore a la ronde.
Ocupraat , 'm. omrede , periphrase, circonlocu- Omrid, m. het omrijden, been en weer rijden,
chevauchee, f. —, het omrijden, bet maken
tion ,
van eenen omweg- in het rijden , detour a
Ompraten, b. w. (ik praatte om, heb omgepraat), pracende tot een ander voornemen
cheval. lk deed eenen °mind van twee mijlen ,
je faisars sin detour de deux lieues a cheval.
larengen , fair e changer de resolution a force
de paroles , detournee d'un sentiment par aes Oniriden , b. w. (ik ridfle om, heb omgeridst)
(in Gron. gebr.) een legchaam van aaniner&scours , persuader a force de paroles.
kelijke zwaarce otnzetten, van zijne plaats
Omragen, 0. w. (ik raagde om , heb omgeraagd), Kier en daar ragen , aller ca et la
brengen, deplacer, renverser, tourner.
avec le hous,oir. —, b. w. ragende omwer- Omcieken, o w. (ik rook om , heb onweroken), rondfnuffelen , ca et la en
pen, renverser avec le houssoir ou era abatsentant ou en flaitant; fig. epier partout.
Cant lee tomes d'araignees. — (ik otnraagde , heb omraae-d) , met fpinrag omgeven, Oinrijaen, b. w. (ik reed om, heb omgereden) in bet rijden omfmijten, renverser
entourer on environner de soiles d'atatgnees.
avec son cheval ou sa voiture. Hij heeft een
Ornraken , o. w. (ik raakte om, heb oingekind (met zijn paard, zij nen wagon) omgeraakt) , onder den voet raken , omvallen , etre
reden, it a renverse sin enfant (avec son
renverse , e. comber. Hoe is die boom
cheval, sa voiture) o w. in het ronde
omgeraakt? comment est-ce que set arbre est
rijden , faire un tour a cheval ou en voitutombe , renverse, abattu. AANMERK. Omraken wordt in de dagelejkfche taat ook nog
e. Wig hebben een unrtje omgereden , nous
avons fait a cheval , en voitui e, tin tour
in andere beteekenisfen , met uitlating van
(lit of gene werkw. gebezigd , bij voorb.
d'une heure. (met zijn) eenen omweg
in bet rijden maken,- faire tin detour a cheHoe zal 1k de vesting — ? (omkomen?)
val ou en voiture; se detourner du cnemin
comment est-ce quo je passerai autour de la
en allant a cheval ou en voiture. —,
for tee esse ?
rondom jets heen ridden, faire le tour ,
Omrammeijen , b. w. (ik rammeide om , heb
a cheval, en voiture. We) zijn het bosch
onigetammeid), zie Omrammen.
omgereden, nous avons fast le tour du boil
Omrammen. b. w. (ik ramde om, heb omge(a cheval ou en voiture.)
ramd), door middel van eenen fiormrani
omwerpen , renverser au moyen d'un belier. Omrijten, b. w. (ik_ reet om , heb omgereten), rijtende omwerpen, renverser en deOmranden, b. w. ( omrandde, heb oinrand),
clarant ou en fondant.
met eenen rand onaringen , border. —, randswijze omringen, garnir on border de q. ch. Omring, m. omkreits , omvang, zie Omkreits.
Qin-
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Omringelen , b. w. (ik omringelde , heb omringeld), met vele zaken ringswijze omgeven, entourer, environner, par maniere de plusieurs anneaux. AANM. Het volgende woord, waarvan dit het voortdnrende werkw. is, words tegenwoordig alleen in
dezen zin gebruikt.
Omringen, b. w. (ik omringde , heb omringd),
van alb:. zijden omgeven of influiten, entonrer,, environner, envelopper, investir, cerner, ceindre, enceindre. Eene ilad met muren ceindre on enceindre une ville de
murailles. De foldaten omringden het hnis,
les soldats environnaient la maison. Eene
vesting —, investir une place; fig. Hij laat
zich regeren door degenen , die hem —
(door zune vertrouwelingen), it est gouverne par ses entours.
Omringing, yr. action d'entourer, d'enfermer,
etc. (zie Omringen) investissement , cernement , m.
Omrinkinken, o. w. (ik rinkinkte om, heb
omgerinkinkt), van alle zijden loopen rinkinken, faire du bruit, du tintamarre partout ; zie Rinkinken.
Omroeijen, o. w. (ik roeide om, heb omgeroeid), hier en daar , aan alle kanten roeijen, alley fa et 14 en ramant. —, (met
zijn) eenen omweg in het roeijen maken,
faire un detour en ramant. terug roeijen, virer de Lord en ramant , retourner en
ramant. om iets been roeijen, faire le
tour en ramant.
Omroepen , b. en o. w. (He riep om, heb omgeroepen), overal rondloopen, en roepende bekend maken , publier on crier au son
de la clochette, etc., crier publiquement ,
crier par la ville. Men heeft een verloren
horologie laten —, on a fait crier une
montre perdue. —, met weder, terugroepen, als: roep hem weder Om, rappelez-le.
Omroeper, perfoon die in de fteden en op
fommige dorpen jets omroept, crieur de la
vine, crieur public.
Omroeping, vr. het omroepen, action de publier ou de crier , publication, proclamation
de ce qui a ete perdu, trouve , etc.
Omroer,, m. het omroeren, remuement , remkment; zie Omroering.
Omroeren, b. w. (ik roerde om, heb omgeroerd), door ,elkander roeren, remuer,
mouvoir de la sorte quo routes les parties
soient mêlées ensemble. De pap —, remuer
la bouillie. De fuiker in de ketels omroeren —,
mouver le sucre dans les chaudieres. Gedroogde droogerijen tot verwen (bij verwers)
pallier. De salade —,fatiguer la salade.
Omroering, yr. action de remuer , f. remuement , remilment, m.
Omroerfel, o. ce qui est remue.
Omrollen , b. w. (ik rolde om, heb omgerold),
omwenteling, van een rond ,ligchaam, tourner, rouler, faire tourner. om jets heen,
rouler autour de. —, o. w. (met zijn) omtuimelen, culbuter,, faire la culbute , rouler.
Omruiken, zie Omrieken.
Omruilen, b. w. (ik ruilde om, heb omgeombuiten, zie Ruilen.
Ornrukken , b. w. (ik rukte om 5 heb omgerukt),
met geweld of met eenen ruk omtrekken,
renverser, renverser de force. —,met fnelheid
om jets heen doen bewegen , (weinig gebruikelijk), pousser avec vitesse autour deq. ch.
o. w. (met zijn), fuel om jets heen trekken , marcher vite autour de, faire un mouvement rapide awls,
; zie Ointrekkea,
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Omrukking, yr. action de renverser de force
marche rapide au,
f.: renversement , m.
tour de q. cli.
Omfchaduwen, b. w. (ik omfchaduwde , heb
omfchaduwd) , aan alle zuden befchaduwen ,
ombrager de tons (*es, couvrir ou entourer
de son ombre ;— , overfchaduwen, obombrer.
Omfchaduwing, vr. actioa d'ombrager,fi umbrage, tn.
Omfchanfen, b. w. (ik omfchanste , heb omfchanst), met eene fchans of fchanfen omgeven , retrancher,, environner d'un retranchement.
Omfchanfing, yr. action * de retrancher. —,
hetgene, waarmede men omfchanst , retranchement , ligne de circonvallation , f;
zie Verfchanfing.
Omfchaven , b. w. (ik fchatifde om , heb omgefchaafd), rondom fchaven, raboter de
toes ate:.
Omfchijnen.
Omfeheen, yea,
Omfchenen, w. (ik omfcheende , heb omfcheend), veroud., zie Omfchaduwen.
Omfchenen, veil. deelw. van Omfchijnen.
Omfchenken, b. w. (ik fchouk om, heb omgefchonken), in een ander vat fchenken,
verser dans un autre vase. —, in het rowd
fchenken, verser 4 la rondo.
Omfchepeia, b. w. (ik fcheepte om, heb omgefcheept), van het eene fchip in het andere brengen, overfchepen, transporter dans
un autre vaisseau.
Omfcheppen, b. w. (ik fchiep om, heb omgefchapen) , anders fcheppen , door eene nieuwe fchepping eene andere gedaante geven,
transformer, metamorphoser, faire prendre
nue autre forme, changer entierement, donner une autre nature, une autre proprieté,
donner d'autres qualites. Zie Herfcheppen.
Omfchepping, vr. transformation, tnetamorphose.
Omfcheren, b. w. (ik fchoor om, heb onigefchoren), rondom fcheren, tondre tout au7
tour, raser tout autour; zie Scheren.
Omfchermen, o.
(ik fchermde om, heb
omgefchermd), Kier en daar fchermen, courir fa et 14 en escrimant; fig. fam. In het
wilde
, (in het honderd fpreken) , parler sans rime et. sans raisons, parler a tort
et a travers, battre la campagne, etc.
Omfchieten, b. w. (ik fchoot om, heb oingefchoten), door fchieten omwerpen, renver.
ser 4 coups de canon, 4 coups de fusil ,
coups de pistolet , etc. zie Schieten, omfiaan
(een touw) (fcheepsw.) chayirer un cable.
Omfchijnen, b. w. (ik omIcheen, heb omfchenen) , van alle zijden befchijnen , environner
de splendour ou de lumiere , Maker de
taus cotes, luire autour,,tout autour, entourer de rayons.
Omfchikken, b. w. (ik fchikte om, heb omgefchikt) om jets fchikken , arranger autour
de; —, o. w. (met zijn) van plaacs veranderen, changer de place.
Omfchokken, b. w. (ik fchokte om, heb omgefchokt) , heen en weer fchokken, faire
tourner en choquant , en cahotant, en heurtant.
Omfchommelen, b. w. (ik fchonimelde om,
l ommeld), het 9nderfte boven
heb omgefc a
fchommelen, remuer , secouer ; mettre sens
dessus dessous.
Omfchooijen, o. w. (ik fchooide om, heb omgefchooid), fchooijend omloopen, mendier,,
caimander ou gueuser F4 et 14 , ou fpartout.
Omfchoppen, b. w. (ik fchopte om, heb omgefcliopt), met eene fchop of fchoppend
omwerpen, renverser coups de pied.
Yy
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Omfchorfen, b. w. (1k omfchorfte, heb ommanches. Het zeil (fcheesw.) renverser ou changer la voile; revirer de bord.—,
fchorst), eigenlijk met eene schors omgegeven , environner d'une ecorce ; doch meest
fnel om doen, van een wijd kleedinglink,
(in den verheven ft.) fig. omringen, entoumantel, doek, enz., mettre ei la hate ou
rer, environner.
promptement, s'envelopper dans. Bij het nitgaan floeg ik mijnen mantel om, en sortant
Omfchranken , b. w. (ik omfchrankte , heb omfchrankt), zie Schranken.
je mis a la hate mon manteau, je m'enveOmfchreeuwgn, o w. (ik fchreeuwde om,
loppai dans mon manteau. —, door trommelflag
heb omgefchreeuwd), fchreeuwend omloopen,
alom verkondigen, publier au son du tamcourir ca et l4 en criant.
bour, de caisse. Eenen omflag van lasten maOmfchrift , o. randfchrift, legende, devise , inken , de lasten van elk in het bijzonder vastscription, f. Het — eener munt, /a legende
ftellen , faire la repartition d'un impet; red'une monnaie.
partir. o. W. (met zijn) fnel omvallen,
plotfeling omvallen, tomber a la renverse,
Omfchrijven, b. w. (ik fchreef om, heb omfiiire la culbute , se renverser subitement ; —,
gefchreven) , om jets fchrijven, ecrire auvan een rijtuig of van degenen , die zich daarin
tour de. —, met weder, terug fchrijven,
,
als : Ik zal u binnen eene maand weder
bevinden , verser. Het fchip floeg en
degenen, welke daarin waren, verdronken,
je vous ripondrai dans un mois. nale bateau se renversa, et ceux qui etaient
men rondom opfchrijven, enregistrer , faire
dedans, se noyerent. Al te hooge rijtuigen fiaan
la conscription pour la malice bourgeoisie ,on
pour ceux qui doivent contribuer 4 quelque
ligt om, les caresses suspendus trop ;Nuts,
sent sujets a verser. Wig zijn daar of daar
impdt. (ik omfchreef, heb omPthreven),
omgeflagen, nous aeons verse a ,tel endroit.
met meerdere of andere woorden ophelderen
De wagen flaat om, le chariot verse. De
of duidelijk maker, decrire par petiphrase.
boot floeg door den wind om, le bateau fut
lets —, breeder befchrijven, periphraser.
renverse
par le vent. De boot floeg onder
Omfchrijver, m, celui qui decrit par periphrahet wenden om , le bateau chavira. Een
ses, celui qui periphrase.
touw om de vaten than ( fcheepsw. ) Zie
Omfchrijving, vr, periphrase, circonlocution.
Omfchieten in de laatfte beteekenis. In
opteekening der namen, conscription, f.
het zeilen door eenen form, rukwind
enregistrement, rn.
— en zinken, sombrer sous voiles. —,
Omfchudden, b. w. (ik fchudde om, heb omfchielijk eene andere rigting nemen, thangefchud), door elkander fchudden, inzonger, tourney , se tourner. Naar de regterderh, zoodanig fchudden, dat het onderfte
hand , naar de linkerhand — , tourner 4droite
boven komt, tourner, remuer,, secouer.
a gauche. Het weer flaat om, le temps
Omfchudding, yr. action de tourner, de remuer,
change
, se tourne. —, fchielijk veranderen
de secouer, .f. remuement , remament, m.
ten kwade, ernpirer ; van bier, fig. Het
Omfchuiven , b. w. (ik fchoof om , heb omgeblaadje floeg om, (de zaak nam eene onfchoven), door fchuiven doen omvallen,
gunflige wending) l'ajfaire prit une autre
renverser en poussant.—, door fchuiven in
tournure , changea de free, n'eut pas de succes.
eene andere rigting zetten, faire changer
Het blaadje is omgeflagen, (zip heeft eene
de place en poussant , Bonner tine autre dimiskraam
gehad), elle a fait une fausse conrection en poussant.
che , elle a avorte. —, b. w. (ik omfloeg,
Omfchuren, b. w. (ik fchuurde om, heb omheb omflagen), fnel omringen, environner
gefchuurd), van binnen en buiten fchuren ,
on entourer subitement.
ecurer partout, en dedans et en dehors.
Omflag,
m. wending naar eene andere plaats,
(ik
omfchutte
,
heb
om
Omfchutten , b. w.
changement , rn. hetgeise om jets geflagen
fchut), rondom befchutten, omheinen, enworth,
(in dezen zin op vele plaatfen van
clorre , ntettre a l'abri, de tons alas.
het onzijd. gefl.), enveloppe, couverture, f.
Onifingelen, b. w. (ik omfingelde, heb omfingeld)
De — van eenen brief, van eenri pakje, l'enzijn lijfmet eenen fingel , gordel , omgefen ,
veloppe d'une lettre, d'un paquet; le convert
doch in dezen zin niet gebruikelijk, fig. van
d'une
lettre. De — van eenen openen,brief,
alle kanten omgeven , omringen , infhliten ,
waarop het zegel fiat, le repli d'une lettre
envelopper, entourer, cerner, enceindre,patente. —, papier om de riemen papier , (in
- (bij jagers) Een bosch —, op de klopGelderl, uitbindfel genaamd), trace ou majagt, om wilde dieren te vangen, traquer ;
calature , f. De — van een maandfchrift,
zie Omringen.
weekblad, la couverture d'un journal. De
Omfjokken, b. w. (ik fjokte om, heb om— van een bock, om den band te fparen,
fjokt) hier en daarfjokken, loopen (in Gella fausse couverture d'un livre. —, De —
courir
'
derl. en Gron. gebr.) (zie Sjokken)
van eenen mantel, le rebord d'un manteau. ,
ca et la.
Ilommer, beflommering, bezigheid, occupaOmfjorren, b. w. (ik fjorde om, heb omgeembarras ,
Veel
tion embarrassante,
fjord (fcheepsw.) met fjorren ombinden,
waken, (veel moeite doen) se donner
attacher des cordes on des cables autour de.
de
toebereidbeaucaup de peine; fam. Wat
Omfjouwen, o. w. (ik fjouwde om, heb omfelen tot eenen maaltijd betreft; als: zoo
gefjouwd), ( in den gemeenen fpreektr. )
beboeft niet, it ne fact pas tans
veel
omfjokken , zie Omfjokken. overal fjouwom waken,
d'apprets. Men zal er geen
werk verrigten , alter pa et la , faire un
on
n'en
mettra pas plus grand pot au feu.
travail rude; zie Sjouwen.
veel
verhalen,
(veel
woorden
daarMet
Omfiaan, b. w. (ik floeg om, heb omgeflatoe gebruiken, met eenen grooten omhaal
gen), door llaan omwerpen, abattre, renraconter
q.
ch.
avec
un
van woorden) ,
verser, terrasser. — , omklinken, river,,ragrand circuit de paroles. Eenen — van pap
battre. De punt van eenen fpijker omflaan,
eene
waken, (bij wondh.)fomenter. Eenen
Eenen fpijker
rabattre la pointe d'un
warme pap, opleggen, appliquer nue foomkeeren, tourner,
, river tin ciou.
zetting
van
,
mentation
a
chard,
tourner la feuille,
retrousser. Het blad
gemeene lasten, ripartition, f. reglement
tourner tine carte.
le feuillet. Eene kaart
houtwerk van eerie
d'impdts, etc.) m.
trousser au retrousser les
De inonwen
boor-
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boor, (in dezen zin in het algemeen van
het onzijd. geil.), bois (d'un villebrequin)m.
Omflagdoek , zie Omflager.
Omflagen, yea, deelw. van Omflaan.
Omflager, m. groove hals,doek der vrouwen ,
die om den hals geflagen words, grand monchoir de con, (schale) m.
Omflagtig, b. v. lastig , veel moeite aandoende , pdnible, embarassant, e. Een
— werk , un travail embarrassant ou penible. Zie ook Wtjdloopig.
Omflagtigheid , yr. eirenfchap van hetgeen veel
moeite vordert, diffculte, peine.
Omflepen , b. w. (ik ileepte om, heb omgefleept), om iets heen flepen, trainer antour de q. ch. —, overal flepen, trainer
partout, trainer F a et M.
Omfleuren, b. w. (ik fleurde om, heb omgefleurd), trainer.
Omflingeren , b. w. (ik flingerde om , heb omgeflingerd), naar de eene of andere zijde
flingeren, tourner. o. w. (met zijn),
flingerend omvallen , tomber, se renverser,
verser. De wagen is omgeflingerd, le chariot a verse. hier en daar geflingerd
worden, titre feti,e, pa et , trainer. Omflingeren op de baren, flottant a la merci des
ondes, au gre de 1' onde. Gij last uwe boekeii —, vous laissez trainer vas livres. —,
b. w. flingerende omgeven , entourer, entortiller, entourera longs replis. De olifant
omflingerde hem met zijnen fnuit Pelephant
l'entortilla de sa trompe.—, met eene digte
menigte omringen , environner, enfourer,,
enceindre centrer.
Omflingerend, b. n. voluble, (in de kruidk.)
De fnijboonen hebben hare flengels, die zich
om de itaken flingeren , les hat scats ont leers
tiges volubles.
Omfloeg, verl. t. van Omflaan.
Omfloot , verl. t. van Omfluiten.
Omfloten, verl. deeiw. van Omfluiten.
Omfluijeren, b. w. (ik omfluijerde, heb omfluijerd), eigenl. met eenen fluijer rondom
omgeven, voiler, couvrir d'un voile; fig.
met een donke y iets omringen, environner,
entourer, couvrir.
Omfluiten, b. w. (ik omfloot , heb omfloten ),
aan alle kanten fluiten, entourer, environner,
embrasser,, enceindre enclorre, enfermer.
Eene plaats met eenen muur omfloten , une
place enclose, entouree, environnee d'une
muraille; ton enclos ; fig. omgeven , couvrir.
De nacht omfluit u, la nuit vous couvre.
Omfluiting, yr. enveloppement, investissement ,
cernement
Omfmakken, b. w. (ik fmakte om, heb omgefmakt), omgooijen renverser, jeter par terre. —, (zeew.) als: De zeilen —, changer les voiles.
Omfmeden , b. w. (ik fmeedde om , heb omgefmeed.,) herfmeden , op nieuw fmeden, eenen
anderen vorm geven, reforger, transformer
en forgeant de nouveau. — 5 fmedende om
iets maken, attacher autour de q. ch. en forgeant.
Omfmelten , b. w. (ik fmolt om, heb omgefmolten), anders of nieuw fmelten, refondre , fondra de nouveau ou autrement. Eene
refondre.•
klok
Omfmelting, vr. action de refondre, refonte.
Sedert de omfmelting der geldfpecien, depuis la refonte des monnaies.
Omfmeren , b. w. (ik fmeerde om , heb omgefmeerd) , rondom iets fmeren, graisser
frotter tout autour.
Omfmijten, b. w. (ik fmeet om, heb omge-
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fmeten), eigenlijk fmijtende doen omvallen,
renverser a fares de coups , doch meestal ,
zonder het nevcndenkbeeld van fmijten, fchie
doen omvallen , op den grond fmijten,
renverser, faire tomber, jeter a bus. Hij
fmeet de itoelen en tafels om, it redversa
les chaises et les tables. De koetfier heeft
den wagen omgefmeten, le cocher a verse ;
fig. (in den gemeenzamen fpreektr.) Zij
heeft de kar, den wagen omgefmeten. (zij
heeft eene miskraam gehad), elle a eu zone
lisse concise, elle a avorte. fchielijk
p
omdoen, (een wijd kleed) mettre promptement ou a la hate. Smijt den mantel om en
volg hem, mettez promptement votre manfchielijk omwenden ,
teau et suivez-le.
omkeeren , oindraaijen , tourner vite , avec
vitesse. Het roer (zeew.) changer le
gouvernail, mettre le timon a stribord on a
babord. fig. (in de lage volkstaal) Het gat
— , (eene andere zijde kiezen, van partij
veranderen) den mantel ,naar den wind bangen, tourner casaque , prendre an auto e parti,
changer de parti, virer le bard. om
iets fmijten of werpen , jeter autour de
q. ch.
Omfmijting, vr, action de renverser, f'. nosversement ,
Omfnijden, b. w. (ik fneed- om, heb omge•
fneden), fnijdend doen omvallen, coupes
avec un couteau, etc. —, fnijden met oogmerk
om rond to deelen, tailler ou coup'er et servir
a la ronde.
Omfnoffelen, o. w. (ik fnoffelde om , heb omgefnoffeld) , zie Omfnuffelen.
Omfnoffen, o. w. (ik fnofte om, heb omge.
fnoft), zie Omfnuffelen.
Omfuorren, b. w. (ik fnorde om, heb omgeftford), met een gefnor omvoeren of omdraaijen, tourner avec bruit; fig. fnel omdraaijen , tourner vite on avec vitesse. — , o.
w. met gefnor omvliegen, tourner avec vitesse, voler fa et la en bourdonnant. —, (met
zijn), fuorrend om iets vliegen, voler antour de q. ch. en bourdonnant.
Omfnuffelen, o. w. (ik fnuffelde om , heb omgefnuffeld) , aan alle kanten omloopen en
fnuffelen, courir pa et M en flairant ou en
furetant; fig, nieuwsgierig alles doorfnuffe.
len, !ureter partout.
Omfnuffen , o. (ik fnufte om, heb omgefnuft), fnuiveud omrieken, aller fa et la
en flairant.
Omfollen , b. w. (ik folde om , heb omgefold),
follend aan alle kanten omwerpen , jeter
et la, faire rouler. Op de golven omgefold , l ea e, pa et /a par les vagues.
Omforren , b. w. (ik forde om, heb omgeford ) zie Omfjorren.
Omfpaden, b. w. (ik fpaadde om, heb omgefpaad) met eene fpade, omgraven, bet onderfie boven keeren , Haler,, remuer avec
la bOche.
Omfpannen, b. w. (ik fpande om, heb omgefpand),om iets fpannen , tendre ou itendre
autour de q. ch. —, iugefpannen paarden
omwisfelen, atteler autrement, changer les
chevaux atteles. —, van paarden verwisfelen,
changer de chevaux. (ik omfpande , heb
omfpand), met de uitgefirekte hand omeven, van het uiterfte des duims en des middelfien vingers, omvatten, embrasser, mesurer avec l'empan.
Omfpanferen , o. (ik fpanfeerde om, heb
omgefpanfeerd), zie Omwandelen, in den
zin van bier en daar wandelen , (oudt ij d s
werd dit woord, zelfs door de dichters, vee
geYy2
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gebruikt ; thane boort "men het nog in
fommige oorden van ons vaderland , inzonderheid ender de dorpelingen , in de gemeenzame taal, voor : Met eene gemaakte deftigheid omwandelen. Zie hem eens —, voyez
comme it sc donne des airs).
Omfpartelen , o. w. (ik fpartelde om , heb omgefparteld), in het ronde fpartelen, frdtiller pa et la, paleiter.
Omfpatten , b. w. (ik omfpattede , heb omfpat),
van alle kanten befpatten , lelabousser de
tons cites ; fig. aan alle kanten met iets omgeven, entourer on couvrir de tons cites.
—, o. w. (ik fpattede oin , heb omgefpat),
naar alle zijden fpatten om zich werpen ,
jeter des eclaboussures de tons cites. —,
(met zijn), naar alle zijden fpattend omvliegen , jaillir de tous cites.
Omfpelden , b. w. (ik fpelde om , heb omgefpeld), met fpelden om iets vastfleken, attacher (autour de q. ch.) avec des epingles.
Speld het kind een' doek om , mettez no
wouchoir a l'enfant et attachez-le avec des
epingles. omkeeren en met fpelden vastfteken , retourner et attacher avec des
epingles.
Omfpinnen , b. w. (ik fpon om, heb omgefpon.
nen) , om iets hew fpinnen , filer autour.
(ik omfpon , heb omfponnen), met fpinfel omringen , entourer de , envelopper de
toile d'araignie ; fig. omgeven , omftrikken , environner,, entourer, Tier.
Omfpitten, b. w. (ik fpitte om , heb omgefpit), met een fpits werktuig omgraven ,
bicker, remuer avec tine béche.
Omfpitting, yr. action de remuer, f. rernuement, remiThant, no.
Omfpoelen, b. w. (ik fpoelde om, heb omgefpoeld), van binnen en van buiten fpoelen , oincer ou laver de tons cites , ecurer on
nettoyer. Spoel de glazen om, rincez les
verres. Spoel de vaten om , ecurez la vatsselle. —, door tegen iets te fpoelen omwerpen , emporter ou enlever en coolant centre,
en le baignant , ou en versant contre. De
firoom fpoelt den oever der rivier om, fpoelt
hem weg , le torrent emporte le bard de la
riviere.
o. w. (met zijn) fpoelend om
lets loopen, cooler autour de , b. w. (ik
omfpoelde , heb omfpoeld), van alle kanten
befpoelen, baigner, arroser de tons cites.
Omfpoken, o. w. (ik fpookte om , heb omgefpookt), fpokend omloopen , courir ph et
la comme des revenants; fig. met een groot
gedruisch omloopen , faire du bruit en courant pa et lei.
Omfpon, verl. tijd van Omfpinnen.
Omfponnen , verl. deelw. van Omfpinnen.
Omfpraak , yr. weinig gebruik voor korte om•
fchrijving of uitbreiding, periphrase, circonlocution.
Omfpringen , b. w. (ik fprong om, heb en ben
omgefprongen) door fpringen doen omvallen ,
renverser en sautant. o. w. omdanfen ,
danser ic la ronde, danser. Hij fpringt lustig om, it danse gaiment ; fig. (in den gemeenzamen fpreektr.), als: Met iemand— ,
traiter q. q. , agir avec q. q. Hij weet met
hem om te fpringen , it salt comment it fact
agir avec lui, le traiter, it le mine comme
-7 r vent, it salt comment al font le traiter.
Hij fpringt met hem om, gelijk de kat met
de muis, it agit avec lui, comme le chat
avec la souris ; it le trate durement; it le
mine a la baguette, Met lets mauler
vu conduire q. ch. Men kan met hem —, zoo
men wil, on le manic comma on vent. Hij
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fpringt er naar welgevallen mede om , it en
dispose a sa fantaisie; it en fait comme des
choux de son jardin. — (met zijn), tauter
autour de q. ch.
Omftaan , o. w. (ik flood om , heb omgeftaan).
zich ftaande omkeeren, se retourner, se tourner itant debout. nit den weg ftaan,
reenter, faire . place; fig. Ik zal hem wet
leeren , (hi) zal naar mijne pijpen moeten danfen), le lui apprendtai a vivre, je
lui reliverai-bien la moustache. —, in het
ronde fiaan , entourer, environner, etre autour de ; doch enkel in het tegenw. deelw.
als
gebezigd.
Omflaatid, (tegenw. deelw. zie Omflaan), —,
b. n. om of bij iets 'flaande , qui est autour.
De omflaande perfonen , les assistants, les
spectateurs ou auditeurs, tn. pl.
Omflond , m, ve ro u d. voor: omflaande personen, zie Omftaande.
Omflandelijk , zie Omflandiglijk.
Omftander, m. meest enkel in het meer v.
Oniftanders, omflaande perfonen ., zie Omfiaand.
Omfiandig, b. n. met alle of de meeste omflandigheden of bijzondere toevallen eener
zaak , circonstancid , e. detaille, e. avec tonte,.. les circonstances. Eene omflandige befclirijving , une description circonstancide.
Eene omftandige gefchiedenis, tine histoire
detainee. Een — verhaal, une relation circonstancide ; nn detail Bien exact. —, bijw.
en detail, amplement, au long. Iets zeer
weten , savoir tons les tenants et aboutissants
d'une affaire. lets — verhalen, vertellen,
befchrii yen, mededeelen, air constancier, particulariser ou detainer q. ch. , rapporter nos
pit avec toutes ses particularites. Hij heeft
dit zeer verklaard, it a explique cela
bien au long.
Omftandigheid, yr. bijzonderheid, welke bij
iets plaats heeft , circonstance; particularite
qui accompagne tin fait, une chose. Dat
zips treurige omflandigheden, voila de fitnestes circonstances. Dat is eene verzwarende
— , c'est une circonstance aggravante. Alle
omflandigheden overwegen , examiner toutes
les circonstances. Men moet deze niet
vergeten, dezelve is van wezenlijk belang,
it ne fact pas oublier cette particularite ,
elle est essentalle. De bijzondere omflandigheden eener zaak 7 les partscularites d'une chose.
Ik zal u het gebeurde met alle omflandigheden verhalen , je vous detanlerai le fait.
—, meerv. Omfiandigheden gefteldheid,
fiaat toefland situation, .f: etat, tn. condition, f Hij is in flechte omfiandigheden,
it est mat a son aise, Mal dans ses afPires. De koning beyond zich in zeer
bedenkelijke omfiandigheden , le roi se trouvait dans une situation thfficile.
meerv.
Omfiandigheden, pligtpleging, omflag, cepl. facons
remonies, f. pl. compliments ,
Waartoe dienen al die —? a quo:
f.
bon tant de fapons? Omfiandigheden ma.•
ken, faire des ceremonies, des compliments, des facons. Zijne vrouw is in gezegende
sa femme est enceinte.
Omflandiglijk, bijw. amplement, etc. Zie
Omftandig , bijw.
Omftappen, o. (ik Itapte om, ben omgeflapt), om iets heen ftappen , passer autour
de, faire le tour dc. Hij is den hock onigefiapt , it a passé, marche autour du colts.
Omfteken , b. w. (ik flak om, heb omgeftoken), antlers fleken, piquer ou percer auttement. Koren —, ondereen mengen , rebronil-
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hrouiller le grain. —, anders vastfteken ,
attacher autrement. —, door fteken doen
omvallen, renverser, jeter a bas, abattre.
Omfielpen, b. w. (ik ftelpte om, heb omge-
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schoon , les environs d'Arnhem sent tres
beaux.

Omftreek, vent. t. van Omflrijken.
Omftreken, verl. deelw. van Omflrijken.
flelpt), zie Omftulpen.
Omftrengelen, b. w. (ik ftrengelde om, heb
Omftemmen, 0.,w. (ik flemde om, heb omomgeftrengeld), one lets heen ftrengelen,
geflemd), in het rond flemmen, voter ti la
lacer autour de. —, (ik onettrengelde heb
ronde, alter aux voix, recueillir les voix,
omfrengeld), rondom met lets ftrengelen,

Bonner son suffrage Pun apres Pautre , Pune
apres l'autre. Een fpeeltuig eenen anderen toon geven, accorder (an instrument
de musique) sur un autre ton.
Omftemming, yr. action de voter , notation,
action de donner sa voix, son suffrage.

oat elacer on lacer autour de.

Omftrijken, b. W. (ik Itreek om, heb omgefireken), om lets heen ftrijken, enduire
tout autour de q. ch. —, (ik omftreek, heb
omfireken), aan alle kanten beftrijken,
oindre graisser , enduire frotter an-

Omftevenen , o. w. (ik flevende om heb onetour de.
geftevend), hier en daar ftevenen, cingler Omftrikken, b. w. (ik flrikte om , heb omgefa et la. —, (met zijn), om iets heen
firikt ), met eenen firik om lets vastmaken,
ltevenen, faire le tour de, en cinglant , doutier ou nosier autour de, attacker autour de,
bler. De Kaap de goede Hoop —, doubler
avec un nom! coolant; (doch daar een halole cap de bonne esperance.
dock gewoonlijk gcflrikt wordt, heet het
Omftieren, b. w. (1k flierde om, heb omgeook enkel in lien zin, omdoen), mettre.
ftierd), zie Omfturen.
Strik den doek om, mettez votre cravatte.
Omftikken , b. w. (ik ftikte om , heb omgeflikt), Omftroomen, o. w. (ik flroomde om, heb omrondom ftikken, piquer,, broder ou border
geftroomd), zijnen (room of loop om iets
autour de.
hebben, confer autour de. —, (met zijn)
Omfteimmelen, o. w. (ik flommelde om, heb
om lets heen froomen, cooler autour de.
omgeftommeld), hier en daar flommelen,
—, b. w. door tegen lets te ftroomen doen
courir ph et la en faisant du bruit, mettle
omvallen, renverser on enlever en coolant
en desordre en cherchant.
contre. b. w. (ik omftroomde , heb omOmflooten , b. w. (ik filet, om, heb omgeflooftroomd), van alle kanten om lets ftroomen ,
ten) , zoo ftooten, dat lets omvalt , renverbaigner, cooler autour de. Deze rivier omser, faire tomber en poussant. Eenen pot —,
ftroomti de !lad, cette riviere coule autour de
renverser un pot; fig. verijdelen, vernietila ville, baigne les mars de la ville.
gen , geenen voortgang doen hebben, an- Omfluiten, o. w. (ik fluitte om , ben omgenuller, casser , detruire, faire echouer,, romunit) , terug fluiten bondir,, t ebondir. Een
pre, renverser, subvertir. Een testament
ligchaam zonder veerkracht zal niet (weder)
invalider, annuller ou casser un testa, un corps sans elasticite ne rebondira
ment. Een bewijs
pas. —, b. w. door tegen lets te fluiten
detruire une preuve.
De gronden der Godsdienst renverser on
omwerpen, renverser enrebondissant contre.
subvertir les dogmes de la religion. Een
De gal fluitte het glas om , la boule en rehuwelijk — , verijdelen , rompre un mabondissant t enversa le verre.
riage.
Omfluiting, vr. action de rebondir, f. rebonOmftooting, vr. action de renverser, etc. f.
dissoment, m.
renvetsement, bouleversement ,m ; fig. cassa- Omftulpen, b. w. (ik ftulpte om, heb omgetion, rupture, subversion.
ftulpt), het onderfle boven keeren , door de
Omftormen, b. w. (ik ftonnde om, heb omopening Haar beneden te brengen, tourner
geflormd), door ftormgevaarten omwerpen,
o
on retourher , mettre seas dessus dessous.
renverser avec des machines qui servent
Omfturen, b. w. (ik fluurde one, heb omge=
un assaut, on avec des beliers , etc. Zie Stormftuurd), een fchip in het finren omwenden,
tuig. Zij flormden met den ram de dikke
faire virer un navire avec le gouvernail virer
muren om , its renverserent les murailles
de bord, gouverner d'un autre bord, changer
ipaisses avec le belier. o. w. (met zijn)
le gouvernail. —, met weder,, terug fturen of
door den form, of door flormig weir omzenden, renvoyer. Ik zal u morgen de boevallen, of omgeworpen worden, itte renken weder—, fe vous renverrai demain les
verse , e, par un orage , une tempete, un
vent violent, etc.

Omflorten, b. w. (ik flortte om, heb omgefort), op den grond torten ,cnnwerpen

repandre, verser, renverser, bouleverser.
—, (met zijn), omvallen, se renverser,
tomber, verser. De wagen florae om, la
voitnre versa'.

Omftortend, tegenw. deelw. Zie Omflorten.
omkeerend, vernielend, b. n. subver,
sif, ive. *

Omflorting , yr. action de repandre, etc. f,

renversernent, m. chute,, f ecroulement, m.
fig. verwoesteng, subversion.

livres.

Omftuwen, b. w. (ik omftuwde , heb omfluwd), aan alle kanten met eenen digten
drom omgeven, environner, entourer, accompagner.

Omfukkelen, o. w. ( ik fukkelde om, heb
omgefukkeld), fukkelende omd.olen, error
pa et la en languissant on avec pine. —,

met fnkkelen ten einde brengen; als:dit jaar
hebben wij alweer omgefukkeld, tout bien
quo mal , nous sommes venus au bout del'an,
nous avons atteint le bout de Pannee.

Omfukkeling, vr. action d'errer pa et la.
Omtalmen, o. w. (ik talmde om, heb omgeOmitralen , b. w. (ik omftraalde heb omtalmd), talmend omdrentelen, aller pa et
ftraald), rondom met ftralen omgeven , rayonla en lambinant.
nor, autour, tout autour, environner on Omtasten, , o. w. (ik tastte om, heb omgeentourer de rayons ; fig. met fchitterende
tast), achter zich tasten, tater derriere soi.
dingen omgeven, environner, entourer.
rondom alles betasten, alter a tatons,
Omftreek , y r. fireek omheen , omliggende
tater a la ronde, tater partout.
landitreek, omtrek, contrei, contree; inzon- Omtellen , b. w. (ik telde om, heb omgederh. in het meerv. Omflreken, environs,
teld), in het rond tellen , compter a la
no. pi. De omfireken van Arnhem zijn zeer
rondo.
Yy3
Om-
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eener figuu?, de perimetre dune figure. De
Omtiegen , o. (ik toog om, ben omtogen),
veroud. nog alleen gebr. in den verl. t. en
— van een cirkelvlak, la circonfirence ou
le tour d'un cercle; la ,peripherse. De —
het yeti. ideelw, rondtrekken, reizen, voyager ca et II Zie Omtrekken. —, b. w. (ik
van eenen bal , la peripherie d'un globe. —,
omtoog, heb omtogen), van alle kanten
omftreken, environs, m. pd. , model, als :
onigeven , entourer, environner.
De —, het model van een fchip , le gabarit ,
Omtieren, o. (ik tierde om , heb omgela facon ou la figure d'un vaisseau on natierd), omloopen en getier maken , courir
vire; fig. uitweiding , omhaal , als Een lange
fa et14,oude tons cotes, en faisant du bruit.
— van woorden, zie Ou:haal.
Omtijgen , o. w. (ik tceg om, heb omtegen), Omtrekken, b. w. (ik trok om, heb omgetrokken), door trekken, omhalen , of doen omzie Omtiegen.
Omtimmeren, b. w. (ik timpierde om, heb
vallen, abattre ou renverser a force de tiomgetimmerd), anders timmeren , bdtir
rer. Eenen muur met brandhaken — renvertrement. (ik omtimmercle ; heb omtimmerd),
ser une muraille avec des crocs h feu. Eenen,
condom betimmeren, Mar autour de, enboom met touwen — faire tomber un aryironner on entourer de bdtiments, de charbre an moyen de cordes. —, door nit- en
aantrekken verwisfelen 7 changer en mettant
penterie.
(p. e.) le soulier gauche au pied droit , etc.
Omtobben, o. w. (ik tobde om, heb omgetobd) , tobbend omgefold worden , etre fete, e.
o. w. (met zijn) , om lets keen trekken,
marcher autour, faire le tour de. De vijand
f a et la (sur mer). veel moeite met
iemand hebben, als: ik heb Lang met den
is de dad omgetrokken Pennemi est mar2ieke omgetobd , longtemps rame aupres
che autour de la vine. —, (met hebben)
du malade; je me suis bten travaille pour le
been en weder trekken, marcher ou voyager
malade ; zie Tobben.
fa et 14. - b. w. (ik omtrek , heb omtrokken),
eenen eerfien trek eener teekening maken,
Omtogen, verl. deelw. van Omtiegen.
contours de, contourner. Eene trotournde, f.
Omtogt , m. omreis , tour ,
faire les
Omtonnen , b. w. (ik tonde am, heb omgenie — 7 contourner un visage. rondom
tond), van de eene ton in de andere doen,
bekleeden, influiten, omringen, couvrir,
garnir,, environner ou entourer de.
mettre d'un tonneau dans an autre.
Omtonning, yr. action de mettre ou d'être Omtrekking, vr: action de tirer a la renverse,
etc. —, marche autour de. —, action de
alit d'un tonneau dans on autre. Ik ben bij
de — der appels tegenwoordig geweest,
contourner. —, action de couvrir, etc. Zie
j'ai ete present lorsqu'on mettait les pornOmtrekken.
Omtrent, voorz. omfireeks, niet verre veruses d'un tonneau dans un autre.
wijderd van, ter aanduiding of bepalidg van
Omtoog, verl. t. Zie Omtiegen.
een tijdfiip zoo na mogelijk, vers. — den
Omtoomen, b. w. (ik toomde om, heb omgemorgenstond, vers le matin. om den
toomd), anders toomen, brider autrement.
eindpaal eener during of een getal nagenoeg
Toom de paarden om, koetfier ! cother! brinit te drukken , (eigenlijk meestal met het
dez les chevaux autrement. Ik zal mijnen
nevendenkbeeld van iets minder; want in
hoed laten je feral retrousser mon chahet omgekeerde geval zegt men ,, ruim), ompeau.
fireeks , ongeveer environ, a peu pres.
Omtooveren, b. w. (ik tooverde om , heb
Het is — tien jaar(geleden),
'
it y a enviomgetooverd), om iets heen tooveren ,
ron dix ans. Hij heeft — tien duizend gulmettre autour de q. ch. par des charmes ;
den inkomen, it a environ dix mine florins
fig. fam. attacher autour de q. ch. avec
de recite, it a dix mille florins de recite
beaucoup de noeuds.
peu pres, it a aen pres dix mine florins
Omtrede, vr. foort van vondertje, waarop
de recite. Zijn leger beftond uit zestig
men aan de zijde van een hek over eene
duizend man , son armee itait d'environ
foot gaat, sorte de madrier, sur lequel ou
digt bij , (eene
soixante mine hommes.
passe un fosse a ate d'une barrihre, m.
plaats), pres , pres. — de kerk, pres de
(planche).
Peglise. bijna, bijkans, presque; fig. beOmtreden , o. w. (ik trad om, ben orngetretreffende , aangaande , napens, touchant,
den), om iets been treden , marcher autour
envers , a Pigard de.
de. —, b. w. tredend omwerpen, renverser
en marchant, renverser avec le pied, fou- Omtrok onv. verl, tijd, zie Omtrekken.
Omtrokken , verl. d.w. , zie Omtrekken.
ler aux pieds.
Omtrek , m. trek om eene ruimte daar binnen Omtrommelen , b. w. (ik trommelde om, heb
omgetrommeld), zie Omtrommen.
te bepalen, premier trait autour de q. ch.
on qui renferme quelque corps , contour, m. Omtromm n, b. w. (ik tromde om , beb omgetromd),
bij trommelflag alom bekend maVan hier inzonderh. in de fchilderk. en bij
ken of uitroepen, publier ou crier partout
plaatfnijd. eerie trek van eene teekening,
au son du tambour, de la caisse.
contour. De — der leden moet fterk geteeItend zijn, le contour des membres doit - être Omtrompetten , b. w. (ik trompettede om , heb
omgetrompet), door trompetgefchal overal
fbrtement dessine ; fig. (in de letterk). rubekend maken, trompeter, publier au son
we fchets 7 contour. wezenstrekken (wei40 trompette.
nig gebruikelijk) traits de visage, lineaOmtuimelen,
o. (ik tnimelde om, heb omuitwendige
grenslijn,
en
ments, m. pl.
getuimeld), tuimelend omvzllen, culbuter,
van daar hetgene binnen die uitwendige
faire la culbute; fig, bier en daar tuimelend
grenslijn bevat is, ruimte , circonference,
omgedreven worden, etre fete, e, fa et M.
enceinte, f. circuit, tour , pourtour. Deze
7 b. w. buitelende doen omvallen, renverclad heeft eene goede mijl in den — cette
ser en culbutant contre. Hij heeft de vaas
y ule a une grande lieue de circuit, de tour.
omgetuimeld 7 it a renverse le vase par ses
Berlijn heeft eenen grooten —, Berlin est
culbutes.
d'une grande etendue. In den — der clad,
der diergaarde , dans Penceinte de la ville, Omtuimeling, vr. action de culbuter, culbute.
du parc. Deze zuil heeft zoo veel in den Omtuinen , b. w. ik omtuinde , heb omtuind), met eenen tuin of eene heining om— cette colonne a tent de pourtour. De —
rin-
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ringen, environner, entourer, ciorre d'une
hate, de hales. Eene weide, met droog rijs
of palen omtuind, besloten, un pre clos d'un
echalier ; fig. omgeven, environner, entourer.
Omtuining , yr. action de clorre , etc. de hales.
hetgene, waarmede men iets omtuint,
haze, cloture. hetgene omtuind is,
enceinte.
Omvaart, yr. eene omreis te water, tour par
eau. —, (in Gelderl. en elders), omreis in
een rijtuig, tournee dans une voture, f.
Omvademen, b. w. (ik omvademde , heb omvademd), met de armen omvatten, embrasser avec les deux bras. Kunt gij dozen
boom wel —? pouvez-vous biers embrasser
cet arbre avec vos bras? zie Omvatten.
Omvademing, vr. action d'embrasser avec les
deux bras.
Omval, m. het omvallen, chute, I. renversement, no. Door den — der tafel, par le
renversement de la table. —, plaats waar
een gebouw omgevallen ligt, lieu ou un
batiment est tombe en ruine, m. gebouw dat omgevallen is, batiment qui est
tombe en ruine, amas de _decombres, rn.
ruins, f.
Omvallen, o. w. (ik viel om, ben omgevallen), door vallen op den grond of op eene
andere oppervlakte komen te liggen , tomber
par' terre , (niet a terre, dewijI tomber h
terre alleen kan gezegd worden van iets,
dat, niet op de aarde zijnde, uit de hoogte
' ue rennaar beneden valt) se renverser, d
versid, e. verser. Deze boom viel om, en
zijne vruchten vielen op den grond, cot arbre
tomba par terre, et ses f y tilts tombàrent 4
terre. Van zwakheid tomber de faiblesse.
Pit vat flaat niet vast , het zal — ce vase
n'est pas assure, it tombera. De koets viel
om, le carosse versa. —, van een gebouw,
inftorten , tomber en ruine. —b, w. vallende
omwerpen, renverser par sa chute, dans sa
chute, en tombant. Hij viel den noel om,
it renversa la chaise en tombant. Achter
over vallen, tombera la renverse.
Omvang, m. plaatfelijke ruimte, die een ligchaam in zijnen omtrek befluit, enceinte, f.
circuit, tour, m. &endue, circonfdience,
perimetre, in. Zie Omtrek. — ('in de muzijk)
uitgestrektheid eener item of eens fpeeltuigs ,
diapason, rn.
Omvangen , b. w. (ik omving , omvangen),
aan alle kanten eene ruimte omringen, environner, entourer, enceindre. —, in zich
bevatten , renfermer, contenir. Met eenen
muur entourer d'un mur. —,fig. omarmen ,
terwijl men er dnidelijkheicIshalve wel eens
met zijne armen bij voegt , embrasser, prendre
entre ses bras. Zij omving hem met hare
armen, elle l'embrassa, le prit entre ses
bras. —, aan alle zijden beknellen, enferomgeven,
mer,, serrer de tous ate:.
entourer,_ environner, embrasser.
Omvaren, 0. W. (ik your om , ben oingevaren), om iets heen varen , faire le tour de,
passer autour de (en bateau ou en voiture)
De clad faire le tour de la vile. Magellaan is de eerste geweest, die de aarde
omgevaren is, Magellan a ete le premier
qui a fait le tour du monde. —, uit den koers
varen, eenen omweg maken, faire un
detour, se detourner (en bateau ou en voiture). , (met hebben) Kier en daar varen ,
naviguer ca et la, (alder ca et la en voi
tore). —, b. w. varende doen omvallen, renverser en naviguant, ayes son vaisseau, ba-
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teats, etc. (renverser ay es to, chariot. Zie
ook Varen, dat op vele plaatfen de beteekenis heeft van: met een rijtuig gaan).
Omvatten, b. w. ( ik:omvattede, heb omvat), met
de hand van alle kanten influiten, duidelijkheidshalve dikwijls verzeld van met de hand,
empoigner; saisir avec la main. Dr kan het
niet je ne saurais l'empoigner. —, met
de armen aan alle kanten influiten, terwijl er
fomtijds, duidelijkheidshalve , met de armen
worth btjgevoegd, embrasser; prendre entre
les deux bras. Doze boom is zoo dik , dat
twee perfonen hem niet kunnen —, cet arbre est si gros que deux personnes ne sauraient
au peuvent l'embrasser ; fig. omgeven, entourer,,environner. aan alle zijclen influiten,
vatten, (weinig gebruikel.)enchiisser. Een fardonix in good omvat , une sardoine enchasshe en or. —, in zijne ruimte begrijpen,
renfermer, comprendre; fig. bevatten met
het verfiand, concevoir, penetrer, embrasser. Zijn ales omvattende geest, son esprit
qui embrasse tout. Een veel omvattend onderwerp, un ample sujet. —, in de dagelijkfche taal worth het ook fcheidbaar gebruikt,
in den zin van anders vatten , prendre
autrement. Ilc moest het van vermoeidheid—,
petals si fatigue qu'il me fallut le prendre
autrement.—, in het algemeen binnen zijne
grenzen, contenir.
Omvatting, vr. action d'empoigner, d'embrasser,, etc. —, action de'prendre autrement.
Omveer,, enz. zie Omver,, „enz.
Omveilen, b. w. (ik veilde om, heb omgeveild), overal te koop aanbieden , ofrir
partout a vendre.
Omveiling , yr. action d'aller partout pour
vendre, (Div a vendre.
Omvellen , b. w. (ik velde om, heb omgeveld), doen omvallen, renverser, abattre,
faire tomber.
Omventen, b. w. (ik ventte om, heb omgevent), omloopen en uitventen, alder fa et
la pour vendre en detail, colporter.
Omventer,, m. colporteur.
Omventing, yr. action de colporter, f. colportage, m.
Omver,, bijw. aanduiding, de verandering van
eenen fiaanden in eenen liggenden of omgeworpen ftaat , het onderfte ,boven ( bijna
alleen gebruikelijk in den gemtenzamen
fpreektrant, terwiji het ver de kracht van
het enkele om verfterkt) , 4 terre, par terre,
a la renverse, sons dessus dessous. AANM.
Men verbindt het ale een fcheidbaar voorzelfel met alle zoodanige werkwoorden,
welker beteekenis doze verandering toelaat , ook dikwijls met uitlating van het
werkw. wtartoe het behoort , als : de boom is
omver, ligt omver, moot omver, zal omver, ent. zie de zamengestelde woorden.
Omverbeuken , b. w. (ik beukte omver, heb
omvergebeukt), beukende doen omvallen,
renverser en battant.
Omverblazen, b. w. (ik blies omver, heb
omver geblazen), blazende doen omvallen,
renverser en soufflant ou avec son souffle.
Omverblikfemen , b. w. (ik blikfemde omver,
heb omvergeblikfemd), blikfemende doen
omvallen,, terrasser par la foudre.
Omverbombarderen , b. w. (ik bombardeerde
omver, heb omvergebombardeerd), bornbarderende doen omvallen, renverser en
bombardant.
Omverbruijen b. w. (ik bruide omver, heb
omvergebruid), bruijende doen omvallen,
renverser (en frappant, heurtant, etc.)
OneYy4
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Omverdanfen, b. w. (ik danste omver, heb
omvergedanst) , danfende doen omvallen ,
renverser en dansant.
Omverdonderen, b. w. (ik donderde omver,
heb omvergedonderd), door den donder
omwerpen, renverser par le tonnerre; fig.
In de lage ftraattaal) omvergooljen, renverser.
Omverdouwen, b. w. (ik douwde omver,
heb onvergedouwd), douwende doen omvallen, renverser enpoussant.
Omverdringen, o. w. (ik drong omver, heb
omvergedrongen), dringende doen omvallen, renverser en pressant contre,
Omverdrinken, b. w. (1k dronk omver, heb
omvergedronken); fig, bedrinken, enivrer.
Omverdru'kken , b. w. (ik drakte omver, heb
omvergedrukt), door drukken doen omvallen, renverser en poussant contre. Op die
wijze zult gij de tafel si vous pressez
de la sorte contre la table, vous la renverserez.
Omverduivelen, b. w. (ik duivelde omver,
heb omvergeduiveld) fig. ; (gemeen woord),
omvergootien , renyerser,, terras,er,, jeter
par terre.
Omverduwen , b. w. (ik duwde omver, heb
omvergeduwd), zie Omduwen.
Omvergedrongen, verl. d.w. van Otnverdringen.
Omvergedronken, — — — Omverdrinken.
Onvergegleden, - — — Omverglijden.
Omvergehad,
— — Omverhebben.
Omvergeholpen, — Omverhelpen.
Omverkunnen.
Omvergekosnen,
Omve rkrij gen.
Omvergekregen,
— Omverkruijen.
Omvergekroden, Omverkruijen.
Omvergekrooijen, — Omvergelegen, — — Omverliggen.
Omvergemogt, — Omverraogen.
Omvergereden, — — — Omvernjden.
Omvergefchoten, — — Omverfchieten.
Omvergefchoven , — — Omverfchuiven.
— Omverflaan.
Omvergeflagent,
Omversmij ten.
Omvergefmeten,
Omverfpringen.
Omvergefprongen,
Omverfleken.
Omvergeftoken,
— Omvertrekken.
Omvergetrokken, —
Omvergevlogen, — Omvervliegen.
Omvergevroren, - — Omvervriezen.
Omvergevrozen, — Omvervriezen.
— Omverzijn.
Omvergeweest,
Omvergeworpen, — — Oniverwerpen.
Omvergezopen , — Omverzuipen.
Omverglijden, o. w. (ik gleed omver, ben
omvergegleden), glijdende omvervallen,
tember par terre en glissant. —, b. w. door
..egen lets aan te glijden doen omvallen,
renverser on faire tomber en glissant.
-,:inivergooljen, b. w. (ik gooide omver, heb
omvergegooid.), gooijende doen omvallen,
renverser a coups de pierre,abattre.Hij heeft
Jen Mel met eenen fleen omvergegooid,
3 a renverse la chaise d'nn coup de piere. —,,doen omvallen, renverser, jeter par
Umvergraven , b. w. ( ik groef omver, heb
omvergegraven), gravende doen omvallen ,
abattre (on renverser) en remnant la terre
avec sine beeke. Gij zult den boom op die
oiij2e , ca temnant tellement la terse
autour de Pai bs 0, yetis l'abattrez.
)inverhakken , b. w. (ik hakte omver, heb
omvergehakt), hakkende doen, omvallen,
abattre a coals de hache 071 de cognde.
Oinverhebben , b. w. (ik had omver, heb
omvergehad), eigenlijk met uitlating van
:en ander werkv,,,
liebt gij het huis
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al omver (gehaald)?avez-vons deja abattu,
elemoli , la maison? Ik heb het al omver
(gegooid, gefmeten, enz.), je l'ai deja
renverse, fete par terre, etc. Hebt gij den
boom al lang omver gehad? est-il deja
longtemps que vous avez fini ou ackevi d'abattre l'arbre, de couper l'arbre?
Omverhelpen, b. w. (ik hielp of holp omver,
heb omvergeholpen) , eigenlijk met uitlating
van een ander werkw. helpen om jets omver
te krijgen alder a abattre, a renverser,
etc. q. ch. Wilt gij mij lien boom —?
voulez-vous m'aider a abattre cot arbre?
Hij heeft het huis omvergeholpen, it a assisti a abattre la maison.
Omverhoepelen b. w. (ik hoepelde omver,
heb omvergehoepeld),
'hoepelend doen om'
vallen , renverser avec son cerceau.
Omverhouwen, b. W. (ik hieuw omver, heb
omvergehouwen), zie Omverhakken.
Omverkappen, b. w. (ik kapte omver, heb
omvergekapt), zie Omverhakken.
Omverkegelen , b. w. (ik kegelde omver , heb
omvergekegeld), kegelende doen omvallen,
abattre en jouant aux quilles.
Omverkloppen, b. w. (ik klopte omver, heb
omvergeklopt), kioppende doen omvallen,
renverser en frappant.
Omverkomen, o. w. (ik kwam omver, ben
omvergekomen), omvergehaald, omvergehouwen, enz. worden, etre abattu, e. renverse, e. etc. Zal de boom van daag nog
—? est-ce qu'on finira aujourd'hui d'abattre
l'arbre?
Omverkrijgen, b. w. (ik kreeg omver, heb
omvergekregen), in het Dmverhalen, —
werpen enz. flagen , als : wij kunnen den
paal niet nous ne pouvons abattre ourenverser le pzen; eigenlijk met uitlating van
een ander werkwoord; zie Krijgen, dat op
deze wijze met bijna alle fcheidbare voorzetfels verbonden words; zie Afkrijgen,
Aankrijgen, Doorkrijgen , Inkrijgen , Medekrijgen, Nakrijgen, Nederkrijgen, Omkrijgen , Onderkrijgen, Overkrijgen, enz.
enz.
Omverkunnen, o. w. (ik konde omver, heb
omver gekonnen), eigenlijk met uitlating
van een ander werkw. omvergehaald, enz.
kunnen worden, als: de toren kan niet omver (gehaald worden), la tour ne pout pas
etre abattre, on renversee.
Omverlaten, b. w. (ik liet omver, heb omvergelaten), eigenlijk met uitlating van een
ander werkw., niet weder oprigten, laisser
par terre. Zullen wij den paal — of hem
weder opzetten ? est-ce quo nous laisserons
le pion par terre ou si nous le releverons?
Omverliggen, o. w. (ik lag omver , heb omvergelegen), eigenlijk met uitlating van een
ander werkwoord, omgevallen , omgeworpen,
enz. enz. liggen, etre renverse, e. abattu,
e. etre par terre ou a terre, titre a la renverse. De tafels en ftoelen lagen omver,
les tables et les chaises etaient renversdes.Omverloopen, b. w. (ik liep omver,2 heb,
omvergeloopen) loopende doen omvallen
renverser en courant.
Omverluijen, b. w. (ik luide omver, heb
othvergeluid), luijende doen omvallen,
renverser en tirant les cloches. Bij de afkondiging van den vrede, luide men te B.
de toren omver, a la publication de la paix
on tirait les cloches a B. si fort que le
clocker s'ecroula.
Omvermoeten, o. W. (ik moest omver , heb
omvergemoeten), eigenlijk met uitlating van
een
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een antler werkw. , omvergehakt, gela renverse, etre renverse, e. se kenverser„
fmeten , — gehaald enz. moeten worden,
verser. De wagen viel omver , le chariot
als: PMijn huis moest omver, toen het nieuwe
versa.
paleis gebouwd werd , ma maison devait Omvervliegen , b. w. (ik vloog omver, heb
titre abattue , lorsqu' on bdtissait lepalais neur.
omvergevlogen), vliegende doen omvallen,
Omvermogen , o. w. ( ik mogt omver, heb
renverser en volant. De vogel heeft het
omvergemogt) , eigenlijk met uitlating van
glas omvergevlogen , Poiseau a vole centre
een ander werkwoord, omvergehouwen , omle verre et Pa verse.
vergehaald, enz. mogen worden , als Laat Omvervriezen , o. w. (ik vroor of vroos omdat huis flaan , het behoort den ricer A.
ver , ben omvergevroren of omvergevrozen)
het mag niet omver ( gehaald worden),
door het vriezen omvallen , se renverser par
laissez cette maison 161, elle appartient a
la gelee. De toren is omvergevroren , la
gelee a fait ecrouler la'tour.
Mr. A. it n'est pas permis de Pabattre.
Omverraken , o. w. ( ik raakte omver, ben Omverwaalien , b. w. (ik waaide of woei omomvergeraakt) , op den grond. raken , tomver, heb omvergewaaid), van den wind
ber par, (a terre,) titre renverse, e. De wadoen omvallen , renverser. De wind heeft
gen raakte voor de poort omver , le chariot
den boom omvergewaaid, le vent a renverse Parbre.—, o. w. (met zijn) door den
versa devant la porte.
wind omgeworpen worden, etre abattu, e.
Omverrennen b. w. (ik rende omver, heb
omver gerend), rennende doen omvallen,
ou renverse, e , par le vent; tomber par
renverser en courant.,
faction du vent. Deze huizen zijn gisteren
Omverrijden , b. w. (ik reed omver , heb omomvergewaaid , le vent renversa bier ces
ver gereden), rijdende doen omvallen,
maison.
renverser en allant a cheval on en voiture. Omverwerpen , b. w. (ik wierp of worp omDe koetfier heat den wagon omvergereden,
ver, heb omvergeworpen) werpende doen
,le cocker a verse le chariot.
omvallen , renverser en jetant (des pierres,
Omverrukken, b. w. (ik rukte omver , heb
ou a coups de pierre).— , in het algemeen ,
omvergerukt), rukkende doen omvallen,
doen omvallen , zonder het nevendenkbeed
renverser de force , abattre.
van werpen in den eigenlijken zin , renverOmverfchieten , b. w. (ik fchoot omver , heb
ser , abattre, jeter a bas ou a terre, jeter
omvergefchoten), fchietende doen omvala la renverse.
len , renverser a coups de canon ou de fusil. Omverwerping, yr. action de renverser , renOmverfchuiven , b. w. (ik schoof omver, heb
versement , tn.
omvergefchoven ) , fchuivende doen omval- Omverwezen , zie Omverzijn.
len , faire tomber ou renverser en poussant. Omverwillen, o. w. (ik wilde omver, heb
Gij zult de tafel , indien gij zoo Hoot,
omvergewild), eigenlijk met uitlating van
vous renverserez la table, si vous la poussez
een werkw., zoo als vallen , enz. bij voorb.
de la torte.
De boom wil niet omver (geworpen worden,
Omverflaan , b. w. (ik floeg omver, heb
d. i. met andere woorden : men kan den
vergeflagen), flaande doen omvallen, renboom niet omverkrijgen), -on ne pout pas
verser en battant ou en frappant.
o.
reussir a abattre Parbre, cet arbre se refu(met zijn), omvallen, se renverser, etre
se, resiste a nos efforts.
renverse, e. tomber par, a, terre. De Omverwroeten , b. w. (ik wroette omver, heb
wagen floeg voor de deur omver, le chariot
omvergewroet), wroetende doen omvallen,
Versa devant la porte.
renverser en foulant la terre. De mollen
Omverfmakken, b. w. (ik fmakte omver , heb
hebben Bien appelboom ornvergewroet , les
omvergeftnakt), fmakkende doen omvallen,
taupes ont mine ce pommier tellement qu'il
renverser, fetes- par terre.
est tombe.
Omverfmijten, b. w. (ik fmeet omver, heb Omverzijn, o. w. (ik was omver, ben omomvergefmeten), fmijtende doen omvallen,
vergeweest) , Otte renverse, e. abattu , e. etre
jeter a la renverse, renverser, mettre
par terre.
has,' jeter par terre.
Omverzullen , o. w. (ik zoude omver, heb
Omverfmliting , yr. action de renverser , f.
omvergezuld , anders ontbreekt het verl.
renversement, tn.
deelw. van zullen) eigenlijk met uitlating
Omverfpringen , b. w. (ik fprong omver , heb
van een ander werkw. omvergeworpen ,
omvergefprongen), fpringende doen omvalgehaald , enz. zullen worden, als : deze
len , renverser en sautant.
pruimenboom zal om , hij beneemt ons het
Omverfleken , b. w. ( ik flak omver , heb
gezigt , ce prunier sera coupe, parce qu'il
omvergefloken), flekende doen omvallen,
nous lite la vue.
overhoop fleken , percer q. q, de son epee, Omverzuipen , b. w. (ik zoop omver , heb
de son couteau, etc.
omvergezopen , (in de ilraattaal) zie OmOmverflooten , b. w. ( ik diet omver, heb
verdrinken.
omvergeflooteu), fiootende doen omvallen, Omving, verl. t. , zie Ornvangen.
renverser, faire tomber en poussant, pous- Omvlechten , b. w. vlocht om , heb omser a terre.
gevlochten), om iets vlechten , met vlechtOmvertooveren , b. w. (ik tooverde omver , heb
werk omgeven , vlechtend omflingeren,
omvergetooverd), door toovermiddelen doen
entrelacer on trotter tout autour.
omvallen, faire tomber , t enverser par des- Omvleefchen , b. w. (ik omvleeschte, heb
charmes des sorcelleries
omvleescht) 5 met vleesch rondom bekleeden ,
Omvertrekken , b. w. (ik trok omver, heb
rive' tir de chair , incarner,5 weinig gebruikel.,
omvergetrokken ), trekkende doen omvallen ,
dan in het yeti. deelw. , als b. n. gebe
renverser en tirant, abattre, mettre a has.
zigd. Zie Omvleesch.
Omvertuimelen , o. w. (ik tuimelde omver, Omvleescht , b. n. met vleesch omgeven , reben omvergetuimeld), tuimelende omvallen,
veto , e. de chair, incarne , e. (in de godgel.)
tomber el la renverse.
Chet wooed is vleesch geworden , le vet be
Omvervallen , o. w. (ik viel omver, ben om- - s'est incarne.
vergevallen), ter neder vallen, tomber
Omvleugelen , b. w. (ik omvleugelde , heb
omY Y5
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demander 4 la rondo ; aller aux suffrages ,
emvleugeld), als met zijne vleugelen rondaux voix , aux avis; faire courir la voix.
om bedekken of omgeven, couvrir de ses ailes.
Omvliegen o. w. (ik vloog om, heb otnge- 0 mvragen , b. w. (ik vraagde of vroeg om ,
heb omgevraagd), omvraag doen, demander
vlogen ) bier en daar of heen en weer vlierondo , recueillir les suffrages ou
a
gen , voler ca et la. —, (met zijn) om iets
fig,
fnel
omvalvoix
; zie In omvraag brengen bij Omvraag.
voler
autour
de;
vliegen,
len , se renverser promptement ou Hij Omwaaijen, b. w. (ik waaide of woei om,
heb omgewaaid), van den wind docn omdiet zoo hard tegen de tafel, dat de kopvallen, renverser, (en soufflant). De wind
jes omvlogen, it poussa la table si fort, que
heeft den boom omgewaaid, le vent a renles tasses se renverserent. —, b. w. door teverse Parbre. , 0. W. (met zijn), door
gen of op lets to vliegen doen omvallen ,
den wind omgeworpen worden, etre renrenverser en volant. De kanarievogel heeft
verse, e. par le vent.
het glas omgevlogen , le serin, le canari,
Omwaggelen , o. w. (ik waggelde om, ben
volait contre le verre et le renversait.
omgewaggeld), waggelende omvallen, tornOmvlieten , o. w. (ik vloot om , ben omgechancelant , en branlant.
ber
vloten), om iets been vlieten , cooler ou
ruisseler autour de. —, (met bebben) van Omwallen , b. w. (ik omwalde heb omwald) ,
met
eenen
wal omgeven of infiuiten, envivloeiftoffen , haren loop om iets hebben,
ronner de retranchements ; retrancher, forcooler ou ruisseler autour de. De rivier
tifier; fig, omgeven, entourer, environner,
vloeit de flad om, la riviere cools autour
Omwalling, yr. action de retrancher, d'envide la ville, baigne la ville tout autour.
ronner de retranchements.
(ik
vlijde
om,
lieb
omgeOmvlijen , b. w.
vlijd), anders vlijen , ranger ou arranger Omwandelen, o. (ik wandelde om, heb
omgewandeld ,) bier en daar wandelen , se
autrement.
promener Fa et la, faire un tour de proOmvlocht , vent. t. zie Omvlechten.
menade. In de dad —, se promener par
Omvlochten , yeti. deelw. van Omvlechten.
la ville; fig. op garde —, vivre sur
Omvloeijen, o. w. (ik vloeide om, ben omterre. —, (met zijn), om iets wandelen,
gevloeid), met eenen vloed van water om
se
promener autour de, faire le tour de
fig.
met
eenen
couler
autour
de;
iets vloeijen,
toevloed van yolk van alle kanten aankomen
( en se promenant). eenen omweg in het
wandelen
waken, faire tin detour en se proen iemand als het ware omringen , venir en
menant. Toen wij naar D. gingen, zijn wij
jou le autour de, environner, entourer.—,
allant (en
wel een uur omgewandeld,
(met hebben), zijnen loop om jets hebben,
nous promenant yore) D., nous avons fait
cooler autour de. De rivier heeft voor—5 b. w.
un
detour
de
plus
d'une
riviere
condezen de flad omgevloeid, la
(ik omwandelde, heb omwandeld), geheel
la auparavant autour de la Wile; fig. —,
se
promener
autour
om iets been wandelen ,
b. w. (ik omvloeide, heb omvloeid), rondde, faire le tour entier (en se promenant) de.
om bevloeijen, cooler autour de, entourer,
Omwandeling, yr. action de se promener ph et
environner.
la, de se promener autour, etc., promeO\nvoeren , b. w. (ik voerde om , heb omgenade autour de; fig. leven, als: gedurende
Hid
,
voerd), om zijne as drijven, tourner.
onze — op aarde, pendant cette vie; en
voert het rad one, it tourne la roue. —,
terre.
cette vie, pendant notre vie sur
overal ombrengen, rondvoeren, mener ou
Omwaren
, 0. W. (ik waarde om, heb omgeconduire partout, promener (a la rondo),
error
rel et
waard),
-warend
rondzweven,
Iemand
in
de
flad
—,
limner en procession.
la comme ombre. Hier warn geesten om,
promener q. q. par la rue. Gevangenen in
it
vient
ici
des
revenants,
des
ombres
nous
zegepraal door de clad omleiden , mener
environnent, des ombres errent autour de
des prisonniers en triomphe par la ville; fig.
nous. —, b. w. (ik omwaarde , heb omrondom bekend waken , publier a la
waard), warend omringen, entourer ou
rondo,
environner
, error comme une ombre autour
omOmvoeren, b. w. (ik voerde om, heb
de; fig. onmerkbaar omgeven. Wij zijn van
gevoerd), met andere voering bekleeden ,
de geuren der bloemen omwaard, les flours
bedekken , doubler autrement, garnir d'aurepandent leer parfum autour de nous.
tre doublure. ( ik omvoerde, heb om- Omwasfchen, b. w. (ik wiesch om , heb omgar-,
voerd), rondom van voering voorzien,
gewasfchen), van binnen en buiten wasnir de doublure, doubler.
fchen , laver en dedans et en dehors, ecurer
40mvoering , yr. action de tourner. —, action
on nettoifer, rincer de tons this.
de mener partout , procession.
Omwasfen, o. w. (ik wins om, ben ()IngeOmvorfehen, o. w. (ik vo{schte om, heb om;
wasfen), om lets wasfen croltre a Pengevorscht), van alle kanten iets navortour de, autour de. —, (ik omwies, ben
fchen , onderzoeken ?informer ou s'enomwasfen), bewasfen, ale : de linen is met
querir partout en de tons cites de q. ch.
mos —, la pierre est couverte de mousse.
Omvorfching , y r. navorfching, action de s'inEen met mos — boom, un arbre moussu.
ormer partout, recherche, enquete, pet,
fquisition.
Een met mos — ifeen , une pierre moussue.
Omwateren , b. w. (ik omwaterde , heb omOmvouwen, b. w. (ik vouwde om, heb otnL
gewaterd), met waterfiroomen otngeven,
gevouwen), anders vouwen, plier autreenvironner d'eau. Omwaterde akkers, des
ment, replier,,plier de nouveau. — youchamps entourds d'eau.
wende eenen omflig om iets maken , faire
om iets been vouwen, Omweg, m. weg die met eenen krommen bogt
eon pli a q. ch.
omloopt , langer dan de kortfle weg , of ook ,
plier autour de q. ch. — (ik omvouwde ,
dat gedeelte, hetwelk de eene weg langer
heb omvouwd), met iets gevouwen .of met
is, dan de andere, chemin detourne , chevouwen omgeven, entourer, env ironner • min plus long que la route'ordinaire. One
de plis , couvrir.
den ftruikroovers te ontgaan, namen wij
Omvraag, y r. vraag in het rood, demande on
eenen langen
—, pour echapper a x brau
question 4 la rondo ou chacun de la om
ur —,
gands,, nous primes un grand deto.
Jets
in
—
brengen
,
(—
doen),
pagnie.
dwaal.
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dwaalweg , faux chemin, chemin trompetir ;
fig. uitvlugt , verfchooning, detour, m.
difaite echappatoire , f. Omwegen nemen,
(zich van uitvlugten bedienen , door eenen
langen omhaal van woorden, die niet tot
het doel fchijnen te firekken), prendre des
detours, employer detours , user de subterfuges ,biaiser ; fpr. w. geene omwegen zoeken ,
ne pas aller a quatre chemins , ne pas
agar ouvertement. Waartoe al die omwegen ?
quoi bon tons ces detours? Door omwegen ,
indirectement; en bricole; par bricole.
Omwelven , b. w. (ik:omwelfde, heb omwelfd),
met een gewelf rondom bedekken, vofiter.
Omwenden, b. w. (ik wendcle om , heb omgewend), diep omfpitten, (in den landb.)
labourer, remuer ou Hazer (un champ)profondement.
omkeeren , het achterfle
, voor brengen, tourner, retourner. Een
fchip virer de bard. Een rijtuig —,
tourner une voiture; (in dezen zin ook : —,
0. w. tourner. Koetfier, wend om, tourne,
cocher! Zich —, se tourner.
naar eene
andere zijde wenden , tourner d'un autre
cote, om zijne as wenden, tourner ; fig.
(weiniggebruikel.), tot eenen anderen overbrengen, transferor ou passer a un mitre —,
veranderen, changer , renverser.
Omwend.ing, yr. action de tourner, etc. zie
Omwenteling , changement , virement, m.
Omwentelen, b. w. (ik wentelde om, heb
otagewenteld), eigenl. het voortdurende
werkwoord van Omwenden, en dus gedurig
of bij herhaling omwenden ; in het gebruik:
Het onderfte boven wentelen, tourner, rouler, faire tourner. Eenen Been —, tourner une pierre. Zich —, se retourner, se
rouler. Zich in het slijk —, se rouler on
se vautrer dans la bone. — o. w. (met zijn) ,
omgevoerd. worden , omdraaijen , tourner.
Omwenteling, yr. action de tourner, etc. Zie
Omwentelen, —,inzonderh. verandering in
het ftaatsbeftuur, revolution. De — der aarde om hare as of fpil, la rotation de la
` terre autour de son axe.
Omwerken, b. w. (ik werkte om, heb omgewerkt) , werkend doen omvallen , abattre
ou renverser.—, werkende omkeeren, tourner avec peine. inzonderh. op eene andere wijze bewerken, herdoen , refaire 5 donner une autre forme 5 refondre. De fchrifver heeft het tweede hoofdfluk geheel omgewerkt en aanmerkelijk uitgebreid, Pautour a entierement, refondu le second chapitre, et Pa augmentó de beaucoup, (y a
afoute beaucoup.)
Omwerking , vr. action de refondre. Het boek
heeft bij de —veel verloren, Pauteur en refondant le livre Pa rendzi beaucoup plus:mauvais.
Omwerpen, b. w. (ik wierp om, heb umgeworpen), eigenlijk door tegen of oilers
met fteenen, enz. , te werpen, doen omvallen, doch gewoonlijk denkt men aan deze
nevenbeteekenis niet, en bezigt het in den
zin van: met drift doen omvallen, omfiDijten , renverser, jeter par terre , f eter a bas,
faire tomber, verser. De tafels en floelen
renverser les tables et les chaises. De koetfier heeft het rijtuig omgeworpen, le cocher
a verse la voiture. —, het onderfie boven
werpen , (de 'aarde eens akkers), remuer,
hicher. — naar eene andere zijde werpen,
.changer; het anker ( fcheepsw. ) relever Pancre; fig. Het gat —, van partij
veranderen, changer de parti, tourner casaque, virer on revirer le bord.—, (weinig
gebr. tegenw.; voorheen veel in gebruik),
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omflaan met eenen rand, omvouwen, replier. —, fchielijk omdoen , van eenen mantel, doek , enz., mettre promptement. Ik
zal mijnen mantel —, fe mettrai promptewent mon manteau.— , (in den bijbelii.) in
bet verderf florten , perdre.
Omwerping, vr. action de renverser, etc. zie
Omwerpen ; renversement, —, cl2angement, 7r.
Omweven, b. w. (ik weefde om, heb omgeweven), om iets weven, tisser autour de,
(ik omweefde, heb omweefd): (in den
verb.. ft.) met een ligchaam weefsgewijze
omgeven, entourer, environner.
Omwiegen , b. w. (ik wiegde om, heb omgewiegd), onder het wiegen omwerpen,
renverser en bet rant. Op die wijze zulc
gij het kind —, si vous bercez de la sorte,
vous renvei-serez l'enfant. Ik heb mijnen zoon
in het wiegen omgeworpen,
renverse mon
•
fats en bercant.
Omwillen, o. w. (ik wilde om, heb omgewild), eigenlijk met uitlating van eenander
werkw. , als : Het rad wil niet omdraaijen,
/a roue ne vent pas tourner. De boom wiI
niet om, on ne pout pas reassir a abattre
l'arbre. Hij wil met wederom, terugkeeren,
it ne vent pas retourner.
Omwimpelen , b. w. (ik omwimpelde , heb
omwimpeld), geheel bewimpelen , couvrir
on entourer entierement on de tons elites.
Omwinden , b. w. (ik wond cm , heb omgewonden), iets om een ander ligchaam winden , envelopper qutour de, tier autour de,
mettre autour de. —, (ik omwond, heb omwonden)', rondom bewinden , envelopper
tout autour , entortiller, couvrir.
hoofd was met lauweren omwonden, sa
tete etait couronnee de lauriers.
Omwindfel, o. hetgeen waarmede men iets
omwindt, envelope, ligature , f; fig. bewimpeling, deguisement, detour, In. lets
zonder omwindfels verhalen, raconter q. ch.
sans deguisement, sans detours.
Omwippen , b. w. (ik wipte om , heb omgewipt); door wippen omfiorten , renverser en
soulevant. Hij wipte de tafel om, it Tenversa la table en la soulevant.
, o. w.
(met zijn) omvallen, se renverser, etre
renverse, e. tomber par terre.
Omwisfchen , b. w. (ik wischte om heb omgewischt), van alle zijden afwisfchen,
'
essuyer de tons cotes.
Omwisfelen, o. w. (ik wisfelde, om, heb
omgewisfeld), door wisfelen veranderen
met elkander afwisfelen, changer ; alterner.
' Laat ons met plaatfen changeons de place. Zij wisfelen met elkanderen om, ils
gardent Palternative entr'eux, ils exercent
alternativement, tour a tour, Pun apes
Pautre ou l'une apres Pautre lour fonction.
—, b. w. het eene voor het andere geven,
of nemen , changer. Zij heliben de schoe,
nen omgewisfeld, ils ont change de souliers,
Omwisfeling, vr. action de changer, d'alter-,
nor, f. changement, m, alternative.
Omwitten , b. w. (ik wittede om , heb omge-,
wit), overal in het rond witten , blanchir
partout, a la rondo.
Omwoelen, b. w. (ik woelde om, heb omgewoeld), garen , touw, enz. um iets winden , lier autour de q. ch. —, b. w. met
garen, touw,, enz. rondom bewinden ofbewoelen , fourrer ou garnir, (fcheepsw.)
rouster on rousturer. Eenen mast —, rows.
ter un mdt. — , omwinden, entourer. Eenen.
ilok met lauwerbladen entourer en baton de lauriers.
Om-
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Omwolken , b. w. (ik omwolkte , heb omwolkt) , met wolken otnfluiten , couvrir de
images. De hemel omwolkt zich, le ciel se
couvre de nuaget. De hemel is omwolkt,
le ciel est convert de nuagec ; fig. omgeven ,
(met een donke y ligchaam) ofusquer. Verdriet omwoiet zijn gezigt, le chagrin dimque son visage.
Omwonen , b. w. (ik woonde om , heb omgewoond.), om eene plaats wonen, demeurer on habiter autour de.
Omwoners , m. meerv. , degenen , die om eene
enz. wonen, circonvoisins.—, (in de
aardrijksk.) die volkeren, welke onder dezelfde parallel, even ver van den evenaar
verwijderd, op gelijke breedte , maar net
op gelijke lengte, wonen, pdrioeciens on
perieciens.
Omworgen, b. w. (ik worgde om, heb omgeworgd ) , met eeiV gedraaiden wrong
omringen , entourer d'un bourrelet , d'une
corde.
Omwormen , b. w. (ik wormde om, heb omgewormd), eigenL als wormen omwroeten,
fouiller; fig. van een zwak mensch, die zich
in weinig beteekenende zaken afflooft,
veel mocite aanwendt , valeter, se donner beat:coup de peine.
Omwreken, b. w. (ik wreekte om, heb omgewreekt), zie Omwrikken.
Omwrikken, b. w. (ik wrikte om, heb omgewrikt), door heen en weer rukken breken
en omwerpen , renverser et casser a force de
bt anler.
Omwringen , b. w. (ik wrong om , heb omgewrongen), flerk omdraaijen, tordre autour; fig. Eene omgewrongene cede, un
discours mal-entendn.
Omwroeten , b. w. (ik wroette om, heb oingewroet), wroetende het onderfte boven
keeren, (van wilde zwijnen
muizen te
gen) muloter, fouiller on labourer. Met de
pooten of den mull omhalen. De mollen hebben de weide omgewroet , les taupes ont
fouille ou laboure le pre, wroetende cloen
omvallen, abattre, faire tomber ou renverser en fouillant la terre sous (ou autour de)
q. ch. — 5 0. w. been en weer wroeten ,
fouiller f a et là. De varkens wroeten de
aarde om, lee cochons fouillent dans la terre.
In de ingewanden der aarde fouiller•
dans les entrailles de la terre ; fig. overal
rondzoeken, omfnuffelen fureter partout
r iller. Door zijn — in mij ne boefafou
kenkas, heeft hij al mijne papieren door elkaiser geworpen , en farfouillant. dans ma
biblIvtheque it a mis toils mes papiers en
desordre.
Omwroeting, yr. action de fouiller, f. remuement, remiiment, m.
Omzaaijen, o. w. Cik zaaide om, heb omgezaald), rondom zaaijen , semer autour de.
—, (ik omzaaide , heb omzaaid), fig. rondom
met lets als met fierren bedekken , parsemer.
Omzadelen,, b. w. (ik zadelde om , heb omgezadeld,) den zadel van het eene op het andere
paard leggen, changer de cello, mettre un
autre Belle Bur le cheval.
Omzagen, b. w. (ik zaagde om, heb omgezaagd) , door zagen doen omvallen , abattre
avec la scie. Men zal dien boom moeten — ,
it faudra abattre cet arbre avec la scie.
Omzakken, o. w. (ik zakte om, ben omgezakt), door zakken omvallen , s'ajfaisser de
maniere 4 se renverser. Het huis zakt langzaam om , la maison s'affaisse peso a peu, desorte qu'elle tombera bientdt.
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Ornzakken ? b. w. (ik zakte om, heb omgezakc), in andere zakken doen, mettre dans
un autre sac, dans d'auttes sacs, mettre
d'un sac dans un autre.
0 mzaten , meer y. Omwoners , circonvoisins.
Omzeggen, b. w. (ik zeide om, heb omgezegd en omgezeid), in het road zeggen,
di; e ou publier a la ronde.
Omzeilen, b. w. (ik zeilde om, heb omgezeild), in bet zeilen. omflooten , overzeilen , couler a fond en cinglant ; zie Overzeilen. —, o. w. bier en daar zeilen , cingler c4 et :a. —, (met zijn) eenen omweg
in het zeilen maken , faire ou prendre tin
detour en cinglant.—, rondom zeilen, cingler
autour de, doubler. Wij zijn de kaap omgezeild, nous avons double le cap. —, b. w.
(ik omzeilde, heb omzeild), lets van alle
kanten bezeilen, cingler tout autour, autour
de, faire le tour de en cinglant. Eenen hoek
omzeilen, (fcheepsw.) arrondir une pointe.
Omzeiler, celui qui fait ou qui a fait le
tour de, en cinglant.
Omzeiling, yr. action do couler a fond, etc.
zie Omzeilen.
Omzenden, b. w. (ik zond om, heb omgezonden), overal rondzenden (iemand), envoyer a la rondo, partout on de tour cdtes. —,
(lets), distribuer. —, met weder, terug-,
zenden , renvoyer. Zoodra ik het boek uitgelezen heb, zal ik het u weder desque faurai fini la lecture du livre, je your
le renverrat.
Omzending, yr. envoi, in. on distribution a
la rondo.
Omzetten, b. w.' (ik zettede om, heb omgezet), door zetten eene andere rigting geyen , changer la place d'une chose , la mettre,
poser on placer autrement, mettre d'un autre
sens , retourner. Eenen linen mettre
nue pierre d'un autre sons. —, door zetten
in eene andere plaatsbrengen , faire changer
de place. De fleenen in eenen ring laten
laisser les pierres d'une bague enclidsser
autrement. —, het onderfte boven zetten , mettre sons dessus dessous , retourner.
Koren —, remuer le bled. —, (in den
koophandel), geld met voordeel verwisfelen , enz, mettre son argent 4 profit ; fig.
afbrengen, als: iemand van zijn voornemen
, faire changer de parti, de resolution,
de sentiment. in het ronde zetten, mettre autour de —, (ik omzettede, heb omzet), rondom
bezetten , influiten , entourer ou environner;
garnir, border. Eene plaats met boomen —,
planter des arbres autour dune place. Een
fchip
(fcheepsw.) degagar un navire.
e.
Oinettelijk , b. n. o.mkoopbaar,
corruptible.
Omzetting, yr. action de changer la place de
q. ch.. zie Omzetten. —, action de garnir
tout autour.
Omzien , o. w. (ik zag om, heb omgezien),
achter zich zien , regarder derriere soi; fig.'
zijne aandacht op iets vestigen , in F Doe wel
en zie niet om, (fpreekw.) qui bien fera,
bien trouvera. Zonder — (onophoudelijk),
sans cesse, sans discontinuer, sans perdre
un moment. —, overal zien , om lets te bekomen , tdcher de trouver,, chercher d'obted'avoir. q. ch. Naar eene meld. —,
chercher une servante a loner. naar iemand zien, met oogmerk, om op hem te
letten , als: Naar iemand prendre garde a q, q., avoir loin de lui. —, met voorzigtigheid te werk gaan, agir avec prudence
ou circonspection.
Om-
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Omzien,.o. tijd, welken men noodig heefr, om
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gezwabd), omvallen ; van eene schuit , enz.
op het water, kenteren, chaVirer.

bet gezigt om te draaijen , van daar voor :
oogenblik, moment, instant, clin d'oeil , in. Omzwabberen , b. w. (ik zwabberde om , heb
Ik kan het in een — verngtep , je puts le
omgezwabberd)', met den zwabber aan alle
kanten fchoon maken, fauberter tout enaire dans on moment. 1k ben in een —
fterug
je
sues
de
retour
dans
un
elfin
d'oeil.
tour ou de tour elites.
,
zorg , soin,7n. Heb er geen — naar ! ( wees Omzwachtelen , b. w. (ik omzwachtelde , heb
omzwachteld) , met eenen zwachtel omer gerust op), soyez tranquille 14 dessus! ne
winden, emmaillotter ou envelopper, weinig
vous mettez pas en peine! Ik heb er in geen
jaren — nkar, (inzonderh. ten aanzien van
gebruikel. in den genoemden zin , doch ineest:
iets , dat zoo flevig en hecht gemaakt is,
fig. aan alle zliden bedekken , couvrir de
dat het jaren duren kan), je n'y aural point
tons cotes, envtronner, entourer.
Omzwachteling , yr. action d'entourer,, d'emde reparations en plusieurs annees.
mailloter ; fig. action de couvrir.
Omzigt, 0. de daad van omzien, action de
regarder autour de soi , derriere soi , f:
Omzwappen, o. w. (ik zwapte om, ben omOmzigtig, b. n. behoedzaam, prudent, e. , -gezwapt), zie Omzwabben.
circonspect , e. avisó , e. precautionne , e. bmzwemmen , o. w. ( ik zwom om, ben
omgezwommen), hier en daar zwemmen,
—, bijw. avec circonspection, prudemment,
avec prudence. Men moet in die zaak omnager Fa et fa. —, (met zijn), om iets
zigtig te werk gaan , it faut aller bride en
heen zwemmen, nager autour de, faire
tour, de, tourner, 4 la nage. - Hij is
main ,dans cette affaire.
het fchip omgezwommen, it a nage autour
Omzigtigheid , vr. behoedzaamheid, prudence,
dts vaisseau, —, b. w. in het zwemmen doen
circonspection, precaution. Men kan Beene
omvallen renverser en nageant ou a la
(voorzorg) genoeg nemen of gebruiken,
on :if pent prendre assez de precaution.

nage.

Omzigtiglijk , zie Omzigtig ., bijw.
Omzwenken , o. w. (ik zwenkte om, ben
Omzon , o. w. (ik was om, ben omgeweest),
omgezwenkt), in het omwenden eenen zwenk
eigenlijk met uirlating van een ander werkwaken, faire un demi-tour,, a gauche ou
woord 9 es: De boom is om (gehakt, gea droite, faire volte-face, faire une demihouwen), l'arbre est abattu, par terre.
conversion.
De tijd is om (geloopen), le temps est ex- Omzwerm, menigte , die iemand als een
pire ,ecoule , etc. Zoodra vier weken —,
zwerm omgeeft, multitude, foule qui enbout de quatre semaines. De wind is om
Court q. q., f: essaim, tn.
(gedraaid), le vent est change. —, omheen Omzwermen, 0. w. (ik zwermde om, heb
zi^n, etre a rentour.
omgezwermd), van lien, bier en daar
Omzitten, o. w. (ik zat om , heb omgezeten) ,
zwermswijze omvliegen , voler en essaim Fa
anders zitten, changer de placer, s'asseoir
et la; fig. Bij hoopen en troepen overal
autrement.— , zich omdraaijen in het zitrond zwerven, courir f a et la en troupes,
ten , se rctourner avec sa chaise, son bane,
roder. —, b. w. (ik omzwermde, heb omson tabouret, etc. —, b. w. door zitten
zwermd); fig. als een zwerm omgeven, endoen omvallen, faire tomber etant assis, e.
tourer en troupes.
contre q. ou renverser avec sa chaise, Omzwerven , o. w. (ik zworf of zwierf
son basic, etc.
om, heb omgezworven), zwervend omdolen, courir ou errer Fa et 14, roder, (met
Omzoeken, o. w. (ik zocht om , heb omgezocht), overal zoeken , chercher partout.
zijn), zwervend omreizen , etre vagabond,
Omzoomen , b. w. (ik zoomde om, heb ome. avoir ni fee ni lieu, parcourir. Hij is
gezoomd), eenen zoom om iets maken
de wereld omgezworven, it a parcouru tout
(iets fierker, dan het enkele zoomen , min
le monde. ,
of meer met het nevendenkbeeld van breeder Omzwerving, yr. action de courir fa et 14,
zoom, zoomend ^ omflaan), ourler. (ik
d'errer Fa et
, course.
omzoomde, heb otnzoomd); (in den ver- Omzweven , o. w. (ik zweefde om heb omheven als met eenen zoom onigeven ,
gezweefd), hier en daar zweven, planer
bezetten , border, garnir, environner,,
Fe et la, foster en Pair. Op het land —,
planter. Een vijver met eene heg onizoomd,
vaguer par les champs. —, (met zijn),
un etang environne d'une haie.
om jets zweven, voltiger ou Hotter en Pair
Omzwaai, m. wijde , luchtige omdraai,grand
autour de. — 5 b. w. ( ik omzweefde, heb
tour , circuit ,virement ,tournement,m. actiomzweefd), om jets heen zweven, jets
on de tourner, f. fig. aanmerkelijke veranzwevende omringen, entourer ou environdering, changement considerable, m. —, belemner (en flottant).
littering, omflag, embarras, m.
Omzwier, m. mouvement en zigzag; tourOmtwaaijen , b. w. (ik zwaaide om, heb
noiernent , tournament.
omgezwaaid), luchtig of in groote kringen Omzwierqn, o. w. (zwierde om, heb omgeomdraaijen , mouvoir ou agiter en Pair,
zwierd), eerie dwarlende beweging hier en
aire voltiger , tourner legerement. Een
daar maken, faire des mouvements ou zigfvaandel
manier un drapeau, le faire
zags, tournoyer F a et la, se mouvoir.
voltiger. Eenen fabel, enz. brandir ou
(met zijn), zich zwevende om jets heen
agiter une epee, un sabre, etc. —, o. w.
bewegen. , b. w. zwierende omdraaijen,
in het draaij en eenen grooten kring maken,
tourner.
faire un grand tour en tournant 5 Omzwikken, o. w. (ik zwikte om, ben om(met zijn), vermijden, (zeew.) eviter. —,
gezwikt), door zwikken zich ombuigen ,
op den wind zwaaijen , eviter de bout au
tourner.
vent. — , op firoom zwaaijen , eviter de bout Omzwindelen, o. w. (ik zwindelde om, ben
au courant a maree; zie Zwaaijen, ook Wenomgezwindeld), omdraaijen om zijne as,
den (fcneepsw.)
tourner (sur son axe). —, door duizeling
Omzwaaijing , yr. action de tourner, etc.
omloopen, tourner. Het hoofd zwindelt
mij urn, la tete me tourne. —, b. w. (ik
zie Omzwaaijen. —, (zeew.) Ovitee.
Omzwabben , 0.
(ik zwabde om, ben om
omzwindelde, heb omzwindeld), van alle kintell
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ten bewinden, door ronddraaijen, entortil- rnaangediend, b. n. niet aangediend, qui
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he entourer.

On, voorz. van zamenflelling, dat eene ontkennende kracht heeft, duidende fomtijds
enkel de afwezigheid aan van hetgene het
grondwoord beteekent , als: Telbaar; ontelbaar,, enz., fomtijds het tegendeel, als:
Deugd, ondeugd, enz. De voornaamfte
fransche voorvoegfels, welke dit on uitdrukken, zijn: de, des, me, ones , im, in,
ir, etc. Met deze aanmerking dat im allèën
vOOr de medeklinkers b, p gevoegd kan
worden.
Onaanbefleed, b. n. niet aanbefleed, qui n'est
pas is prix accorde. werk , de l'ouvrage
qui n'est pas is prix acco p de. — laten , ne
pas donner _prix fait. — blijven, ne pas
etre donne , e, prix fait.

Onaanbevolen, b. n. niet aanbevolen, qui
n'est pas recommande, e. sans etre recommande, e. zie Aanbevelen. — laten , ne pas
recommander. — blijven, ne pas etre recommande , e.
Onaanbiddelijk, b. n. dat niet most aangebeden worden, non adorable; qu'on ne doit
pas adorer.
Onaandachtig, b. n. die geene aandacht op jets
flaat, inattenti ive, sans attention, distrait ,
C. inapplique, C. —, met geene aandacht
verzeld of gepaard , sans attention.—tot God
bidden, prier Dieu sans devotion ,indevot.
bijw. sans attention, avec distraction,
sans application d'esprit, indevotement.
Onaandachtigheid, yr. inattention ,distraction,
Hij heeft deze font door — beindevotion,
a fait cette faute par inattention.
gaan ,

f,

Onaandachtelijk, zie Onaandachtig, bijw.
aangedaan
Onaandoenlijk, b. n. die niet
worth, insensible.
Onaandoenlijkheid, vr. insensibilite.
-Onaangebeden , b. n. die of dat niet aangebeden worth, qu'on n'honore pas, qu'on

n'est pas annonce, e. sans s'etre fait annonblijven,
cer. — laten , ne pas annoncer.
pas etre annonce, e.
Onaangediept , b. n.-- niet aangediept, qui
n'est pas rondos, e. plus profond, e.
ne pas rendre plus profond, e. —laten,
ne pas etre rends:, e, plus pro—blijven,
fond, e.
Onaangedragen, b. n. niet aangedragen, qui
n'est pas apporte , e. zie Aandragen.
Onaangedreven, b. n. niet aangedreven , qui
West pas pousse , e, chasse , e, ou anime, e,
sans etre pousse, e. chasse , e. ou anime, e.
laten, ne pas chasser.
blijven, ne pas
titre chasse, e; zie Aandrijven.
Onaangedrukt , b. n. niet aangedrukt, qui
nest pas prose, e. ou serre, e.
laten, ne
pas presser ou serrer.
blijven, ne pas
titre presse, e, ou serre, e.
Onaangeduid, b. n. niet aangeduid, qui West
pas indique, e.
Onaanged.uwd, b. n. niet aangeduwd, qui
n'est pas pousse , e.
Onaangetokt, b. n. niet aangefokt, qui n'est
pas eleve., e.
Onaangegaan , b. n. niet aangegaan, qui n'est
pas fait, e. ou conchs , e.
Onaangegloeid, b. n. niet aangegloeid, qui
n'est pas allume , e.
Onaangegrepen , b. n. niet aangegrepen & fig,
qui n'est pas attaque , e, sans etre attaque , e.
Onaangegromd, b. n. n iet aangegromd, qui
n'est pas rabroue , e. sans titre rabroue, e.
Onaangehaald, b. n. niet aangehaald, qui n'est
pas saisi, e. ou arrete , e. sans etre saisi, e.
ou arrete, e. niet bijgebragt, qui n'est
pas cite , e. ou allegue, e. — laten, ne 4pas
blijven , ne pas etre
ester ou alleguer.
cite , e. on allegue , e.
Onaangehecht, b. n. niet aangehecht, qui n'est
pas attaché, e. on lie, e.
Onaangeheven, b. n. niet aangeheven, qui
West pas entonne, e. ou commence , e.
laten, ne pas entonner ou commencer.
ne pas etre entonne, e, ou com—blijven,
mence , e•
Onaangehitst, b. n. niet aangehitst, qui n'est
pas anime, e; zie Aanhitfen.
Onaangehoogd, b. n. niet aangehoogd, qui
laten,
n'est pas hausse , e. ou rehausse , e.
ne pas hausser ou rehausser. — blijven,
ne pas titre hausse , e. on rehausse , e.

ne fete pas, qu'on n'adore pas. —
des saints qu'on ne fête pas. — laten, ne
pas adorer. — blijven , ne pas titre adore, e.
fOnaangeblazen, b. n. niet aangeblazen,„
laten ,
n'est pas allume, e. Censoufflant),
blijven, ne pas titre alne pas allumer.
!me , e.
Onaangebogen, b. n. niet aangebogen, qui
n'est pas approche , e. (en courbant) — laten, ne pas approcher. blijven, ne pas
etre approche, e.
Onaangebonden, b. n. niet aangebonden, qui Onaangehoopt, zie Onopgehoopt.
n'est pas attache, e. — laten, ne pas atta- Onaangehoord , b. n. niet aangehoord, qu'on
n'ecoute pas. — laten, ne pas scouter.
cher. — blijven, ne pas etre attache, e.
blijven, ne pas etre ecoute, e.
1Dnaangeboren, b. n. dat niet aangeboren ,
Onaangehouden,
b. n. niet aangehouden, qui
doss niet natuurlijk is, qui n'est pas natun'est pas saiss, e. ou arrete ; zie Aanhouden.
rel , le, qui n'est pas inne, e.
bnaangebouwd, b. n. niet aangebouwd, qui Onaangekeken , b. n. niet aangekeken , qui
West pas regarde, e.
n'est pas defriche, e. — laten defricher,,
laisser en fiche. blijven, ne pas etre Onaangeklaagd, b. n. niet aangeklaagd, non
accuse , e.
defriche ,e. rester en fric72e ; zie Aanbouwen.
-Onaangebragt, b. n. net aangebragt, qui n'est Onaangeklampt, b. n. niet aangeklampt, qui
n'est
pas aborde, e. laten, ne pas aborpas apporte, e. zie Aanbrengen. — laten,
der. — blijven, ne pas titre abordi , e.
ne pas apporter. —blijven , ne pas etre apOnaangekleed, b. n. met aangekleed, non haporte , e.
bine, e. en neglige.
Onaangebrand, b. n. dat niet aangebrand is,
la pale.
le Onaangeknoopt , b. n. niet aangeknoopt, qui
qui n'est pas havi ou bride, e.
n'est pas ajoute, e; zie Aanknoopen.
b. n. niet aangebrast , quo n'est
pas braske , e. laten, ne pas brasier. — Onaangekomen 1 b. n. niet aangekomen, qui
n'est pas arrive, e.
blijven , ne pas etre braise, e.
Onaange g aan, b. n. niet aangedaan , qui n'est Onaangekondigd, b. n. niet aangekondigd, qui
n'est pas annonce , declare, ou publie , e.
pas attendri, e, on touché, e. — blijven,
— laten, ne pas annoncer,,4 declarer ou pune pas s'attendrir,, ne pas etre touché, e.
blier. — blijven, ne pas etre annoncd , e.
Hij bleef — bij dit verhaal, ne fut point
declare, 0. ou publid , e.
touché de ce recit.

On-
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Onaangekweekt, b. n. niet aangekweekt, qui
n'est pas cultivd, e. laten, ne pas cultiver. — blijven, ne pas titre cultive, e.
Onaangeleerd, b. n.niet aangeleerd, qui n'est
pas appris , e.
Onaangelegd, b. n. niet aangelegd, qui n'ert
pas encore arrange , e. etc.; zte Aanleggen.
Onaangelengd , b. n. niet aangelengd , verdund,
qui n'est pas delaye , e; zie Aanlengen.
Onaangemaakt, b. n. niet aangemaakt, ni5t
aangefloken, qui n'est pas alining , e. — katen , ne pas allumer.— blijven, ne pas etre
e; zie Aanmaken.
Onaangemaand, b. n. niet aangemaand, qui
n'est pas exhorte , e. sans etre exhortd, e.
— laten, 'le pas exhorter. — blijven, nepas
etre exhorti , e; zie Aanmanen.
Onaangemengd., zie Onaangelengd.
Onaangemerkt , b. n. niet aangemerkt ; zie On.
opgemerkt.
Onaangemoedigd, b. n. niet aangemoedigd,
qui n'est pas anime, e. sans etre anime, e.
on encourage, e.
laten, ne pas animer.
blijven, ne pas etre anime, e.
Onaangenaam, b. n. niet aangenaam, met tegenzin gepaard, desagreable, deplaisant, e.
qui deplait, facheux, euse, disgracieux,
ease. Een — mensch, an bomme disgracieux. Eene onaangename ontmoeting, tine
aventure disgracieuse. Zijne uitfpraak heeft
jets onaangenaams, sa prononciation a quelque chose tie desagreahle. Een
nieuws,
voorval, nouvelle facheuse , accident facheux.
bijw. desagreablement, sans agrgment,
d'une maniere desagreable , ficheusement,
disgracieusement, d'une maniere disgracieuse.
Onaangenaamheid, vr. desagrement, inconvenient, m. mauvaise grace, f. Hij heeft vele
onaangenaamheden in die plaats uitgeftaan,
it a essuye bien des disagrements dans cette
place. Dit zijn kleine onaangenaamheden,
die men aan den.-nood ten offer moet brengen , ce sent de petits desagrements qu'ilfaut
sacrifier a la necosite.
Onaangenaamlijk, zie Onaangenaam, bijw.
Onaangenomen, b. n. niet aangenomen, point
rep, e. non accepts, e.
Onaangepast, b. n. niet aangepast, qui n'est
pas essayd, e. sans avoir gte essaye, e. Hij
zond den rok — terug , it renvoya l'habit
sans l'avoir essaye. — laten, ne pas essayer.
— blijven, ne pas etre essayd , e.
Onaangeplakt, b. n. niet aangeplakt, qui n'est
pas ache, e. —laten, ne pas afficher , ne
pas faire af/ cher. blijven, nepas etre af
fiche, e.
Onaangepord, zie Onaangefpoord.
Onaangeprezen, b. n. niet aangeprezen, qui
n'est pas recommande , e. sans titre recommantid , e.
laten , ne pas recommander.
— blijven , ne pas etre recommandd , e.
Onaangepunt, b. n, niet aangepunt, qui n'est
pas rafraichi, e. — laten , nepas rafraichir.
— blijven, ne pas etre rafraichi, e.
Onaangeraakt , b. n. niet aangeraakt , ou Pon
n'a point touché, qui n'a point reps d'atteinte.
Onaangerand, b. it. Diet aangerand , qu'on n'a
pas attaque e. 014 insults, e; zie Aanranden.
Onaangeregen , b. n. niet aangeregen , qui n'est
_pas enfile , e. — laten , ne pas ender. — blijven, ne pas etre enfile, e.
Onaangeroepen, b. n. niet aangeroepen, qu'on
n'a pas invoque, e; zie Aanroepen.
Onaangeroerd , b. n. niet aangeroerd , intact, e.
ou Pon, a quoi on n'a pas touché. Deze fcho-
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tel is — gebleven , on n'a pas touché ace
plat. —, niet vermeld, dont on n'a pas
fait mention, qu'on n'a pas cite, e. lets
laten , ne pas faire mention de q. ch. passer q. ch. sous silence. Zie Aanroeren.
Onaangefcherpt, b. n, niet aangefcherpt, qui
n'est pas demaigi — laten, ne pits demaigrir. —
ne pas etre demazgri , e.
Onaangefchrapt, b. n. niet aangefchrapt, qui
n'est pas mar qua. , e. — laten , ne pas marquer. — blijven, ne pas é ire marque, e.
Onaangefchreven, b. n. niet aangefchreven,
qui n'est pas note, e. —laten, ne pas noter.
— blijven, ne pas etre note , e.
Onaangefpannen, b. n. niet aangefpannen, qui
West pas attele, e. — laten , ne pas atteler. —
. blijven, ne pas etre attele, e.
Onaangefloken , b. n, niet aangefloken, qui
n'est pas allurne , e. — laten, ne pas allumer.
— blijven, ne pas etre allume r e.
Onaangeflreken , b. n. niet aangeftreken, gut
n'est pas platre , e. — laten, ne pas platrer.
— blijven, ne pas etre platre , e.
Onaangerast, b. n. niet aangetast, qui n'est
pas attaque, 0. zie Aantasten, sans etre
attaqud , e. — laten, ne pas attaquer.
blijven , ne pas etre attaque, e.
Onaangeteekend, b. n. niet aangeteekend,
qui n'est pas marque, e. ou note , e. — laten , ne pas marquer ou noter. — blijven,
ne pas etre marque, 0. ou note, e.
Onaangetoond , b. n. niet aangetoond , qui nest
pas indique , e. ou tlemontrd , e. laten,
ne pas indiguer ou demontrer. — blijven,
ne pas etre intliqud , e. ou demontre , e.
Onaangevalien, b. n. niet aangevallen, quo
n'est pas attaque, e. sans etre attaque, e.
— blijven, ne pas etre attaque, e.
Onaangevangen, b. n. niet aangevangen, qui
n'est pas commence, e. blijven, ne pas
etre commence, e.
Onaangeveegd , b. n. niet aangeveegd , qui n'est
pas balaye , e. laten, ne pas balayer. —
blijven, ne pas etre balaye , e.
Onaangevochten , b. n. niet aangevochten , qu'om
n'a pas attaque ou tents, inattaquable; zie
Aanvechten. — laten, ne pas tenter.
—blijven,
ne pas etre tents, e.
Onaangevoerd, b. n. niet aangevoerd , qui n'est
pas imports, e. transports, ou cite, e; zie Aan...
voeren. Hij heeft verfcheidene plaatfen
gelaten , it y a plusieurs passages qu'il n'a
pas cites. — blijven, rke pas etre importd ,e.,
ou cite, e.
Onaangewend, b. n. niet aatagewend, qui nest,
pas employe, e. ou appliqué, e. Last geenet
middelen
employez tous les moyens possibles. Geen middel bleef
n'y apoint
de remetle qu'on n'appliqueit pas.
Onaangewezen, b. n. niet aangewezen, qua
• n'est pas indique 0. ou montre , e.
Onaangezet, b. n. niet aangezet, (zie Aan,
zetten, inzonderh. van wijn), qui West pea
sophistique , e.
Onaangezten, b. n. niet aangezien, qu'on n'a
pas regards, e. pen aanzien hebbende,
onaanzienlijk, merprcce, e. sans credit , peu
estim g e.
voorzetf. niettegenflaande,
nonobstant, malgrd.
Onaangezocht, b. n. niet aangezocht, gui West
pas sollicite, e. sans titre sollicitd, e.
Onaanmerkelijk , b. n. niet aanmerkelijk, van
weinig belang, de peu d'importance, peu
considerable, de peu de valeur, chétif, we,
peu important, e, abject, e.
Onaanmerkelijkheid, vr. pen de valeur,
abjection, f. pets d'importance.
On.

ONA
765
Onaannemelijk, b. n. niet aannemelijk 5 non
acceptable , non recevable, inacceptable ,
Een onaannemelijke voorilag ,
rine proposition non recevable.
Onaannemelijkheid , vr. qualite de ce qui n'est
inconvenient, in.
point acceptable,
Onaanfprakelijk, b. n. niet aanfpraiielijk , qui
n'est pas responsable.
Onaanfprekelijk , zie Onaanfprakelijk.
Onaanftootelijk , b. n, qui n'est pas choquant , e. ou scandaleux , ease ; sans
scandale, sans reproche, qui n'est pas
centre la biensiance , qui ne vlessepas Phonbijw. pas scandaleusement.
nétetd.
Onaanflootelijkheid , yr. qualitd par laquelle
une chose n'est pas chocante ou scandaleuse.
Onaanvaard , b. n. niet aanvaard , als : Eene
onaanvaarde nalatenfchap , tine succession dont
on s'est abstenu. Een ambt, tine charge
dont on n'a pas pris possession. Zie Aanvaarden.
Onaanwezend , b. n. qui n'est pas present, e.
absent, e.; fig. imaginaire.
Onaanwezendheid , yr. absence.
Onaanzienlijk, b. n. niet aanzienlijk , van weinig aanzien , pen considerable , chetif,
de mauvaise mine ou appal ence , qui ne donne
pas dans la vue , abject, e. me'prisable. Een
klein — man, un petit homme qui n'a pas
de la prestance, de mauvaise prestance.
d'une maniere meprisable on abjecte. —bijw.
Onaanzienlijkheid , yr. dtat d'une chose de mauvaise mine on apparence, on d'un homme
-de mauvaise prestance, tn. abjection, mauvaise mine, f. manque d'dclat, ou de valeer,,
Onaardig, b. n. niet aardig, impoli, e. grose re,impertinent, e. pas gentil, le.
sier,re,
sans grace. Dat is zeer —, cela est fort
impoli, desobligeant, malhonnite.—, bijw.
poliment grossierement , rystiquement ,
congruement.
Onaardiglijk, bijw. zie Onaardig, bijw.
Onabel 5 b. n. onhandig, gauche, zie Onhandig.
Onabelheid , zie Onhandigheid.
Onachtbaar,, b. n. niet achtbaar, geene achting
waardig, gering , point estimable, vil, e.
bas, se. abject, e. pen venerable, pas
respectable. —, bijw. d'une maniere vile on
mdprisable.
Onachtbaarheid ;condition vile ,basse ou abjecte.
Onachterdochtig , b. n. niet achterdochtig , qui
n'est pas meant, e. ou soupconneux, euse.
confiant, e.
Onachterdochtigheid , yr. confiance,
Onachterhaalbaar,, b. n. niet achterhaald kunnende worden , qui ne pent etre atteint, e.
Onachtzaam , b. n. gebrek aan opmerkzaamheid
aan den slag leggende en daarin onbezonnen,
inattentif, ive, inapplique, e. negligent, e.
e. —,
indolent, e. nonchalant ,
bijw. avec inattention, negligemment , nonchalamment , indolemment , par megarde,
sans souci, etourdiment.
Onachtzaamheid , vr. onbezonnenheid, inapplication, inadvertence, inobservance ou inobservation , itourderie, megarde. Hij heeft
het nit onachtzaamheid genaan it Pa fait
par megarde.
Onachtzamelijk, zie Onachtzaam , bijw.
Onadellijk , b. n. niet adellijk , niet van adel 5
qui n'est pas noble, roturier,.ere , ignoble.
Hij trouwde een — meisje , it a marie une
ilie roturiere.—, bij w. roturierement 2 d'une
fmaniere
ignoble.
Onafbetaald , b. n. niet afbetaald , qui n'est
pas entierement page, e.
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Onafbiddelijk , b. n. dat niet door bidden ken
afgeweerd worden , onverzoenbaar,,
qu'on ne pent pas expier par des prieres.
Onafdoenlijk , b. n. onbefiisbaar,, interminable. Een — regtsgeding , unproces interminable.
Onafgebrand , b. n. niet afgebrand , que le fen
a dpargne, e. qui n'est pas bride, e.
Onafgedaan , b. n. niet afgedaan , qui n' est point
termini , e. acheve, e. fini, e. — blijven,
ne pas ice e acheve, e. fini, e. ou termini,
rester indecis, e.
Onafgedankt , b. n. niet afgedankt , qui n'est
pas congedid , e. qui n'est point licencid , e.
Onafgedroogd , b. n. niet afgedroogd , qui
n'est pas essuye, e. — laten, ne pas essuyer.
— blijven , ne pas etre essuyd , e.
Onafgedrukt , qui n'est pas imprimd , e. Het
vel is nog —, la feuille n'est pas encore
, imprimee. — laten, ne pas imprimer. —
blijven , ne pas etre imprime, e.
Onatgegoten , b. n. (waarvan het water niet
afgegoten is), dont on n'a pas verse Peau.
Onafgegraasd, b. n. nietafgegraasd , dont l'herbe
n'est pas mangde.
Onafgehaakt , b. n. niet afgehaakt , qui n'est
pas decrochd , e.
Onafgehaald , b. n. niet afgehaald , d. afgetrokken, qui n'est pas ecorchd , e. — laten,
ne pas ecorcher. — blijven, ne pas etre
dcorche, e.
Onafgehakt , b. n. niet afgehakt , qui n'est pas
depece, e. on ditaille, e. lawn, ne pas
depecer ou detailler. — blijven, ne pas etre
, e.
ddpecO, e. ou
Onafgehandeld , b. n. niet afgehandeld , d. 1.
niet afgedaan , qui n'est pas termini, e.
laten , ne pas terminer. — blijven , ne pas
etre terming , e.
Onafgehaspeld , b. n. niet afgehaspeld , qui n'est
pas divide , e. — laten , qui n'est pas divie.
blijven, ne pas etre
de, e.
Onafgehoord, b. n. niet afgehoord , qui n'est
pas interroge , e. ou entendu, e. — laten,
ne pas interroger ou entendre. — blijven,
ne pas etre interroge, e. ou entendu , e.
Onafgehouwen , b. n. niet afgehouwen , qui
n'est pas coupe, e. — laten , ne pas couper.
— blijven, ne pas titre coupe, e.
Onafgehuurd , b. n. niet afgehuurd , qui n'est
pas loud, e. — laten„ ne pas looser. — blijyen , ne pas titre loud, e.
Onafgekeerq , b, n. niet afgekeerd, d. afgelaten , ne
veegd , qui n'est pas balayd, e.
. — blijven, ne pas etre bap as balayer
/ye
a
, e.
Onafgekeurd , b. n. niet afgekeurd , qui n'est
laten ,
pas rejete , e. etc. zie Afkeuren.
blijven, ne pas etre rene pas rejeter.
fete, e.
Onafgeklept , b. n. niet afgeklept , qui n'est
pas public, e, au son de la cloche. — laten,
ne pas publier au son de la cloche. — blijven,
ne pas etre public, e, au son de la cloche.
Onafgekloven , b. n. niet afgekloven , qui n'est
pas ronge , e. — laten, ne pas ronger.
blijven ne pas titre rouge, e.
Onafgekookt, b. n. niet afgekookt , qui. n'est
—
pas bouilli , e. — laten, ne pas
blijven , ne pas etre bourni, e.
Onafgekondigd , b. n. niet afgekondigd , qui
laten, nepasPublier.
n'est pas public, e.
blijven , ne pas titre public, e.
Onatgeladen , b. n. niet afgeladen 5 qui n'est pas.
dicharge. —, nog niet geheel geladen, quo
n'a pas sa charge entiere, qui n'est pas entierement clzargi e.
On-

0NA
Onafgelegd, b. n. niet afgelegd, qui n'est pas
ete, e. etc. zie Afleggen.
Onafgeleid , b. n. niet afgeleid , qui n'est pas
derive, e. Een — woord, en mot quin'est
pas derive, en mot primitif:
Onafgeleid, zie Onafgelegd.
Onafgeleverd , b. n. niet afgeleverd , qui n'est
pas livre, e. — laten, ne pas livrer. — nitjven,
ne pas e
' tre livre, e.
Onafgelezen, b. n. niet afgelezen, q&i n'est
pas publie , e.
niet uitgelezen, qui n'est
pas entierement lit, e.
niet geheel afgeplukt , qui n'est pas entierement cueilli, e.
Onafgeloopen, b. n. niet afgeloopen, dont
on n'a pas atteint la fin.
Onafgelost , b. In niet afgelost van zijnen post,
qui West pas releve de son poste. niet
afgedaan, niet afbetaald, qui n'est pas alaten, ne pas amortir.— blijven ,
wort! , e
ne pas titre amorti, e.
Onafgemaakt, b. n. niet afgemaakt, qui n'est
pas acheve, C. termini' on fini , e.—laten,
ne pas acLever, terminer ou finir. — blijven , ye pas e aclzeve , e. termini , e.
ou fini, e.
Onafgemat, b. n. niet afgemat, qui n'est pas
fatigue , e. sans tits e fatigue , e.
Oitafgemeten, b. n. niet afgemeten, qui n'est
pas tnesure , e. etc. (zie Afmeten), im.
mense.
Onafgemetfeld, b. n. niet afgemetfeld, qui
n'est pas acheve , e. — laten, ne pas achever
( sine muraille). —blijven , re pas elle acheve, e. (parlant de maconnerie. )
Onafgenomen , b. n. niet afgenomen , qui n'est
pas lite, e. — laten, ne pas titer. —
ne pas etre dte , e. zie Afeemen.
Onafgepaald, b. n. niet afbetaald, qui n'est
pas jalonne, e. etc. zie Afpalen. — laten,
ne pas jalonner. — blijven, re pas ette jalonne, e.
Onafgepakt, b. n. niet afgepakt, qui n'cst pas
decharge, e. depaquete, e. — laten, ,ne pas
dicharger ou depaqueter. blijven, ne pas
titre depaquete, e. ou decharge , e.
Onafgepast, b. n. niet afgepast, dont on n'a
pas compte , e. la juste somme.
Onafgepeld, b. n. niet afgepeld, qui n'est pas
peM, e. — laten, ne pas peler. — blijven,
ne pas etre pole, e.
Onafgeperkt, b. n. Met afgeperkt, qui(n'est
pas separd, e. laten, ne pas se'parer.
ne pas etre separe , e.
—blijven,
Onafgeplukr, b. n. niet afgeplukt, qui n'est
pas cueilli , e. — laten, ne pas cueillir. —
blijven , ne pas etre cueilli, e.
Onafgepunt, b. n. niet afgepunt, qui n'est
pas epointe, e. — laten, me pas epointer.
— blijven, ne pas 'etre epointe, e.
Onafgeregen, b. n. Met afgeregen, qui n'est
pas defile , e. on delace , e. — laten ne pas
defiler ou clelacer. — blijven, ne pas ell e
defile, e. ou delace, e.
Onafgefchaft, b. n. niet afgefchaft, qui n'est
pas aboli, e. — laten, ne pas — blijven, ne pas etre aboli, e.
Onafgefcheiden , b. n. niet afgefeheiden , ,qui
n'est pas, sepal-6 , e. — ne pas separer. — blijven, ne pa y etre separe , e.
Onafgefcheept, b. n. niet afgefcheept, qui
n'est pas envoye, e. — laten, ne pas envoyer. blijven, ne pas etre envoye,
—zieAfchpn.
Onafgefchept, b. n. Met afgefchept,, qui n'est
pas tics erne , e. laten , ne pa; ecremer.—
blijven, ne pas etre ecreme.
gnafgefehetst 7 b. n. niet afgefchetst 7 qui nest

0NA
767
laten, ne pas ibaucher,
pas ebauche, e.
— blijven, ne pas etre ebauche, e.
Onafgefchoten , b. n. niet afgefchoten, qui
n'est pas decharge. e. — laten, ne pas ddcharger. — blijven, ne pas etre decharge , e.
Onafgefchreven, b. n. niet afgefchreven, qui
n'est pas copie, e. — laten, ne pas copier.
- blijven , ne ,pas etre eopie , 0.
Onafgefchuimd, b. n. niet afgefchuimd, qui
n'est pas dewed, e.
laten, ne pas ecumer.
blijven , ne pas titre ecuind , e.
Onafgefloren, b. n. Met afgefloten, qui nest
pas fertile, e. a la clef. — laten, ne pasfermer a la clef. — ne pas etre
fermi, e. a la clef:
Onafgefneden , b. n. niet afgefneden , qui n'ess
pas coupe, e. — laten, ne pas cooper, e. —
blven , ne pas titre coupe, e.
Onafgefnoeid . b. n. met afgefnoeid , qui
n'est pas ebranche , on taille , e. laten,
ne pas ebrancher. — blijven, ne pas etre
ebranche, e.
Onafgefponnen, b. n. niet afgefponnen, qui
n'est pas acheve , e. laten, ne pas achever,, — blijven, ne pas etre acheve, e.
Onafgeflreden , b. n. niet afgeflreden , qui n'est
pas fini, e. blijven, ne pas etre fini, e.
ou termini, e.
Onafgeftroopt, b:
niet afgeflPoopt , qui n'est
pas ecot cid , e. — laten , ne pas ecorcher.
—blijven,
ne pas etre icorche e.
Onafgetapt , b. n. niet afgerapt, qui n'est pas
mis , e. en bouteilles. — laten , ne pas met-tre en bouteilles. — blijven, ne pas e' tre
e.
bouteilles.
Onafgeteekend, n. niet afgeteekend, qui
n'est pas marque ou trace, e. — laten, ne
pas marquer on tracer. — blijven, ne pas
etre marque, e. ou trace, e. zie Afteekenen.
Onafgetrokken, b. n. niet afgetrokken, zie
Onafgeftroopt en Aftrekken.
Onafgeveegd, b. n. Met afgeveegd , qui n'est
pas essuye, e. etc. zie Afvegen. — laten , ne
pas essuyer. — blijven , ne pas 'etre essuye ,e.
Onafgewerkt, b. n. niet afgewerkt, gut west
pas acheve, e. termini, e. fine, e. — laten , ne pas achever, tetminer ou finir.
blijven , ne pas etre acheve, e. termini, e.
ors fini , e.
Onafgezegd, zeid , b. n. niet afgezegd, qui
n'est pas contremand e. — laten, ne pas
contremander. blijven, ne pas etre contremandd , e.
Onafgezet , b. n. niet afgezet, qui n'est pas
eniumine , e. colorie, e. etc. zie Afzetten.
1k heb eenige onafgezette kaarten gekocht ,
j'ai achete quelques cal tes non enlumindes.
— laten, ne pas enluminer, colorier.
ne pas etre enlumine , e. colo—blijven,
rid , e.
Onafgezonderd, b. n. niet afgezonderd, qui
n'est pas s.epare , e. — laten, ne pas se'parer. — blijven, ne pas etre separe, e.
Onafhankelijk, b. n. met afhankelijk,
pendant , e.
bijw. independamment.
Onafhankelijkheld, yr. independance. De —
van een Koningrijk, l'independance d'un
Royaume.
Onaflatelijk, b. n. zonder of of na to laten,
continuel, le, perpetuel , le, assidu, e. —,
bijw. continuellement, sans cesse, sans discontinuer,, perpetuellement.
Onaflosfelijk, b. n. dat Met afgelost kan worn
den, qui n'est point amortissable, qui ne
pent pas etre amorti, e. Onaflosfelijke renten , nn cons qui n'est pas amort,issable, des
rentes consolidees.
z
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Onafmeetbaar, zie Onafmetelijit.
Onafmetelijk, b. n. dat niet afgemeten kan
worden, onmetelijk, onmeetbaar, immense,
incommensurable. Er is een onafmetelijke affiand tusfchen de aarde en de vaste iterren.
De affland tusfchen de aarde en de vaste
fierren is —, it y a tine distance immense
entle la terre et les etoiles fives. Eene onafmetelijke woestijn, un desert immense.
bijw. zoodanig, dat de uttgefirektheid
niet wel berekend kan worden , immensement. Hij is — rijk, it est immensement
riche.
Onafmetelijltheid, yr. immensite, incommensurabilite. De — van het heelal, l'immensite
de Pullovers.
Onaficheidbaar, zie Onaffcheidelijk.
Onaffcheidelijk , b. n. dat niet afgefcheiden kan
worden, inseparable. De hitte is — van
het vuur, la chaleur est inseparable du fen.
De vormen zijn — van de `Jof, les formes
sont inseparables de la onatiere.
bijw.
op erne wijze , dat er geene fcheiding mogelijk is, inseparablement. Deze vrienden
zijn — met elkanderen vereeuigd, ces anus
sont unis inseparablement.
'Onaficheidelijkheid, vr. inceparabilitd.
Onaffiaa pbaar, b. n. incessible.
0»afwisfchelijk , b. n. Onafwischbaar, dat tich
niet wel laat afwisfchen , meest fig. ine arable. Eene onafwisfeheluke fmet, tine tache
ineffacable.
Onafzettclijk, b. n. die of dat niet afgezet
kan worden, inamovible, qui ne pent pas
etre destitue, e.
e. ou depose, e.
Onalmagtig, b. n. niet almagtig, qui nest
pas tont-puissant, e.
Onarbeidzaam, b. n. niet arbeidzaam, Jul
traag, vadzig, qui n'est pas laborieux, ease, n'ayant pas le goilt du travail; poresseux, euse, nonchalant , e. inapplique, e.
bijw. d'une maniere nonchalante on
pa; esseuse.
Onarbeidzaamheid, yr. inapplication, paresse,
nonchalance, f. defaut d'application, m.
Onarglistig, b. n. niet arglistig, qui n'est pas
fuse , e. otomalin , maligne' ingenu , e. simple, sincere ,franc , che.
bijw. sans ruse, sans malice, ingenument, simplement,
sincerement , franchement , rondement, sans
artifice.
Onarglistigheid, yr. ingenuite, simplicite,
sinceritó, franchise, candeur.
Onbaat, vr. nadeel, fchade, detriment, prejudice, desavantage , tort , m.
Onbaatzoekend, zie Onbaatzuchtig.
Onbaatzuchtig, b. n. niet baatzuchtig, desinteresse , e.
bijw. d'une maniere desinteres.,ee , sans vue d'intet et.
OnbaatzuchtigLeid, yr. desinteressement, tn.
qualite de l'ame qui nous rend insensibles a
seotre propre interét. De grootfte — aan
den dag leggen, montrer le plus grand desinteressement , on decsinteiessement complet.
Onbandig , b. n. teugelloos, dartel, los,
losbandig, qu'on ne pent pas dompter. —,
indomptable, dissolu, e. Een — dyer, on
animal indomptable. Eene onlyandige koc ,
nose vache indomptable. Een — kind, on
mensch,
enfant indisciplinable. Een
homme opinidt; e, intraitable , dissolu.
is als een — paard, c'est tin cheval echappe ,
it fait le cheval ichappe ; fig. Eene onbandige eerzucht, tine ambition eirrenee. —,
bijw. d'une maniere a ne pouvoir titre domptee ;
fig. d'une maniere effrenee extravagamment ,
avec excel,
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Onbandigheid, yr. nature! indompte , ft. him
neon farouche et indomptable, asperitó
caractere.
Onbarmhartig, b. n. niet bannhartig, impitoyable, qui est sans pitie , inhumain, e. cruel, le. dun, e. sans misericorde. immisericoi diens , se (weinig gebr.) Hij is
een — mensch, c'est on homme impitoyable.
bijw. impitoyablement, d'une maniere
impitoyable, sans aucune pitie , inhumainement,durement, cruellement. Men heeft hen/
— behandeld, on l'a traite impitoyablement.
Onbarmhartigheid, yr. manque de mosericorde ,
de pitie, m. inhumanite, -durete , cruaute.
Onbarmhartiglijk, zie Onbarmhartig, bijw.
Onbeangst 1 b. n. niet beangst, sans peur,
sans crainte, into epi de , sans frayeur.
Onbeangstheid, yr. inteepidite.
Onbeantwoord , b. n. niet beantwoord , a quoi
on n'a pas s epondu , qui est reste , e. sans
reponse. Zijn brief van den veertienden is
nog onbeantwoord, it n'a point encore de
reponse a sa lettre du quatorze. — laten, no
pas tepondre a , laisser sans reponse. Hij
wil Karen brief — laten, it ne vent pas repond/0 a sa lettre.
Onbeantwoordelijk, b. n. dat niet beantwoord
kan worden, a quoi on ne petit pas faire de
reponse.
Onbearbeid , b. n. niet bearbeid , bewerkt , qui
n'est point travaille , e. on mis, e. en oeuvre;
non-ouvre , e. brut, e. rude, — laten, ne
pas travailler. — blijven, ne pas titre trae.
Onbebloed, b. n. niet bebloed, qui n'est point
ensanglante, e.
Onbebouwd , b. n. niet bebouwd , inculte, qui
n'est pis cultive , e. ou N laboure. vat'
land) — niet ontgonnen, en fiche, qui
n'est pas exploite. — , waar men nog
geene gebouwen heeft opgerigt, oh Pon
n'a pas encore bdti, oh il n'y 'a pas encore des bdtiments, sans bdtiments. — laten , ne pas labourer; — blijven, ne pas
etre laboure, e.
Onbedaagd, b. n. niet bedaagd , jeugdig t qui
est encore Pune, qui n'est pas encorevieux,
vieille, age, e.
Onbedaagdheid, vr. bas dge, no. jeunesse, f.'
Onbedaard, b. n. nict bedaard, emporte , e.
emu, e. agile, e. trouble, e. irrite, e.
echaufp, e. ligtvaardig, ligtzinnig, fougueux , ease, volgge, leger,, ere. — , bijw.
d'une maniere agitee ou troublee.
Onbedaardheid, yr. emportement, iv. emotion,
agitation, f trouble, del eglement, m. —,
legeretd, fougue, f.
Onbedacht , b. n. zonder behoorlijke opmerkzaamheid op zijne handelingen, ineonsidete ,
e, indzscret, e. Leger, ire, etc. zie Onbedachtzaam.
Onbedachtelijk 5 bijw. zonder bedachtzaamheid,
Itonidiment, legerement, sans reflexion,
la legere,inconsiderement, juger a la boulevue ; fpr. w. Dom en — to werk gaan,
ler tout au travers des choux.
Onbedachtheid, yr. gebrek aan bedachtzaam.
heid, zie Onbedachtzaamheid.
Onbeclachtzaam, b. n. zonder behoorlijke opmerkzaamheid op zijne handelingen of daarnit voortvloeijende , onbezonnen, onbe.
raden , inconsidere , e. malavise , e. in-discret , etc; leger, ere. evapord, e. inreflecht , e. Een — mensch, un homme
on malavise,
inconsidere ou onalavise ,
use inconsiddre. Eene onbedachtzame daad,
tine action inconsiaic;'i ea. De onbedachtzame
jcugd
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jeugcl, la jeunesse inconsiderie. bijw. ,
inconsiddrement, itourdiment, legerement ,
sans refiexion, sans refiechir. — handelen,
fpreken, agir,, parler, inconsiderement.
zich
gedragen, se conduit, inconsiderement.
Onbedachtzaamheid, yr. inconsideration, imprudence, etourdet ie , indiscretion , legàrete ;
irreflexion. * Door — , onachtzaamheid ,par
niegarde, par inadvertance, sans reflexion ;
zie Onbezonnenheid.
Onbedachtzamelijk , zie Onbedachtzaam , bijw.
Onbedankt, b. n. niet bedankt, qui n'est pas
remercie , e. sans etre remercie, e.
Onbedeeld, b. n. niet bedeeld, qui n'est pas
entretenu , e. de la caisse des pauvres.
Onbedeesd , b. n. niet bedeesd , qui n'est pas
deconcerté , decontenance ou amide ; assure,
e, Nardi, e.
bijw. hardiment, avec
ha; diesse.
Onbed.eesdelijk, zie Onbedeesd,- bijw.
Onbedeesdheid, yr. fermete, hardiesse, intrepidile, assurance.
Onbeaekt , b. n. niet bedekt, decouvert , e.
nn, e. Met onbedekten noofde, nu-tete,
tete nue. —, bijw. a decouvert , a nu. —,
ongeveinsd, onbewimpeld, decouvtrt, e.franc ,
eke, sincere, qui n'est pa, deguise , e, ingenu , e. bijw. sans deguisement, franehement, rondement, sans detours , sincerement , ingenument.
Onbedektelijk , zie Onbedekt , bijw.
Onbedektlaeid , vr. , opregtheid ,franchise,sincerite, droitute, ingenuitd, naivete.
Onbedenkelijk , b n. dat niet bedacht kan
worden , niet te bedenken is , inimaginable,
inconcevable.
bijw. d'une maniere initnaginable ou inconce-yable. —, ten uiterfle ,
zeer, exti émement, tres. Hij heeft —veel
fchulden , it est noye de dettes.
Onbedenkelijkheid 5 y r. quantia , f. on Itat ,
de ce qui est inimaginable. zie Onb egrijpelijkheld.
Onbederfelijk , b. n. dat niet bederven kan,
incorruptible. Offchoon alles in de natuur
nan bederf onderhevig is, noemt men echter
de metalen, de fteenen , de zouten , enz.
bederfelijke ligchamen , quoique tout dans la
nature sort corruptible, on nomme cependant
lee sels, les mdtaux , les pierres , etc. incorruptibles.
Onbederfelijkheid, vr. incorruptibilitd; incorruption.
Onbediedelijk, zie Onbeduidelijk.
Onbediend, b. n. niet bedtend, sans avoir obtenu ce qu'on a on avait demande , sans etre
servi , e. (bij r. k.) De zieke is — geftoryen, le malade est wort sans avoir rep
l'extreme onction.
Onbedijkelijk , b. n. dat niet bedijkt kan worden , qui ne pent etre entourd e. de digues ou tie chaussees. Men heeft meren,
welke zijn , it y a des lace qu'on ne pent
entourer de digues , qui ne peuvent pas etre
entoures de digues.
Onbedijkt, b. n. niet bedijkt, qui est sans
digues ou sans chaussees, qui n'a pas et.c.
entourd, e. de digues on de chaussees.
hebben veel — land, nous avons beaucoup
de terres , qui ne sent pas entouries de
digues.
Onbedoeld , b. n, niet bedoela, a quoi on n'a
pas vise on bud. bijw. zonder opzet ,
sans intention.
Onbedolven , b. n. niet bedolven , qui n'a pas
etc enterre , e. sans etre enterrd , e.
Onbedongen, b. n. niet bedongen , qui n'a
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Pas etd stipule, e, sans etre conditionne, e.
marchande , e.
Onbedorven, b. n. niet bedorven , qui n'est
pas corrompu, e. enact-, iere , qui n'est pas
gate, e. bien conserve , e. sans corruption ,intact,e. Eene —e , onbevlekte deugd,
one vertu intacte.
Onbedreigd 5 b. n. non menacd,e.sans etre menace, e.
Onbedorvenheid, yr. dtat de ce qui n'est pas
cot rompu , e. m. incorivtion.
Onbedreven, b. n. niet bedreven, onervaren ,
ineiperimenti , e. sans experience, qui n'eo
point d'experience, neuf, y e, novice , qui
n'est pas verse, e. expert , e. ou expel imente , e.
Een generaal, wondheeler, nn general, chirurgien inexpetimente. Zie ook Oncrvaren.
niet bedreven, niet begaan qui n'a pasea commis, e. qui n'a pas etc petyetrá , e.
Hij word wegens eene onbedrevene misdaad
onfchuldig geliraft-, fat puni d'un crime
innocemment qu'll n'avait pas perpetre.
Onbedrevenheid, yr. inexperience, manqua
ou de fact d'habilete on de capacite , d'experience; zie Onervarenheid. De — van een
long metsje , l'inexperience d'une jeune
Onbedriegeluk , b. n, niet bedriegehjk, niet
bedriegende , qui ne trompe pas , e,
sincere, droit, e. qui n'est pas trompeur,
ease. onfetibaar, infaillible, certain, e.
qui ne pent tromper n/ crier. De heilige
fchrift is —, l'ectiture sainte est infaillible.
Dat zijn onbedriegelijke kenmerken , ce sowlei des marques certaines.
Onbedriegelukheid, yr. fidelite, sincerite
oiture. —, infaillibilitd.
Onbedrtjf, o. luthetcl, inactivia , paresse, f.
Onbedru vend, b. n. niet bedrijvend , flap,
werkeloos 5 traag 5 onwerkzaam , /nactif, ive,
passif, ive, paresseux, Buse, inerte,
Onbedroefd, b. n. niet bedroefd, qui n'est pas
triste, sans etre triste, chagrin , e. pas aifiige , e. pas attriste, e.
Onbedrogen , b. n. niet bedrogen , qui n'est pastrompe, e.
e. sans etre trompe, e.
ou elect", e. lk dant niet dat hij te hues
zou komen, je ne croyais pas qu'il reviendrait clzez lui sans etre trompd.
Onbedropen, b. n. niet bedropen , ne pas etre
arrose, e. qui n'est pas arrose , e.
Onbedrukt , b. n. niet bedrukt, niet bedroefd,
qui n'est pas triste ou afilige , e. waarop
niet gedrukt is, sur lequel on sur laquella
on n'a pas imprimd.
Onbeducht, b. n. niet bedacht, qui n'apprekende lien, sans peur , sans crainte, assure, e.
Onbeduchtheid, yr. confiance, suretd , assurance.
Onbeduchtig, zie Onbeducht.
Onbeduidelijk, b. n. niet ligt kunnende beduid
worden , onVerklaarbaar, inexplicable.
Onbeduidelijkheid , yr. qualite , f: ou etat ,
de ce qui est inexplicable on indicible.
Onbeduidend, b. n. niet veel beduidend,
signifiant , e. qui n'est pas significatif, ive,
de pen de consideration, de pen d'importance, de nulle consideration, qui est sans consequence.—, beuzelachtig futile. Eene onbeduidende uitdrukking, tine expression insignifiante. Een —mensch, tin homme insignifiant.
Onbeduidenheid, yr. nietigheid, insignifiance.
Onbedwelind, b. n. nict bedwelmd , sans ilia
etourdi, e. clair,,e,serein, e. qui n'est pas
trouble e. on offusque , e. Een verfland
on esprit serein, op qui n'est pas offusquO,
tin esprit net.
Z Z 2
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Onbedwelmdheid, 3.4r. clatte, sirdnia.
Onbedwingbaar,' zie 0.:bedwingelijk.
Onbedwingbaarheid, zie Onbedwingelijkheid.
Onbedwingelijk , b. n. Diet to bedwingen , Diet
kunnende bedwongen worden, indomptable,
invincible , insu, montable , incoei cible.
Onbedwingelijkheid, vr. impossibilite d'êts e
dompte, e. ousuimonte, e.
Ombedwongen, b. n. niet bedwongen, indompte 5 e, qui n'est pas reprime.
Onbeedigd, b. n. niet met eenen eed bekrachtigd, qui n'est point LIP-me, e. par scr-.
ment.—, die geenen eed gedaan heeft, qui
n'a point trete sement; sans Me ser,
Drente, e. insesmente , e. non jure , e.
Onbefaamd, b. n. Diet befaamd, qui n'est pas
celebre ou renommee , inconnu, e, oliscur, e.
oublie, e. ignore, e. AANM. Dewiji de onden her wooed Befaamd buna nitfluitend in
, eenen kwaden zin geb , mkten, voor: berucht, zoo komt Oniefaamd bij hen voor in
den tegenoveref elden z:n van den tegenwoordigen , natnelijk voor ter goeder
faam.
Onbefaanidheid, y r. masque de renon tree
Onbegaafd, b. II. niet begaafd, incapable, inhabile, malhabile, sans talents, sans dons,
qui n'est pas done , e. de.
Onbegaafdheid, vr. incapacite, inhabiliti ,
insiffistince ,f: int nqsie de talents on de savoir.
Onbegaan, b. n. met begaan, Diet gepleegd,
qui n'apas ite ccsninis, C. perpetre , C.
—, niet begaan waarop niet gegaan wordt
of is, qui n'est pas frequente, e. Eon onbegene weg, qn chemise qui n'est pas frequente ou battle.
Onbegaanbaar, zie Onbegankelijk.
`Onbegaanbaarheid, z e Onbegankelijkheid.
Onbegangbaar, zie Onbegankelijk.
Onbegangbaarheid, zie Onbegankelijkheid.
Onbegankelijk, b.
die of dat Diet begaan,
Iran worden, ondoenl ijk, impraticable,
Pon ne pent pas marcher, par di on ne
saurait p'asser. Een orbegankelijite , onbruikbare weg, un chemin impraticable.
Onbegankelij kheid,, y r. etat de ce qui est lin_preticable , De — van de wegen deed
mid bier blijven , les chemins etant impraticables , Petals oblige de rester ici.
Onbegeerd, b. n. Diet begeerd, qui n'e s t pas
desire, e. Onbekend is —, on ne desire ordinairement que l'on ne connalt.
Onbegeerig , b. n. n i et begeerig , onverfchillig,
sans desirs, indifferent, e. — 5 bijw. sans
desir, avec indifference.
Onbegeerigbeid , yr. onverfehilligheid , belangeloosheid , indifference , desinteressevent, m.
CI.,begeerlijk, zie Onbegeerig. , bijw.
Onbegeerlij k, b. n. dat Diet begeerd kan ofmag
worden, -qui n'est pay desirable ou souhaitable ,' indifferent, e.niet begeerende,
qui ne Mite pal, qui ne souhaite pas.
Onbegeerlijkheid, y r. etat de ce qui n'est pas
desirable on sonhaitabk, m.
zie Oebegeerigheid.
Onbegeerte , zie Onbegeerigheid.
Onbegeleid, b. n. niet begeleid , sans 'etre
accompagne, e.. Kan eene vrouw — naar
den fehouwburg gaan 7 sine femme pent-elle
aller an theatre' sans etre accompagnee, sans
conduite?
Onbegeven, b. n. niet begeven , qui n'est pas
rempli, e. vacant, e. Een ambt, une
charge vacante.
Onbegiftigd, b. n. filet begiftigd, sans presents, sans dons, qui n'a pas ete gratifle,e.
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Onbegluurd „ b. n. niet begiuurd, sari It; e
Ore, e. lorgne , e. observe, e. guigne, e.
Onbegonnen , b. n. niet begonnen , qui n'est
pas commence ,e. zonder begin , eeuwig ,
sans commencement, eternel, le.
Onbegoten , b. n. niet begoten , qui n'est pas
as rosé , e. De — bloemen zullen verwelken ,
les fleurs qu'on n'a pas arrosees se fletriront.
— -laten, ne pas arroser. — blijven, ne
pas etre arrosd, e.
Onbegraauwd, b, n. niet begraauwd, sans
etre gronde, e. Hij brengt geenen dag
ne passe
un four sans etre
n
—door
gronde.
011begraven, b. n. niet begraven, van lijken,
enz. qui n'est pas enterre, e. inhume,
e. on enseveli e, sans ets e enterre ,e. inhume, e. ou enseveli e sans
enters ement. Men
.
ziet nog eene menigte — on voit encote beaucoup de corps marts, qui re sont
pas enterres. — laten, ne pas enterrer. —
blijven, ne pas etre enterre, e.
Onbegrensd, b. n. niet begrensd, grenzeloos„
zonder grenzen , sans bornes on limites,
use
, e. Eene onbegrensde ruimte
Eene onbegrensde magt, us;
espace
pouvoir illimite.
Onbegrepen, b. n. niet begrepen, onbevat,
ce qu'ou n'a pas compris on concise, —, onbepaald, indlfini, e. plus on moins i —,
Diet ondet iets begrepen, non compris , e.
Onbegrijpelijk , b. n. dat Diet begrepen (d. i.
bevat met het verfiand) kan worden, il7C6171*
prehensible , inconcevable, inintelligible.
God is een — wczen , Dieu est u ps etre incomprehensible. Onbegrijpelijke taal , onverflaanbare taal, langue inintelligible. De
grootheid van God is —, la grandeur de
Dieu est inconcevable. bijw. d'une maniere incomprehensible. —, bij vergrooting,
voor : zeer, ten hoogste , extremement. Hij
is — geleerd, it est extremement savant.
Hij drukt zich — &emakkelijk nit, it s'exprime avec une facilste inconcevable.
Onbegrijpelijkheid, yr. incomprehensibilite, inintelligibilite.
Onbegreeid, b. n. niet begroeid met lets,
qui n'est pas convert, e. d'arbt es , de plantes, etc. nu, e. Eene onbegroeide rots,
use rocher nu, sans verdure, up rocker
sterile.
Onbegroet , b. n. Diet begroet, sans etre salsa, e.
Onbegromd, b. n. niet begromd, sans etre
gronde, e.
Onbegroot, b. n. niet begroot, qui n'est pas
calcule, e. ou estime, e.
Onbegunfligd, b. n. niet begurinigd, qui n'est
pas favotise, e.
Onbehaalbaar, b. n. dat niet behaald kan worden, qui ne pent etre obtenu, e. ou acquit, e.
Ombehaald 5 b. n. niet behaald, sans reprocke ,
qui n'est pas , e. dans q. ch. , pas compromis, se.
Onbehaard , b. n. niet behaard, qui n'est par
convert, e. de poll, qui n'est pas vein, ,e.
sans poil, sans cheveux. Hij heeft eene pnbebaarde plek, op het hoofd, it a une:niarvie sans cheveux sur la téte.
Onbehagelijk, b. n. niet behagelijk, desagreable, deplaisant, e. Een gezigt, une
physionomie deplaisante; bijw. d'une maniere
deplaisante.
Onbehagelijkheid, vr. ualite de ce qui deplait on qui est deplaisant, zie Onbevallig*held.
Onbehandeid, b. n, niet behandeld, quii n'at
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point Ite mania, e. trait', C. Inctien ik cow
tot nog toe onbehandelde ftof kan vinden ,

si je puffs trouver une matiere qui n'a pas
ate traitee jusqu'h present.

Onbehandigd, b. n. niet behandigd, niet teruggegeven, qui n'a pas ate remis, e.
Onbehangen , b. n. niet behangen , sans tapisserie , sans tenture. IIij bewoont — kamers,

les chambres qu'il a , ne sent pas tapissies.

Onbehartigd , b. IL niec be.harrigd , ce qu' on ne
prend pas a event-. Gij moet die zaak —
laten , sl ne foist prendre cette chose h

coeur.

Onbehavend , b. n. weinig gebr. of Hever veroud. , inexperimente , e. zie Onervaren.
Onbeheerd, b. n. niet beheerd , niet beftuurd ,

qui n'est pas dirige , e. on gouverne , e.sans
aucune direction. Daze goederen blijven —,
warden — geiaten, on laisse ces biens sans direction, on n'admini,tre pas ces biens. —
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incapable de rendre service_,
ldurd, e. peu adroit, e.
Onbehulpzaam held ,
y r. caractere desobligeant , m. asobligance, f.
'tat de celui
qui ne pent pas secourir,, maladresse.
Onbejaard , b. n. niet bejaard , feline, peu
avance, e. en age, qui n'est pas age, e.
qui est en bas age.
Onbejaardheid , yr. jeunesse.
Onbej q mmerd , b. n. niet bejammerd, qui n'est
pas deplo y-O, e. ou plaint, e.
Oabekaad , b. n. met bekaad, qui n'est pas
garni , e. de quais.
Onbekampt , b. n. niet bekampt , qui n'est pas
combattu 9 e. sans etre comba.ftu, e.
Onbekeerd, b. n. nice bekeerd , qui n'est pas
converti, e. immortifie, e. Len onbekeerde
guest, un esprit immort;fie.
bewijzen,

Onbekeerlijk , b. n. die niet bekeerd kan worden , inconvertible, qui ne pent etre conZonder heer (eigenlijk van het in dezen zin
verti, e. endurci,dans le mat, impenitent, e.
ongebruikelijke Beheeren , van eenen heer
inconvertissable
voorzien , eenen heer geven) , qui n'a point Onbekeerlsjkheid, yr. impenitence, f. endurde maitre on de proi!rietaire , ou dent le maicissement , 'tat inconvertible, wereldstre au le p1 o:rietaire est inconnu. OPgezindheid, immortification.
ziener over onbeheerde goederen , curateur Onbekeken , b. n. niet bekeven, qui n'est pas
aux biens vacants ; etc.
regard' , e. pas examine , , e. Niets —
Onbeheerlijk , b. n. qui se refuse opinidtrement
ten , regarder ou examiner tout.
h la conversion.
Onbekend , b. n. niet bekend , inconnu, e. ig0 ibeheerscht , b. n. niet beheerscht , zonder
nore, e. dont on ne sait rien. Een — land,
heerfcher,, qui West pas gouvernd, e. sans
une terre inconnue. Een — mensch , unhomme
etre gouverne, e.
obscur,peuconnu, sans noon. Eene onbekende
Onbehekst , b. n. niet behekst , qui n'est pas
geboorte, tine naissance obscure. Menfchen
ensorceld , e. sans etre ensorceld, e. Is hij
wier zeden mij — waren , des guns dont les
— terug gekomen ? est-il retourne sans etre
moeurs in'etaient inconnues , dont j'ignore
ensorcele ? (charme?).
les moeurr. Een onbekende, un inconnu. Een
Onbehendig , b. n. niet behendig, mal-adroit,e.
onbekende fchrijver,, un anonym'. De brief is
gauche, mal-habile, peu subtil, e. Hij is
mij door eenen oubekende gebragt , la let— in al wat hij doet, it est gauche a tout
tre m'a ate rendue par en inconnu. Onbece qu'il fait. —, bijw. mal-adroitement,
kende grootheid (in de flelkunst ), inconnue,
malhabilement, gauchernent.
quantite inconnue. Het onbekende, Pin.
Onbehendigheid, yr. seal-adt esse , malhabilete ,
connu. Met iets — zijn , ignorer q. cli.
f. manque ou de fact d'adresse , m.—, comp - Van het bekende tot het onbekende overgaam ,
heid, gaucherie Zijne —is er de oorzaak van,
aller du connu a l'inconnu. Uw gedrag zal
sa mat adretse en est la cause.
niet blijven , votre conduite ne restera pas
Onbehendiglijk , zie OnbThendig , bijw.
inconnue; on sera informe de votre conduite;
Onbeho'cd , b. n. niet behoed, sans garde, exfpreekw. — is onbemind , on ne pent aimer
pose , e. qui n'est pas protege, e.
cue ce qua Pon ne connait. — reizen , voyaOnbehoedzaam , b. n. niet behoedzaam, incongcr incognito.
side; , e. sans circonspection , imprudent , e. Onbekendneid , yr. ignorance. — met lets, igbijw. inconsiderdment, irnprudernment.
norance de q. ch.
Oubehoedzaamheid , yr. inconsideration, f. Onbekeurd , b. n. niet bekeerd, qui n'est pas
manque ou defaut de circonspection, in.
condamne a une amende. lemand -- laten ,
Onbenoefeip.„ b. n. niet behoeftig , qui n'est
ne pas condamner q. q. a une amende. —
point indigent, e. on,necessiteux, euse.
blijven, ne pas etre condamne, e. a une amende.
Onbehoofd , b. n. veroud. zonder opperhoofci , Onbekeven, b. n. niet bekeven , qui n'est pas

sans chef.

Onbehoorlijk, b. n. niet behoorlijk , onbetamelijk , qui ne convient pas, qui n'est pas

convenable, inconvenable, indecent, e. malieant, e. malhonnete. —, onredelijk , on
gepast , deraisonnable, injuste, (indu, e.)
Op eenen onbehoorlijken tijd to huis ko
men , s evenir h la raison h hear e
flrijdig , bijw. indecemment, malhon-

netement.—, incongrument.

Onbehoorlijkheid , vr. onbetamelijkheid,

decence, incongruite , iaconvenance.

Onbehouden , zie Onbehouwen.
Onbehouwen , b. n. fig. lomp , grassier, ere,
e. incivil , e. rude, insolent, e.
Hj w. grossierement.
Onbehouwenheid, yr. lompheid grossierete ,
impolitesse, incivilite, tusticite, insolence.
Onbehulpzaam , b. n. met behulpzaam , ongecLenfla5, peu officieux, lase, pen serviable
ino cteux, ense.
onb'.1waino.otn hulp

eprimande , e. on grondd , ; sans etre repri.
mantle , e. gronde, e.

Onbeklaagd , b. n. niet beklaagd , qui n'est pas
plaint, e. on regrette, e. lemand — Laren ,
ne pas plaindre q. q. blijven , ne pas e' tre
plaint , e. ou y egrette , e.

Oabeklad , b. n. niet beklad , qui n'est pas barbourne , e. Jlij laat geen papier —, it bar-

bouille clzaque morceau de papier.

Onbeklagelijk , b. n. slat geen beklag verdient,.

qui n'est pas a plaindre, qui ne fait point

OnbeTtlapt , b. n. niet beklapt , qui n'est pat

denonce-, e, on accuse , e. sans etre 'listened, e.
on accuse, e.
— later, ne pas ac.
cuser q., q. b!ijven , ne pas etre accuse e.
Onbeklauterd , b. n. niet beklauterd, qui n'est
pas motile, e. Geen boom blijft —, on grins.
le sur chap° arbre, it n'y a point d'arbre
sur lequel on ne grimpe pas.

Onbekleed , b. is. met bekleed, qui West pasZz3
vi,
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van een ambt
vacant. — blijven , rester vacant, e.
Onbeklemd , b. n. niet beklemd , qui n'a pas
le coeur serre , sans sonci, sans soin, sans
inquietude.
Onbeklemdheid , yr. contentement, tn. gala ,
gaiete.
Onbeklimbaar,, b. n. dat niet beklommen , genaakt kan worden , inaccessible , inabordable ,
insurmontable. Zij bereikten de toppen
der ombeklimbaarfle bergen , ils gagnerent
les sommets des montagnes les plus znaccessibles.
Onbeklimbaarheid , yr. difficulte on impossihilite d'approcher, (inaccessibilite).
Onbeklimmelijk, zie Ombeklimbaar.
Onbeklonken , b. n. fig. niet beklonken, qui
n'est pas apprete, regle , e. Terwij1 het nog
— was, tandis que cela n'etait pas encore
reglesi
Onbeklouterd , b. n. niet beklouterd , qui n'est
pas crotte , e.
Onbeknaauwd , b. n. niet beknaauwd, qui n'est
pas range , e. pas etre rouge , e.
Onbeknabbeld , zie Onbeknaauwd.
Onbekneld, b. n. niet bekneld , qui n'est pas
gene, e. presse, e. on serre, e.
Ombeknibbeld , b. n. niet beknibbeld , als:
dk heb het laken — verkocht , j'ail;endu le
drap a mon propre
Onbeknord , b. n. niet beknord , qui n'est pas
gronde , e. sans etre gronele, e. Niet — laten ,
gronder. ‘Niet — blijven , etre gronde, e.
Onbekoeld „ b. n. niet bekoeld , quo West pas
rafraichi.
Onbekomelijk , b. n. dat men niet bekomen kan ,
ce qu'on ne pent _ se procurer , ou obtenir,
qui ne pent etre obtenu.
Onbekommerd, b. n. niet bekommerd, sans
souci, sans se mettre en ,peine, qui ne
se met pas en peine de q. ch., qui ne s'en
soucie pas, sans inquietude, insouciant,
e. nonchalant, e. \Vees daaromtrent , ne
vous en mettez pas en peine. Daaromtrent
ben ik fe ne m'en mess pas en peine, fe
ye m'en soucie pas. —, waarop geen drukkende woeker ligt , qui n'est pas chargé, e.
de dettes usuraires. Onbekommerde goederen , des hiens qui ne sent pas charges de
dettes usuraires.
Onbekommerdheid , yr. contentement , m tram, insouciance, securite.
Onbekookt , b. n. fig. niet wel doordacht , qui
n'est pas been digere, e. qui n'est pas bien
traitd , e.
Onbekoord , b. n. niet bekoord , qui n'est pas
charme , e. sans etre charme, e. Men kan
Naar niet — zien , on ne pout la voir sans
etre charmi.
Onbekoorlijk , b. n. niet bekoorlijk , sans charones, sans attraits, qui n'est pas charmant,
0. attrayant, e. desagreable, deplaisant , e.
bijw. desagreablement.
Onbekoorlijkheld , vr. manque on defaut de
charmes , m. qualite desagreable.
Onbekrabbeld , b. n. niet bekrabbeld , qui West
pas convert, c. de griffonades.
Conbekrabd , b. n. niet bekrabd , qui n'est pas
egratigne, 0. sans etre egratigne, e.
Onbekrachtigd, b. n. niet bekrachtigd , qui n'est
pas ratite, e. on confirmó , e. sans etre ratifie, e. on confirme, e. qui n'est pas rendu,
e. authentique, sans etre rendu, e. authenague.
Onbekranst , b. n. niet bekranst , qui n'est pas
couronne, e. :'une guirlande, sans etre
couronne, e d'un0 guirlande.
veto, e. deshabille, e. nu ,
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Onbekrast , b. n. qui nest point gate, par
des raydres , raies ou ratures.
Onbekreten , b. n. niet bekreten, van de oogen,
als : Niemand kwam er met — oogen van
daan , personne n'en revenait, qui n'etait
tout en pleurs.
Onbekreund , b. n. die zich niet bekreunt , qui
:Pest pas craintif, eve, sans etre intimide , e.
assure e. Nardi, e. sans crainte. —, onverfchillig , indiffer ent, e.
Onbekreundheid , vr. , exemption de crainte,
assurance. —, onyerfchilligheid, indifference.
Onbekrompen, b. n. niet bekrompen , qui n'est
point gene , e. ou serre , e. libre, sans contrainte ; fig. Een gcest , un esprit vast°
et Otendu. Eene —e beurs , une bourse biers
garnie , bien remplie. bijw. sans contrainte , librement; fig. ruim, mild, largewent, avec profusion.
Onbekrompenheid , yr. liberte ; fig. ahoy:dance,
profusion, largesse.
Onbekroond , b. n. niet bekroond, qui nest
pas couronne, e. sans etre couronne; e.
van prijsfchriften, die of dat den prijs niet
behaald heeft , qui n'a pas remporte le _mix.
Onbekwaam, b. n. niet bekwaam , ongefchikt,
incapable , inepte, malhabile, inhabile, qui
n'est pas propre Een — mensch, un malhabile homme, un homme inept° a tout,
Een — werkman , un ouvrier mal-adroit.
Dit werk is van geen — man, cot ouvr age
West pas d'un ?nal-adroit.
befchonken,
ivre. Men ziet hem nimmer —, on ne le
bijw., mad-adroite.
voit famais ivre.
ment , sans capacite , sans habilete.
Onbekwaamheid , yr. , ongefchiktheid, incapacite , malhabilete , mal-adresse 7 inaptitude,
insufgsance, inhabilete.
Onbekwamelijk , zie Onbekwaam, bijw.
Onbekwijld , b. n. niet bekwijld , qui n'es0
_pas rempli, e. de have.
Onbelaagd , b. w. niet belaagd , als : Gij zult
niet — blijven. Men zal tt niet — laten ,
on vous dressera des embdches ou des pieges.
Onbelacht , b. n. niet belacht , qui n'est pas
ridiculise, e. , sans lore ridiculise, e. Men
laat niets niets blijft —, on ridiculise
tout , on tourne tout en ridicule.
Onbeladen , b. n. Diet beladen , qui Westpoito
chargé , 0. sans etre chargé, e. Er bleef
geen wagen —, taus les chariots etaient
charges. Laat dezen wagon —, ne chargez
pas ce chariot, laissez ce chariot sans charge.
Onbelangrijk , b. n. niet belangrijk , qui n'ess
pas interessant, e. indifferent, e. Het is
een — bock, ce !lyre n'a rien d'interessant
ries; qui interesse.
Onbelangrijkheid , yr., qualite de ce qui n'interesse pas.
Onbelangzuchtig , zie Belangeloos.
Onbelapt , b. n. niet belapt, qui n'est _pas ram
petasse e. raccommode, e. ou rapiece. —,
van perfonen , geene belapte kleederen aanhebben , sans porter des habits rapieces. Men
ziet hem zelden —, on le volt rarement
sans qu'il porte des habits rapieces.
Onbelast , b. n. niet belast, niet beladen , qui
n'est pas chargé, e. — , waarop geene belastingen gelegd. zijn , oh Pon n'a pas mis des implts.
De lucht is buna het eenige dat — is , Pair est
Presque la seule chose sur laquelle on n'a pas
mis des impets, on qui n'est pas charged
d'impdts. geen order of bevel gekregen ,
hebbende , pas ordov,nd , e, pas commande,e,
Onbelastbaar,, b. n. dat niet belast kan worden , qui ne pout etre charge, e. d'impits.
Onbelat, b. n, nice Whit , qui s'ess pas
Ow-
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e. de lattes. — laten , rte pas garner Onbeluisterd, b. n, niet beluisterd, als : Men
is hier noon —, on nous ecoute ice toujours.
de lattes. — blijven, ne pas etre garni, e.
de lattes. Twee daken zijn
gebleven, it Onbelust, b. n. niet belust, qui n'a pas envie de.
y a deux toits qui ne sont pas encore garnis Onbemagtigd, b. n. vier bemogtigd, qui n'est
pas psis , e. conquis , e.
de lattes.
n. niet belcden, qui n'estpoint Onbemand, b. n. niet bemand, sans equipage,
Onbeled.en,
iclup ,
qui n'est pas emmarine , e. Een
confessó, C. on avoid, e. sans etre confesse ,
un vaisseau non-eminarine.
e. ou avoue , e. Kan men iemand wegen
eene onbeledene thisdaad straffdn? pent-on Onbemerkt , b. n. niet bemerkt, qui n'est pas
observe , e. rematqiie , e. sans etre observe,
punir q. q. d'un crime qu'il n'a pas
e. on remarqu;' , e, inappercu, e.
avoue?
Onbeleedigd, b. n. niet beleedigd, qui n'est Onbemest, b. n. niet bemest , qui n'a pas
flame, e. on engtaisse , e. Doze akkers moepas offense, e. on outrage, e. sans etre e'ensd, e. ou outrage, e. Men kan die ftraat
ten — blijven, cec champs ne doivent - pas
etre fumes , doiveist rester sans engrais.
niet — doorgaan , on ne pent pas passer cette
rue sans etre outrage , sans recevoir des ou- Onbemiddelbaar, b. n. dat niet bemiddeld kan
trages. Men laat: niemand —, on outrage
worden , qui ne pent etre arrange , e. on
tout le monde.
accammode , e. inconciliable.
Onbeleefd, b. n. niet beleefd., incivil , e. im- Onbemiddeld, b. n. geene middelen hebbende,
poll, e. malhonnete, grossier,, ere, desobliniet rij k zijn, sans biens, sans fortune, pets
geant , e. brutal, e. Hij is een onbeleefde
fortune, e. qui n'a pas de quoi, qui n'est
pas a son case; qui n'est pas riche, pauvre,
bok, c'est un gros rustaud, un gros rustre.
bijw. incivilement, impolinient, malEen — perfoon, tine personae sans biens.
honnetement, grossierement.
it a du been; c'est un howHij is niet
Onbeleefdheid, vr. incivilite , impolitesse ,
me qui a de quoi vivre.
malhonnetete, grossieret!.
Onbemind, b. n. niet bemind , qui n'est pas
Onbeleetdelijk , zie Onbeleefd, bijw.
aline, e. ou Cheri, e; fpreekw.: onbekend
Onbeleend, b. n. niet beleend, qui n'est point
is —, zie Onbekend.
engage, e.
hypothdque, e. Alle beleende Onbeminnelijk, b. n. niet beminnelijk, qui
en onbeleende goederen, tons les biens byn'est point airnable.
pothdques et non-hypothdques.
Onbemorst, b. n. niet bemorst, qui nest point
souille , e; propre, sans titre souffle, c.
Onbelegd, b. n. niet belegd , qui n'est pas
garni. —, van geld, niet uitgezet, qui Onbemost, b. n. niet bemost, qui n'est pas
n'est pas mis , e. el rente. Een — kapitaal,
convert, e. de mousse,
un capital qui West pas mis a rente.
Onbemuurd, b. n. niet bemuurd, qui n'est pas
Onbelegen, b. n. niet belegen , qui n'est pas
entoute , e, de murailles , sans murailles.
rassis , e; frais , fraiche. —, van bier, qui Onbenaaid, b. n. niet benaaid, qui n'est pas
n'est pas repose, e.
cousu, e.
Onbelegerd, b. n. niet belegerd, qui n'est pas Onbenaamd, zie Onbenoemd.
assidge, e. sans etre assiegd, e.
blij- Onbenaast, b. n. niet benaast, qui nest pas
yen, ne pas etre assidgd , e.
laten, ne
retrait, e.
pas assieger.
Onbenaastelijk, b. n. dat niet benaast kan
Onbelekt, b. n. niet belekt, qui n'est pas
worden, qui ne pent pas etre retrait, e.
mouilld, e. par des gouttes d'eau.
Onbenadeeld, b. n. niet benadeeld, a qui Pots
Onbelemmerd, b. n. niet belemmerd, llbre,
n'a pas porte prejudice , sans perte.
ranc, che, degage , e: qui n'est point' em- Onbenaderbaar, zie Onbenaastelijk.
fbarrasse,
e.
bijw. librement , sans em- Onbenaderd, zie Onbenaast.
pechement, sans embarras.
Onbenemelijk, b. n. onverliesbaar, dat niet
Onbelet, b. n. niet belet, Libre, franc, che.
benomen, verloren kan worden, dont on no
degage , e.
pent etre prive. De —e , .onverliesbare geOnbelezen, b. n. niet belezen, niet veel genade, (in de godgel.), la grace inamissible.
lezen hebbende, sans lecture, qui n'a point Onbeneveld, „b. n. niet benadeeld , qui n'est
de lecture, qui n'a pas lu beaucoup.
pas ojfirusque, e. ou convert , e. de brouillard,
Onbelezenheid, yr. nsanque de lecture, m.
serein, e. Clair, e.; fig. qui n'est pas offusOnbeliknd, b. n. niet belijmd, qui n'est pas
que , e. Een — veraand, tin esprit qui
colld , e. soins hie colle e.
West pas offusque, qui est serein:
Onbelijst, b. n. niet belijst , qui n'est pas en- Onbenijd, b. n. niet benijd, qui n'esi pas encadre , e.
e. sans etre envie, e. Hij s sl niet
Onbelikt, b. n. niet belikt , qui n'est pas
blijven , it sera certainement env:e, on lus
leche, e. sans etre liche, e. De hond laat
porter a envie.
2
niets —, le clzien /eche tout.
Onbenoemd, b. n, niet benoemA, qui n'est
Onbeloerd, b. n. niet beloerd, qui n'est pas
pas nomme, e. — blijven, ne pas etre nome. sans etre
e.
me, e. — laten , -ne pas nommer. —, (in,
On elogen, b. n. niet belogen, dont on n'a
de rekenk.), indefini, e. Een — getal,
point fait de faux rapports , qui n'est point
nombre ind,fini, tin nombre noinbrant (in
calomni. e, e. sans etre calomnie, e.
tegenitelling, van het: Nombre nombrd ,
Onbelomme.rd, b. n. qui n'est pas ombrage ,
benoemd getal).
sans ombie.
Onbenoodigd, b. n. niet benoodigd, niet nonOnbelompen , b. n. ongefchikt, incivil, e.
dig, gui n'est pas necessaize, d'aucune nigrossier, ere, laird, e.
cessite , qui n'a pas besoin de q. ch.
Onbelonkt, b. n. niet belonkt, qui n'est point Onbeoefend, b. n. niet beoefend, qui n'estlorgne , e. sans etre lorgne , e.
pas etudie, e. ou exerce, e. sans e' tre etudie , e.
Onbeloond, b. n. niet beloond, qui n'est pas Onbeoogd, b. n. niet beoogd, a quoi on n'a
recompense, e. sans titre recompense, 0. sans
pas vise, qui n'a pas ete cherche, e. inopie
recompense. Goede dienften niet
ne, C. imprevu, e.
ricompenser les bens services. Hij zal niet Onbeoorloogd, b. n. niet beoorloogd, a qui
— blijven, ne sera pas saw recompense.
on ne fait pas, on n'a pat fait fa pore. ,
Z z 4
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Onbepaald, b. n. niet bepaald, non limits, e.
sans bornes , illimite , e; fig. het tegendect
van bepaald, willekeurig, indetermind , e.
Indefini, e. vague. Een onbepaalde tijd
un temps indetermine intle'fini. Een —
gezag , un pouvoir absolu, une autorite
absolue, sans bornes. Onbepaalde woorden, des discours vagues. 1-let onbepaalde ( doch volgens de beste taalkundtgen :
niet bepalende) lidwoord, Particle indefini. De onbepaalde wijze , ( in de fpraakk. )
offchoon ook hies weiligt: niet bepaiende ,
verkieslijk zoo zijn, is deze uitfpraak algerneen aangenomen), Pinfinitif, le mode infinitif. die nog g.een befluit genomen
heeft, irresolu , e. 1k ben nog — , of ik
de refs zal doer, je sods encore irresolu,
indetermine , si je feral le voyage. —, onbeperkt , illimite, e. bijw. indeterminement, indefiniment, vaguement. — over
iets fpreken parler vaguement ou indeter.
minement tie q. ch.
OnbeRaaldelijk , zie Onbepaald, bijw.
Onbepaaldheid , y r. manque de precision , m.,
etendue, qualite de ce qui est ,indetermini,
indefini ou vague.
Onbepaarld, zie Onbepareld.
Onbepantferd, b. n. niet bepantferd, qui n'est
pas cuirasse , e.
Onbepareld, b. n. niet bepareld , qui n'est
pas entoure, e. on garni e. de pertes.
Onbepeild, b. n. niet bepeild, qui n'est pas
sonde, e.
Onbepeinsd, b. n. niet bepeinsd, sur quoi on
n'a pas medite , e.
Onbepekt, b. n. qui n'est pas poisse, e.
Onbeperkt, b. n. niet beperkt, onbepaald,
grenzeloos,
, e. Eene onbeperkte
ruimte , tone espace illimitee, sans bornes.
Onbepikt, zie Onbepekt.
Onbepist, b. n. niet bepist, sur quoi on n'a
pas pisse, 'ache Peat!.
Onbeplakt, b. n. niet beplakt, qui n'est pas
colle, e. ou revetu, e. qui n'a point de converture.
Onbeplankt, b. n., niet beplankt, qui n'est
pas garni, e. on convert, e. de planches.
—laten,
ne pas couvrir de planches. — blijven, ne pas etre convert, e. de planches.
Onbeplant, b. n. niet beplant, qui n'est pas
plante , e. sans etre plants, e. — laten,-ne
pas planter. — blijven , ne pas etre plants, e.
Onbepleisterd , b. n. niet bepleisterd, qui
n'est pas crepi, e. —, met geene pleisters
bedekt, qui n'est pas convert, e. d'emplatres.
Onbepleit, b. n. niet bepleit, qui n'a point
ete plaids, e. laten, ne pas plaider.
—blijven,
ne pas etre plaide , e.
Onbeploegbaar, b. n. dat niet beploegd kan
worden,. qui ne pent etre labours, e. on di!riche e.
Onbeploegd, b. n. niet beploegd, qui n'est
point labours, e. en plebe. laten, ne
pas labourer, laisser en friche. — blijven,
ne pas etre labours, e. ou defriche , e.
Onbepluimd, 13, n. Met bepluimd, qui n'est
pas convert, e. garni , e. de plumes.
Onbepoot, zie Onbeplant.
Onbepraat, b. n. niet bepraat , qui n'a pas ete
persuade, e.
onbefproken, onbehandeld, qui n'a pas ete discute.
laten, ne
pas discuter. Laat ons de zaak voor heden
laten, ne discutons pas ce fait aujourd'hui ,
blijven, ne pas etre discute , e.
Onbeproefd , b. n. niet beproefd., qui n'a pas
fait Pepreuve, qui n'a pas ete this, e. a Peprfuve: Niets
lawn, (alley in het werk
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ftellen) , geen niiddel laten , remuer" ciel
et terre; mettre tout en oeuvre; employer
ton,. les moyens possibles.
Onbeproefdheid, yr. Oka de ce qui n'a pas ea
mis a Pepteuve.
Onberaadflaagd b.'n, niet beraadilaagcl qui
n'a point ete' considel e , e. delibere , e.
Onberaamd, b. n. niet beraamd, qui n'a pas
ete art ete , e. concerto, e. on determine, e.
Onbereden, b. n. met beraden , inconsidere,
e. imprudent , e. etourdi , e. indtscret, e. etc.
bijw. inconsiderement , imprudemment,
Otourdiment , a Petouldi.
Onberadenheicl, yr. inconsideration, imprudence, etourderie, indiscretion.
Onbereden, b. n. niet bereden , (van eon
paard ), qui n'est pas encore dresse, e.
e. neuf, neuve. Een paard, un che•
val neuf; un cheval qui n'est pas encore
dresse on faconne. —, nog niet in het rijden bedreven, (van eenen raker), qui ne
salt pas encore ti monter u cheval. —, die
nog niet bereden is , (van een' weg) qui West
pas encore battu, e. frequents, e. Onberedene wegen, des chemins qui ne sont pas battus.
— laten, ne pas voiturer,, etc. stir un chemin ,
ne pas le frequenter. — blijven, ne pas etre
frequents 0.
Onberedeneerd, b. n. onoverlegd, onbedachtzaam, irrefiechi, e.*
Onberegt, b. n. niet beregt, als: De zieke
is — geftorven, le malade mourut sans avoir
rept le viatique.
Onberegtigd, b. n. niet beregtigd, qui n'a
pas le droit, qui n'est pas autorise, e.
Onbereid, b. n. niet bereid, qui n'est point
prepare; e. ou apprete , e. inappretd , e.
Onbereide huiden, des cuirs non-appretes,
crus. —e koehmd, de la vache not; payee.
Onbereide yeren, des plumes brutes. Onbereide pennen , des plumes non-hollandees.
zonder de noodige voorbereidfelen gemaakc
to hebben, als : Eene zaak (onvoorbereid)
ondernemen, mettre la main 4 tine affairs
sans avoir fait les preparatifs necessaires.
Onbereikbaar, b. n. dat niet bereikt kan worden, meest fig. qu'on ne pout atteindre.
Onbereikelijk, zie Onbereikbaar.
Onbereikt, b. n. niet bercikt, qu'on n'a pas
atteint, atteinte. De onbereikte top des
bergs, le sommet de la montagne qu'on n'a
jamais encore atteint. — blijven, als: Deze bergtop sal wel — blijven, on n'atteindra peat-dtre jamais le sommet de cette montagne.
Onbereisbaar, b. n. clat niet bereisd kan worden, on Pon ne pent voyager. De poollanden zijn —, les pays polaires ne peuvent
pas etre visites par les voyageurs.
Onbereisd , b. n. niet bereisd , (van plaatfen)
waar niet gereisd is , ou Pon n'a pas voyage ;
die niet gereisd heeft , qui n'a pas vu des pays,
qui n'a pas voyage.
Onberekenbaar, b. n. dat niet berekend kan
worden, qui ne pent etre calcul e. on
compte , e. incalculable. Deze zaak zal onberekenbare gevolgen hebben, cette affaire
aura des suites incalculables ; fig. seer groot
bijw. , fig. ongemeen
tres grand, e.
buitengemeen, extremement, tres, fort.
Onberekend, b. n. niet berekend, qui n'est
pas calculi, e. on compte, e.
Onberenbaar, b. n. dat niet ,bereod kan worden , qui ne pout etre investi, e.
Onberend , b. n. niet berend , niet ingefloten,
omrinvl, qui West pas_inyesti, e. sans etre
invests , 0.
On-
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Onberigt, b. niet berigt, sans aVIS sans
instruction, qui n'est pas mande , e. ou rapportd , e.
Onberijdbaar, zie Onberijdelijk.
Onberkidebik , b. n. dat niet bereden kan warden, (van een paard) dat zich niet laat bertjden , indomptable, qui ne vent pas se laisser moister. , (van eenen weg) waarop
men nice rijden kan, jui ne peat etre
passé , e. cis voiture, qui . n'est pas passable.
Onberijmd, b. n. niet beriimd, qui n'est pas
rime, e. ou mis, e. en rimes. De onberijmde
psalrnen, les pseaumes en prose. — laten, ne
pas rimer on rnettre en rimes. — blijven, ne
pas etre rinse, e. ou mis , e. en rimes.
Onberispelijk , b. n. nice bertspelijk , &reprochable irreprehensible , sans reproche. Een —
gedrag, une condssite irróprochable. Een —
leven leiden, mener une vie itre'prochable,
irreprehensible. Onberispelijke zeden, des
tnoeurs irreprochables. Eene onberispelijke
daad, une action irreprehensible. — zijn in
zijne zeden , daden , etre irreprehensible dans
ses moeurs , dans scs actions. —, bijw.
irreprochablernent, irreprehensiblement. Deze man heeft altijd geleefd, cet homme
a toujours vecu irreprochablement ou irreprehensiblement.
Onberispelijkheid, yr. irreprehensibilite.
Onberispt, b. n. niet berapt, qui n'est pas
repris, e. ou censure, e. pas etre repris, e.
ou censure, e. Men heeft hem over zijne
onbefchaamdheid nice berispt, on ne l'a pas
repris de son insolence.
Onberoemd, h. n. niet beroemd, qui n'est pas
célèbre ou renomme , e. ignore , e. obscur;
e.; sans renommee, sans renom, sans reputation, sans gloire.
Onberoemdheid, yr. marque de renommie, m.
obscurite bassesse.
Onberoepbaar, zie Onberoepelijk.
Onberoepelijk, b. n. die niet beroepen kan
warden, qui ne peat etre appele, e. ou
nomme, e.
Onberoepen, b. n. niet beroepen, sans etre
appeld , e. sans vacation.
Onberoerd , b. n. niet beroerd , tranquille, calme.
Onberoerlijk, b. n. die of dat niet beroerd kan
warden, inebranlable, assure, e. ferme. —,
zie Onroerend. — , bijw. inebranlable-_,
ment.
Onberoest, b. n. niet beroes,t, qui n'est point
rouille, e. ou enrouille, el
Onberoken, b. n. niet beroken, qui n'est pas
flaire , e. laten, ne pas flairer. blijyen , ne pas titre Haire, e.
Onberoofbaar, b. n. die of dat niet beroofd
kan warden, qui ne peat etre depouille , e.
pine, e. ou vole, e. — Een onberoofbare
lchat, un tresor qu'on ne peat pas voler.
Onberoofd, b. n. niet beroofd, qui n'est pas
depouille, e. pine, e. vole, e. De foldaten
lieten geenen boer —, les soldats pillaient
tons les paysans sans exception.
Onberooid , b. n. niet beroofd, qui n'est pas
embarrasse , 0. en ordre , range, e.
Onberookt, b. n. niet berookt, qui n'est pas
enfurne, e. ou convert, e. de fumee. Geen
anuur is —, toutes les murailles sent noires
de la fumee.
Onberouw,, a. het tegenovergeftelde van berouw , impenitence, f. endurcissement , m.
Onberouwelijk , b. n. waarover geen berouw
valt, dont on n'a pas sufet a se repentir.
Onberouwig, b. n. die geen berouw heeft of
toont, impenitent, e. qui fit tenioigne point
de repentir.
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Onberacht, b. niet berucht, qui n'est pas fawax, ease, doat la tenommee ne fait nullemen: mention.
Onberuchtigd, b. n. veroud. niet befchuldigd,
qui n'est pas accuse, e. sans etre accuse, e.
Onbeichaafd, b. n. nice beschaafd, n et
vvellevend, onbeleefd, impoli , e. rude 7
e. grossier,
rustique, incivil, e.
ire. Onbefchaaide volken , des peuples inEen — mensch, an homme impoli,
bijw. incivilement , grossiereincivil.
went , d'une maniire
—, ongefchaafd, pas rabote , e.
Onbefchaafdelijk , zie Onbefchaafd.
Onbefchaafdheid, yr. impolitesse , grossieretl.
Oubefchaamd, b. n. nice befchaaind, zonder
fchaamte, fchaamteloos, impudent , e. insolent, e. effronte , e. ehonte e. dehonte, e.
'
leugen ,
fam. dc'vergonde. Eene onbefchaamde
un mensonge impudent. Eon onbefchaamde bedelaar,, un mendiant insolent. Een —e,
un effronte.
bijw. impudemment , two'eminent, effrontement.
Onbefchaamdelijk, zie Onbefchaaind, bijw.
i
Onbefchaamdheid, yr. impudence,insolence,
effronterie.
0 nbefehadigd , b. n. niet befchadigd,. qui n'est
pas endommage , e. sain et sauf, intact, e.
0 nbefchaditvid , b. n. niet befchaduwd , qui
n'est pas ombrage, e. sans ombrage.
Onbefchanst, b. n. niet befchanst, qui n'ess
pas retranehe , e. ou fortifie, e. — laten,
ne pas retrancher on fortifier. — blijven,
ne pas etre retranche, e. au fortifie, e.
Onbefcheid, o. onheusch antwoord, reponse
malhonnete ou desobligeante, f. onvriendelijk gedrag , conduite pea honnéte, f.
— onvriendelijice bejegening, traitement
nete, m.
malhon
Onbefehc:den, b. n. onheusch, onbeleefd,
mallsonnete , impoli , e. desobligeant , e. incivil, e. immodeste, impertinent, e. indiset et, etc. —, verward, cmfus , e. Een
— etsch, tine pretentionindiscrete. — Eene
onbefcheidene , verwarde kennis van lets
hebben, avoir tine notion confuse de q. ch.
niet ontboden, qui n'est pas assigne , e.
sans etre assigne, e; bijw. impoliment, incivilement , immodestenzent indisct iternent.
Onbefcheidenheid, vr. malhonnéteti,
tesse , indiscretion, incivilite.
Onbefentidenlijk, zie Olibefcheiden, bijw.
Onbefchenen , b. n. niet befchenen , qui n'est
e. ou
, e.
pas
n. niet befchermd, qui n'est
Onbefchermd,
pas defendu, e. ou protege, e.
Onbefchietbaar, b. n. dat met befchoten ,kan
vv-orden, qua ne peat etre canonne, e. on
bombarde, e. hors de la portee du canon,
hors des coups de fusils. bijw. a l'abri do
toute arme a feu.
Onbefchikt, n. niet befchikt, qui n'est pas
dirige, e. arrange , e. ou gouverne, e. — laten,
ne pas arranger ou gouvet ner. — blijven , ne
pas etre arrange, e. ou gouverne, e.
Onbefchilderd, b. n. niet befchilderd, qui
n'est pas point , e. — laten, ne pas peinne pas etre point, e.
dre.
Onbefchimmeld, b. n. niet befchimmeld, qui
e.
blijven, ye pas se
n'est pas
inoisir.
Onbefchimpt, b. n. niet befchimpt , qui n'est
pas raffle, e. sans etre raffle, e. — laten,
ne pas railler. blijven , ne pas etre railli, e.
Onbefchoft , b. n. niet befchoft, lomp,
honnete, grassier, ire, brutal , e. insolent, e. imtertinent C. mire, rrataud, e.
Len
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Een onbefchofte ylegel, un gros rtzstee ,
un gros rustaud.
, zeer groot, lomp,
tnonstrueux, ease, trop grand, e. bijw.
tnalhonnetement , grossierement , insolemwent , impertinemment.
Onbefch.oftheid, yr. inalhonndtete , .grossiirete , impolitesse, insolence, impertinence.
Onbefchonken, b. n. niet befchonken, nuche. —
ter, sobre, qui n'est pas ivre on
blijven, ne pas s'enivrer.
Onbefchoten, b. n. niet befchoten, qui n'a
pas Oa canonne e. on bombard° , e. sans
etre canonne, e. ou bombartie, e. — laten
(met gefchut), ne pas canonner on bombarder; (met planken), ne pas boiser on lambrisser. — blijven, (van gefchut), ne pas
titre canonne , e. on bombarde , e ; ( van
planken), ne pas etre boise , e. on lambrisse , e.
Ofibefchouwd, b. n. nietbefchouwd, qui n'est
pas ou qui n'a pas etc contemple , e. regar, e. vu, e. ou examine, e. — laten, ne
pas contempler,, regal der , voir ou examiner. — blijven, ne pas etre contetnple , e.
regarde, e. vu, e. on examine, e.
-Onbefchreid, b. n. niet befchreid, qui n'est
pas deplore, e. ou pleure, e. sans titre deplore, e, ou pleure , e. Hij zal niet — fteryen , it ne mourra pas sans etre deplore.
laten, ne pas deplorer ou pleurer. —
blijven , ne pas etre deplore, e. ou pleure e.
Onbefchreven , b. n. niet befchreven , waarvan Beene befchrijving is, qui n'est point
(Merit, e. qu'on n'a pas mis par ecrit , non
&nit, 0. — laten, ne pas decrire. Een —
verdrag, un contrat verbal. — blijven, re
pas etre decrit, e. Vele infecten zijn tot
nog toe — gebleven, plusieurs insectes ne
sont pas decrits jusqu'a present. —, (van
papier) wit, qui n'est pas rempli, e. d'ecritare , blanc , che. Laat deze zijde n'ecrivez pas sur ce ate. Twee zijden zijn —
gebleven, deux cotes ne sont pas remplis
d'ecriture , sont encot e blancs. Onbefchrevene
belastingen , des impositions indirectes.
Onbefchrijfelijk, b. n. dat niet befchreven
kan worden , qui ne pout etre decrit, e.
qu'on ne pout decrit e , inexprimable , in- , bijw. ten uiterfte , extremement , au plus haut degre.
Onbefchroomd; b. n. niet befchroomd, liardi, e. sans crainte, sans peur, intrepide,
assure , e. bijw. intrepidement, hardiwent , avec assurance.
Onbefchroomdelijk, zie Onbefchroomd.
Onbefchroomdheid, yr. intrepidite, hardiesse,
assurance.
Onbefchuldigd, b. n. niet befchuldigd, qui
n'est point accuse, e. — laten, ne pas accuser. — blijven , ne pas etre accuse, e.
Onbcfchut, b. n. niet befchut , qui n'est point
defendu, e. ouprotegd, e. qui n'est pas mis,
e. el l'abri. — laten , ne pas defendre on
proteger. — blijven, ne pas etre defendu,
e. ou protege ,e.
Onbefefbaar,, zie Onbefeffelijk.
Onbefeffelijk, b. n. dat niet befeft kan worden , incomprehensible, gill ne pent etre
compris, e. ou senti , e.
Onbeflagen, b. n. niet beflagen, qui n'est pas
erre, e. non detrempe , e. on Oche, e.
TEene onbeflagenc tong, une longue same,
Ron- chargee. Zie Beilaan. Een bock,
an livre sans ferrnoir ou sans garniture;
fig. (of fprw.). — ten ijs komen, entrepren
dre q. ch. sans s'y etre dub:fent prepare,
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e. alter aux ?mires sans crochet; s'ernbarquor
sans biscuit.
Onbeflapen, b. n. niet beflapen, qui n'a
aucun commerce avec tin homme, qui est
encore vierge. —, (van een bed ,) waaron
nog niet geflapen is, (d'un lit) dont on ne
s'est pas encore servi.
Onbeflecht, b. n. niet beflecht, qui n'est par
accommode e. accorde , e. regle, e. termini, e. vide, e. indecis , e. indetermine,
— laten, ne pas accommoder,, accorder,,
regler, terminer on vider. blijven no
pas etre accommode , e. accorde e. regle ,e.
termind , e. on vide, e.
Onbeflijkt , b. n. niet beflijkt, qui n'est pas
convert, e. de bone.
Onbeflfsbaar, b. n. dat niet beflist kan worden, qui ne pent pas titre juge e. decide,
e. on termine , e. Eene onbeilisbare vraag,
,one question interminable.
Onbeflfst , b. n. niet beflist , onafgedaan , qui
n'est pas termine , e. ou vide, e. indects, e.
determine, e. pendant , e. Een regtsgeding, fin proces pendant. —, laten, ne pas
tet miner on rider, laisser indecis , e. —,
blijven , ne pas etre termind, e. ou vide,e.
rester indecas. e.
Onbefloten, b. n. niet befloten, qui n'est pas
fermi, e. ouvert, e. exposé , e. waaromtrent geen befluit genomen is, indecis, e.
indetermine, e. qui n'est pas tesolu , e.
conclu, e.
Onbefineerd,
n. niet befmeerd qui n'est pas
engraissd, e. on sail, e, avec de' la graisse.
Oubefmet, b. n. niet befmet, qui n'est pai
fecte, e. sans contagion. —, blijven, ne pas
titre znfecte , e; fig. iminacule, e, sans tache,
pur, e. Zie Onbevlekt.
Oabefmet
heid , yr. exemption de tache ,purete ,
nettete.
Onbefmettelijkheid, b. n. niet befinettelijk,
qui n'est pas contagieux , euse. —, dat met
befmet kan worden, qui ne pent pas dtro
souille , e. on tache, e.
Onbefnaauwd, zie Onbegraauwd.
Onbefneden, b. n. niet befneden, incirconcis,
e. De joden gaven den naarn van onbefne'.
denen aan hen, die niet tot hunne natie behoorden , les juifs appellaient incirconcis
ceux qui n'etaient pas de leur nation.
Onbefnedenheid, vr. ecat de celui qui n'est pas
circoncis, m. incirconcision.
Onbefneeuwd, b. n, niet befneeuwd, qui nest
pas convert, e. de neige.
Onbefnoeid , b, n. niet befnoeid , qui n'est point
tailld, e. ou emonde, c. (van geld) non rogni.
onbekort, non elague , 0.
Onbefnot, b. n, niet befnot, qui n'est point
morveux , euse.
Onbefnuffeld, b. n. niet befnefeld, qui n'est
point Haire, e. De honden laten niets
les chiens flairent tout.
Onbefpaard, b. n. niet befpaard, qui n'est pas
epargne, e.
Onbefpannen, b. n. niet befpannen, qui West
point atteld, e. ou monte, e. Zie Befpannen.
Onbefpat, b. n. niet befpat, qui n'est pas eclabousse, e.
laten, ne pas eclabousse) ..
—blijven,
ne pas* titre eclabousse, e.
Onbefpceld, b. n, niet befpeeld, du quel on
de la quelle on n'a pas encore pile, e. Zij
hebben dit klavier tot nog toe — gelaten,
its Wont pas joue jusqu' a present de cc
clavecin, pas touché le clavecin.
Onbefpekt, b. n. niet befpekt, qui West pas
tarde , e. Zie Befpekkoa,
0a.
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Onbefpeurd, b. n. niet befpeurd, qu'on n'a
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vleesch,) qui West pas mottifie, e: van
kinderen,) wier ouders nog in leven zijn,
dont les parents vivent encore. —, (van za.
ken ,) dat niet door verilerf aan anderen
overgegaan, qui n'apas passe a d'autres par
deces ; fig. Een — muur', une muraille qui
n'est pas encore seche. Eene — weduwe,
rune femme dont le marl est absent.
Onbefloven, b. n. niet befloven, qui n'est pas
convert, e. de poussiese, sans poussiere, non
ponds eux , se.
Onbeflraald, b. n. niet beftraald, qui n'est pas
&laird , e. par des rayons. De zon laat den
voet der bergen —, le soleil n'Oclaire pas la
pied*de la montagne.
Onbeflraat, b. n. niet beflraat, qui n'est pal
pave , e.
Onbeftrafbaar, zie Onbeftraffelijk.
Onbeftraffelijk , b. n. dat met to beitraffen is,
irreprehensible, irreprochable, integre. —,
bijw. irrept ehensiblement, is reproclzablement.
Onbeftraft, b. n. niet beftraft, qui n'est pas
puni, e. impuni, e.
laten, laisser impuni, e. ne pas punir. — blijven, rester ou
titre impuni, e. De misdaad bleef — en
flak overal moedig het hoofd op, le crime
halt impuni et se montrait avec audace.
bijw. impunement.
Onbeflreden, b. n. niet beftredon, qui n'ess
pas combattu, e. ou attaque, e; fig. qui
n'est pas dispute , e.
Onbeftreken, b. n.,.niet beftreken, qui n'ess
pas crept, e. ors frotte, e.
Onbeftrooid, b. n. niet beftrooid, qui n'ess
pas convert, 0. (de sable, etc.) Zie Be.
flrooijen.
Onbeftuurbaar, zie Onbefluurlijk.
Onbefluurd, b. n. niet befluurd, qui n'ess
pas gouverne, e.
Onbefluurlijk, b. n. die of dat niet befluurd
kan worden, qui ne pent etre gouverne, a.
intraitable, reveche , indocile.
Onbefuisd, b. n. onbedachtzaam, roekeloos,
wild , etourdi, e. inconsidere, e, evapore,
e. bijw. itourdiment, inconsiderdmeni,
el Petourdie.
Onbefuisdelijk , zie Onbefuisd.
0 nbefuisdheid, yr. etourderie , inconsideration,
legeretó , imprudence.
Onbetaalbaar, b. n. dat niet betaald kan worden , impayable. Een — fchilderftuk,
tableau impayable.
0 nbetaald, b. n: niet betaald, qui n'est pas
paye , e. of" acquitte, e. Zijne fchnlden
ne pas payer ses dettes.
blijven,
ne pas etre paye, e.
Onbetamellik, b. n. dat niet betaamt, qui ne
convient. pas, indecent , e. malseant , messiant,
e. qui n'est pas convenable, inconvenant, e.
onbillijk, onredelijk, deraimalhonnite.
bijw. indicemment,
sonnable , injuste.
d'une maniere malseante,
0 nbetamehjkheid , v..inconvenance , indecence , malhonnétete.
Onbetast , b. n. niet betast, qui n'est pas manée , e. touché, e. De kinderen laten 'nets —,
les enfants manient tout. — blijven, ye pas
etre manie, e.
Onbeteekend, b. n. (bij regtsgel.,) dat Diet
beteekend is, qui n'a pas did signifie e.
Onbetembaar, zie Ontembaar.
Onbetemd, b. i. niet getemd, indompte, e.
Onbetemmelijk, zie Ontembaar.
Onbeteerd, b. n. Diet beteerd, qui ts'est pas
poisse , e. ou goudronne, e.
Onbeterlijk, zie Onverbeterlijk.

pas remarque, e. ou apercu, e.
n. niet befpied, qui n'est pas
Onbefpied,
e, sans etse epie , e. — laten, ne pas
, blijven, ne pas etre epie , e.
epier.
Onbefpikkeld, b. n. niet befpikkeld, qui n'est
pas Basle, e. bigatre, e. ou mouchete, e.
Zie Befpikkelen.
Onbefpoeld, b. n. niet befpoeld, qui n'estpas
baigne , e. laten, ne pas baigner. —,
blijven, ne pas etre baigne, e.
Onbefpogen, b. n. niet befpogen, sur quoi on
n'a pas clac ,26. Hij laat niets —, it crache
sur on contre tout.
Onbefpot, b. n. niet befpot , qu'on n'a pas
tourne, e. en redicule, qui n'est pas ridicuUse , e.
Onbefpoten, b. n. niet befpoten, qui n'est pas
seringuó, e. laten, ne pas seringuer.—,
blijven, ne pas etre seringue, e.
Onbefpottelijk , b. n. niet befpotLelijk , qui n'est
pas ridicule.
Onbefpraakt, b. n. niet befpraakt, qui n'est
pas eloquent , e. ou disert, e. wijdloopig, difus, e.
Onbefpraaktheid, vr. manque d'eloquence, m.
Onbefprengd, b. n. niet befprengd, qui n'est
pas arrose, e. ou saupoudse, e.
Onbefprenkeld, zie Oubefprengd.
Onbefproeid, b. n. niet befproeid, qui n'est
pas arrose , e. ou humecte, e.
Onbefproken, b. n. niet betigt, onberispelijk,
irreprochable, irreprehensible, sans reproche. Een — leven leiden, mener une vie
irreprochable ou exemplaire. bijw. irreprochablement , irreprehensiblement. —,
met vooraf befproken, qui n'est pas comerle, e. dont on n'est pas convene.
Onbeftaanbaar, b. n. niet beftaanbaar, incompatible. —, flrijdig, als: zijn gedrag is —
met zijne waardigheid, sa condulte n'est pa,
compatible avec sa dignite, ne convient pas
4 sa charge.
Onbeflaanbaarheid, vr. incornpatibilite.
Onbefteed, b. n. niet befleed, qui n'est pas
engage , e. employe, e. depensd , e. Zie Beiteden.
Onbefteld, b. n. niet befteld, (van brieven,
nz. ) qui n'est pas remis , e. a son adresse.
dat niet opgegeven is, qui n'est pas
commandó , e. Zie Beflellen.
Onbeftemd, b. n. niet beftemd, qui n'est pas
faze, e. ou arretó, e; indetermind , e. -,
bijw. indeterminement.
Onbeflemdheid, yr. manque de precision,.m.
qualite de ce qui est indetermine.
Onbeflendig, b. n. niet beftendig, inconstant,
e. volage, changeant , variable, pen durable, pen solide, passager, ere, perissable.
bij w. d'une maniere tnconstante ou variable.
Onbeftendigheid, vr inconstance, instabilite,
irresolution , vicissitude , variation, legerete.
Onbeflendiglijk, zie Onbeftendig, bijw.
Onbeflierd, zie Onbeftuurd.
Onbeftierlijk, zie anbefluurlijk.
Onbefloken, b. n. niet beftoken, qui n'est pas
premedite , e. ou concerti, e. ou corrompu,
e. impremedite, e. Zie Befleken.
Onbeftolen, b. n. niet beflolen , qui n'a pas
ite vole , e. Geen huis blijft —, on vole
dans toutes les maisons.
Onbeflopt, b. n. niet beftopt, qui n'est pas
raccommode , e. Zie Beftoppen.
Onbeftormd, b. n. niet beftormd, qui n'a point
ite attaque, e. ou assailli , e.
Onbetknvon b. n. Wet be vet , (van Onbeteugelbaar, zie Ontouselbear.
e
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Onbetengeid , b. n. niet betemzeld, indomptd
e. cffe end e. qui West pas 1-Oriole, e.
Othseteuterd, b. n. qui West pas deconcertd
e; assure,e. hat di , e.
Onbeteuterdneid, yr. assurance , hal diesse.
Onbetigt, b. in niet betigt, qui n'est pas accuse , e. sans etre accuse , e.
Oabetimmerd, b. n. niet betimmerd, qui n'est
pas rempli, convert ou masque, e. de
laten , ne pas remplir de beitirelents.
'vents.blij ven , ne pas etre rempli, e.
de bdtiments.
0 nbetoogbaar, b. n. dat Met betoogd kan
worden, indemontrable.
Onbetoogd, b. n. niet betoogd, qui n'est pas
ddmontre , e. on prouve, e.
Onbetoombaar, zie Onbeteugelbaar.
Onbetoomd, zie Oabeteugeld.
Onbetoond, b. n. niet betoond, qui n'a pas
tits montre , e. ou prouve , e.
Onbetooverd, b. n. qui n'est pas enchants, e.
on ensorcele, e. ddsensorceld, e.
Onbetraand, b. n. niet betraand., qui n'est
pas baigne , e. on mouilld , e. de lames.
Onbetracht, b. n. niet betracht, qui a l'oeil
sec. Z'e.. Betrachten.
Oabetralied, b. n. niet betralied, qui nest
pas grille , e. Het eerfle vender moet gij
lawn, M ne faut pas griller la premiere
fenette, la laisser sans grille.
Onbetrapt, b. n. niet betrapt, niet verrast,
niet overvallen. qui n'a pas ete attrapd,
on surpris , e. sans titre attrape , e. ou surpris, e. —, (met de voeten) pas fouls, e.
aux pieds, etc.
Onbetreden , b. n. niet betreden, qui n'est
pas frays, e. on battu, e.
Onbetreurd, b. w. niet betreurd, qui n'est pas
regrette , e. ou pleurd, e.
.0nbetrokken , b. n. niet betrokken, zie Betrekken ; inzonderh. niet bewolkt, qui n'est
pas convert , e. de nuages , clair,,e. set ein4e.
Onbetuigd, b. n. niet betuigd, qui n'est pas
attests, e. sans ternoignage. God heeft zich
gelaten , Dieu s'est manifesto awes.
niet
Onbetuind, b. n. niet betuind, qui West pas
entourd , e. do hales. — laten, ne pas entourek de hales. — blijven, ne pas etre entotte. de hales.
Onbetwijfelbaar,, zie Ontwijfelbaar.
n. niet betwijfeld., dont on ne
Onbetwijfeld,
doute pas. Eerie ocbetwijfelde waarheid ,
tine vdrite dont personne ne doute.
Onbetwist, b. n. niet betwist , qui n'a pas encore tits contests, e. incontestd , e, generalenient teen , e.
Onbetwistbaar , b. n. dat niet betwist
worden, incontestable, indisputable. Eene
onbetwistbare waarheid , one veritd incontestable. —, bijw. incontestabkment.
Onbetwistbaarheid, t vr. incontestei bilite.
Onbetwistehjk, zie Onbetwistbaar.
Coabevaarbaar, b. n. dat Met bevaren kan worden , innavigable. Het ijs maakt die zee —,
les glaces rendent cette mer innavigable.
Onbevallig, b. n. met bevallig, deplaisant,
disgracieux , se, desagreable, morfig, manssad e. —, bijw. Usage dablement , maussademeat.
Onbevalligheid, yr. tnauvaise grace, f , manque d'attraits, m. maussailerie, deplaisance,
laideur,
Onbevalliglij k , zie Onbevallig , bijw.
Onbevaren, b. n. niet bevaren, waar Met' gevaren is , qui n'a po'nt ete frequents , e. oh
it n'y apas en de navigation, infrequenti, e.
Eeu Matr00$1 fin matelct non emmarine. ,
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die nietgevaren heeft , qui West pas emmarine,
e. non-emmarine, e. qui n'est pas experimente , e. sur riser, qui n'a pas le pied mar in.
Onbevatbaar, zie Onbevattehjk , in de I. beteekenis.
Onbevatbaarheid , zie Oabevattelijkheid , in de
I. beteek.
Onbevattelijk, b. n. dat niet bevat kan
worden, incomprehensible, inconcevable , intelligible. —, die niet gemakkelijk bevat,
dote, stupide, bete, idiot , te. d'une
maniere incomprehensible, d'une maniere
stupi de, stupide.ment, inconcevablement.
Onbevattelijkheid, yr. incompraensibilite. —,
stupidite , Misc.
Onbeveiligd, b. n, niet beveiligd, qui West
pas sauve , e. garanti , e. ou assure e.
Onbevestigd, b. n. niet bevestigd , qui n'est
point confirms, e. tatifie , e. ou affirtne,
e. Geretelijk —, homologue, e. ( van fieden ,)qui n'est pas fortifie , e. — laten re
pas fortifier.— blijven, ne pas etre fortifie, e.
Onbevingerd, b. n. met bevingerd, que l'on
n'a pas touché , e. avec les doigts.
Onbeviekkelijk, b. n. niet bevlekkelijk, qui ne
peut etre
bijw. sans tache ,sans
souillue e ,
Onbevlekt, b. n. niet bevlekt, qui West pas
tache , e. e. ou sali , e; fig. zonder
(zedelijke) vlek, sans tache, immaculd . e.
De onbevlekte ontvangenis van Maria, (bij
Roomschgez.) la conception immaculde , on
l'immaculde conception, de la vierge. —,
bijw., purement.
Onbevlektheid , vr. parole.
, kuischheid,
chasted.
Onbevochten , zie Onbefireden.
Onbevloerd, b. n. niet bevioerd, qui n'estpas
(met fleenen ,) pave, e. on (met planken ,)
planchdie. — laten, ne pas paver on planchair. blijven , ne pas etre pave , e. on
planchdrd.
Onbevocntigd, b. n. niet bevochtigd,
n'est pas arrose , e. humecd , e. ou mouiile.
e. — laten , ne pas etre are ose , e. humectd ,
e. ou
, e.
Onbevoegdclijk , bijw. incompetenernent.
Onbevoegd, b. n. niet bevoeg-, qui n'est pas
en droit. (in de pral.t.) incompetent , e. Een
— regter, en loge incompetent , e.
Onbevoegdheid, AT. incompetence.
Onbevoeld, zie Onbetaot.
Onbevolen, b. n. niet bevolen , qui n'a pas
Cte ordonne , 0. ou commands , e.
Onbevolkt, b. n. niet bevolkt , qui n'est pas
peuple, e. inhabits, e. depourvu, e. d'habitants. — laten , ne pas peupler. — blijven,
ne pas etre people, e.
Onbevoordeeld, b. n. niet bevoordeeld , qui
n'est pas favorise e. sans avoir la moindre
faveur.
piOnbevooroordeeld,
b. n. en bijw. sans
din-es.
Oabevooroordeeldheid vr. .tat de celui qui
est sans prejuges.
Onbevoorregt, b. n. islet bevoorregt, qui n'est
pas privilegid, sans privileges.
Onbevorclerd, b.-n. met bevorderd, qui n'est
pas avance , e. Cleve, e. ou promos. Zie
Bevorderen.
Onbevracht, b. n. niet bevracht , qui n'estpas
write, 0. ou charge, e. sans charge, stir
son lest; zie Bevrachten. laten , ne pas
offreter ou charger.
Onbevredigd b. n. niet bevredigd, qui n'est
point 'apaisi, c. contents, e, ou, accommo410 e. sans etre apaid e. eontente e.

ac-
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accommode , e. laten, ne pas apaiser,,
0, stable; fig. onverzettelijk 9 onverbiddelijk ,
ine'branlable, immobile, insensible, dur, e.
contenter ou accommoder; zie verder Bevredigen.
inexorable, inflexible; —, bijw. inexoraOnbevreesd, b. n. niet bevreesd, qui n'a point
blement , insensiblement , inflexzblement.
tie peur, qui est sans crainte et sans peur, Onbewegelijkheid, vr. immoinlite ; fig. insert,
intrdpide, hardi , e. assure, e. qui nest pas
rermete,
, constance.
alarms, e. resolu, e. , bijw. 5 hardiment, Onbewerkt, b. n. niec bewerkt, qui n'est pas
resolument, sans peur on sans crainte, ayes
travailld , e. ou mis ,e. en oeuvre.
assurance , intrepidement.
Onbewettigd , b. n. niet bewettigd, illegitime,
Onbevreesdheid , yr. , hardiesse , assurance,
illegal, e.
intrepidite. voor fpoken, etat de celui on Oni4Fwezen, b. n. niet bewezen, qui n'est
de celle qui n'a pas pour des revenants.
pad prouve , e.
Onbevriesbaar,, b. n. dat niet bevriezen kan, Onbewierookt, b. n. niet bewierookt ,
qui ne pent se geld;.
n'est pas encensd, e. 4 qui on n'a pas o
de Pencens.
Onbevrijd, b. n. niec bevrijd, qui ;Pest pas
afranchz, e. e. ou de'livró , c. qui Onbewijsbaar, zie Onbewijsfelijk.
n'est pas garanti, e. on degage.
Onbewijsbaarheid, yr. improbabilite.
Onbevroren, b. n. niet bevroren, qui n'estpas Onbewijsfelij k, b. n. dat niet bewezen kan
geld , e. fig. clerk, robustc, fort, e.
warden, qu'on ne saurait prouver, improOnbevrozen, zie Onbevroren in de eigenl.
bable.
beteek.
Onbewilkomd, zie Onbewelkomd.
Onbevrucht, b. n. niet bevrucht, qui n'est Onbewilligd, b. n. niet bewilligd, qu'on n'a
pas feconde , e; inzonderh. van Gene vrouw,
pas accords, e. qu'on a refuse ou ejette.
qui n'est pas enceinte. — blijven , ne pas Onbewimpeld , b. n. fig. nine bews nipeld,
devenir enceinte , calque.
rondnit, qui n'est pas deguisi, e. ingenn,
0 nbevt:ild, b. n. Diet bevuild, qui n'est pas
e. sincere. —, bijw., ingenun2ent sinceresali , e. souilli , e. (gemeen.) embrend, e.
went, sans deguisement, fianchement.
Onbewaakt, b. n. niec bewaakt, qui n'est pas Onbewit, zie Ongewit.
garde e. on surveil/6 , e. sans gar de.
Onbewoeld , b. n. niec bewoeld, qui n'est pas
laisser sans garde on sans surveillan—laten,
fourre, e; zie Bewoelen.
blij
ce. —
ven, rester sans garde on sans Onbewogen , b. n. niet bewogen, qui n'est
surveillance.
pas mu, e. ou agitd, e. etc. Zie Bewegen ;
0 nbewaard , b. n. nice bewaard 9 qui n'est pas
fig. niec bewogen of aangedaan, qui n'est
garde . e; sans garde , sans defense, non pt 6pas emu, 0. on attendri, e. insensible, dur,
serve, on garanti, e. — laten, laisser sans
e. sans titre en2u, e. on attendri, e. Wie
gas de ou sans defense. — blijven, rester sans
kon zulk eon fchonwfpel — aanzien qui
garde ou sans defense.
pourrait voir tin tel spectacle sans etre emu!
Onbewaarheid , b. n. niet bewaarheid, qui Onbewolkt, b. n. niet bewolkt , qui n'est pas
West pas verifid, e. on prouvd, e. — laten,
convert, e. de nuages , sans images, se; ein ,
roe pas verifier on prouver. — blijven, ne
e. clair,, e; fig. Een gezigt, tin front
pas se verifier.
on visage serein.
Onbewald, b. n. niet bewald, sans rempart, Onbewouderd, b. n. niet bewonderd, qu'on
ouvert, e. --laten , laisser ouvert, e. on
n'admire pas, sans etre admire, e. — blijsans rempart. blijven, rester ouvert, e.
ven, ne pas etre admire, e.
on sans rempart.
Onbewoonbaar,, b. n. dat 'niet bewoond kan
Onbewandeld, b. n. niet bewandeld, oh l'on
worden, inhabitable, qui ne pent etre han'a pas mar on Pon nes'est pas promene,
bite, e.
infrequente, e. Laat dit pad —, ne yous Onbewoonbaarheid, vr. qualite de ce qui est
promenez pas stir ce sentier. Dit pad moet
inhabitable.
— blijven, it ne fact pas se promener sur Onbewoond, b. n. niet bewoond, inhabits,
ce sentier.
e. desert , e. Een tine maison yaOnbewapend, zie Ongewapend.
canto.
Onbewafemd, b. n. niet bewafenid , zie On- Onbewonelijk , onbewoonlijk. ) zie Onbebezwalkt in den eigenl. zin.
woonbaar.
Onbewasfen, b. n. niet bewasfen, qui n'est Onbewust , b. n. niet bewust , onbekend, igpas convert, e. nu, e.
cord , inconnu, e. als : Dat is
lk
Oubewaterd ,, b. n. niet bewaterd, ,qui n'est
ben daarvan je Pignore, je ne le sais
pas arrose , e. abt euve , e. baigne , e. on
pas, je n'en sais rien, je n'en ai aucune
humecte , e. — laten, ne pas arroser,, etc.
connaissance.
— blijven, ne pas etre arrose, e. etc.
Onbewustheid, yr. ignorance.
Onbeweegbaar, zie Onbewegelijk.
Onbezaaid, b. n. niet bezaaid, qui n'est pas
Onbeweegbaaiheid, zie Onbewegelijkhei.I.
ensemence , e, — laten, , ne pas ensemencer.
Onbeweend, b. n. nice beweend, qui n'est
— blijven , ne pas titre ensemence , e.
point pleure , e. deplore, e. on regrette , e. Onbezabberd, b. n. niet bezabberd, qui n'est
sans etre _pleure, e. deplore, e. on regrette,
pas convert, e. de bave , sans bave.
e. — laten, ne pas pleurer, deplorer on re- Onbezadigd , b. n. niet bezadigd, immodere,
gretter. -- blij ven, ne pas titre pleuf d , e.
e. ineonsidet e , e. etourdi , e. óvapore , e.
deplore, e. ou tegrette, e.
bijw. immoddrement , etourdiment,
Onbeweenlij k , b. n. dat niet verdient beweend
la legere.
to warden, qui ne merits pas d'être pleure, Onbezadigdheid„ yr. etourderie, humour voe. deplore, e. on rep ette , e.
lage , legerete.
Onbeweerd, b. n. qui n'est pas soutenu, e. Onbezand, b. n. niet bezand, qui n'est pasdefendu,,e. ou assure, 0.
sable , e. on convert, e. de sable, on de
Onbewegelijk, b. n. dat' niet bewogen kan
gravier.
worden, immobile, inebranlable. Eene on- Onbezeerd, b. n. niet bezeerd, qui n'est point
bewegelijke rots, tin ;ocher inibranlable.
blesse, e, sans blessure. blijven, ne pas
dat zich niet beweegt, vastrerme,constant,
tithe blessd , e.
On-
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Onbezetverd, zie Onbezabberd.
Onbezegeld, b. n. niet bezegeld, gilt West
point scene, e. on cachets, e. sans sceau.
Onbezeild, b. n. niet bezeild, waar niet geniet:goed zeizeild is; zie Onbevaren.
lende, als: Een —fchip, tin mauvais voilier.
Onbezet, b. n. niet bezet , qui n'est point eccupe , e. — laten, nepas occuper. — blijven,
ne pas etre occupe, e. —, (van een ambt ,)
niet bekleed, vacant, e. laten , laisser
vacant , e. — blijven , rester on etre va•
cant , e.
Onbezeten, b. n. niet bezeten, ('zie Bezitten ,) qui n'a point de pos.sesseur,, que personne ne possetle.
Onbezield, b. n. niet bezield, inanime, e.
sans vie.
Onbczien , b. n. niet bezien , qu'on n', a pas ree. ou , spas examine , e. fpreekw.
garde
- onberouwd, a tout hasard, vaille que
vaille.
Onbeziens, bijw., zonder iets te zien of gezien te hebben, als: lets — koopen, acheter q. ch. sans le voir ou sans l'avoir vu.—.
onbedachtzaam , inconsiddrement , Meretnent.
Onbezigtigd . b. n. niet bezigtigd, qui n'a pas
Oa examine, e. ou visite , e. Niets — laten , examiner tout. Niets bleef — , on examine tout.
Onbezocht , b. n. infrequente, e.
Onbezoedeld, b. n. niet bezoedeld, qui n'est
pas souffle, e. on sali, e. sans tache.
Onbezoldigd, b. n. niet bezoldigd, qui n'est
pas soudoye solde ou salarie, e. sans paye.
blijven, rester
— laten, laisser sans paye.
sans paye.
Onbezongen, b. n. niet bezongen, qui n' a pas
tits chante, e. sans etre chante, e. ou
bre 9 e. — laten, ne pas -chanter ou celebrer.
— blijven, ne pas etre chante, e. ou
Zie verder Bezingen.
Onbezonken, 13. n. niet bezonken, qui n'est
pas devenu , e. clair, e.
Onbezonnen, b. n. onbedachtzaam, inconside, e. etourdi , e. mal-arise , e. evapore , e.
icervele , e. bijw., inconsiderement ,
etourdiment, en eaurdi , a Petourdie.
Onbezonnenheid, yr. inconsideration, etourderie, imprudence, inadvertence.
Onbezoomd, b. n. niet bezoomd, qui n'est
pas ourld , e,
Onbezorgd, b. n. niet bezorgd of bekommerd. Zorgeloos, insouciant , e.; zie Onbekommerd. waarvoor niet gezorgd
is, qui n'est pas soigné, e; neglige , e.
Men heeft mij niet gelaten, on ne m'a
pas neglige. — 9 door geene angftige zorg
verkregen, obtenu, e. sans inquietude, ou
sans beaucoup de peine; fig. Hij eet —
brood, it ne dui co4te pas beaucoup tie peine
a vivre, it a son pain cuit.
Onbezorgdheid, zie Onbekommerdheid.
Onbezwaard, b. n. niet bezwaard , gedrukt , qui
n'est pas chargé ,e. d'impits, qui nepaye point
de droits, greve, e. (bij regtg. )— , ( van vaste goederen :) waarin geene kapitaletrgevestigd zijn, qui n'est pas hypotlzeque, e. qui
n'est pas charge, e. d'hypotheque. Al zijne
auctin de ses biens n'est hygoederen zijn
potheque ; fig. —, onbekommerd, tranquille.
Onbezwaardheid, vr., exemption d'impOsts ou
d'hypotheque; fig. , tranquillite d'esprit.
Onbezwachteld, b. n. niet bezwachteld, qui
n'est pas emmaillote, C. fig. zie Onbewimpeld.
Oubezwalkt, 1), n. niet bezwalkt, qui n'est
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pas offusyne, e. obscurcf
terni, e. fig.
qui n'est pas noirci , e. ou fletri, e.
Onbezwangerd, b. n. niet bezwangerd, qui
n'est pas engrossee on enceinte. — blijven,
ne pas devenir enceinte.
Onbezweet , b. n. niet bezweet , qui n'est pas
mouille , e. on couvei t, e. de sueur.
Onbezweken, b. n. met bezweken, intrepide,
f7—me , constant, e. Een — moed, un courage inflexible ou inebranlable.
Onbezwijkelij k , b. n. dat met bezwijken kan,
ferme, persevei ant, e. inebranbable. Een
onbezwijkelijke cooed, un courage inibranlable , invincible on inflexible.
Onbezworen, b. n. niet bezworen, qui n'est
pas aflirme , e. par serinent, qui n'est pas
Sure, e.
Onbillijk, b. n. niet billijk, infuste, inique,
deraisonnable, irraisonnable. Dat is —,
cela n'est pas equitable. Eene onbillijke
handelwijze , U12 piocede injuste. Een —
verzoek , tine pretention deraisonnable,malhonnete. Een onbillijke prijs, un prix deraisonnable on excessif.
bijw., injustement , d'une maniere deraisonnable.
Onbillijkheid, yr. injustice„ iniquite.
Onbindbaar, zie Onbindelijk.
Onbindelijk , b. n. dat niet gebonden kan worden , Won ne pent Tier.
Onbloedig, b. dat met met het fiorten van
bloed gefchiedt, non-sanglant. Een — offer,
un sacrifice non sanglant.
Onbluschbaar, b. n. dat niet gebluscht kan
worden, inextinguible. Zie Onuitblasfchelijk, enz.
Onuitbluschbaarheid, yr. inextinguibilite.
Onblutsbaar, b. n. dat niet geblutst
kneusd kan worden, qui ne pent titre tneurtri, e. ou froisse, e.
Onboersch, b. n. niet boersch, qui n'est pas
rustique. Een onboerfche boer, uri paysan
qui n'est point rustique.
Onboerschheid, yr. exemption de rusticate.
Onboetbaar, zie Onboetelijk.
Onboetelijk, b. n. dat niet geboet kan worsen , inexpiable. Onboetelijke misdaden,
des crimes inexpiables ; onherftelbaar , irreparable. —, bijw. ire eparablement.
Onboetvaardig, b. n. niet boetvaardig, impenitent, e. endurci, e. bijw. avec impenitence, sans repentir.
Onboetvaardigheid, vr. impenitence,
endurcissement, m.
Onboetvaardiglijk, zie Onboetvaardig, bijw.
Onbondig, b. n. niet bondig, qui n'est pas
solids, inefficace.
krachteloos, nul , le.
verkiaren, declarer nul, le.
Voor
Onbrandbaar, b. n. niet brandbaar, incombustible. Een — ligchaam, un corps incombustible.
Onbrandbaarheid, vr. incombustibilite.
Onbreekbaar, b. n. niet breekbaar, qui ne
peat titre rompu, e, infrangible, onfmeedbaar,, non-malleable.
Onbreekbaarheid, vr. qualite de ce qui ne
pent etre rompu.
Onbrekelijk, zie Onbreekbaar.
Onbroederlijk, b. n. niet broederlijk, qui
n'est pas fraternel, le. bijw. d'unemaniere qui n'est pas fraternelle.
Onbruik, o.; het tegendeel van gebruik, ongewoonte, non-usage, en. desuetude, decadence, f: oubli, m. Dat is reeds lang
in—(gekomen, geraakt), cela est def. ti longtemps hors d'usage. Dat is in —, cela est
hors d'usage , n'est plus en vogue ou en uspge.
Onbruikbaar,, b. n, dat men niet gebruiken
kan
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kan, don't on ge peut se servir, oi s sell
el aucun usage, qui n'est pas propre a tel
usage, qui n'est plus de service; inutile. — hors. tie service, hors &usage. Maken, mettre hors d'etat de servir, differveer. Een onbruikbare wages, een — geweer,, an chariot, une arms dont on ne pent
plus se servir, qui n'est plus tie set vice. Een
middel, een onbruikbare weg, un moyen, un chemin impraticable. Men heeft bevolen 9 deze muntftempels — te waken, on
a otdonne de difformer ces coins.
Onbruikbaarheid, vr. qualite d'une chose dont
on ne pent plus se servir.
Onbuigbaar, b. n. dat niet gebogen kan,worden , inflexible, raide, impliable, imployable.
Onbuigbaarheid, yr. inflexibilite.
Onbusgzaam 9 b. n. dat niet te buigen is, onbuigbaar, inflexible, qui neplie pas, raide;
fig. onverzetteiijk , inflexible , indocile ,
desobeissant, e. altier, àre.
Osibuigzaarnheid, yr. inflexibilite, raideur;
fig. indocilite, desobeissance.
Onburgemeesterlijlt, b. n. niet burgemeesterlijk , qui ne convient pas a un bourgmestre.
Een
gedrag, tine conduite qui ne convient
pas a tin boui gmestre. —, bijw. als: Hij
handelt zeer
n'agit point en bourgmestre.
Onburgerlijk, b. n. niet burgerlijk, (zie Burgerlsj k) incivique. Een gedrag, tine
conduits incivique; fig. incivil, e. anticivique. *
bij w. d'une manière incivique;
fig. incivilement.
Onbuurlijk, b. n. niet volgens de gewoonte
van eenen goeden buur, qui ne convient
pas a un bon voisin. —, bij w. als : handelen , ne pas air en ben voisin.
Once, yr. en o. (wanneer men bet onz. gefl.
bersgt , zegt men meestal One oudt ij d s :
twee food, once., f; thans: tiende gedeelte
van een pond, of teen lood, hectogramme
tn.
(bij apothek.) twaalfde gedeelte
van een pond, once, f.
Onchristelijk, b. n. niet christelijk, indigne
d'un chretien, contraire a la doctrine chretienne , pen chretien, ne. antichretien, no.
Een— lever leiden, mener une vie indigne
d'un chretien; pen con, forme du christianisme.
pen chtetiennement , durement ,
inhumainement.
Onchristelijkheid , yr. impute , inhumanite, f.
bat bat ie.
antichruttanisme ,
Onchristen, m., die geen christen is, nonchretien, qui West pas chretien, qui ne
confesse pas la religion chretienne; fig. goddeloos mensch, impie, homme impie.
Oncijnsbaar, b. n. niet cijnsbaar, qui n'est
pas tributaire, qui ne pale point de to ibut
exempt de tallies.
Ormijnsbaarheid, yr. itat de celui qui n'est
pas tributaire,- no. exemption de taille.
Ondaad , y r. misdaad 5 fchanddaad, wandaad. ,
for fait, me fait, delit, crime atroce,
Ondageluksch 5 b. n. niet dagehjksch , qui n'arrive ou que Pon n'a pas tons les fours.
Ondank , m. gemis van dank, ingratitude, f.
fpreekwoord. — is 's werelds loon, le monde
bij iepale on recompense d'ingratitude.
mand behalen, desobliger q. q. Iemand
weten, savoir mauvais gres a q. Mijus
ondanks, a contre-coeur; en depit de moimime.
Ondankbaar , b. n. niet dankbaar , ingrat , e.
Eenen ondankbaren- verpligten, obliger un
ingrat; fig. van den grond Welke met op-
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brenf.v,t 'overeetikomftig de dibeite, die men
zich tot het bebouwen van denzelven geeft,
gehjk ook van andere dingen, die de moeite
niet beloonen, ingrat , e. —, bijw. , avec
ingratitude.
Ondankbaarheid, yr., ingratitude, f. manque
de reconnaissance, tn.
Onclankbaarliik, zie Onclankbaar, bijw.
Ondanks 9 voorz., niettegenilaande, malgre;
en depit de; contt e , nonobstant. Zijns —
malgre liii. — zij ne tegenkantingen , endepit
de son opposition.
Ondeeg, yr., toeftand die niet is, zoo als hij
behoort 5 etat qui n'est pa; comme it faut.
Dat is te —, cela West pas commie ;7 taut.
Te —, (onpasfelijk ,) indispose, e. malade.
Zij was zeer te —, elle etait ties malade.
fie —, (gansch niet braaf,) tees-mal, pap:
Bien.
Ondeel, 0. volgens de flelfels van fommige
wijsgeeren een van die ondeelbare flofies ,
waaruit de wereld zou ontflaan zijn , attitne, tn.
Ondeelachtig, b. n. niet deelachtig, qui ne
patticipe pas a, qui n'a point de part a. —
aan eenig goed, n'avoir nulls part a quelque
bien.
Ondeelbaar, b. n. dat niet gedeeld kan worden 9 indivisible, impartable Een — wezen ;
zie het betere Ondeelige. —, bijw., indivisiblement.
Ondeelbaarheid, yr., indivisibilitd , impartiabilite.
Ondeelbaarlijk; zie Ondeelbaar, bijw.
Ondeelig, b. n. tot een enkel ding behoorend,
individuel, le; zie het betere Ondeelbaar.
Ondeelige , m. (nieuw w.) ondeelbaar wezen
van elk geflacht of van elke foort, bijzonder rnensch of perfoon, individu.
Ondeeliglijk ; zie bet betetc Ondeelbaar.
,
Ondege ; zie Ondeeg.
Ondenkbaar, b. n. dat zich niet laat denken,
inimaginable.
Onder, voorzetf. het tegengeflelde van boven, met,betrekking tot sets, dat omhoog of
boven is , sous, au-dessous de , dessous, par
dessous, --tint dak, sous le toit. De volken onder de linie , les peu_ples qui sent sous
la ligne. Een paard. — den man, an
cheval de selle. — eenen boom gaan zitten,
s' asseoir sous Nun arbre. — iemand wonen,
titre loge , e. au-dessous de q. q. Men beefs:
dit van — de tafel (in den dagelijkfchen
fpreektr. — de tafel van daan 9 ) gehaald ,
on a tire cela de dessous la table. Hij is hun
— (of van —,) den arm weggegaan, it lui
est passe par-dessous le bras, — den blaauwen hemel flapen, coucher a la belle &oil°.
— eene deken liggen of flapen, coucher sous
une couverture. fig. Met iemand onder gene
deken liggen , flapen, (heimelijk eens zijn ,)
s'entendre avec q. q., titre de concert avec
1. q. — water 'tun 9 titre inonde, e. De
beeie kelder ftaat — bier, la cave est inondee de bihre. — water zetten, inonder.
— iemands oogen komen , pardtre devant q. q.
Iemand — de oogen zien, (hem niet vreezen) ne point craindre q. q. , preter le collet , a q. q. Daar fchuilt lets —, it y a q.
ch. de cache la-dessous. — den voet halen,
abattre, renverser. — den voet geraken,
raken, etre abattu, e. ou renverse , e. tom:
ber a la renverse, tomber par terre. — den
voet fchieten , tuer; toucher sur le carreau.
— den fchijn , sous prgtexte, sous couleur,
sons ombre , sous le masque. — den fchijn
der (lend., sous le' masque de la vertu. —
den
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den wind zijn, etre sous le vent. het
groote zegei, sous le grand scean. Een
kind — de roede houden, tenir un enfant
sons la discipline. — eede belooven, promettresous la foi du serment. Schrijf mij
— het adres van mijnen broeder,, ecriveztnoi sous l'adresse de mon f'rere. Het regiment is — de wapens, le regiment est sous
les artnes. iemands vanen dtenen, servir
sous les drapeanx de es. q. — de plak Itaan,
etre sous in fertile. — voorwaarcle, a conditio=n. fig. Eenen hand van onderwerping,
onderdanigheid of verhinderin 3 aanduidende, sous. iemands magi flaan of zijn,
etre sons le pouvoir de q. q. Degenen (he
de,wet van Mozes leefden, cents qui ont
vecu sous la loi de Moise. — het juk brengeu , ranger sous sa domination, subjuguer,
assujettir. iemand fiaan , eito e assujetti , e.
ou sotimis,'e. a q. q. , de'pendre de q. q. In de
geleerdheid is hij verre — hem, it beaucoup au-dessous de lui en savoir.—, een minder getal, voor eenen minderen prijs, als:
Ik kan het niet — honclerd gulden geven ,
je ne saurais le laisser a moms de cent florins. — de markt verkoopeo, vendee andessous du prix courant, gdter le metier.
- een zijn aan eene plaats, to gelijk met
atderen aanduidende , entre, parmi met tit
onderfcheid, dat parmi altij d een grooter
aantal, terwij1 entre bepaaldelijk twee of
drie bij elkander veronderfielt. — vrienden , entre arms. Zij hebben de erfenis
- zich verdeeld , ils out partage l'hdrions, — ons gezegd,
tege entre env.
sots- dit ens-, e nous. Welk onderfcheid
is er — de menschen! quelle difference it y
a d'homme a homme ! Het onkruid — de
tarwe , Pivraie parmi le bon grain. Het
y olk — hetwelk ik ben, le people parmi lequel je suis. Men telt hem — het getal der
geleerden , on le compte du , au nombre des
savants. Ik heb uw dichtfiuk — mijne boeken gevonden, Pal trouve votre poetise parmi mes livres., Wij waren er — ons vieren,
nous y &ions quatre. lets — harden
hebben, avoir q. ch. entre les mains, y
de menfchen komen, joir
monde. — het yolk komen, devenir public,
(AANM.
In dezen zin worth het verique.
keerdelijk met werkw. zamengefteld, dewijl
er altijd een door het voorzetfel beheerscht
woord bij that, onder-breijen, (breijende
met iets mengen). Zij heeft de blaauwe
draden er order gebreid, elle y a mile les
ils blew en tricotant). gedurende,
f
durant, pendant. — de preek, pendant ou
durant le sermon. (AANM. In dozen zin bedient men zich, zoo mogelijk liefst van het
zoogenaamdegerondif, als : — het &nen van
tranen , en fondant en larmes. — den arheld, en ttavaillant ; — het danfen 5 en dansant; — het ontbijt, en dejennant ;)
gedurende, gedurende dat . . . regeerde ,
SOUL - de regering van Alexander, sous
le regne d'Alexandre. — een gelukkig gee. sous nose
iternte geboren zijn, etre
bijw. beneden ,
keureuse constellation.
en bas, par bas, dessous. Hij is —, it est
en has. Hij woont it est loge par has.
Den weg — om nemen, ptendre la route
par en has. — aan zitten, avoir le has bout,
la derniere place. — aan de bladzijde,
has de la page. — aan den berg , au bas,
du pied de la monttsgne. — nit het hol, du
has on dt1 fond de la caverns. Van — op ,
zie Onderen. Zich -- in den pot aanzetten,
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prendro ass fond du pot. Te , als : Te —
brengen (waarvoor door fommigen ook : Te
— doen , gebruikt is), asszijettir, subjuguer,
ette subjugue, e.
vaincre. Te —
raken, battre en retraite, se ruiTe
ner, atteindre le fond du pot. Hij moet
er — , it fact qu'il — door,
par dessous. — het water door zwemmen,
nager entre deux eaux. AANM. Onder komt
oox , even ale de meeste andere voorzetfels,
met uitlating van eon werkwoord.voor, hoewel zeldzaam, als: De zon ts — (gegaan),
le soled est concise. Ik heb hem — (geworb. n.
pen), je Pai fete par terre.
inferseur, e. verou d. , enkel nog gebruikelijk in den overtr. tr. , zie Onderfle.
Onderaan, zie Onder, bijw.
Onderaardsch , b. n. dat onder de aarde is,
souterrain, e. Een hol , zone caverne,
grotte, sin antre. Een onderaardfehe weg,
zon chemin souterrain. — visor , feux soutergangen , des saute'
rains. Onderaardfche
rains. Het ondernardfche rult, le royatime
des morts , Pempire de Pluton. De —e goden , les dieux infernaux. Onderaardfche
begraafplaatfen, catacombes 5 m. pl. Een —
onderaardsch gewelf in eene kerk, waarin
men dooden begraaft, sine crypte.
Onderadjudant , tn., sous-adjudant.
Onderadjudantsplaats, yr., place de sous-acljudant.
Onderadmiraal, tn. die in rang op den Admiraal volgt, vice amiral.
Onderadmiraalfchap, o., vice-amirante , f.
Onderaf, zie van Onderenaf op Onderen.
Onderafdeeling, yr. afdeeling van eene
ling, subdivision. In onderafdeelingen fplitfen , subdiviser.
Onderambtman , m. , die in rang op\ eenen
ambtman volgt, vice-bailli.
Onderarm , m. , onderfie gedeelte van den
arm , dessous du bras.
Onberbaatie , o., gemeenf. baaijen onderrok ,
jupon de baiette, m.
Oncferbaas, m. , tweede bans, meesterknecht,
maitre-valet, maitre-garcon.
Onderbaas, vr., (in de bouwk.) onderzetfel
van eenen pilaar, soubassement, m.
Onderbalk, m. (in de bouwk.) bindbalk; at,
chitrave, f.
Onderband , m. (bij wondh.) eerste band ,
sous-bande, f.
Onderbaljuw, m.
Onderbank ; yr. benedenftei bank, Banc infideur , banc de dessous, f.
Onderbasfa, nr. (in Turkij e,) ambtenaar, die
op den basfa in rang volgt, sous-bacha.
Onderbast , m. tegenft. van buitenfte bast , icorce de dessous, f.
Onderbed , o. , tegenftell. van een boven- of
dekbed, lit de dessous, (matelas,) m.
Onderbek, m., onderfie kakebeen , van fommige dieren , (in Gelderl. en elders) (mdchoice inferseure, f.
Onderbeul, m. , beulsienecht , valet de bourreau.
Onderbevelliebber, m., tweede bevelhebber,
vice-commandant , commandant en second.
Onderbevelhebberfchap, o. , charge de vicecommandant, f:
Onderbevelhebberspost, m., zie Onderbevelohebberfehap.
Onderbinden, b. n. (ik bond onder, heb
dergebonden ,) onder iets antlers- binden,
(ik onderliar dessous , ou par-dessous.
bond, heb onderbonden eenen band aan
het onderfie deal van iets leggen, van onderen met eenen band voorzien, faire sac
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-ligature, en dessous serrer avec tine ligature. Onderbroek , yr., broek die onder eene andere
serrer le cordon ombilical
broek gedragen wordt ; ook voor vrouwen,
De navelfireng
hoewel ten onregte , daar deze geene andere
avec une bande. Eene kraamvrouw —, bander
broeken dragen , calecon , tn.
une accouchee.
Onderbincting , vi., action de tier par dessous, Ontierbroken , verl. deelw. van Onderbreken.
action de faire une ligature, de bander de Onderbrokkelen , b. w. (ik brokkelde onder,
heb ondergebrokkeld ,) Zie Inbrokken.
dessous.
Onderblad, o., benedenfle blad , feuille de Onderbuigen , b. w. , (ik boog oncler , heb on=
dergebogen ,) buigende onder iets brengen,
dessous, f.
plier sous q. ch. fig. onderwerpen, assujetOnderbleer , verl. t. zie Onderblijven.
subjuguer, dompter.
Onderbleven, verl. deelw. van Onderblijven.
, (ik bleef onder, ben on- Onderbuik , yr. , benedenfle gedeelte van den
Ondernitjven, o.
buik , bas-venue, abdomen, hypogastre, tn.
dergebleven,) onder jets (inzonderh, waHetgene tot den onderbuik behoort, abdomiter,) blijven, rester sous l'eau. Hij tan wel
nal, e.
een kwartier — , it est en etat de rester un
beneden blij- Onderbuiksfpier., vr., muscle abdominal ,
quart d'heure sons l'eau.
yen , met boven komen, rester en bas , par Onderbuiksziekte , vr. , maladie du bas-ventre.
niet wel groeijen , den Onderburgemeester,,
perfoon , die bij af•
terre ;—, (bij
wasdoin beletten , rabougrir,, ne pas croitre,
wezeudheid des burgemeesters zijne plaats bekleecit , vice bourgmestre , adjoint-maire.
( ik onderbleef, ben onderne pas grandir.
gebleven,) geene plaats hebben, ongedaan Onderburgemeesterfchap, o., charge de vice bourgmestre.
biuven, ne pas se faire , n'avoir pas lieu ,
Onderconful, m. vice-consul.
n'etre pas acheve , e. rester imparfait, e.
dwerg, pygmee, ce qui Onderconfulfc-hap , o- vice-consulat , tn.
Onderbluffel, o. ,
Onderbuur, in., voisin qui est loge au-dessous
ne croit pas Dien, nain, tn.
de nous.
Onderbloem , yr., benedenfte bloem , fleur de
Onderdaags, bijw.., dezer dagen, Pautrejour,
dessous.
depuis peu, ces 'ours passes.
gezant tusfchen twee of weer
Onderbode,
perfonen , envoye entre deux on plusieurs Onderdaan , b. n. (veroud.) onderworpen , sujet, te.
personnes.
(ik onderboette, heb on- Onderdaan , m. (a) degene , die aan iemand,
Onderboeten , o.
derboet ,) ophouden te arbeiden ; cesser de
inzonderh. een' vorst , onderworpen is ,
sujet. Onze Koning bemint zijne onderdatravailler.
nen, noire roi aime ses sujets. Onderdanen ,
Onderbokfe, zie Onderbroek.
Onderbond , verl. t. zie Onderbinden.
onderhoorigen eens_bestuurs, administres.
Onderbonden , verl. deelw. van Onderbinden. Onderdalen , o. w. (ik daalde onder, ben on, waarborg, garant, tn. cauOnderborg ,
dergedaald), nederdalen zonder gezien te
worden, descendre (de manihre A ne pas
lion, f. repondant, pleige, refuge, in.
etre vu, e.). en catimini.
, borstrok onder eenen anOn derborstrok ,
deren , camisole, f. ou gilet de dessous.
Onderdanig, b. n. onderworpen , sujet, te,
Onderbouwen, b. w. (ik bouwde onder, heb
obeissont, e. soumis, e. Iemandzijn,.
ondergebouwd ,) bouwende of ploegende
étre soumis, e. a q. q.als woord van
onder den frond brengen, couvrir de terre
beleefdheid, obeissant, e. ?nimble. UW onen labeurani ou avec la chat-rue. —, ( ik onderdanige (onderdanigfie) dienaar, votre trisxlerbouwde , heb onderbouwd,) een gebouw
humble ou tres-obeissant serviteur.
, bljw.
onder een ander plaatfen, dat tot lint en
in tie taal der beleefdheid, tras-humbletnent.
fleun van het geheel verftrekt , onderfleu1k bid u
, je sous prie tris-humblement.
nen, bdtir en dessous, soutenir par un ou- Onderdanigheid, yr. onderworpenheid (weivrage de maconnerie; meest echter fig. Onnig gebr.), sufetian.
onderwerping,
derichragen , supporter, soutenir.
toegevendheid , soumission, obeissance, hayr.
substruction.
milite.
Onderbouwing,
Onderbragt, verl. deelw. en verl. t., zie On- Onderdaniglijk , bijw. Zie Onderdanig, bijw.
derbrengen.
Onderdas, yr. das, die onder andere gedragen
Onderbrak, verl. t., zie Onderbreken.
wordt , cravatte de dessous.
Onderbreijen , b. w. (ik breide onder, heb Onderdeel, o. onderfte deel, bas, tn. partie
ondergebreid,) onder het breijen met iets
inferieure, f: dessous, m.
deel van een
anders vermengen , miler en tricotant.
deel, onSerafdeeling, subdivision, f. Zoo
Onderbreken, o. w., (ik onderbrak , heb onveel deelen en onderdeelen maken eene rederbroken ,) weinig gebr. voor : in de rede
devouring verward, taut de divisions et de
vallen , of ook : de voortduring van iets
subdivisions embrouillent tin discours. —,
voor eenige oogenblikken beletten, interafdeeiing, section, f.
rompre.
Onderdeelen, b. w. (ik onderdeeltie , heb onOnderbrengen , b. w. (ik bragt onder, heb
clerdeeld), onderverdeelingen maken, sub.ondergebragt :) naar beneden brengen , perdivisor.
ter en bas ; ( Aneor. In dezen zin moet on- Onderdeeling, vr, subdivision.
der, als bijwoord van plaats, evenzeer van Onderdekken, b. w. (1k dekte onder, heb onhet Werkwoord gefcheiden worden, als de
dergedekt), onder. eene deken toedekken,
bijwoorden Achter, Voor , Buiten , Bincouvrir sous sine couverture.
nen, enz.)
onder jets brengen, ( in des Onderdelven, b. w. (ik dolf onder, heb ondagelijkfchen fpreektr. ) als : Een meisje —,
dergedolven) , delvende ander tie aarde bren( uithuwen ,) warier une fille. —, (ik ongen, enfouir,, couvrir de terre (on bi chant).
derbragt of bragt onder, heb onderbragt of
—, (ik onderdolf, heb onderdolven), van
ondergebragt ,) te onder brengen, onder
onderen iets uitdelven, ondergraven , deterzijne magt brengen , subjuguer, assujettir,
rir de dessous q. ch, miner, saper.
dompter, reduire , sow-nettle.
Onderdeur , yr. , het onderfle gedeelte van
Onderbrenging , yr., action de subjuguer, etc.
eene in het midden gefcheidene dear, porse de
itssujettissement, m, reduction, co: quite.
dessous, ,poste inferieute.
Aaa
Ogdere
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Onderdies, bijw. weinig gebruikel. Zie Ondertusfchen.
-Onderdijk
onderfle deel van eenen dijk,
partie inferieure d'une digue f.
Onderdoek, m. , doek ,.die onder
' eenen anderen words gedragen, mouchoir, in., au cravate de dessous , f.
Onderdoen , b. w. (ik deed onder, heb ondergedaan ,) onder lets zetten , of plaatfen ,
mettre on placer dessous ; fig. voor iemand —
(voor iemand wijken,) ceder d q. q. FIij
doer voor hem in niets onder , it ne lui cede
en den; it ne baissera pas le pavillon devant
Onderdolf, verl. t. , zie Onderdelven.
Onderdolven, verl. deelw. van'Onderdelven.
Onderdompelen , b. w., (ik dompelde onder,
heb ondergedompeld,) door indompeling onderdoen , plonger sous ou dans. —, (ik onderdompelde , heb onderdompeld ,) plonger
50145.
o.
, (met zijn , ) onderduiken ,
faire le plongeur, plonger, se plonger.
onderdompeling. yr.., action de plonger dans.
indompeling, Immersion.
Onderdouwen , b. w., (ik douwde onder, heb
ondergedouwd ,) door eenen douw onder
lets brengen naar beneden douwen , pousser sous , dessous ; fig. to onder brengen,
subjuguer, vaincre.
Onderdraaijen , b. w. , (1k draaide onder, heb
ondergedraaid ,) onder lets draaijen, tourner sous.
Onderdragen , b. w., (ik droeg onder, heb ondergedragen onder lets dragen , porter sous,
dessous.
Onderdrempel, m. , of dorpel tegenfl. van bovendrempel, seuil.
Onderdrijven, b. w. , (ik dreef onder, heb
ondergedreven ,) drijvende onder jets jagen ,
chasser eu pousser sous, parmi, entre q.
ch. o. (met zijn,) drijvende onder lets komen , plotter sous , en bac.
Onderdrukken , b. w., (ik drukte onder, heb
ondergedrukt 9 ) drukkende onder lets brengen , naar beneden drukken, pousser sous,
en bas. gedrukt onder lets brengen, imprimer au bas de ou dessous; fig. (ik onderdrukte, heb onderdrukt,) minderen of geringeren met geweld tegengaan in het verkrijgen van datgene, waarop zij regtmatige
aanfpraak hebben, opprimer, accabler. De
magtigen
vaak de zwakken, les puissants
opprtnient souvent les faibles. De waarheid ,
opprimer la Jidda.
Onderdrukkend, (tegenw. deelwoord van Onderdrukken,) —, b. n., dat van nature onderdrukt , oppressif, eve. Onderdrukkende
middelen, des moyens oppressifl. Een — beItuur, un gouvernement oppresseur.\ Een —
fielfel, tin systéme oppresseur.
Onderdrukker, m., oppresseur ; fig. tiran,
exacteur.
Onderdrukking , vr. ; bet onderdrukken en onderdrukt worden , oppression. In — leven,
vivre dans Pop.presszon; fig, violence, exaction, depression.
Onderduiken, -o. w., (ik dook `onder, ben
ondergedoken ,) onder het water duiken ,
plonger, faire k plongeur ; fig. Onderdoen,
ceder.
Onderduwen, b. w., (ik duwde onder, heb
ondergeduwd,) zie Onderdouwen.
Ondereen, \ bijw. van zamenflelling , het eene
door het andere, onder malkander, pile-mile, Pun parmi Pautre, Tune parmi Pautre ;
ensemble.

Ondereen-arbeideu, b. w., (ik arbeidde onder-
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een , heb ondereen gearbeid ,) zie Ondereenwerken.
Ondereenbinden, b. w., (ik bond ondereen,
heb ondereengebonden ,) tier ensemble.
Ondereenblazen, b. w., (ik blies ondereen,
heb ondereen geblazen,) soupier ensemble.
Oadereenbreijen , b. w. , (ik breide ondereen,
heb ondereengebreid ,) to icoter ensemble.
Ondereenbruijen , b. w.,
bruide ondereen,
heb ondereengebreid, ) jeter ensemble.
Ondereendoen , b. w., (ik deed ondereen, heb
ondereengedaan ,) miler ensemble, entremiler.
Ondereenduivelen , b. w., (ik duivelde ondereen, heb ondereengeduiveld,) zie Ondereendonderen.
Ondereengegoten, verl, deelw. van Ondereengieten.
Ondereengekregen , verl. deelw. van Ondereenkrijgen.
Ondereengefchonken , verl, deelw. van Ondereenfchenken.
Ondereengeflagen, yeti. deelw. van Ondereenflaan.
Ondereengefmeten, verl. deelw. van Ondereenfmijten.
Ondereengefmolten, verl. deelw. van Ondereenfmelten.
Ondereengefneden, verl. deelw. van Ondereenfnijden.
Ondereengefponnen, verl, deelw. van Ondereenfpinnen.
Ondereengevlochten, verl. deelw. van Ondereenvlechten.
Ondereengeworpen, verl. deelw. van Ondereenwerpen.
Ondereengieten, b. w. , (ik gooi ondereen,
heb ondereengegoten ,) verser ensemble. —,
miler en fondant , fondre ensemble.
Ondereengooijen , b. w., (ik gooide ondereen , heb ondereen gegooid ,) jeter ensemble ou parmi.
Ondereengroeljen, o. w. (ik groeide ondereen, ben ondereengegroeid , ) croitre ensemble ou parmi.
Ondereenjagen, b. w. (ik jaagde of joeg ondereen , heb ondereen gejaagd 2 ) chasser ensemble.
Ondereenkloven, b. w., ( ik kloofde ondereen, heb ondereengekloofd, miler en fondant.
Ondereenkneclenb. w. , (ik kneedde ondereen,heb ondereenge
kneed,) petrir ensemble, miler en petrissant.
Ondereenknoeijen, b. w., (ik knoeide ondereen , heb ondereen geknoeid,) miler ensemble.
Ondereenkoken , b. w. , (ik kookte ondereen ,
heb ondereengekookt ,) miler en cuisant ou
en bouillant.
Ondereenkrijgen , b. w., (ik kreeg ondereen,
heb ondereengekregen ,) miler ensemble.
Ondereenmengen , b. w. , ( ik mengde ondereen,
heb ondereengemengd ,) miler,,entremiler,
miler ensemble.
Ondereenplanten , b. w., ('ik plantte ondereen,
heb ondereen geplant,) zie Ondereenpoten.
Ondereenpoten, b. Av., (ik pootte ondereen,
heb ondereengepoot ,) miler en Pantant ,
planter ensemble.
Ondereenraken, o. (ik raakte ondereen,
ben ondereengeraakt,) se meter, se miler
ensemble.
Ondereenroeren, b. w., (ik roerde ondereen,
heb ondereen geroerd,) miler en remnant.
Ondereenfchenken , b. w. , (ik fchonk ondereen, heb ondereengefchonken,) miler en
versant, , verser ensemble.
Ondereenflaan, b. w., (ik floeg ondereen, heb
on-
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ondereen geflagen,) miler en battant , battre ensemble.
Ondereenfmakken, b. w., (ik fmakte ondereen, heb ondereengefmakt, jeter ensemble.
Ondereenfmelten, b. w., (ik finolt ondereen,
heb ondereengefmolten ,) fondre ensemble,
miler en fondant.
Ondereenfmijten, b. w., (ik fmeet ondereen,
heb ondereen gefitreten,)feter ensemble; fig.
fourgonner.
Ondereenfnijden, b. w., ik fneed ondereen,
heb ondereen gefneden,) miler en coupant.
Onderecnfptnnen, b. w., (ik fpon ondereen,
heb ondereen gefponnen ,) miler en filant,
filer ensemble.
Ondereenftrooijen, b. w., (ik ftrooide ondereen , heb ondereengeftrooid 9 ) miler en idpandant.
Ondereentwijnen , b. w. , (ik twijnde ondereen,
heb ondereen getwijnd ,) roller en tordant.
Ondereenvlechten , b. w. , (ik vlocht ondereen,
heb ondereen gevlochten, entrelacer,, miler
en tressant.
Ondereenwerken, b. w., (1k werkte ondereen, heb ondereengewerkt,) miler, entremiler,, taller ensemble.
Ondereenwerpen , b. w. , (ik wierp of worp
ondereen, heb ondereengeworpen 9 ) jeter
ensemble.
Ondereenweven , b. w. , ik weefde ondereen,
heb ondereengeweven,) miler en tissant.
Ondereenziften, b. w., (ik ziftte ondereen,
heb ondereengezift,) miler en criblant.
Ondereinde, 0. het onderfte gedeelte van lets,
extremite , inferieure, f: — van eene piek ,
talon d'une pique, m.
Onderen , bijw. Van —, d'en bas , par
bas, par dessous. Een geneesmiddel, dat
van boven en van — werkt, une medecine
qui fait alter par haut et par bas;
Van — opdienen, passer par les charges,
par les emplois. Van — aan beginners, commencer d'en bas, du bout. Naar —, en bas.
Ondergaan, 0. w., (ik ging onder, ben ondergegaan ,) van hemelfche ligchamen onder
den gezigteinder wijken, se coucher. De
zon, de maan en de flerren gaan onder, le
soleil, la lune et les etoiles se couchent. De
ondergaande zon, le soleil couchant. zinken , naar den grond gaan, cooler a fond,
alter au fond; s'enfoncer ;être submerge, e.
Het fchip ging met deszelfs geheele lading
onder , le vaisseau coula a fond avec toutesa
charge; fig. ophouden, vernietigd worden,
dechoir; tomber en ruine on en decadence. Bus sullen eens de grootfle rijken
ainsi pericsent un jour les plus grands
empires. De flad is door eene aardbeving
ondergegaan, la ville a it'd abymee par un
tremblement de terre. —, b. w. (ik onderging, heb ondergaan, 1. ijden , verdragen,
doorftaan, subir , softfirtr, Den flood —,
subir ou souffrir la most. Een verhoor— ,
subir un interrogatoire. De ftraf — tot
welke men veroordeeld is, subir la peine
a la quelle on est condamne. Nadat hit (zij.)
al de gevaren der zee — had, apres avow
essuyó tons les perils de la mer. Veranderingen
subir des changements. Geene
verandering
n'eprouver aacune alteration.
—, in het gaan affnijden , (in al de volgende beteekenissen, veroud
cooper (le chemin
q. q.) vervangen, remplacer; fig. heimeltik zoeken magtig te worden, chercher
secretement 4 s'emparer de. —, polfen Bonder, examiner. —, trachten te bewegen,
tdcher de persuader, tdcher de ramener en
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, behendig onderkruipen,
supplanter.
Ondergaan, o. der zon, le soleil couchant , vs.
Het — der zon, maan en fterreu, le coucher
du soleil, de la lune et des itoiles.
Ondergang, m. fchijnbare beweging van een
hemelligchaam onder cozen gezigteinder,
coucher. Bij zonnen —, a soled couche. Na
aprhs soleil couche. Voor zonzonnen
nen —, avant soleil couche.
kwam met
arriva vers le coucher du soleil.
zonnen
De zon nadert tot haren —, le soleil
est a son couchant. ( bij dichters ,)
westen, couchant. Van den opgang tot den.
—, du levant jusqu'au couchant; fig. verftoring, vernietiging, verwoesting, ruine,
perte, eversion, f. deperissement, m. decadence, f: De — eener flad, la twine d'une
ville; la destruction totale d'une ville, soit
par un tremblement de terre, soit par une
inondation. De — eener familie , la 'ruine
ou la perte d'une famille. lemands
zweeren , furor la ruine ou la perte de q. q. Volkomene
(bij regtsg.) van eenen koopman,
deconfiture,
Ondergast, m. knecht in eene brouwerij , garFon-brasseur.
Ondergebleven , verl. deelw. van Onderblijven.
,Ondergebogen, — — Onderbuigen.
— Onderbinden.
Ondergebonden, — Ondergebragt, — —
— Onderbrengen.
- Onderdoen.
Ondergedaan, — —
— Onderduiken.
Ondergedoken, — —
Ondergedolven, — —
- Onderdelven.
— Onderdrijven.
Ondergedreven, —
— Ondergieten.
Ondergegoten, — —
— Onderhelpen.
Ondergeholpen, —
— Onderkij ken.
Ondergekeken,
Onderdrijven.
Ondergekregen , — —
Onderkruipen.
Ondergekropen , —
— Onderleggen.
—Ondergli,
Ondergefchikt, (verl. deelw. van het ongebrl.
werkwoord, Onderfchikken). —, b. n. fig.
onderworpen , afhankelij k , sufet , te, dependant, e. inferieur,, e. subordonne , e. sounds, e. subalterne, — makes, subordonner.
bijw. op eene ondergefchikte wijze , subordon'
nement.
Ondergefchiktheid, yr. subordinatton.
Ondergefcholen, verl. deelw. van Onderfchuilen.
Ondergefchoten, — Onderfchieten.
Ondergefchoven, — — Onderfchuiven.
Ondergefchreven,— —
- Onderfchrijven.
Ondergeflreepte lijn, yr. sous-tendante.
Ondergeflagen , verl: deelw. van Ondergaan.
Ondergefmeten,
— — Onderfmijten.
Ondergefmolten,— — Onderfmelten.
Ondergefneden ,
— — Onderfnijden.
Ondergefloken,
Onderfieken.
—
Ondergeftreken , — —
Onderftrijken.
Ondergefireepte lijn, yr. sous tendante.
Ondergetrokken, — — Ondertrekken.
Ondergeteekende , m. soussigne.
Ondergewas, o. waterlot onder uit den wortel, condom den flam van fommige boomen,
jet, m. branche gourmande, qui vient ass
pied de l'arbre,
Ondergeweven, verl. deelw.rvan Onderweven.
Ondergezonken , verl. deelw. van Onderzinken.
Ondergezwommen, veil. deelw. van Onderzwemmen.
Ondergieten, b. w. (ik goot onder, heb on.
dergegoten), onder lets andefs. gieten, meler en versant ou en fondant, zie
Onderglas, o. zie Onderraam.
Ondergod, m. (in tie 'fabell.), mindere godheld, dieu infesVeur.
Aaa2
On-
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Ondergoed , o. vitement, habillement de dessous, fn.
Ondergooijen , b. w. (ik gooide onder, heb
ondergegooid), onder iets gooijen, jeter
sous. —, op den grond werpen, jeter
bas, jeter par terre.
Ondergordel, m. gordel, dien men onder de
klaren draagt, ceinture ou sangle de dessous, f:
Ondergorden , b. w. (ik ondergordde , heb ondergord ), van onderen eenen gordel aandoen ,
ceindre ou sang* d'en has ou de dessous.
Ondergording, yr. action de ceindre 014 de
sangler d'en bas. Zie Buikriem (bij paarden).
Ondergouvernante , yr. sous-gouvernante.
Ondergouverneur, m. sous-gouverneur.
Ondergraaf, m. die in waardigheid beneden
eenen graaf is, vicomte.
Ondergreaffehap., o. vicomte, na.
Ondergraven, b. w. (ik groef onder, heb ondergraven) door graven onder (den grond)
brengen , enfouir,, couvrir de terre (en
Itichant). (ik ondergroef, heb ondergraven), onder iets graven , met oogmerk
om er in te komen , creuser,, miner , saper.
Eene rots —, miner tin roc. De fondamenken van een gebouw saper les fondaments d'un edifice; fig. ondermijnen, miner, sager; zie Ondermijnen.
Ondergraver,, m. mineur, pionnier, sapeur.
Ondergravin, vr. vicomtesse.
Ondergraving, yr. sape, mine.
Ondergreep, vent. t. Zie Ondergrijpen.
Ondergrijpen, b. w. (ik ondergreep, heb
ondergrepen), jets van onderen grijpen , om
bet voor vallen te behoeden, saasir ou prenetre par le bas, soutenir q. cli. ou q. q. en
le saisissant par dessous.
Ondergroeijen, o. w. (ik groeide onder, ben
ondergegroeid), onder jets vastgroeijen ,
croitre sous, parmi q. ch. ; s'attacher en
croissant dessous.
Ondergroef, vent. t. van Ondergraven.
grond onder eencn anderen
Ondergrond,
grond, couche de terre qui est sops une autre
couche , f.
Ondergronden, b. w. (ik ondergrondde , heb
ondergrond), fig. onderzoeken, examiner,
rechercher, penetrer ; zie Doorgronden.
.Onderhagelen o. w. (ik hagelde onder, ben
ondergehageld) , door hagel bedekt worden
:etre convert, B. de gréle. Bet linnen op de
bleek is ondergehageld, le Tinge qui est sur
la blanchisserie est tout convert de gt
Onderhalen, b. w. (ik haalde onder, heb ondergehaald), onder (het water, enz.) halen, tirer a soi, firer sous (l'eau, etc.),
, ceder ,
fig. Het hoofd
(fcheepsw.) als : Een touwwerk—, recourir
sur tale manoeuvre. —, (ile onderhaalde , heb
onderhaald), eenen heal, eene fireep met de pen
onder iets maken, souligner, barrer. In eene gefchreven kopij onderhaalt men de woorden,
die curcijf moeten gedrukt worden , on souligne dans une copie manuscrite, ce qui dolt
etre imprime en onverwacht
inhalen, (weinig gebruikelijk), joindre en
chemin, atteindre ou attrapei-. Waar zal ik
u weder —? oia pourrai-je vous rejoindre?
Onderhaling, vr. het onderhalen , action de
tirer h. soi, de souligner. —, het onderhaalde , ce qui est souligne , m. mots ioulignes, m. pl.
Onderhals , m. benedenfie gedeelte van den
hall, partie inferieure du con.
Onderhandelaar, m. nergociateur;
koppelaar,
zoquignon.
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Onderhandelen , o. w. (ik onderhandelde, heb
onderhandeld), ftrijdigheden , enz. door gefprekken zoeken btj te leggen, negocier,,
menager, traiter,, moyenner. Over den vrede , traiter de la pals , negocier la pais.
Onderhandeling, yr. negociation , conference,
f: arbitrage , In — treden, entrer en
negociation , en conference , parlementer. De
kommandant der vesting begeerde in — te
treden , le commandant de la place demanda
a parlementer. In den beginne maakte hij
zwarigheclen , maar nu begmt hij in — te
treden , d'abord it fit des digcultes mais
ikcommence parlementer. Onderhandelingen
'
beginnen , openen, entamer des tiegociations.
Onderhandsch , b. n. dat in flute, onder
hand geschiedt , qui se pit sous main, secret, ete. Eene onuerhandsche vervreemding,
alienation secrete, alienation sous main.
Een — contract, un contrat fait sous main ,
un contrat secret, sous seing priv j. Schuld
volgens een gefchrift, Bette chirographaire.
Onhavig , b. n. hetgene men onderhanden heeft ,
waarover men handelt , fpreekt , fchrl i ft , enz.
en question. Het onderhavige boek, le livre en question.
Onderheffen, b. w. (ik onderhief, heb onderheven, ) van onderen aanvatten en opheffen,
d'en has pour lever ou soulever.
Onderheid, vr., minderheid in rang, infériorite , f. rang inferieur,
Onderheljen 9 b. w. , (ik heide onder, heb ondergeheid ,) door heijen onderbrengen, enfoncer, bier des pilotis sous q. cli.
Onderhelpon , b. w. (ik hielp of holp onder,
heb ondergeholpen ,) iemand helpen, on'
jets onder jets anders te helpen, assister
ou aider a mettre une chose sous une autre.
—, iemand helpen om onder te komen , aider
q. q. a trouver un logis. Ik kon geene herberg vinden maar mijn neef hielp m .ij onder, je cherchais envain un logis, man mon
cousin m'aida a en trouver un.
Onderhemd, o., tegenft. van bovenhemd, chemise de dessous ,
Onderhevig, b. n. onderworpen , (weinig gebr. 9 ) soumis, e. assujetti e. Aan iemands
heerfchappij — zijn, etre soumis, e. on assujetti , e. a la domination de
q.
blootgefield aan , blootflaande voor, expose, e. sujet,te, astreint, e. Ons ligchaarn
is aan vele kwalen notre corps est sujet
ou exposé a beaucoup de mans. Deze onderneming is aan vele mocijelijkheden cette
entreprise est sujette a beaucoup de di:Pula% Eeu land, — aan aardbeving, un pays
sujet a des tremblements de terre.
Onderhevigheid, v. sujetion, dependance.
Onclerhield, vent. t. zie Onderhouden.
Onderholen , b. w. (ik onderhoold.e, heb onderhoold), van onderen uitholen, caver on
creuser d'en bas, de dessous. De konijnen
— de aarde, les lapins creusent sous .ter re.
Onderholing , yr. action de raver on de creuser d'en has ou de dessous.
Onderhoogsbootsman, bootsmansmaat (oud.)
sous-bosseman.
Onderhooren, b. w. (ik onderhoorde, heb
onderhoord'), ondervragen, interroger ou
questionner (pour voir comment on repondra).
—, b. w. (ik hoorde onder, heb ondergehoord), fig. aan de magt en het gebied van
anderen onderworpen ztjn, (eigenli j k eene
verkorting van onder . . . behooren ,) dependre , etre dependant de, etre dans la dependance de, etre subordonne, e. 4.
OnAerhoorig , b. n, tot jets behoorende of
claarc,
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tlaarvan afhangende , dependant de, appartenant a , subordonne, e. de la dependance
de. De Clad 0 en de onderhoorige plaatfen,
la ville d'O et toutes les places qtet y appartiennent, qui en dependent. Hij is zeer minzaam omtrent zijne onderhoorigen , ii est
tris-affable envers ceux qui dependent de lui.
Zie Ondertlaan in de laacfle beteekenis.
Onderhoorigheid , y r. ae'pendance, subordiOttion.
Onderhoos, yr. (in Groningen, Gelderland
en elders, voor) onderkous zie dit woord.
Onderhopman , degene , die in rang op eenen
hopman volgt, capitaine en second, calltaine-lieutenant.
Onderhoud, o. voedfel, waardoor iets in het
leven gehouden wordt, entretien, m. subsistance, f. ce qu'on donne a q. q. pour vivre, m. sustentation, f: Iemand het noodige
geven, verfchaffen , fournir a Pentretien
de q. q. Voof het — der armen zorgen ,
pourvoir a la subsistance des pauvres. Men
inoet eten voor het — des ligchaams , en der
krachten, it faut manger pour la sustentation du corps et des forces. —, alles, wat tot
inftandhouding van iets behoort, entretien,
tn. Het — der ftraten van Parijs kost verbazende sommen, l'entretien du pave de Paris coeite des sommes considerables. een
gedrag, waardoor het eenig gezag niet gekrenkt words, maintien, on. Het — der
plakkaten , le maintien des placards. —,
gefprek, dat onze aandacht gaande houdt,
entretien, discours, m. conversation , f:
Onderhouden , b. w. , (ii: held onder', heb ondergehouden ,) onder jets houden , tenir
sous q. ch. inzond. beletten, dat iemand,
welkea men heeft nedergeworpen , boven
kome, empicher q. q. de se lever, tenir` par
terse; fig. in bedwang houden , onderclrukken , opprimer, dompter, tenir en sujetion,
re'primer, tenir la bride a. achterhouden , (van gelden, papieren, enz.) onderflaan, op eene bedriegelijke wijze ender zich
houden , divertir, distraire, derober. Geld
hij heeft de ingebeurdF gelden ondergehouden, it a diverti les deniers de sa recetle. —, b. w., (ik onderhield, heb onderhouden , eigenl. doch in dezen zin veroud.,
van onderen houden , opdat iets niet valle ,
tenir de dessous ou d'en bas; fig. door aile
roodige hulpmiddelen de voortduring van
jets bewaren, entretenir, maintenir, fiurnir les choses necescaires a Pentretien de q.
ch., maintenir. Een gebouw
entretenir fin ldtiment. De wegen
entretenir
les chemins, les routes. De ftraten der dad
entretenir le pave de is ville. Het dak
van een g,elviuw entretenir la couverture d'un edifice. Zijn huis is behoorlijk —,
sa maison est Bien entretenue. deze ijzeren bang onderhoudt het titrmerwerk, cette
barre de for maintient la charpente. —, de
voortduring van het natuurlijke leven door
voedfel, enz. bewerken, entretenir. De armen, eene familie —, entretenir les pauvres,
une famine. Een meisje — (gewoonlijk
met een basterd woord. Een meisje maintestereo , wanneer men eenen ongeoorloofden
omgang met haar heeft), entretenir une fille.
eenig gezag onafgebroken doen voortduren , garder, observer. De geboden van
God —, observer les commandements de Dieu;
van hier: Vriendfchap met iemand —, entretenir amitie avec q. q. remands aandacht gaande houden, entretenir q. q. Pentretenir avec q. q. , discourir avec q. q.,
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discourir avec lui. Hij heeft mij over uwe
zaak
, ii m'a entretenu de votre affaire.
Zij elkanderen met beuzelingen, ils s'ento etiennent de bagatelles. Hij onderhoudt
het gezelfchap op eene zeer aangename wijze , it entretient, it amuse, la compagnie
fort agreablement. bepaaldelijk met de
nevenbeteekertis van: om achter de waarheid to komen, als: Men zegt dat hij het
gedaan heeft, ik zal er hem over —, on dot
qu'il l'a fait, je lui en parlerai; of ook
met het nevendenkbeeld van : berispen, als:
lk heb hem over zijn Hecht gedrag —, je
lui ai teproche sa mauvaise conduite.
Onderhoudend, (tegenw. deelw. , zie Onderhouden,) , b. n. een aangenaam onderhoud
opleverende , de aandacht bezig houdend,
amusant, e. Een zeer — bock, un ?lure
tras amusant. Een — gefprek, en entretien
chatmant. De inhoud zijner brieven is zeer
—, le contenu de ses lett, es est fort amusant.
Hij is zeer — in gezelfchap salt tres-biers
amuser une compagnie.
Onderhouder m., degene die onderhoudr,
(eenig gebod , enz. , ) observateur. —,
(fcheepsw.) zeker touw,, garant.
Onderhouding, yr., entretien, rn. nourriture,
subsistance. —, observation.
Onderhuiir, yr., (fcheepsw.) oeuvres mortet,
d'un vaisseau, f. pl.
Onderhuis , o. , onderfte gedeelte van een huis,
appartements en bas d'une maison, tn. pi.,
rez-de-chaussee d'une maison. huis, dat
tusfchen andere gebouwen, lager dan de andere flaat , maison basse , inferieure ; fig.
(weinig gebr. voor) hel , enfer, — in Engeland , chambre basso, ou des communes.
Onderhuren , b. w. (ik oncierhuurde, heb onderhuurd), als: Iemand (een huts, enz.)
—, (in site, door meer huur to beloven,
hem van het voorregt van verdere bewoning verfleken), loner sous main ce qu'un
autre a a lounge ; supplanter q. q. , en louant
a son insu la maison, etc. ou it demeure.
OLderhuring, yr. supplantation, f. croc-en,
jambe (en parlant d'une chose qu'on lone).
Onderjagen, b. w. (ik jaagde of joeg onder,
heb ondet gejaagd), coder iets jagen , clasher sous q. ch.
Onderjarig, b. n. minderjarig, mineur, e;
sous tutelle, en pupille.
Onderjas, m. tegenftelling_ yan overjas, stirtout, m. ore redingote de dessous , f.
Onderkaak, y r. benedenfle kakebeen , ?Jackalre ou mandibule inferieure. (van een paard),
ganache.
Onderkabbelen , b. w. (ik onderkabbelde, heb
onderkabbeld), (van het water ,) door kabbeling van onderen uitholen , creuser ou
caver (comme l'eau qui s'agite ou bat contre
les digues).
Onderkam, m. lel van eenen haan, bathes
d'un coq, f.
Onderkamer, zie Berredenkamer.
Onderkammen, b. w. (ik kamde onder, heb
ondergekamd), kamthende onder iets brengen , mettre dessorts en poignant. kammende vermengen, miler en poignant.
Onderkant , m. onderfie kant, dessou-s, —
van een zeil, (fcheepsw.) harden:, d'une
voile, m.
Onderkas, yr. (bij letterzett.) kas, waarin de
tekstletters zijn, bas de la caste, ni. —,
voor de letters, die daarin zijn , texte, m.
Onderkeeren , o. w. (ik keerde onder , ben
ondergekeerd), (bij dichters, van de ton,)
ondergaan, se cowcher.Aaa3
On,
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Onderkelder, m. kelder, lager dan eene ancle- Onclerkooper, m. , celui qui achete ce qu'on
re, cave plus basse qu'une autre, cave bass.
autre a marchande ; quo traverse le marchd
d'un autre.
se, infetieure, f.
Onderkemmen, b. w. (ik kemde onder, heb Onderkooping, vr. , action de traverser le marondergekemd), zie Onderkammen.
che d'un autre, supplantation dans an achat.
Onderkennen , b. w. (ik onderkende , heb on- Onderkoopman , m., (meerv. Onderkoopliederkend), onder meer van 4éne foort kenden ,) zekere bediende op de Oostindtfche
fchepen, ;sous-commis, second marchand sur
nen , reconnaitre, distinguer (entre d'auun vaisseau de la compagisie des hides.
je
tres), discerner. Ik kon hem niet
ne pouvais le distinguer. Den vleijer van Onderkorst yr. , tegenftelling van bovenkorst , crodte de dessous. — van eene pastes of
den vriend —, het ware van het valsche ,
taarr,, enz. abaisse, f.
discer'ner le flatteur d'avec Pami, le vrai
du faux.
Onderkoster, m. , bediende van eenen koster,
Onderkeurs, yr. bloote keursrijglijf, corset,
sous-marguillier , sous -sacristain.
corps de robe, onderrok, jupe de Onderkosterfchap o. , office de sous-marguitlier,, de sous -sacristain, m.
dessous, .f:
Onderkijken , o. w. (ik keek onder, heb on- Onderkous, y r., kous, waarover eene andere
gedragen worth, bas de dessous, m., chausdergekeken), onder lets kijken, regarder
sette , Onderkoufen dragon, porter des
sons q. ch.
chattssettes. Onderkoufen zonder voeten ,
Onderkin , yr. het neerhangende vleezige deel
onder de kin, double menton, m.
des chaussettes sans pieds.
Onderklampen, b. w. (ik klampte onder, heb Onderkrijgen, b. w., (ik kre'eg onder, heb
ondergeklampt), met klampen onder iets
ondergekregen,) eigenl. bij het worftelen,
vastmaken, attacker sous q. ch. avec des pates.
op den grond krijgen , jeter par terre , vainro e; fig. te onderbrengen, subjuguer ; faire
Onderkleed, o. eon kleed, dat men onder andere heeft, habit de dessous, m. — der Roplier sous le fang , soumettre, dompter.
meinfche foldaten, campestre, m. — vest, Onderkroop, \Teri. t. Zie Onderkruipen.
camisole, veste, f:gilet, m. etc.
Onderkropen, verl. deelw. van Onderkruipen.
Onderkleederen, meerv. Zie Ondergoed.
Onderkruipen, o. w. (ik kroop onder, heb
Onderkloeken, b. w. (ik onderkloekte , heb
ondergekropen,) camper , se glisser on se
onderkloekt) , door fchalkheid onder de hand
trainer sous q. ch., en bas. , (ik outletwegnemen, enlever ou empot ter secrêtement
kroop , heb onderkropen , ( fig. op eerie bepar finesse, gagner de la main.
driegelijke wijze , tot nadeel van anderen
Onderknaap,
knaap of knecht onder eenen
zijn Joel bereiken, parvenir d son but par
anderen, valet an dessous d'un autre.
des moyens vils et trompeurs. Iemand
Onderknedert, b. w. (ik kneedde onder, heb
supplanter q. q. , lui couper Pherbe sous les
ondergekneed), door kneden onder jets menpieds, Pemporter sur q. q. par des brigues
gen , méler en petrissant.
on des cabales. fpr. w. donner le-croc- enOnderknoopen , b. w. (ik onderknoopte , heb
jambe u q. q. Zij zoeken elkander to —,
ondergeknoopt), van onderen met eenen
den voet te ligten, ils cherchent d se supknoop vastileken, boutonner ou nouer d'en has.
planter Pun Pantie.
Onderkocht, verl. t. en verl. deelw. Zie On- Onderkruiper, m., intrigant qui supplante q. q.
derkoopen.
Onderkruiping, yr. , intrigue pour supplanter
Onderkok,
veukenjongen , aide de cuisiq. q., supplantation, subreption.
ne, marmiton.
Onderkruipler, vr., intrigante qui supplante
Onderkoken, b. w. (ik kookte onder, heb
1- q•
ondergekookt), onder elkander koken, me- Onderkusfen , o. , kusfen , dat onder ligt , consler en faisant bouillir.
sin de dessous, m.
Onclerkomen , o. w. (ik kwam onder, ben Onderlaag,' yr. , planken onder een bed, fotel
ondergekomen), onder lets komen , se mettre
m. , ou enfonfut e d'un lit. — van een bed,
sous q, ch., inzonderh. onder dak komen,
met riemen zamengebonden, goberge, m.pl.
trouver tin logis. Er zijn zoo veel vreem(fcheepsw.) onderfte laag van het gefchut ,
delingen , dat men niet meer kan y a
barterie d'en 'has. neerlaag hebben , avoir
tant d'etrangers qu'on ne trouve plus a se
le dessous.
loger. Wij trachtten te B. onder te komen,
derlaat,
, het onderlaten, negligence,
tnaar te vergeefs, nous tal chions trouver an
omission.
logis a B. , mais envain.
onder water Onderlaken, o., onderfte beddelaken, drag
geraken, (veroud.), etre submerge, e.
(de lit.) de dessous, m.
ou monde, e.
vallen , bezwijken, Onderlangs , voorz., (beter: outer langs,)
(veroud.) succomber, tomber en defaillan— den berg gaan, aller le long du pied de
beneden komen, descendre. Ik zpl
ce.
la montagne.
je descendrai. Het fpel heeft hem geheel Onderlast, tn., (fchipperswoord, ) tegenfleldoen it est ruin g par ,le feu ; fig. Weet
ling van bovenlast, charge de dessous f.
gij geen — voor mij ? ne savez vous pas Onderlat, yr., latte de dessous.
,quelvie place, quelque itablissement pour moi ? Onderlaten, b. w., (ik onderliet, heb onder.
6nderkoning , m. , die in plaats van eenen kolaten ,) (weinig gebr.) nalaten , omettre,negliger, laisser. AANM. Laisserwordt in dening, een ander koningrijk (ook wel eene
provincie, die geen koningrijk is,) regeert,
zen zin enkel met eene ontkenning gebezigd,
vice-rot. De — van Peru, le vice-roi du
ale : Gij moot niet — altoos uwen wog te
Peron. De waardigheid van —, vice-roygaan, it ne faut pas laisser d'aller votre
aute , f.
Onderkoningin, vr., vice-refine.
Onderlating, yr. , omission , discontinuation.
Onderkoopen, b. w., (ik onderkocht, heb Onderleen, o., een van eon hoofclleen afhanonderkocht,) iets dat een ander bedongenheeft,
kelijk leen, fief servant, m. Het — hatigt
door een hooger bod , onder de hand koopen ,
of van het hoofdleen, le fief servant reeve
acheter ce glean autre a marchandd ; venir
du fief dominant.
our le marcnd de q. q.; acheter sous main.
Onderleermeester, zie Ondermeester.
On-
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Onderleg, 0., onderneming, entreprise, f.
Onderlijnen , b. w. (ik onderlijnde, heb onderliind), met eene ftreep, met eene
Onderleggen, b. w., (ik legde of leide onder, heb ondergelegd of ondergeleid ,) ononderhalen, souligner.
der iets leggen , mettre dessous; mettre sous Onderlijning, yr. action de souligner. Bij de
q. ch. Deze tafel that aan den eeneu kant
—, en soulignant.
lager dan aan den anderen, men moet er Onderling, b. n. wederzijdsch,_mutuel , le, recilets , een fpaancje of een ftuk hoot
bijw. mutuellement, recipro.
cette
proque.
table baisse d'un elite plus gut de Pautte , it
quement. Elkander — haten , se hair Pun
Pautre, (Tune Pautre,) reciproquement,
faut mettre q. cll. dessous, it y faut mettre
une cale. De balk ligt niet geliik,menmoet
mutuellement, ou s'entre-har.
er jets —, la poutre West pas de niveau , i1 Onderlinnen, o. tegenftelling van bovenlinnen ,
hinge de dessous (comme chemise, etc).
faut la caler. Men heeft deze hen den ei.jeren (ter uitbroeding) ondergelegd, on a Onderlip , yr. onderfte lip, lêvre Inferieure,
lippe.
donne a cette poule dzx oeufs a couver.
levee de dessous. Dikke
op den grond werpen, jeter par terre ; fig. Onderloopen , o. n. (ik liep onder , ben ondergeloopen) , met eene vloeiftof overdek't)
overwinnen, avoir le dessus, vaincre.
leenen, geven, verftrekken , (op goed geworden, etre inondi e. ou submerge, e.
submerger, inonder. IIede —,
loof,) als : Indien ik geweten had, dat hij
Doen
zoo ilecht met zijne taken ftond, zou ik
(in den dagelijkfchen fpreektr. , voor: er
hem niet zoo veel ondergelegd hebben, si
onder zijn ,) se glisser,, passer parms ou
favais su que ses afiraires dtaient dans un si
dans le nombre. Er zullen wel leugens mede
mauvais etat, je ne lui aurais pas taut pres'y glissera bien des menionges. —,
te,(donne , avance,etc.)
ik onderlegde
(ik onderliep „ .ben oncierloopen) , weinig geof onderleide , heb onderlegd of onderle gd,
bruikelijk dan in het verl. deelw. , als: Met
ophoogen , aanvullen, mettre q. ch. dessous,
livide , (devenu, e. bleu , e. et
bloed
caler; fig. ondernemen , entreprendre.
noirastre par Pepanchement du sang hors des
vastitellen , poser pour cettain, e. fig. zich
petites veznes sur la superficie).
(ondernemen,) entreprendre. Zie ook Ondermaansch, b. n. eigenlijk hetgene onOnderleid.
der tie maan is, aardsch, au dessous de la
Onderlegger, m. (bij timmerl.) balk, waarlune , sublunaire , terrestre. Het onderover andere balken of planken gelegd wormaanfche, les choses sublunaires, ou terrestres.
den , poutre ou planche, qui se trouve sous Ondermaat , yr. vermindering in eerie vorige
d'autres poutres ou planches, f:—, (fcheepsw.)
maat, door indroogen of inkritnpen, enz.
un ache;
kielligter,, pouton de canine.
dechet, en. Twee fchepel
Onderlegfel, o.hetgene onder jets gelegd words,
de deux boisseaux.
ce qu'on met dessous, morceau de renfott; Ondermajesteit , yr. mindere majesteit, dan
remplage, remplissage, m. (ce dont on gardie van eene andere, maieste inferieure on
nit un endrort de Phabit ou de la chemise
moindre.
pour le rendre plus fort) hauss f. (ce Ondermaken , b. w. (1k maakte onder, het,
qu'on met sous une chose pour la garantir ou
ondergemaakt) , (in den dageltjkfchen
pour la hausser); cale, f: (morceau de bois
fpreektr.)) door maken onder lets brengen,
plat qu'on met sous une poutre, sous une
mettre sous g. ch. , enterrer, couvrir de
solive ou sous une table pour qu'elle soit de
terre, enfouir.
niveau). Het — van het voetfluk eener Ondermalen, b. w. (ik maalde onder, het)
zuil, le soubassement d'un piedestal dhine
ondergemaald), malende onder lets mengen,
colonize. —, bij boekdrukk.) taquon, on
miler en moulant, mauler ensemble.
tacon, m. (ce qu'on met sous les caractares, Ondermatres, zie Ondermeesteres.
afin que l'impressioti vienne bien).
fleun- Ondermeester, m. tweede meester, of meespunt onder eenen hefboom, (fteunplaat),
ter die onder eenerr anderen onderwijst ,
hypomochlion, paint d'appui , m.
sous-maitre, sous-preceptezir, aide ou seconOnderleid, vest. deelw. van Onderleggen. —
dant d'un instituteur.
b. n. van kleederen voorzien, pourvu, e. Ondermeesteres, yr. (gewoonlijk ondermamou fourni, e. d'habits. Zij is zeer wel —
fel of fecondaste genaamd),. sous-mattresse,
(onderlegd), elle est bien pourvue d'habits;
(secondante).
fig. Tot lets wel — (onderlegd) zijn, 'etre Ondermeid, yr. meid, die onder eene andere
bless prepare, e. pourvu, e.
flaat, servante qui sett sons une make" serOnderliep , verl. t. zie Onderloopen.
vante, aide d'une servante.
Onderliet, verl. t. zie Onderlaten.
menigde onder, held
Ondermengen, b. w.
Onderliggen , o. w. (ik lag onder , heb onondergemengd), iets onder lets mengen, en
dergeiegen) onder jets liggen , etre des(ikondermengde, heb ondermengd), vermeilsous ; inzonderh.
'
van worflelenden , enz. op
gen, miler, entremiler, amalgamer.
den grond liggen, itre par terre.
on- Ondermenging, yr. action d'entremiler, d'ader water than, itre submerge , e. :nonmalgamer.
, e. Deze landen hebben den ganfchen Ondermijnen, b. w. (ik ondermijnde, heb on•
winter ondergelegen , ces terres out ate inondermijnd), door het graven van mijnen,
dies tout Phiver; fig. overwonnen worden ,
van, onderen uitholen, miner, sager', cabezwijken, succomber, itre vaincu, e. ou
ver, creuser. Eene rots —, om dezelve
surmonte, e. Zie ook Onderliggend.
met buskruid in de lucht to doen fpringen,
Onderliggend, (tegenw. deelw. Zie Cinderminor un roc , pour le faire saucer par le
liggen), —, b. n. die onderligt, het onmoyen de la poudre a capon. De grondiladerfpit delft, qui est le (la) plus faible.
sager les fondemenis
gen van een gebouw
De onderliggende partij , la partie la plus
d'un edifice; fig. door list of in het verborfaible.
gen verzwakken , miner, saper„, ruiner.
Onderlijf,, o. het onderfte van het ligchaam ,
Het verdriet ondermijnt zi,jne gezondheid,
bas, m. panic inferieure du corps , baszijne krachten , le cha,grm le mine. De
ventre, m.
taper les
onderkleedje , robe de desgrondzuilen van eenen itaat
sous, m.
fondetnents d'un etat.
Aaa4
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Ondermijnen , b. w. (ik mijnde onder, heb
ondergemijnd) lager mijnen, acheter au dessous du prix; zie Mijnen.
Ondermijner, m. mineur, sapeur, celui qui
mine, qui sape.
Ondermijning, yr. action de miner, de saper,
mine, sape; fig. ruine, subversion.
Ondermitren, b. w. (ik ondermuurde,
ondermuurd), met muurwerk van onderen
fchragen, construire une muraille sous une
chose pour la soutenir; fortifier ou supporter
par tine muraille. —, van onderen opmetfelen of van muurwerk voorzien, maconner
d'en bas.
Ondermuts, yr. vrouwenmuto, die onder eene
andere gedragen wordt, (milt van kinderen,
hetzij jongens of meisjes), bonnet de dessous, m.
Ondermuur, m. onderfle gedeelte van eenen
muur, partie inferieure d'une muraille, f.
bas tin mur,, tn.
0 ndernaaljen , b. w., (ik ondernaaide , heb
ondernnaid,) van onderen benaaiien, coudre
dessous ou par-dessous.
Ondernam, yeti. t. zie Ondernemen.
Onderneemfter, yr., entrepreneuse.
Onderneemziek , b. E. die gaarne iets onder
neemt , qui a beaucoup d'envie d'entreprendre , entrepenant , e.
Ondernemen, b. w., (ik ondernam, heb ondernomen ,) fig. aanvangen, inzond. van iets
dat gewigtig is, bet befluit nemen om te
doen, entreprendre, tenter, prendre cur
soi. Alles wat hid onderneemt , gelukt
hem, tout ce qu'il entreprend, lui reussit.
Hij ondernam dezen fchrijver te wederleggen , it entreprit de refuter cat anteur. Hij
onderneemt te veel, it prend trop sur lui.
entreprendt e un voyage. GrooEene reis
entreprendre de grands .oute werken
vrages.
Ondernemend, (tegenw. deelw. Z;e Ondernemen ,) —, b. n., die iets durft wager, entreprenant, e. Hij is een — man, c'est un
homme entreprenant.
Ondernemer, m. , entrepreneur.
Onderneming, yr., entreprise. flij ziet al de
gevaren zijner — niet in, it ne voit pas tons
les dangers de son entreprise. Zijne — is
hem gelukt, son entreprise lui a reussi. DwaIguipee.
ze
Ondernomen, veil. deelw. van Ondernemen.
Ondernuntius, m. , internonce.
Onderofficier,, m. , ( bij het krijgswezln , ) die
tusfchen de eigenlijke officieren en de gemeenen gerangfchikt is, hooger dan een korporaal, sergent.
Onclerofficiersbank, yr., banc des sergents.
Onderofficiersbroek , yr., culotte de sergent.
Onderofficierskind, o., enfant de sergent,
et f.
Onderofficierslijst, zie Onclerofficiersrol.
Onderofficiersmontering, yr. uniforme de sergent.
Onderofficierspenfloen, o. pension de sergent, f.
Onderofficierspet, m. bonnet de sous-ofgcier.
Onderofficiersplaats , yr. charge de sergent.
Onderofficiersrok, m. habit de sergent.
Onderofficierstafel, yr. table des sergents.
Onderofficierstractement ; o. appointments,
no. pl. ou traitement tie sergent, m.
Onderofficiersvrouw, yr. femme de sergent.
Onderoffic:ersweduwe, yr. veuve de sergent.
Onderopzigter over matrozen, tn. sous-cap.
Onderoordeelen, b. w. (ik onderoordeelde ,
heb onderoordeeld), met zijn oordeel on,derfcheiden , distinrer par le jugement.
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Orideroorzaak, yr. tweede oorzaak, biloctrzaak , cause seconde , secondair e.
Ouderoven, m. ruimte onder den oven, waar
de bakkers het brood doen rijzen of warm
houden , endroit sous le four oit les boulangers font lever le pain, etc. , bas- four.
Onderpacht, y r. sous-trarte, m. sons-ferme.
Onderpachten, b. w.
onderpachtte , heb
onderpacht), sous-traitor_ ; zie ook Onderhuren.
Onderpachter, m. sons-fermier, sous-traitant.
Onderpancl, o. pand, dat men iemand geeft
als een waarborg voor hetgene men hem
fchuldig is, nantissement, m. (ce Won
donne a un creancier pour stirete de sa
creance). Een — vorderen, exiger un nantissement. Een — geven , donner un nantissement, tine hypotheque. Eerie gouden doos tot -geven , donner une boite d'or en nantissement. Deze man leent niets zonder — , cat
homme ne vent rien pater sans titre nanti.
lemand een
geven , nantir q.
Een
goed als bezitten, possider un bien ea
nantissement. Een liggend goed tot — geven ,
donner une terre en on pour hypotheque; fig.
gage , m. Indiengij het — mijner liefde
verloren hebt, si vous avez perdu le gage
de mon amour.
Onderpanden , b. w. , (ik onderpandde , heb
onderpand,) als een onderpand verzetten
donner en nantissement. verpanden, engager.
Onderpanding, yr. , action de donner en
nantissement.
Onderpikeur, m. treat, sous ecuyer.
Onderplaat, yr., liggende plaat, waarop men.
flookt , plaque de fer couchee.
Onderplaatfen, b. w. (ik plaatfle onder, heb
ondergeplaatst ,) zie Onderzetten.
Onderplaatfing, yr., action de mettre ou de
placer dessous.
Onderplakken , b. w., (ik plakte onder, heb
ondergeplakt,) onder iets plakken, attache,.
on collar sous ou au dessous de q. ch.
Onderplanten, b. w., (ik plautte under, heb
ondergeplant,) onder of tusfchen lets planten , planter sous, parmi, ou entre, q. q.
Onderpligtig , b. n. onder eenen anderen flaande, subalterne , inferieur, e.
Onderploegen , b. w., (ik ploegde ondet,„ heb
ondergeploegd ,) door ploegen onder de
aarde brengen, couvrir de terre ou tnettre
en terre en labourant. De melt faire
passer la charrue dessus le filmier pour le
couvrir.
Onderploeging, yr. , action de couvrir de terre en labouraot, f. labour, m.
Onderplempen , b. w., (ik plompte onder , heb
ondergeplompt ,) met eenen plomp onder
het water gooijen jeter avec bruit sous
Peau.
Onderplooljen , o. w., (ik plooide onder , heb
ondergeplooid,) door plooijen uit het gezigt brengen, faire disparaitre en pliant,
cacher en pliant.
Onderpolig, b. n., z;ch onder eene der polen
bevindende, qui est sous un des deux poles,
ce qui est sous les piles.
Onderpolfen , b. .w., (ik onderpolste, heb
onderpolst,) met eenen pols onder water
voelen , (weinig gebruikel.) sonder; fig. ondertasten onderzoeken, sonder,
examiner,
'
s'informer, s'enquerir.
Onderpoten, b. w., (ik pootte onder, heb
ondergepoot,) zie ,Onderplanten.
Onderprefect, m. soupprefet.
Ocderprefectuursch:p o. sous prefecture, f.
On-
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( in ecnc boekdr. ) Onderrooken, b. w., (ik onderrookte , heb
Onderproevenlezer,
onderrookt, ) van onderen berooken, (veroud.)
sous-prote.
fumes ou enfumer d'en bas on dessous.
Onder-ra, vr., (op fchepen), basse-vergue.
w., (ik raakte onder , ben Ouderfecretaris, m. sous-secietaire.
Onderraken,
ondergeraakt,) (in de gemeenzame verkee- Ond.erfchatmeester , m. , fchatmeester onder
ring,) onder den voet raken , tomber par
eenen anderen fchatmeester , aide ou soustresorier.
terre , etre renvfrse, e. succomber.
Onderreep , m., aan een vischnet, onderfle Onderfcheid , o. , eigenlijk fcheidsinuur, dock
reep, die, door middel van daaraan bevesin dezen zin veroud.: fig. hetgene veroor.
tigde looden , het net naar den grond trekt,
zaakt, dat twee of meer dingen van elkancorde inferieure d'un filet, d'un rots.
deren onderfcheiden zijn , verfchil , difference,
Onderregenen, o. w., (ik rekende onder, ben
nuance, disparite, distinction, f. Er is een
groot — tusfchen u en mid , sl y a une grande
ondergeregend , ) van regen overdekt worden ,
difference de vous a mos. Er is een groot
étre monde, e. par la pluie. De tom is
— tusschen beiden, it y a grande difference
ondergeregend, la pluie a inonde le jardin.
entre Pun et l'autre, (Tune et l'autre,) de
Onderregent ,
plaatsvervangend regent ,
sous-regent, vice-regent.
Pun a l'autre, ( de Pune a l'autre ,)de Pun
Onderregt, zie Onderrigt.
avec l'autre, (de Tune avec l'autre.) Men
Onderregten , b. w. , (ik onderregtte , heb
moet — maken tusfchen vriend en vijand,
onderregt ,) zie Onderrigten.
itfaut faire distinction de Pami et de Pennemi.
Onderregter, m., (met den klemtoon op on ,)
Ik maak een groot — tusfchen beiden , je
mindere regter,, juge infetieur, juge subalfais grande distinction entre Pun et Pautr-e.
terne.
Op zulk eenen grooten affland kan men geen
— tusfchen de kleuren bemerken, on ne
Onderregter, m. , (met den klemtoon op reg,)
,p ie Onderrigter.
saurait faire de si loin le discernement desOnderre g enen, b. w. , (ik rekende onder , heb
couleurs. Zonder
, indiffdremment, indisondergerekend,) bij de rekening voegen,
tincternent, sans distinction. Met —, avec
comprendre dans un compte.
distinction, distinctement.
Onderrekenen , b. w., (ik rekende onder , heb Onderfcheiden, b. w., (ik onderfcheidde, hely
ondergerekenct,) zie Inrekenen.
onderfcheiden,) fig. het onderfcheid aanwijOndemem , m., riem , welke men onder de
zen, separer; marquer la difference. Het
kleederen draagt, ceinture ou courroie qu'on
onderfcheid tusfchen twee of meer dingen
porte sorts les habits.
gewaar warden, distinguer, discerner. Het
Onderriem, m., (bij papierm.) tegenftelling
was reeds zoo laat , dat men de voorwerpen
van bovenriem ; wanneer twee riem papier
niet meer — kon, it etait dela si tardqu'on
in een pak gebonden worden, beet de onne pouvait plus distinguer ou discerner les
derfle dos, rame inferieure.
objets. Het ware van het valfche
disOnderrigt, 0. , het onderrigt, enseignement ,
cerner le vrai du faux. Zich. —, se distintn., instruction, f: —, het onderrigt, of
guer.
ook de lesfen , waardoor men onderrigt words, Onderfcheiden , b. n. , verfchillend , drprent,
instruction, f:, lecons , f. pl. preceptes,
e. divers, e. distinct, e. —e dingen, dif:
pl. Deze jonge mensch heeft goed — ontferentes chases. De —e beteekenisfen van
vangen, ce jeune homme a ete bien montre ,
ten woord, les differences acceptions d'un
zie ook Onderwijs.
mot. — zaken, diverses affaires. Zie VerOnderrij den , o. W. , (fcheepsw.) étre mange
fcheiden.
zijn , direr.
bij w. Zie
par la suer.
Onderfcheidenlijk.
Onderrigten, b. w. (ik onderrigtte , heb on- Onderfcheidenheid, yr., difference ,diversite ,
derrigt, ) iemand kennis en begrippen
zie Verfcheidenheid.
mededeelen, welke hij ontbeert, onderwij- Onderfcheidenlijk, bijw., differemment, dizen , instruire , informer , appt endre , enversement.
seigner, montrer. Iemand van jets —, infer- Onderfcheiding , vr., action de distinguer
suer, instruire, avertir q. q. de q. ch. Ik
distinction, f. discernement, m.—, oordeel,
ben van alles, wat er omgaat, onderrigt , je
discernement, jugement, m.
suis informe, instruit de tout ce qui s'y Onderfcbeidingskracht , vr., oordeel, discerpasse. Iemand antlers
disabuser ou dcfoment , m.
tromper q. q. Zie ook Onderwijzen.
Onderfcheidingsteeken , o. , onderfcheidend
Onderrigter, m., (met den klemtoon op on,)
kenmerk, caracare distinctif, signe caraczie Onderregter.
teristique, m. — meerv. OnderfcheidingsteeOnderrigter ,
, (met den klemtoon op rig ,)
kenen, points de reeds, m. pl., ponctuation,
degene, die onderrigt, celui qui instruit ,
f. les points et les virgules.
instructeur, qui informe.
Onderfchenkel, m., (in de ontleedk.) bet
Onderrigting, yr., action d'instruire, etc. —,
onderfle deel des fchenkels, tusfchen de knie
onderrigt, instruction, information, lecon.
en den voet, focile inferieur.
f. precepte, enseignement, m. Goede on- Onderfchenker,
ondergefchikte fchenker,
derrigtingen geven, donner de bons enseisous-echanson.
gnements.
Onderfchepen, m. , onderregter, ondergefchikt
Onderroeren , b. w., (ik roerde onder, heb
fchepen , sous-echevin, substitut-echevin.
ondergeroerd,) al roerende onder de opper- Onderfcheppen, b. w.,
onderfchepte, heb
vlakte van iets doen verdwijnen , faire disonderfchept ,) fcheppende in zijnen loop,
paraitre en remnant. —, door roeren onder
enz. , fluiten en opvangen, prendre q. ch.
lets mengen, miler ou entreméler(en remnant.)
qui coule ; fig. iemand of lets in zijnen loop
Onderrok, m., vrouwenrok, die onderandere
iluiten en vangen , intercepter. Brieven
kleederen gedragen wordt, jupon, cotillon,
intercepter des lettres. Onclerfchepte brieven,
, jape de dessous, f:
des lettres interceptees. De ftralen der zon
Onderrollen , o. W. , (ik rolde onder, ben
— , intercepter les rayons du soleil. — ,
ondergerold,) onder jets rollen, rouler sous
verhinderen, beletten, empecher, entourer.
9. ch.
, in het geheim iets zoeken op refporen,
Oat ,
Aaas
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examiner si un accouchement avance. (ik
, inhalen of
spier, tdcher a decouvrir.
floeg onder, heb ondergeflagen ,) iets on'lever voorkomen , atteindre ou plutet preeerlijk onder zich houden , divertir, (dos
(zeew.) als : Den wind —, derober
venir.
deniers, des effets , des papiers , etc.,) sowle vent.
traire 9 de l'argent.
Onderfchepping, vr. , interceptation (d'une
lettre,) interception (des rayons de la lumi- Onderflaan , o., action d'examiner si un accouchement avance, f: divertissement(de
ere 9 ) — , inhalen of voorkomen, action
deniers , d'effets ou de papiers , etc.,) m.
d'atteindre on de prevenir.
Onderfchteten , o. w. (ik fchoot cinder, ben. Onderflag, , lot of looten, die aan den
voet van eenen boom opfchieten , rejeton,
ondergeichoten ,) fchteltjk onder water duim., (ou rejetons , m. pl.,) qui sort , (ou
ken , seiplonger, faire le plongeon, plover.
(bij
qui sortent ,) an pied d'un arbre.
Onderfchikken , b. w. , (ik fchikte onder, heb
wevers ,) draad die onder den arm des
ondergefchikt , onafhankelijk maken, saberhaspels that, inflag, teams, f. (bij
donner. Zie ook Ondergefchikt.
watermolens ,) water , dat door zijnen
Onderfchinkel, zie Onderfchenkel.
Broom het rad van eenen molen van onderen
Onderfchip, o. , (fcheepsw.) onderfle ruimte
omdrijft, eau qui, faisant effort sur les voin een fchip, fond de cale, m. bas, carene
lets en coulant par dessous , donne le mouvedu vaisseau.
went, a la roue.
Onderfchoren, b. w. , (ik onderfchoorde, heb
onderfchoord , ) met eenen fchoor onderfchra- Onderflagen , verl. deelw. van Onderflaan.
Onderflager , m. , molen , welks rad wordt
gen , stayer, appuyer,, etanconner.
omgedreven door het van onderendaar tern
Onderfchoring, yr., het onderfchoren, action
firoomend water, moulin a vanne, moult:IA
d'etayer,, d'appuyet. , d'etanconner. —, het
volets (moulin a volets is ook een Bovenflaetancon, m.
gene onderfchoort, etaye, f.
ger,, moulin a auge, molen op welks rad het
Onderfchouderbladsfpier, yr. , (bij de heelin.)
water van boven valt, in Gelderland fchofmuscle sous- scapulai: e,
felrad genoemd, wel to onderfcheiden van
plaatsvervangende fchout,
Onderfchout,
fcheprad , dat wel, ten naasten bij op dezelfde
sous-bailli, vice-bailli.
wijze ingerigt , om het water op to
Onderfchoutfchap , o. , charge de sous-bailli
voeren.)
ou de vice-bailli ,
Ondergefchoven , b. n. , onecht , valsch, Onderfiag , m. zie Onderflager.
Deze molen , dit
suppose , e., substitud , e. Een — testament, Onderflagtig, bijw., als
rad loopt
c'est un moulin a vanne.
un testament suppose.
Onderfchragen , b. w. , (ik onderfchraagde , Onderflepen, b. w. , (ik fleepte onder, heb
ondergefleept ,) flepende onder iets brengen,
heb onderfchraagd , ) met eene fchraagondertrainer sous ; fig. doen zinken, faire cooler
fleunen 9 flatten, stayer, appuyer, etanconvit
fond. filij zag drie fchepen
ner,, chev aler , soutenir,, accorer ; fig. helpen,
to ois vaisseaux cooler a fond.
onderfleunen, aider,,assister , seconder, souOnderfloeg,
verl.
t.
Zie
Onderflaan.
tenir.
Onderfchraging, vr. flat, action d'itayer,, Onderfmelten , b. w., (ik fmolt onder, heb
ondergefinolten,) fmeltende onder iets mend'appuyer, state, f. &anew:, m.; fig. appui,
gen 9 fondre parmi, miler en fondant.
soutten , m.
Onderfmijten, b. w., (ik fmeet onder, heb
Onderfchreef, verl. t.; zie Onderfchrijven.
ondergefmeten ,) ter aarde frhijten, jeterpar
Onderfchreven , verl, deelw. van Onderfchrijonder iets fmijten, deter
terre , vaincre.
ven.
sous ou parmi q. ch. , par dessous.
Ondeifchrift o., souscription, signature, f.
Onderfnede, vr. , fnede van de onderfie zijde
Zie ook Onderteekening,
des broods , tranche de pain de dessous,
Onderfchrijven , b. w. , ( ik fchreef onder,
tranche de pain a la quelle se trouve la crate
heb ondergefchreven,) zijnen naam onder
infet ieure.
iets zetten, enkel in het verl. deelw. , als : Ik
ondergefchrevene , ondergeteekende , beken, Onderfnee , zie Onderfnede.
enz. , je soussigne ,(soussignee,) declare, con- Onderfneeuwen , o. w., (ik fneertvvde onder,
ben ondergefneeuwd,) door fneeuw overondergefchrevenen
fesse ,reconnats 9 etc. Wij
dekt warden, etre convert, e. de neige.
zijeovereengekomen, nous soussignes, (sonsDe tuin is geheel ondergefneeuwd, is jarsignies,)sommes convenus,, (convenues.) In
din est tout convert de neige.
tegenwoordigheid der ondei-gefchrevenen no Onderfnijden, (b. w. , ik fneed onder, heb
tarisfen, par-devant les notaires soussignes.
ondergefinden,) fnijdende met iets vermen(ik onderfchreef, heb onderfchreven ,) ongen , miler en coupant. — (ik onderfneed,
derteekenen, zijnen naam onder iets zet ten ,
heb onderfneden,) door affnijden onderbrejets met zijnen naam teekenen, signer, souken , interrompre on intercepter en conscrire, soussigner. Eenen brief —, signer
pant.
one
Een
onderfchrevene
brief,
one lettre.
lettre signee. Een procerverbaal sous- Onderfnuit, zie Onderbek.
Onderfpaden , b. w., (ik fpaadde onder, heb
signer an procerverbal.
ondergefpaad ,) fpadende onder (de aarde)
Onderfchrijving, yr. , het onderfchrijven , acbrengen, couvrir de terre en bdchant.
tion de souscr:re, de signer, f. —, hetgene
Onderfpannen, b. w., (ik onderfpande, hell
onder iets gefchreven is. Zie Onderfchrift.
onderfpannen, ) van onderen befpannen , tenOnderfchuilen , o. w. , (ik fchuilde onder, heb
dre au bas de q. ch.
ondergefchuild,) zie Schuilen.
Onderfchuiven , b. w. , ik fchoof onder , heb Onderfpit, o., onderfie of laatfle fpit of fpitting, en daar dit de meeste infpanning %/Or.
onderichoven ,) onder iets fchuiven , passer
dert is daarvan ontleend een. fpreekw. Het
ou pousser sous; fig. enkel in het verl. deelw.
delven , (overwonnen worden , aan het
Onderfchuiving, yr. (bij regtsg.) supposition.
kortile einde komen ,) etre vaincu, e. In
Onderfecretaris, m. sous-secritaire.
het
— zijn, (in ilechte omfiandigheden zijn,)
Onderflaan, b. w., (ik onderiloeg, heb ondertitre dans un mauvais etat, etre mal dans
flagen ,) bij vroedkundigen , als Eene
ses affaires , avoir le dessous. in het —
kraamvrouw —, toucher one femme enceinte,
rap-
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raken of geraken, tomber en decadence, dechoir, toucher a sa ruine.
Onderfpitten , b, w.,(ik fpittede onder, heb
onderfpit ,) foittende onder de aarde brengen , couvrir de terre en bechant.
Onderfpoelen, b. w., (ik onderfpoelde, heb
onderfpoeld ,) door fpoelen van onderen
uicholen, creaser, (en pat lant de Peau qui
baigne quelque endroit.)
Onderflaan , o. w. , (ik fond onder , heb
ondergeflaan,) lager of aan het bencdenfle
gedeelte ftaan , enkel gebru kelijk in het
tegenwoordige deelw. Onderftaand, b. n.,
qui est ci-apses, ci dessous. De onderflaancle
rekening , le compte ci-aprês ou ci-dessous.
De onderflaande handteekening, la signature
ci-dessous. —, onder iets than, ( eigenlijk
beter gefeheiden , onder flaan,) als : Het
regende, doch wij konden nergens —,
pleuvait, sisals nous ne limes nous mettre
convert en aucun lien. —, b. w., (ik onderflond , heb onderflaan,) ondernemen, entrept endre , tenter ; zich —, (het wagen ,)
oser, prendre la hardiesse , se pet me g a e, avoir
Paudace. Niemand zal zich —, -dit weg te
nemen, dat niemand zich onderfla, que personne ne se pet mette , personne n' °sera le
prendre , l'enlever. — , in de dagelijkfche
taal, op fommige plaatfcn) onderzoeken,
s'informer on s'enquerir de q. ch.
Onderflaan, o, entt eps ise , f.
Onderflaande tegenw. deelw. Zie Onderflaan.
Ondertladhoucler,
'
in. die in de plaats eens
iladhonders regeert, vice-gouverneur, vicestadhouder; lieutenant du stadhonder.
Onderitadhouderfehap , o. charge de vice-gouverneur.
Onderftak , verl. t. Zie Onderfieken.
Onderflalmeester, m. ambkenaar onder den
fialmeester, sous-icuyer. Zie Onderpikeur.
Onderftalmeesterfchap, o. charge de sous-ecuyer.
Onderftand, m. hulp voor eenen tijd, bijfland,
aide, assistance, f. secours, m. —doen, verleenen , donner ou preter assistance, apporter du secours. — noodig hebben, avoir
besoin d'assistance. — in geld geven aan
hen, welke gebrek Eiden, donner des secours
en argent a ceux qui soot dans le besoin.
Men kan den prins flechts eenen geringen
— van yolk en geld zenden , on ne pent
faire passer au prince que quelques petits secours d'hommes et d'argent.
Onderflandgelden, o. merr y. onderftand in geld
aan eenen vorst of Itaat, subsides, m. pl.
Onderftandfchuldig, b. n. verpligt om onderflandgelden te betalen , belastingfchuldig ,
oblige, e. de payer des subsides ,contribuable.
Onderitappen , b. w. (ik onderflapte, heb onderftapt), met groote flappen inhalen, of
liever: voorbijfnellen, atteindre a Brands
pas, ou
devancer.
Onderflapping, yr. soutirage ,f.
Onderfle , b. n. laagfle, benedenfte, le plus
bas, la plus basse; infdrieur, e. vas, sse.
De — verdieping van een huis, le has etage
d'une maison, le rez-de-chauss4e d'une maison.
Het — deel, la partie la plus basso, le bas.
De — klasfen, les classes snferleares.
Onderfte, o. benedenfle gedeelte, partie inferieure , dessous , bas, fond, tn. Het — is veei
fraaijer,, dan het bovenfte , le dessous est beaucoup plus beau que le dessus. Het — boven
keeren, zetten , werpen, fmijten, gooijen,
mettre seas dessus dessous. Gij hebt al mijne
papieren het — boven gefmeten, yeas avez
tale tons uses papiers sent dessus dessous.
Mijne kamer ligt het — boven, (geheel
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overhoop,) ma chambre est seas dessus dessous. Alles het — boven fmijten, bouleverser tout, jeter tout seas dessus dessous. Eenen
rok het — boven zetten, retourner sine jape
seas dessus dessous. Spreekw. Die het — uit
de kan wil hebben, krijgt gemeenlijk het,
dekfel op den news, quand on vent trop serter Panguille, elle s'echappe ; c. a, a. qui
vent Crop n'a Tien.
Onderfleek, ni. eigenlijk fleck van onderen
Co ngeb r.), van bier: fig. — , bedekte poging, tot nadeel van eenen andeien, supercherie f.; bijua enkel in: Remand — doen,
faire la queue a q. q. user de superchetie en•
vers q. q. , supplanter q. q. ; inzonderh. voor:
iemand zijn meisje oncvnjen, supplanter son
rival , lui enlever sa malts ease. 5 o. zie
Onderfleekbekken.
Oncierfieekbekken, o. bekken met eenen bekleeden rand en eenen feel, dat men onder
eenen zieke fteekt, bassin a queue, 4 l'usage (Pun malade retenu ass lit, m.
Onderfieekfel, zie Onderfteekbekken.
Onderfieken, b. w. (ik flak onder, heb ondergeftoken), onder jets fteken , mettre,
fourser sous q. ch. Iemand een bekken
— mettre sin bassin an dessous de q. q. ;
fig. inlijven, incorporer. Men heeft deze
twee compagnien ondergefloken, on a incorpore ces deux compagnies. Een kind —,
Ceen vreemd kind in de plaats van een ander
geven,) supposer ou substituer an enfant.
Een ondergeiloken kind, an enfant suppose
ou substitue. — , (ik onderflak, heb ondertoken), doorfchieten, mailer, entremiler.
De kaarten mailer les castes; fig. in het
geheim befteken; enkel in bet verl. deelwe
Onderfloken, b. n. in bet geheim betoken ,
concette, e. Een ,onderfinken werk, sine
affaire concertee ; mariage conchs.
Onderfteking, vr. action de mettre, etc, des.)
sous. inlijving, incorporation. —, verroiling van een kind , supposition ,substitution.
Onderftellen , b. w. (ik ftelde onder, heb ondergefteld), onder iets anders ftellen, mettre, placer ou poser sous q. ch. —, ilo
onderitelde , heb _onderfteld) , voor her
oogenblik als waar aannemen, poser, supposer. Stel bet geval, pa= le cas. Onderfteld,
dat het zoo ware, cela suppose. Laat ons
dat het zoo zij , posons que cela salt
ainsi; zie ook Vooronderfiellen.
Onderftelling, yr. supposition; zie ook Vooronderftelling.
Onderfteun, o. zie Onderfteuning in de 2. beteek.
Onderfteunen, b. w. (ik onderfteunde, beb
onderfteund), van onderen door eenen fteun
vastheid geven, onderfiutten, etayer, appuyer, itanconner, supporter, soutenir. Zie
Stutten. Een gebouw,, eenen muur
etayer,
itanconner, appuyer, sin ba timent,une muraille. Er zijn pilaren noodig, om dit gebonw te—,
fact des pilfers pour soutenir ce batiment,
Zich met eenen rotting —, s'appuyer stir
tine canoe. (fcheepsw.) accorer sin
vaisseau; fig. in allerlei foort van verlegenheid onderftand verleenen, alder, seconder,
donner
secours a, secourir. Iemand met
geld — donner des secours en argent a q.
q. De armen
secourir let pauvres. Hi'
heeft vrienden, die hem bij het hof
des amis qui le soutiennent a la cour. De
minister onderfteunde hem, le ministre le
seconda. —, (van zaken), kracht bijzetten , appuyer, itayer. Een verzoek, een
gevoelen
appuyer tine demande, sin avis.
lylet
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1VIet welke redeneringen Men dit ftelfel ook • dergeteld), onder anderen rekenen, comps&
parmi.
onclerfteund had, het zou echter verworpen
zijn geworden, ce systême, de quelque rai- Ondertijds, bijw. nu en clan, de temps et‘
temps, de temps ti autre.
sonnement qu'on Past stays, aurait ete reOndertrad, veri. t. zie Ondertreden.
fete.
Haven, appuyer.
Onderfteuning, yr. het onderfleunen , action Ondertreden, b. w. (ik ondertrad, heb ondertreden); fig. onderdrukken, opprimer.
d'etayer, d'appuyer,, etc. Zie Onderfleunen.
Door de — van dezen moor, hield men het Ondertreder, m. fig. oppresseur.
ndertreding, yr. fig. oppression.
gebouw staande, en etayant cette muraille,
on soutenait It &lament. — hetgene , dat Ondertrekken, b. w. (ik trok onder, heb
(ik ondergetrokken), titer dessous.
onderfteunt , etaie, f. appui, etancon, soud.ertrok, heb ondertrokken), zie Onderhalen
tien, m. meest fig. aide, assistance, f: seen Onderftrepen.
COW'S, support, m.
Onderfteunfel, o. hetgene ter onderfteuning Ondertrokken, verl. deelw. van Ondertrekken.
dient, etale,
stamen, appui, soutien, on. Ondertrouw, vr. trouwbelofte , fiancailles, f.
El. Jonge lieden in — opnemen, fiancer de
fig. aide , assistance, f secours , soutien, m.
j eunes gens.
Onderflierman, zie Onderftuurman.
Ondertrouwde, m. en vr. fiancé, m. fiancee, f:
Onderitoken, verl. deelw. zie Onderfleken.
Onderftooten, b. w. (ik fliet onder, heb on- Onclertrouwen, b. w. (ik ondertrouwde, heb
ondertrouwd), in ondertrouw verbinden,
dergeftooten), naar beneden ftooten, pousser
fiancer.
ftootend ondereenmengen , miler
en bas.
Ondertrouwing, yr. zie Ondertrouw.
en pilant.
Onderftoppen , b. w. (ik flopte onder, heb Ondertusfchen , bijw. middelerwij1 , cependant,
en mime temps , en attendant, cur ces enondergeitopt), onder iets ftoppen, fourrer
ttefizites. Wij willen, — een weinig gaan
ou cacher sous q. ch.
wandelen, en attendant nous nous Iroise(ik
onderftreepte,
heb_
Onderftrepen, b. w.
dat (of: —, voegw.) (eigenl.
nerons.
onderitreept), onderhalen , eene ftreep onder
met uitlating van d a t ), pendant que , durant
jets maker, souligner; zie Onderhalen.
terwril dat men het
que,
tandis
que.
Onderflreping yr. action de souligner.
overage in orde zal brengen , willen wij
Onderftrij ken , b. w. (ik flreek onder, heb
over deze zaak fpreken, nous parlerons
ondergetlreken), ftrijkende ond!,r jets brencet objet, pendant que cela se faisoit.
gen, faire descendre sous.
onderving, heb onOnderitrikken, b. w. (ik onderftrikte, heb on- Ondervangen, b. w.
dervangen), in het vallen van onderen met
derftrikt) , van onderen met ftrikken vastattraper
ti la volde saisir
de hand grupen,
maken, her ou nouer par, de dessous, d'en
ou attraper q. ch. qui tombe. Ondervangt
bas.
den bal, saisissez la boule; fig. voor vallen
Onderftrooijen, b. w. (ik ftrooide onder, heb
bewaren , door er eenen ftut onder to brenondergeftrooid), onder lets firooij en, spangen , inzonderh. eenen muur, reprendre (art
faire
courir
(un
dre ou I epandre parmi; fig.
mar sous oeuvre, par dessous oeu yi e). —,
bruit, etc.)
vervangen , aflosfen, prendre la place de-,
Onderftroomen , o. w. (ik ftroomde onder ,
relever, relayer, emplacer.
ben ondergeftroomd), door eenen flroom
overdekt worden, etre inonde, e. De weide Ondervanging, yr. action de reprendre sin mar,
etc. Zie Ondervangen.
firoomt onder , is ondergeflroomd , la rivieOndervaren, o. w. (ik voer onder, heb onre, inonde le pre, le pre est inonde.
dergevaren), naar beneden varen , descendre
bnderftuk , o. eener trompet. pavilion , on.
en traviguant.—, (ik onclervoer,, heb onderOnderftutfel o. zie Onderfteunfel in de eigenvaren), onder jets door varen, passer par
bjke beteekenis.
dessous en bateau.
Onderflutten , b. w. (ik onderauttede heb onclerftut), zie Onderfteunen in de eigenlijke Ondervat, o. lekvat, sebile, f:
Ondervatten, b. w. (ik ondervattede, heb onbeteekenis.
clervat), van onderen vatten, prendre on
Onderfluurman m. tweede ftuurman, aidesaisir par dessous.
timonier, pilote en second.
Ondertand, m. tand in het onclerfte kakebeen, Ondervellen, b. w. (ik velde onder , heb ondergeveld), ter aarde vellen , jeterpar terra,
dent de la mdchoire inferieure.
terrasser, renverser.
Ondertasten , b. w. (ik ondertastte, heb ondertast), fig. onderzoeken , examiner, toter, 0 nderverflaan , b. w. sous-entendre.
Ondervinden,
b. w. (ik ondervond, heb onsender, s'informer on s'enquerir, etc. —,
dervonden), door onderzoeken uitvinden ,
toetfen, pollen, pressentir.
decouvrir en recherchant, en examinant. —,
Onderteekenaar, in. signataire.
gewaar worden, ervaren, eprouver, essuyer.,
Onderteekenen , b. w. ( ik teekende onder,
experimenter, faire Pexpórience de. Ho
heb ondergeteekend.), zijnen naam onder iets
heeft geluk en ongeluk ondervonden, al a
teekenen, enkel in het verl. deelw.: Oneprouve Pune et Pautre fortune. Ik heb in
dergeteekend, b. n. soussigne, e. Voor den
mijn leven meer goed dan kwaad ondervonondergeteekenden notaris, par devant le noden , Pal essays plus de bien que de usual en
taire soussigne. Ik ondergeteekende verklaar,
ma vie. Hij is een jong mensch, die nog
je soussigne declare, etc. zie Onderfchrijntets ondervonden heeft, c'est tin feunehomme
(ik onderteekencle , heb onderteewen.
sans experience. 1k heb de goede eigenfchap
kend), lets met onderplaatfing van zijnen
(de werking .) van oat geneesmiddel onclernaam bekrachtigen , soussigner, signer, sousvonden, fat experiments la vertu de ee recrire , mettle sa signature.
mede. Ik ondervind met fmart, dat de herOnderteekening, yr. action de soussigner.
innering van eenen voorgaanden misflag een
hetgene onder jets geteekead is, handteekelast
is, dien men zijn ganfche leven dragen
seing, in. souscription.
ping, signature,
most, feprouve avec douleurgue le ponds
— van eenen wisfelbrief, enz. voor eenen
d'une ancienne faute est un fardeau qu'a
anderen, (borgtogt), aval, m.
taut porter toute sa vie.
Ondertellen, b. -w. (ik telde wader, heb on-
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Ondervinding , yr. action d'eprouver ; meest
echter voor: die kennis welke men verkrijgt
door een lang leven, of door lang jets te
doen, gepaard met nadenken over hetgene
men gezien en gedaan heeft, ervarenheid,
bedrevenheid, experience. lk weet het nit,
bij, —, je le sacs par experience. — opdoen, acquerir de l'experlence. Een man
van —, un homme expel imente. Een man
zonder —, un homme sans experience , ion
homme inexperimente. Een veldheer, een
wondheeler zonder —, un general, on chiruogien inexperimente. Ciehrek aan —,
inexperience, 1: marque d'elyerience , tn.
Onderving , veil. t. zie Ondervragen.
Ondervloeijen, o. w. (i-k- vloetcle onder, ben
ondergevloetd), onder water vloeuen, met
vioeijend water overdekt worden, etre iconde, e. on submerge, e.
Ondervloer, m. vloer, die lager ligt, dan een
andere , plancher ou pave de dessous.
Ondervoegen, b. w. kik voegde onder, heb
ondergevoegd) onder lets voegen, ajouter
au bas de, joindre
par en has.
i
Ondervoer, verl. t. zie Ondervaren.
Ondervond, verl. t. zte Ondervinden.
Ondervonden, veil. deelw. van Ondervinden.
Ondervoogd, m. toeziende voogd; sous-tuteur,
subroge tuteur.
,
Ondervoogdij , y r. ondergefchikt. gezag, autorite ou puissance inferieure.
Ondervoogdijfchap , o. sous-tutelle 5 f.
Ondervorfchen , b. w. (ik ondervorschte, heb
ondervorscht), navorfchen, scruter, s'infortner ou s'enquerir de.
Ondervorst, in. gemagtigde van eenen vorst ,
plinipotentiaire d'un prince.
Ondervragen , b. w. (ik ondervraagde of ondervroeg , heb ondervraagd), met afvragen
onderzoeken , questionner, interroger, examiner. Men heeft de getuigen nog niet ondervraagd, on n'a pas encore interroge les
temoins.
Ondervrager,, in. questionneur, examinateur.
Ondervraging, yr. action de questionner , d'interroger ou examiner, f examen, interrogation, interrogatoire ,m. —, verhoor,, audition (des temoins), f:
Ondervroeg, verl. t. zie Ondervragen.
Onderwaarts , bijw. naar onderen, vers le has,
en has, par dessous.
Onderwal, in. onderfte gedeelte van eenen
wal, partie la plus basse (inferieure) d'un
qua:, f — , (in den vesting it.) lagere walgang met eene borstwering, fausse-braie, f.
Otiderwand, o. benedenwand van een fchip ,
enz. , bas haubants, tn. pl.
Onderwarig, b. n. onderworpen, sujet, te,
exposé, e.
Onderwasfen , o..w. , (ik wies onder, ben ondergewasfen), onder iets wasfen, crottre audessous de q. ch.
Onderweeg, zie Onderweg, bijw.
Onderwees, verl. t. zie Onderwijzen.
Onderweg, m. benedenweg, chemin d'en bas.
Onderweg,. bijw. onder den weg, op weg,
en chemin, en route, chemin faisant. —
zijn , etre en chemin. Ik trof hem — aan,
je le rencontrai eft chemin, dans mon cliemin. Wij zijn acht dagen — geweest, nous
fu mes huit fours en marche.
-Onderwegen , bijw. zie Onclerweg , bijw. fig.
lets — laten (nalaten), laisser une chose,
ne pas faire une chose. Een werk — laten,
(oaken) discontinues un ouvrage.
Onderwellen , o. w. Cik welde ander, ben
,ondergeweld), in eenen draaikoik ouderzin-
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ken, alter au fond d'uti , gouffi-e, d'un tourpant;; enfoncer; cooler fond.
Onderwelven, b. w. (ik onderwelfde , heb
onderwelfd), van onderen met wclfwerk
opmeifelen , vater d'en has.
Onderwereld, yr. benedenwerelcl, monde souterrain, bas monde; fig. redelijke bewoners
der benedenwereld , habitants tie ce bas monde, no. pl. —, verbluf der gellorvenen,
selour des trepasses , m. champs elisees.
Onderwerp , o. grond eener zaak, sujet, Oh
raison, cause, f. -- , fiof eener verhandeling , sujet, on. matiere, f. Een — behandelen , to-alter un sujet. Gij. gait van ow
— af, voids sortez de vctre sujet. Het is een
— uwer pen waarclig, 'c'est un sujet digne
de voto e plume. —, (in de redeneerk.),
datgenein
i elk voorftet, waarvan men iets
bevestigt of ontkent, sujet, tn. In het voorfiel: „De zon is groot" is de zoo het —,
dans la proposition: „Le soleil est grand"
le s olei I est le sujet.
Onderwerpen, b. w. (ik wierp of worp onder, heb ondergeworpen), op den grond
naar benedeu werpen, jeter par terre, en
bas. —, (ik onderwierp of onderworp, heb
onderworpen), onder remands magt brengen , assiqettir, soumettre, asservir; retThire sous son pouvoir, subjuguer. Een y olk aan,
#zich —, s'assujettir , un peuple, une nation,.
De Romeinen onderwierpen verfcheidene volken , les Romains subjuguerentplusieurs peoples. Het kostte Karel den C;roote veel
on, de Sakfers aan zijn gezag te onderwerpen ,
it en couta beaucoup a Charlemagne pour
reduire les Saxons sous sa puissance. Zijne
rede aan het geloof —, soumettre sa raison
a la foi. Zich —, (gchoorzamen,) se soumettre, se resigner , their. Zich aan zijn
lot —, se resigner a son sort. Zich aan de
wetten —, se soumettre aux lois. Alexander
onderwierp Azie aan zijne wetten, Alexandre
soumit l'Asie a ses lois. Aan iemand onderworpen zijn, etre sounds, e. a q. q.; dependre de q. q. Otis ligchaam is aan vele
kwalen onderworpen, notoe corps est sujet
ou exposé a plusieurs man y ; fig. lets aan
remands oordeel —, soumettre q. ch. a 1'apinion de q. q.
.
Onderwerping , yr. assujettissement, tn. sujetion , f. — aan den wil van God, enz.,
resignation, soumission , obeissance.
Onderweven, b. w. (ik weefde onder, heh
ondergeweven) , onder iets weven, tisser
parmi.
Onderwezen , verl. deelw. van Onderwijzen,
Onderwigt, o. hetgene iets door uitdroogen,
enz. in gewigt verminderd is, dechet, tn,
Onderwijr, zie Onderwijlen.
Onderwijlen, bijw,, Oadertusfchen, cepentlant,
en attendant.
Onderwijs, 0., oncierrigt, instruction, f: enseignement , m. Het wederkeerig —, Penseignement mutuel. 'Deze knaap heeft goes
— gehad, ce garcon a ete bien montre. —
in de godsdtenst, catechisme, m.
Onderwijzeling, in. en yr. , disciple, ni. &oiler,, sere.
Onderwijzen, b. w., (ik onderwees, heb on.
derwezen ,) onderrigten ; door onderwijs
mededeelen , lceren , instruire, enseigner,
apprendre, montrer, tegenter. De jeugd —,
instruire la jeunesse. Iemand in de letterkuncle , in de krijgskunde —, instruire q. q.
aux lettres , aux arnies. De wiskunde ,—,-,
enseigner ou montrer les mathematiques. net
(Janie') —, enseigner la dense, movrer
a
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a danser. Deze meester onderwijst goed, ce
maitre montre fort bien. Zijn broeder onderwijst in de Itad, son ft-ere montre enville,
donne des lecons en ville. — in de godsdienst , caiecitiser.
Ouderwijzer,, m., precepteur, docteur instituteur,, instructeur,, maitre didascal. — an
de godsdienst , catechiste.
Onderwijzend, b. n. leerend, didactique, instructlf , ive.
Onderwijzing, yr. , action d'instruire, etc. —,
les, lecon, f: precepte , m. instruction, f:
Onderwmd, o., onderneming , entreprise, f:
Onderwindal, m., die alles ondernemen durft,
homme entreprenant , m.
Onderwinden, b. w., (ik onderwond, heb onderwonden ,) fig. (moeijelijke zaken ,) ondernemen, entr eprendre , entamer,, tenter,
oser,, essayer. Zich —, (het wagen ,) oser,,
entreprendre, prendre la hardiesse.
Onderwind;ng, yr., entreprise , tentative.
Onderworp, verl. t. Zte Onderwerpen.
Onderworpeling, m. en yr., qui se soumet,
sujet, m.
Onderwerpen; deelw. van Onderwerpen.
Onderwroeten, o. w., (ik wroette onder, heb
ondergewroet ,) onder iets wroeten , creuser
on fouiller sous q. ch. —, b. w., (ik onderwroette, heb onderwroet,) van onderen omwroeten, of, van onderen door wroeten
hod makes, creuser ou fouiller d'en bast De
mollen — de aarde, les taupes fouillent la
ter re.
Onderwulven , b. w., (ik oi,derwulfde , heb
onderwulfd,) zie Onderwelven.
Onderzaaijen, b. w., (ik zaaide onder,'heb
ondergezaaid ,) onder iets zaaijen , semer
parmi.
Onderzaal, yr., benedenzaal, salle d'en bast
Onderzaat, m., onderdaan, vassal, sujet.
Onderzetfel, o., flat, fchoor,, etaie, f. &ancon , appui, soutien 171. -, onder den voet
eener zuil, soubasement, m.
Onclerzetten , b. w. , (ik zettede onder, heb
ondergezer ,) onder iets zetten , mettre ,
placer sous q. verpanden , verwedclen, parier , gager. Ik zet er eenen dukaat
onder , je parse, en ducat. —, (ik onderzettede , heb onderzet ,) onderfleunen, etayer,,appuyer, soutenir. onder jets zetten, mettre , placer ou poser au-dessous de, ou d'en bas.
Onderzieltje, 0., onderrokje, petit jupon ou
cotillon, m.
Onderzien, o. w., zag onder, heb ondergezien,) onder iets zien, regardcr sous q. ch.
Onderzinken o. w. , (ik zonk onder, ben ondergezonken ,) naar beneden zinken, onder
de oppervlakte van water, enz. zinken ,
teller au fond par son propre poids; enfoncer,
titre submerge , e. en enfoncant dans Peau ;
corder a fond. De boot zonk onder, la nacelle enfonca dans Peau; fig. (bij dichters , )
,
ondergaan , se coucher.
Onderzocht , verl. t. en veil' deelw. Zie Onderzoeken.
Onderzoek, o. , het onderzoeken, de onderzoeking, navorfching, recherche , f. examen,
tn. geregtelijk —, discussion , f. perquisition.
doen naar eenen onbekenden erten2am,
aire recherche d'un hiritier qu'on ignore.
f
— en waardering van het goed eens fchuldenaars , discussion. Een geregtelijk — in lijffIraffelijke zaken, une information, f. Een geregtelijk — in burgerlijke zaken , enquite,
doen, alter aux inferEen geregtelijk
:nations; faire on prendre des informations ;
Week het,
faire la visite. Na geregtelijk
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dot, enz. Penquete faite on a trouve qua,
etc. Een naauwkeurig — naar eene zaak
doen, discuter ou eplucher une affaire ; fair e
passer par l'alambic une affair-et naar
iets doen, s'informer ou s'enquerir de q. ch.
nafporing naar de waarheid, investigation de la verite. — , onderzoeking, peiling eener wond, van een gezwel, (bij
heelm.) exploration.
Onderzoeken, b. w. , (ik onderzocht, heb onderzocht,) den aard en de geffeldheid van
iets zoeken to weten, (ook o. w. Naar
iets —,) rechercher, examiner, faire des
recherches on des enquires; s'infbrtner on
s'enquerir de, visitor, verifier. Eene zaak
groudig —, examiner une affaire a fond;
met veel naauwkeurigheid navorfcben, explorer, fam. sasses. lk heb alles onderzocht
war zich over dit onderwerp laat zeggen ,
Pal recherché tout ce qui se pout dire sur ce
sujet. De chirurgijn heeft de wonde onderzocht, le chirurgien a visite (explore) la
plaie. De diepte eener wond met het tentijzer
sonder une plaie. Een zaak naauwkeurig discuter on eplucher une affaire,
scruter une affair e; faire passer par l'alambic une affaire. Een zaak geregtelijk —,
informer d'une alfaire. Eene rekening —,
examiner an compte.
onderyragen, interroger, examiner.
Onderzoeker, m. , examinateur, scrutateur,
explorateur. Geregtelijke enqueteur.
God is de — der harten , Dieu est le scrutateur des coeurs. Geloofs inquisiteur. De
— eener rekening , Pexaminateur d'un compte.
— (bij regtsg.) der echtheid eener akte,
verificateur.
Onderzoekkamer, yr. chambre des enquetes.
Onderzoldering , yr. , benedenfle zoldering,
laagfle verdieping, plus bas etage, plafond,
etage infdrieur,, on.
Onderzwachtel, vr., sous bande.
Onderzwemmen, o. w., (ik zwom onder, heb
ondergezwommen ,) onder iets zwemmen ,
eager sous q. ch. Hij kan eenen langen
tij d
pent Hager longtemps sous Peau,
on entre deux eaux.
Ondeugd, yr., tegenflelling van cieugd, vice,
m. De — verlaten, renoncer au vice. —,
mdchancete, iniquite , f. Uwe ondeugden
fcheiden U en Uwen God van elkanderen ,
ce sent vos iniquites gal font separation entre
vous et votre Dieu. —, in eenen zachteren
zin: gebrek, defaut. Dat is geene — in
' het hoot, ce n'est pas par la en defaut de
ce bois. m., ondeugend mensch, mechant.
Oncleugdelijk, b. n., niet deugdelijk, vicieux,
euse , mechant, e. gebrekkig,/ vicieux,
euse, imparfait , e. defectueux, euse.
Ondeugend , b. n., met ondeugden behebt ,
vicieux, euse, sans vertu, mechant, e; fam.
mievre. Een ondeugende jongen , en mechant
garcon. Een knaapje, kind, un mechant
gatnement, en enfant pervers. Een — paard,
en cheval vicieux.
verrot, onfierk,
pourri , e.giltd, a., mechant, e. — hoot, du
bois pourrs ou gdte. lasterlijk, calomnieux , euse, malicieux, euse, mechant,
e. obscene. Een — book, en livre obscene.
Ondeugendheid, yr., tnechancete , perversiti.
Ondeugdzaam , b. , nice deugdzaam , qui n'est
pas vertueux, euse.
Ondicbt, o., proza, prose, f. Hij heeft in —
gefchreven, it a ecrit en prose.
Ondienst; yr., ilechte dienst, mauvais office,
tnauvais service, m. Iemand — doen, rendre
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tin mauvais service a q. q., desservir q. q.. Ondoorlucbtigheid, yr. manque d'illustration,
Ondoormengd , b. n. niet doormengd, qui n'est
tendre de mauvais offices.
pas meld, e. larde , e.
Ondienstbaar, b. n. , met dienstbaar,, yrij , libre,
Ondoorreddelijk, b.
non asservo , e.
waar men niet door
gored kan worden, dont on ne pent se deliyr.
,
liberte, franchise ou
Ondienstbaarheid ,
exemption de service , de servitude.
vrer ou se debarrasser.
onuitreddelijk,
yerward, inextricable.
Ondienflelijk, zie Ondienftig, bijw.
Ondtenitig, b. n., niet dientlig , nutteloos , Ondoorreisbaar, b. n. waardoor men niet
zen kan , par oh on re pent voyager.
inutile, qui ne sort a rien, vain, e. qui ne
convient pas , pen convenable. Het zai n iet Ondoorfchunend, b. n. niet doorfchijnend,
ne sera pas mauva is,
— zijn, indien, enz.,
qui West pas transparent, e. opaque. Een
— ligchaam, un coops opaque.
hors de propos ,si, etc. —, buw. inutilement.
Ondoorfclujnendheid, yr. opacite.
Ondienfligheid, yr., inutilite , f.
Ondoorwaadbaar,, b. n. waardoor men niet
Ondientliglijk , zie Ondienftig, bijw.
widen kan, qu'on ne pent passer a gue, pas
Ondienstvaardig 5 b. n. , niet dienst y aardig, niet
gueable.
dienilig, pen eicieux , ease; qui n'est point
officieux, ease, on serviable , pas serviable.
Ondoorworftelbaar, b. is. wat men niet 'kan
Ondienstvaardigheid , yr. , caractele de celui
doorworftelen, qu'on ne pent surmonter en
luttant.
qui n'est point officieux ; pen d'empressement
a rendre service , m.
Oncloorzigtbaar,, b. n. waardoor men niet zien
kan, opaque, pas transparent, e.
Ondiep, b. n., niet diep , '(in Gelderl. op
fommige plaatfen, fchol;) pets profond, e. Ondoorzigtbaarheid, yr. opacite.
qui n'est pas profond , e. bas, se; oh it y a Ondoorzigtelijk, buw. fig, sans penetration.
pets d'eau, gueable. — water, eats basse, Ondoorzigtig, b. n. zie Ondoorztgtbaar, niet
fchrander, qui n'est pas penetrant, e.
(bij Zeel.) eau maigre.
Onchepte , yr., onchepe plaats, gue ; endroit Ondoorzigtigheid , yr. zie 0 ndoorzigtbaarheid,
gueable, bas-fond , m. —, (zeew.)bas-fond ,
manque de penetration, m.
sommail,
basse f: , haut-fond, no.
Ondoorzocht, b. n. met doorzocht, qui n'est
Ondier, 0. 5 monfler, monsto e, m. —, (in de
pas examine, e. approfondi , e. visite , e. —
blijven, ne pas etre visite , e. etc. — laten,
lage taal,) liederlijk mensch, un debauche ,
un homme dissolu.
ne pas visitor, examiner, etc.
Ondigt , b. n., niet digt , ouvert, e. perce, e. Ondoorzoekelijk, b. n. dat niet doorzocht
kan worden, qu'on ne pent examiner ou apfindu, e. Dit dock is te te los, ce
profondir.
drap est trop
Chiding, o., ding, dat niet beilaat, onwe- Ondraagbaar , b. n. dat niet gedragen kan worden , qu'on ne pent porter.
Zen , herfchenfchim, etre de raison, non-ett e ,
no. chimere,
Ondragefijk , b. n. dat niet verdragen of geOndoenbaar, zie Ondoenlijk.
leden kan worden, insupportable. —, bijw.
Ondoenlijk , b. n., niet doenlijk , impraticable ,
insupportablement.
infaisable, qui ne pent se faire, impossible. Ondra'gehjklieid, yr. qualite de ce qui est insupportable.
Ondoenlijkheid, yr. , impossibilite.
Ondoodelijk, b. n. en buw. qui ne cause point Ondrinkbaar, b. n. bat niet gedronken kan
la mort.
worden, niet drinkbaar, qui n'est pas bu yaOndoorboord, b. n. niet doorboord, qui n'est
ble 5 pas potable. Dit water is —, cette eau
pas perce, e. on perford , e. (bij geneesk.)
n'est pas potable.
natuurlijk gelloten, (vagin, anus) imper- Ondrinkbaarheid, yr. qualite d'une chose qui
fore , e.
n'est pas bu yable on potable.
Ondoorboorlijk , b. n. dat niet doorboord kan Oncluideluk, b. n. niet duidelijk, duister, qui
worden, qui ne pent etre perce, e.
n'est pas clair, e. on distinct, e. indistinct,
Ondoorboring, yr. het niet doorboord zijn,
e. obscur,, e. inintelligible, inarticule , e.
(bij geneeskund.), gebrek van opening in
inevident, e. Een — denkbeeld, une Mes
eenige natuurlijke deelen des ligchaams, imindistincte. bijw. indistinctement, ob.
perforation.
scurement. Hij fpreckt zoo —, dat men
Ondoordringbaar, zie Ondoordringelijk.
heal kwalijk verflaan kan, it prononce si inOndoordringbaarheid, zie Ondoordringelijkheid.
distinctement, qu'on a de la peine 4 le corn.
Ondoordringelijk , b. n. dat niet doordrongen
prendre.
kan worden , impenetrable, impermeable.
Onduidelijkheid, yr. qualite par laquelle une
Ondoordringelijkheid, yr. impenetrabilite. —
chose est indistincte, confulion, obscuritd.
(in de natuurk.), impermeabilite.
Onduister, b. n. niet duister, qui n'est par
Ondoordringena , b. n. niet cloordringend, qui
obsur, e; clair, e. serein, e. —, bijw.
n'est pas penetrant, e. qui n'est pas vif,
clairement.
ive , on eclaire , e.
Onduisterheid, yr. fig. clarte , intelligibilite ,
Ondoordringendheid, yr. manque de _penetranettete.
tion, no. stupidite.
Onduitsch , b. n. niet Nederduitsch, qui n'est
Ondoorgankelijk , b. n. waardoor men niet
pas bon hollandais, (neerlandais). Een
gaan kan, par oh on ne pent passer.
woord , mot emprunte , barbarisme, m. —
Ondoorgrondelijk, b. n, bat niet doorgrond
fpreken, parlor mal le hollandais (le neerkan worden , impenetrable „ inscrutable.
landais). Eene onduitfche uitdrukking, un
Gods raadsbefluiten zijn —, les conseils de
barbarisme , un solecisme, m.
Dieu sont impenetrables.
Onduitschheid, yr. bastaard.uitdrukking, taalOndoorgrondelijkheid, yr. impenetrabilite.
font, barbarisme, solecisme, m.
Ondoorkomelijk , b. n. waardoor men niet Onduurzaam , b. n. niet duurzaam, de pen de
komen kan, insurmontable; par oh on ne
duree, qui n'est pas durable, perissable
pent passer ou arriver el la fin.
instable, inconstant, e.
Ondoorluchtig, b. n. niet doorluchtig, lieu Onduurzaamheid, yr. instabilite, inconstance.
illustre, peu distingue, e.
onadellijk , Onecht , b. n. buiten den echt geteeld, als:
toturier,, ere.
Een — kind, un enfant naturel ou illegiti•
me,
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tn. bdtard, m. batarde, f: (AANmEtuc.
Bdtard, e. worth tegenwoorchg in regten
niet nicer gebruikt); fig. niet edit, nagemaakt, valsch, faux , usse , falsifle, e. suppose, e. substitue, e. factice, contrefait, e.
controuve, e. postiche, feint, e. Onechte
paarlen, des perles fausses. Onechte fteenen,
des pierres fausses ou factices. Onechte minerale waterer, des eaux minerales factices.
Onecht, m. zamenleven buiten wettig huwehjk , concubinage, m. paillardise, f. In
geteelde kinderen, des enfants naturels ,
illegitimes, ou nos hors de mariage. Its —
leven , vivre en concubinage , sans titre maries.
Onechtelijk , b. n. buiten den echt, als : De
onechtetijke butlaap, coitillicite; concubinage, m. bijw. buiten den eclat, illegitimement.
Onecheiing, tn. en yr. enfant ne, e. hors de
mariage, bdtard, e. fall naturel ou illegitime , fille naturelle ou illigitime.
Onedel, b. n. niet edel, niet van adel, tie
basse extraction on condition; roturier,, ere.
Van onedele geboorte of afkomst , van —
getlacht , de basse extraction, condition ou
naissance. Hij huwcle eene dochter uit eon
geflacht, it mania une fille de basso extraction; fig. fiecht , gering, ignoble, vil,
e. de peu d valeur, imparfait, e. Onedele
metalen, (alle metalen, behalve good en
z q ver), des metaux imparfaits ; bijw.
d'une maniere ignoble, bassement, etc.
Onedelaardig, zie Onedelmoedig.
Onedelaardigheid, zie Onedelmoedigheid.
Onedelheid, yr., condition basse , roture ; fig.
qualite de ce qui est ignoble , imperfection.
Onedelmoedig, b. n. niet edelmoedig, qui n'est
pas genereux , euse, ou noble. —, bij w. peu
gene; euseme-it , la' chement.
Onedelmoedigheid yr. manque ou defaut de
generosite , lafheid, lacheti.
Onedelmoedtglijk, zie Onedelmoedig, bijw.
Oneendragtig, b. n. niet eendragtig, Muni,
e. qui n'est pas d'accor d; divise e.—, bijw.
en discords , en dissension.
Oneendragtigheid, y r. disunion, discords, division.
Oneendragtiglijk, zie Oneendragtig, bijw.
Oneenig , b. n. niet eenig, yerdeeld, desuni ,
e. divise , e. qui n'est pas d'accord; brouille,
e. appose, e. — leven, vivre en discords, en
division. — worden, se desunir, se brouiller.
Oneenigheid, yr. disunion,dissention,discorde,
division, altercation, brouillerie.
ten , semen la discords.
Oneenparig, b. n. niet eenparig, zie Oneenftemmig.
Oneenpangheid , zie Oneenftemm,igheid.
Oneenparigltjk, zie Oneenftemmig.
Oneens, bijw. niet eens, oneenig, brouilli ,e.
en discords , en dissension, en mauvasse intelligence, &vise , e. desuni , e. qui est d'un
avis oppose qui n'est pas d'accord. —worden.,
se brouiller. — zijn , titre brouille, e. Wt.;
zijn het daarin —, nous differons d'opinion
en cela, nous ne sommes point d'accord sur
cette affaire-lh. Ik ben het met mij zelven
fe ne suis pas d'accord avec moi-mime.
Qneensgezind, b. n. niet eensgezind, qui n'est
pas d'accord , qui &fere.
Oneensgezindheid, yr. manque d'intelligence.
Oneenflennnig , b. n. niet eenflemmig, qui n'est
bijw. pas unanimement.
pas unanime.
Oneentlemmigheid, yr. de fact d'unanimite.
Oneenftemmiglijk, zie Oneenttemmig, bijw.
Oneenzijdig, b. n. niet eenzijdig, neutre,
e,
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Oneenzijdigheid, yr. impartialite.
Oneer, yr. geniis van tier, ashonneur.
verzachtende uitdrukk. voor fchande, deshonneur, honte , infamie. Zijne familie —
aandoen , faire dishonneur a sa famille. Dat
veritrekt u niet tot —, cela ne vous dóshonore pas; ce n'est pas un dishonneur pour vous.
Zie verder Schande.
Oneerbaar, b. n. niet eetbaar, deshonnete ,malhonnéte, indecent , e. immodeste, impudique,
debaucld , e. lubrique, impur, e. bijw.
d'une maniere deshonnéte ou malhonnite,indeceniment, immodestement , impudiquement.
Oneerbaarheid
yr. deshonnitete , indecence,
immodestie , impudicite, lubraiti , impurete.
Oneerbaarltjk , zie 0 teerbaar.
Oneerbiedtg, b. n. zonder eerbied, irreverent,
e. pen respectueux , euse, sans respect. Eene
oneerbiedige bonding , une posture irrivirente. bijw. irraveremment , avec irreverence, sans respect. Men moet noon van de
plegtigheden en de eeredienst eens yolks ,
under hetwelk men woont, — fpreken , it ne
faut jamais parler avec irreverence des ceremonies et du cults d'un peuple chez lequel
on vit.
Oneerbiedigheid, vr. irreverence.
Oneerbiediglijk, zie Oneerbiedtg, bijw.
Oneergierig, b. n. niet eergierig, qui n'a point
d'ambition, sans ambition, lathe.
bijw.
sans ambition, ltichement.
yr.
Oneergterigheal ,
manque ou defaut, d'ambition, elate ; molesse, bassesse.
Oneergieriglijk , zie Oneergierig, bijw.
Oneerluk, b. n. ftrijdtg met de wetten der eerbare kuischheid. , hoerachtig , malhonnite,
dishonnête , impudique , inftime , honteux,
euse. itrtjdig diet de denkbeelden der
burgerlijke eer, infame,honteux,euse. Eene
oneerlijke handteertng, une profession infatee. Degenen die de wet voor — verklaart,
kunnen met als getuigen worden toegelaten,
ceux qui sont reputes infdmes par la loi, ne
peuvent titre admit en temoignage. Ietnand
voor — verklaren, noter q. q. d'infamie.—,
eliefachtig, enclin, e. ou adonni, e. au vol;
bijw. en
qui vole , frauduleux , euse.
fr ipon, en voleur, malhonnitement, fraudnleusement, avec fraude.
Oneerhjkheid, vr. , infamie. —,malhonnitete,
fraude, fou/rberie, improbite.
Oneerwaardig, b. n. niet eerwaardig, qui n'est
pas venerable ; abject ,e. bat, se ,miprisable.
—, bijw. d'une maniere abjecte ou meprisable.
Oneerwaardigheid , yr. , abjection , bassesse.
Oneerzuchtig , zie Oneergierig.
Oneerznchtigheid, zie Oneergierigheid.
Oneerzuchtiglijk, zie Oneerzuchtig.
Oneetbaar, b. niet eetbaar, qui n'est pas mangeable , immangeable.
Oneetbaarheid, yr., qualite de ce qui n'est pas
mangeable.
Oneffen, b. n. niet effen, hobbelig, raboteux,
euse, inegal, e. Len — weg , un chemin
raboteux. row, onwelvoegehjk , offensant,
e. qui offense on blesse Poreille choquant, e.
Men hoort er geen — woord , on n'y entend
pas tin mot qui blesse Poreille. geen effen
getal uitmakencle, impair, non-pair. Drie,
l vijf en zeven zijn oneffene getallen , trois ,
cinq et Sept sont des nombres impairs. Effen
of — fpelen, jouer u pair ou non, n pair
ou non-pair. „Effen of —?" „Ellen ,"„pair
on non ?" „pair;" fig. oneffene (overfchietende,) fluivers, des soli de plus. —, onvereffend, qui n'est pas 1416, e. liquitle, e.
ott

N
n soide , e. Wij hebben nog eene —e rekening, nous sommes encore en compte ouvert.
Oneffenheid yr. inegalite rugosite, f:
bat d'un compte qua n'est pas regle , m. —,
verfchil, differend, in. difference.
Oneigen, b. n. ongepast, impropre', absurde.
Oneigene, ougerijmde woorden, des paroles
absurdes.
Oneigenheid, vr. impropriete.
Oneigentij i,:, b. n. met eigenlijk, overdragtelijk , figuurfijk figure , e. metaphorique ,
impropre,
ique , non-litteral, e. tropologique. Deze uitdrukking is ce terme
est impropre. Dat moet in eenen —en zln
verttaan worden, cela doit s'entends e dans
on seas metaphorique ; zie Leenfpreukig Eene
—ebreuk, une fraction par l'expression.—,
bijw. dans tin Sens figure, improprement, metaphoriquement, figurement, etc.
Onetgenlukheid, vs. facon de parler figuree,
impropi e.
Oneindehjk, zie Oneindig.
Oneindelij kheid, zie Oneindigheid.
Oneindig, b. n. zonder einde, infiai, e. God
is —, Dieu est infini. De oneindige barmhartigheid van God, la micericorde infinie
de Dieu. De Oneindige , Het oneindige, l'infini. Dat zoo tot in het oneindige voortgaan, cela irait a l'infini. De
deelbaarheid der ilof tot in het oneindige ,
la div'isibilite de la matiele a l'infini. —,
infiniment, el infini, sans fin, sans
cesse. — goed, infiniment bon, ne. Dit paleis is oneindig grooter,, dan dat van den prins
A. , ce palais est beaucoup plus grand que
celui du prance A. 1k ben u verpligt,
je vous ai de tres-grandes obligations, je
vous suis infiniment oblige.
Oneindigheid, y r. infinite, immensite.
Oneindigmaal, bijw. infiniment, sans cesse.
Onerfehik, b. n. niet erfelijk, qui n'est pas
hetiditaire, qu'on ne peut ketiter. ,
Onergerfijk , b. n. onaanftooteliik dat niet ergen, qui n'est point scandaleux , ease ; exempt,
e. de scandale, pas choquant , e. Een —
leven leiden, vivre sans scandale ; menerune
vie ou une conduite exemplaire.
bijw.
zonder to ergeren, sans scandale.
Oaerkend, b. n. met erkend, , qui n'est pas
recounts, e.
miskend, meconnu,
ne pas reconnaitte. — blijven, ne
pas etre reconnu, e. demeurer sans recompense.
Onerkentelijk, b. n. niet erkentelijk, ondankbaar,, ingrat, e. mdconnaissant e. pen reconnaissant, e.
Onerkentelukheii, yr. ondankbaarheid, ingratitude, f: manque de reconnaissance , m. meconnaissance.
Onerkentenis, vr. zie Onerkentelijkheid.
Onervaren , b. n. geen ervaring hebbende,
inexierimente , e. inexpert, e; sans experience, qui n'a point d'experience. Eenl—
generaal, 1171 general inexpeiimente; fig.
rzeuf, y e, novice, flij is daarin nog —,
est encore neuf dans cette aft:41re.
bijw.
sans experience.
Onervarenheid, yr. inexperience, f deput on
manque d'experience, manque de capacite ou
d'habiletd , no.im.perstie,f. fig. noviciat, vs.
nouveaute, f:
Onervarenlijk , zie Onervaren, bijw.
Oneven, b. n. dat geen even getaLuitmaakt,
zie Oneffzn.
Onevenniatig, b. n. niet evenmatig, onevenledig, dispt oportionne , e.
Onevenmatigheid, yr. disproportion.
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One yetimatiglijk, bijw sans proportion.
Onevenredig, b. n. zie Onevenmatig..
Onevenrectigheid, zie Onevenmatigheid.
Onevenrediglijk, zie Onevenmatignjk.
Onfatfoen , zie Onfatfoenlijk.
Onfatfoenlijk , b. n. nice fatfoenlijk, onbefehofc , rnalseant, e. grossier, ere, mallionnets , impoli, e. incivil, e. bijw. grossierement , malhonnetement, impoliment , incivilement.
On fatfoenlu kheid , vr. grossierete, malhonnetete , impolitesse , incivilite.
Onfedbaar, b. n. niet feilbaar, die niet dwalen
kan, infaillible. De Katholijken zeggen
dat de Berk — is, les catholiques disent qua
Peglise est infaillible , indefectible. —, zeker,
immanquable , infaillible. Eene onfeilbare
waarheid, une veritd infaillible. —, bijw. zeker , infailliblement, certainement , immanquablement, sans faute. Hij zal komen,
sl viendra certainement.
indefectibiliOnfeilbaarheid, yr.
te. De — der kerk , l'infaillibilite de l'eglise.
Onfraai, b. n, niet fraai, qui n'est pas beau,
, •
belle, laid , e. Zie Onfierlkik
Ongaaf, b. n. niet gaaf, gate, e. endommagi
e; qui n'est pas sails, e.
Ongaar, b. n. niet gaar, raauw, cru, e. que
n'est pas bouilli , e. ou cuit, e. —, nice genoeg
gaar , qui West pas assez cuit , brood, dts
pain pateux.
Ongaarheid, vr. qualite de ce qui n'est par
cuit, on qui n'est pas assez cuit.
Ongaarne , bijw. niet gaarne , a regret, tit
contre coeur, ne . . . pas volontiers, de matsvais gre. Ik ga — last naar bed, je n'aima
pas a me toucher tard. Hij doer het —,
ne le fait pas volontiers.
Ongadelijk , Ongalijk , b. n. die zich niet fchikonbefacheux, euse.
ken
onbetamelijk , indecent,
yallig, laid, e.
e. malseant, e. mechant, e.
Ongald
, yr. difficulti, pine humeur
Pcheuse.
Ongangbiar, b. n. dat niet in omloop is, of
(tat men nice uitgeven kan, met gangbaar,
qui n'a point de cours, hors de tours , qui
n'est pas de raise. Dit geld is —, cet argent n'a point de cours , est acrid.
Ongangbaarheid, vr. qualite de ce qui n'a point
de tours on de ce qui West pas de raise.
Ongansch, b. n. Diet gezond, malsain , e.
maladif, ive, qui n'est pas sails, e. gate, e.
Ongastvrij , b. n. niet gastvrij , inhaspitalier,
ere. Een — yolk, un people inhospitalier.
bijw. d'une manibe inhospitaliere.
Onga.stvrijheid, yr. inhospitalite. De — dezer
volken verwijdert de- vreemdelingen van hurl
land, l'inhospitalitd de ces peuples dloigne ler
strangers de leur pays.
Ongeacht, b. n. niet geacht, qui n'est pas estime 9 e..peu estime , e. — voorz. niettegenflaande, weerwil van, malgre , nonobstant,
en depit de. — zijne gastvrijheid worth hij
algemeen gehaat, malgre son hospitalite , it
est generalernent hal.
Ongeademd, b. n. niet geademd, qui n'est pasots qui n'a pas etc respire, e.
Ongeaderd, b. n. niet geaderd, qui n'est par
veine, a. sans veines.
Ongebaand, b. n. niet gebaand, qui n'estpar
fraye, e. batty , e. raboteux, euse, rude.
Ongebaard, b. n. zonder baard, baaideloos,
imberbe , sans barbe. Een ongebaarde knaap,
tin jeune homme imberbe.
Ongebaggerd, b. is. niet gebaggerd, qui n'est
as tire, e. du fond de Pew".
ii b b
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Ongebakend, b. n. niet gebakend, oil Pon n'a
par mis des balises.
Ongebakerd, b. n. niet gebakerd, qui n'est pas
emmaillote , e. sane etre emmaillote , e. —
laten 9 ne pas emmailloter,, —blijven, nepas
etre emmaillote, e.
Ongebakken, b. n. niet gebakken , qui n'est pas
cult, e. on
e. — laten , ne pas cuare
on frire.
blijven, ne pas etre cult, e.
oil frit , e,
Ongeballast , b. n. niet geballast, qui n'est pas
lege , e. sans lest. — laten, laisser sans lest,
ne pas lester. — blijven, rester sans lest; ne
pas etc e lestó e.
Ongebalfemd, b. n. niet gebalfemd, qui n'est
pas embaume, e. — laten, ne pas embaumer.
blijven, ne pas etre embanned , e.
Ongebannen, b. n. niet gebannen, qui n'est
pas bawd, e. on relegue , e.
laten , ne
pas bannir ou releguer. — blijven, ne pas
etre haunt, e. ou relegui, e
Ongebedeld, b. n. niet gebecield, qui n'est
pas mendie, e.
Ongebeden , b. n. Diet gebeden , qui n'est pas
prig , e. ou invite, e; sans etre prig , e.
invite , e ; de son propre gre.
Ongebeeld, b. n. waarop geene beelden ziju,
sans figures, uni, e.
Ongebeft, b. n. niet gebeft, sans rabat, sans
petit collet.
Ongebeiteld, b. n. niet gebeiteld, qui n'est
pas ciseM , e. Laat dit fink marmer ne
ciselez pas ce marbre.
Ongebeten, b. n. niet gebeten, qui n'est pas
mordu, e. sans etre moan, e.
Ongebeterd, b. n. niet gebeterd , qui ne s'est pas
corrige, e. qui n'est pas amande, e ; sans
etre amande , e.
Ongebeukt, b. n. niet gebeukt, qui n'est pas
battu , e. sans etre battu, e. (comme le stocfische).
Ongebeurd, b. n. niet gebeurd, qui n'est pas
arrive, e.
Ongebeurlijk, b. n. dat niet gebeuren kan,
qui ne pent arriver, impossible.
Ongebiecht, b. n. niet gebiecht, qui n'est pas
confesse, e. — laten , no pas confessor.
ye pas etre confessd, e. —, die niet
—blijven,
gebiecht heeft, qui ne s'est pas confesse, e.
sans se confessor, sans confession.
Ongebiedelijk, b, n. dat niet geboden kan
worden, qui ne pent etre ordonne , e, ou
commande , e.
Ongebild, b. n. (in de gemeenz. verkeering)
zonder billen van belang, qui n'est pas fosse, e.
Ongeblanket, b. n. niet geblanket, qui n' est
point far& , e. sans fard. — laten , ne pas
,order, laisser sans fard. — blijven, rester
sans [aid, ne pas etre farde , e; fig. sans
fard, Jeans deguisement.
Ongeblazen, b. n. niet geblazen , qui n'estpas
soufflé, e.
Ongebleekt, b. n. niet gebleekt, qui n'est pas
blanchi, e. cru , e. ecru, e. sans etre branchi, e. — linnen , de la toile erste on &rue.
blijven, ne pas
laten, ne pas blanchir.
etre blanchi e.
Ongeblind, b. n. niet geblind, (zie Blinden,)
qui n'est pas aveugle , e. Hid heeft geblinde
en ongeblinde vinken to koop , id a a vendre
des pencons qui son: aveugles et qui ne sent
pas aveugles.
Ongeblinddoekt, b. n. niet geblinddoekt, sans
avoir les yeux bandes ; a qui on n'apas bands les yeux.
Ongebloemd , b. n. (van floffen ,) niet gebloemd ,
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sans flours on figures; uni, e. qui n'est point
figure, 0. ou faconne, e. simple.
Ongebloot, b. n. met gebloot, qui n'est pas
repassd, e. sans etre repass-e, e. Men moet
deze vellen laten, deze vellen moeten —
bliiven , it ne fans pas titer le poil a ces
peaux.
Ongeblouwd, b. n. niet geblouwd, qui n'est
pas rompu, 0. sans etre rotnpu e. Men weer
d.ezen hennep — laten , deze hennep moet
— blijven, it ne fans pas rompre ce chanvre.
Ongebluscht, b. n. niet gebluscht, dat nog
brandt , qui n'est pas eteint, e. qua break encore. — laten , see pas eteindre. — blijven,
ne pas etre iteint, e. Ongebluschte kalk , de
la chaux vive.
Ongebodemd, b. n. niet gebodemd, qui n'est
pas fence , V. sans etre fence, e. — laten ,
laisser sans fond. — blij ven , rester sans
fond.
Ongeboden, b. n. niet geboden, qui n'est pas
ordonne, e. ou commande, e.
Ongeboeid' , b. n. niet geboeid, qui n'est pas
enchaine , e. ou chargé , e. de fers; sans else
enchaind , e. laten , als : Laat de gevangenen een uur ongeboeid, laissez les prisonniers sans firs pendant une beers. Hij bleef
des daags —, pendant le jour it n'etait pas
enchaind. — , (fcheepsw.) all : Een
fchip , nn vaisseau qui n'est pas horde.
0 ngeboekt , b. n. niet geboekt , qui n'a point ea
concise, e. ou mis, e. sur en livre, non inserit, 0. — laten, ne pas coucher dans um
divre de compte. — blijven, ne pas etre con, chee, dans en livre de tempts.
Ongeboend, b. n. niet geboend, qui n'est pas
frotte , e. — laten , ne pas frotter. — blijven, ne pas etre frotte, e.
Ongeboet, b. n. niet geboet , niet uitgedelgd,
qui n'est pas expie, e.
Ongeboezemd , b. n. (in de gemeenz. verkeering ) die feels', of weinig , boezem heeft , qui
n'a point ou qua a. peu de sells.
Ongebogen, b. n. met gebogen , qui n'est pas
courbd, e. sans etre cons-he, e.
Ongebolflerd, h. n. niet gebolflerd, qui est
encore dans le brou, von scale, e. Noren
laten , ne pas titer le brow des noix. Deze
noten zijn — gebleven, on n'a pas ea le
brow de ces noix.
Ongebonden , b. n. niet gebonden , qui n'est pas
attaché, e. on , e. e. detache, e.
Libre. Eene vrouw met — haar, une femme
echevelee. Een — book, (een bock, dat
flechts ' ingenaaid is), un livre non retie;
(bock in bladen 9 ) livre en feuilles ou en
blanc; van hier: Eene --e verkooping, (bij
boekhandelaars: eene verkoopmg van ongebondene boeken) une vents de livres ere
feuilles. Men moet dit bock — laten , dit
blijven , it ne fates pas roller
book moet
ce live e. niet volgens de regelen der
dichtkunst zamengefteld , en prose , p osaique.
Eene —e retie, un discours en prose. De —
flij1 , le style prosaique. In — flip, en prose. —, door geene beperking gebonden ,
point tenu, e. on oblige e. fig. losbandig,
dissolu, e. deregle, e. libertin, e. licendeux , ewe, deborde, e. Een--, levee
leiden , sooner une vie ddreglee, licencieuse,
bijw. dissodument ,
libertine, dissolve.
libertine,
licencieusement, dereglement, en libertin.
Ongebondenheid, y r. los of losbandig levensgedrag, licence, dissolution, debauche, f.
dereglement , libertinage , no.
Ongeboord, b. n. niet geboord, (van Boorden)
laten,
qui n'est pas horde, e; sans bord.
lain
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laisser sans bord, ne pas border. — blijven
rester sans bord, ne pas etre borde , e. — van
Boren, qui n'est pas perford, e. ou perce e.
Ongebordnurd., b. n. niet, geborcluurd, qui
n'est pas brode, e. sans broderie. — laten,
ne pas broder.—blijven,ne pas etre brodd , e.
Ongeboren , b. n. met geboren , qui n'est pas ne
e; qui n'est pas encore ne, e. Een — kind,
sin enfant qui n'est pas encase ne, e. m. et f.
foetus, m. (voor zoo verre het zich in de
baarmoeder eerst begint to vormen) embi yon,
vs; ook dikwijls : kind dat na den dood der
moeder nit de baarmoeder gefneden is, enfant
par
extrait, e. de la matrice, enfant ne,
incision, tn. et f. kaif, veau trouve dans
sine vache tude; fig. — vrucht, ouvrage qui
n'a pas enco; e vu le jour.
Ongeborgd., b. n. niet geborgd , qui n'est pas
Pt ere , e. on emprunte , e.
Ongeborgen , b. n. niet geborgen 5 qui n'est pas
sauvd, e. ou conserve, e.
Ongeborst, zie Ongeboezemcl.
Ongeborsten , b. n. niet geborsten, qui n'est
point cs eve , e. fendu, e. fele , on gerce ,e, —
blijven , ne pas crever,, ne pas se creyasser,
se fendre, se f'dler ou se gercer.
Ongeboterd , b. n. niet geboterd , qui n'est pas
beurre,e. sans Penn e.—laten , ne pas beerrer, laisser sans beurre. — blijven, ne pas
etre beurre, e. rester sans beurre. 1k wil
dit brood — honden, je veux que ce pain
reste sans beurre.
Ongebotteld , b. n. niet gebotteld 5 qui n'est pas
laten , ne pas metmis, e. en bouteilles.
blijven, ne pas etre mis,
tre en bouteilles.
e. en bouteilles.
Ongebouwd, b. n. niet gebouwd , (niet geploegd), qui n'est pas laborite, e. inculte,
en friche. — land , terre ip culte on en frt.niet getimmerd of gemetfeld, qui
che.
n'est pas
e. — laten t' ne pas biltir.
— blij ven ,ne pas etre bail, e.
Ongebraakt, b. n. niet gebraakt, qui n'est pas
moque , e. laten , ne pas moquer. blijven, ne pas etre mope, e.
Ongebraden, b. n. niet gebraden, qui n'est pas
rdti , e. — laten, ne pas tdtir. — blijven ,
ne pas etre rdti, e.
Ongebragt , b. n. niet gebragt qui n'est pas
amene, e. on apporte, e. zie Brengen.
'
Ongebrand, b. n. niet gebrand, qui West pas
brCle, e; (van koffij) qui n'est pas soli,e;
(van kalk , enz.) qui n'est pas curt, e; (van
cen fchip) qui n'est pas jauge , e; zie Branden. Ongebrande kofEjboonen, des feves nonrdties. — laten, ne pas briller, tdtir, cure
ou jauger. — blijven, ne pas etre bread e.
rdti , e. cult, e. ou fauge , e.
Ongebreeuwd , b. n. niet gebreeuwd, qui n'est
pas calfate, e. on calfeutri , e. laten, ne
pas calfater. — blijven, ne pas etre calfate , e.
Ongebreid, b. n. niet gebreid, qui n'est pas
tricote, e.
laten, ne pas tricoter.
yen, ne pas etre trtcote e.
Ongebreideld , b. n. niet gebreid.eld, qui n'est
pas bride, e; sans bride. — laten, laisser
sans bride , ne pas etre bride e; fig. teugelloos , eFtene , e, sans frein.
Ongebrekkelijk , b. n. niet gebrekkelijk, parfait, e. sans deface , qui n'est pas defectueux „
euse. Onbehoeftig, qui n'est pas indigent, e.
Ongebrekkelijkheid , vr. perfection.
Ongebrild , b. n. zonder bril, sans lunettes.
Ongebroddeld , b. n. niet gebrocideld, qui n'est
pas broussille, e.

8oz
ONG
Ongebroed, zie Ongebroeid.
Ongebroeid , b. n. niet gebroeid, (van eijeren ,).
qui n'est pas couve , e; (in het water ,) quo
n'est pas dchaude , e. zie Broeijen.
Ongebroekt , b. n. zonder brook , sans culotte.
Ongebroken , b. n. niet gebroken , qui n'est pas
rompu, e. (zie Broken), entier, ere. — laten, ne pas rompre. — blijven, ne pas etre
rompu, e.
Ongebrokkeld , Ongebrokt , b. n. niet gebrokt ,
qui n'est pas dime, e. — laten, ne pas dmier,
dmietter ;
blijven, ne pas dire dmie e.
Ongebrouwen, b. n. niet gebrouwen, qui West
pas braise, e.
Ongebruik, zie bet weer gewone Onbruik.
Ongebruikelij k , b. n. niet gebruikelijk qui n'est
pas en usage, inusite , e. Een — woord ,
en mot inusite. Eene ongebrutkelijke fpreekmanter , tine facon de parler inusitee.
Ongebruikt, b. n niet gebruikt, dont on ne
s'est pas servi, e, neuf, ye.
Ongebruineerd,b. n. niet gebruipeerd, qui n'est
pas poll , e. mat, e. — laten, ne pas polir.—
blijven , ne pas etre poli, e.
Ongebuideld , zie het nicer gewone Ongebuild.
Ongebuild, b. n. niet gebuild , qui n'est pas
blute, e. sans avoir etc blute , e.
laten ,
ne pas bluter.
blijven, ne pas etre
e.
Ongedaagd, b. n. niet gedaagd, qui n'est pas
cite, e. ou ajourne, e; sans etre cite, e. ou
ajourne , e. — laten, ne pas citer ou ajourner. blijven , ne pas etre ou ajourne , e.
Ongedaan , b. n. niet gedaan , qui n'est pas
-fait, e. on acheve , C. — laten , ne pas faire. — blijven, ne pas etre fait, e. Als ik
nit ben , blijft alles quand je suit absent, e.
rien ne se fait, Hen n'est fait; zie Onafgeclaan ; fig. bleek , ziekeli j k uitziende , attenue,
e. amaigri , e. languissant, e. de'fait, e.
Ongedaanheid, yr. rnaigreur.
Ongedacht, b. n. niet gedacht , it quoi on n'a
pas pense.
Ongedachtig, b. n. niet gedachtig, qui ne se
souvient de, meconnaissant, qui a oublie.
Ongedankt , b. n. niet geclankt , qui n'est pas
remercid, e. sans etre remercie, e.
Ongedast , b. n. zonder das, ( in de gemeenz.
verkeering) sans cravate. Hij gaat altijd
it est toujours sans cravate.
Ongedeeld, b. n. nice gedeeld, qui nest pas
e, eu partage, e; indivise , ; entier, ere, e. Eene ongedeelde erfenis, en heritage indivis , cue succession in- laten, ne pas divisor on partager.
— blijven, ne pas etre divise , e. ou partage, e.
Ongedeefemd, b. n. zonder deefem, ongezuurd,
sans levain; azyme; zie Ongezuurd.
Ongedegend , b. n. zonder degen, (in de gemeenz. verkeer. ), sans epee.
Ongedekt , b. n. niet gedekt, decouvert, e.
decouvert, is nu. Met ongedekten hoofde,
nu-tete , tete-nue, sans chapeau. — blijven,
ne pas se couvrir. — zonder dak , &convert:,
e; sans toit.— laten , laisser sans toit. — blijven, rester sans toit.
niet gedekt , open,
decouvert, e. ouvert, e. — laten , laisser ouvert, e. — blijven, rester ouvert, e.
Ongedempt, b. n. niet gedempt, niet nitgecloofd , geftnoord, qui n'est pas etoufre , e;
pas eteint, 0. — niet gevuld, pas rempli,e,
pas combld, e; zie Dempen. — laten , ne pas
iteindre ou remplir. --'blijven, ne pas itre
&eine, e. ou rempli, e.
Bbb2
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euse, large, qui n'est pas serre , e; degage,
Ongedenkbaar, b. n. onheugelijk , immemorial,
e. sands ondenkbare tijden, de temps immemo- I e. — fchrift , de Pecriture deTagee ou qui
n'est pas serree.
vioeljend, glad, couvial.
lant , e. qui n'est pas contraint, e.
Ongedeukt, b. n. niet gedeukt, qui est sans
bosse. De ketel is —; zoneler bult , ge- Ongedronken , b. n. niet gedronkcn, qui n'est
pas bit, e. — laten, ne pas boire. — blijbleven , le chaudron est reste sans bosse.
yen , ne pas etre bu, e.
Ongedicht, b. n. niet gedicht, qui n'est, pas
Ongedroogd, b. n. met gedroogd, qui n'est
versifie, e.
pas,
seche , e. — laten, ne pus secher.
Ongcdtend, b. n. die nog niet gediend heeft,
blijven, ne pas etre seche , e.
nest pas encore aguerri, e. novice.
Onigedientlig, b. n. niet gedienitig, qui n'est Ongedroomd , b. n. Diet gedroomd, inzonderh.
fig. dat men nier'gedacht had, ce qu'on n'apas serviable, officieux , se; complaisant ,
wait pas cru on suppooe.
e; desobligeant, e. —, bijw. sans complaiOngedrakt, b. n. Met gedrukt, qui n'est pas
sauce.
_presse, e. etc. Zie 1)rukken.
Met geOngeclienfligheid, yr. mauvaise volonte , f ca.
(Truitt, (van floffen) als: — katoen , du coractere desobligeant, tn. humeur disobligeanton uni ou sans figure ; (van bneken, enz.)
te, f. manque de complaisance. no.
Eene ongedrukte
, tine copie quo n'est
Ongedienfligluk, zie Ongedienflig, bijw.
pasimprimee
, on . qui est encore en manu.
Ongediept , b. n. niet gediept , , qui n'est pas
set t, an manuscrot.
de fchilderk.) qui West pas
es eusi , e.
Ongeduld, o. gebrek aan geduld, impatience,
ombre, e.
f. Met — verwachten, attendre avec impaOngedierte, o. fchadelijk gedierte (inzonderh.
tience. Door een dondelyk — gefulterd worvan infekten), vermine ,
den, etre agite, e. d'une mortelle impatience.
On gedigt, b. n. niet gedigt , qui n'est pas ferGroot — toonen , montrer une grande
one, e. bouche e. etc. Zie Digten. — laten ,
une vive impatieace.
toe pas fernier on boucher.— blijven, ne pas
Ongeduldig, b. n. gebrek aan geduld hebbende
etre ferme , e. ou bouche , e.
of verradende , impatient , e. — maken,
OngedUkt, zie het betere Onbedijkt.
impatienter,, faire perdre patience. — worn. zonder , dock, (in den geOngedoekt ,
den, s' impatienter , perdt e patience. —, bijw.
meenz. fpreektr.)sansmouchoir, on sans et aimpatiemment , avec impatience.
, vate.
Ongedoemd, b. n. niet gedoemd, qui n'est pas Ongeduldigheid, yr. impatience, f. manque de
patience.
condamne , e.
Ongedood, b. a. niet gedood, qui n'est point Ongeduldiglijk, zie Ongeduldig, bijw.
niet gedund , qui n'est pat
tae, e. — laten, laisser en vie. — blijven, Ongedund, b.
rendu , e. mince; zie Dunnen.
rester en vie.
Ongedoofd, b. n. nice gedoofd, qui n'est pas Ongedurig, b. n. van korren dunr, de peu do
duree; peu stable ; inconstant, e. passager,
blijeteint, e. — laten, ne pas iteindre.
ere
yen, ne pas s'eteindre, ne pas etre eteint ,e.
Qngedoogbaar, b. n. dat niet gedoogd kan wor- Ongedurigheid , yr. inconstance, instabiliti ,f:
pen de dut de , m.
den, qui ne pent etre permis, e. intolerable.
niet met een
Ongedut , b. n, niet gedut, d.
Ongedoogelijk, zie Onged.00gbaar.
brjzonder merle yoorzien , (zoo als voorheen
Ongedoogzaam, b. n. itraf, fireng, severe, ribet geval was met de fchellingen en acht eta
gout eux ,euse , rigide. — bijw. severement ,
twintigen ) qui n'a pas de marque extrarigoureusement.
ordinaire. Een ongedutte fchelitng , die geerigueur,
severite
yr.
Qngedoogz4amheid ,
nen klop of dot had, had flechts de waaraustel he, rigidite,
t.e
van vrjf en een' baleen ituiver, an escalin
Ongedoopt, b. n. niet gedoopt , qui n'est pas
sans masque extraordinaise ne valait quo
baptise, e. sans etre baptise , e. — lacen ,
cinq sots et demi; fig. (in de gemeenzame
toe pas baptiser. — blijven , ne pas etre bapverkeering, ontleend van den gedutten acht
tise , e.
en
twinttg,) nog geen acht en twit-16g jaren
qui
n'est
pas
Ongedopt, b. n. niet gedopt,
oud, (van een meisje,) qui n'a pas encore
ecosse , e. — laten , ne pas ecosser. — blijvingt-huit ans.
yen, ne pas etre ecosse , e.
Ongedorend , b. n. zonder doornen , sans epines. Ongeduurzaam , zie Ongedurig.
Ongedorseht, b. n. niet gedorscht, quo n'est Ongeduurzaamheid, zie Ongedurigheid.
pas hors des epis , qui est encore dans lee Ongedwee, b. n. nice gedwee, reviche, inflelible, endure', e. indocile.
epic. — koren, du bled qui n'est pas encore
0 ngedweeheid , vs. inflexibilzte , f endurcisbattn.
sement , m.
Ongedraaid, b. n. niet gedraaid , qui n'est point
toured , e. qui n es,t point tordu , e. ou tors , e. Ongedweild , b. n. nice gedweild, qui n'est par
essuye, e. du torchon. — laten, ne pas esOngedragen , b. n. niec gedragen , inzonderh.
blrjven , ne pas étre ersuye , e.
sayer.
van een klee-dingituk, qui n'est pas pone, e;
Ongedwongen , b. n. niet gedwongen , zonder
neuf, ye.
sans
contrainte; qui n'est pas condwang,
Ongedreigd, b. n. niet gedreigd, qui nest pas
traint, e. ou force , e. degage, e. — van
menace, e.
houding, enz., los, libre , degage , e. qui n'est
Ongedrenkt, b. n. niet gedrenkt , qui n'est pas
point affecte, e. naturel, le; (in de ichilderabreuve , e.
en beeldhouwk.) svelte. Eene ongedwongene
Ongedreven , b. n. niet gedreven , inzonderh.
houding, une taille dega-gee ; des manieres
van goad- en zilverwerk, qui n'est pas bosvoorkolibres
et degagies. Hij heeft een
sole , 0. qui n'est pas releve, e. en bosse;
niet geage.
men
, it a Pair libre et
de
l'argenzilverwerk
,
e. —
uni, 0.
maakt, ongekttniteld, nal , ive, ingenu, d.
eerie ante ou polio, ou qui n'est pas bosselee,
libre
;
qui
n'est
pas
affeete
e.
on
force
e.
ou relevie en bosse.
—, bijw. sans. contrainte...
Ongedrongen, b. u. niet gedwongen, qui n'est
—,
heid,
inzonderh.,Ongedwongenhetd,
vs. vrij
pas presses e. nu gene, o.
ongemaaktheicl, aisance, ingenuiti, naiveté.
inecngedrongen, ruim, ample, spacieux,
pict
—;
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,— , ongedwongene houding, des maniires lidonne , e ; dont on n'a point flit _present ou
bres et degagees.
cadeau. De kaarten zijn nog —, on n'a pas
Ongeecht, b. n. niet geecht, niet voor edit
encore fait, on n'apas encore donne lei
verklaard, qui n'est pus legitime , e.
cartes.
Ongeeerd, b. n. niet gederd , qui n'est pas ho- Ongegijd , b. n. niet gegijd , qui n'est pas
nore, on revere, e. Hu bleef zip ganfche
trousse, e. tie Gijen. — laten , ne pas
leven —, it ne recut point d'honneurpendant
trousser. — blijven, ne pas etre trousse , e.
sa vie.
Ongegipst, b. n. met gegipst , qui n'est pas
Ongeeffend , zie het mecr gebruikelijke Onverplietre, e. — laten , ne pas pldtrer. — blijeffend.
yen, ne pas titre pldt y é , a.
Ongeetndigd , b. n. niet geeindigd , qui n'est Ongegispt , b. n. niet gegispt , qui n'est pas fonet.
pas fini, e. — laten , ne pas flair ou achete , e; fig. qui n'est pas critique, e. sans etre
ver. — blijven, ne pas titre fins, e. ou achecritique, e. Hij last niets —, il critique
ye, e.
tout. Niemand bleef —, tout le monde fut
Ongeeischt, b. n. niet geeischt, qti n'est pas
critique.
demand', e. exige , e. on requis , e.
OngegIst, b. n. niet gegist (van Gissen,) qui.
Ongeetwit, b. n. met geeiwit, qui n'est pas
n'est pas soupronne , e.
glaire, e. — laten, ne pas glairer. — blij- Ongegist, b. n. niet gegist, (van Gisten), qui
ven, ne pas hot 0 glaire, e.
n'a pas ferment!.
Ongeent, b. n, met geent, qui n'est pas gref Ongeglansd, b. n. niet geglansd, qui n'est pas
fe , e, ou ente , 0. — laten, ne pas greffer
lustre, e. — laten, ne pas lustier.— blijven,
ou enter. — blijven, ne pas etre greffe , e.
ne pas etre lustre , e.
ou ente, e. Door mij ne drukte zijn deze boo- Ongeglipt, b. n. met geglipt, zonder glip,
men — gebleven , mes occupations out etc la
sans fente. Men kan met geene ongeglipte
calve quo ces arbres ne sont pas greffes ou
pen schrijven, on ne pout icrire avec une
entes.
plume sans fente.
Ongeerfde, b. n. die geene landerijen heeft, Ongegloeid , b. n. niet gegloeid, qui n'est par
(in Gelderland) qui n'a pas de serres, qui
I ougi , e. an feu.
n'a pas de biers fonds.
Ongegoed., b. n. niet gegoed, qui n'est peas riOngeergerd, b. n. niet geergerd, qui n'est pas
che ; sans possessions ou bier fonds. Hij zal
scandalise, e. ou offense, e. — blijven, als:
wel — blijven , it n'acquerra pas des possesNiemand bleef —, it n'y avast personne qui
sions.
ne fat scandalise.
Ongegooid, b. n. niet gegooid, qui n'est pas
Ongeesitg, 13, n. niet geestig ,non spirituel, le,
fete, e.
fade, insipid'.
Ongegord, b. n. niet gegord, qui n'est pas
Onge67evaard., b. n, niet geevenaard, qui n'a
ceint , e; sans ceinture. — later, laisser sans
pas son semblable.
ceinture, ne pas ceindre. — blijven , rester
Ongefatfoeneerd , b. n. niet gefatfoeneerd, qui
sans ceintui e; ne pas etre ceint, e.
n'cst pas faconne , e.
Ongegoten, b, n, niet gegoten , qui n'est par
Ongefloten, b. n. met gefloten, qui n'a pas
fondu, e. —, qui n'est pas arrose, e. zie
ete
e. on qui n'a pas etc joue, e. our
Gieten. — laten, ne pas fondre; ne pas aria flute. — laten, ne pas loner. — blijven,
roser. — blijven, ne pas dire fondu, e; ne
als: Deze nooten moeten — blijven, ces
pas etre arrose, e.
notes ne dolvent pas etre jouees.
Ongegraven , b. n. niet gegraven , qui n'est par
Ongefoelied , b. n. (van eenen fpiegel ,) zonder
crease, e. — laten, ne pas creuser. — blijfoelie , sans tain.
von, ne pas etre crease, e.
Ongefokt, b. n. zie Ongebrild.
Ongegrendeld , b. n. met gegrendeld , qui West
Ongefokt , b. n. niet getokt, qui n'est pas tilepas vet; otil'lle, e. on forme, e. au verrou. —
ye, e. on nourri, e. on cultive, e.
later, ne pas verrouiller ou fernier an verrou.
Ongefolterd , b. n. niet gefolterd , qui n'est — blijven, ne pas etre verrouilli , e. on forme,
pas tonimente, e. sans etre toormente, e.
- e. an verrou.
Ongefommeld, zie Ongefrommeld.
Ongegrepen , b. n. niet ge_grepen , qui n'est pas
Ongeformeerd, b. n. niet geforrneerd ,quin'est
pris, e. on saisi, e.
pas forme, e. faconne , e. on cree, e.
Ongegriffeld, b. n. niet gegriffeld, qui n'est
Ongefrommeld , b. n. niet gefrommeld , qui
point greffe ,e. ente,e. on grave, e. zie Grifn'est pas chiffonne, e.
felen.
Ongefronst, b. n. met gefronst, qui West pas Ongegrist, b. n. niet gegrist, qui n'est pas voride , e. ou fi once , e; sans rides.
le, e. — laten, ne pat voler. — blijven, ne
Ongegaat, b. n. niet met gaten voorzien, qui
pas etre vole, e.
n'est pas &one , e. perce, e. on period, e.
Ongegroefd , b. n. niet gegroefd , qui n'est pas
Ongegaderd, zie Onvergaderd.
canelj, e. — laten, ne pas caneler. — blijOngegaffeld , b. n. niet gegaffeld, qui n'est pas
yen, ne pas etre candle, e.
foutyku, 0.
Ongegroeid, b. n. niet gegroeid, qui n'est pas
Ongegald, zie Onvergald. —, b. n, waaruit de
ern, e.
gal is ec genomen is, 4 qui on n'a pas 'rte Ongegroet, b: n. niet gegroet, qu'on n'a pas
le fie!.
salue , e. — laten , ne pas saluer. Hij bleef
Ongegeefeld, b. n. niet gegeefeld, qui n'apas
—, on no le salua pas. etc fustige, e. ou fonetti, e.
Onge.grond, b. n. niet gegrond, (van Visch)
Ongegespt, b. n. met gegespt, qui n'est pas
qui n'est pas vide, e. — laten, ne pas vide::
bouclé, e; sans boucles. — lawn, nepas titre
— blijven, ne pas etre vide, e.
bouclé , e.
.
Ongegrond, b. n. niet gegrond, qui n'est pas
Ongegest, zie Ongegist.
Monde, e. ;sal fond', e. sans fondement , faux,
Ongegeten, b. n. niet gegeten, qui n'est pas
fausse,frivole,vain,e. chimerique. Dit berigt
mange , e; dont on n'a pas mange on goate.
is —, cette nouvelle est sans fondement , est
— laten, ne pas manger. — blijven, ne pas
fausse.
titre mange, e.
Ongegrondheid, yr. faussete , frivolite , f. maltOngegeven , b. n. niet gegeven, qui n'est pas
quo de fondetnent, tn.,
Bbb3
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ou critique , e ; sans 'etre censure, e. ou critlOngegrondvest, b. n. niet gegrondvest , qui n'est
pas fonde. e.
qui , e. — laten, ne pas serancer; fig. ne
pas censurer on et itiquer. — blijven , ne pas
Ongegudst, b. n. niet gegudst, qui n'est pas
crease, e, avec la gouge.
titre serancd , e; fig. ne pas it! e censure, e.
Ongegund, b. n. niet gegund , envie, e.Spreekw.
on critique , e.
Het ongegunde brood worth bet meest gege- Ongehelmd, b. n. zonder helm, sans Basque;
zie Helm.
ten, it n'y a peesque personne a qui on ne
porte envie.
Ongeherbergd, b. n. niet geherbergd, qui n'a
pas de logis.
Ongehaakt, b. n. niet gehaakt, qui n'est pas
accroche, e.
Ongehefchen, b. n. niet gehefchen, qui n'est
laten , ne pas
Ongehaald, b. II. niet gehaald, qu'on n'a pas
pas guinde , e. ou hissd , e.
guinder ou hisser. — blijven, ne pas etre
cherche , e. — laten, ne ,pas chercher.—
yen, ne pas etre cherche , e.
guinde , e. ou hisse , e.
Ongehaard, b. n., met gehaard, sans cheveux, Ongeheveld , b. n. ongeznurd, sans levain;
azyme; —brood, du pain qui nest pas leve;
sans poil; chauve, pole , e.
du pain azyme. Het feest der ongehevelde
Ongehaac, b. n. niet gehaat, qui n'est pas hal,
brooden ( bij de Joden het paaschteest), la
e, — blijven, ne pas etre hai, e.
fete des azymes.
Ongehakt, b. n. niet gehakt, qui n'est pas
hackie, e. — laten, ne pas hacker. —blijven, Ongeheven, b. n. niet geheven, qui n'est pas
love, e; zie Henn.
ne pas etre hackie, e.
niet gehalveerd, qui n'est Ongehinderd, b. n. niet gehinderd, qui n'est
Ongehalveerd, b,
point empêche , e; sans etre empecke , e;
pas partage ,e. en deux.—laten, ne pas parbijw. sans obstacle, libtement ,sans
bre ;
en deux. — blijven, ne pas etre partaarbeiden,
empechement Flier kunt
ge, e. en deux.
pourras travailler hi sans etre enit,éche ,'e.
Ongehandeld , b. n. gehandeld , qui n'a pas etd
Ongehitst, b. n. Met gehitst , qui West pas
manie, e.
anime, e. — laten, ne pas animer.
Ongehangen, b. n. niet gehangen, gisi n'est par
yen , ne pas etre anime , e.
pendu, e sans etre pendu , e. — laten , ne
blijven , ne pas etre pen- Ongehoed, b. n. vier gehoed, qui n'est pas
pas pentite.
garde, e. zie Hoeden.
du, e.
Ongehanteerd, b. n, niet gehanteerd, qui n'est Ongehoed, b. n. (in den dagelijkfchen fpreektrant,) zonder hoed, sans chapeau.
I
gas exercd , e.
Ongehapt , b. n. niet gehapt , qui n'est pas Ongeholpen , b. n. niet geholpen, sans aide,
sans
secours , sans assistance; qui n'est point
psis, e.
secouru, e. ou assisti, e.
Ongehard 7 b. n. niet gehard , qui n'est pas tremblijven, Ongehoogd, b. n. met gehoogd, qui West point
pe, e. — laten, ne pas tremper.
laten, ye pas rehausser. —
rehausse, e.
ne pas etre ttempe.
blijven, ne pas etre rehausse , e.
Ongeharkt, b. n. Met geharkt, qui n'est pas
rateld, e. — laten, ne pas rateler. — blij- Ongehoond, b. n. niet gehoond, qui n'est
point outrage, e. ou diffame , e; sans etre
y en, ne pas etre rattle, e.
outrage , e. ou diffame , e. — laten , ne pas
Ongeharnast , b. n. niet geharnast , qui n'est pas
blijven , ne pas
outrager ou diffamer.
acme, e. d'une cuirasse, sans cuirasse. — latitre outrage, ou diframi , e.
ten, ne pas armer d'une cuirasse. — blijOngehoopt,
b.
n.
(van
Hoopen
;) zie Onopne
pas
titre
arme,
e,
d'une
cuirasse,,.
-yen,
gehoopt.
sans mettle sa cuirasse.
Ongeharpt , b. 0. niet geharpt, qui n'est pas Ongehoopt , b. n. (van Hopen,)niet gehoopt,
inopine, e. inespet , e, qui vient centre not! e
cable, e. — laten , ne pas criblet.— j yen ,
esperance; imps evu , e. inattendu, e. Een
ne pas etre crible, e.
— geluk , tin bonheur inespere. — 7 bijw.
Ongehftrpuisd, b. n. niet geharpuisd, qu'on n'a
inesperement, inopenement.
pas ft ottó de couree. — laten, ne pas Trotter
e.
tie couree, ne pas Bonner la couree h. — Ongehoord, b. n. met gehoord,
Eene ongehoorde wreed.heid, une cruauti
blijven, ne pas titre 'rota, e, de couree.
ne
pas
zonder gehoord to zijn,
inouie.
Ongehaspeld, b. n, met gehaspeld, qui n'est
, e, sans etre oui , e.
etre
pas divide, e. — laten , ne pas divider. —
Ongetioornd; zie Ongehorend.
e.
ne pas itte
Ongehavend, b. n. niet gehavend, haveloos, Ongehoorzaam, b. n. niet gehoorzaam, decobeissant, e.
sale, malpropre, degoiltant, e.
n. met gehecht, qui n'est pas Ongehoorzaamheid, yr. desobeissance.
Ongehecht,
attaché, e. Zie Hechten. — laten, ne pas Ongehopt, b. n. - waarin geene hop is, di il
r'y a pas de houblon.
attacker. — blijven , ne par etre attaché , e.
Ongebeeld, b. n. niet geheeld, (zie Heelen), Ongehorend, b. n. zonder horens, sans corner.
Ongehouden, b. D. niet gehouden of verpligr,
qui n'est pas gueli, e.
qui n'est pas oblige, e. astreint ,e.outenit,e.
Ongeheeld, b. n, niet geheeld, (zie Helen),
Ongehoudems , vr. non-obligation.
qui nest pas tecele, e.
Ongeheeten, b. n, niet geboden, qu'on n'a pas Ongehouwen, b. n. niet gehouwen, qui n'est
pas coupe, e. zie Houwen. —, met behouzonder bevel, sans ordre,
ordonne, e.
wen, rude; qui n'est pas tulle , e. oupoli,e.
volontairement, de son propre gri.
Ongeheid, b. n. niet geheid, qui nest pas Ongehuicheld, b. n. ongeveinsd, sans hypocrisit, sans simulation, sans feinte. Eene onhie , e. Zie Heijen.
huichelde vriendfchap, une amitie sincere,
Ongeheiligd , b. n. niet geheiligd, ongewijcl,
veritable, sans fard.
qui n'est pas sacre , e. ou saint , e. profane.
Ongeheisterd, b. n. niet geheisterd, qui n'est Ongehuisvest, b. n. niet gehuisvest, qui n'est
pas loge, e. sans logement ou logis. —laten,
pas reti, e. stir le gril ou devant le feu. —
blijven, ne pas etre loge, e.
ne pas loger.
blijven , ne pas etre
laten, ne pas rdtir.
Ongehuld. , b. n. zonder hul , (zie Hui ,)
reti, e.
decoiffe, e.
Ongehekeld, b. n. niet gehekeld, qui n'est
pas serance , e; fig. qui n'est pas censure, e. Ongehuld/gd, b. n. niet gehuidigd, qui n'est pas
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reconnu, e. ou installd , e. sans etre reconnu,
bre. —, van melk , qui n'est pas
ou tourne. — blijven, ne pas se ca g
e. ou installe, e; hommage , e. a qui on n'a pas
van bladen, als: onge--ieroutn.—,
prete e. serment. — laten, ne pas reconnaitt e.
kartelde bladen, feuilles unies, qui ne sont
— blijven, ne pas etre reconnu, e.
point entortillies.
Ongehutfeld, b. n. flier gehutfeld., qui n'est
Ongekiast, b. n. niet gekast, qui n'est pas enpas secoue , e.
clidsse, e. — laten, ne pas enclidsser.
Ongehuurd, b. n. niet gehuurd, qu'on n'a pas
lone, o.
ne pas titre enchasse., e.
Ongehuwd, b. n. niet gehuwd, qui n'est pas Ongekaveld , b. n. niet gekaveld, qui n'est
marid , e. garcon, m. fille f alibataire. De
pas loti, e. — laten, ne pas lotir, ne pas
ongehuwde staat, le celibat. — level/ , vipartager par lots. — blijven, ne pas etre
vie dam le celibat.blij ven , gander le
loti, e. ne pas et, e partage , e. par lots; zie
celibat.
Kavelen.
Ongejaagd, b. n. niet gejaagd, qni n'est pas Ongekeept , b. n. niet gekeept , qui n'est pas
entaille , e. laten, ne pas entailler. —
poursuivi , sans etre poursuivi , e. qui n'est
blijven 9 ne pas etre entailld, e.
pas chasse, e.
Ongejast, b. n. (in de gemeenz. verkeering) Ongekeerd, b. n. niet gekeerd, niet geveegd,
zonder jas, sans surtont.
qui n'est pas balaye, e. — laten, ne pas baOngeijkt, b. n. niet ge kikt, qui n'est point
layer ; — blijven, ne pas etre balaye , e.
ge, e. etalonne, e. on marque, e. — laten,
qui n'est pas tourne, e. —nietomgkrd,
see pas integer , etallonner ou matquer.
laten, ne pas tourner. — blijven, ne pas e' tre
ne pas etre jauge, e. etallonne , e.
tourne, e.
ou marque, e.
Ongekelderd, b. n. niet gekelderd, qui n'est
Ongejukt, b. n. zoncifer ink, sans Jong, libre.
pas encave, e. — laten, ne pas encaver,, ne
Ongejurkt , b. n. zonder jurk, sans fourreau;
pas mettre en cave. — blijven, ne pas etre
zie Jurk.
eneave , e. ne pas etre mis , e. en cave.
Ongekaakt, b. n. niet gekaakt, qui West pas Ongekend, b. n. nice gekend, qui n'est pas
caque , e. — laten, ne pas caquer. blijconnu, e. inconnu, e. — blijven, rester inven, ne pas dive caque, e.
connu, e.
Ongekaapt, b. n. met gekaapt, qui n'est pas Ongekenterd, b. n. niet gekenterd, qui n'est
escarnote , e. zie Kapen. laten, ne pas espas tourne , e.
camoter. — blijven, ne pas titre escamote ,e. Ongekeperd, b. n. qui n'est pas croisd , e.
Ongekaard, b. n. met gekaard, qui n'est pas Ongekerfd, zie Ongekorven.
cardd , e. — laten, tie pas card,.7r. — blij- Ongekernd, zie Ongekarnd.
ven, ne pas etre cardd , e.
Ongeketend, b. n. niet geketend, qui West pat
Ongekaasd, b. n. niet gekaasd, qui ne s'est
enchalne, e. sans e' tre enchaind, e. — laten,
pas caille, e.
ne pas enchainer. blijven, ne pas etre
Ongekaauwd, b. niet gekaauwd, qui n'est
enchaind, e.
pas mache , e. — laten , ne pas mdcher. -- Ongekeurd , b. n. niet gekeurd , qui n'est pas
blajven, ne pas etre machd , e.
examine, e. qui n'est pas approuve, e. sans
Ongekabbeld, b. n. niet gekabbeld, qui n'est
approbation; sans etre ou sans avoir ea exapas creuse , e. on mine, e.
mine , e. on approuve, e. zonder keurOngekalanderd, b. n. met gekalanderd, qui
mei ken , qui n'a pas le coin, qui n'est pas
nest pas calandre , e. on lustre e. — laten,
marque, e. sans marque.
Ile pas calandrer ou lustrer. — blijven, ne Ongekield, b. n. zonder kiel, sans fourreall.
pas etre calandrd , e, ou lustre, e.
Ongekield, b. n. niet gekield, gni n'est pas
Ongekalefaterd, b. n. niet gekalefaterci, u i
e. en carene. laten, ne pas mettre
n'est pas cal fate e. calfeutre, e. en radonen carene. — blijven, ne pas etre mis, e.
be, e. — lawn, ne pas calfater, calfeutrer
en carene.
ou radouber. — blijven, ne pas etre calfatd, Ongekipt, b. n. niet gekipt, Os: Een — ei,
a. on radoube, e.
un oeuf dolt le feune oiseau West pas encore
Ongekaikt, b. n. niet gekalkt, qui n'est pas
sot ti.
ongekozen,
n'est pas choisi ,e.
enduit,,e. de moo tier , qui n'est pas crept ,e. Ongekist, b. n. niet gekist, qui n'est pas mss,
e. dans le cercueil, hors du cercueil. — lazie Kalken. — laten , ne pas crepir.
—blijven,
ten, ne pas mettre dans le cercueil, laisser
ne pas etre crepi, e.
hors'du cercueil. — blijven, ne pas etre mis,
Ongekamd, b. n. niet gekamd, qui n'est pas
peigne , e; sans etre peigne , e. — laten,
e. dans le cercueil, rester hors du cercueil.
ne pas peigner. — blij ven, ne pas etre pei- Ongeklaagd, b. n. niet geklaagd, dont on ne
gne , e.
se plaint pas, on dont on nes'estpas
Ongekameeld, b. n. zonder kanteelen, sans Ongeklaard, b. n. niet geklaard, qui West pas
clarifid, e. _ou purifid, e.
, qui n'est pas
creneaux.
rigid , 0. Zie Klaren.
Ongekappeld, b. n. niet gekappeld, qui n'est
Ongeklad, b. n. niet geklad , qui West pas
pas cattle, e. blijven, ne pas se cailler.
souffle, e. on sail, e. — blijven, ne pas etre
Ongekapt, b. n. zonder kap, sans coifs, sans
souffle, e. ou sal i, e.
calotte.
Ongekapt, b. n. niet gekapt, qui n'est pas Ongekleed, b. n. niet gekleed, naakt, nu, e.
pas habille, 0. —, in huisgewaad , en neglige.
coiffe, e; sans etre
, e.
niet gehouwen , qui n'est pas coupe, e.
, e.
blijven, ne pas s'habiller, etre en neglige.
on hachd , e. — laten, ne pas coifer ; ne Ongekleensd, zie Ongeklensd.
blijven, Ongeklemd, b. n. niet geklemd, qui n'est pas
pas couper, tallier, on hacker.
pined , f.
ne pas etre coird, e; ne pas etre coupe, e.
Ongeklensd, b. n. niet geklensd, qui n'est pas
e. on hache , e.
filtre, 0.
Ongekarnd , b. n. niet gekarnd 9 qui n'est pas
yen , ne pas Ongekleurd, b. n. niet gekleurd, qui n'est bias
battu, e. dans la baratte.
colord , e. colorie ,e. on enlumind e. incolore, e.
yen , ne pas
battre dans la baratte.
ne pas enluminer, — blijven, na
etre battu, e. dans la baratte.
p
Basbé btre4 enlumind, e.
Ongekarteld, b. n. niet gekarteld, sans entail-
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Lord/1i , e. on cult , e ;fig. Ondoordacht, qui
Ongeklikt , b. n. niet geklikt, qui n'est pas ratn'est pas bicn medite, e. pesd,e. on &geld ,e.
laten, ne pas rupporter. — blipporte , e.
Ongekoperd, b. IL Diet gekopercl, qui West
y en, ne pa; titre rapporte, e.
pas converts e. de cuivre.
Ongeklonterd , b. D. niet geklonterd, sans
Ongelopijeerd', b. n. niet gekopijeerd, qui
grumeaux, qui n'est pas grumele , e.
n'est pas cope ,e. — later, ne- pas copier.
Ongekloofd , b. n. niet gekioofd, qui n'est pas
blijven, ne pas e' tre copie, e.
blij
y
en
,
laten
,
ne
pas
fen&
e.—
endu
,
e.
—
f
Ongekoppeld, b. n. niet gekoppeld , qui n'est
ne pas titre fendu, e.
pas accouple , e. — laten, ne pas accoupler.
Ongeklopt, b. n. Diet geklopt, qui n'est pas
— blijven , ne pas 'etre accouple , e. Zie
battu, e. zie Kloppen. — laten, ne pas batKoppeien.
blijven , ne pas etre battu, e.
tre.
Ongeklost, b. n. met geklost, qui n'est pas Ongekorreld, b. n. niet gekorreld, qui n'est
pas
granule , e. Zie Korrelen.
laten,
ye
pas
faire
at,
e.
en
fuseau.
—
fi
blijven, ne pas etre fait , e. Ongekort, b. n. niet gekort, qui n'estpas couen fustian.
pe , e. on rcgne, e. Zie Korten.
en fuseau. fig. Het hecltje is cog—, l'affaire
Ongekorven , b. n. Diet gekorven, qui n'est pas
n'est pas encore terminee.
coupe, e. Zie Kerven.
Ongeklouwd, zie Ongekalfoterd.
Ongeltioven, b. n. met gekloven, qui n'est Ongekozen, b. n. niet gekozen, qui n'est par
laten, ne pas choisir.—blijven,
choisi , e.
pas enge. — laten, ne pas ronger. — blije.
ye pas titre
yen, ne pas titre ronge , e.
Ong,.k\uisterd , b. n. niet gekluisterd , (von Ongekraagd , b. n. (in den dagelijkfchen fpreektrant
,
)
zonder
kraag
, sans paise, sans colles
entraves;
qui
on
n'a
pas
mis
paarden ), a
let, etc. Zie Kraag.
laten, ne pas metsans entraves, libre.
tre les entraves is , laisser sans entraves. — On gekraakt , b. n. niet gekraakt , qui n'est pas
casse , e. — Laren, ne pas Gasser, — blijven,
blijven, rester sans entraves. —, (van menne pas titre casse , e.
fclien,) qui n'est pas chargé, e. de fore , li
bre, sans chaines. — laten, ne pas charger Ongekraauwd, b. n. niet gekraanwd, qui n'est
pas gratte , e.
blijven, ne pas due chargé , e.
de fers,
Ongekr ahbeld, b. n. niet gekrabbeld, qui West
de firs.
pas grtffonne , e.
Ongeknaauwd, b. n. niet geknaauwd, qui n'est
pas mache , e. on range, e. — laten, ne pas Ongekramd, b. n. niet gekramd, qui n'est pat
cramponne , e.
ne
pa;
titre
intic izer on ronger. —
Ongekrast, b. n. niet gekrast, qui n'est pas
mdche, e. on rouge , e.
rays, e.
Ongekneed, b. n. niet gekneed, qui n'est pas
petri, e. — laten, ne pas sett ir. — blij- Ongekree!d, b. n. niet gekreeld, qui n'est pas
bode , e. Zie Kreelen.
yen , no pas et, e petsi , e,
Ongekneld, b. n. niet gekneld, qui n'est par Ongekrenkt, b. n. niet gekreukt, qui n'est pas
blesse , e. less, e. ou affedbli, e. fig. integte
place, e.
intact , e. qui n'a recu aucune atteinte ; sail,
Ongekneusd, b. n. niet gekneusd, qui n'est
e. qui n'est pas affaibli , e.
pas ft olsse , e. ou meurtri , e. — laten, ne
pas froisser ou tneurtrir. — blijven, ne pas Ongekreukt, b. n. niet gekreukt, qui n'estpas
chiffonne, e. sans faux plic. — blijven, ne
titre froisse, e. ou meurtri, e.
pas etre chiffonnd , e. fig. ongefebonden ,
Ongekneuterd, b. n. (in Gelderland ,) zie On .
zijne eer bleef —, son honneur ne fut point
gekreukt.
souffle. Eene —e trouw, rine fidelite invioOngekneveld, b., n. (in de gemeenz. verkeegeweten , une conscience nette.
lable. Een
ring,) die geene knevels heeft, sans moustaOngekrompen, b. n. non ratatind , e. non reches , qui n'a pas des moustaches.
qui
n'est
treci,
e.
Ongekneveld, D. n. niet gekneveld,
pas garotte, e. Th laten, no pas garotter. Ongekromd, b. n. niet gekromd, qui n'est pas
courbe , e. droit e. — laten, ne pas courber.
blijven, no pas titre garottd , e. zie Kne— blijven, ne pas titre courbe , e.
velem
Ongeknikt, b. n. niet geknikt , qui n'est pas Ongekroond, b. n. niet gekroond, qui n'est pas
laten, ne pas couronner. —
couronne, e.
brise, e. a demi.
blijven , ne pas dtre couronne ,e. Zie Kroonen.
Ongekn ; pt. b. n. niet geknipt , qui n'est pas
&rase, e. —, qui n'est pas faille, e. (zie Ongekruid, b. n. met gekrtud, (van Kruiden ,)
Knippen,) — laten , ne pas etre taille, e. ,qui n'est pas spice, e.
Ongehnoeid, b. n. qui n'est pas boussille, e. Ongekruid, b. n. niet gekruid, (van Kruijen,
qui n'est pas brouette , e.
sans etre boussille , e.
Ongeknoopt, b. n. niet geknoopt , qui West Ongekruimeld, b. n. niet gekrnimeld, qui n'est
blijpas ende , e. — laten, ne pas ender.
pas boutonne, e. on none, e. — laten, ne
ven, ne pas titre imie, e.
blijven, ne pas
pas boutonner on nouer.
Ongekruld, b. n. niet gekruld, qui n'est pas
etre boutonne, e. on none, e. zie Knoopen.
frise , e. sans boucles. — laten, ne pas friOngeknot, b. n. niet geknot, qui n'est pas
e.
stir. — blijven, no pas e' tre
laten, ne pas ebrancher.
ebranrhe , e.
Ongekuifd, b. n. zonder kuif, sans toupet ;zie
ne pas titre ibranche , e.
Ongekocht, b. n. niet gekocht, qui n'est pas ' Kuif.
achete , e. — later, ne pas acheter. — blij- Ongeknild, b. n. niet gekuild, qui n'est pas
enter; e , e. — laten, ne pas enterrer. 7---blijyen, ne pas titre achete , e.
ven, no pas e' tre enterre, e.
Ongekoeld , b. n. niet gekoeld, qui n'est pas
Ongekuipt, b. n. met geku:pt, qui n'est pas
Zie Koelen.
trempe ,
relic, e. Zie Kuipen.
Ongekoesterd, b. n. niet gekoesterd, qui n'est
Ongekuischt, b. n. niet gekuischt, qui n'est
pas chnye , e. ou carerse , e.
pas nettoye, e. sale. fig. (van den IV ,) qui
Ongekokerd, b. n. niet . gekokerd, qui n'est
n'est pas pur et net.
pas mir, e. dans un etur.
Ongekookt, b. n. Diet gekookt, qui n'est pas Ongekunfteld, b. n. niet gekunfleld, natnurive ; sans art, sans fart!.
, naturel, le,
later, ne
bouilli, e. on cult, e. cru , e.
blijven, ne pas etre, Ongekurkt, b. n. niet gekurkt, qni West pas
pas bouillir ota afire.
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boochl, e.
laten, ne pas Boucher.
blijven, ne pas titre bouche, e.
Ongekust, b.
niet gelap t, qui n'est pas
bahe , e. sans etre baise, e.
laten, ne pas
bailer. — blijven, ne pas etre baisd , e.
Ongekweekt, b. n. niet .3,-ekwcekt, qui n'est
pas cultive , e. sans culture; zie Kweeken.
Ongekweld, b. n. niet paweld, qui n'est pas
tourmente , e. tranquolle. — laten, ne pas
tout menter. —
ne pas Otte tourmente , e.
Ongekwetst, b. n. niet gekwetst , qui n'est pas
blesse , e. Zie Kwetfen.
Ongeltwetterd, b. n. niet gekwetterd, qui n'est
pas froisse, e. ou mewl tri e, — blijven , ne
pas etre fioisse , e. ou meurtri, e.
Ongekwispeld, b. n. niet gekwispeld , qui n'est
pas fouette , e. sans titre fouette , e.
Ongel, m. gefmoiten vet van flagtbeesten , stiff,
m. graisse , f: aarfen van — maken , faire
de la chandelle de suif.
Ongelaafd, b. n. niet gelaafd , qui n'est pas
raf, aichi, e. Zie Laden.
Ongelaakt, b. n. niet gelaakt, qui n'est pas
blame, e sans blame. — blijven, ne pas
etre blame, e; tester sans blame.
Ongelachtig, b. n. naar ongel geil i kende, nil-kende of finakende , qui tessemble a du suif,
qui sent le suif.
Ongelaarsd, b. n. zonder laarzen , sans bettes , qui n'est pas botte , e.
ongeladen, b. n. niet geladen, qui n'est pas
charge, e; zie Laden. Een – fe/np, ton
vaisseau sans charge, ton vaisseau vide, non
fréte. blijven, ne pas titre charge, e;
rester sans charge.
Ongelakt , b. n. met gelakt, qui n'est pas Cachete , e. — laten, ne pas cacheter. blijven , ne pas etre cachete , e.
Ong eland,, b. n. niet geland, qui n'est pas
debai que e.
Ongelart , b. n. niet gelapt, qui n'est pas ressemele,e.raprece , e. coo tapieeete,e; raccommode, e. Zie Lappen. — laten, ne pas ressemeler. — blij ‘ en , ne pas it; e essemele e.
Ongelardeerd, b. n. niet gelardeerd, qui n'est
pas lat de, , e. — laten, ne pas larder.
—blijven,
ne pas titre larde , e.
Ongelascht, b. n. niet gelascht, qui n'est pas
joint, e.
Ongelast , b. n. niet gelast, (van Gelasten,)
qui n'a pas recto un ordie.
Ongelasterci, b. n. niet gelasterd, qui n'est
pas calcmiiie , e; sans reproche. — blijven,
toe pas fete calomnie, e.
Ongelaten , b. n. niet gelaten( van Laten voor :
Aderlaten ,) qr i n'est pas saigne , e. —
y en tie pas etre saigne , e; fig. niet gelaten , met geduldig , qui n'est pas calme, qui
re se possêde pas.
Ongelatenhetd, yr. marque de resignation, de
moderation.
Ongeld, o. meerv. Ongelden, fchattingen,
lasten op laneerijen, waste goederen, enz.
charges, taxes, tailles, impositions, f pl.
contt ibution fonciét e, f. droits, in. pl. Lasten
en ongelden , leengeregtigheden , cens et set-vis ,
pl.
Ongeleden, b. n. niet geleden, qu'on n'a pas
souffert, e; zie Lija'€n
Ongeiedigd, b. n. met geledigd, qui n'est pas
ride, e. — laten, ne pas elder. blijven,
ne pas etre vide , e.
Ongeleencl, b. n. Met ,geleend, qui n'est pas
préte, e. on emprunte, e.
Ongeleerd, b. n. ongeoefend , onwetend ,
ignorant, e, sans etude ; qui n'est pas let-
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tre , e. non lettre, e. non savant ou docte,
ignore. —, waarin men geene geleerdheid
vindt , als ongeleerde tijden , temps d'ignoranee , m. pl. siecle ignorant, m. bijw.
zie Ongeleerdelijk.
Ongeleerde, m. homme qui n'a pas &aid ;
homme sans lettres on sans savoir; homme
ignore.
Ongeleerdelijk, bijw. pen savamment ou doetement , sans science ou erudition.
Ongeleerdheid, yr. ignorance.
Ongelegd, b. n. niet gelegd, qui n'est paspondu, e. etc. Zie Leggett.
Ongelegen, b. n. met gelegen, to onpas, incommode, importun 5 e. pen propre, qui vient
mal a propos , a cont; e-temps. Op eenen onge'egenen tijd komen, venir dans ion temps
Incommode; venir a heure indne. — 9 geene
goede ligging hebbende, mal-situe, e. malplace, e; ecarte, e. bijw. op eenen ongelegenen tijd, a contre temps, mal a opos.
Inclien ik u niet — kom, si je ne vous incommode pas. Dat komt mij
cela ne me
vient pas a propos. Dat zoo nnj
komen,
cela ne m'accommoderait pas.
Ongelegenhetd , y r. moeite , peine, disgrace.
ongemak , last, incommodite, f embarras , m. lemand — veroorzaken, cioen, nix"
commoder ou importuner q. q. Indien ik so
geene — doe, zal ik ecnige oogenblikken
blijven, si je ne vous incommode pas, je resterai quelques moments.
Ongelensd, b. n. niet g elensci, niet geledigd
pas epuise , e. qui n'est pas vide , e. De
flescli is gelensd, is lens, la bouteille est
videe.
Ongelescht, zie Ongebluscht.
Oegeletterd, b. n. Met geletterd, ongemerkt,
qui n'est pas marque,e.
laten, ne pas
marquer. ne pas title marque, e.
Oiigeletterd, b. n. niet geietterd, ongeleerd,
qui n'est pas lettte, e; ignorant, e; qui
n'a point de litteratut e; ilietti é, e.
Ongeleverd, b. n. met geieverd, qui n'est pas
livre , e. ou fourni, e. —
ne pas
etre livi
e. on fourni, e.
Ongelczen , b. n. met gelezen, qui n'est pas
au qui n'a pas ete lu, e. Een' boek — wegzenden , envoyer ton livte sans i'avoir in.
Zij hebben nog vele — boeken, ils ont encore beaucoup de livt es Was n'ont pas
laten, ne pas lite. — blijven, ne
pas etre lu; e. niet uitgelezen of nit.gezocht, qui n'est pas epluche, e. tole, e.
choisi, e.
Ongeliefd, b. n. niet geliefd, qui n'est pas
aline, chit e. —blijven, ne pas etre acme, e„
Ongeliefkoosd, b. n. niet geliefkoosd, qui
West pas caiesse, e.
laten, ne pas caresser. —
ne pas etre caresse , e.
Ongelig, zte Ongelachtig.
Ongeligchaamd, b. u: zonder ligchaam, qui
n'a point de corps , incoi pot el , le , sans
Ong gl eid, yr. senteur de suif.
Ongeligt , b. n. niet geligt, qui n'est pas leve,
e; zie Ligten.
Ongclijk, b. n. niet gelijk, verfcbinend,
gal , e. indifferent , e. dissemOlable , irationnel , le. — , oneffen, raboteux , euse,
inegal, e. qui n'est pas uni, e. Ongelijk e panel , perle baroque. Eene —e polo
(in de geneesk.), on pouls intercadent,
intercurrent. —e hoogte of dikte van twee
naast elkander flaande of liggende dingen
(in de bouwk,) desaifleutement, m. — bouwen, de,a eurer.— 2 bijw. itagalement , disB bb 5
sew-
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semblabement. (in de gemeenzame yerkeering ,
n'est pas de mime valour ou de mime prix;
voor) yeel, bij eenen vergrootendeu trap,
qui n'est pas equivalent; de differente vaheaucoup, butten vergelijking , oneindelijk,
leur.
incomparablement infiniment. Uw huis is — Ongelijkwaardigheid, vr. difference de valeur
grooter, clan het mijne, votoe maison est
on de prix.
incomparablement plus grande qua la mienne. Ongelijkzijdig, b. n. (in de wisk.), niet ge.
lijkzudig , a cites inegaux, scalene ,
Blijn hand is — veer loozer dan de uwe , mon
chien a infiniment plus de sagacite que le vitro.
quilatere Een --e driehoek, un triangle
Ongehjk, o. y etongehjkifig, too t , m. Gij
scalene (dont les trois cites sont inegaux).—
— vierka,,t, trapeze, on.
doet mij groot — 5 vous me faites grand
tort. —, dwaling, tort, m. Wile van bei- Ongelijkzijdigheid, yr. qualite de ce qui est
deti heeft —? lequel des deux a tort? Zij hebscalene on tnequilatere.
ben beiden
ils ont tort tons deux. Gij Ongelljnad , b. niet gelijmd, qui n'est pas
toile e. sans colle. — papier, tin papier
hebt geen dat te eifchen, vous n'avez pas
tort de demander Bela. Gij hebt — zoo te
sans colle, du papier qui n'est pas colle. —
laten ne pas coller.
fpreken, vows avez tort de parler comme vous
blu yen, ne pas titre
faites. Gij hebt groot vous avez grand
colle, e.
tort. Iemand in het — fiellen, Ieniand — Ongelijnd, b. n. niet gelijnd, qui n'est pas
geven, donner le toot a q. q. Ik moet hem
ligne , e; qui nest pas regle, e.
— geven , je dais lui donner le tort. — on- Ongelust, b. n. niet gelijst, qui n'est pas encado
e , e.
injustice, f: passe-droit, m.
Ongel
ijkaardig, b. n. met van gelijken aard, Ongelikt, b. n. niet gelikt of glad gemaakt,
Ongelijkaardig,
qui nest pas lisse , e. Diet gelikt, met
qui n'est pas de mime nature ; different, e ;
Se tong, qui n'est pas Mahe, e; fig. Een onqui n'est pas de mime espece ; qui n'est pas
gelikte beer, (een ongeinamerd mensch) un
homagene, heterogene; qui est de aifPrente
ours mal leche.
nattio e ; qui n'est pas de mime genre; dissimilaire.
Ongelimeerd, b. n. niet gelinieerd, qui n'est
Ongelijkaardigheid, vr. heterogenate , internpas regle, e, non rigid, e. muzijkpapier,
patibilite.
du papier de musique non regle.
Ongelijkbeenig, b. D. niet gelijkbeenig, qui Ongelist , b. n. niec gelist , qui n'est pas gan'est pas isocele. Een ongelijkbeenige drielonne, e; zie Lisfen.
hock , un triangle a cites inegauv, un tri- Ongelist, b. n. zonder lie, sans gance; zie
Lis.
angle qui n'est pas isocele on isoscele.
Ongelijkenis, yr. dissemblance.
Ongelkaars, yr. chandelle de suif:
Ongelukheid, yr. verfchil, difference, inega- Ongelobd, b. n. (in de gemeenzame verkee,
ring), zonder lobben, sans fraises.
, disproportion, dissemblance. —, oneffenheid, qualite de ce qui est raboteux ou Onselogen, b. n. niet gelogen, qui n'est pas
bij w. sans
inegal, inegalite.
invents , e; vrai, e. veritable.
mentir, veritablement, en verite. Het is
Ongelijkhockig, b. n. niet gelijkhoekig, qui
n'est pas equiangle ou isogone.
— waar, c'est bien vrai.
Ongelijkjarig, b. n. Met gelijkjarig, qui n'est Ongelood, b. n. niet gelood, qui n'est pas
pas de mime age.
plombe, e; zie Looden. — later, ne pas
plomber. — blijven, ne pas titre plombe , e.
Ongelijkluidend, b. n. niet gelijkluidend, qui
Ongeloof; o. gebrek aan geloof, incredulitd,
n'est pas consonnant, e. dissonnant, e.
OngelijkkIappig, b. n. mequivalve.
f: manque de foil, m.
Ongelijkinideldheid; yr. dissonnance.
Ongelootbaar, b. n. dat niet geloofd kan worden, incroyable; zie Ongeloofelijk.
Ongelijkmatig, b. n. niet gelijkmatig, inconvenable; disproportionne, e.
Ongeloofbaarheid, zie Ongeloofelijkheid.
Ongelijkinatigheid, yr. qualite de ce qui est Ongeloord, b. n. niet gelootcl, ( van Gelooinconvenable ; onevenrecligheid disproportion.
yen ,) qu'on ne croit pas.
Ongeloofd, b. n. niet geloofd, niet geprezen,
Ongelijkmoedig , b. n. flier gelijkmoedig,
, e. tie cat actere; dip; ent, e.
( van Lovell), qui n'est pas loud, e.
Ongelijkflachtig, b. n. met gelijkilachtig, qui Ongeloofelijk, b. n. niet geloofelijk, incroyan'est pas epicene. Rot is een gelijkflachtig
ble. Hij verhaalt ongeloofelijke dingen, id
bijw. incents des cizoses incroyables.
woord ; doch welke woorden zip —? rat
croyablernent. Er waren er veel, it s'y
est en mot epicene; vials quels mots ne sont
pas epicenes?
en to (nova incroyablement , un nombre inniet van denzelfden aard,
heterogene.
croyable.
Ongelij kilachtigheid , yr. beterogeneite.
Ongeloofelijkheid, yr. incredibilite.
Ongeloofwaardig, b. n. niet geloofwaardig,
Ongehjkloortig, zie Ongelijkaardig.
qui nest pas digne de joi.
Ongellikfoorrigheicl, zie Ongehjkaarcligheid.
ou CaOngeluktijdig, b. n. (in de werktuigk.), dat Ongeloofwaardigheid, yr. qualite,
tatters, in. de celui qui n'est pas digne de
niet geluktiidig plaats heefc, qui n'est pas
tsochrone. Eerie ongelijktijdige beweging,
fol.
un mouvement qui n'est pas isocl2rone. On- Ongeloogd, b. n. niet geloogd, qui n'est pas
gelijktijdige fchornmelingen, des vibrations
lecsive, e.
gut ne sont pas isochrones.
Ongelooid, b n. niet gelooid, qui n'est pas
Ongelijktijdigheid, yr. manque on de fact d'isotanne , e; en polls. — lawn, laisser en polls ,
chronisme, m.
ne pas tanner. — blijven, rester en polls;
ne pas titre tannd , e.
Ongelijkvormig, b. niet gelijkvormig, qui
n'est point conforms; dissemblable, disparate , Ongeloosd, b. n. niet geloosd, gill nest pas
qui ne ressemble pas.
dicharge , e; zie Loozen.
Ongelijkvloeijend , b. n. irregulier, ere. Een Ongeloot, b. n. niet geloot, qui n'est pas
- Nve rk woord , un vetbe irregulier.
tire, e. au lot ou an sort.
Ongelijkvormigheid, yr. defaut ou manque tie Ongeloovig, b. n. die niet gelooft, increduconformite, on.
le. —, die niet aan de godsdienst gelooft s
infideie. De Christenen noenaen de KlahomedaOngelijkwaardig, b. n. niet gelijkwaardig, qui
nen
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nen, en de Blahomedanen noczien de Christe - Ongelukskind , o. qui est ne , e. sous une mannen —, tes Chretiens appellent les Blahomevaise etoile; fig. personne qui a ou qui a eu
tans infideles , et les Mahometans appellent
heaucoup de malheurs, f.
les Chretiens infideles. inzcnderheid, niet Ongeluksprofeet , m. prophete de malheur.
aah de geopenbaarde godsdienst geloovende , Ongelukflichter,, m. auteur d'un malheur.
incredule, infidel& De ongeloovige heeft Ongeluksvogel , m. oiseau funebre, oiseau de
geen deel aan het rijk Gods , Pinfidele n'a
mauvaise augure, porte-guignon; fig. auteur
point de part au royaume tie Dien.
d'un malheur.
Ongeloovige , tn. en yr. inciedule, in_fidele , Ongemaaid ,
n. niet gemaaid , qui n'est pas
mecteanf,
Zie Ongeloovig.
coupe on fauche, e; sur pied.
Ongeloovigheid , vr. inet edulite , iyfidelite.
Ongemaakc , b. n. niet gemaakt , qui n'est pas
Ongelost , b. n. niet gelost , qui n'est pas defait, e, ou acheve , e. — laten , ne pas
charge , e. debarque , e. laten, ne pas decharblijven , ne pasetre fait, e; fi .
faire.
ger. — blijven, ne pas etre decharge e.—, niet
natuurlijk , ongezocht , natut el , le,
,
vrijgekochr , qui n'est rachete, e. on affranive, libre; qui n'est pas affeete, e;
clzi, e.
niet ingelost, ( van een pand), Ongemaaktheid , yr. naivete, simplicite , f. maqui West pas degage, e. ou tetiri, e.
nieres naturelies et sans affection, f. pl.
Ongelouterd , b. n. met gelouterd , qui n'est Ongemaand, b. 13. niet gemaand , a qui on n'a
paspurifie , e. clarifie , e; etc. Zie Louteren.
pas demande le payement • de ses dettes.
Ongelubd , zie Ongelobd.
ne pas demander a q. q. le _payement
—laten,
Ongelubd , b. n. met gelubd , qui n'est pas
de ses dettes. Hij bleef —, on ne lui dechdtre , e. entier, ere.
manda pas le payement de ses dettes.
Ongelucht , b. n. niet gelucht , qui West pas Ongernak , 0. alles, wat dns het gemak en geevente , e. ou adre , e. — laten , ne pas evennoegen beneemt , mal , m. incommodite,
ter on tidier, ne pas exposer a Pair. — blijVeel.
uitilaan , sovffiir Bien des maux,
ven , ne pas et; e evente , e. on ties e , e,
souffrir heaucoup de mal, d'intommodites.
Ongeluk , 0. bet tegendeel van geluk , malHet — van den winter uitflaan , endures. les
hear,
infortune, tnesaventure ,
desasinjures de Phiver. ziekte , incommodite ,
tre, tn. disgi f revers, revels de forindisposition, douleur. De ongemakken des
tune, accident, mechef, guignon, m. Ieouderdoms , les incommodites de Pdge Hij
mand in het — fiorten , precipiter q. q.
heeft
onder de klaren (hij heeft wizen),
dans le malheur. Hij heeft veel —, it a
it a des pens. ongeval, accident (Wasbien du tnalheur. Het was een ,droevig
tre , m. infoltune, f. malheur, contretemps,
ongeval voor hem, op dat oogenblik gerh.—, moetjelijkheid, peine, incommodite ,
wond te worden , c'etait isa cruel accident
—, twist , dispute, f asapour lui d'être blessd dans ce moment. Het
p emend , ni. — , zwarigheid , embarras , in. ,
is een groot
voor dat land , c'est un grand
peine f. Inconvenient, m.
desastre pour ce pays-la. De oorzaak van ie- Ongetnakkelijk , b, n. met geen gemak te gemancis zijn , causer Pinfortune de q. q.
bruiken, fdcheux, euse, incommode, fatiDe dood maakte een einde aan zijne ongegant , e. Een — kleed, un habit incommolukken , la mort termina ses in fortunes. Bij
de. Eene ongemakkelijke plants , zitplaats,
—, par malheur, malheureusement. Hij viel
noel, tine place incommode. Eon — rijtuig,
bij
tomba par malheur. Het gebeurde
une voiture incommode, lassante. Eene onbij dat , enz. , it est arrive par malheur,
gemakkelijke trap , un escalier malaise. —
ivalheuieusement, que , etc. ; fig. Zij heeft
moeijelijk , zwaar,, diffeile,penible,fdcheux
een ongelukje gehad (een onecht kind gehad),
euse, malaise, e. rude. Een — werk , un
elle a en din enfant naturel on illegitime.
travail difi7cile. Een —e weg , un chemin
Spreekw. Een komt zelden alleen , tin
difficile on rude. —, genielijk, grijnig , d ifmalheur ne vient jamais soul. Er is geen —
facile, facheux, tote, incommode, chagrin ,e.
zoo groot, of er is een geluk bij, een — is altijd
bijw. moeijelijk , difficilement, penibletot iets goeds, a q. chose malheur est bon.
ment , malaisement , avec difficulte , avec peine.
Noe larger het —duurt , hoe 'neer bet drukt , Ongemakkelijkheid , vs.. incommodite.
difflplus it geld plus it etreint. Twaalf arnbachculte, peine, fatigue. f embanas,
ten en dertien ongelukken (wie nu dit clan
humour dffeile ou chagiine.
dat doet , wordt niet rijk) pierre qui toule Ongemalen , b. n. niet gemalen , qui n'est pas
n'amasse point de mousse.
1220UM, e. — laten , ne pas moudre. — blijOngelukkig b. D. ongeluk lijdend , malheureux,
ven , ne pas etre moult!, 0.
euse, infortund , e; fam. malencontreux , se. — Ongemangeld y b. n. niet gemangeld , qui n'est
voorteeken , presage malencontraux. Eon —
pas calandre , e. non calandró , e.
laten,
mensch , un homme malheureux, un homme inne pas calandrer.
blven , ne pas etre cafo; tune ,— in het fpel zijn, etre malheureux
Ian& , e.
au feu ; fam. jour de guignon , etre en guignon. Ongemanierd , b. n. die geene manieren heeft,
Er zijn geene ongelukkiger menfcben , dan tie
onbefchaafd , impoli , e. incivil, e. grossier,,
misdadigers , it n'y a pas des gees plus malate, rnal eleve , e. pen maniet ,e.incivilise , e.
heureux que les criminels. ongelukbrenbijw. incivilernent, impoliment, etc.
gend , malheureux, euse, funeste, fatal, e, Ongemanierdheid, vT. lompbeid impolitesse,
sinistre , (bij dichters) desastreux , euse.
incivilite, grossierete, gaucherie.
Een — voorval , tin evenement malheureux. Ongemanteld , b. n. zonder mantel , sans man'
Ongeiukkige gevolgen , des suites malheureulean, non mantele , e. — en ongebefd , sans
ses. ongelukvoorfpellend , sinistre. —
manteau et sans' petit collet.
bijw. malheuteusement, par malheur, fata- Ongemarmeld , ongemarmerd , b. n. niet gemar.
Cement , malencontreusement, sinistrement,
meld of gemarmerd , qui n ' est pas faspe , e,
desastreusement.
on marbre , e. — laten , ne pas jasper on marOngelukkiglij k , zie Ongelukkig , bijw.
brer. blijven , ne pas etre fa,:pe , e, on
Ongeluksbode ,
pot tear de mauvaises noumarbf e , e.
velles, poste-malheur.
Ongemarteld , b. n. niet gemarteld, qui nest
Oneluksdagen, m. meerv, fours nefastes.
pas tourmente , e. sans etre toumente c.
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blijven, ne
— laten, ne pas tourmenter.
pas etre tourmente, e.
Ongemaskerd, b. n. niet gemaskerd, sans masque, a visage &convert. blijven, rester
sans masque, ne pas se masquer.
Ongemat , b. n. nier gemat , qui n'est pas natte ,
e. — laten, ne pas natter,—blipen, ne pas
etre nand. e.
Ongetnatigd, b. n. niet gematigd, intempes e ,
e. intemperant , e. immoderi e.
Ongematigdheid, yr. onbezadigcl'heid, intemperance, f: ongeregeldheid, des eglement , m.
intemperie.
—derlucht,
Ongemeden, b. n. niet gemeden , qui n'est pas
evite, e.
Ongemeen , b. n. niet gemeen , niet alledaagsch ,
ongewoon, zeldzaam, extraordinaire, rase,
singulier, ere, pen commun,e.'recherché, e.
zeer groot, extreme, tres-gland, e.
etrange.
buw. exts aordinals enient, sirgullerement.
Zij is — fchoon, elle est d'une a are beaute, d'une
beatite pen commune. — veel zorg aanwenden,
prendre un soin extraordinaire. Dat heeft
mij — veal genoegen verfchaft , cela m'a cause
line joie extraordinaire. Ik verheug er mij
heeft
— over, je m'en rejouis beaucoup.
- veel verfland, it a infiniment d'esprit.
111j loopt — fnel, it court extternement vite.
Ongerneend, b. n. niet gerneend , a quoi on
, onverwacht, inattendu,
n'a pas songe.
e. imp: evu , e. inespere , e. inopine , e.
, rat ete , excelOngemeenheid, yr. singulas
lence.
Ongemeld, b. n, niet gemeld., dont on n'a
pas fait mention , qui n'est pas mentionne , e.
Ongemengd, b. n. met gemengd, qui n'est
pas mdli , e. non melange ,e ; fig. onvervaischt,
pur, e. sans melange , qui n'est pas frelate ,
e. meld, e. falstfie , e. ou sophistiq,ne , e.
- onbeflagen , qui n'est pas &trove , e.
Ongemengeld, b. n. niet gemengcld , qui n'est
pas meld, e. ou mélange, e.
Ongemergeld, b. n. net gemergeld, qui n'est
pas mar sae ou marl", e.
Ongemerkt, b. D. niet gemerkt, ongeteekend,
qui n'est pas masque, e. sans masque. —
laten , laisser sans mosque. — , rester sans masque, ne pas etre mit; gird, e. —,
onmerkbaar, niet opgemerkt, inpes cepa ble ;
qui n'est point appercu , e. ou s emas qua , e pas
observe, e. — laten voorbijgaan,i'aptals faire
semblant de voir q. ch. —, bljw. insensiblement ,inperceptiblement, clandestinement,
en cachette. — weggaan , s'en alder sans
Core apercu, e. ou vu, e.
Ongemest, b. n. niet gemest, qui n'est pas
engraisse, e; maigre ; qui n'est pas fume, e;
Zie Mesten. — land, terse qui n'est pas
fumee.
Ongemeten, b. p. niet gemeten , qui n'est pas
mesus , e. orr arpente , e; zie Meten.
iaten, ne pas mesurer ou arpenter. —blijyen , ne pas its e mesure, e. ou arpente , e.
niet to iiteten , onineetbaar, of liever:
van jets dat wegens deszelfs grootte nog
nooit gemeten is , en welligt nnnmer zal
worden, immense. De ongemetene ruimte
tusfchen de aarde en de vaste fterren, la
distance immense entte la terse et les
itoiles .fixes.
Ongemetfeld, b. n. niet gemetfeld, qui n'est
pas maconne; e.
Ongemeubileerd, b. n. niet gemeubileerd, qui
n'est pas nieuhle e. non garni, e. Op ongemeubtleerde kamers wonen, lager en chambres non garnies. laten , tie pas rneubler
mu garnir; laisser sans naubles. — bliiven,
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ne pas etre Ineuble , e. ou garni, e; tester
sans meubles.
Ongemeukt, b. n. niet gemeukt, qui n'est pas
devenu mou, molle.
Ongemiddeld, b. n. niet gemidcleld, qui n'est
pas arrange , e. on termine , e. — blijven,
ne pas its e arrange, e. ou termini , e.
Ongemud, zie Ongemeden.
Ongemwid, b. n. niet gemijnd,
n'est pas
es euse , e. ou mine , e.
Ongemli nd, b. n. niet gemijnd of gekocht,
qui n'est pas achete, e. Zie Mijnen.
Ongemijrerd, b. D. zonder muter, non-mitre.
Ongemind, b. n. met gemind, qui n'est pas
acme, e.
laten , ne pas aimer.
y en , ne pas etre aline, e.
Ongeminderd, b. n. niet geminderd, qui n'est
pas diminue , e. — bluven, ne pas etre di- mime, e.
Ongemist , b. n. niet gemist, qu'on n'a pas
manque, e. qu'on a touché, e.
Ongemodderd, b. n. niet gemodderd, qui n'est
pas ddbourbe, e; zie Modderen.
Ongemoedigd , zie Onbemoedigd.
Ongemoeid, b. n. met gemoeid, qui n'est pas
tourmentd , e. moles:6, e. on chap
, e.
tranquille. laten, ne pas tourmenter,
molester on chagriner,, laisser tranquille. Laat
hem —, laissez-le tranquille. — blijven, ne
pas titre tourmente, e. moleste, e. ou chagrine , e. — bijcv. sans title tourmente, ere
pair; sans coup fesir , tranquillement.
Oogemoft, b. n. (in de gemeenzame verkeering,) zonder mof, sans manchon.
Ongemold, b. n. niet gemold, qui n'est pas
trae, e; sans titre
, e.
Ongeniolken, b. n. niet gemolken, qui n'est
pas trait, e.
Ongemomd, b. n. fig. niet gemomd; zie Onbe wimpeld.
Ongemontlerd, b. D. fig. niet gemonfterd, qui
n',a pas passé la revise on la montse. — blijven , ne pas passer la s evue ou la montre.
Ongernonteerd, b, n. niet gemonteerd, d. is
zonder paarden, sans montuse, sans cheval.
Ongemonteerde ruiters, des cavaliers sans
montus es ou sans chevaux. (bij fommige
beroepen) niet opgemaakt, qui n'est pas
manta, e. hen onsemonteerde ring, line
bague qui n'est pas montee.
Ongemoord , b. n. niet gemoord, (van zijde),
qui n'est pas ?noise e. non moire, e.
du ruban non moire.
—lint,
Ongemuilband , b. n. niet gemnilband, qui n'est
pas emmusele e: sans museliere.
laten
ne pas emmuseles ; laisser sans museliese.
hiijven, ne pas etre emmusele, e. rester sans
mus eliere,
Ongemunt, b. n. niet getnunt, qui n'est pas
Monnaye, e. ou frappe, e; en lingot , ou en masse.
— laten, ne pas monnayer ou frapper. — blijven, ne pas etre monnaye ; e. on frappe, e.
Ongemutst, b. n. zonder nuts, sans bonnet. —
mtgaan, sortir sans bonnet.
Ongenaaid, b. n. niet genaaid, qui n'est pas
cousu, e. — laten, ne pas coudre. — blijven, 'ne pas else cousu, e.
Ongenaakbaar, b. n. Met genaakbaar, ,inaccessible; dont on ne pent approcher, sans acces. Zij
bereikten de ongenaakbaarfle bergtoppen, ils
gagnerent les sommets des montagnes lee plus
inaccessibles ; fig. van menfchen, welke men
moeuellik naderen kan, fluursch, inaccessible, inabordable , inaccostable.
Ongenaakbaarheid, vr. impossibilite d'approcher.
Ongenaamd, zie het betere Ongenoemd.
Ongenade yr. ongenoegen van eenen meerderet
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ren tegen eenen minderen , disgrtice,defaveur,
que ceux, qui out ete invites. — laten , ne
( bij de dichters ,) inclemence. In — vervallen,
pas inviter ou prier. — ,blijven ne pas titre
.comber en disgrace; etre disgracie, e. 131j
invite, e.
mand
vervallen, zich iemands — op Ongenoodtgd, zie Ongenood.
den hals halen, encourir la disgrace de q. Ongenoodzaakt, b. n. niet genoodzaakt, qui
q., etre disgracie, e. de q. q. In — doer n'est pas contraint, e. force, e. ou oblige, e.
vallen of brengen, disgt acier De — der Ongenoopt, b. n. niet genoopt, qui n'esr pas
goden, Pinclemence des dieux. Zich op geexcite, e. sans titre excite, e.
Wade en — overgeven, se tendre a discretion; Ongenopt , b. ii. niet genopt , qui n'est pas nopi, e. — Jaten, ne pas noper. — blijven, ne
fig. inclemence. Tegen de — der lucht bey eiligd, a l'abri de Pinclemence des airs.
pas eti e nope , e.
Ongenadig, b. n. met genadig, sans cletnence, Ongenuttigd, b. n. met genuttigd, qui n'est
pas mange , e. — laten, ne pas mat:ger.
qui n'est pas clement, e. inizumain, e. door,
blijven, ne pas etre mange , e. Zie Nuttigen.
e. rigouteux , ease, impitoyable.
, bijw.
impitoyablement , sans clómence,, sans misers- Ongeoefend, b. n. niet geoefend, inexperimente , e; sans experience.
corde ; et uellement.
Ongenad:glii k, buw. Zie Ongenadig.
Ongeoefendheid, yr. inexperience.
Ongenakeiuk, zie Ongenaakbaar.
Ongeofferd, b. n. met geofferd, qui n'est pas
ofert, e. use immole , e.
Ongenakelukheid, zie Ongenaakbaarheid.
Ongenebd, b. n. zonder neb, qui n'a pas de Ongeolied, b. n. met geolied, qui n'est pas
bee.
huile , e, — laten , ne pas louder. — blu ven ,
ne pas etre hutle , e.
Ongeneesbaar, b. n. dat niet genezen kan worden , incurable ; qui ne peat e
' tre gueri, e. Ongeopend, b. n. fond, e. clos, e.
inguitissable sans guerison.
opgegeven Ongeoord, b. n. zonder ooren, qui n'a point
zieke, malad conlique.
d'ot eolles.
Ongeneesbaarheid, y r. incurabilite , f. etat de Ongeoordeeld, b. n. niet geoordeeld, qui n'est
ce qui est incurable.
pas juge , e.
later, ne pas juger.
blijOngeneeslu k, zie Ongeneesbaar.
yen, ne pas etre juge , e.
Ongeneeslukhetd, zie Ongeneesbaarheid.
Ongeoorl000fd, b. n. met geoorloofd, illicite,
Ongenegen, b. n. niet genezen, afkeerig,
defendu, e; qui n'est pas petmis, e. Ongeourloofde vermaken, des plaints illocotes.
contrail e , defavorable ; qui n'est point al:
fectionne , e; pea porte, e. pour. Niet —,
Op eene ongeoorloofde wijze , d'une maniere
illicite , illicitement. Eene ongeoorloofde
qui n'est pas au/gm'', e. de; qui ne halt pas;
daad, tone action idicite. Eene ongeoorloofqui a du penchant pour; quo est dispose , e.
a. lk ben daartoe niet —, j'y ai assez de
de winst, ion gain illicite. Het is — zoo to
fpreken, tl n'est pas permis de parle y altos/.
penchant, d'inclination ; fe suis assez porte
a cela. Hij is u met —, it est porte pour Ongeorberd., b. n met georberd, qui n'est pasvous.
consume , e. — laten, ne pas consumer. —
Ongenegenheid, yr. aversion , repugnance , inblijven, ne pas etre consume, e. Zie Ontberen.
disposition, malveillance.
gebrek aan Ongeordend , b. n. met geordend , qui n'est
lust tot lets, manque de gout pour, m. nepas ordonne,'e ; zie Ordenen.
gligence ou fioideur pour, f.
Ongepaaid, b. n. met gepaaid, qui West pas
Ongeneigd, zie Ongenegen.
apaise, e. ou amuse, e; zie Paauen.
Ongeneigdheid, zie Ongsnegenheid.
Ongepaard, b. n. niet met paalwerk omgeven,
Ongenepen, b. n. niet genepen, qui n'est pas
qui n'est pas palissade, e , sans palissades
ponce , e.
pieux. — laten, laisser sans' palissades ou pieux.
Otigenesteld, b. n. niet genesteld, qui n'est
blijven, rester sans palissades ou pieux.
pas lace , e.
Ongepaard, b. n. niet gepaard, qui n'est pas
accouple , e. ou apparie, e; zie Paren.Ongeneugelijk , zie Ongenoegelijk.
Ongenezen , b. n. niet genezen, qui n'est pas Ongepaarld, zie het betere Onbepareld.
gueri,e.
Ongepacht, b. n. niet gepacht, qui n'est pas
Ongenoegelijk,
e. a ferme. — laten, ne pas prendre a
n. niet genoegelijk , onaangenaam, deplaisant , e. desagreable , ennu.fei me. — -blijven , ne pas etre pris , e. 'a
yeux, ease, facheux , euse.
fel me.
On g enoegen, o. gebrek aan genoegen, deplai- Ongepakt, b. n. niet gepakt, qui n'est pas emsir , mecontentement, chagrin, ddboire, m.
paquete , e; non emballe, e. — laten, ne pas
Yeroorzaken, mecontenter. Zich iemands
empaqueter ou emballer, — blijven, ne pas
— op den hals halen, dormer du tkplaisir
titre empaquete, e. ou emballe, e.
on du mecontentement a q. q.
Ongepaleerd, b. n. niet gepaleerd, qui n'est
Ongenoegte, yr. zte Ongenoegen.
pas orne ,e ; non pate, e; sans orneonent. —
Ongenoegzaam, b. n. ontoereikend, insufg.
laten, ne pas orner ou paler. — blijven ,
sant, e.
bijw. insuffisamment.
ne pas etre true, e. ou pare, e.
Ongenoegzaamheid , yr. insuffisance.
Ongepand, b. n. met gepand, (waarvoor men
Ongenoeutd, b. n. niet genoemd, qui n'est pas
in Gelderl. op het platte land zegt: ongenomme ,
innomine ,e.— laten, ne pas nompeinci,) qui n'est pas execute, e.
laten,
Incr. — blijven, ne pas titre nomme, e.
ne pas saisir les biens de, ne pas executer.
naamloos , of die zijnen naam niet genoemd
blijven, ne pat etre execute, e.
heeft, enkel in: Een — fchrijver, ton au- Ongepantfercl, b. n. zonder pander, sans cuitour anonytne.
rasse.
Ongenommerd, b. n. niet genommerd, qui n est Ongepapt, b. n. niet gepapt, qui n'est pas
pas numerote, e.
laten, ne pas numerocolle, e; sans apprit; qui n'a point d'apprét ;
ter. — blijven, ne pas etre numerote , e.
— laten , ne pas coller ; ne pas donner d'apOngenood, b. n. niet genood, qui n'est pas
prét. — blijven, ne pas titre colle, e; zre
invite, e. ou prie , e. Ongenoode gasten ,
Pappen.
personnes qui ne sont pas invitees, qui sons Ongepareld, b. n. zonder parels, sans perles.
Venues sans titre priees. Spreekw. ongenoode
(van kant : zonder achterwerkjes,) sans
Aasteu zet men acute: de deur, on ne regale
picots, sans enigrelures.
On.
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Ongeparst , zie Ongeperst.
Ongeparuikt, zie Ongepruikt.
aangepast,
Ongepast, b. n. niet gepast, d.
qui n'est pas ecsaye , e ; zie Passen. , niet
betamelijk, onvoegzaam, inconvenable,inconvenant , e. qui n'est pas propre on applicable;
dit , e. ou feat, e, anal a propos.
Ongepatenteerd, b, n. niet gepatenteerd, geen
patent hebbencie, qui n'a pas de patente,
non patente , e. Nails pqtente.
Ongepaveid., zie Ongeplaveid.
Ongepegeld, b. niet g,epegelci, sans etalon,
qui n'est pas etalonne , e.
Ongepeild, b. n. niet gepeild, qui n'est pas
laten , ne pas sonsonde, e. Zie Peilen.
der. — blij ven , ne pas titre SOnde, e.
Ongepeind, zie Ongepand.
Ongepekeld, b. n. niet gepekeld, qui n'est
point sale , e. qui n ' est point en saumure.
laten, y e pas mettle en satin= e. — blijven, ne pas titre mis, e. en saumure.
n'est pas
Ongepekt, b. n. niet gepekt,
e. — laten , ne pas poisser. — blijven, ne pas etre posse, e.
Ongepeld, b. n, niet gepeld, qui n'es& pas
monde, e. ecosse, e. on pole e. Ongepelde garst, de l'osge non monde e. — laten ,
ne pas wonder, ecosser ou peler. — blijven,
ne pas &se monde, e. ecosse , e. ou pele, e.
Ongepeperd, b. n. niet gepeperd , qui n'est
pas poivrd , e. — laten, ne pas poivrer.
blijven, ne pas etre poivre ,e.
Ongepereld , zie Ongepareld.
Ongeperst, b. n. met geperst, qui n'est pas
presse , e. on calandre , e; sans appi et. Ongeperfte wifn , Mare-goutte. f. Ongeperfle
honig, miel vieige. — laten, ne pas presser
ou calandrer. — blijven , ne pas etre presse e. ou calandrd , e. Zie Perfen.
Ongepijnd , b. n. ongeperst, als : ongepijnde
honig, du miel viesge, du oriel blanc.
Ongepijnigd , b. n. met gepijnigd, qui n'est
pas mis , e. a la question. — laten, ne pas
mettle h la que,tion. — blijven, ne pas else
mis , e. a is question.
Ongepikt, zie Ongepekt.
Ongepind, b. n. niet gepind, qui n'est pas
cheville , e.
Ongepla p gd, b. n. niet geplaaga , qui n'astpas
tourmente, e. — laten, ne pas tourmenter.
— blijven, ne pas etre tourmente , e.
Ongeplaatst , b. n. niet geplaatst, qui n'est pas
predikant, en
place , e; sans place. Een
ministre sans place. laten , ne pas placer, laisser sans place. — blijven, ne pas
titre place , e. rester sans place.
Ongeplakt , b. n. niet gepiakt, qui n'est pas
colle , e. — iaten, y e pas coller. —.blijven,
ne pas etre colle , e.
Oogeplaneerd, b. n. niet geplaneerd, qui n'est
pas colle, e. ou lave, e; zie Planeren.
blijven, ye
laten no pas coller on laver.
pas etre cone, e. on lave, e.
Ongeplant, b. n. niet geplant, qui n'est pas
plante, e; zie Planten. — laten, ne pas planter —
, y e pas etre play a e.
Ongeplaveid, b. n. niet gepiaveid., qui n'est
pas pave , e. later, ne pas paver. —
blijven , ne pas etre pave, v.
Ongepleegd, b. n. niet gepleegd, qui n'a pas
ete commis, e. blijven, ne pas etre commis, e; zie Plegen, b. w.
Ongepleiste, d b. n. niet gepleisterd , qui West
pas plal tre; dlcouvert, e.
laten, ne pas
pldtrer. —
ne pas etre platre, e.
Ongeplekt, b. n. zonder plekken, sans taches;
qui n'est pas mouchete , e. on tavele, e.
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Ongeplengd, b. n. niet geplengd, qui n'est
pas verse , e.
Ongepler, b. n. niet geplet,
n'est pas lalaten, ne pas laminer. — blijmane, e.
ven, ne pas etre lamin g , e.
Ongeploegd, b. n. niet geploegd, qui n'est
pas laboure, e. avec la charrue.
laten,
ne pas labourer avec la charrue.
blijven,
ne pas ette laboure , e. avec la charrue.
Ongeplooid , b. n. niet geplooid, qui n'est pas
plisse , e; sans plis. — laten, ne pas plisser , laisser sans plis.
ven , ne pas
etre plissé , e. rester sans plis.
Ongeplozen , b. n. niet geplozen, qui n'est
pas effile , e. on epluche, e. — laten, ne
pas effl,er ou dplucher. — blijven , ne pas
etre effile, e. ou dpluchd , e. Zie Pluizen.
Ongeplunnd, b. n. zonder pluimen, sans _plumes, &plume, e.
Ong-eplukt , b. n. niet geplukt, qui n'est pas
cueilli, e. plume , e. — later, ne pas cueillir ou plumer. Zie Plukken.
Ongeplunderd , b. -n. niet geplunderd, qui
n'est pas e. — laten, ne pas piller.
— blijven, ne pas titre pille , e.
Ongepoederd , zie Ongepoeijerd.
Ongepoeijerd , b. n. niet gepoeijerd, qui n'est
pas mare, e; sans titre poudre, e; sans
poudre. — laten ne pas poudrer. — blijven,
'
ne pas etre poudre,e.
Ongepolijst , b. n. met gepolijst, qui n'est pas
laten, ne pas popoll, e. ou bruni, e.
blijven, ne pas etre poll,
lar ou brunir.
0. on bruni, e.
Ongepolst, b. n. niet gepolst, qui West pas
sonde, e; sans 0'2.'6. sonde, e. Zie Polfen.
Ongepompt, b. n. niet gepompt , qui n'est pas
pompe, e; zie Pompeii.
Ongepoot , b. n. met gepoot , qui n'est pas
plante, e. laten, ne pas planter. — blijven ne pas etre plante, e. Zie Poten.
Ongepord, b. n. met gepord, qui n'est pas
laten, ne pas exexcite , e. on reveille, e.
blijven, ne pas etre exciter ou 2eveiller.
e.
cite , e. ou
Ongepotlood, b. n. niet gepotlood, qui n'est
pas noirci, e. (avec de la cadwie). — laten ,
ne pas noii cif (avec de la cadmie). — blijven , ne pas etze noirci, e. (avec de la cadmie.) Zie Potlooden.
Ongepraaid, b. n. niet gepraaid , qui n'est pas
held, e. — laten , ne pas idler. blijven,
ne pas etre lzele , e.
Ongepraamd, b. n. niet gepraamd; zie Ongeprangd , in tie eerste beteekenis.
Ongeprangd, b, ii. geprangd , qui n'est pas
presse , e. ou opprin2e , 0. ongedwongen,
sans contrainte, de son propre gre; zie
Prangen.
Ongepredikt, b. n. niet gepredikt, qui n'est pas
preche, e. laten, ne pas precher. — blijven, ne pas etre preche, e.
Ongepreekt ; zie Ongepredikt.
Oneepreid; zie Ongepraaid.
Ongeprest, b. n. niet geprest, qui n'est pas
ptesse, e; zie Presfen. — laten, ne pas presser. — bl ijven, ne pas etre presse , e.
Ongepreveld, b. n, niet gepreveld, qui n'est
laten, ne pas marmotter.
pas marmotte , e.
blijven, ne pas etre marmotte, e; zie
Prevelen.
Ongeprezen , b. n. niet geprezen , qui West pas
lone e. laten , y e pas loner. — blijven,
ne pas etre loud, e.

Ongepriemd, b. n. niet gepriemd, qui n'estpas
piqué , on perce , e, avec un pozncon.
Ongepriizeer4, b, n, niet geprveerd, qui West
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pas taxi, e. ou evalud e. laten, ne pas
taxer ou evaluer. — blijven , ne pas etre
taxi, e. ou evalue, e.
Ongeprikkeld, b. n. niet geprikkeld, qui n'est
pas pique, e; fig. qui n'est pas excite, e. ou
irrite, e.
Ongeprtkt. b. n. niet geprikt, qui n'est pas
pique , e.
Ongeproefd, b. n. niet geproefd, qui n'a pas
ete gout:, e. ou essaye , e. — laten, ne _pas
gotiter ou essayer. — blijven, ne pas etre
e. ou essaye, e.
Ongeproponeercl, b. n. niet geproponeerd,,qui
n'a pas ete propose , e; sans avoir ete propose, e.
laten, ne pas proposer. — blijven, ne pas
etre propose, e.
Ongepropt , b. n. niet gepropt, qui n'est pas
bourre , e. ou rempli, e. (van ganzen); qui
n'est pas engraisse , e; zie Proppen.
Ongeprotesteerd, b. n. niet geprotesteerd, qui
West pas ou qui n'a pas ete ptoteste, e. —
laten , ne pas protester. — blijven , ne pas
etre proteste , e.
Ongeproviandeerd 9 b. n. niet geproviandeerd ,
qui n'est pas avitaille , e. — laten ne pas
avitailler. — blijven, ne pas etre avttaille ,e.
Ongeprulkt, b. n. zonder pruik, sans pis ruque.
Ongepunt, b. n. niet gepunt, qui West pas
pointu ., e; sans pointe. — laten , ne pas i endre pointu, e ; laisser sans pointe. — blijven ,
ne pas etre tendu, e. pointu, e; rester sans
pointe.
Ongepurperd, b. n. Diet gepurperd, qui n'est
pas vétti e, tie pourpre; zie ook Purperen.
Ongeput, 9b. n. niet geput, qui n'est pas pulse, e. — laten , ne pas purser. — blijven,
ne pas etre puise , e.
Ongeputst, b. n. niet geputst, qui n'est pas
pulse e; zie Putfen.
Ongequotifeerd , b. n. niet gequotifeerd, qui
n'est pas cotise , e. — laten , ne pas cotiser.
blijven, ne pas etre cotise, e.
Ongeraagd , b. n. niet geraagd, ou Pon n'a pas
abattu les tales tParaignee avec le houssoir.
ne pas abattie les toiles d'araignee
—laten,
(avec le houssoir.) — blijven, als: deze kamer moet blijven , it ne faut pas abattie
les toiles d'araignee dans cette chambre.
Ongeraakt, b. n. niet geraakt , qui n'est, pas
touché, e. blijven, ne pas etre touch:, e.
Ongeraamd, b. n. niet geraamd, qui n'est pas
fix:, e. etc.; zie Ramen.
Ongeraapt, b. n. niet geraapt, qui n'est pas
ramasse, e; zie Rapen.
01?geraden 9 b. n. niet geraden, que personne
e. —laten, ne pas diviner. —blijn'a
\Ten , ne pas etre e. niet raadzaam , qui West pas expedient, e. on prudent,
e; qu'on ne pent conseiller. Het zoo — zij n ,
zuiks heden to doen, it ne serait pas prudent de faire cela au joutd'hui.
Ongerafeld, b. n. niet gerafeld, qui n'est pas
effild , e.
Ongeraffineerd, b. n. niet geraffineercl, qui
n'est pas raffine, e. Ongeraffineerde sulker,
du sucre brut. — laten, ne pas ra.5ner. —
no pas etre raffind, e.
Ongerammeid, b. n. niet gerammeid , qu'on
n'a pas battu , e , avec le belier.
Ongerand, b. n. zonder rand, sans bord, on
rebord , etc. ; zie Rand.
Ongerangfchikt, b. n. niet gerangfchikt, qui
n'est pas range, e. — laten, ne pas ranger,
— blijven, ne pas etre range, o; zie Rangfchikken.
Ongeranfeld, b. n. niet geranfeld , qui n'est
pas fosse, e.
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Ongerantfoeneerd, b. n. niet gerantfoeneerd
qui n'est pas ranconnd, e.
Ongeraspt, b. n. niet geraspt, qui n'est pas
rape, e. ou chapele, e. — laten, ne pas Idper ou chapeler. blijven, ne pas etre rape,
e, on chapele , e.
Ongereed, b: n. niet klaar, pas pret, e. —
van linnen, nog row , de la toile ecrue.
Ongerecenfeerd , b. n. niet gerecenfeerd, qui
n'est pas critique, e. — laten, ne pas critiquer. — blijven, ne pas etre critique, e.
Ongered, b. n. niet gered, qui n'est pas sauve, e. — laten , ne pas sauver. — blijven,
ne pas etre sauve , e.
Ongeredderd, b. IL fist geredderd, qui n'est
pas mis, e. en oidre ; confus , e; mad en ortire; fig. fam. woest, ruw,, rude.
Ongereed, b. n. niet gereed, qui n'est pas
pret, e. Osi prepaid, e.
Ongereedelijk , bijw. avec peine, avec repugnance.
Ongereedheid, yr. defaut ou manque de preparation, m.
Ongereet, b. n, niet gereet,(van hennep) qui
West pcs roui, e. — laten , ne pas rouir.
ne pas etre roui, e.
—blijven,
Ongereefd, b. n. niet gereefd qui n'est pas
' — blijven,
ride, e. — laten,, ne pas rider.
ne pas etre ride, e.
Ongeregeerd 9 b. n. niet geregeerd, qui n'est
pas gouverne , e. — laten, ne pas gouverner.
— blijven, ne pas etre gouverne, e.
Ongeregeld, b. n. niet geregeld , onregelma.
tig , deregle, e, irregulier,, dissolu,e.
desordonne , e. immodere, e. intetnpere , e.
amorphe, ataxique. Eene —e, kwaadaardige,
koonts , one fievte ataxique. — bijw. dereglement , d'une maniere dereglee etc.
Ongeregeldheid, Yr. , onregelmatigheid, dereglement , desordre, ataxic, debauch:, f.
— der lucht, intemperie de Pair.
Ongeregen, b. n. niet geregen, qui n'est pas
lace ,-e. ou enfile e. laten, ne pas lacer
ou enfiler. — blijven, ne pas etre lace, e.
on enfild , c.
Ongeregistreerd, b. n. niet geregistreerd, qui
n'est pas enregictre , e. laten, ne pas enregistrer. — blijven, ne pas etre enregistre , e.
Ongeregtig, b. n. onregtvaardig, injuste, inique. — bijw. injustement.
Ongereg,tigheid , yr. injustice, iniquite , f:
peche , m.
Ongeregtiglijk , zie Ongeregtig, bijw.
Ongerekt, b. n. niet gerekt , qui West pas etenblijven,
du , e. — laten, ne pas itendre.
ne pas etre etendu, e.
Ongereikt, b. n. niet gereikt, qui n'est pas
present:, e.
Ongereinigd, b. n. niet gereinigd, qui n'est
pas purifid, e. ou nettoye, e. etc. Ale Reinigen ; impure, e. — laten, ne pas pui ifier
ou nettayer. — blijven , ne pas etre purifier
ou nettoyd , e.
Ongerekend, b. n. niet gerekend, qui n'est pas
compte , 0. — laten, ne pas compter. — de
dienften, die ik u bewezen heb, sans compter
les services que je vous ai rendus.
Ongerept, b. n. niet gerept, dont on n'a par
mention. — laten, ne pas faire mention,
fait
D ie zaak bleef —, on ne fit point mention de
cette affaire; fig. Ongefchonden, qui n'a
pas dtd viol:, e. — blijven, ne pas etre
vide , e. Zij is nog eene —e maagd, elle cst
encore vierge.
Ongerepareerd, b. n. niet ,gerepareerd, qui
West pas repard, e; zie Repareren. — laten,
no
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ne pas reparer. — blijven, ne pas etre repare , e.
Ongerepeld, b. n. niet gerepeld, dont on n'a
pas dtd les capsules. — laten, ne pas titer les
capsules% Dtc vias moec — blijven, it ne
fact pas titer les capsules de ce lira.
Ongereten, b. n. met gereten, qui n'est pas
dechii , e. non fendu, e. — ne pas
ett e dechird , e.
Ongereven, b. n. niet gereven, qui n'est pas
rdpe, e. laten, ne pas — blijven,
ne pas etre rape, e.
Ongerezen , b. n. dat niet gerezen is, qui n'a
pas fetmente, e; qui n'est pas leve, e.
pain qui West par leve.
—brod,
Ongerief, o, ongelegettheid, embarras, tn.
peine , incommodite , impot tunite ,
Ongertefeluk, b. n. met geriefeluk,
goalie , e; pen officieux , euse on serviable.
' complaisance,
Ougeriefelukiletd , yr. manque de
n o. —, ongerief; zie oic wool d.
Ongerigt, b. n. Met ger.tgt, qui n'est pas
laten, ne pas
braqui , e; zie Rigten.
braquer.
blijven, ne pas etre brague, e.
Ongeruf, zie Ongerief.
0 n ger].) telij k zie Ongeriefelijk.
Ongerij felutcheid, zie Ongertefelijkheid.
Ongerumd, b n. niec gerumd , non rime , e;
en prose. —, vreemd, absurde, impertinent,
e; &range , bizat re , inconsequent, e. — belagcheluk, saugrenu, e. quo n'a ni rime ni
raison ; qui est contt aire u la raison, qui repugne au sens commun. —, bijw. absutdement.
4Ongeriimdeluk , zie Orrgertjmd, bijw.
Ongerumdheid, yr. absui ditó , impertinence,
inconsequence ; ineptie, incongruite.
Onger:mpeld, b. n. niet gernnpeld, zonder rimpels , sans rides, uni, e. qui n'est pas ride,
e. Lin gezigt bleef —, son 'visage ne se
rida point.
Ongeringd, b. n. niet igeringd, qui n'est pas
bouclé, e. — laten , ne pas boucler. — blijzonder rinven, ne pis titre bouclé , e.
gen , (aan de vIngers) sans bagues.
Ongetoetd, b. n. zie Roeijen.
Ongeroemd, b. n. Met geroemd, qui n'est pas
loud, e. laten, ne pas loner. — blijven, ne
pas etre loud, e.
Orgeroepen, b. n. niet geroepen, qui n'est pas
appele, e, sans it, e appele, e. — binnenkomen ,
onto er sans etr e appele , e. — laten , ne pas
appeler. — ne pas etre appele , e.
Ongeroerd, b. n. Met geroerd, qu'on n'a par
touché , e. ou r emuó e. — lawn, ne pas toucher 014 remuer. — blijven, ne pas etre
remud , e.
Ongeroken , b. n. niet geroken , qu'on n'a pas
senti , e.
Ongerokt, b. n. zonder rok , sans jupe on sans
habit; zie Rok.
Ongerokkend , b. n. niet gerokkend, niet met
vodclen gekleed, qui n'est pas enguenille, e.
— laten, ne pas engueniller. blijven, ne
vas etre enguenille , e.
Oagerold , b. n. niet gerold , qu'on n'a pas
laten, ne pas rouler. — blij?Dole, e.
von, ne pas titre rould, e.
Ongerond, b. n. niet gerond, qui n'est pas
artondi, e. — laten , ne pas arrondtr.
ne pas etre arrondi, e.
—blijven,
Ongeronnen, b. n. niet geronnen, qui n'est
pas caille, e. ou fige , e; liquide. —blijven,
ne pas se cailler ou se figer.
Ongeroofd, b. n. niet geroofd, qui n'est pas
vole, e. — laten, ne pas voler. — blijven,
ne pas etre vole , e.
Ong.erookt, b. 0. the:: gerookt, qui n'est pas
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laten,
hod,
e.
ne pas fumer.
/y en, ne pas etre fume,
e.
Ongeroomd, b. n. Met geroonid , qui n'est pas
laten, ne pas ecremer. —blijecrime e.
ven, ne pas etre eel e' rne , c.
Ongeroost, b. n. niet geroost, qui n'est pas
grille , e. ou tdti, e. — laten , ne pas grilter on rdtir. — blijven , ne pas etre grille ,
e. ou ;ea, e.
Ongeroosterd, zie Ongeroost.
Ongeroskamet, b. n. niet geroskamd, qui n'est
pas ett tine , e. —
ne pas etriller.
blijven, ne pas its e et,
, e.
Ongerost, zie Ongeroskamd.
Ongerugfleund, b. n. niet gerugfieund, qui
n'est pas vpuye, e; sans titre appuye, e;
sans apput. laten , ne pas appuyer. —
biljvcn, ne pas e' tre appuye , e.
Ongeruild, b. n. niet geruild, qui n'est pas
echange, e. — laten,-ne pits ichanger.
j ven, ne pas etre echange, e.
—bli
Ongtruimd, b. n. met gerunnd, qui n'est pas
vide, e. ou cure, e. — laten, Tic pas vider
on curer. — bluven, ne pas hie vide , e.
on cure, e.
Ongeruind, b. n. niet geruind, qui n'est pas
hongre, e. — laten, ne pas hongrer. —
yen , ne pas etre hongre, e.
Ongerttit, b. D. met geruit , qui n'est pas fait,
e. Gr carreaux.
Ongerust, b. n. het tegendeel van gerust, inquzet ete, trouble, e. agite, e. Den ongeraste flaap , tin sommeil inquiet. 1k ben
daarover zeer j'en suis foot en peine.
Zii was — om hem, elle etait en peine pour
lui , de lui. Ik wis — omtrent of wegens
owe gezondheid, T'etais en peine de votte
staite. — maken, mettre q. q. en
peine; l'inquieter. Maak er u niet — over,
ne vous en mettez pas en peine. De gevolgen
dezer zaak maken mij —, les suites de cette
a a
f ire m'inquietent. De ziekte van mjnen
zoon maakt mij —, la maladie de mon fils
bijw. avec inquietude.
m'inguiete.
Ongerustelyk, zie Ongerust, bijw.
Ongerusthetd, vr. inquietude, pine; agitation, f trouble, embairas , fn.
Oegern,tighetd, zie Ongerustheid.
Ongefalarteerd, b. n. niet gefalarieerd, qui
n'est pas salarid , e. — laten, ne pas salatier. — blijven, ne pas /toe salarie , e.
Ongefard, b. rt. niet gcfard, qui n'est pas agalater, ne pas agec , , e. ou provoque , e.
blijven, ne pas e' tre
cer on provoquer.
e.
agace , e. on pi
Ongelaust, b. n. (van tabak), gui n'est pas
prepare, e. avec de la sauce. — laten , ne
pas preparer avec de la sauce. — blijven,
ne pas titre prepare, e. avec de la sauce.
Ongefchaafd, b. n. met gefchaafd, qui n'est
pas rabote , e. on plane , e. etc. Zie Schayen. — laten , no pas raboter ou planer.
j ven, no per etre rabote, e. ou plane, e.—bli
Ongtfchaakt, b. n. niet gefchaakt, qu'on n'a
pas tavi, e. on enleve , e. — laten, ne pas
tavir on enlever. Deze , fchoone maagd zal
niet — blijven, on ne manquera pas de ravir
ou d'enlever cette belle fine.
Ongefchaard, b.. n. zonder fchaarden, sant
breche.
Ongefchaard, b. n. (van eenen kreeft) zonder
fcharen , sans pinces ou serres.
Ongefchaard, b. n. niet gefchaard, qui n'est
pas range, e. laten, ne pas ranger.
ne pas etre range, e; ne pus se ran—blijven,
ger.

Ongefchaduwd, b. n. niet gefchaduwd, qui
n'est

O NG
&est pas embrd, e. — laten , ne pas cmblijven, ne pas titre ombre , e.
brer.
Ongefchakeerd, b. n. niet gefchakeerd, qui
laten, ne pas Miat!n'est pas nuance, e.
cer. — blijven, ne pas etre nuance, e.
Ongefchakeld, b. n. niet gefchakeld, qui West
pas enchaine, e. Zie Schakelen.
Ougefcliapen , b. n. nice gefchapen , qui n'est
_pas tree, e. zncree , e. Het — wezen, l'etre
incree (Dieu). De —e wiisheid 7 la science
increee. (Jesus-Christ).
Ongefchat, b. n. niet gel-chat, qui n'est pas
taxi, e. — laten, ne pas taxer. — blijven,
ne pas titre taxi, e.
Ongefcheeld, b. n. niet gefcheeld, qui n'est
pas separe, e. hoofdhaar, cheveux qui
ne sent pas demdles , des cheveux embrouilles.
Ongefcheelde darmen, des boyaux qui tiennent encore a la graisse. — laten, ne pal
separer. — ne pas etre separe, e.
Ongefcheept, b. n. niet gefcheept, qui n'est
pas embarque, e. — laten, ne pas embar.
quer. — blijven, ne pas titre embarque , e.
Ongefeheiden, b. n. niet gefcheiden, qui n'est
pas separe, e. — laten, ne pas separer.
ne pas titre sepase, e.
Ongefcheld, b. n. niet gelcheld, qui n'est pas
sonne , e; sans date sonne , e.
Ongefcheld, zie Ongefchild.
Ongefchept, b. n. met gefchept , qui n'est pas
pulse, e. — laten, ne pas puiser. blijven, lie pas titre pulse, e.
Ongefcherpt, b. n. niet) gefcheept, qui n'est
pas aiguise, e. ou emoulu, e. non -affile , e.
(van paarden) qui n'est pas
emousse, e.
Terre, e. a- glace. Een — hoefijzer, un fer
a clieval plat. — laten , ne pas aiguiser,
on emoudre; ne par fetrer a glace. — blijven, ne pas titre atguise, e. e;
ne pas fetre , e. a glace.
Ongefcheurd, b. n. niet gefcheurd, qui n'est
pas dechite , e. — laten , ne pas dechirer.
blijven, ne pas etre dechire, e.
Ongefchift, b. n. niet gefchift, qui n'est point
callle, e. on tourne , e. — blijven, ne pas se
cailler ou tourner.
Ongefchikt, b. n. zich niet fcLiAkende , fists aitable , pen accoznmodant , e. —, onbetamelijk , malhonnete , mal Ceve, e. incivil ,
e. brutal, e. bijw. malhonnetement,
brutalement, d'une maniére indecent:.
Ongefchiktheid, yr. malhonndtcte incivilite ,
indecence, inaptitude.
Ongefchild, b. n. niet gefchild, qui West pas
pele, e. — laten, ne pas peler. — blijven,
ne pas titre pele, e.
Ongefchilderd, b. n. niet gefchilderd, qui n'est
pas pci st , e. sans petnture. — laten, ne
pas pezndre, laisser sans peinture. — blijven, ne pas dtse peint , e. rester sans pein•
tut e.
Ongefchimmeld, b. n. niet gefchimmeld, qui
n'est pas moisi, e. — blijven, ne pas se
Ongefchobd, b. n. niet gefchobd, qui n'est
pas e. — laten, ne pas ecailler.
— blijven, ne pas etre ectrille, e.
Ongefchoeid, b. n. niet gefchoeid, qui n'est
pas chausse, e, dechausse , e. —, niet be.
fchoeid, qui n'est pas revétu, e. de planches. — laten, ne pas revetir de planches.
blijven, ne pas titre ohausse e; ne pas
etre revdtu , e. de planches.
Ongefchoffeerd, b. n. nice gefchoffeerd, qui
n'est pas viol:, e. ou deshenore , e. laten , ne pas violer ou dishonorer. — blijven,
ne pas titre viol: e. ow ddshonord, e.
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Ongerchoffield, b. n. niet gefchoffeld, qui n'est
laten , ne pas sarcler.
pas s-arcle , e.
ne pas etre sarcle, e.
—blijven,
Ongefchokt, b. n. niet gefchokt, qui n'est pas
secoue , e; sans itte secoue , e; fig. qui n ese
pas emu, e. ou agile , e; sans etre emu, e.
ou agile, e. — laten, ne pas secouer; fig.
ne pas emouvoir ou agiter. — blijven, ne
pas etre secoue, e; fig. ne pas etre emu, e.
ou agile, e.
Ongefchonden, b. n. niet gefchonden, qui
n'est -pas gate, e; entier, ere, intact, e;
qui nest pas tronque, e; figs pur, e, intact, e. — laten, ne pas giiter ou tronquer,
laisser entier, ere, on intact, e. — blijven,
e. ou :Tongue, e; zie (wk.
ne pas este
e; fig.
Schenden.
bijw. sans etre
dans toute sa pureti.
On gefchonken , b. n. niet gefchonken , qui n'est
pas verse , e. ou donne , e.
laten , ne pas
blijven, ne pas due
verser ou donner.
verse, e. ou donne , e.
Ongefchoord, b. n. niet gefchoord, qui n'est
laten, ne pas appuyer,
pas appuye, e.
laisser sans appui.
blijven, ne pas titre
appuye, e. rester sans appus.
Ongefchopt, b. n. niet gefchopt, sans recevoir
on sans avoir reps des coups de pieds.
Ongefchoren, b. n. nice gefchoren , qui
n'est pas tenths, e. ou coupe, e. qui West pas
rase, e. sans etre rase, e. —palm, du bstis
qui n'est pas tondu. — kruin, tote sans tonsure. — laten , ne pas tends e, couper ou raser ; laisser sans tonsure. — blijven, ne pas
titre tondu, e. coupe, e. ou rase, e. rester
sans tonsure.
Ongefchorst , b. n. niet gefchorst, qui n'est
pas suspendts, e. — laten, ne pas suspendre.
— blijven, ne pas etre suspends', e.
Ongefchouderd, b. n. niet gefchouderd, qui
n'est pas mis, e. sur l'epaule. — laten, ne
— blijven, me pas
pas mettre sur
etre mis, e. sur l'e'paule.
Ongefchouwd, b. n. niet gefchouwd, qui n'est
pas examine, e. — laten, ne.pas examiner.
blijven, no pas etre examine, e.
Ongefchraagd, b. n. niet gefchraagd, qui n'ess
pas etaye , e. etanconne, e. ou appuye, e. —
laten , ne pas etayer, etanconner on appuyer;
laisser sans itaye, sans etancons ou sans appui.
Ongefchraapt , b. n. niet gefchraapt, qui n'est
pas racle , e. ou ratisse e. — blij yen , ne pas
titre racle , e. ou ratisse, e.
Ongefchrabd, b. n. niet gefchrabd, qui n',est
pas egratigne, e. — laten, ne pas eg,Tatigner. — blijven, ne pas etre egratigne, e.
Ongefchramd, b. n. niet gefchranid, qui n'est
tai egratigne, e. blijven, ne pas etre
egratigne , e.
Ongefchrapt , b. n. niet gefchrapt , (zie Schrap.
laten ne par
pen ,) qui n'est pas raye, e.
rayer. — blijven, ne pas titre raye, e.
Ongefchreven, b. n. niet gefchreven, qui n'est
pas icrit. 'flee — woord, la tradition. —
blijven, ne pas etre
laten , ne pas ecrire.
east, e.
Ongefchrobd, b. n. niet gefchrobd, qui n'est
pas frotte , e. nett,ye , e. — laten, ne pas fretter. — blijven, ne pas etre Trott: , e.
Ongefchroeid, b. n. niet gefchroeid, qui n'est
pas roussi, e. ou endommage, e. par le fen.
— blijven, ne par titre roussi , e. ou endowmagd , e. par le feu.
Ongefchrooid, b. n. niet gefchrooid, qui West
pas rogne, e.
Ongefchroomd, b. n. niet gefchroomd, qui
n'est pas craint e. on appralzenek , e,
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Ongefchubd, b. n. zonder fchubben , sans
icailles.
Ongefchud, b. n. niet gefchud, qui n'est pa:
remue, e. ou second, e. — laten, tie ?as remuer ou secouer. — blijven, ne pas etre rewind, e. ou second, e.
Ongefchuijerd, b. n. niet gefchuijerd, quin'est
pas vergete , e. ou brosse , c. laten , ne
pas vergeter off bro:,ser. — blijven, ne pas
brosse, e.
etre vetgetd , e.
Ongefchuimd, b. 13. niet gefchuimd, qui n'est
pas dcurnd , e. laten , ne pas "turner.
ne pas etre dcumd, e.
—blijven,
Ongefchuurd, b. n. niet gelchuurd 5 qui n'est
pas "cure, e. ou frotte , e. laten, ne pas "curer ou fi'otter. — blijven, ne pas etre dense,
e. ou frotte, e.
Ongefchut , b. n. niet gefchut 5 niet opgefloten,
qui n'est pas enfertnd, e. — laten, ne
pas enfermer. blijven , ne pas etre enferme, e.
Ongefierd, b. n. niet gefierd, qui n'est pas
laten, ne pas order; laisser sans
ornd , e.
blijven, ne pas etre °rid, e.
ornement.
rester sans ornement.
Ongefingeld, b. n. niet gefingeld, qui n'est pas
sangle , e. sans sangle ; laten , ne pas sangler,, laisser sans sangle. — blijven, ne pas
etre sang/6', e. rester sans sangle.
Ongeflaakt , b. n. niet geflaakt , qui n'est pat
reldche , e. — laten , ne pas t "lather.
ne pas etre teldche , e.
—blijven,
Ongeflagen, b. n. niet geflagen, qui n'est pas
on n'a pas ete battu , e. ou frappe , e.
ne pas battre on frapper. — bbjven,
—laten,
ne pas etre battu , e. on frappe , e.
Ongellagt, b. n. niet geflagt, qui n'est pas
tue, e. laten, ne pas tuer. — blijven, ne
pas etre tue , c.
Ongeflecht, b. n. niet geflecht, qui West pas
aplani, e. e. ou rase, e. Zie Siechten. — laten, ne pas aplanir, demolir ou rater. — blijven, ne pas etre aplani, e. demo, e. ou rase, e.
Ongcfleept, b. n. niet gefleept, qui n'est pas
laten, ne pas trainer. —
train", e.
ne pas e' tre train" , e. Zie Slepen.
Ongeflepen , b. n. niet geflepen, qui n'est
pas poll,. e. brut, e. qui n'est pas effild ,
e. ou azguisd, e. "mousse, e; fig. bot,
irnpoli , e. grossier,, ere, lourd,
lomp
e. lourdaud, e. — laten , ne pas polir on
— blijven, ne pas etre poll , e. on
a:guise e.
Ongefleten, b. n. niet gefleten, qui West pas
use., e.
Ongeflingerd, b. n. niet geflingerd, qui n'est
pas lance, e. ou frond", e. — lawn, ne pas
lancer ou fs ostler. — blijven, ne pas etre
lance, e. ou frond", e.
Ongeflist, b. n.; zie Onbeflist.
Ongefloopt, b. n. niet gefloopt, qui n'est pas
dernoli, e. — laten, ne pas dernolir. —
ne pas etre demoli , e.
n. niet gefloten, qui n'est pas
,Ongefloten,
erme,
e. ouvert, e. — laten, ne pas fernier;
flaisser olives
t , C. — blijven, ne pas êtreferind , C. rester ouvert, e. Ongeilotene rekening, compte qui n'est pas sold" ou regle.
Ongefmaad, qui West pas outrage, e. infurii,
e, ou insulte, e. — lawn , ne pas outrager,
infrOjer ou insulter. — blijven, ne pas etre
outrage, e. injurie, e. on insult", e.
Ongefmaakt, b. n. niet gefmaakt, qu'on n'a
pas ,.csfite. , e. Ongefmaakte genoegens, des
plaisirs qu'on sea jamais gates.
sOngefMeed, b. n. niet gefmeed, qui West pas

forge, e.
laten, ne pas forger. — blijven,
ne pas etre forge , e.
Ongefmeerd, b. n. niet gefineercl, qui n'est pas
gtais3e , e. — laten, ne pas graisser.
blijven, ne pas etre graisse, e. Zie Smeren.
Ongefmet, b. n. niet gefmet, qui n'est pas tache, e. propre, sans tache, pur,, e. net, te.
— laten , ne pas tacker. — blijven, ne pas
etre tache 5.
Ongefineten, b. 13. niet gefmeten, qui n'est
pas fete , e. — laten, ne pas jeter. — blijven, ne pas etre fete , e.
Ongefmeurd, b. n. niet gefmeurd, qui n'est pas
souille, e. on tache.
ne pas souiller
ou tacher.
blijven , ne pas titre souille , e.
on tack", e.
Ongefmodderd, b. n. Met gefmodderd , qui
n'est pas souille , e. ou tachd ,e. — laten, ne
pas souiller on tacker. — blijven, ne pas titre
souille, e. ou tache, e.
Ongefmokkeld , b. n. Met gefmokkeld 5 qui n'est
pas contrebande.
Ongefmolten, b. n. niet gefmolten, qui n'est
pas fondu, e. — laten, ne pas fondre.—blijven, ne pas etre fondu,' e.
Ongefmookt, b. n. Met gefmookt, qui n'est
pas fume, e. — laten,___ne pas fussier. —
yen, ne pas etre fume, e.
Ongefmoord, b. n. niet gefmoord, qui n'est
pas etouffe , e. — laten, ne pas dtouffer. —
-blijven, ne pas etre etourd , e.
Ongefinotst, b. n. niet geimotst, qui n'est pas
Bali, e. laten, ne pas salir. blijven,
ne pas titre sale, e.
Ongefmout, n. niet gefmout, qui n'est pas
graisse e. — laten, ne pas graisser. —blijven, ne pas etre graisse, e.
Ongefneden, b. n. met gefneden, qui n'est.pas
coupe, e. (van wijn,) qui n'est `,as sophistiqui ,e. ou melange, e. non frelate , e. — laten,
ne pas couper, sophistiquer ou milanger.
ne pas etre coupe, e. sophistique,e.
—blijven,
oft melange, e,
Ongefnerkt, b. n. niet gefnerkt, qui n'est pas
blijven,
ne pas frire.
frit, e. — laten,
e.
ne pas etre
Ongefnipperd, b. n. niet gefnipperd, qui n'est

Sib

pas coupe, e. (en petits morceaux longs ,)—

laten, ne pas couper.

blijven, ne pas titre

coupe, e.

'Ongefnoeid, b. n. niet gefnoeici, qui n'est pas
taille, e. ou "monde , e. — lawn, ne pas
taiiler ou dmonder. — blijven, ne pas titre
taille , e. on "monde, e.
Ongefnoerd, b. n. niet gefnoerd, qui n'est pas
enfile, c. on lace, c. hear, cheveux eparpities , ou qui ne sont pas lids. — lawn, ne
blijven, ne pas etre lapas lacer ou leer.
ce , e. ou lie, e. Onbeteugeld, effrend ,
e. Eene ongefnoerde tong, une mauvaise
langue.
Ongefoldeerd, b. n. niet gefoldeerd, qui n'est
pas sonde. — laten, ne pas sunder. — blijven, ne pas etre sonde, e.
Ongefold, b. n. niet gefold, qui n'estpas berne, C. — laten , ne pas berner. blijven,
•ne pas erre berni , e. Zie Sullen.
qui n'est pas
Ongefopt, b. n. met gefopt
ti snipe , e. — laten, ne pas tremper.
ne , pas etre tretnpe, e.

Ongeforteerd, b. n. niet geforteerd, qui n'est
pas assorti, e. ou tree, e. laten, lie pas
assortir ou trier. — blijven, ne pas etre
assorti , e. ou trig , e.

Ongefoudeerd, zie Ongefoldeerd.
Ongefpaad, b. n. niet gefpaad, qui n'est pas
labour", e. avec la Lecke. — lawn, ne par
la-
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labourer avec la Ni che.
blijven, ne pas
se , e.
laten, ne pas babbler, laver, rinetre labours, e. avec la biche.
cer, ou degraisser. blijven, ne pas etre
Ongefpaand, zie Ongefpeend.
bobine , e. lave, e. rind , e. ou degraz'sse , e.
Ongefpaand, b. n. nice gefpaand, qui n'est par Ongefpounen, b. n. niet gefponnen , qui n'est
dresse, e; zie Spanen.
pas file , e. — laten, y e pas filer. —
Ongefpaard, b. n. niet gefpaard, qui n'est pas
e.
y en, ne pas etre
epargne e. — laten, ne pas epargner. — Ongefponst, b. n. niet gefponst, qui West pas
blijven, ne pas etre epargne , e.
ponce, e. — laten, ne pas poncer. — blij•Ongefpaillt, b. n. Met gefpalkt, qui n'est pas
ven, ne pas etre ponce , e.
iclisse, e; sans — lawn, ne pa, Ongefpoord, 1). n. met gefpoord, zonder fpoeclisser ; laisser sans eclisses. —blijven, as
ren, qui West pas eperonne , e; sans eperons.
pas titre eclisse e; rester sans eclisses.
laten, ne pas eperonner; laisser sans eperons. — blijven, ne pas etre e'peronne, e.
Ongefpannen , b. n. niet gefpannen , qui n'est
rester sans eperons.
pas bande, e. ou tendu, e. — laten, ne pas
bander ou tendre. — blijven, ne pas e' tre Ongefpouwen, b. n. niet gefpouwen, qui n'est
bande, e. ou tendu, C.
pas jendu , e. ou ouvert, e.
laten , ne pas.
Ongefpeend, b. n. met gefpeend, qui West
.fendre ou ouvrir. — blijven, ne pas titre
pas sevre , e. Ongefpeende visch, du poisson
fend:: , e. ou ouvert, e.
qu'on n'a pas degorge. — laten , ne pas se- Ongefpreid, b. n. niet gefpreid, qui n'est pas
vrer ou degorger. — blijven, ne pas etre
etendu, e. — laten, ne pas Otendre.
blijsevre, e. ou degorge , e.
ven, ne pas etre etendu, e.
Ongefpeeld, b. n. met gefpeeld, qui n'est pas Ongefprengd, b. n. niet gefprengd, qui n'est
ou qui n'a pas etc fone e. — laten, ne pas
pas soupoudre , e. — laten, ne pas soupoujouer. — blijven, ne pas etre fold, e.
drer. — blijven, ne pas etre soupoudre, e.
Ongefpekt, b. n. niet gefpekt , qui n'est pas Ongefprenkeld, b, n. niet gefprenkeld, qui
lards, e; fig. Eene ongefpekte beurs (eene
:Pest pas arrose , e. jaspe, e. Zie Sprenkeplatte bears) bourse qui n'est pas Bien gar_
len. — laten, ne pas arroser. —blijven, ne
nee. — laten ne pas larder. — blij‘qu,
pas etre arrose, e.
ne pas titre la; de , e.
Ongefproken, b. n. allot gefproken, qui n'est
Ongefpeld, b. n, met gefpeld (van fpellen),
pas pane, e. — laten, no pas parler.
qui n'est pas epele , e. — laten , ne pas epeblijven, ne pas etre parle , e.
ler. — blijven, ne pas etre epele
Ongeftaafd b. n. niet geftaafd, qui n'est pasOcgefpeld, b. n. met gefpeld (van fpelden),
confirme , e. — laten, ne pas confirmer.
qui n'est pas attaché, e. avec des epi.ngles.
ne _pas titre confirme, e.
— laten, ne pas attacker avec des Opzngles. ONgeflaakt, b. n. niet geflaakt , qui n'est pas
blijven, ne pas etre attache, e. avec des
arrete, e. au moyen d'une perche. — laten ,
epingles.
ne pas a: reter au moyen d'une perche.
Ongefperd, b. n. niet gefperd, qui n'est pas
ne pas etre arrete, e. ass moyen
bar g e, e. ou enraye , e.
laten , ne pas
d'une perche.
barrer ou enrayer.
blijven, ne pas etre Ongeflaald, b. n. qui n'est pas acere , e. ou
barre , e. ou enrayd , e.
durci, e. Zie Stalen. — laten, ne pas aceOn ,,,efpiet, b. n. niet gefpiet, qui n'est pas
rer ou durcir. — blijven, ne pas dire aced.,
embtocke, e. — laten, ne pas embrocher. —
e. ou durci, e.
, ne pas titre embrocke , e.
blij
Ongefladig,
n. niet gefladig, onbefiendig,
Ongefplikerd b. n. niet gefpgkerd, qui West
inconstant, e. changeant , e. variable , girouetpas cloud , e. — laten, ne pas clouer.
teux , se, leger, ere ,volage. Een
mensch,
—blijven,
ne pas etre cloud, e.
fig. un papillon. Zie -Wispeiturig.
b:jw.
Ongefpusi, b. n. niet gefpijsd, qui n'est pas
avec inconstance, legerement, variablement.
pourvu, e. de munitions lie bouche; &pour- Ongeftadigheid, y r. Inconstance, variabilite,
vu, e. de munitions de bouche ; sans vivres.
vicissitude, etc. — der prijzen , fluctuation.
laten, laisser sans vivres.
b4jven, Ongeftadiglijk, zie Ongeftadtg, b:jw.
rester sans vivres.
Ongeftald, b. n. nice geflald, (van beesten,)
Ongefpljzigd , b. n. zie Ongefpijsd.
qui n'est pas etable , e. — laten, ne pas etaOngefpikkeld, b. n. niet gefpikkeld, qui n'est
bier.
blijven, ne pas etre etabló , e.
pas taclzete , e. ou mouchete , e. — laten, Ongeflampt , b. n. niet geftampt, qui n'est pas
ne pas tacheter on moucheter. — blijven,
pad , e. on broye , e. — laten , ne pas peler
ne pas etre tachete, e. ou mouchete , e.
cu broyer. — blijven, ne pas etre pad, e.
Ongefpild, b. n. niet ,gefpild , qui n'est pas
on broye, e.
depense, e. — laten, ne pas depenser.
Ongeftalte, vr. leelijkheid , gebrek aan (eene
—bli
j ven, ne pas etre depense , e.
goede) geftalte, difformite , (bij GeneestleeOngefpit, b. n. ,niet geipit qui n'est pas Held ,
ren ,) kwaadfappigaeld, beilerf der vochten,
e. ou remise , e. — lawn , ne pas Heber ou
cacochymie, cachexie.
remuer. — ne pas etre bead e. Ongellapeld b. n. niet geftapeld, qui nest par
on temue , e.
mis , e. en piles, non ernpile ,e. — laten, ne
Ongefpitst , b. n. niet gefpitst, qui n'est pas
pas meters en piles. — blijven, no pas etre
a:guise, e. — later ? ne , pas aiguiser. —
mis , e. en piles.
blij ven, ne pas st y e a:guise , e.
Ongefleeld, b. n. niet gefteeld, qui n'est pas
Ongefpleten , b. n. niet gefpleten , qui n'est
ernmanche , e. sans manche.
laten, no.
pas fendu, e, — laten , ne pas fendre. --pas emmancher, laisser sans manche. —
blijven, ne pas etre fendu, e.
y en, ne pas etre emmanchd , e; rester sans,
Ongefplitst, b. n. niet gefplitst, qui West pas
manche.
fendu, e.
e. separe, e. ors episse, e. Ongefteenigd, b. n. niet gefteenigd, qui n'est
laten, ne pas fend: e , diviser , separer,,
pas lapide, e; sans titre lapidd e. — laten ,
ou ep,isser.
blijven, ne pas dire fends:, e.
ne pay lapider. — blijven, ne pas etre la-,
divine, e. sepaté ,
epzsse, e.
pide , e.
Ongefpoeld, b. n. niet gefpoeld, qui n'est Ongefteld, b. n, niet gefleld, van fpeeltuigen,,
pas bobine, e. , lave, e, rime, e, ou degraisqui n'est pas mote, e. pas accords, e.
CCC a
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laten, ne pas mower. blijven, Ye pas
etre montó , e. fig. zwak, niet gezond, Indispose, incommode, e. &bile , en niauvais
etat.
Otigefleldheid , yr. ziekelijkheid , indisposition
Indigestion, rnesaise ,debilite. onftnimig'heid, disci die , tn. De — van het weer, inemstance de Pair.
Ongefietnd, b. n. niet gcncind, qui n'est pas
aceottle, e.
laten, rie leas acc„rder.
ne pas etre accorde, e.
Ongeilempeld, b. n. niet geflempeld; qui n'est
pas marque, e. ou coin; qui West pas tim•
hr e , e. — laten, ne .pas mar quer au coin,
?le pas timbr er.
blijoen, ne pas et; e timbre , e.
Ongefterkt, b. n. niet geflerkt, qui n'est pas
fortifil , e. encourage, e. — laten , ne
pas fortifier on encourager. — blijven , ne
tifi," , e. on encourage, e. —,
pas etre fortify',
zwak, debile , faible.
Ongefieveld, b. n. niet gefleveld, zonder fievels, sans bottes. — laten, laicser sans bettes. — blijven, rester sans bows.
Ongefieven, b. n. niet geiteven , qui n'est par
empese, e. — laten, ne pas enipeser. —
blijvcn , ne pas etre empese, e.
ou
Ongenicht, b. n. qui West pas fonde,
erige , e; fig. qui n'est pas edifie, e. la
ten , ne pas fonder on erjger; fig. ne pas
edifier. — blijven, re pas etre fonde, e. ou
e.
re pas titre
erie , e;
Ongeilierd, zie Ongefluurd.
Ongefflifd, b. n. niet geflijfd, qui n'est pas
eiffermi , e. — laten, ne .pas affermir.
y e pas itie alarm:, e.
-blijven,
Ongeatkt , b. n. niet geflikt, (zie Stikken),
qui n'est pas pique , e. — laten, ne pas piquer. — blijven, ne pas etre pique, e.
Ongeftild, b. IL Diet geftild, qui West pas ap:
laten , ne pas appaipaise , e. ague , e.
blijven, ne pas etrie appaise, e.
ser.
Ongeft;pt, b. n. niet geflipt, qui n'est pas
e. — laten, ne pas
blijven ne pas titre pointille , e.
Ongeftoffeerd,
b. n. met gefloffeerd, qui n'est
'
pas ineuble , e; sans in eubles non gaini, e.
laten , ne pas men bier, laisser- cans menhies,— blijven, ne pas etre rneuble ,e. rester
sans nieublcs.
Ongefloft, b. n. niet gcfloft, qui n'est pas
laten , ne pas balayer.
balaje , e.
ne pas e' tre balaye , e.
Ongefloken, b. n. niet gefloken, pas _pipe,
e. etc. Zie Steken. -- laten , ne pas piquer.
— blijven, ne pas etre pique, e.
Ongeflold, b. n. niet geflold, qui n'ect pas
caille , 0. qui n'ect pas age, e. blijven
ne pas se cailler on se figer.
Ong-eflolen, b. a. niet geitolen, qui West pas
vole, e. laten, ne pas voler. blijven,
ne pas etre vole, e.
Ongeflompt\ b. n. niet Feflompt, qui Cost pas
emousse, e. ou Mousse, e; sans etre pousse,
e. — blij ven, ne pas etre emousse, ou pourse, e.
Ongefloofd, b. n. niet geftoofd, qui n'est pas
etude, e. — laten, ne pas etuver. — b l ijven, roe pas etre ei%eve, e.
n. niet geftoord, qui nest pas
Ongefioord,
e. tranquille. —
trouble, e. on
ne
pas
troubles ou ihquieter ; laisser
laten,
tranquilie. blijven , rte pas etre trot:b/e e. oo inquite, e ; rester tranquille;
fig. ne pas titre irrite , e. qui West pas en
colere.
Oligc11-)oten , b. n. niet geflooten, qui ?:Rest
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pas
c. on broye , e.
laten , see pal
paler on broyer.
blijven, ne pas etre pile, e. on btoye , e.
Ongeftopt, b. n. niet geflopt, qui n'est pat
boucLe , e. ou
laten, ne par
e.
boucher on remplir. blijven, ne pas etre
bouche , e. or: rempli , e. Eene ongeflopte
pijp, one pipe qui n'est pas chargie. Eene
ongelopte kons, enz. ass bas, etc. qui n'est
pas rentrait.
Ongcnort , b. n. niet geflort, qui n'est pas repanda., e. on vet se, e.
Ongeflorven, b. n. niet geflorven 7 qui n'est
pas moot, e. vivant, e.
OngefTraft, b. n. niet gent-aft, impuni, e.
laten, laisser impuni , e. — blijven, recter
e. ne pas etre pun e. etre impuni,
e.
bijw. impunement, avec imp unite.
Ongeflraftheid, vr. ftraffeloosheict, impunite,
f marque de punition,
Ongenrand, b. u. niet genrand, qui n'est pat
echoire , e.
Ongeftreept, b. n. niet gefireept, qui West par
rage, e. — katoen, du coton non raye.
Onnenreken , b. n. net geffreken , qui n'est pat
repasse, e. ou Hose, e. — laten, ne pas repasser ou Ijssel-. — blijven, ne pas etre tepassé , e. on lisse , e.
Ongeftremd , b. n. nice geftremd, qui n'est pas
collie , e. — blijven, ne pas se earner, se
figer ou se coaguler.
Ongeftrengeld, b. n. niet genrengeld, qui n'est
pas tresse , e. ou natte, e.
Ongeflrikt, b. n. niet gefirikt, qui n'est pas
lie, e. (avec fin noeuel coolant,) — laten,
ne pas liar ou Hauer. — blijven, ne pas etre
lie, e. ou none, e. Zie de verdere beteekenisfen , bij Strikken.
Ongeflrooict, b. n. niet gefirooid, gni n'est
pas repandu , e. etc. Zte Strooijen. — laten ,
ne pas r,,pandre. — blijven, ne las etre rec.
pandit , e.
Ongeftrookt, b. n. niet geftrookt, qui n'est
pas caresse , e. — late: , ne pas car.
esser.
blijven, ne pas titre caresce, e.
•
Ongeltroopt, b. n. niet geflroopt, qui n'est par
derma, e. — late:, ne pas dinner. — blijven, ne pas etre denue, e.
Ongefindeerd, b. n. die niet genudeerd heel,
n'a pas etudie, sans etude, sans erudition, sans litteratni e.
Ongelluit, b. n. niet gefluit, qui n'est pas arfete, e. laten , ne pas arreter. —blijven,
y e pas etre arrete, e.
Ongenut, b. 11. niet gellut, qui West pas sontenn, e. etaye, e. itanconne , e. on appnye,
e. — laten, lie pas souteuir, etayer , etancorner ou appilyer. blijven, ne pas etre
sontenn, e. itaye , e. etanconne, e. on ap•
e.
Ongenuirn , zie linijig, Stortni,7.
Ongefluurd, b. a. Met geflutud, qui n'e c t pas
goon ei ne , e. co esivoye, e. — laten, ye pas
gouverner ou envoyer. — blijven, toe pas etre
gouverne, e. ou envoye e.
Ongefluwd, b. a. niet gennwd, qui n'est pas
entasse, e. — laten, ne pas entasser.
, ow pas etre entasse , e.
Ongefnikerd, b. n. nit gefuikerd, qui West
pas sucre, e. sans snore. — blijven, ne pas
e. rester sans suer e.
etre sacs
Ongefust, b. n. met gefust, qui n'est pas appaise, e. — laten, ne pas s'appaiser. — blijven, ne pas etre appaise , e.
Ongetaand , b. n. niet getaand , qui n'est
I at fauni e; qui ;Pest pas tanne , e. 170
pas tanner. — blijven, no pas etre tanne, e.
On

ONG
Ongetabberd, b. n. zonder tabberd, sans robe.
Ongetakeld, n. met getakeld, sans ago as ;
desarthe , e; qui n'est pas fund, e.— deg! et% , e,
defune, C. — laten, laisser sans apes; ne
pas fuser. — en , rester sans ago e.s ; ne
pas etre fund, e.
Ongetakt, b, n. zonder takken, sans branches,
non branchu, e.
Ongetand , b. a. tandeloos, sans dents , indente, e.
Ongetart, b. n. met getapt, qui n'est pas tire, e.
laten , ne pas river.
blijven,
ne pas etre tire , e.
Ongetart, b. n. niet getart, qui n'est pas difie, e; sans etre de'fiea, e. — laten, ne par
defier. — blijven, ne pas etre de:fie, e.
Ongecast, b. n. met getast, qui West pas entasse , e. — laten, ne pas entasser. — blijven, no pas etre entassi, e.
Ongetaxeerd, b. n. met getaxeerd, qui n'est
pas taxi, é. — laten, ne pus taxer. —
Yen , ne pas etre taxi , e.
Ongeteekend, b. n. met onderteekend, qui
West pas signe , e; qui n'est pas soussigne,
e.
laten, ne pas signer on soussigner.
blijven, ne pas etre signe, e. met gemerkr, qui n'est pas marque, d; sans marque. —, qui n'est pas dessine, e. crayonne,e.
Ongeteeld, b. n. qui West pas engendid, e.
Ongeteerd, b. n. qui nest pas goudronne, e.
laten , ne pas goudronner. — blijven,
ne pas let e goudronnd, e. — touw, cordage
blunt, no.
Ongeteesd, b. n. ongeplozen, qui n'est pas
epluche, e.
Ongeteld, b. n. qui n'est pas compte, e.
no pas compel.
blijven, ne pat
etre conpte , e.
Ongetemd, b. n. qui n'est pas damped , e. indompte , e. effilue, e.
laten, ore pasdompter. —
von ne pas etre donate, e.
Ongetemperd, b. n. qui n'est pas tempeld , e.
alai n'est pas modere, e. intempere , e. immodele, e. (van ijzer) qui nest pas trempd,
C. — laten, ne pas temperer, moddrer on
tremper.
blijven, ne pas etre temphd , e.
modeed, e. on to ernpe , e.
Ongetemperdhetd, y r. intemperance, immoddation ,
— der luebt, intemperie , f:
Ongetend, b. n. gni n'est pas relate, e.
Ongetergd, b. n. qui n'est pas irrite, e. etc.
Zie Tergen. — laten, ne pas irriter.
no pas etre iorite, e.
Ongeteugeld, b. n. qui n'est pas bride, dee. Zie Onbetengeld.
Ongetiend, b. n. qui n'est pas decline, e.
Ongetogerd, b. n. sans taches, non tigoj.
Ongeteld, b. n. qui n'ost pas souleve , e.
Ong:min-nerd, b. n. gal n'est pas bd
e.
Ongecipt, b. n. qui n'est pas rogne, a.
Ongeticeld, b. n. sans titre, qui n'a potnt,de
titre.
Ongetoetst , b. n. qui n'est pas essaye, e;
qui n'est pat sonde, e. — laten, ye pas essayer. — blifven, ne pas etre essaye , e.
Ongetottd, b. n. gni m'est :sac co:tonne , e. enlaten, ne pas entonner, encaeayni c.
blijven, no pas etre toitonne, e.
qner.
;net:g rid, e.
Ongetongd, b. n. sans lai.gue, qui n'a point
de !avow,.
0113et000iti b, n. qui n'est pas bride, e.
e. sans tria2. -o aten,
pc.'s idea ;
laisser sans bride. — blijven, sae .,peas
br ,dd c; rester sans
; 11 3 . tounicloos,
e. delegfe, e.
el
On,;etoond, b. n. quo West pas inonire, e.
n. qui n'est pas ("tete, e. dctnod,Ongetopt,
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laten, ne pas dater ou ecimer.
e.
blijven , ne pas etre etete, e. ou dame, e,
Ongetornd, b. n. quo n'est pas decousu, e.
Ongctouwd, b. n. qui :Pest pas corroyd, e. ou
apprete , e.
Ongetralted, b. n. sans sr-Wills'. — laten,laisSer sans to blijven, rester sans
treillis.
Ongetrapt, b. n. „qui n'est pas foul e, e.
laten, ne pas fouler.
blijven, ne pas dire
foule, e.
Ongetreden, b. n. qui n'est pas futile, e. Zie
Ongetrapt.
Ongetrensc, b. n. qui West pas tresse, e. sans
to esses.
Ongetrolren , b. IL qui n'est pas touche, e. —
blijven , ne pas 'etre tonchd, e.
Ongetrokken, b. n. qui n'est pas tire, e. Zie
Trekken. — laten, ne pas tarer. — blijven,
ne pas ette tire, e. — loop (van een geweer,) canon qui n'est pas rage, m.
Ongetroost , b. n. (qui n'est pas console, e.
sans cons,ilation. blijven, rester sans consolation.
Ongetrouw, b. n. infidhle, per fide. Zie Ontrotiw,, infidêlement.
Ongetrouwd, b. n. qui n'est pas marid, e.
libataire. — blijven , ne pas se warier, continuer de mener une vie celibataire.
Ongetrouwelijk, zie Ongetrouw, bijw.
Ongetronwherd, yr. infidelite , petfidie, ?nalversation , f. Zie TrouweIoosheni.
Ongetuntigd, b. n. qui n'est pas chatid , e.
eta corrigd e.
Ongetuign, b. n. qui n'est pas agree, e. Dat
fenip 1/ nog
ce vaisseau :Pest par, encore
laten, ne pas agiddr. — blijven ,
agree.
ne pas titre ago de, e.
Ongetwijfelcl, b. b. ontvvijfeibaar, indubitable,
constant, e. bijw. indubitablement, sans
douse, ccrtainement, assur:ment.
Ongetw.tincl, b. n. met getwijnd, qui n'est pas
too-dal, e. ou oetordu, e. qui n'e.4 pas tors,
e. 10015 retoos, e.
latent, sae pas tordre
ou retort?! e.
blijven, ne pas etre tordu, e.
ou let°, du 7 e.
Ongentt, b. n. qui n'est pas ex-prime, e. ou
prononce , e, — 'nen, ice pas prononcer. —
bliiven, ne pas etre prononcd, e.
Ongevaar, ate Ongevccr.
Ongevaarlijk, b. n. non dangcrenx , se.
Ongevadeind, b. n. (%an boat ,) qui West pas
onesitte ,e. avec la boasse. (van eene naald,)
qui n'est pas cosfile, e.
laten, ne pas mesurer avec la braise; ne pas enfiler.
blijven, ne pas etre mos:aid, e. avec la brasse;
ne pas etre
e,
Ongeval, 0. ongelukkig geval of toeml,
sastrc, rya ilheur , accident fticheux, on. infer tune, di:go ace, f revers de fortune, on.
- met sehande, escland; c , f,
011.-,evalicn, b. n. qui n'est pas tombe, e.
On g.cvalii,;, b. n. ongelukkil, (in dezen
wenug gcbruikt) ddsastreux, ease, malheurenx, cilsc.
cnbeYallig, onaangenaarn,
djsagoem)le,
e. viltaaa 5 e.
Ongevangen, b. n. qui West pas Iris, e. —
laten , ne pas prendo a. — blijven, nc pas etre
e.
Vangen.
Onge yat, b. n. got; !Pest pas saisi , e. tris, e.
Ongevederd , b. n. quo West pas emi cline, e.
tans plumes. — lasen, discmi-enne, e. laisser
sans plumes. —
, rosier sans plumes.
Onge y eegd, b. n. qui n'est pas balayd, e. ott
nestoye, e. —
no pas balay4r on net)oyer.
blijven, ne pas etre balaye e.
nettoyj, e.
Cce3
On-
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remplis. Eenen moor laten, ne pas remOngeveend, b. n. ou POI n'a pas enkve la
ne
pas
enlever
la
tourbe.
tourbe.
laten,
plir les joints d'une muraille. Deze mono
Ongeveild, b. n. 'qui n'est pas expose, e, en
moet nog eenigen tijd — blijven, it faut
vente. — laten, ne pas exposer en vente.
attendre encore q, temps avant de remplir les
blij yen , ne pas etre exposé , e. en vente.
joints de cette muraille.
Ongeveinsd, b. n. niet geveinsd, opregt, sin- Ongevoegeluk, b, n. onwelvoegelijk, onbetacere, franc, che, candide,droit , e. — , bijw.
melijk, indecent, e. maheant, e. bijw,
sincerement, franchement, avec candour.
indecemnient, sans decence, sans grace.
Ongeveinsdelijk, zie Ongeveinsd, bijw.
Ongevoegelukheid, vr, indecence
mauvaiss
Opgeveins.dheid, yr, sincerite, franchise ;droigrace, f
sue%
Ongevoegzaam, zie Ongevoeglijk.
Ongeveld, b.
qui n'est pas abattu, e. etc. Onge-voegzaambeid , z ie Ongevoegelijkheid.
Zie Vellen.
laten, ne pas abattre. -- Ongevoeld, b. n. qu'on n'a pas senti, e.
blijven, ne pas 'etre abattu, e.
Ongevoelig, b. n. zonder gevoel, van gevoel
Ongeverfd, zie Ongeverwd.
ontbloot, gevoelloos, insensible, sans senti-Ongevergd, b, n. ongevraagd, qui n'est pas
ment, impassible, apathique, indolent , e.
demande, e. ou exigó, e, ce qu'on n'a pas
Hij heeft eene —e, gevoellooze ziel, it a
demande ou exige.
Panic indolente. De ongevoelige words noch
Ongeverwd, b. n. qui n'est pas teint , e. point , e,
door geluk noch door ongeluk getroffen ,
ou colore ,e.— laten, nepas teindre oupeindre.
l'indolent n'est touché ni de la fortune, ni de
blkiven, ne pas etre teint, e. ou pant, e.
l'amitie.
wreed., barbaarsch, insensible,
Ongevestigd, b. n, qui n'est pas affermi, e.
dur, e. barbare , sans pita. koel, onpen solide, qui n'est pas fonde, e. stir rien.
verfcbillig, indifferent, e, froid, e. —; bijw.
— geld, argent qui n'est pas hypotheque.
insensibletnent; sans pitie, en barbare, stalater, ne pas hypothequer. — blijven, nepas
quement. De tijd gaat — voorbij , le temps
étre hypotheque , e.
passe insensiblement.
Ongevierd, b. n. qui n'est pas celebre ; e. ch6- Ongevoeligheid, vr. gevoelloosheid, insensibime, e. — later, ne pas celdbrer.— blijven,
manque de sentiment, m, durete,
lite,
ne pas etre celebre, e.
apathie , f stoisme ; assonpissedifel once,
Ongevierendeeld, b, n. qui n'est pas divise, e.
ment , m.
en quatre.
Ongevoeliglijk, zie Ongevoelig, bijw.
Ongevijld, b. n. qui nest pas lime, e. — la- Ongevoerd, b. ,n, qui n'est pas double, e. ou
ten, ne pas limer. blijven, ne pas etre
pas doubler on fourfourre, e. —'laten,nenepas
lime, e.
etre double , e, on
blijven
rer,
Ongevild, b, n. qui n'est pas ecorche, e.
fourre, e.
laten, ne pas ecorcher.
blijven, ne pas Ongevold, b. n. , qui n'est pas fault, e.
etre ecorche, c.
ten, ne pas fouler. — blijven, ne pas etre
Ongevind, b, n, qui n'a point tie nageoires,
fould , e.
sans nageoires.
Ongevolgd, b. n. qui n'est pas suivi, e. Zie
Ongevlaakt, b. n. qui n'est pas battu, e. Zie
Volgen.
Vlaken.
Ongevonden, b. n. qui n'est pas trouve, e. etc.
Ongevlakt, b, n. sans taches.
Zie Vinden.
laten, laisser
sans taches. — blkiven, rester sans taches.
Ongevonnisd, b, n. qui n'est pas /riga, e.
Ongevleeschd
laten, ne _pas juger. — blijven, ne pas itt e
b n. zonder vleesch, mager,
decharne, e. maigre.juge, e. Zie Vonnisfen.
Ongevleid , b. n. qui n'est pas flats& e. — la- Ongevorderd, b. n. qui West pas demande, e.
ten , ne pas flatter. — blijven , tee pas etre
ou exige. Zie Vorderen. bijw. sans etre
flatte, e. bijw. sans flatterie, tout de bon.
demande, e.
Ongevlekt, b, n. qui n'est pas tachete, e. on Ongevonnd, b. n. qui n'est pas forme, e. etc.
laten, ne pas former.
tavele , e.
Zte Vormen.
blijven, ne pas etrefotme , e.
Ongevlerkt, o. n. sans ailes, qui n'est pas
Vormloos,
sans forme,
aile, e.
Ongevlet, b. n. qui n'est pas range, e. Zie Ongevouwen, b. n. qui West pat plie, e, sans
Vletten.
plis. laten, ne pas plier. — blijven, ne
pas étre pile, e.
Ongevleugeld, zie OngevlerItt.
Ongevlochten, b. n. qui n'est pas entrelael e. Ongevraagd, b. n, qui n'est pas demande, e,
etc. Zie Vlechten. — laten, ne pas entreinterroge, e. etc. Zie Vragen; fpreekw. —
is ongeweigerd , on ne pent nous refuter ce
lacer. — blijven, ne pas it: e entrelace, e.
quo nous ne demandons pas. —; bijw. sans
Ongevloekt, b. n. qui n'est pas maudit, e.
ette demande, e. invite , e. etc. Zie Vragen.
laten, ne pas maudire.
blijven , ne pas
Ongevreesd, b. n. qui n'est pas tedoute, e. on
etre maudit, e.
crams, e.
Ongevloerd, b.
qui n'est pas planeheie , e.
Zie Vloeren. — laten , ne pas plancheier. Ongevreten , b. n. qui n'est pas mange , e. —
/a ten , ne pas manger. — blijven, ne pas étre
blijven, ne pas etre plancheie , e.
mange, e.
Ongevlot, b. n, qui n'est pas flotte, e. Zie
Ongevre-ven, zie Ongewreven.
laten, ne pas foster.
Vlotten, b. w.
la•
Ongevrijd, b. n, qui n'a point d'amant.
ne pas etre flotte, e.
ten, ne pas false l'amour.
blijven, rester
Ongevocht , b. , n. ilui n'est pas mouille, e.
sans amant.
blijven, ne pas
laten , ne pas mouiller,
Ongevuld, b. n, qui n'est pas rempli, e. vide.
etre mouille, e.
Ongevoed , b. n. mal nourri, e. maigre. Zie Ongewaagd, b. n, qu'on n'a pas risque , e. hasarde, e.
Ongevoederd.
Ongevoederd, b. n, qui n'est pas nourri, e. Ongewaardeerd, b. n. qui West pas estime, e.
prise , e. apprecie , e. etc. — later, ne pas estisans nourriture. — latch, ne pas donner
vier. —bluven, ne pas etre esteme, e. prise,
'manger a. — blijven, ne pas recevoir de
e. etc.
nourriture. Zie Ongevoed.
Ongevoegd, b. n. dont les joints no son: pas Ongewaarfchuwd , b, n. qui n'est pas averti

e.
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e. — laten, ne pas avertir. — blijven, ne pas
etre averti, e. —, bijw. sans etre averti, e.
sans avoir sects le moindre avertiscement.
Ongewacht, b. n. qu'on n'a pas attendu, e.
Ongewand, b. n. qui n'est pas vanne , e.
—laten,
ne pas vanner. — blijven, ne pas etre
vanne, e.
Ongewapend, b. n. qui West pas arme, e.
sans armes; fig. Zie Onbereid. (in de kruidk. )
zonder flekels, iherme.
Ongewarmd , b. n. qui n'est pas chauffe , e.
— laten, ne pas chauffer. — blijven, ne pas
etre chauffe , e.
Ongewas , zie Onkruid.
Ongewasfchen, b. n. qui n'est pas lave, e;
sale. Met — handen aan tafel komen, se
met:re a table sans s'ette lave les mains.
—bijw.
sans s'etre .lave, e; ongewasfchene,
ruwe wol,, lame surge. fig. Iemand jets —
zeggen (hem doorhalen), dire a q. q. son
fait de la bonne maniere, rudement, ou comme it fact, lui parler vertement.
Ongewast, b. n. qui n'est pas cis é , e. — later!, ne pas cirer. -- blijven, ne pas etre
cire , e.
Ongewaterd, b. n. zuiver, niet met water gemengd, sans eau, pur,, e. —, ongevlamd,
effen, uni, e, qui n'est pas onde , e. , non
gaufte , c.
Ongeweekt, b. n. qui n'est pas trempl, e.
di trempd , e. etc. Zie Weeken. — laten , ne
pas detremper. — blijven, ne pas etre detrempd, e.
Ongeweerd, b. n. qu'on n'a pas empêche , e.
geoorloofd, licite.
Ongeweigerd , b. n. qu'on n'a pas refuse , e.
etc. Zie Weigeren. —, fpreekw. Zie Ongevraagd.
Ongewelfd, b. n. qui West pas voila , e. —
laten , y e pas vater. — biljven, ne pas etre
-voila, e.
Ongewelkt, zie Onverwelkt.
Ongewend, b. n. (van Wenden), ongekeerd,
qui n'est pas tourne, e. — later, ne pas
tourner. — blijven, ne pas este source, e.
—, (van Wennen ,) ongewoon , qui n'est
pas accoutume, e. pas habitué , e. Spreekw.
— ongedaart, it faut accoutumqr q. q. 4 ce
que Pon vent qu'il fitsse.
Ongewenscht , b. n. ce qu'on ne souhaite pas.
Ongewente, zie Ongewoonte.
Ongewenteld, b. n. qui n'est pas tourne, e.
— laten, ne pas toutner. — blijven, ne pas
etre tourne, e.
Ongewerkt, b. n. qui n'est'pas mis, e. en oeuvre, etc. Zie Werken, b. w. — laten, ne
pas mettre en oeuvre. — blijven, ne pas
etre mis, e. en oeuvre. —, eifen, uni, e.,
non oeuvre, e.
Ong.ewet, b. n. qui West pas aiguise, e.
ne pas aiguiser. — blijven, ne pas
—laten,
etre aiguise, e.
Ongeweten, b. n. ce qu'on ne sait.
Ongewettigd, b. n. qui n'est pas leg-hind, e.
etc. Zie Wettigen.
Ongeweven, b. n. qui Wert pas tissu, e. —
laten , ne pas tisser. — blijven, ne pas etre
tissu, e.
Ongewied, b. n. qui n'est pas sarcli , e. —
laten , ne pas sarcler. — blijven, ne par
etre sarcle, e.
Ongewiegd, b. n. qui n'est pas berce. — laten, 110 pas bercer. — blijven, ne pas etre
berce, e. —, bijw. sans its e berce, e.
Ongewiekt, b. D. zie Ongevlerkr.
Ongewierookt, b. n. qui West pas encense , a.
etc. Zie Wierooken.
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Ongewigtig, b. n. de .peu d'importanc e , frivole.
Ongewijd, b. n. qui n'est consacte, e, profane. Ongewijde plaats, lieu profane, ns.
Ongewild, b. n. pets recherché, e.
Ongewijde, in. en yr. profane.
Ongewiilig, zie Onwiilig.
Ongewilligheid, zie Onwilligheid.
Onge williglijk , zie On willighjk.
Ongewin , 0. perte, fi Zie Verlies, Nadeel,
Schade.
Ongewis, b. n. incertain, e. Zie Onzeker.
Ongewischt , b. n. qui n'est pas essuyé., e, torches,
e. Zte Wisfchen.
Ongewtsheid, zie 0 nzekerheid.
Ongewisfeld, b. n. qui West pas change, e.
Zie Wisfelen.
Ongewit, b. n. qui n'est pas blanchi, e. —
laten , ne pas blancher. — blijven, ne pas
etre blanchi , e.
Ongewogen , b. n. qui n'est pas peso, e. —
laten, ne pas peser. --- blij ven, ne pas etre
Pete, e. —, bijw. sans etre pese, e.
Ongewolkt, zie Onbewolkt.
Ongewond, b. n. qui n'est pas blesse , e. sane
blessure.
Ongewonden , b. n. qui n'est pas devide, e.
etc. Zie Winden. — laten, ne pas divider.
— blijven, ne pas etre devide, e.
Ongewoon , b. n. ongewend, qui n'est pas acconsume, e. non-accoutume, e. inaccoutume,
e. Hij befpeurde ongewone bewegingen , die
voorboden dezer ziekte waren, it sentit des
mouvements pas accoutumis, qui le menapiens de cette maladie. — toeval bij eerie
ziekte, symptinse insolite, m. Dat komt mij
— voor, je ne suit pas accoutumi on habitue a cela. —, ongebruikelijii, inusite , e.
qui n'est pas selon l'usage, (bij regtsgel.)
snsolite. Eene ongewone fpreekmanier, une
facon de parler inusitee. —, zeldzaam, rare, extraordinaire, etrange, singulier, ere.
Iemand ongewone beleefdheid bewijzen ,
faire des civilises extraordinaires 4 q. q. —,
dat men niet gewoon is ter-2doen, qu'on n'a
pas consume de faire. —, bijw. extraordinairement , rarement, singularement.
Ongewoonh6d, zie Ongewoonte.
Ongewoonlijk, zie Ongewoon, bijw.
Ongewoonte, yr. manque, defaut d'habitude,
m. inhabitude, desuetude. Deze wet is in
—, in onbruik , cette loi est en desuetude.
Ongeworgd, b. n. qui n'est pas itrangle, e.
sans etre etrangle, e.
Ongeworpen , b. n. qui n'est pas fete , e. etc.
Zte Werpen. —, van dieren, zie Ongeboren.
Ongevvorven, b. n. qui n'est pas enrdle, e. etc.
Zie Werven.
Ongewraakt, b. n. approuve, e. qui n'est pas
rejete , e. pas desapprouve , e. etc. Zte Weaken.
Ongewreven, b. n. qui n'est pas frottó, e. etc.
Zte \Vrijven. — Oaten, ne pas frotter. —
bltj yen , ne pas etre frotte , e.
Ongewroken, b. n. qui n'est pas venge, e.
dont on n'a point tire vengeance, impuni, e.
— laten, ne pas venger. — blijven, ne pas
etre venge , e. —, bijw. sans etre venge, e.
Ongewrongen, b. n. qui n'est pas tords, e.
non-toss, e. — laten, ne pas tordre. — blij-%
yen, ne pas etre tordu , e; fig. degagi ,e. litre.
Ongewrongenheid, 4r.,fig. liber4e.
Ongewurgd, zie Ongeworgd.
Ongezaagd, b. n. qui n'est pas sell', e. –+ Oaten, ne pas sclera — blijven, ne pas etre
scie , e.
Ongezaaid, b. n. qui West pas send, e. — la,
ten ,, ne pas settler. — blijven, ne pas etre
seine , e. —, niet bezaaid, zie Qnbezaaid.
Ow
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Ongezadeld, b. n. qui n'est pas selli, e. sans
Celle, nonbate, e. (van lastdieren.)
Ungezakt, b. n. qui n'est pas ensache, e. etc.
Zie Zakken. — laten , ne pas ensacher. —
blijven , ne pas etre ensache' , e.
Ongezalfd, b. n. qui n'est pas oint , e. ou sa.
cre , e. sans itte oint e. ou sacrd , e.
Ongezameld, b. n. qui n est pas assemble , e.
etc. Zte Onverzameld.
Ongezand, b. n. qui n'est pas sable, e. — laten, ne pas sabler. — bhj y en, ne pas etre
sable, e.
Ongezeemd , b. n. qui n'est pas passé, e., en
megie , ne pas megi, e; — laten, ne pas
passer en megie. — blijven, ne pas etre passe, e., en megie.
Ongezeept, b. n. qui n'est pas savonni , e. —
laten, ne pas savonner. — blijven, ne pas
etre savonne, e.
e. — blijOngezegd, b. n. qui n'est pas
ven, ne pas etre dit, e.
Ongezegeld, b. n. niet toegezegeld, qui West
pas cachete, e, scelle, e; zie Zegelen. —
laten, ne pas cacheter. — blijven, ne pas étt e cachete ,e. niet van zegel voorzien,
sans timbre, qui n'est pas timbre, e., nontimbre, e.
Ongezegen , b. n. qui n'est pas passe, e. etc.;
zie Zijgen. — melk , lait qu'on n'a pas could;
lait non-could , m.
Ongezegend, b. n qui n'est pas beni, e; zie
Zegelen.
Ongezeggelijk, b. n. die zich niet laat gezeggen, indocile, incorrigible, tetu, e, obstine, e, opiniatte. — kind, enfant incorrigible, m.
enteteOngezeggelijkheid, vr.
want, m. obstination, opinidtrete, f.
Ongezellig, b. n. onvriendelijk , insociable,
ftunrsch, ongenaakbaar, inaccostable,
inaccessible. Een mensch, un homme insociable.
Ongezelligheid, yr. insociabilitd.
Ongezengd, b. n. qui n'est pas roussi, e; zie
Zengen.
Ongezet, b. n. qui n'est pas mis, e, etc.; zie
Zetten.
Ongezien, b. n. dat men niet gezien heeft,
ongeacht , niet
qu'on n'a point vu , e.
geacht, pen estime , e, pen regarde, e.
prise , e. —, onbevallig, ongedaan, difforme, laid, e, vilain, e.
Ongezift, b. n. qui n'est pas crible ,e. tamise ,
laten, ne pas cribler. — blijven, ne pas
e.
etre critic' , e.
bijw. sans etre crible, e.
Ongezind, b. n. ongcnegen, qui n'a point
d'inclination, qui n'est point incline , e, pas
kwalijk gezind, mócontent 5e.
enclin,
mal-content , e.
Ongezocht, b. n. qui n'est pas recherché , e,
pen t echerche , e. —, ongedwongen, natuurlijk, naif, ive , naturel, le, simple.
Ongezoden,- b. n. qui n'est pas cult , te ; zie
Zieden.
Ongezoend, b. n. qui n'est pas balsa, e; zie
Ongekust.
Ongezolderd , b. n. qui n'est pas mis, c, au
grenier.
Ongezond, b. n. ziek , malsain, insalubre ,
malade, indispose , e. fchadelijk voor de
gezondheid , malsain, e, nuisible a la
sante. Spreekw. Al to veel is —, tout exces est nuisible a la saute, est vice, est condamnable ; fig. — in het geloof, heterodoxe.
Ongezonden, b. n. qui West pas envo2ye , e;
zie Zenden.
Ongezondheid , yr. mauvaisc sauté, sauté fai-
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ble , insalubrite.
mauvaise qualitj d'unc
chose qui la rend nuisible a la sante.
Ongezongen, b, n. qui n'est pas cliante, e.
laten , ne pas chanter. — blijven, ne pas
etre chante, e.
Ongezonken, b. n. qui n'est pas could, e.
fond; zie Zinken.
Ongezoogd, b. n. qui n'est pas allaite , e.
Ongezoold, b. n. qui n'a point de semelles
Sa155 semelles.
Ongezoomd, b. n. qui n'est pas ourle , e. —
laten, ne pas curler. blijven, ne pas etre
ourle , e.
Ongezouten, b. n. qui n'est pas sale, e, sans
sel. — laten, ne pas saler, laisser sans sel.
- blijven, ne pas etre sale, e, rester sans
sel; fig. laf, fade, insipide ; zie het betere
Zouceloos.
bijw. fit. ale: Iemand het —
zeggen, dire des paroles dunes a q. q.
Ongezuiverd, b. n. qui n'est pas puriiie, e,
impur, e; zie Zuiveren.
Ongezuurd, b. n. sans levain, azyme. Het
feest der ongezuurde brood.en, la fete des
(pains) azyme5.
Ongezwabberd, b. n. qui n'est pas fariberte , e.
— laten, ne pas fauberter. — blijven, ne
pas titre fauberti, e.
Ongezwachteld, b. n. qui n'est pas emmaillote , e. ou bande , e. — laten, ne pas emmailloter on bander. — blijven, ne pas titre
emmaillote , e. ou bande , e.
Ongezwartfeld, b. n. qui n'est pas noirci, e.
avec du noir de funiee, sans noir de fiimee.
Ongezwaveld, b. n. qui n'est pas soufflé, e.
— laten, ne pas sossifrer. — blijven, ne pas
etre sou e, e.
Ongezweept, b. 'n. qui n'est pas fouette, e.
sans etre fouette, e.
Ongezwollen, b. n. qui n'est pas enfle , e.
Ongewisfelijk, b. n. onvermoed, qu'on ne pent
conjecturer, pas presumer.
e, raboteux, euse, qui
Oeiglad, b. n.
n'est pas uni, e.
Ongod, m. Zie Afgod.
Ongoddelijk , b. n. qui n'est pas tie Dieu, eontraire a la nature divine, qui &plait a
Dieu ;irreligfeux , euse ; profine ,
bijw. irreligieusement, avec impiete.
Ongodist,. m. Godloochenaar, athee.
Ongodisterij , yr. atheisme, m.
Ongodistendom, o. athees , fn. pl. atheisme, no.
Ongodsdienst, yr. irreligion.
06godsdienftig, b. n. ongodvruchtig, irreligieux , euse, sans religion, impie,
vot 9 e, qui ne craint pas Dieu. Een —
mensal, un homme sans religion, un impie;
bijw. iri eligieusement indevotement.
Ongodsdienitigheid, yr. ongodvruchtigheid
it religion , indevotion.
Ougodschenftiglijk , zie Ongodsdienflig, bijw.
Ongodvreezend, zie Ongodsdienftig.
Ongodvreezendheid, zie OngocIschenfligheid.
Ongodvruchtig, zie Ongodsdienft;g.
Ongodvruchtigheid, zie Ongedsdienfligheid.
Ongodyruchtiglijk , zie Ongodsdienftig, bijw,
Ongodzalig, zie Ongodsdienftig.
Ongodzaligheid, zie Ongodsdienitigheid.
Oneed, b. n. qui n'est pas bon, qui ne vaut
nen, mauve:in..
Ongoedertieren, b. n. inclement, e, impitoya•
bijw. impitoyablement.
ble.
Ongoedertierenheid , yr. inclemence.
Ongoedig, zie Ongoedertieren.
Ongoelijk , b. n., leelijk, laid, c, difforme ,
vilain, e.
Ongraag, b. n. involontaire.
bijw. Zie Ongaarne.
On-
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Ongliek , geen bewoner van het oude Griekenland , barbare. —, die met bedreven is
in de kuniten en letteren der oude Grieken ,
personne qui n'est pas vers.& dans la litteratute des Grecs , qui n'est pas helleniste.
Ongriek•ch, b. n. qui n'est pas gi , gtecque.
Ougroen , b. n. qui n'est pm vent, e.
Ongrondeluk, b. is. qu'on ne pent sander. Zie
Ondoorgrondelijk.
Ongrondtg , b. n. onzeker,, ongegrond, incertam, e, qui n'est pas assure e, sans fondement. — , van visch, niet naar den grand
frnakende , qui n'est pas bourbeux, ease, qui
ne sent pas la bourbe.
Ongunst, yr. ongenade , dicgrdce , defaveur.
geraken , etre disgracze , e. tomber en
disgrace. —, afgunst, envie, haine.
Ongunftig, b. n. niet gunstig, iefavorable,
desafectionne.* Een — oordeel, tin jugement
malveillant, e. lemand —
defav orable.
zijn, vouloir die steal a q. q. bijw. defavorablement. — door de natuur behandeld
worden , etre disgracie , e, de la nature.
Ongunftigheid, y r. defaveur,, malveillance , f.
Ongunflighjk , zie Ongunftig, bijw.
Onguur, b. n. onaangenaam , row , rude, tempetueux , ease, froid, e. weer, temps rude. —, ftuursch, barsch, hours u, e, rebarbatif, ive, capricieux, ease. bijw.
rudement , brutalement , d'une maniere
bout rue.
Onguurheid, yr. rigueur (du temps.) —, rudesce , humeur bourrue on rebarbative.
Ongunrlijk , zie Onguur,
Onhandelbaar, b. n. met de hand niet te befturen , qui Yi'est pas maniable, lourd, e,
pesant, e. Een onhandelbare floel, tine chaise
boon lout de ; fig. Met mien men met gemakkelitik kan omgaan 9 ductile, intractable.
Een — rvensch, un homme intractable, ds tile.
Onhandelbaarheid, yr. pesanteur; fig. humeur
intraitable.
Onhandig-, b. n. lomp, die zijne handen niet
wel weet te gebruiken , gauche 9mal-adroit,e;
fam. mr litor ne. Een — mensch , en real
adroit. — , bijw. malatfroitemeut ,gauchement.
Onhandigheid, vr. tnaladresse, gaucherie.
Onhandiglijk , zie Onhandig, bijw.
Onhandzaain , zie Onhandelbaar.
Onhebbelijk, b. n. onbehoorlijk , lomp, ongefchikt, malhonnete, malseant, e. grassier,
ire, indecent, e. choquant, e. bijw.
malhonnetement , grossiCi enoent , indecemment.
Onhebbelijkheid, yr. malhonnetete,grossiirete ,
intlecence, mauvaise grace.
Onheeibaar, b. n. dat niet te heelen is, inertrable , inguerissable. Eene onheelbare wonde, uneplaie incurable.
Onheelbaarheid , yr. incurabilite, qualite de ce
qui est incurable, inguerissable.
Onheil, o. ramp, grout ongeluk , ealamite f.
desastre; malheur, real, m. infortune, disgrace, f.
flichten of aanrigten, causer du
malheur. lemand alle mogeluke
toewenfchen , sonhaiter toutes sortes de final a q. q.
Onheilbron , yr. source de malhenr.
Onhedig, b. n. firijdig met hetgeen heilig is,
contraire a la saintete,pi ofane ,impie. Eene
onheilige plaats, en lieu profane. —, bijw.
d'une tnaniire profane.
Onheil ; gheid, yr. qualite de cc qui est centralre a la saintete,
Onheiliglijk, zie Onheilig, bijw.
Onheilzaam, b. n. qui n'est pas salutaire, qui
n'aide Tien.
Onhelpelijk , b. u. niet te verhelpen, irremediable.
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Onherbergzaam, b. n. de herbergzaamheid niet
behartigend, inhospitalier, ,Ore. bijw. contre les dtoits de l'hospitalite.
Onherbergzaamheid , yr. inhospitabiliti ,
manque d'hospitabilite
Onherboren , b. n. niet wedergeboren, qui n'est
pas regendre , e.
Onherdenkeluk , b. n. onheugelijk , immemorial , e.
Onherdoenlijk , b. n. niet te herdoen, qui ne
pent etre rej,4it, e, irreparable.
Onherhaalbaar, b. n. niet te herhalen , qui ne
pent etre repete, e.
Onherkaauwd, b. n. qui n'est pas rumini, e;
fig. sur quoi on n'a pas teflechi , on e.
Onherkenbaar, b. IL niet te herkennen, qu'on
ne pent reconnaltre, qui n'est pas reconnaissable.
Onherkrijgbaar, onherkrijgelijk, b. n. niet weder te krugen , qu'on ne pent ravoir, irreparable, qu'on ne pent . reparer, qui est
perdu pour jamais. — , bijw. sans retour,
irrdparablement.
Onherroepbaar, onherroepelijk, b. n. niet herroepen kunnende warden , ,onverplaatsbaar,
irrevocable. Die predikant is , kan niet meer
beroepen worden, hij is te oud, ce predicateur, ce ministte, est inamovible.
, bijw.
ire ivocablement.
Onherroepelukheid, yr. irrevocabilite. — van
eerie plaats
van eenen Band,
Onherftelnaar, Onherftelluk, b. n. dat met te herfiellen is, irreparable. Eene onherftelbare
ziekte, tine tnaladie deplotde.
bijw.
epat ablement.
Onheugelijk , b. n. immemorial, e.
Onheusch, b. n. onbeleefd, impoli, e,desobligeant, e, malhonndte. —, dat ter fluiks,
door list, fleelswijze gefchiedt , sub,. eptice.
bijw. impoliment, malhonnetement.
ter fluiks, subrepticement.
Onheufchelijk , zie Onheusch.
Onheuschheid, vr. impolitesse, malliannitete.
Onhoffelijk , b. n. desobligeant, e,
e,
grassier, ate, impoli, e (boertend) discourtois, e.
bijw. desobligearnment, incivilemeet , impoliment, grosszerement.
Onhoffelijkheid, yr. aesobligeance ,
go ossii, ete , impolitesse.
Onhouwbaar , b. n. niet to houden, qui n'est
pas tenable, qui ne pent etre tenu , e.
Onhout , o. bons qui ne peat servir aux ouwages de chaqenterie, en.
Onhouwbaar, b. n. niet te honwen, qu'on ne
pent couper.
zie Onhuwbaar.
Onhuisfehjk, b. n. niet gaarne re huis zijnde,
qui n'aime pas a etre chez sou. —, met bedreven in de huishoudkunde, verkwistend,
overdadig, pas en etat de gouverner en menage , depensier, ire, pi odigue , sans &anomie. — , bijw. prodigalement.
Onnuisfelijkheid, yr. humeur depensiere,
defaut d'economie, 7B.
Onhuwbaar, b. n. de jaren der riawbaarheid
niet bereikt hebbende, qui n'est pas encore
nubile , impubire.
Onhuwbaarheid, yr. etat dune feline personne
qui n'est :pas nubile, m.
Onijxileen , m. onyx.
Oninbrekelijk , b. n. qu'on ne petit rompre of;
forcer, qui tesiste el refraction.
Onindachtig, negligent, e, sans y penser.
bijw. negligemment, avec negligence.
Onindachtigheid, yr. negligence.
Onindachtiglijk , zie Onindachtig, bijw.
Onindrukbaar, b. n. dat niet ingedrukt kan
warden, qu'on ne pent imprimer,incompressible.
C c 5
On-
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Onindrukkelijk, b. n. voor geene zedelijke`
indrukken vatbaar, incapable d'im_pressions ,
insensible. —, geene zedelijke indrukken
makende, qui ne fiat point d'impression.
Oningeademd , b. n. qui n'est pas respire, e.
—btu
yen , ne pas Vtte respire , e, sans etre
respire, e.
qui
n'est
pas
cmmailloti,
Oningebakerd, b. n.
e. — laten, ne pas emmailloter.—bluven, ne
pas etre emmaillote, e.
Oningebalfemd , b. n. qui n'est pas embaume , e.
sans titre embaume, e. — laten, ne pas embaumer. — blijven, ne pas etre embaume, e.
Oningebeeld, b. n. point imaginaise.
Oningebeurd, b. n. qui n'a point eta reps, e.
— blijven, ne pas etre rep:, e.
Oningebogen, b. n. qui n'est pas courbe, e, en
dedans.
Oningebonden, b. n. flechts ingenaaid, consu , e. in bladen, qui n'est pas telie, e,
en feuilles , en blanc. Oningebondene boeken , des livres en feuilles , m. pl. — laten,
ne pas relier. — blijven , rester en feutlies.
Oningebragt, b. n. /ui n'a point ete importe , e.
Oningebrand, b. n. qui n'est 'pas brine ,e , etc.
Zie Inbranden.
Oningebroken, b. n. qui n'a point ete force, e.
Oningedaagd, b. n. qui n'a pas ete somme, e.
sans etre somme, e. — blijven, ne pas etre
somme, e.
Oningediend, b. n. qui n'a point ete exposé , e,
etc. Zie Indienen.
Oningedijkt, b. n. Zie Onbedijkt.
Oningedragen , b. n. qui n'a pas ete parte dedans.
Oningeent, b. n. qui n'est pas inoculd , e. ou
vaccine, e. Zie Inenten. — laten, ne pas
inoculer on vacciner. blijven, ne pas etre
inocule, e. ou vaccine, e.
Oningegeven , b. n. qui n'a pas ete presente, e.
etc. Zie Ingeven.
Oningegooid, b. n. qui n'est pas casse , e.
blijven, ne pas titre
laten, ne pas casser.
casse , e.
Oningehaald, b. n. qui n'a point ete joint, e.
Zie Inhalen.
Oningeheid, b. n. qui n'est pas enfonce, e.
ne pas enfoncer. — blijven, ne pas
—laten,
etre enfonce , e.
Oningeheiligd, zie Oningewijd.
Oningehuldigd, b. n. qui n'est pas investi, e.
laten, ne pas investir.
etc. Zie
- blijven , ne pas etre investi, e.
Oningekleed, b. n. qui n'a pas rep: l'habit.
— laten , ne pas Conner l'habit a. — blijyen, ne pas recevoir l'habit.
Oningekocht, b. n. qui n'est pas ackete, e.
Oningekomen , b. n. qui n'est pas arrive , e,
qui West pas repu , e.
qui n'e'st pas raccourci, e,
Oningekort, b.
etc. Zie Inkorten.
Oningekwartierd, b. n. qui n'est pas loge, e,
qui n'a point de quartrers. laten, laisser
sans quartiers , ne pas et; e loge, e. — blijyen, tester sans quattiers , ne pas it; e loge , e.
Oningelegd, b. n. Zie Inleggen.
Oningeleverd , b. n. qui n'est pas presente, e.
- laten, ne pas presenter. — blijven, ne
pas etre presente, e. Zie Inleveren.
Oningelicht, b. n. a qui on n'a point donne
ties eclaircissements, qui n'a point tecu d'eclaircusements. — lawn, ne donner point
blijven, ne tecevoir
d'eclaircissements.
point d'eclaircissements,
qui
n'est
_pas incorpore, on
Oningelijfd , b. n.
annexe, e. — laten , ne pas incorporer. —
blijvco, no pas dire incorpore, e.
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Oningenaaid, b. n. qui n'est pas broad , e, en
euales, en blanc.
011 in genomen , b. n. qui n'est pas pris , e.
laten , ne pas prendre. — blijven, ne pas
etre pris , e.
Oningeoogst, b. n. qui n'est pas moissonne, e.
— laten , ne pas moisso.nner. — blijven, ne
pas etre moissonne , e.
Oningepakt, b. rl. qui n'est pas empaquete , e.
— laten, ne pas empaqueter. — ne
pas etre empaquete, e.
Oningeroepen, b. n. qui n'est pas ap_pel e,
ajourne, 0,
Oningefcheept , b. n. qui n'est pas embarque , e.
sans etre embarque. laten, ne pas embarquer. — blijven, ne pas titre embarque,e.
Oningefchonken , b. n. qui n'est pas verse , e,
ors rempli, e. Zie Infchenken.
Oningefchreven, b. n. qui n'est pas inscrit, e,
etc. Zie Infchrijven. —
ne pas inset:re. — blijven , ne pas etre inscrit, e.
Oningefloten, b. n. qui n'est pas bloque, e.
Zie Influiten.
Oningefineten, b. n. Zie Oningegooid.
Oningefpannen, b. n. qui n'est pas attele , e.
etc. Zie Infpannen.
Oningetogen, b. n. qni n'a point de retenue,
immodeste.
Oningetogenheid , yr. manque de retenue,
irnmodestie.
Oningevoerd, b. n. qui n'est pas importe, e.
— laten ne pas importer. —
ne
pas etre importe , e.
Oningevorderd, b. n. qui n'est pas demande , e.
Zie Invorderen.
Oningevuld, b. .n. non rempli, e.
(in eon
gefchrift ,) laisse, e, en blanc. — laten,
laisser en blanc.
blijven, rester en blanc.
Oningewijd, b. n. niet gewijd, zie Ongewijd.
niet in de geheimen van een genootfchap
ingewijd, qui n'est pas initie, e.
Oningeworpen, zie Oningegooid.
Oningezameld , b. n. qui n'est pas recueilli, e,
etc. Zie Inzamelen.
Oningezeept, b. n. qui n'est pas savonne, e.
Zie Inzeepen.
Oningezegend, b. n. qui n'est pas consacri
qui n'a pas revs la benediction
,
Zie Inzegenen.
Oningezonden, b. n. qu'on n'a pas repo, e.
qui n'est pas envoye , e.
Oningezouten, b. n. qui n'est pas sale, e. Zie
Inzouten.
Oninnernelijk, b. n. niet in to nemen, onwinbaar, imprenable,inexpugnable.— bij w. d'une
maniêre imprenable.
Onjood, m. qui n'est pas juif,
Onjoodsch, b. n. niet joodsch, paten, ne.
Onjoodfchap, o. paganisme, no.
Onjuist, b. n. qui n'est pas juste. Zie Oneffen.
Onkenbaar, Onkennelijk, b. n. qu'on ne pent
connaltre, meconnaissable.
Onkeurlijk , b. n. qui n'est pas net, le, on
prop e, mal-prirpre , salope.
Onklaar,, b. n. ttoebel, qui n'est pas clair, e.
trouble , — onveritaanbaar, in itltelltgible,
vocht, liqueur trouble. —, donker, duister, niet helder, obscur, e, col:fits , e.
niet gereecl, en desordre, embrouille, e.
dubbelzinnig, loucke.
wolkig, (van edelgefleenten,)glaceux, se. De zaak is —, l'af:
aire
est
embrouillee,
on
en mauvais etat;
ffig. la meche e,t iventee.
(Scheepsw.)
empeche , e. enchevetre, e. — anker, asset e
stir jalee. Onklare tonnen of kluizen hebben,
avoir des tours dans les cables. —, onveilig,
cot endroit-la n'est par
als; het is daar
sfir;
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silt; fig. it y a quelque anguille sous roche.
—, bijw. obscurement.
, desordre ,m.
Onklaarheid, yr. trouble, m.
manque de sett ete , n;.
obscurite.
Onkliefbaar, zie Onkloofbaar.
Onkloofbaar, b. n. qu'on ne peut fendre , qui
ne pent etre fendu, e.
Onkluifbaar, b. n. qu'on ne pent ronger, qui
ne pent etre ronge , e.
Onknensbaar, b. n. qui ne pent etre blesse, e,
invulnerable.
Onkontlig, zie Onkunflig.
Onkostelok , b. n. dat niet veel kost , pen dispendieux , euse, qui ne ea/ il te gueres.
meerv. frais, depens, m. pl. Na
Onkosten,
tons frais faits. Doe
aftrek van alle
geene ne vous tnettez pas en frais. Met
kosten en —, avec frais et depens. — tot
verbetering van vaste goederen of landerijen , (in de prakt.) impenses, f pl.
Onkrenkbaar, b. n. niet te krenken, qui ne
pout lore afaibli, e. on alterd, e. solide, inalterable.
Onkreukbaar, b. n. dat niet gekreukt of gekreukeld kan worden, qui ne lent titre chit:
fonne, e; fig. Onveranderlijk, inalterable,
constant , e.
Onkreukelijk, zie Onkreukbaar.
Onkruid, 0. mauvaises herbes, f p1. ivraie,f.
— wieden , arracher les mauvaises herbes.
Uitgetrokken sarclure,f. Spreekw. — vergaat niet, michante ou mauvaise herbe ct oit
toufours.
Onkuisch , b. n. ontuchtig , hoerachtig, wellustig, impudique, qui n'est pas chaste, ribaud, e. .paillard, e. lascifs lubrique,
etc. Onk u ische begeerten , desirs imputliques ,
—, bijw. impudiquement.
in.
Onkmschelijk, zie Onkuisch, bijw.
Onkuischheid, yr. impudicite,
manque de pitdicite , in.
Onkunde, vr. lubri cite , ignorance, f., manque ou
defaut de connaissance, Uit — zondigen ,
pecker par ignorance on sans le savoir.
Onkundlg, b. n. ignorant, e, qui manque de
connaissance ae q. ch., sans connaissance.
ignorer q., ch., ne pas savoir q.
—vanietszj,
ch. — 5 onervaren, imperite; btjw. ignoramment, avec ignorance.
Onkundigheid, yr. ignorance, f.
Onkundiglok, zie Onkundtg, bijw.
Onkuntlig, b. n. kunfleloos, sans art, simple,
inartificiel le. — , bijw. sans art , simplement.
Onkunfliglijk, zie Onkunflig, bijw.
Onkwetsbaar, onkwetfelijk, b. n. invulnerable.
Onkwetsbaarheid, vr. invulnerabzlite.
Onlangs, bijw. kort geleden nouvellenient ,
depuis pen , recemment , delnierement,
'
n'y a pas longtemps , l'autre jour, (bij
ters ) newt/ere 'on nagueres , (bij jagers, jounement ; fam. frachernent, novissime.
Onland, o. dat niet als bebouwd land kan gebruikt worden , (in Drenthe ,) terre inculte ,
ou qui n'est pas cultivable.
Onlasterlijk, b. n. sans reproclze irreprochable.
Onlede, vr. bezigheid, occupation.
Onledig, b. n. occupd , e. Zich met jets houden , s'occuiper de q. ch. Met iets — zijn,
travailler q. ch.
Onleenroerig b. n. vrij van leenregt , allodial,
e. —e goeclered,
'
biens allodiaux.
Onledigheid, yr. occupation.
Onleerzaam, b. n. die met leeren kan, stupiindisczplinable 5 bite , qui a l'esprit bonche. geen' lust tot leeren hebbende, indocile.
Ouleerzaamheicl, yr. stupidite, indocilitd,
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Onleesbaar, b. n. dat men niet lezen kan, inlisible mal ecrit , e. — 5 waarvan men de lezing
Met verftaan kan, duister, illisible, obscur,, e.
mal redige , e.
Onleesbaarheid , vr. qualite de ce qui est inlisible, — illisibilite.
Onleschbaar, b. n. niet te lesfchen, onuitblusfelijk , inextinguible. Een onleschbare dorst ,
tine soif inextinguible, qui ne pout titre leanchee.
Onlesfchelijk , zie Onleschbaar.
Onieverbaar, b. n. niet gefchikt om geleverd te
worden, qu'on ne saurait liveor pour bon ;
maurais , e. qui n'est pas Bien conditionne ,
e. Deze waar is —, on ne saurait livt er cette
marchandise pour bonne.
Onleverbaarheid, y r. mauvaise qualite d'une
marchandise.
Onlief, b. n. desagreable, deplaisant. Het is
mlj dat gij niet gekomen zijt, je suis
mecontent de ce quo vous n'étes pas venu, e.
Onliefde , yr. veroud. deplaisir, m.
Onliefelijk, b. n. ddsagreable deplaisant , e.
Onliefelokheid, yr. ddsagrement , m. mauvaise
grace.
Oniigchameliik, b. n. incorporel, le, qui n'a
point die corps, immateriel , le. Onligchamelijke wezens , des substances incorporelles , .f:
Onligchamelijkheid onitoffelijkheid, yr. incorporalite , immateriality.
Onlijdbaar, b. n. impassible ; zie Onlijdelijk.
Onlodbaarheid, zie Onlijdelijkheid.
Onlodelijk, b. n. niet te loden, insupportable,
intolerable. Onlijdelijke fmurten , des donleurs insupportables.
Onlijdelijkheid, yr. qualite de ce qui est insupportable , intolerable.
Onlijdzaam, b. n. ongeduldig, impatient, e.
bijw. impatiemment.
Onlijdzaamheid, Nir. impatience.
Onlij dzamelijk, zie Onlijdzaam, bijw.
Onloffelijk, b. n. niet loffelijk, qui 'Pest pas
lovable, qui ne nth ite point de louanges , pen
lovable, d'une maniere blamable.
Onloochenbaar, b. n. incontestable, qui ne pout
etre nil , e. qu'on ne pent nier. Het is eene
onloochenbare waarheid , c'est eve Write
qu'on ne pent nier.
bijw. incomestablement.
Onlosbaar, b. n. niet onder borgtogt ontflagen
kunnende worden irrachetable, qui ne pent
titre rachete , e. —, van panden , qui ne pent.
etre &gage, e.
Onlust ,
tegenzin, degout , in. aversion f. —
in het work hebben, ne pas aimer le travail.
verdriet, kwelling, deplamr,, micontentement , chagrin, M. - verwekken , causer
du deplaisir. —, twist , oneenigheid, vooral
in den that, enkel in het meerv. troubles , m.
Onlustig, b. n. lusteloos, fiche, pesant, e.
droevig, trisle, chagrin, e. abattu, e.
bijw. tristement.'
Onlustigheid , yr. leichete. — , tristesse, f:
abattement ,
Onrnaat, zie Onmatig.
Onmagt, y r. onvermogen, zwakheid, impuis4
sauce, faiblesse. — bezwijming, flaauwte,
defaillance, pamoison, (bij geneesh.) lipothymie , syncope. In — vallen, tomber etc
de'faillance, en p g moison, en syncope; se pa.
nier, s'evanouir. —, in de zeevaart, als:
Al de fchepen liggen in —, toes les vaisseaux soot en detresse.
On.magtig, b. n. onvermogend, impuissant, e.
Impotent, e. faible.
bijw. faiblement.
Onmagtigheid, yr. onyermogen, impuissance,
faiblesse.
Onmaatfchappelijk , b. n. antisocial , e.
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Onmanierig , b. IL onbefcheiden , indiscret,
etc.
bijw. indiscretement.
Onmanierigheid, yr. indiscretion, f manque de
discretion, m.
Onmanierhjk, b. n. onheusch, onbeleefd, impoli, e. incivil, e. grossier, ere ,rustique,malhonnéte. bijw. d'une maniere ,
incivilement , grossierementrustiquement,
malhonnetement. —, (in de platte volkstaal ,)
zeer, fleck , extremenient , beaucoup, fort.
Onmamerlijkheid, yr. impolitesse, inctvilite ,
grossierete,
malhonnetete.
Onmatig, b. n. de maat te butten gaande, excessif, ive , demesui , e. deregle , e. enor, immodere, e. intemperant, e. —e grootte, dnormite. — bijw. excessivement, enormement, demesurement, immoderement 9 intemperenient. — drinkers , boire excesszvement ,
immoderement, intemperement.
Onmatigheid, yr. intemperance, f exces, dereglement , m. enormite,
Onmatiglijk, zie Onmatig , bijw.
Onmededeelbaar, b. n. incommunicable.
Onmededeelbaarheid, yr. qualite de ce qui est
incommunicable.
Onmededeelzaam, b. n. gierig, vasthoudend,
pen liberal, e. mesquin, e. niet fpraakzaam, fhl, pen communicati f, ;ye.
Onmededoogend, zie Onmeedoogend.
Onmededoogendheid, zie Onmeedoogendheid.
Onmedehjdend, zie Onmeedoogend.
Onmeedoogend, b. D. hard, ongevoelig, impitoyable , sans pitie.
bijw. impitoyablement.
Onmeedoogendheid, yr. manque de pitid ou
de compassion, m.
*
Onmeegaande, b. n. insensible, pen compatissant , e.
Onmeetbaar, b. n. niec te meted, incommensurable, immense. —, bijw. immensement.
Onmeetbaarheid, yr. ineommensurabilite , immensite.
Onmengbaar, b. n, dat niet kan gemengd worden, immiscible.
Onmengbaarheid, yr. qualite de ce qui est immiscible.
Onmensch , m. wreedaard, barbale , homme
cruel, monstre.
Onmenfchelijk, b. n. wreed, wreedaardig, inhumain, e, barbare, cruel , le. Eene oninenfchelijke daad,* une action inhumaine ,
sane bintalite. bijw. inhumainement„barbafement , cruellement. lemand — behandelen, traiter q. q. inhumainement.
Onmenfchelijkheid, yr. inhumanite , barbaric,
cruaute.
0 nmerkbaar, b. n. imperceptible ; insensible;
bijw. imperceptiblement ; insensiblement.
Oineukbaar, b. n. dat niet gemenkt kan worden, ce qui ne pent pas etre
e.
Onmetelijk, zie Onmeetbaar.
Onmetebikheid, zie Onmeetbaarheid.
Onmiddellijk, b. n. zonder tusfchenkomende
oorzaak,
, e. Eene ontmddelbare
oorzaak, une cause immediate. —, bijw.
immediatement.
daarop, iminediatedient
op; as. —, aanilonds
aussitdt, dans un
aionient.
Oamiddellijkheid , yr. onmiddelbaarheid , yr. iniMediatite.
Onmild, b. n. Diet mild, karig, y asthoudend, , pen liberal, e. , firaf, bard,
sever c, rude, desagreable.
Onintldheid, yr. chichete, f masque de Jibe, m. vilenie; avarice.
Onmin, y r. verdeeldheid,
, dissension
ddsunion,b 1 ouillerie. In
geraken, se broaill
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ler. In
2ijn avoir du bruit ensemble. In
-- 'even, vivre en dissension.
Onminnelijk, b. n. onvriendefij k, qui nest pas
aimable, pen aimable, desagreable, depsaisant , e, desobligeant, e, pen amical , e,
deshonnete , dur, e, rude. —, bijw. d'une
maniere deshonnete on desobligeante , dui ement , rudement. Iemand — benandelen,
traiter q. q. durement.
Onminnelijkheid, yr. defaut d'amabilite, m.
,tudesse, durete, de.sobligeance.
Onminzaara, zie Onminneiijk.
0 nminzaamheid zie Onminnelijkheid.
Onnnsbaar, b. n. dat niet misieii kan, cer, dat niec gemisc kan worden,
tain, e.
indispensable, necessaire, immanquable.
bijw. indispensablement, necessairement.
Oninisbaarheid , yr. certitude. —, obligation
indispensable, necessite.
Onmisdadig,
n. qui n'est pas criminel , , innocent , e.
Onmiskeubaar, b. n. dat niet te miskennen is,
qu'on ne pent meconnaiti e.
Onmoed, m. treurigheid, decouragement,
tristesse,
fig. abattement, m.
Onmoedig, b. n. decourage, e, triste.
Onmogebjk, b. n. met mogelijk, impossible.
Dat is mij
cela m'est impossible. — bijw.
d'une maniere impossible, avec impossibitite.
Ik kan het — doen, it m'est impossible de
le faire. De Staat kan — in rust bluven,
est impossible que l'etat reste en paix.
Onmogelijkhelit, yr. impossibilite.
Onmondig, b. n. minderjarig, mineur, e (bij
regtsgel. ), impubere, en tutelle. Onmondige
ouderdom, age de minorite , m. minor ate,
Onmondige, m.
, impubere. —, yr.
mineure.
Onmondigheid, yr. minorite , f, etat d'un
mineur ou pubere, m.
Onnaakbaar, zie Ongenaakbaar.
Ounaaawkeurig, b. n. niet naauwkeurig, inexact, e. incorrect, e. bij w. incxactement.
Onnaauwkeurigheid , yr. inexactitude , incorrection ,
manque d'exactitude , m.
Oanaauwkeuriglijk, zie Onnaauwkeurig, bijw.
Onnabootfelijk, b. n. niet na te bootfen, illimitable. bijw. d'une maniere inimitable.
Onnabootfelijkheal, yr. etat de ce qui est inimitable, m., qualite inimitable; f
Onnaburig, b. n. geene genegenheid aan zijne
buren betoonend, desobligeant, ,e , qui ne
convient pas ci un bon voisin. bijw. en
musicals
Onnadcelig, b. n. niet nadeelig, qui ne fait
point de mal , qui West pas nuisible, qui West
pas prejudiciable, sans prejudice, ce qui ne
poste aucun prejudice.
Onnadenkeinik, b. D. dat niet nagedacht kan
worden, inconcevable, incomprenensible.
Onnadenkend, b. D. niet nadenkend, inconsidere , e, impudent, e, indiscret, etc, lc'gcr,
ere, etouidi, e, inattentif,
bijw.
legerement, a la lege' e, etourdiment.
Onnadoenlijk , b. D. met na to den,
Onnadoenlijaheid, yr. qualite
itat de
cc qui est inimitable, us.
Onnagangbaar, b. D. Diet na te gaan, qui ne
petit ("tie Ole e, on
, e.
OnnamakeLjk, b. n. met na te makers, qu'on
ne pent cents efaire ,
Onnalpeurlijk b. n. niet na te fpeuren
penetrable, , inscrutable , mystet
, Buse, cache, e, secret, ete. Cods wegen zijn —,
ondoorgrondelijk, les voles de Dieu sont haw: gables.
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Onnafpeurlijkheid , Yr. impenetrabilite
mystere , secret, m.
Onnafpoorlijk, zie Onnafpeurlijk.
Olnatuurliik, b. n. niet natuurluk, tegen de
natuur, tegennatuurlijk, non-naturel, le , qui
West pas nature', le, qui est centre nature.
Onnatuurlijke zonde, peche centre nature ,ou
antiphysique ontaard, denature, e. Een
onnatuurlijke zoon un fils denature. —,
itinjdig met de natuur, gedwongen, gemaakt
contraint, e. force, e. outre , e. Eene onnatunrlijke houding , wee posture contraznte.
bijw. contre nature , cootie les lois de la
natal e, d'une maniere outs de ou contrainte.
Onnatuuriukheid, yr. qualite de ce qui est contte nature , etc. Zte Onnatuurlijk.
Onnavolgbaar, b. n.
5 bijw. d'une
maniere inimitable.
Onnavolgbaarheid, Yr. etat, in. on qualite de
ce qui est inimitable, qualite inimitable.
Onnavolgelijk , zie Onnavolgbaar.
Onnavolp,elukheid, zie Onnavolgbaarheid.
Onnoembaar, onnoemelijk, b. n. waarvan het
getal niet nit te fpreken is, zeer veel, inexps linable, indicible , immense. Z;e Onuitforekeluk,
bijw. d'une maniere inexprimable.
Onnoemelijkheid , y r. .qualitó de ce qui est
inexprimable, immenszte.
Onnoodig, b. n. niet noodig, non-necessaire,
qui n'est pas necesaaire, super flu, e. inuti
i —, sneer hiervan te zeggen,
le. Het is
n'est pas necessaire d'en parler davantage.
—, buw. inutilement.
Onnoodigheid, Yr. inutilite, superfluite.
Onnoodiglijk, zie Onnoodig, bijw.
Onnoodwendig, zie Onnoodig.
Onnoodwendigheid, zie Onnoodigheid.
Onnoodwendiglijk, zie Onnoodiglijk.
Onnoodzakclij k , zie Onnoodig.
Onnoodzakelukheid, zie Onnoodigheid.
Onnoozel, b. n. onfchuldig, innocent , e.
weerloos, innocent , e. qui ne fait point de
Onnoozele kinderen, onnoozele fchapen , (van kinderen,) pauvres. innocents, vs.
zwak van geese, hij is een onnoozele
bloed, c'est un pauvre, un janot, dupe, f.
— fain. ura nigaud, benet. Een
meioje,
—fam. agues,
eenvoudig 5 innocent,
e. vials ,
e. simple , e. — , beuzel.achtig, ftivole,,
—, laf, insipide, fade ; Bering, pauvl e , pitoyable , rien..,
qve.
bijw. innocemment; d'une maniere simple, frivolement , niahement, d'une maniere
fade ou insipide.
Onnoozelheid, yr. innocence, —, domheid,
betise, badandisme, m. niaisetie, sottise. —, fig, lafheid, fadeur, insipidite.
Onnoozellijk, zie Onnoozel, bijw.
Onnut , b. n. dat geen nut doer, inutile, vain,
e. qui n'est bon a rien, qui n'apporte aucun
profit, qui no sort a rien. Een werk,
vn travail inutile. Een — mensch, no hemIne qui n'ect bon el rien. — ijdel ,
, vain,
C. frivole ; fam. Onnutte klap nitflaan, dire
des balivernes, via vain bavardage. yuil,
salope, sale. Een — yrouwspe'rfoon, acne
salope, eine femme sale. — , bijw. inutilement,
vainement , envain.
Onnuttelij k, zie Onnut , bijw.
Onnuttig, zie Onnut.
Onnuttigheid, y r. inutilite,—, beuzelachtigheid,
tilite •
J
Onomdukt, b. n. qui West pas entoure, e. de
digues. laten, ne pas entourer de digues.
— blijven, no pas etre entoure, e. de digests.
Onoingearbeid, b. n. qui nest pas remud , e.
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ou refontlu, e.
laten, no pas remuer
blijven , no pas etre remise,
au tefondre.
e. on refondu, e.
Onomgeboend, b. n. qui n'est pas recure, e. —
laten , no pas reenter. — blijven, ne pas title
recut e 9 e.
Onomgebogen , b. n. qui n'est pas courbe, e.
— laten, no pas tecourber,
blijven, no
pas etre recoutbe , e.
Onomgedeeld, qui n'est pas distribue, e.
laten, no pas its e distribue , e.
Onorngedolven,
n. qui n'est pas remise, e.
on beche , e. laten, see pas 7 enzuer on becher. — blijven, no pas its e reined, e. on
bdche , C.
Onomgedraaid, b. n. qui n'est pas tourne, e;
— laten, no pas tourner. — blijven, no pas
etre tourne , e.
Onomgegooid , zie Onomgeworpen.
Onomgegraven, b. n. qui n'est pas beche, e.
Zie Onomgedolven.
Onomgehakt , b. n. qui n'est pas abattu, e. ou
laten no pas, abattre ou coesper.
coupe , e.
—
yen , no pas Itse abattu, e. on coupe,
Onomgehouwen, zie Onomgehakt.
Onomgekapt , zie Onomgehakt.
Onomgekeerd, b. n. gut West pas retourni , e.
— laten, no pas etoutnet. — blijven, no
pas titre retoutne, e.
Onomgeklonken, b. n. qui n'est pas rive, e.
laten, no pas river. — blijven, no pas titre
rive , e.
Onomgekocht , b. n. qui n'est par corrompu,
e. par argent , qui n'est pas gqgne , e.nonsuborne , e. laten, no pas corrompre. —
blijven , no pas etre corrompu, e.
Ononigekromd, b. n. qui n'est pas courbe , e.
- laten , n pas courber.— blijven, no pas
titre coe_rbe, e.
Onomgelegerd, b. n. ,qui n'est pas assiege, e.
— laten, no pas assieger. — bhjven, no pas
etre assiege, e.
Onotngenaaid, b. n. qui n'est pas ourle, e. —
1a ,;en, ne pas ourler.
blijven, ne pas etre
e.
Onomgeploegd, b. n. qui n'est pas laboure , e.
- laten, no pas labourer, — blijven, ne
pas etre laboure , e.
Onomgeroepen, n. qui n'est pas crier, e.
no pas crier. — laJuven, no pas titre
—laten,
crie, e.
Onomgeroerd, b. n. qui n'est pas remise, e.
— laten, no pas renzuer. — blijven , ne pas
etre remue , e.
Onomgefchud, b. n. qui n'est pas second, e.
- laten, no pas secouer. — blijven, no pas
'hie second , 0.
Onomgeflagen 5 b. n. (van belastingen,) qui
West pas reparti, e. — laten, no pas repartin. —
no pas etre reparti, e.
Onomgefmeten , zie Onomgeworpen.
Onomgefpoeld, b. n. qui n'est pas rimed, e.
— laten, ne pas rinser. — blijven, no pas
titre rind e.
0 nomg, ewend, zie Onomgekeerd.
Onomgeworpen, b. n. qui n'est pas renverse ,
e. laser, no pas lenverser. — blijven, ne
pas etre fenverse, e.
Onoingezet, b. n. qui n'est pas remise, e. etc.
Zie Omzetten. — laten, ne pas remuer.
blijven , no pas etre remise, e.
Onotnheind, h. n. qui n'est pas entoure, e. dune
hale. — laten, no pas enrourer d'une hale.
— blijven , ne pas titre entoure e. d'une hale.
Onomkoopbaar, b. n. qui no pent etre corrome. incorruptible. Een —regter, un juge
incorruptible.
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Onomkoopbaarheid, yr. caractere dune personne incorruptible ; incotruptibilite, f:
Onomfchanst, b. n. qui n'est pas retranche , e.
laten, ne pas retransans retranchements.
cher ; laisser sans retranchements. —blijven,
ne pas etre retranche, e. rester sans retranchements.
Onomfchreven, b. n. qui n'estpas parapht ase ,
e. laten, tie pas paraphraser. -- blijven,
ne pas etre paraphrase e. Zie Omfchrijven.
Onomftootelijk, b. n. qui ne peut etre renverse ,
e. fig. —ontegenzeggehjk , irreftagable , incontestable. Eene onomfIootelijke waarheid. ,
sine vet ite incontestable. Een —, onloochbaar,
getuigenis, fin temoignage irrefragable. —,
bijw. incontestablement.
Onomvatbaar, Onomvattelijk, b. n. qu'on ne
pent empoigner on embrasser.
Onoinzeild , b. n. qui n'est pas cingle, e. on
double. — laten, ne pas doubler ou cingler.
— blijven, ne pas etre double, e. ou can—gle
e.

Onomzigtig , b. a, qui n'est pas circonspect , e.
inconsidere, 8. imprudent . e. bijw. inconsidirement, imprudemment, d'unemaniere
imprudente.
Onomzigtigheid, yr. manque de circonspection,
in. lin"): zidenee.
Ononderfcheiden, b. n. verward, confus, e.
d !fa s , e. indistinct, e. embt outlle , e. indiscernable , qui n'est pas distinct , e. bijw.
indistinctement , d'une maniete diffuse.
Onond.erfcheidenheid, yr. verwarring, confusion, f. brouillamini, in.
Ononderfcheidenhjk, zie Ononderfcheiden.
Ononderworpen, b. n. iasoumis , e.
Onombeerluk , b. n. indispensable ,nicessaire,
dont on ne petit se passer, absolument necessaire. bijw. inelispensablement, nicessairement.
Onontbeerlijkheid, yr. neeessite absolue, qualite
de ce qui est indispensable.
Onontbindbaar , b. n. qu'on ne pent delier ,
denouer, etc. (zie Onibinden,)—, onoplosbaar, indissoluble. — bijw. indissolublement.
Onontbindbaarheid, yr. qualite de ce qu'on ne
pent denouer; indissolubilite.
Onontbindelijk, zie Onontbindbaar.
Onontbindehjkheid, zie Onontbindbaarheid.
Onontbloot , b. n. qui n'est pas decouvert, e.
laten, ne pas decouetc. Zte Ontblooten.
vrir. — blijven, ne pas etre decouvert, e.
Onontboeid, b. n. qui n'est pas declzaine, e.
- laten, see pas dichainer. — blijven, ne
pas etre declzaine, e.
Onontbolflerd, b. n. dont on n'a pas Ste le
bsou, etc. Zie Ontnollteren en Boifteren.
- laten, ne pas dter le brow. Die noten
moeten — blijven, it ne faut pas titer le
brow de ties noix.
Ouontdekt, b. n. qui n'est pas decouvert, e.
— laten, ne pas dócouvrir. — blijven, ne
pas ease decouvert, e.
Ononteerd, b. n. qui n'est pas deshonore, e.
blijven, ne
- laten, ne pas deshonorer.
pas etre deshonote, 8.
Ononterfd, b. n. qua West pas desherite, e.
blijven, ne pas
laten, ne pas desheriter.
etre desperate , e.
Onontgaan, b. n. qui West pas evite , e.
Onontgalcf, b. n. dont on n'a pas dte le fiel.
Onontgankelijk, b. n. inevitable, qu'on ne pent
iviter. —, bijw. inivitablement, d'une maniere inevitable.
Onontgankelijkheid, yr. inevitabiliti.
Onontgonnen, b. n. qui n'est pas entame, e.
blijven, ne pas
— laten ne pas entamer.
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etre entamtf , e. — van land , qui West pas
difriche , e.
Ononthoudehjk, b. n. dat niet in het geheugen to houden is, qui ne pent etre retenu ,e.
on garde e. (dans la memoire).
Onontknoopelijk, b. n. niet losgeknoopt kunnende worden, qui ne pent etre denoue e.
, bijw. indisfig. onoplosbaar, indissoluble.
solublement.
Onontknoopelijkheid, yr. onoplosbaarheid , inOnontnemehjk, b. n., onverliesbaar,, dont on no
pent its e prive, e. inamissible.
Onontfluitbaar,, b. n. qu'on ne pent ouvrir.
Ononttakeld, b. n. qui n'est pas desarmd , e.
ou disagted, e.
laten , ne pas desarmer ou
blijven, ne pas etre defame,
desagteer.
e. ou desagre, e.
Ononttoomd, b. n. qui n'est pas &bride; e.
— laten, ne pas dbrider. — blijven , ne pas
etre djbride, é.
Ononttroond., b. n. qui n'est pas detrdne, e.
— laten ne pas dett oner. bhj yen , ne pas
etre detreme , e.
Ononttuigd, zie Ononttakeld.
Onontvangen, b. n. gni n'est pas reps, e.
laten , ne pas recevoir. — blijven, ne pas e' tre
repo, e.
Onontvangbaar, b. n. onaannemelijk, qu'on no
pent accepter, inacceptable, pas recevable.
Onontvlugtbaar, b. n. onvermudelijk , qu'on
ne pent iviter, inevitable. —, bijw. znevitablement.
Onontvolkt, b. n. qui n'est pas depetiple , e.
— laten, ne pas depeupler. blijven, no
pas ette depeuple, e.
Onontvouw boar, b. n. fig. inexplicable, qu'on
ne pent expliquer.
Onontvreemdbaar, b. n. qu'on ne pent divertir,, detourner, enlever ; zie Ontvreemden.
Onontwapenbaar , b. n. qui ne pent etc e desarme , e. — laten, 'ne pas disarmer.— blij yen,
ne pas etre desarme , e.
Onontward, b. n. qui n'est pas demêle, e.
blijven, ne pas
laten , ne pas ekmeler.
etre demeld, e.
Onontwarrehjk, b. n. qu'on ne pent deméler,
indebrouillable.
Onontwijkbaar, zie Onontvlugtbaar.
Onontworpen, b. n. qui West pas projete, e.
— laten ne pas pt ojeter. — blijven , ne pas
titre projete e.
Onontworitelbaar, b. n. qu'on ne pent terrasonoverkomelijk, insurmontable.
ser,,
Onontzadeld, b. n. qui n'est pas desselle , e.
blijven, ne pas
— laten, ne pas desseller.
etre desselle, e.
Onoorbaar, b. n. qui n'est pas expedient, e.
inutile. —, bijw. inutilement. zie Oorbaar.
Otoorbaarlijk, zie Onoorbaar, bijw.
Onoordeelkundig, b. n. (injudicleux, ease,)
sans fugement.
Onoorfpronkehjk, b. n. qui n'est pas original, e.
Onootmoedig, b. n. qui West pas humble on
, bijw. avec hauteur.
soumis , e. hautain , e.
yr. manque d'humilite ,
Onootmoedigheid
hauteur.
Onopgebakerd, b. n. qui n'est pas emmaillote,
e. — laten, ne pas emmailloter. blijven,
ne pas etre emmaillote, e.
Onopgeblazen, b. n. qui n'est pas remple , e.
de vent. — laten, ne pas etre s empli , e. de
vent.
Onopgebonden, b. to. qui n'est pas attaché, e.
Zie Opbinden. laten, ne pas attacker.
ne pas etre attaché, e.
—blijven,
On-.
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Onopgeboord, b, n. qui n'est pas perce , e.
blij yten, ne pas titre
laten , ne pas percer,
perce, e.
Onopgebraiid , b. n. qui n'est pas bride, e. etc.
Zie Opbranden. — laten, ne pas bri`ler.
ne pas etre brine, e.
—blijven,
Onopgebroken, b. n. qui n'est pas ouvert, e.
laten, ne pas ouvrir.
etc. Zie Opbreken.
blijven, ne pas etre ouvert, e.
Onopgebragt, b. n. qui n'est pas eleve, e. etc.
laten, ne pas elever. —
Zie Opbrengen.
blijven , ne pas etre eleve, e.
Onopgedischc , b. n. qui n'est pas seryi, e. —
laten , ne pas servzr. — blijven, ne pas etre
servi, e.
Onopgedolven , b. n. qui n'est pas deterre , e.
etc. Zie Opdelven. — laten , ne ?as deterrer. — blijven, ne pas etre deterre, e.
Onopgedronken , b. n. qui n'est pas bu, e.
laten, ne pas boire. — blijven; ne pas etre bu.
Onopgedroogd 5 b. n. gut n'est pas ache, e.
Onopgeèischt, b. n. qui n'est pas somme, e.
- laten , ne pas sommer. — blijven, ne pas
etre somrne, e. Zie Opeifchen.
Onopgegord, b. n. qui n'est pas retrousse, e.
— laten, Ye pas retrousser.
blijven , ne
pas etre retrousse , e,
Onopgegraven, zie Onopgedolven.
Onopgehelderd, b. n. ineclairci, e.
Onopgeherchen , b. n. qui n'est pas hisse , e.
Onopgehoogd, b. n. qui n'est pas rehausse, e.
- laten, ne pas rehausser. —
, ne pas
etre rehausse, e.
Onopgeklaard, b. n. qui n'est pas eclairci, e.
Onopgekocht, b. n. qui n'est pas accaiare, e.
— laten, ne pas accaparer. — blijven, ne
pas etre accapare , e.
Onopgekweekt , b. n. qui n'est pas eleve , e.
— laten, ne pas elever. — blijven, ne pas
etre eleve, e.
Onopgemaakt, b.n. qui n'est pas appi e. dresse
e. ou monte, e. inach eve , e. zie Opmaken. — laten , ne pas apprêter, dresser ou monter.
ne pas etre appréte, e. dresse, e.
monte , e.
Onopgemerkt, b. n. qu'on n'a pas observe , e.
— laten , ne pas observer. — blijven ye pas
etre observe, e.
Onopgemetfed, b. n. qu'on n'a pas acheve
4 mafonner,, a demi maconne, e. — laten,
ne pas achever, maconner. — blijven, ne pas
etre maconne , e.
Onopgeofferd, b. n. qui n'est pas sacri fi c.
ou immole , e.
Onopgepoetst, b. n. qui n'est pas nettoye, e.
Onopgepronkt , b. n. qui n'est pas embelli, e,
sans ornaments , uni , e.
laten , ne pas
embellir. — blijven, ne pas etre embelli, e;
fig. een youdig, simple, nails, ive, naturel,
le, sans ornaments.
Onopgepropt, ii n. qui n'est pas gorge, 9, on
rempli, e.
Onopgeroepen , b. n. qui n'est pas eveille , e,
etc. Zie Opgeroepen.
laten, ne pas evenler. — blijven, ne pas etre
, e.
Onopgerold, b. n. qui n'est pas roule, e. —
laten , ne pas router.
blijven, ne pas
etre route , e.
Onopgeflagen, b. n. qui n'est pas dresse-, e.
laten, ne pas dresser. — blijven , ne pas
etre dresse, e. Zie Opflaan.
Onopgefloten, b. n. qui n'est pas ouvert, e,
etc. Zie Opfluiten. — laten, ne pas ouvrir.
— blijven, ne pas etre ouvert, e.
Onopgefmukt, b. n. qui n'est pas orne, e.; fig.
qui n'estpas farde, e, nalf,tve,naturel , 14,
sans ornements , simple,
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Onopgefneden , b. n. qui n'estpas entame , e.
— laten , ne pas entamer. — blijven, ye pas
etre entame , e.
Onopgeftroopt, b. n. qui n'est pas retrousse, e.
— laten , ne pas retrousser. — blijven, ne
pas etre retrousse e.
Onopgeteekend, b. n. qui n'est .pas note , e.
— laten ne pas voter.
blijven, ye pas
' e.
etre note,
Onopgeteld, b. n. qui n'est pas additionne, e.
— laten , ne pas addltionner. — blijven , no
pas titre additionne , e.
Onopgetimmerd , b. n. qui n'est pas e.
— laten , ne pas rebützr. — blijven, ne pas
etre rebati, e.
Onopgetooid, b. n. qui n'est pas embelli, e,
' simple, en neglige. — laten, ne pas embellir. — blijven, ne pas etre embelli, e.
Onopgetoomd , b. n. qui n'est pas bride , e.
etc. Zie Optoomen. —laten, ne pas brider.
— blijven, ne pas titre bride, e.
Onopgevoed, b. n. qui n'est pas eleve, e.
laten, ne pas elever,
blijven, ne pas etre
eleve, e.
Onopgevuld, b. n. qui West pas rempli, e. —
laten, ne pas templir. blijven ne pas
etre rempli, e.
Onopgewekt, b. n. qui n'est pas eveille , e.
laten , ye pas eveiller. — blijven, ne pas
etre eveille , e. Zie Opwekken.
Onopgezadeld, b. n. quo n'est pas 'send , e.
laten, ne pas seller. — blijven, ne pas etre
selle, e.
Onophoudelijk, b. n. aanhoudend, continual,
le, assidu, e. continu,e. perpetuel, le. —,
bijw. continuellement,incessamment , sans cesse , sans interruption, toujouz s ; fam. sans
laclier le pied.
Onophoudend, b. n. qui ne cesse pas, continue/, le.
Onoplettend, b. n. Onaandachtig, inattentif,
ive, indolent, e, negligent, e. —, bijw. inattentivement , indoletnnzent, negligemment.
Onoplettendheid, yr. inattention, indolence,
negligence.
Onopiosbaar , b. n. eat niet opgelost kan worden , indissoluble , insoluble, inextricable. —
onverklaarbar, , inexplicable. —, bijw. indissolublement.
maniere inexplicable.
Onoplosbaarheid, yr. indissolubilite , insolubilite. —, qualite inexplicable.
Onoplosfelijkheid, zie Onoplosbaarheid.
Onopmeikzaam , b. n. inattentif, ive, negligent, , indolent, e.
bijw. inattentzvement, negligemment, indolemment.
Onopmerkzaamheid, vr. inattention, negligence, indolence.
Onoppasfend, b. n. negligent, e.
Onoppasfendheid, yr. negligence.
Onopregt, b. n. qui n'est pas sincere, dissimule , e, faux, sse. Een
mensch,
homme el deux visages, un trompeur. — ,
bijw. avec faussete.
Onopregtheid. yr. dissimulation, faussete.
Onopfprakelijk, b. n. buiten opfpraak, onberispelijk, zrreprochable. — 5 bijw. trriprochablement.
Onopwekkelijk, b. n. qu'on no pent reveiller,
ranimer.
Onopwentelbaar, b. n. qu'on ne pent remuer,
qui ne pent etre route, e, en haut.
Onopzettelijk, b. n. qui n'est pas fait, e,
dessein on expres, impremedite e.—, bijw.
em
pas a dessein, sans dessezn , invoiontail
ent.
Onorcle, zie *anorde.
Onordelijk, b. n. deregli; , e, confus, e, de,
range, e, irregulier,,
e , en disordre , sans
or-
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woord beginners te gebruiken, rinipersonnel,
ordre, desordonne , e. —, bijw. confuse(eenpersoonlijk), dat het denkbeeld 'creel
most, irregulierement, sans ordre, en desbeter uitdrukt. —, bijw. impersonnellement.
otdre, pele-mâle.
Onordelijkheid, yr. desordre , derangement ,m. Onperfoonlijkheid, yr. qualite d"un verbe impersonnel ( unipersonnel..)
confusion, f.
Onordentelijk, b'. n. en bijw. gem. Zie °nor- Onpijnlijk , b. n, geene pijn veroorzakend,
qui ne cause _point de douleur, qui n'est pas
delljk.
doulourezix , ease, qui est sans douleur.
Onordentclijkheid, yr. gem. Zie OnordelijkOnplegtig,
b. n. qui n'est pas solemnel, le,
heid.
sans eclat, simple , sans fasts.
Onoverbrengclijk, b. n. onvereenigbaar, ongerijmd, inconsequent, e. incompatible, in- Onprijfehjk , b. n. dat niet verdient geprezen
te worden, qui n'est pas lovable, indigne
conciliable.
de louange, bliimable. —, b;jw. d'une maOnoverbrengelijkheid. yr. onovereenbaarheid,
niece blamable.
ong-enjaidheici, inconsequence, incompatibiOnprofijtelijk , b. n. onvoordeelig, qui West
lite.
pas
profitable, inutile. —, bijw. sans profit,
Onoverdacht , b. n. qui n'est pas considers, e.
inutilement.
Onoverdekt, b. n. qui West pas convert, e,
Onprofijtelijkheid, yr. inutilitd.
decouvert , e. ouvert , e.
Onovereenkomst, yr. inanque de conformite , Onpuntig, b. n. niet puntig, flomp , qui n'est
pas pointu, 0.; fig. met naauwkcurig, qui
m. incompatibilite.
n'est pas ponctu gl , le, inexact, e. —, bijw.
Onovereenkomflig , b. n. incompatible, inconfig. d'une maniere itzexacte.
Sequent, e, qui n'a point de rapport avec,
Zie
Onpuntigheid
, yr. fig. manque ou defaut d'exqui n'est pas conforme 4 , non analogue.
actitude, in. inexactitude.
Overeenkomftig —, bijw. (rune maniere inOnraad 9 m. verwarring , oneenigheid , onrust ,
compatible , non conformement.
desordre, m. desunion, brouillerie. —, geOnovereenkomfbgheid, vr. ongelijkheid, manvaar,, danger, peril, accident fzicheux. —
que ou defaut (le conformite, en. incompationtmoeten, avoir une mauvaise rencontre.—
bilite , dispirits.
rnerken
, y avai,- quelque danger. — ., (in GelOnoverhaalbaar, b. n. qu'on no pent persuader;
denl.) ongeld, taxes, f. pl., frau , m. pl.
zie Overtuigen.
Onoverklimbaar, b. n. qu'on ne pent surmon- Onraadzaam , b. n. qui n'est pas expedient, e.
qui West pas a propos , ce qu'on ne pent conter, insurmontable.
seiller,, qui n'est pas convenable.
Onoverkomeluk , b. n. insurmontable, ineviOnraakbaar,, b. n. qii'on ne saurait toucher.
table.
Onoverfchreidbaar, b. n. onoverfpringbaar; Ouradel .!jk, b. n. met te radsn, qu'on ne sailraft deviners
infrauchissable.
Onoverwinnelijk, b. n. qu'on ne pent vaincre, Ouredbaar, Onreddelijk , b. n. niet re redden,
qu'on ne pent sauver, lediesser, rdtablir, deinvincible.
brouiller ; zie Redden.
Onoverwinnelijkhcid, yr. qualite de ce qui est
Onredelijk, b. n. redeloos, zonder verftandeinvincible.
lijk vermogen, irraisonnable , brute, de pourvu,
Onoverwonnen , b. n. invaincu, e.
e. de raison. De --e, redclooze dieren, lee aniOnoverzicnbaar,, b. n. en bijw. 4 perte de vue ,
maux irraisonnables, les brutes. — 5 beest'
immense.
achtig , naar het redelooze vee gelijkende ,
Onpaar, b. n. oneven, impair, non-pair, inbrutal, e, qui tient de la brute. — 9 met de
egal , e.
billijkheid
itrijdig, onbillijk , tegen de rede,
Onparig , zie Onpaar.
tegen het gezond veritand aandruifchende,
Onparigheid, cr. inZgalite.
deraisonnable , infuste. —, bijw. d'une maOnpartijdig, b. n. impartial, e. neutre, inniere deraisonnable, injustement.
diferent, e. Een — gefehiedichrijver, un histolien impartial , — , bijw. impartialement , Onredelijkheid , yr. onverfland, defaut on manque de raison, m. deraison.
sans partialite.
Onpartudigheid, yr. impao tialiti , neutralite, Onregelmatig, b. n. flrijdig met den regel,
irregulier,
e, anomal , e. incongru, e.heteindifference.
roclite (in de geneesk. van de beweging der
OnparEijd'glijk , zie Onpartijdig, bijw.
ingewandcn ), antiperistaltiyue. —, ongereOnpas , bijw. niet gelegen , als : Te — komen ,
geld, deregló , e. De onregelmatige werkvenir mal a propos, hors de propos, a conwoorden , les verbes irregulieres , on anamaux ,
tre temps. Niets 1tomt u te —, tout vous
m. pl. —, bijw. irtegalierement , incongtis•
convient. Die vraag is te —, cette question
uncut. — van den pots, arythme, in.
est hors de propos. —, niet wel, als : 1k ben
te —, (onpasfelijk), je ne me Porte pas Onregclmatigheid, vr. in egularitd , anomalies
OrTegelmatiglijk , zie Onregelmatig, bijw.
bien, je sum indispose , e.
Onpasfelijk 9 b. n. ongefteld, eenigzins zieke- Onregt, b. n. niet refit, niet regtvaardig,
injuste. — (in de fpraakk.), van de naantintli+pose
,
e.valetuditiait
e
,
trainant,
e.
lijk,
vallen, verbogen, oblique, indirect, e. De
- zijn 9 ne pas se pot ter bien , dtre indispose,
onregte
naamvallen alien , behalve de eerfte
e. incommod' , e.
naamval 9 les cis obliques, In. pl.
Onpasfebjkheid, yr. indisposition, incommodite.
Onpeilbaar,, b. n. dat niet gepeild kan worden , Onregt , o. ongelijk , tort, m. — hebben ,
avoir toot. Iemand onregt doen , faire tort
qu'on ne pent sander; fig. ondoorgrondelijk ,
ei q. q. , grey er q. q. lemand toopen , dat
him utable , iinpenetrable.
hij — heeft, rnettre q. q. dans son tort.
Onpeilbaarheid, vr, profondeur immense; fig.
Hij heeft het grootfle — van de wereld,
impenetrabilite.
it a taus les Costs du monde. —, onbillijkQoperfoonlijk \b. n. in de fpraakk., van werkheld, injustice, f., tort, in. lemand —
woorden, die enkel in den derden perfoon
doen, faire du tort â q. q., potter pi ejudiworden gebruikt , impirsonnel, le. De once ii. — lijden 9 souffiir l'injustice. Gij doer
perfoonlijke werkwoorden, les verbes impel.mij
—, vous me portez prejudice. Te —,
sonnels. AANM. Sommige nieuwere fpraaka tort, injusternent, sans cause. Men bekunftenaars b.ebben hiervoor een gepaster
feintS30
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on Paccuse d tort.
Cchuldigt hem te
Onregtelijk , b. n. injuste , contraire h la
justice.
Onregtig , b. n. injuste. — , bijw. injustement.
Onregtmatig , b. n. itrijdig met het regt
, injuste , contre la loi , contraire
au drort, , e. bijw. illegalement ,
injustement.
, injustice,
Onregtmatigheid, yr.
f., tort, m.
Onregtmatiglijk , bijw. illegitimement ; zie Onregtmatig.
ftrijdig met de
Onregtvaarclig , b. n.
godderegtvaardigheid, injuste, inique.
bijw. injusloos , mechant , e, inique.
Cement , iniquement.
Onregtvaardignetd, yr. injustice, iniquite.
Onregtvaardiglijk , zie Onregtvaardig , bijw.
Onregczinnig , b. n. (in de godsdienstl.) van
de aangenomene kerkleer afwijkende , lzeterodoxe, pas ortodoxe. De ouregtzinnigen ,
les heterodoxes. Een — gevoeleu, une opinion hiterodoxe.
Onregtzinnigheid , yr. heterodoxie , inortodoxie. — eener leer, heterodoxie d'une docto ine.
Onrein, b. n. impur, e. sale, immonde. e
dieren , bites ou animauv immondes. De onreine geest, l'esprit immonde; fig, onkuisch,
impur, e. irnpudique, lubrique, obscene.
—e begeerten, desirs impurs ou impupl. —, bijw. impurement.
diques ,
Onreinelijk , zie Onrein, bijw.
Onreinheid, yr. impuretd , salete ; fig. impudicite , impurete.
Onreinigheid, yr. , zie Onreinheid.
iets
onreins , salete , impurete , ordure.
Onreiniglijk , zie Onrein, bijw.
Onreisbaar,, b. n. niet gefchikt tot reizen , qui
n'est pas propre a voyager.
Onreppelijk , b. n. zie Onroerlijk , ontilbaar.
Onrekkelijk , b. n. ftijf, raide ; fig. ontoegevend , intraitable, qui n'est pas complaisant ,
e, disobligeant , e, pen serviable.
Onrekkelijkheid, vr. ftqfheid, raideur ; fig.
ontoegevendheid, manque on defaut de complaisance, 111. humeur desobligeante.
Onriekbaar,, b. n. niet te ruiken , zonder reuk ,
qu'on nepent sentir,, inodore. Onriekbare
bloemen , fleurs inodores.
Onriibaar,, Onrijdbaar, b. n. van wegen, waarop men niet ridden kan, impraticable.
Onrijm , o. proza , prose , f: Een fchrijver in
—, prosateur.
Onrijp, b. n. niet rijp, groen , qui n'est pas
trier, e, vert, e. verdaud , e. Een onrijpe
meloen , an melon qui n'est pas mar. —
ooft , fruits verts , m. pl. ; fig. onbekookt ,
niet behoortijk doordacht, premature, e.
bijw. fig._ prematurement.
Onrijpheid , vr. qualite de ce qui n'est pas
mar, f , manque de maturite, m., verdeur ,
- raauwheid, erudite.
Onrijpighcid, zie Onrijpheid.
Onroerend , b, n. van goederen , tegenfielling
van roerend, immeuble. Onroerende goederen, immeubles , biens immeubles. AAMM. Het
woordwordt bijna nook gebruikt , dan in verband met roerend , als: roerende en onroerende
goederen , biens meubles et immeubles , tn.
pt. Des biens catels au cateux, zijn goederen , die , naar de hoedanigheid der omftandigheden dan voor roerende, dan voor onroerende goederen worden aangezien. (bij de
regtsg.)
, dat
Onroerlijk, b. n. , zie Onroerend.
Diet bewooeu kan worden , qui ne peut ltre
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retnue , e; fig. ongevoelig , qui ne pent etre
emu, é. insensible.
Onroomsch, b. n. niet tot de Roomsch-Katholijke
Kerk behoorende , qui n'est pas de Peglise
Catholique Romaine , (protestant, e.)
Onrutm, b. n. naauw, eng, etroit ,e , resserre ,e.
Onrust , vr. het tegenflelde van rust, manqua
de repos. — , ongerustbeid, verwarring, angst,
fact. tintoin, tn, inquietude, alarme , f:
trouble , m. Dat baart hem --, Bela lui donne de Pinquietude, lui cause, de Pembarras.
Hij is in groote
est dans de grander
alarmes. De — van zijn hart toonde zich op
zijn gezigt, le trouble de son coeur se marquait sur son visage. —, hevige beweging,
itrijd, dispute, querelle, f, — in een uurwerk, balancier, tn. — in een horologie , le
balancier d'une montre ; fpiraalveer
of flinger, regulateur; sautoir, — , m.
en y r. Onrustig kind of mensch, enfant
remnant ou turbulent, m. personne turbulence,
homme turbulent , garcon turbulent,
tn. femme turbulente, fille turbulente.
Onrustig, b, n, ongerust, inquiet, e, qui n'a
point de repos.. De zieke is —, le malade
est inquiet. De zieke heeft eenen onrustigen
nacht gehad, le tnalade a eu une malenuit,
tone mauvaise nuit. Ben onrustige flaap,
sommeil inquiet. — , woelig , turbulent , e.
remnant, e. Een mensch , un homme turbulent. —, oproerig ,
ease, mu-_
tin, e, turbulent, e. bijw. avec inquietude, avec turbulence. —, seditieusernent.
Onrustigheid, yr. inquietude, f., manque de,
repos ; m. —, turbulence, hameur sedstieuse
ou mutine. — der zieken, angustie.
Onrustiglijk, zip Onrust , bijw.
Onrustmaker , Onrusiftoker , Onrustzaaijer,
m., bronillon, esprit remnant, factieux
turbulent.
Ons , zie Once.
Ons , perfoonl. voornaamw. derde en vierde
naamval, meerv., nous, a nous. Hij ziet
— niet , it ne nous voit pas. Geef — die
boeken , donnez nous ces livres, donnez ces
livres a nous.
Ons (m. en o. Ooze , yr. ). bezittel. voornaamw.
van den eerften persoon des meerv. , notre.
Ons huis, notre maison, f. Onze brpeder,,
notre frere. Onze meid notre servante. On-,
ze wagens, nos chariots. Onze dochters, nos
filles. Het onze Vader,, l'oraison dominicale,
(bij de R. K.) le Pater ( noster ) AANM,
Wanneer Ons niet voor het zelfiland. naamw.
that 2 zet men het op eene andere wijze over,
b. v. : dit huis is ons, cette maison est a
nous , cette maison nous appartient, cette
maison est la notre, c'est notre maison.
ook Onze.
Onfchadelijk, b. n. niet fchadend, qui n'est
as nuisible , innocent, e, gui ne nuit point.
M en — middel , un rernede innocent. —,
bijw. innocemment.
Onfchadelijkheid, vr. qualite de ce qui n'est
pas nuioible, innocence.
Onfchamel , b.
fchaamteloos, impudent, e.
bijw. impudemment , d'une maniere impudente , avec impudence.
Onfchamelheid , vr. impudence , f. manque
pudeur, tn.
Onfchappelijk, b. n, in den gemeenz. fpreektr,
onordelijk , ongeregeld, ddy,egle, e. excessif, ive. bijw. excessivement, avec excef,
a Pexces.
Onfchappelijkheid , yr. in den gemeenz.
fpreektr., dereglement, exces , m.
Onfchitbaar,, b. n, ouwaaldeerbaar , van onfloe,
Ddd
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gef. Vie zoude geenen — in zulke
noemelijke waarde, inappreciable ,inestimafprekken krijgen ? qui n'auroit point de deble qu'on ne saurait assez priser, estimer;
gout pour des propos aussi insipides.
impreciable. Van onfchatbare waarde zijn,
eene onfchatbare waarde bezitten, 'etre d'u- Onfmakelijk, b. n. niet fmakelijk, laf, insipide , fade,, degoiltant ; e.; fig. onaangenaam,
ne valeur inappreciable ore inestimable. —,
walgelijk , desagreable , deplaisant, e. ddbijw. d'une maniere inestimable.
goatant, e.
bijw. desagreablement.
Onfchatbaarheid, yr. quahte de ce qui estinesOnfmakelijkheid, vr. , fadeur,, f. detimable.
goat,
m.
agenstie
, aversion ; fig. desagrdOnfehattelijk, zie Onfchatbaar.
went, m.
Onfcheidbaar, b. n. inseparable, indissoluble.
Een — voorzetfeL, une preposition insepara- Onfmeltbaar, b. n. infusible, qui ne pout titre
fondu, e. — (bij de fcheik.) refractaire.
ble. —, bijw. inse'parablement, indissolubleOnfmeltbaarheid, yr. qualia de ce qui ne peut
went.
titre fondu, e. infusibilia.
Onfcheidbaarheid, yr. inseparabilite, indissoOnfmditelijk, zie Onfmeltbaar.
labilia.
Onfmertelij k, b. n. indolent, e. qui n'excite,
Onfcheidelijk, zie Onfcheidbaar.
qui ne cause point de douleur,, qui n'est
—, bijw. invioOnfchendbaar, b. n.
point doulouteux, euse. Een — gezwel, une
lablement.
tumour indolente.
Onfchendbaarhekl, vr.
Onfpeurlijk, b. n. onbefpeurlijk , imperceptible.
Onfchendelijk, zie Onfchendbaar.
bijw. imperceptiblement. Zie Onmerkbaar.
IL qui n'est pas tranchant, e.
Onfcherp,
emousse, e. , o. hetgene niet fcherp is, Onfpijs, yr. walgelijke fpijs, fiats insipide,m.
als: lemand met — aanvallen, attaquer, q. Onfpoed, tegenfpoed , adversite, malhour, m.
q. avec des batons, fleaux, etc. Men verbijw. lendreef de dieven met fcherp en —, (met al- Onfpoedig, b. n. traag, lent, e.
tement.
lerhande wapenen,) on repoussa les `voleurs
Onfpoediglijk, zie Onfpoedig, bijw.
avec baton ferrat et non ferrat.
Onfcherpheid, yr. qualia de ce quiet emousse. Onfpraakzaam, b. n. ftilzwijgend, silencieux,
gemelijk, zwaarmoedig,
ewe, taciturne.
n. qui -ne pent titre dechird,
Onfcheurlijk,
morose , morne.
e. qu'on ne peut dechirer.
Onfchiftelijk, b. n. dat niet fchiften kan, qui Onfpraakzaamheid, yr. taciturnitd humeur
taciturne.
dat niet gefchift kan
ne peut se cailler.
Onfprekelijk, b. n. niet nit te fpreken, indiworden, qui ne pat titre debroutile, e.
cible, inexprimable, ineffable; —, die niet
onwaarfchijnlijk, invraiOnfchijnbaar, b.
te fpreken is , 4 qui on ne pout parlor, qui
semblable , qui west pas vraisemblable, imn'est pas visible. Vader is —, niet te fpreprobable. —,,bijw. , invraisemblablement.
ken, mon pare n'est pas visible.
Onfchijnbaarheid, vr. invraisemblance, irnproOnflaatkundig, b. n. Onftaatkundigheid, vr.
babilia.
impolitique *.
Onfchikkelijk, `b. n. onzindelijk, malpropre ,
te onpas komen, yeOnstade , yr. als : Te
sale. —, bij w. salement.
nir a contretemps, ne pas venir a propos.
Onfchikkelijktiei,d, yr. onzindelijkheid, tiaa/proOultadig,
zie
Ongeftadi.g.
pretd, saloperie.
Onfchilderbaar, b. n. qui ne peut itrepeint, e. Onftandvastig, b. n. niet fiandvastig, ,inconstant, e. variable, changeant, e. pea conqu'on ne pent peindre.
stant, e. volage, lager, e. instable. in de
Onfchoon, b. n. onklaar, qui n'est pas clair,,
vrihdfchap, inconstant, e. en amitie. —,
, laid,
e. trouble ,non clarifie ,e.—,
Een — mensch , une pirouette.—,bijw. avec
e ; fig. Ongunftig , infavorable.
inconstance, inconstamment.
Onfchoonheid, vr: qualite de ce qui est trouOnftandvastigheid, vr. inconstance, instabililaideur; fig. difformite, laideur.
, humour volage, legerete.
Onfchriftelijk, b. n. niet gefchreven bij overlevering, qui n'est pas ecrit , e. traditionnel, Onftandvastiglijk , zie Onftandvastig.
Onfiemmig,
b. n. ,qui n'est pas unanime,
traditionnellement.
le. —, bijw.
riant , e. partage, e. d'opinions.
Onfchriftmatig, b. n. niet op de fchrift gegrond, qui n'est pas fonde , e. sur Pecriture. Oaifterfelijk, b.n. immortel, le, eviterne. De ziel is
l'ame est immortelle. De onfterfelijke
ftrijdig met de fchriti, contraire a POgonen de onfterfelijken, les dieux imrnorcriture salute.
tels , let immortels , pl; fig. Een' onfterOnfchriftuurlijk, zie Onfchriftmatig.
felijken roem verwerven, acquerir une gloire
Onfchuld , vr. innocence. — , verfchooning ,
immortelle, — maken, immortaliser, rendre
excuse. Zijne — bewijzen zich regtvaardigen ,
immortel ,(dans la memoire des hommes.)
se disculper.
bijw. immortellement,
Onfchuldig, b. n. innocent, e. Hun vonnis verleur jugement les innocente. Onflerfelijkheid, yr. immortalia, eviternia.
klaart hen voor
Onfterk , b. n. qui n'est pas solide, fable,
bijw. innocemment.
dilie , e. sans force.
Onfchuld.iglijk zie Onfchuldig, bijw.
Onfchuldvol, b. n. plein, e. d' innocence, —, onver- Onflerkte , yr. peu de solidite ou de force,
manque ou defaut de solidia ou de force, tn.
niijdolijk , qu'on ne pent dviter, inevitable.
faibiesse.
Onfteriijk , b. n. onbevallig, inelegant, e. —,
Onftichtelijk, onftichtig, b. n. peu ediflant, e.
bijw. d'une maniere inelegante.
scandaleux , euse. bijw. d'une nlaniere
Onfierlijkheid, vr. manque ou defaut d'ileganscandaleuse; scandaleusement.
ce, tn. inelegance.
,Onflaperig ,
n. qui n'est pas grand dormeur, Onftithaar, b. ii. dat niet geftild kan worden,
qu'on ne petit etancher; fig. qu'on ne pent
qui n'a pas envie de dormir. Zie Slaperig.
ataiser ou calmer.
Onflijtbaar, -b. n. onverflijtbaar, qui ne fuse
Onitoffelijk , n. immaariel , le. Onftoffepoint.
lijke zeifftandigheden, substances immaterielOnflijtbaarheid, yr. qualia bit ce qui ne s'use
les , f. pl.
point.
immaterialiti,
aversion, Onfloffelijkheid,
wanfinaak3 degofit ,
Onfinaak,
on
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Onftrafbaar, b. n. onberispelijk, irreprehensi- Ontbakeren , b. w. (ik ontbakerde, heb ontbable irteprochable, qui n'est pas punissable,
kerd), het tegendeel van opbakeren, ailbaintegre. — , bijw. irreprochablement, sans rekeren , desemmailloter, demailloter.
proche , d'une maniere irreprehensibk irre- Ontballasten , b. w. (ik ontballastte, heb ont%
prehensiblement.
ballast), van ballast berooven, dilester,
titer le lest.
On ftra f b aarheid , yr. irreprehensibilite.
Onftraffelijk , b. n. en bijw. Zie Onftrafbaar, Ontbasten, b. w. (ik ontbastte, heb ontbast),
van bast berooven , den bast wegnemen , ont-t
—, b. n. eclit , authentique.
Onftraffelijkheid, zie Onftrafbaarheid.
fchorfen , titer Pecorce, depouiller de l'dcorce,
Onftrekkelijk , b. n. qui n'est pas profitable.
ecorcer.
— brood, pain qui West pas nourissant, pas Ontbedelen , b. w. (ik ontbedelde, heb ontbe:deld) afbedelen , door bedelen trachten te
rassasiant.
Qnftreng, b. n. qui West pas severe, pen severe.
verkrijgen, tacker d'obtenir en mendiant.
Onflrijdbaar, b. n. lafhartig,ltiche , sans coeur, Ontbeenen , b. w. (ik ontbeende , heb ontsans courage ; zie Strijdbaar.
beend), de beenen nit vleesch , enz. doers,
Onftnim , zie Onfluimig.
desosser, titer les os.
Onfluitnig, b. n. hevig , geweldig, fork, im- Ontbeerlijk , b. ii. dat men ontberen kan , dent
petueux , ease , orageux, euse, violent, e.
on pent se _passer, pas indispensable, super.
—, bijw. inutilement.
clapoteux , agite , e. courrouce, e. Een
flu, e,
on:luimige wind, un vent impitueux.
Ontbeerlijkheid, vr. supetfluitd.
—wer,
temps orageux, gros temps, tn. De
Ontbeet , v. t. zie Ontbijten.
zee is —, la mer est houleuse, clapoteuse. fig. Ontberep , b. w. (ik ontbeerde, heb ontbeerd),
hevig 9 driftig , opfluivend, geweldig, impemisfen , tnanquer tie ne pas avoir, etre prive,
tueux , euse, violent , e. ernporte , e. bijw.
e . tie, se passer de, avoir faute de. Ilc kart
impetueusement; fig. impitueusement, rudehet gemakkelijk je me puns aisement paswent, avec violence.
ser de cela. Zich gewennen, om vele dinOnftuimigheid , yr. impetuositd, violence, ves'habituer aux privations.
gen te
hemence, agitation; fig. impetuosite , colere, Ontbering, yr. non-jouissance , privation, f. De
vehemence, violence.— der zee, clapotage,
vrijwillige — van het genot eener zaak, la
Onfluimiglijk, zie, Onftaimig , bijw.
privation volontaire, non jouissance.
Onftuitbaar,, b. n. niet te ftuiten 5 qu'on ne pent Ontbeten 5 verl. deelw. , zie Ontbijten.
retenir.
onweerftaanbaar,, irs esistible.
Ontbieden , b. w. (ik ontbood , heb ontboden),
Ont , voorz. dac flechts in zamenftelling gebevelen te verfchijnen , te komen , laten kobruikelijk is. Men plaatst het voor werkm'en,faire venir, Bonner ordre de venir,
woorden als : ontbijten , ontzetten, enz. en
dower de venir, mander.
beftellen comvoor zulke naamwoorden , die van zoodanige
mander on ordonner d'envoyer, commander.
werkw, ontftaan zijn ; zie de met Ont zamenMen heeft alle vrienden ontboden, on a mangeftelde woorden.
tle tons les parents.
Ontaard, v. deelw. Zie Ontaarden. — , b. n. Ontbieding, yr., ordre, tnandement, tn. Gedenature, d. Een — e zoon, en fils denaregtelijke — 5 dagvaarding, intimation.
ture.
wreed 5 cruel, le.
Ontbajt , o. eerfle maaltijd des morgens na het
Ontaardeling, m. en vr. personne degeneree, f.
fiapen , dejand , dejeiTher. Een uit warme
Ontaarden , o. w. (ik ontaardde, ben ontaard .)
of koude , een uit vleeschfpijzen beftaande —,
verbasteren, eenen flechteren aard aannemen 5
un deje liner el la fourchette, dat de plaats
deginerer,, s'ablitardir,, dechoir de son etat
van een middagmaal bekleedt , dejetTher - dinatured, denaturer. Een ftaat waarin het yolk
ner , ou defeetner dinatoire.
regeert , ontaardt dikwijls in regeringloos- Ontbijten, o. w. (ik ontbeet , heb ontbeten),
etat populaire degeilere souvent en
heid ,
zich ontnuchteren , den eerften maaltijd des
anarchie. Neiging te
degenerescence.
morgens na het ilapen gebruiken, dejeiiner.
Ontaardheid , yr. verbaftering , degeneration, f:
weder
redejeliner. '
abdtardissement, m. — , wreedheid, era- Ontbindelijk , b. n. ontbindbaar, dissoluble,
ante.
qu'on pent Mier ou dissoudre, soluble.
Ontaarding , yr. degeneration, f: abtitardisse- Ontbinden, b. w. (ik ontbond, heb ontbonwent ,
den) , losbinden , het gebondene losdoen
Ontadelen, b. w. (ik ontadelde, heb ontadeld)
detacher, degager, denouer, difaire.
van den adelftand berooven , degrader de noEtnen bond —, detacher tin chien. Eene fchoof
blesse , priver de noblesse; fig. De ondeugddlier une gerbe , van Kier: Ontbonden
den — de menfchen , les hommes se dishonoworden , in de kraam komen. Zijne vrouw is
rent par les vices.
van eenen zoon ontbonden, bevallen , sa femme
Ontadeling, yr. degradation de noblesse.
est accouchee d'un fils. oplosfen , de beftand,
Ontademen, b. w. (ik ontademde, heb ontadeelen fcheiden , decomposer, dissoudre, redemd ) , van den adem d. i. het leven , besoudre. Het vuur ontbindt, lost op , het hout in
rooven , faire perdre Prhaleine, essouffler;
ascii , le feu resout le bois en cendres;
tier, faire perir.
ook ontleden (in de fpraakk.) analyser.
Ontallijk , b. n. talloos, ontelbaar, innombrable.
fig. Een huwelijk
resoudre, dissoudre
Ontallij kheid, yr. qualitó de ce qui est innomon casser tin mariage. Eene verbiudtenis
brable,
nombre infini.
risoudre en engagement. —, ontflaan, absoudre,
Ontankerd, v. d. w. Zie Ontankeren. —, b.
bevrijden , mettre en , delivrer.
a. los van de ankers, (iii de bouwk.) qui
— (in de Godgel.) Ontbonden worden, fter.
n'est pas soutenu, e. par des crampons , prive ,
yen , mourir.
e, de sat; ancre. Een ontankerde muur,, une Ontbindend , tegenw. deelw. Zie Ontbinden.
muraille detachde de ses crampons.
—, oplosfend, (in de fchei- en geneesk. enz. )
Ontankeren, b. w. (ik ontankerde, heb outlosmakend , dissolvant e , resolvant, e.
ankerd), van de ankers berooven, priver de
colliquatif , ive, resolutif, ive Algemeen
ses ancres , detacher les ancres.
(bid de goudm.), alcahest, ns.
Ontankering, yr. privation des ancres.
Ontbinding, yr. action de diner, de detacher,
Ontastbaar, b. u. nieetdstbaar, impalb able.
de,
de degaget , de denouer,, de defttire,
lieDdd2

0NT
ONT
Z34
ont.boezeind), zie Uitboezemen, Zijn hart
lien:dist, denouement , no. —, dissolution, resolution, desorganisation , solution; — van
—, uitftorten , epancher son coeur.
een huwelijk, dissolution d'un mariage, fig. dis- Ontbokfen, b. w. (ik Ontbokfte, heb ontion', absolution , rupture. — Icomposi- bokst), (in Vriesland gebr.) zie Ontfutfelen.
solut
Ontbolfteren , b. w. (ik ontbolfterde , heb
Pion , solution, analyse.
ontbolflerd), van de bolflers bevrijden, titer
(ik ontbitterde, hen ontOntbitteren , h.
le brow, ecaler, etc. Zie Bolfleren ; fig. bebitterd), de bitterheid verliezen, perdre de
vrijden , ale; iemand van zijne dwaasheid—,
son ametture.
fnediger, wiizer maken, deniaiser q. q.; fig.
Ontbindings- of nederploffend vocht, 0. (bij de
fcheik.) precipitant, m.
befchaven , derouiller. Er is aan then jongOntbladeren , b. w. (ik ontbladerde , heb ontblaman nog veel te —, c'est fin jeune homme
derd), van bladeren ontdoen of berooven,
auquel sl y a bien a raboter. '
feuiller,, effeuiller, depouiller de ses feuilles. Ontbolflering, yr. action d'eter le brow, etc. f.
De wind heeft de boomen ontbladerd, le vent
fig. deniaisement, m.
a effeuille les arbres. Het koren wanneer het Ontbond, verl. t. zie Ontbinden.
of
hole"
,effeuiller
,
effaner.
Ontbondelen,
b. w. (ik ontbondeble, heb ontte fterk fchiet —,
bondeld), detadzer ou delier ce qui est lid
Ontbladering, yr. action d'effeuiller, f. effeuiljaargetijde , waarin de blaen faisceaux ou in bottes.
lenient,
deren afvallen, effeuillaison.
Ontbondeling, yr. action de detacher ou de deOntblinden , b. w. (ik ontblindde , heb ontTier.
blind), den blincldoek, enz., wegnemen , Ontbonden, yeti. deelw. zie Ontbinden.
&bander les yeux ; fig. uit den droom hel- Ontbood , verl. deelw. zie Ontbieden.
pen , de waarheid doen zien, desabuser,, de- Ontborrelen, o. w. (ik ontborrelde , ben ontborreld), borrelend nit iets te voorfchijn
tromper, ouvrir les yeux.
komen , saillir or" sortir en bouillonnant.
Ontbloemen, b. w. (ik ontbloemde , heb ontEene
deflorer.
sourdre.
ontmaagden
,
'ontfpringen,
bloemd), fig.
ontbloemde maagd, fine fille defieree. —, o. Ontborreling , yr. action de jaillir on de sortir
w. (met zijn) zijne bloemen verliezen y niten bouillonnant.
bloetjen , defleurir,, perdre ses fleurs. De abri- Ontbrak , verl. t. zie Ontbreken.
koosboomen zijn door den vorst ontblothd , Ontbranden , o. w. (ik ontbrandde , ben ontbrand), beginnen te branden , in brand gebeter Ontbloefema , la gelee a OM les flours des
abricdtiers; la gelde a defleuri les abricotiers.
raken , s'enfiammer,, s'allumer, prendre feu ;
brdler. Van liefde
Ontbloefemen , o. w. (He ontbloefemde , ben
fig. etre pris, ou
ontbloefemd), zie Ontbloemen , in de laatfle
tot iemand — brdler d'amour pour q. q.
beteekenis.
etre epris d'amour pour q. q. Wanneer men
er met hem over fpreekt , ontbrandt zijn toorn,
Ontblooten, b w. (ik ontblootte , heb ontbloot), bloot maken , decouvrir,mettre nu, e,
wordt hij toornig, quand on lui en parle,
biter ce qui couvre, de'pouiller,, (bij
s'enflamme de cohere. Zijn toorn ontbrand.
dechausser. De wortels van eenen boom —,
de op nieuw, son courroux se rallumait.
dechausser fin arbre. Het hoofd —, se de- Ontbreidelen , b. w. ( ik ontbreidelde, heb ontbreideld), den breidel afnemen, debrider,,
couW-ir,, biter le chapeau ou le bonnet. Haar
boezem was half ontbloot, sa gorge itait a
biter la bride a.
deini decouverte. Den hale en de borst op Ontbreideling, yr, action de debrider.
eene onbetamelijke wijze —, se debrailler,, Ontbreiden, b. w. (ik ontbreidde, heb ontse decolleter.,Een meisje met eenen ontbloobreid), het gebreide losmaken , defaire co
ten hale en borflen , une fille decolletee. Het
qui est tricot".
degainer,, tirer l'epee. De gren- Ontbreijen b. w. (ik ontbreidde , heb ontzwaard
bread), het gebreide losdocn, defaire
cticouvrir la frontiere;
zen van troepen
tricot, ou ce qui est tricot" , un ouvrage
ouvrir son coeur , s'ouvrir. Hid
fig. zich
ontbloot zich te veel, it se decouvre trop;
tricot".
it donne trop a connaltre ses affaires, ses Ontbreiden, b. w. (ik ontbreinde , heb ont.
breind), het brein ontnemen, priver de cersecrets , ses pensees. Zich van geld —, se devoile , titer la cervelle a.
nuer d'argent. Van bezetting —, priver de
Ontbreken , o. w: (ik ontbrak , heb ontbrogarnison. Van inwoners
depeupler.
ken) , mangelen, manquer. Het geld ontberooven , priver; van hier ; ontbloot van...;
breekt hem , het ontbreekt hem aan geld,
prive , e, de...., depoutvu, e, de...., del'argent lui manque, ii manque d'argent.
slue, e, dew. Uij heeft zich van alles ontDit portret is zeer gelijkend, er ontbreekt
bloot, om zijne kinderen voort te helpen ,
niets aan dan de fpraak , ce portrait est fort
it s'est depone vu , donne de tort pour avanressemblant, it ne lui manque que /a parole.
cer ses enfants. Hid is van t gezonci verftand
Het ontbreekt ono aan niets, it ne nous manontbloot, it est denue , depourvu de bon sons.
que rien , nous n'avons faute de rien. Er ontDe winter ontbloot , ontbladert 'de boobreekt veel aanit s'en fact beaucoup. De
men van hunne bladeren , Player depouille
les arbres de lour feuilles. Eene ',hats van . middelen — heth, les moyens lui manquent.
Spr. w. Er ontbreekt niets aan , it n'y mankrijgstuig, enz.
ddmunir (une place).
Ontblooting, yr. action de decouvrir, f.,
que pas un ardillon. Het ontbrekende, le
pouillement , depeupleme_nt , denuement ou
deficit.
deniiment, In. ( van de,:- wortelen der too- Ontbreking, yr. manque, de' faut tn. faute , f:
(ik ontbriefde, heb ontmen), ablaqueation, (van een been), (bij Ontbrieven , b.
briefd), rotten en muizen van papier berooheelm.) denudation; fig. privation.
yen,
door
er
brieven
aan zijne vrienden
Ontbod, o. zie Ontbieding.
Ontboden , yeti deelw. zie Ontbieden.
te fchrijven, priver (les rats et les souri,)
du papier en y ecrivant des lettres a ses amis.
Ontboeijen, b. w. (ik ontboeide , heb ont- ,
boeid), de boeijen afnemen, dechainer,, doer Ontbroken, verl. deelw. Zie Ontbreken.
Ontbundelen, b. w. (ik ontbundelde , heb ontles chaines e titer les fers a.
bondeld), zie Ontbondelen.
Ontboeijing, vr. action de dechatner.
Loezemen, b. v,. (ik umbuezeuitic, lief, Outburgeren , b. w. (ik outburgerde, heb ontbur-
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burgerd), van het burgerregt berooven ,
ver du drat de bourgeoisie.
Ontcljferen, b. w. (ik ontcijferde, heb ontcijferd), hetgene in cijfers gefchreven is oplosfen, verkiaren, dechiffrer, expliquer ce
qui est ecrit en chiffre. Een geheins ichrift,
dat men met gemakkelijk — kan, un chiffre
mal aise d dechiffrer; fig, uitleggen, verklaren, dechiffrer, approrondir. Deze brief is
zoo Hecht gefchreven, dat ik hem niet lezen
kan; zie eens, of gij hem — kunt, cette
lettre est si mal dente que fe ne la saurais
lire; regardez, si vous la pourrezdechsffrer.
Outcliferaar, m. dechiffreur.
Ontcufering, yr, action de ddchdrrer, f: dichiffrement , tn.
Ontdachc, b. n. enkel gebr. in: Het is mij—,
cela m'est dehappe de la mdmoire.
deelw. van Ontdoen.
Ontdaan,
Ontdagen , o. w. (ih ontdaagde , ben ontdaagd),
beginnen te dagen , paraitre, poindre.
ontdarmde, heb ontOntdarmen , b. w.
clarmd), de darmen uithalen , titer ou arracher les entrailles , events er. Zie Ontweijen.
Ontdeed, verl. t. van Ontdoen.
Ontdekken , b. w. (ik ontdekte heb ontdekt),
het dekfel van jets afnemen , decouvrir, titer
ce qui couvrait arse chose. Het hoofd —,
zich —, se decouvrir; fig. gewaar worden,
decouvrir, commencer 4 appercevoir. —, viaden, decouvrir, trouver (ce qui n'etait pas
connu). Landen —, decouvrir des terres.
Eenen fchat , deterrer tin tresor. —, openbares, mededeelen, decouvrir, declarer,
manifester , communiquer,, devoiler,, &enter,
dealer tin crime.
reveler. Eene misdaad
devoiler ou eventer un misEen geheim
,
tele. Den aanlegger eener zamenzwering
reveler i'auteur d'une conspiration.
Ontdekker,, m, decouvreur, revelateur,, inventour,, deterreur. Columbus is de ware —
der nieuwe wereld , Colomb est le veritable decouvreur du nouveau monde, de Pilmdrique.
Ontdekken, yr. het ontdekken, action de decouvrir; fig. decouverte, openbaring,
revelation, f: decelement , devoilement , m.
—, het ontdekte, dieouverte.
Ontdekking 5 vr, decouverte. — openbaring,
decdlement, tn. revelation,
Ontdelven , b. w. (ik ontdolf, heb ontdolven ,)
door opdelven affnuden , intercepter , cooper on separer par un fosse, au moyen d'un
fosse. —, door delven wegnemen, Oster . eu
creusant.
Ontdelving, vr. action d'intercepter ou tie cooper par un fosse. —, action dater en creusant.
Ontdobbelen, o. w. (ik ontdobbelde , ben ont
dobbeld,) een gevaar door het werpen met
dobbelfteenen ontgaan , se sauver en gagnant
aux des. Den doocl sauver see vie en gagnant aux des.
Ontdoen , b. w. (ik ontdeed, heb ontdaan ,)
maken, dat iets niet gedaan defame
rompre. Hetgene eens gedaan is, kan niet
weder ontdaan worden, ce qui a eta fait,
ne peat etre defait. Wilt gij dezen knoop
losmaken ? voulez-vous un pea deeens
faire ce noeud?
te niet dQen, detruire,
&fail e , losmaken, afdoen , defaire ,
titer, Zich van zijne kleederen —, se
deshabiller, titer ses habits; fig. Zich van
iets (d. bevrijden,) se defame
se dessaisir de q. ch. Zich van iemand —,
se debarrasser tie q. q.
Ontdoken , yea, d, w. van Ontduiken.

ONT
435
Ontdolf, verl. t. van Ontdelven.
Ontdolven y ved, deelw. van Ontdelven.
Ontdonkeren , b. w. (ik ontdonkerde, heb env,
donkerd ,) heimelijk wegnemen , ontfatfelen ,
verdonkeremanen, enlever secrétement , filouter, escamoter. Zie Ontfutfelen.
Ontdonkering, vr. action d'enlever secretement,
filouterie.
Ontdoogen, b. w. (ik ontdooide, heb ontdooid ,) de hardheid, door vorst veroorzaakt,
wegnemen, degeler. De wind heeft het ijs
in tie rivier ontdooid, le vent a &geld la rivi6re, o. w. (met zijn,) van den ftaat
van bevriezing ontdaan worden, eidgeler, se
degeler.
Ontdooijing, yr, action de degeler, f: &gel m.
Ontdook, verl. t. van Ontdufken.
Ontdragen, b. w. (ik ontdroeg, heb ontdragen 9 ) ontftelen , afftelen, emporter furtivewent, escamoter,, filouter, voter.
Ontdraaljen, b. v. (ik outdraattle', heb ontdraaid) losdraaijen, detortiller. — met eerie
fchroef, devisser, fig. —, voorkomen,-te gaauw
zijw; heimelijk ontnemen, derober un avanCage a q. q.; supplanter q, q, adroitement,
lui donner le croc en jambe.
Ontdraaijing , vr. action de detortiller, de devisser ; fig. action de supplanter,,etc.
Ontdraven, o. w. (ik ontdraafde , beh ontdraafd 7) door draven ontkomen , ontfnapPen 2
fee/zapper, s'evader, s'esquiver.
Ontdroeg, verl, t. van Ontdragen.
Ontdroop, verl. t, van Ontdruipen.
Ontdropen , yen', deelw. van Ontdruipen.
Ontdroppelen , o. w. (ik ontdroppelde, ben
ontdroppeld.) Zie Ontdruipen.
Ontdroppen, b. w. (ik ontdropte, ben ontdropt,) zie Ontdruipen.
Ontdruipen, o. (ik ontdroop , ben ontdropen ,) bij droppels wegvallen, tomber en
degouttant , ou goutte d goatee.
Ontdruppen, o.
(ik ontdrupte, ben ontdrupt,) zie Ontdruipen.
Ontduiken , o. w. (ik ontdook , ben ontdoken ,
4duikend ontgaan of vernujden, eviter (q, ch.)
en se baissant ou en plongeant; fig. ontwij
ken , vernujden, dchapper , eviter, parer.
(q. ch.) Het gevaar eviter le peril.
henen flag —, parer en coup. — 5 verijdevoulut elulen. Hij wilde de vraag
der la question.
Ontduiking , yr. action d'eviter en se baissant
ou en plongeant; fig. action d'echapper, d'dviter,-de parer.
Ontduisteren,
w. (ik ontduisterde , heb Ont..
duisterd, (de -cluisternis doers verdwijnen of
wegnemen ,) lclairer,, illuminer.
Oncdutstering„ vr,- verlichting, action d'iclairer,
fi
;
rage , no.
Ontedelen , w. (ik ontedelde , heb ontedeld*,)
zie Ontadelen.
Onteedigen, b. w. (ik onteedigde , heb onteedigd,) van eenen eed outflaan, &charger
d'un serment.
Onteediging, yr. action de decharger d'un set,.
ment.
Onteenigen, b. w. (ik onteenigde , heb onteenigd,) twist ftoken , fcheiden, verdeelefit,
desunir, brouiller, disfoindre.
Onteeniging, yr, action de desunir, disunion,
disfonction, dissension.
Onteerder, m. caul qui deshonore ,diffeintateur.
Onteeten , b. w. (ik onteerde, heb onteerd,)
iemand van zijne eer berooven, deshonorer,
diffamer, titer Monsieur el, fletrir l'honneur
de, avilir; fig, prostituer. Leue maagd
D dd3
oat-

/836
ONT
NT
ontmaagden, violet deflorer, dishonorer
Uwe aankomst heeft zijn gezigt weder
ou depuceler, tine ifi?lle. Zijna familie
lijk gemaakt, ontfronst , votre arrivde lui a
fami le. Zich —? se deshonodishonarer
rassirene le visage.
rer.
eerloos verklaren, honmr.
Ontfrontfelen, b. w. (ik ontfronfelde , heb
Onteerend, b.
diffamatoire, infarnant, e.
ontfronfeld); Zte Ontfronfen.
dishonorable, deshonorant , e. Een
fpot- Ontfronfeling, zie OntfronLing.
fchrift , une libelle diframatoire.
Ontfronfing, yr. action de derider oft de rasa.Onteerd, b. n. fletri, e.
rener.
Onteering, yr. difamation , f. deshonneur,, loon- Ontfutfelen, b. w. (ik ontfutfelde, heb ontnissemegt , m. action de dishonorer, honte. De
futfeld,) heimelijk ontnemen , escamoter,,
eener maagd, la defloration d'une fille.
filouter, enlever subtilement. lemand zijne
beurs
Ontegenfprekelijk , b. n. niet tegengefproken
escamoter la bourse a q. q.
kunnende worden, ontegenzeggelijk,
Ontfutfeling, yr. action d'escamoter, filoutetestable , indisputable, inconvertible, irre.
vie, f. vol subtil,
fragable. Eene ontegenfprekelijke waarheid, Ontgaan, o. w. *(ik ontging, ben ontgaan),
une veriti incontestable. —, bijw. inconteszich van eene plaats verwijderen, s'en altablement, indisputablement , sans contredit.
ler, dclzapper, eviter, esquiver, fuir, se
Ontegenfpraak , yr. incontradiction.
derober h. Eene ftraf
echapper
une
Ontegenfprekelijkheid, vr. qualite de ce qui est
punition; fig. voor iemand verloren gaan,
incontestable, etc. (zie Ontegenfprekelijk,)
niec aan lets komen, als: de erfenis owing
hem, Pheritage lui ichappa, perdit 1'14incontestabilite .
ritage. —, in het , gaan voorkomen, vooruit
Ontegenflaanbaar, b. n. onweerflaanbaar, irreloopen , devancer,,depasser ,passer. Hij is mij
sistible.
bijw. irresistiblement.
Ontegenflaanbaarheid, yr. irresistibilitd.
m'a devance.— , uit het geheugen gaan,
qui
ntegenwoordig,
b.
n.
niet
tegenwoordig,
echapper a l'esprit , sortir de la memoir e. Zijn
O
n'est pas present, e. absent , e.
naam is mij —, son nom estpasse , eclzappe de ma
Ontegenwoordigheid, vr. absence, f. alibi, m.
tete, memoire.
ontwijken, eviter. Hij
Ontegenzeggelijk, b. n. waartegen men door
ontgaat, ontwijkt mij altoos, waar ik "hem
ontmoet, m'evite toujours partout ou it me
woqrden_ niets inbrengen kan, zie Ontegenfprekelijk.
rencontre. — (zich), bijw. zich vergeten,
te ver gaan, s'oublier, aller trop loin.
Ontegenzeggelijkheid , zie Ontegenfprekelijkheld.
Ontgaf, veil. t. van Ontgeven.
Onteigenen, b. w. (ik onteigende, heb ontei- Ontgallen, b. w. (ik ontgalde, heb ontgald) ,
gend,) van eigendom ontzetten, aliener,
de gal nit visch nemen,dter le felonParner
(d'un poisson.)
privet tie la possession, deposseder.
Onteigening, yr. alienation, depossession, ac- Ontgalling, vr, action d'dter le feel on l'amer
d'un poisson.
tipn daliener.
'aliener,
Ontelbaar, b. n. dat niet geteld kan worden, Ontgelden,
w.
ontgold, heb ontgolden),
bijw,
talloqs, inpombrable, infini, e.
met geld boeten, in dezen zin verouderd :
payer une amende.
innombrablement.
boeten, firaf voor
Ontembaar, b. n. dat niet getemd kan worden,
lets lijden, porter la peine de, payer la foils
enchO. re ou lei pots casses. Hij moest het —,
indomptable, irreprimable. Een — paard ,
un cheval indomptable.
it devait payer les pots cassis.
impossibilitd de damper.
Ontgelding, vr. , action de porter la peine de
Ontembaarheid,
q. ch. —, peine, punition.
Ontemmelijk, zie Ontembaar.
Ontemmehjitheid, zie Ontembaarheid.
Ontgespen , b. w. (ik ontgespte , heb ontgespt),
losgespen , deboucler. Het zwaard
Onterven, b. w. (ik onterfde, heb onterfd ,)
ceindre ou Oster l'epee.
zijne erfgenamen van hunne erfenis verfteken , desheriter,, exhereder, priver de la Ontgesping, Vt. action de deboucler, de diceindre.
succession. Eenen zoon
deshiriter un Ontgeven (zich), b. w. (ik ontgaf mij , heb
mij ontgeven), laten varen, quitter, abanfils, privet- un fils de la succession.
donner ,se de'faire de. Ontgeef u die vordeOnterynig, yr. exheredation , privation de sueringen, abandonnez cis pretentious.
cession. Klagt wegens onwettige, onbillijke
uit
de gedachten laten, ne penser plus el q. ch.,
(bij regtsg.) action d'inofficiosite.
revenir de.
Ontevreden, b. n. niet te vreden, tnecontent,
maken , micontenter. Ontgiftigen, b. tw. (ik ontgiftigde , heb onte. , malcontent, e.
giftigd,) het gift of vergift wegnemen, titer,
Er zijn veel ontevredenen in dezen ftaat, it
donner le poison ou le venin do q. ch.
y a beaucoup de mecontents dans cet itat.
Ontging, veil. r, zie Ontgaan,
mecontentement,
Onteyredenheid,
Ontginnen, b. w. (ik ontgon , heb ontgonnen ,)
sir, desagrement, m.
beginnen op te fnijden , aanfnijden , entamer.
Ontfermen (zich), be w. (ik ontfermde mij ,
Eenen ham —, entamer un jambon. —, van
Eel) mij ontfermd ,) zijne barmhartigheid aan
onbebouwd land , beginnen te bebouwen,
anderen betoonen , avoir pitie' de, avoir corndefricher. Eenen akker
defiicher
passim pour, compatirii. Ontferm u mijner,,
champ. — , Bosfchen -uitroeijen en tot
of over mij , ayez pitie de moi.
houwland maken, asserter. De oude BencOnt_fe,rming, yr. barmhartigheid, misdricorde,
dictijner monniken hebben vele landerijen ontpttie , compassion.
gonnep , les anciens moines de St. Benoit
Ontfijtnelen , b. w. (ik ontfijmelde r , heb ontfijout defriche beaucoup de terres ; fig. aanvanMeld, (Geldersch w.) Zip Ontfutfelen.
gen , beginnen, entamer, commencer.
Ontfonken , b. w. (ik ontfonkte , heb ontaction
Ontginning, yr. action d'entamer.
fonkt.) Zie Ontvonken.
de defricher,, f. defrichement , m.
Ontfronfen, b. w. (ik ontfronfte, heb ontfronst ,)
de rimpels nit het gelaat weggemen,ontrimpe- Ontglanfen, b. w. (ik ontglan,ste, hele ont-glanst.) Zie Ontglanzen.
len , derider, defroncer ; rasserener. De vreugde ontfronst het gelaat , maakt het violijk, /a Ontglanzen , b. w. (ik ontglansde , heb ontglansd,) den glans van,iets afnemen, Oster,
joie deride le front. remands gelaat weder
priver le lustre, ternir.
vrolijk waken, rassirdizer le visage ti q. q.
Out-
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Ontgleden , yeti. dw. van Ontglijden.
Ontgroening , vr. , action de regaler ses co"
Ontgleed, veil. t. van Ontglijden.
etudiants quand on arrive a -Puniversiti.
Ontglijden, o. w. (ik ontgleed, ben ontgleZie Ontgroenpartij.
clen,) door glijden ontvallen, ichapper , Ontgroenpartij , vr., repas qu'on donne a ses cos'ecliapper en glissant , glisser. Het mes
etudiants (au senat), quand on arrive a.ruontgleed rnij, le couteau me glissa des mains;
niversiti , m.
fig. quitter, abandonner.
Ontgronden , b. w. (ik ontgronclde , heb ontOntglimmen , o. w. (ik ontglom , ben ontglomgrond), beginnen te bebouwen, ontginnen ,
men ,) beginnen te glimmen, d. vnur te
defile-her. —, van onderen wegnemen , creavatten; aanglimmen , commencer a prendre
ser par le bas et faire ebouler ce qu'il y a
feu, s'allumer, s'enflammer.
dessus.
Ontglimpen, b. w. (ik ontglimpte , heb ont- Ontgronding, yr. action de defricher, f.,
glimpt), door eenen bedriegelijken fehun
defrichement m. —, action de creaser , par le
jets van den hals fchuiven, justifier sous de
bets et faire ebouler ce qu'il y a dessus.
faux pretextes.
Ontguichelen, b. w. (ik ontguichelde, heb ontOntglippen, zie Ontglijden.
guicbeld.) Zie Cntgoochelen.
Ontglod eljen , b. w. (ik ontgloeide , heb ont- Ontguicheling, zie Ontgooeheling.
gloeld ,) beginnen gloeijend te maken , com- Ontgunnen , b. w. (ik ontgunde, heb ontgund),
mencer a faire roughs-, a rendre ardent; fig.
Zie Misgunnen.
ontvlammen , enfiammer. 'o. w. (met Onthaal , 0. behandeling van iemand , die bij ons
zijn) beginnen te gloeijen , ontglimmen ,
inkomt, reception , f: accueil, m. traitement ,
commencer a prendre feu, s'allumer, s'enaandoen, faire
no. Iemand een goed
ilammer ; fig. s'enflammer.
bonne reception, un bon accueil , ti‘ q. q. ,
Ontglom, veil. t. van Ontglimmen.
le recevoir Nan. Iemand een fiecht — aanOntglommen, veil. deelw. van Ontglimmen.
doen , faire une mauvaise reception, eon manOntgoden , b. w. (ik ontgoodde , heb ontgood , )
vais accueil, a q. q., le recevoir mal. Een
van de goddelijkheid berooven, priver de la
gunffig
une reception favorable.—, maaldivinite, des honneurs divins.
tijd, maal, feestmaal, regal, repas, festin,
Ontgoeden , b. w. (ik ontgoedde, heb ontun pauvre repas.
m. Een fober
goed,) zie Onterven. iemand van zijn Onthaken , b. w. (ik onthaakte, heb onthaakt),
goed berooven, depossdder, priver q. q. de
loshaken , decrocher. Zie Loshaken.
son bien.
Onthaking, yr. action de decrocher.
Ontgoeding , yr. zie Onterving.
depossession. Onthalen , b. w. (ik onthaalde, heb onthaald),
Ontgold, veil. t. van Ontgelden.
of haten 9 door weghalen Ofitnemen , chercher,
Ontgolden , veil. dw. van Ontgelden.
enlever , retirer. De bankier heeft bankeroer
Ontgon, veil. t. van Ontginnen.
gemaakt , gelukkig had ik hem al mijn geld
Ontgonnen , veil. dw. van Ontginnen.
onthaald, le banquier vient de faillir,henOntgoochelen, b. w. (ik ontgooehelde , heb
reusernent j'avois retire tout mon argent.
ontgoocheld,) door goocheling ontfutfelen
Het goed is hem weer onthaald , on dui
of ontnemen, escamoter on enlever subtileenleve le bien.
een onthaal aandoen,
silent ou adrortement.
eenen aankoinenden bejegenen , accuellir
Ontgoochelmg, vr. action d'escamoter on d'enrecevoir , traiter, faire une reception a. Hij
lever subtilement ou adroitement.
heeft nuj zeer wel onthaald,
m'a fort bien
Ontgorden , b. w. (ik ontgordde, heb onttern, trakteren , regaler, traiter, dongord ,) losgorden deceindre. Een paard
ner on repas ou un festin h. Hij heeft ons
desangler un cheval.
flecht onthaald, it nous a regales mal.
Ontgording, yr. het ontgorden, action de de- Onthaling, yr. wegbaling, action d'enlever ,de
ceindre.
retirer, ontvangst, reception , acOntgrabbelen , b. w. (ik ontgrabbelde , heb
cueil, 2B.
ontgrabbeld, ontnemen , enlever , ravir.
Onthaliteren , b. w. (ik onthalfterde , heb ontOntgraten , b. w. (ik ontgraatte , heb onthalfterd), den haliter afdoen , titer le ?icon
graat ,) de graven tut visch doen , titer les
ou le licol h. Een paard
titer le licou
ardtes de Poisson.
tin cheval.
Ontgraven, b. w. (ik ontgroef, heb ontgra- Onthalzen , b. w. (ik onthalsde, heb onthalsd),
veil), zie Uitgraven. —, door graven outonthoofden , decapiter, decoller, trancher ou
nemen , enlever on emporter en bechant.
cooper la téte a. Onthalsd woAen , avoir la
y r. , het Ontgraven , zie UitOntgraving
ate tranchee ou toupee, etre dicapite, e, on
graving.
decolli, e.
Ontgreep, veal. t. van Ontgrijpen.
Onthalzing , yr. action de decaPiter,, de divotOntgrendelen , b. w. (ik ontgrendelde, heb
ler,, decapitation.
ontgrendeld), de grendels of den grendel Onthanden , b. w. ( ik onthandde heb ontlosdoen, deverrouiller. Eene deur —, deh-and ), fig. ongerijf verwekken, embarrasverrouiller one poste.
ser,, incommodes', gdner.
Ontgrepen, veil. deelw. van Ontgrijpen.
Onthanding, y r. fig. ongerijf, embarras, tn.
Ontgrijpen, b. w.
ontgreep, heb ontgreincommodite ,gine, f. inconvenfent m.
pen), afgrijpen , grijpend ontnemen, arra- Ontharen , b. w. (ik onthaarde , heb onthaard).,
cher, liter avec violence, enlever, ravir.
van haar berooven, het haar nittrekken, liter
Ontgroef, veil. t. van Ontgraven.
le poi!, depiler. Het haar doen uitvallen,
Ontgroeijen, o. (ik ontgroeide , ben ontgroeld), ontwasfen, fig., als:/de plak out- Ontharnasfen , b. w. (ik ontharnaste, heb outgroeid zijn, avoir passe Page de discipline,
harnast) , bet harnas uittrekken , Otter la cuin'etre plus sous la ferule. Zie Ontwasfen.
rasse h.
Ontgroenen, b. w. (ik ontgroencte, heb ont- Ontharfenen, b. w. (ik ontharfende, heb ontground), fig. faire subir a un etudiant qui
harfend), zie Ontherfenen.
vient a l'universite (Zie Groen), les cere- Onthaspelen, b. w. (ik ontbaspelde , heb ontmonies tisitees , telles que de regaler quelques
haspeld), van den haspel afwinden, zie ilftie se: catudiants ou le senat.
haspelen.
Out,
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Ontheffen, b. w. Cik onthief, heb ontheven), Onthoud, o. , herinnering, geheugen , memo,re, f, souvenir, m. Naar mgn beste
ontlasten, bevrtjden, decharger; fig. bevroautant que je me rappelle. — , verbbjfplaats
den , verlosfen, delivrer, exempter, decharsijour, no. residence, reti cite, f.
demeure,
ger, dispenser.
Ontheffing , yr. decharge; fig. delivrance, ex- Onthouden , b. w. (ik outhield , heb onthouden) ,
bevatten , inhouden , contenir,, comprendre ,
emption, dispensation.
—, in het geheugen behouden retenir, conserOnthciligen, o. w. (ik onthciligde , hcb ont•
ver dans sa e , se souvenir de, se rapheiligd,) profaner, violer,, dishonorer,,sonilpeler. q. ch. Tk heb het niet —, je ne m'en sonler , abuser des chases saintes , les employer
Wens pas.' Hij onthoudt alles wat htj een
el des usages profanes.
enkel maal hoort , it retient tout ce qu'il
Ontheiliger,, m. celui qui profane, etc. Zie
(zich), zijn verIntend tine seule
Ontheiligen,.profanateur.
blijf
houden, demeurer, sijourner, etre,
Ontheiliging, vr. action de profaner, profa;1
rester. Hij zal zich daar niet lang
nation, f. violement , m. — eener kerk , poln'y restera pas long-temps. terughouden ,
lution.
Ik
ontretenir, garder, ne pas donner.
knevelaar,, exacteur,, concusOntheisteraar,
hond u niet hetgeen ik u schuldig ben, je
sionnaire.
ne vous retiens pas ce que je vous dois. —
Ontheisteren , b. w. (ik ontheisterde , heb ont(iich), zich afhouden , s'abstenir, s'empeheisterd,) plagen, kwellen , plunderen, knecher, s'abstenir. Hij konde zich niet van
velen , verwoesten, vexer, rnaltraiter, pilne pouvait s'empecher de tire.
lagchen
ler,5 ravager.
retenir sea larme.c.
Zich van weenen
Ontheistering, yr. vexation, concussion.
Onthoudend
,
b.
n. matig, die ztch onthoudt,
Onthclderen, b. w. (ik onthelderde, heb ontabstinent, e; sobre. bijw. sobrement.
helderd,) van helderheid berooven, priver
Onthoudendheid, yr., abstinence, sobriete.
de la clartd.
Onthelpen, b. w. (ik onthielp of ontholp , heb Onthoudenis , yr. (verouderd ,) geheugenis ,
tnemoire.
ontholpen,) van huip ontblooten , pt iver de
i., in zijn
Onthouder,, m. die onthoudt,
l'assistance.
geheugen
behoudt , als: Hij is een goed —,
Onthemden , b. w. (1k onthemdde , heb ontterughouder,
s/ a une bonne memoire.
hemd,) het hemd uittrekken, titer la chemicelui qui retient. — van wijn , absteme, m. et f:
se a.
Onthengfelen, b. w. (ik onthengfelde , heb Onthbuding, yr. geheugen, memoire,
verblijven, action de demonm.
onthengfeld), van zijne hengfels losmaken
terughouding, action de retenir.
of berooven, detacher des gonds.
matigheid , abstinence , continence , retenue.
Ontherfend , b. n.fig. breinloos, zot, ecervele,e.
Ontherfenen , b. w. (ik ontherfende , heb ont- Onthozen , b. w. , (ik onthoosde heb onthoosd), de hozen, d. i. de koufen, uitdoen,
herfend), in de vroedkunde eene vrucht de
ter les bas.
herfenpan ontnemen, enlever le crane u un
Onthuiden,
b. w., ( ik onthuidde, heb ontfig.
enfant dont la mere ne pent accoucher;
hold ), van de huid berooven, ecorcher,,
van fchranderheid ontblooten; enkel in het
Ster la peau a.
y eti. deelw. zie Ontherfend.
Ontheupen , b. w. (ik ontheupte , heb ont- fauthuiven , b. w. ( ik onthuifde , heb onthuifd), de huif (Zie Huif) afzetten, van
heupt), uit het gewricht der heup ontwrinde huif ontdoen , decoiffer.
gen, dislOquer la hanche on les hanches; van
Onthulden , b. w. , (ik onthulde, heb onthuld),
hier: Ontheupt, dehanche, e.
fig. van eer berooven , dishonorer.
Ontheuping, yr., action de disloquer la hanche
Onthuldigen , b. w. (ik enthuldigde heb ontou les hanches.
huldigd) niet met de veretschte hulde beOnthield, verl. tijd ; zie Onthouden.
jegenen , ne pas respecter, ne pas reconnaitre.
Onthiet, o. (veroud.), bevel, ordre, m.
Onthijliken, b. w. (ik onthijlikte, heb onthij- Onthulding , yr. fig. action de dishonorer.
like,) van den eclat ontbinden, separer ton Onthullen, b. w. (ik onthulde, heb onthuld),
van hul , of kapfel ontblooten, decoiffer,
mars et une femme.
zie 'Hui.
decouvrir, titer la coiffe
Onthokkebanden , b. w. (ik onthokkebandde ,
heb onthokkeband), losmaken van den band, Onthulling , yr. action de decouvrir on de dicoiffer.
waarmede men in een hok is, vastgebonden ,
iitacher d'un lien qui tient q. q. ou q. ch, dans Onthunkeren, b. w. (ik onthunkerde , heb onthunkerd) door hunkeren verkrijgen , obtenir
une cage, etc.; fig. in vrijheid fiellen , meten mendiant ou a force de mendier.
tre en liberte, Bonner la liberte —, beyr. action d'obtenir a force de
Onthunkering,
roeren, troubler.
mendier ou en mendiant.
Onthollen, o. w., ( ik ontholde , heb onthold), door hollen ontloopen, s'enfuir ; zie Onthuppelen, o. (ik onthuppelde , ben onthuppeld ), door huppelen ontwijken , s'esquiHollen.
ver, s'eloigner on 3'echapper en sautillant.
Onthoofden, b. w. (ik onthoofde heb onthoofd), het hoofd afflaan , decapiter, decol- Onthutfen , b. w. (ik onthutite , heb onthutst);
fig. ontfiellen , troubler, imouvoir, se aeonler,, trancher on couper La tete a; van hier .
eel ter , toucher, effarer ; van hier: onthutst ,
Onthoofd worden, avoir la tele tranchde ou
trouble, e. emu, e. interdit, e. Hij florid
coupee; etre decapite, e; ou decolle, e.
zoo —, verbaasd, dat hij geen woord konde
Onthoofding, yr. action de decapiter, decauitspreken
, it demeura sa interdit qu'il ne
pitation.
saurait prononcer un mot. Hij was geheel— ,
Onthoornen, b. w. (ik onthoornde , heb ontit etait tout effare, etc. Hij is ligt —,
hoornd ) , van de horens berooven , titer les
raakt fchielijk van zijn flak, it se deconcerte
—, in de taal der krijgslieden, als:
cornes
aisement.
emDe gordijnen van een vestingwerk
porter a coups de canon les 'lanes d'un on- Onthuwen, b. w., ( ik onthuwde , heb onthuwd ), een huwelijk fcheiden, tom re un
vrage a cornes.
mariage, separer un marl et une fennve,
Onthorenen, b. w. ( ik onthorende, heb outddmarier.
horend ), zie Ontb.vornen,
Ont.
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Ontjagen 2 b. w. ( ik ontjaagde en ontjoeg, heb
ontjaagd), door vooruitjagen ontnemen, enlever q, ch. a q, q. en chassant ou en poursuivant. 0. w., (met zijn), door snel
jagen ontkomen, echapper a q. q. en courant
bien fort.
Ontjaging, yr., action d'enlever en chassant
on en poussuivant. , action d'echappet
en courant Bien fort. ,
Ontjoeg verl. t. van Ontjagen.
Ontieg, ontijg, Zie Ontijd.
Ontjeugden, o. w. (ik ontjeugde, ben, ontjeugd), zijne jeugd verltezen, oud worden,
vieillir..
Ontijd, m. Onbehoorlijke tijd, temps pen convenable, contre-temps. Ten ontijde , hors de
saison, a contre-temps, hors de propos. Bij
nacht en —, bij avond en —, a heure indue.
Ontljdelijk, zie
Ontudeling, m. en avorton,-vr. Zie Misgeboorte.
Ontijdig, b. n. op geenen gewonen tijd, hors
de saison, Mal 4 propos, andu, e. Gij komt
mij geheel
vows me venez bien mal
propos. Die vraag was geheel cette demande etoit entierement hot s de saison. —, dat
geenen genoegzamen tijd gehad heeft, om
tot rijpheid te komen, of tot volkomenheid
te geraken, premature, e; qui n'est pas mar,
e. vert, e. Eene ontijdige vrucht, un fruit
qui n'est pas
vroegrijpe vrucht,;,
fruit premature. Een—e dood, cue mort previaturee. Ecue ontijdige bevalling , unv couche
avant terme, f., avort,ement , tn. Ontijdige
geboorte, avortement, In; ook: (ontijdeavorton, m. vuil , sale. Een —
huis , une maison sale. —, bijw. hors de saison, teal a propos , a contre-temps, a heure
indue. Spr. w. — fparen brengt geen gewin
aan, autant depend chiche quo large.
Ontij digheid, yr. temps incommode on peu convenable, m, heure
gualite de
f.
ce qui n'est pas
salete.
, e.
Onttjdiglijk, zie Ontijdig, bijw.
Ontug, zie Ontijdig.
Ontijlen, o. (ik ontijlde, ben ontijid),
vooruitijlen, devancer,, passer. —, ontfnappen , ontloopen, echapper, s'echapper.
Ontij veren , b. w. (tk ontijverde , heb ontijverd), den ijver benemen, priver de zele,
diminuer le zele de.
Ontijzeren, b. w. (ik ontijzerde, heb ontijzerd) , ( van een paard) de ijzers afuemen , dérer , biter les fens a.
ontboeijen, dechaifi r,
ner,, titer les fors a (en criminel), le delivrer
de ses fors.
Ontilbaar, b. n. dat niet getild kan worden,
qu'on ne petit soulever, immobile. Ontilbare
have, biens immeubles, m. p1.
,
Ontkakelen, b. w. (ik ontkakelde, heb outkakeld), door kakelen, d, babbelen, aftroonen, obtenir a force de babiller.
Ontkallen, b. w. (ik ontkalde, heb ontkald),
fam., door kallen uit het hoofd praten, als:
Hij liet zich niet dat hij het doen kon ,
quoi qu'on put dire, it se croyait en dtat de
le faire.
Ontkammen, b. w. (ik ontkamde , heb ontkamd), loskammen, demeler avec un peigne.
Ontkapen, b. w. (ik ontkaapte, heb ontkaapt),
behendig ontnemen , ontfutfelen, enlever subtilement , escamoter.
Ontkavelen, w. (ik ontkavelde, heb ontkaveld), door het lot ontnemen, gagner
de q. q. au feu..
Ontkeeren , b. w. (ik ontkeerde, heb ontkeerd)
ontneruen , Weyer, titer, priver.

ONT
Ontkekelen, b. w., (ik ontkekelde, heb ontkekeld), zie Ontkakelen.
Ontkenbaar, Ontkennelijk, b. n. te ontkennen , qu'on pent nier, denier ou desavouer,,
viable, rentable.
Ontkennen , b. w. (ik ontkende , heb ontkertd),
loochenen, nier, denier,,asavouer , renier,
renoncer.
Ontkennend, b. n. (in de Spraakk.) dat ontkent;
negatif, we. Een — woordje , une particule
negative, une negative, —, of ontkennert.!
der wijze, bijw. negativement.
Ontkenner, m. celui qui nie, denie, desavoue.
Ontkenning, vr. negation, action de nier,
f. dent, asaveu, m.
Ontkerkeren, b. n. (ik ontkerkerde, heb ontkerkerd), uit den kerker verlosfen , faire
sortir de prison, elargir, relacher,mettre en
liberte , desemprisonner.
Ontkerkerin g , vr. elargissement,m. relaxation,
raise en liberte.
Ontkernen , b. w. (ik ontkernde , heb ontkernd),
de kern nit de gewasfen doen , de korrels
uit de gewasfen doen, titer le pepin; egrener les dills.
Ontketenen, b. w. (ik ontketende , heb ontketend), van de keten doen, achainer,
desenchainer.
Ontketening, yr. action de dichatner.
Ontkiblielen, b. w. (ik ontkibbelde, heb ontkibbeld), door kibbelen verkrijgen, obtenir
a force de disputer, a force de tracasserier.
Ontkiemen, o. w. (ik ontkiemde , ben ontkiemd), beginnen te kiemen, germer; fig.
ontitaan , voortfpruiten, voortvloeijen, ourfpruiten , s'elever naltre.
Ontklaauwen, b. N
.2 V, (ik ontklaauwde, heb
ontklaauwd), van klaauwen berooven, 8ter
ou cooper les got:11'es, les ongles'; fig. tam.
diefachtig ontnemen escamoter, escroquer.
Ontkleeden , b. w. (ik ontkleedde, heb ont-kleed), de kleederen uitdoen , 'Ozer les habits a , ashabiller fpreekw. Men moet
zich niet
eer men naar bed gait, it ne
fact pas donner son bien avant sa‘mort. —,
(in den bijbeiflij1) ontkleed worden, tierven, mourir. fcheepsw. als: Den kabel
—, lever la fourrure du cable.
Ontkleeding, yr. action de deshabiller.
OntkIemmen o. w. (ik ontkIemde, ben ontklemd), nit de klem , d.
nit angst of
droefheid geraken, revenir d'un serrement de
coeur, revivre. Mijn hart begins te —,'je
commence a me sentir soulage , e.
Ontkleuren, b. w. (ik ontkIeurde, heb
kleurd.), de kleur wegnemen, decolorer,, faire passer, biter la coulenr. De azijn ontkleurt de lippen , le vinaigre decolore les
levres.

Ontkleuring, vr. action de decolorer, d'dter
la couleur.
Ontklimmen, b. w. (ik ontklom, ben ontklommen) , klimmend ontkomen , echapper en
grimpant.
Ontklom, verl, t. van Ontklimmen.
Ontklommen, \Teri. dw. van Ontklimmen.
Ontklouwen, b. w. (ik ontklouwde,- heb outklouwd); eie Ontklaauwen in de fig. beteekenis.
Ontkluisteren, b. w. (ik ontkluisterde, heb
ontkluisterd.), de kluisters afnemen, delivrer
des fers , titer les fors a.
Ontkluistering , yr. action de delivrer des fors.
Ontkluiten, b. w. (ik ontkluitte, heb ontkluit),
de aardkluiten aan flukken flaan, emotter.
Ontkluwenen , b. w. (ik ontkluwende , heb
ontkluwend), bet garen van een kluwen afDdd3
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doen, 8ter (le fil.) de dessus d'un poloton,
defaire tin peloton.
Ontknevelen , b. w. (ik ontknevelde , heb ontkneveld), door knevelarij ontnemen, extorquer par des vexations. —, imand, die gekneveld is, losmaken, &Vier q. q. qui est
garotte, detacher, dlargir,, mettre en liberte , delivrer.
Ontkneveling, yr., action d'extorquer par des
vexations. —, action de delier, delzvrance.
Ontknoopen, b. w. (ik ontknoopte, heb ontknoopt), losknoopen, denouer,, defaire un
meld, deboutonner. Alexander, den Gordiaanfchen knoop niet kunnende —, hakte hem
door, Alexandre ne pouvant defaire le noeud
gordien, le coupa; fig. oplosfen, ,
developper , resoudre , denouer,, expliquer ,
dedinner one explication de. Een rok
boutonner an habit.
Ontknooping,vr. action de denouer ; fig. oplosontwikketing, solution, explication,
(in de letterkunde,)
., denouement,
fdenouement,
m.
t. en verl. dw. van Ontkoopen.
Ontkocht ,
Ontkofferen, b. w. (ik ontkofferrde, heb ontkofferd), uit den koffer nemen, liter du coffre , d'un coffre, d'une malle.
Odtkomen, o. w. (ik ontkwam, ben ontkomen) , wegkomen, ontgaan , echapper, s'esquiver-, se sauver,, s'egader. Het gevaar —,
ecliapper le danger, au, danger.
Ontkoming, yr. action d'eclzapper, evasion.
aan, c'en est fait; tout est
Er is geene
perdu.
Ontkoopen , b. w. (ik ontkocht heb ontkocht),
vets koopen , dat een ander meende te koopen, acheter ce qte Ull autre voulait acheter.
Ontkoppelen, b. w. (ik ontkoppelde, heb ontkoppeld), het gekoppeide losdoen, &coupler, desaccoupler De honden &coupler
les chiens.
Ontkoppeling, vr. action de &coupler,, f:
couplement nesaccouplement , on.
Ontkoriten, b. w. (ik ontkorite, heb ontkorst), de ,korst van vets afnemen, titer la
crate a, defaire de la crate, dcrater.
Ontkoriting, yr. action d'dter la crate.
Ontkrachten, b. w. (ik ontkrachtte, heb ontkracht) , krachteloos maken , van kracht
beroove4, Onerver; affatblir, rendre faible ,
priver de force, liter la force , debiliter,,
t ends e
Ontkrachti lig , yr. action d'enerver f: affaiblissement , m.
Ontkrachtingbrief, m. renverfaalbrief, lettre
d'abolition.
Ontkraufen, b. w. (ik ontkranste, heb ontkranst), enen krans ontbinden en afzetten ,
titer tine guirlande. Het hoofd werd hem,
untkransd la guitlande Fit dtee de sa tete.
Ontkreuken b. w. (ik oatkreukte, heb ontkreukt ,) e kreuken uirdoen, liter les ,
repasser, -cadre viii, e.
Ontkroonen b. w. (ik ontkroonde, heb ontkroond), de kroon ontnemen, van de kroon
berooven, liter la couronne a (decouronner).
Ontkrooning , Yr. action ti'dter la couronne
q•
Ontkroop, verl. t. van Ontkruipen.
Ontkropen , verl. chy . van Ontkruipen.
(ik ontkroop, ben ontkroOntkruipen, o.
pen), kruipend outgaan, ichapper en rempant.
Ontkrullen, b. w. (ik ontkrulde , heb ontkruld) de krullen nit het haar doen, &Ironcler,, defriser.
Ontkuipen, b. w. (ik ontkuipte, heb ontkuipt),
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fig./Door kuiperij. lets ontnemen, priver q. q.
tie q.ch. par des intrigues; z:e Onderkruipen.
Ontkurken , b. w. (ik ontkurkte , heb ontkurkt ),
de kurk afdoen, Oter on tirer le bouchon,
deboucher.
Outkwam, verl. t. Ontkomen.
Ontlaarzen , b. w. (ik ontlaarsde , heb ontlaarsd), de laarzen uittrekken, liter les battes ti, &hotter.
Ontlaclen , b. w. (ik ontlaadde, heb ontladen),
clew last of de lading , af- of uitnemen, liter
le charge tie, decharger. Een fchip decharger un vaisseau, desembarquer ou &batquer lee marchandises. , (in de natuurk.),
van de elektriciteit, exciter on tirer
Ontlader, m. degene, die ontlaadt, dechargettr. —, (in de natuurk. ) excitateur.
Ontlading, vr. &charge, action de decharger,
f. dechargement, m. —, (in de natuurk.),
excitation.
Ontlasten, b. w. (ik ontlastte , hob outlast),
van eenen last bevrijden , decharger q. q. , liter
un fardeau a q. q.; fig. bevrijden, delivrer,
decharger, soulager. lemand van zorgen —,
decharger q. q. de soncis. Zijn hart jegens
ouvrir sets coeur a en anti.
eenen vriend
(zich bevrijden), se decharger, se
Zich
defaire, se debarrasser; gevoeg doen.),
decharger le ventre, aller a la selle, faire
ses necessites. , (uitloopen), se decharger. De
rivier outlast zich in de zee, la riviéte se
&charge dans la over.
Ontlastend, b. n. evacuatif, ive.evacuant, e.
Ontlaster, m. (in de ontleedk.), emonctoire.
De netts is een — der herfenen, le nez est
un emonctoire tin cerveau.
Outlasting, vr, het ontlasten, action de decharger, &charge, f., dechargement , m.
— der vochten, &charge des humeurs, —,
buikzuivering, itoelgang, evacuation ,selle,f.
De ziekte heeft van daagdriemaal
gehad,
le malade a en trois selles aujourd'hui:
makkelnjke —, dejection.
Ontlastplaats, yr. piaacs, om goederen te ontlasten , debarcadour,, m.
Ontlaten, b. w. (ik ontliet, heb ontlaten),
lbslaten, laisser aller,, affranchir,, mettle en
liberte, delivrer. ,( bij fmeden ) week maken , amollir, reirdre rnou, molle; fig. vermurwen, bevredigen, appaiser.
o. w.
(met zip) van het weer, zachter worden,
se radoucir,, se remettre au beau , degeler.
Ontlating, vr. loslating, afranchissement, m.
—, van het weer, radoucissement, m.
Ontlauweren, b. w. (ik ontlauwerde, heb ontlauwercl), van lauweren berooven, priver
d'une couronne de lauriers.
Ontleden, b. W. (ik ontleedde, heb ontleed),
ltd voor lid affnij-den en onderzoeken, anatomicer, dissequer. Eenen hond—, dissequer
on anatonticer tin chien; van hier : Eene
plant —, dissequer' une plante. ituk voor
ituk aantoonen, faire l'analyse de, analyser,
deviser. Eene redevoering —, divisor une dissertation. Zijn gevoelen —, exposer son opinion. —, van een rukken, demembrer, tiepiecer ou depdcer.
onderfcheiden, distinpier, expliquer.
Ontledend, b. n. ontwikkelend, ontbindend,
oplosfend, arzalytique.
outOntleder, m. dissequeur, anatomiste.
knooper eener zaak, analyste.
Ontledigen, b. w. ( ik ontledigde, heb ontledigd), ledig maken, veder. Een vat —,
vider an tonneau. —, verlosfen , vrijinaken,
delivrer, detocher, defaire. Zich —, se
de-
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dibarrasser, se delivrer; ook-: se reposer,
prendre 4111 repos.
Ontlediging, yr. action de vider , evacuation,
fig. delassement, — eener ongeboorne
vrucht (bij de vroetlm.), embrytomie,— der
baarmoeder, openfnijding, hysterotomie.
Ontleding , vr. anatomie, dissection, (van menfchen), androtomie, andratomie.— der teeldeelen, (ontl. k.) aidoiatomie. (van dieren ),
zootomie. — verdeeling , f. dimembrement , m.; fig. — van leengoed (in
het leenflelfel), verdeeling van een leen, depie ,m.
, uiteenzetting, division, analyse.
verklaring, exposition, explication, declaration.
Ontleedkunde , Ontleedkunst, yr. anatomie.
Ontleedkundig , b. n. tot de ontleedkunde behoorende of daarop betrekking hebbende ,
anatomique. —, in de ontleedkunde bedreyen , vend, e, dans Panatornie.
bijw.
anatomiquement.
Ontleedkundige , anatorniste.
Ontlecdmes, o. mes des ontleders , scalpel, m.
Ontleek , verl. t. van 0,ntlijken.
Ontleenen , b. w, (ik ontleende , heb ontleend), leenen, afleenen , emprunter ; fig.
afleiden, putten , deriver, tirer. Het is een
alit het Grieksch afkotnstig woord, c'est un
mot derive du Grec. De maan ontleent
haar licht van de zon , la is ne emprunte sa
van eenen lumihre du soleil. Eene gedachte
fchrijver emptunter zone pensee d'un autour.
Ontleening, yr. emprunt , on. action d'emprunter ; fig. derivation.
Ontleeren , b. w. (ik ontleerde , heb ontleerd ),
vergeten , afleeren , wat men geleerd heeft ,
desapprendt e oublier. — doen vergeten,
afwinnen, afleeren , faire oublier; zie Afleeren.
Ontlegeren , b. w. (ik ontlegerde, heb ontlegerd) , van eene belegering verlosfen , lever
le siege de.
Ontlegering, vr. , action de lever le siege d'une
place.
Ontleggen , b. w. (ik ontlegde , ontleide ,
en ontlei , heb ontlegd en ontleid) , verplaatfen, titer de saplace, deplacer. — nit de
gedachte brengen, faire oublier, dissuader.
Ontleiden; zie Verleiden, misleiden.
Ontleid, verl. dw. van Ontleggen.
Ontleide , verl. t. van Ontleggen.
Ontleken , verl. dw. van Ontlijken.
Ontleken , o. w. (ik ontleekte , ben ontleent),
zie Ontlekken.
Ontlekken o. w. (ik ontlekre , ben ontlekt)
door lekken ontvallen, tinier en degouttant ,
degoutter, suinter.
Ontlenden , b. w. (ik ontlencide 9 heb ontlend),
lendenlam maken, disloquer la hanche ou les
hanches ; zie Ontheupen.
Ontliep , verl. t. van Ontloopen.
Ontliet , verl. t. van Ontlaten.
Ontlijken , o. w. (ik ontleek , ben ontieken),
niet weer gelijken avow perdu ressemblance,
ne plus ressembler.
Ontlijmen, b. w. (ik ontlijmde , heb ontlijmd,
van lijm ontdoen , het gelijmde losmaken
digluer; , decoller, ddtacher.
Deze %roger
heeft zich niet kunnen
cot oiseau n'a pu
se degluer.
Ontlijsten , b. w. (ik ontlijstte, heb ontlijst),
uit de lust nemen , titer du cadt e, titer le cadre.
Ontlijsting, yr. action d'eter le cadre.
Ontlijven , b. w. (ik ontlijfde , heb ontlijfd),
dooden , trier, eter la vie a.
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Ontlijving , vr. action de tuer, d'eter la vie.
Ontloken, verl. dw. van Ontluiken.
Ontlokken, b. w. (ik ontlokte , heb ontlok" ,)
door uitlokken verwerven , enlever ou eter
subtilement ; fig. lemand een geheim —,
tirer un secret de q. q..
Ontlokking, yr. action d'eter ou d'enlever
subtilement.
Ontlooden , b. n. (ik ontjoodde , heb ontlood),
nit het lood nemen tirer ou titer du plomb.
9
Outlook , verl. t. van Ontluiken.
Ontloopen, o. w. (ik ontliep, ben ontloopen),
door loopen wegkomen Of ontkornen, s'en aller,
echapper,,s'esquiver on eevader en courant, se
sauver, enfiler la venelle. De dief ontliep den
geregtsclienaren , le voleur echappa aux mains
des sergents ; fig. Gij zij t meester to
vroeg —, vous avez quitte votre maitre trop
tit, vous n'entendez pas voile metier. —,
ontvlocijen ? wegloopen, afloopen , s'ecouler. De wijn ontliep het vat, le vin s'ecoula
le tonneau. Zijn water ontloopt hem , , i1 ne
pout retenir son urine ; fig. Wij — elkander
niet veel, nous ne differons gueres, nous nous
suivons de pres. Mij ne jaren — de uwe niet
veel, nous ne differons gueres en dge, je ne
suis pas beaucoup plus age yue vous.
Ontlooping, vr. evasion, fuate, f. —, iconic'Bent, m.
Ontlorren, b. w. (ik ontlorde , heb ontlord),
met bedrog ontfutfelen , enlever on eter par
supercherie.
Ontiorfen , b. w. (ik ontlorste, heb ontlorst),
door bedriegelijken handel ontvreemden (zie
Lorfen), prover de q. ch. en prenant a credit, escroquer.
Ontiosfelijk 9 b. n. oplosfelijk, dissoluble, resoluble; fig. verklaarbaar, explicable.
Ontlosfen, b. w. (ik ontlostte , heb ontlost),
losdoen, losmaken, detacher,defaire,delier,
declouer,, etc. Zie Losdoen en Losinaken. —,
bevrijden, delivrer, elargir, mestre en liberte. —, ontlasten, ontheffen , decharger,,
delivrer. —, ontlaten , doen fmelt9, tremper,, dissoudre, fait e fondre. —, ontwarren,
nit de war maken , ,resoudre , expliquer,
eclaircir.
Ontlosfing , yr. action de detacher, etc. (zie
Ontlosfen.) —, decharge, f , aechargement,
m. —, action de delivrer, delwrance. —,
dissolution , fonte. —, action d'expliquer, declaircir,, solution, explication, f. eclaircissewent , m.
Ontluiken, b. w. (ik outlook, heb ontloken),
openers, open maken, ouvrir. Zich — a
s'ouvrir. —, openbaar maken , vertoonen,
ouvt ir, decouvrir, montrer.—, o. w. (met zijn)
opengaan , zich openen , s'epanouir,9 clorre.
Ontluiking, yr. action d'ouvrir, etc. Zie Onto.
luiken. —, epanouissement , m.
Ontluisteren , b. w. (ik ontlulsterde , heb our.
luisterd) , van luister berooven , eter le
lusts e de, ternir, ptiver de son éclat. —,
verduisteren , obscut cir. Dat heat zijnen
roem grootelijks ontluisterd, cela a beaucoup
obscurci sa gloire.
Ontluistering, vr. action tie ternir, ternissure,,
Ontmaagclen , b. w. (ik ontmaagde , heb ontmaagd) van den maagdom berooven, eene
maagd van hare eer berooven, defiorer , depuceler,, dishonorer.
Ontmaagding, yr. action de deflorer, de depettier, defioration.
Ontmagten , b. w. ( ik ontmagttc, heb antmagt), van zijne magt berooven , privet- de
sa force of., de ion pouvoir, affaiblir , rendre
foible,
Ont-
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Ontmagtigen , b. w. (ik ontmagtigde, heb ontmagtigd), van zijne magt of gezag berooven,
door overmagt zijne magt ontnemen, priver
de son ponvoir, ou de son autorite.
Ontmaken , b. w. (ik oncmaakte , heb ontmaakt) ,
ontdoen, afbreken, demolzr,, rompre,
monter,, de'fizire. —, krachteloos maken,
annuller, andantir. —, onteryen, deshdriter, exhdreder, priver d'une succession.
Ontmaking, yr., action de ddmolsr, etc. ; zie
inzond., onter ying , action
Ontinaken.
d'exIscreder,, exhdredation, a' ction de deshither.
Ontmannen , b. w. (ik ontmande , heb ontmand) , eene befchaafde uitdrukking your het
ruwe woord Lubb'en, cizeitrer, rendre eunuque, mutiler. van de mannelijke eigerfCchappen berooven, biter la vigueur male,
enerver, dmasculer. —, van het leven berooven,
ontzielen, biter la vie a ,tuer,— 5 den moed
benemen, moedeloos maken, biter le courage,
decourager. —, van mautchap ontbloocen of
berooven biter Pequipage d'un vaisseau,
desarmer.
Ontmanning, yr., action de clzdtrer,, castration , mutilation, emasculation. —, action
ter la vigueur male, d'enerver. —, action
de toter. —, action de decourager,.,
decouragement, m. , action de dduarmer 5
1. desarmement, m.
Ontmantelen, b. w. ((ik ontmantelde, heb ontmanteld), eigenlijk den mantel afdoen; doch
meestal worth het enkel gebruikt van het
flechten der vestingwerken , dernanteler.
Ontmanteling, vr., action de ddmanteler,,f.
mantelement , m.
Ontmaskeren, b. w. ( ik ontmaskerde, heb ontmaskerd) , het masker afrukken, titer le masque, demaquer; fig. In deszelfs ware gedaante yooritellen , demasquer. Deze mensch
wil fchijnen , hetgene hij niet is, ik zal hem
n'est
cet homme vent paraftre co
pas, je vais le demasquer.
Ontmaskering, yr. , action de demasquer.
Ontmasten , b. w. (ik ontmastte , heb ontmast),
(zeew.) van masten berooven, eater le mat on
les mats d'un vaisseau,demater. Len ontmast
fchip, tin vaisseaudemdtd.
Ontmenscht, b. n. ontaard, inhumain, e, denature, e. cruel, le, barbare.
Ontmergen, b. w. (ik ontmergde , heb ontmergd) het merg uitdoen , titer la modlle,
fig. , ontzenuwen, y erwufd. maken , enerver, afraiblir.
Ontmodderen , b. w. (ik ontmodderde, heb
ontmodderd 9 ) den molder wegdoen, nit het
flijk halen, abourber, biter ou tirer la bourbe ; fig, Ontblooten , priver, asambourber,,
depetrir q. q. du bourbier.
Ontmoedigen , b. w. (ik ontmoedigde, heb
ontmoedigd), den moed benemen, moedeloos
maken , ea ter le courage a, decourager, faire
perdre le courage.
Ontmoediging, yr. , action de decourager,
couragement , tn.
Ontmocten, o. w., (ik ontmoette, heb en
ben ontmoet), in het gaan tegenkomen 9 rencontrer, trouver en son chernin; fig. vinden ,
aantreffen, rencontt er , trouver. —, overkomen , te beurt yallen, arriver. Welke wreedheid is haar daar ontmoet? queue cruautd lui
arriva bejegenen, recueillir, recevoir, traiter. AANM. Niettegenftaande de
peer Weiland wil, dat dit werkwoord onzijdig zij en den derden naamval beheerfche,
vindt men ZQO veel voorbeelden bij de beste
fchrijvers van den bedrijvencien norm, dat
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men geene taalzonde begaan zon, indiert men
fchreve: Ik hob horn ontmoet, enz., en het
ook voor een bedrijvend werkwoord hielde.
Ontmoeting, yr. het ontmoeten , action de
rencontrer. Eerste —, revoir, m. — inzonderli. wedervanng, rencontre , aventure, f.
accident, m.
Ontmommen , b. w. (ik ontmomde , heb ontmomd ), zie Ontmaskeren.
Ontmomming, zie Ontmaskering.
Ontmosfen , b. w. (ik ontmoste , heb outmost),
het mos van iets wegnemen, iron la mousse.
Ontmannen, b. w. (ik ontmuntte, heb ontmunt,) eene oude munt yernietigen , mu geld
met eene nieuwe munt te flempelen, mettle
tine monnaie hors de tours pour en frapper
une autre.
Oncmunten , o w. (ik ontmuntte, ben ontmunt),
nit het geheugen gaan, als: Hij is mij geheel ontinunt, j'ai oublid ses traits, je ne le
reconnais plus.
Ontmuren, b. w. (ik ontmuurde, heb onemuurd), van muren of vestingwerken oustblooten, raser les murailles ou les fortifications de , biter les murailles , ou les fortifications de, dOmanteler, demurer.
Ontmuring, yr. action de demanteler,f: demantelement ,
Ontnagelen, b. w. (ik ontnagelde, heb ontnageld), de nagels uittrekken 5 declouer,, arracher les clous. —, van zijne nagels berooven, priver de sec ongles. —, van vernageld
gcfchut, desenclouer.
Ontnam, verl. t. van Ontnemen.
Ontnemen, b. w. (ik ontnam , heb ontnomen),
ontftelen, afnemen, eater, arracher,, ravir,,
priver de.
Ontoeming, yr. action d'dter, f. ravissement,
tn. privation.
Ontnestelaar,, m. dinicheur,, zie Ontnestelen.
Ontnestelen, b. w. (ik ontnestelde , heb ontnesteld), de nestels losmaken, flimsier les
aiguillettes.
Ontnestelen , b. w. (ik ontnestelde , heb ontnesteld) nit her nest nemen , denicher; fig.
nit het bed ligten, enlever du lit. — , vroeg
doen opftaan, forcer q. q. de se lever de boss
matin.
deniOntnesteling, yr. action tie denicher,,
chement , m.
(ik
ontnevelde,
heb
ontOntnevelen , b. w.
neveld), 'den nevel verdrij yen, fa/re disparafts e le brouillard , dissiper le brouillard ;
fig. ophelderen, dclaitcir, rendre clair.
Ontnomen , veil. deelw. van Ontnemen.
Ontnoppen, b. w. (ik ontnopte, heb ontnopt), de noppen afrukken, noper,, biter les
noeuds qui sons sur le drap; fig. user.
Ontnuchteren, b. w. (ik ontnuchterde, heb
ontnchterd), iemand nuchteren waken, desenivr-er,, faire revenir q. q. d'une ivresse ;
fig. ontheffen, bevrijden, ontdoen , ddlivrer,
een ontbijt geven, donner tin
defaire..
dejeaner a faire deje finer , prendre son dio. w. (met zijn), dronken zijnde
fader.
weder nuchteren worden, se eldsenivrer.
Ontnuchtering, yr. het ontnuchteren, action
oatde desenivrer, f. desenivrement ,m.
bijt , dejedni dejeaner,, m.
OntoegaAkelijk, b. n. ongenaakbaar,, inaccessible,
dont on ne pent s'approcher.
Ontoegankelijkheid , Yr. ongenaakbaarheid
inaccessibilite.
Ontoegevend, b. n. oninfchikkeIijk, peu complaisant , e. severe, ddsobligeant , e, qui
n'est pas condescendant, e, inflexible, pas

indulgent.
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Ontoegevendheid, yr. 'native de complaisabce
ou de condescendance, severite , infiexibilitd.
Ontoevriefelijk , b. n. dat niet kan toevriezen,
qui ne peut se geler, se congeler.
OntOogen , b. w. (ik ontOogde, heb ontOogd),
van zij ne oogen berooven, priver de ses
yeux.
Ontoomelijk , b. niet te betootnen , indomptable , qu'on ne saurait dompter,, ou domter.
Ontordenen , b. w. (ik ontordende , heb ontordend ,) in wanorde brengen , inettre en
desordre.
Ontouderen, b. w. (ik ontouclerde , heb ontouderd), van zijne ouders berooven , priver q. q. de ses parents , tuer les parents de
q• q•
'Ontpakken, b. w. (ik ontpakte , heb ontpakt),
lospakken , deballer,, depaqueter.
Ontpakking, yr. action de &bailer ou de depaqueter , f deballage,
Ontpanden, b, w. (ik ontpandde , heb ontpana), verpande goederen ontflaan , degager,,
retirer ce qui est en gage.
Ontpanding, vr..action de degager,, f. degagesilent ,
Ontparen , b. w. (ik ontpaarde, heb ontpaard),
het gepaarde fcheiden , depareiller on deparier.
Ontpekelen, b. w. (ik ontpekelde , heb ontpekeld), van pekelachtigheid bevrijden ,
dessaler, titer la saumure de.
Ontplaatfteren , b. w. (ik ontplaatfierde, heb
ontplaatfterd), zie Ontpleikeren.
Ontplanten ,
w. (ik ontplantte, heb ontpiant) , het geplante uitroeijen , deplanter.
Ontplanting, yr. action de deplanter.
Ontpjeisteren, b. w. (ik ontpleisterde , heb
ontpleisterd), de pleister afhalen, titer l'empia tre de.
Ontpleiten, b. w. (ik ontpleitte , heb ontpleit), door pleiten afwinnen, gagner
force de plaider.
Ontploffen, b. w. (ik ontplofte, heb ontploft ), (in de fcheik.),' ploffend neervallen ,
tomber avec fracas , decrepiter, atoner.
Ontploffing, yr, (in de fcheik.) detonation.
Ontplonderen , b. w. (ik ontplonderde , heb
ontplonderd), zie Ontplunderen.
Ontplondering , zie Ontplundering.
Ontplooijen, b. w.
ontplooide , heb ontplooid,) de plooijen uitdoen, deplier, tieployer.
Ontptooijing, yr. action de deplier, tie deployer.
Ontploos, verl. t. van Ontpluizen.
Ontplozen , verl. deelw. van Ontpluizen.
Ontpluimen , b. w. (1k ontpluimde , heb outpluimd ,) van pluimen of vederen berooven,
titer les plumes, deplurner,, plunier.
Ontpluiming, yr. action de de'plumer, de pinmer.
Ontpluizen , b. w. (ik ontploos , heb ontplozen), wegnemen , enlever, titer; fig. onderzoeken , eplucher,, examiner, decouvrir,, trouver.
Ontpluizing , yr. action d'enlever ; fig. action
d'examiner, f: examen, m.
Ontplukken , b. w. (ik ontplukte , heb ontplukt), door plukken wegnemen, cueillir,,
at rather.
Ontplunderen, b. w. (ik ontplunderde , heb
ontplunderd), door plundering ontnemen
_tiller, enlever en pillant; fig. fain. de'froquer.
Ontplundering, Yr. action de pilfer, f.
in.
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Ontpoorteren, b. w. (ik ontpoorterde , heb ontpoorterd), van het poorterregt, d. burgerregt , berooven , privet- du droit de bourgeoisie,
Ontpoortering, yr. privation du droit de bourgeoisie.
Ontpragchen, b. w. (ik ontprachte , heb outpracht), door pragchen verkrij gen , obtanir en mendiant.
Ontpraten 9 b. Av. (ik ontpraatte 9 heb ontpraat),
uit het hoofd praten , dissuader q. q. de q.
ch. , detourner q. q. de son dessein.
Ontprating, yr. atrading„ action de dissuader,
de detoutner,, dissuasion.
Ontpreken , b. w. (ik ontpreekte, heb outpreekt ,) door een Lang en welfprekendsvoor2
ilet ontraden , dissuader, (par des discours
eloquents.
Ontpurperen , b. w. (ik ontpurperde , heb Ont.
purperd ,) van het purper berooven, priver
de son pourpre.
Ontraden , b. w. (ik ontried, heb ontraden ,)
afraden; deconseiller,, dissuader; zie Afraden,
Ontrader,, zie Afrader.
Ontrading , yr. action tie dissuader, dissuasion;
zie Afrading.
Ontrafelen , b. w. (ik ontrafelde, heb ontrafeld ,) losrafelen , uitrafelen, ddfaire le tissu de, effiler.
Ontramponeerd, b. n. van fchepen, door formen , enz. onbruikbaar geworden , Mahn , e,
en mauvais itat. Een — fchip, un vaisseau
delabrd.
Ontranden , b. w. (ik ontra-ndde, heb outrand,) den rand of de randen van jets wegnemen, titer le bord ou les bords de q. ch.
Ontredderen , b. w. (ik ontredderde, heb oatredderd), reddeloos maken , ddlabrer.
Ontreddering, vr, action de ddlabrer,, f. delabrement, in.
Ontreden , verl. deelw. van Ontrijden.
Ontreed, verl. t. van Ontrijgen.
Ontreeg, — — Ontrijgen.
Ontregen,
deelw. van Ontrijgen.
Ontreinigen , b. w. (ik ontreinigde , heb ontreinigd,) onrein maken , bezoedelen, salir,
souiller, infector, tacker.
Ontreiniging, vr, morferij, action de souiller,
de salir, salissure.
On tremmen b. w. (ik ontremde , heb ontremd),
den fpanriem, eenen ketting van een ,wagenrad of wiel , wegnemen, losmaken, asenrayer.
Ontrennen, o. w. (ik ontrende, ben ontrend),
rennend ontkomen, &hatter au galop, devancer en galopant.
Ontrent , zie Omtrent.
Ontried, verl, t. van Ontraden.
Ontriemen, b. w. (ik ontriemde, heb ontriemd,) den Hem of gordel afnemen deceindre , dessangler.
Ontrijden , b. w. (ik ontreed , heb ontreden,)
in een rijtuig doen ontkomen, faire ichappor en voiture. — , o. w. (met zijn 9 ) in een
rijtuig of te paard ontkomen , echapper ou se
sauver en voiture ou a cheval.
Ontrijding , yr. action d'echapper on de se sauver en voiture on a chevaT.
Ontrijgen, b. w. (ik ontreeg, heb ontregen,)
losrugen, defacer.
Ontrijven , w. (ik ontrijfele , heb ontrijfd,)
onthouden, ongemak aanbrengen , incommoder,, priver de q. ch. dont on" ne pout te
passer.
Ontrijving, yr. privation, deg. ch. dent on ne
pout sepasser.
Ontrimperen , b. w. (ik ontrimpelde , heb onto
rimpeld), de rimpels -wegtrekken , gladmaken,
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ken, faire passer les rides , derider. De
yreugde ontrimpelt het voorhoofti, la joie
deride le front.
Ontrimpeling, yr. action de derider.
Ontroeijen , b. w. (ik ontroeide , heb ontroeid),
roeijetad doen ontfnappen, faire echapper
orce de rames.
o. W. (met zijn) roeijenfde
ontihappen, echapper a force de rames.
vooruitroeijen, devancer q. q. en ramant.
Ontroeren , b. w. (ik ontroerde , heb ontroerd),
in eene onrustige beweging brengen, troubier,, agiter. —, grooteltjks ontrusten , troubier,, agiter , consterner,,deconcerter , emouvoir, inquieter , effarer.
Ontroerents, ontroering, yr. trouble, m. agitation, consternation, emotion, inquietude;
zie Ontfleitenis.
Ontroesten , b. w. (ik ontroestte, heb ontroest) den roest wegnemen, titer la rouille,
derouiller.
Ontroesting, vr. action de derouiller.
Ontrollen , b. w. (ik ontrolde, heb ontrold),
losrollen, openrollen, derouler,, developper,,
deployer. —, op de wiize der zakkenrollers
ontnemen, escamoter.
o. w. (met zijn)
rollend ontvallen, echapper en roulant. Hem
is geene traan ontrold, tl ne lui est pas tornbe une larme des yeux. fig. tomber, echapper. Deze gedachten ontrolden mij ces pensees m'ont echappe.
Ontronfelen, b. w. (ik ontronfelde, heb ontronfeld) , door ronfelen ontnemen, debaucher.
Deze twee knechts zijn hem ontronfeld, ces
deux garcons lui sont debauches.
Ontronieling, yr. action debaucher.
Ontroomen, b. w. (ik ontroomde, heb ontroomd), den room afnemen, afroomen, &rimer,, titer la crime de.
Qntroomtng, yr. action d'ecremer.
Ontroostbaar, b. n. niet te troosten, inconsolable. —, bijw. inconsolablement.
Ontroostbaarheid, yr. etat inconsolable, m.
Ontroostelijk , zie Ontroostbaar.
Ontrooven , b. w. ontroofde , heb ontrooft1),
met geweld ontnemen, enlever, ravir, voter, Otter.
Ontrooving, yr. enlevement, ravissement ,
vol ,
Ontrouw, yr. trouweloosheid, infidelite , deloyaute , petfidie, trahison. — in het waarnemen van eenen pbst, malversation.
Ontrouw, b. n. trouwloos, infidele, deloyal, e. traitre, .perfide.—, bijw. infidekwent, daoyalement perfidement.
Ontrouwelijk, zie Ontrouw, bijw.
Ontrouwigheid, zie Ontrouw, yr.
Ontruimen, b. w. (ik ontruimde, heb ontruimd), engte yeroorzaken , prendre beaucoup de place. Deze tafel ontruimt de kauser, cette table Arend trop de place, gene,
dans la cliambre. —L, plaats makers , door lets
weg te nemen, eider, faire place en Otant
q. ch. —, verlaten , evacuer. De foldaten
zullen morgen de clad —, les soldats evacueront clemain la place. Ontruitn hem deze
plaats, cedez lui cette place. fig. Met den
dood faire vaguer (un emploi) en moilrant. Hid heeft dat ambt door zijnen dood
ontruimd, it a laisse cet emploi vacant par
sa mort.
Ontruiming, vre action de prendre beaucoup de
place. — evacuation.
Ontrukken , b. w. (ik ontrukte, heb ontrukt),
met geweld ontnemen, arracher, enlever de
losrukken ,
force, emporter de, force.
sauver q. q, d'un'
iemand het gevaar
danger,

ON T
Ontrukking, yr, action d'arracher, f: enlevement, m.

Ontrunnen, o.
(ik ontrunde , ben ontrund),
zie Ontrennen.
Ontrusten, b. w. (ik ontrustte, heb ontrust),
de rust benemen, iemands rust iloren, troubler,, inquzeter,, agiter , alarmer. Zich —
s'inquieter , s'alarmer.
Ontrusting, yr. trouble, m, inquietude, agitation, alarme,
Ontfchadigen , b. w. (ik ontfchadigdu , heb ontfchadtgd), fchadeloos ftellen, dedommager,
indemnzser,, reparer le dommage. Men moet
hem wegens het geledene verlies
ii faut l'tndemniser des pertes qu'il a souffortes.
Ontfchadiging, yr. dedommagement , m. intlem, nisation , f. indemnite ,
Ontfchagchelen, b. w. (ik ontfchagchelde, heb
ontfchagcheld), zie Ontfchagcheren.
Ontfchagcheren , b. w. (ik antfchagcherde, heb
ontfchagcherd), door fchagchelartj ontnemen, obtenir it force de marchander.
Ontfchakelen , b. w. (ik ontfchakelde , heb ontfchakeld), de fchakels losdoen, detacher
defizire les chainons ; fig. ontbinden , losmaken , detacher, defaire, defier, separer,,
ontyouwen, demembrer, analyser,
faire l'analyse de ,,expliquer.
Ontfchakeling, yr. action de detacher les chatnons (d'une chaise); fig. explication, analyse.
Ontfchaken , b. w. (ik ontfchaal'te, heb ontfchaakt), door fchaking ontvoeren, enlever
de force, ravir ; fig. ontrooven, enlever , voler , emporter.
Ontfchaker,, m. ravisseur, celui qui enleve
force.
Ontfchaking, y r. action de ravir, f. enleve
ment , rapt ; fig. vol , m.
Ontfchepen, b. w. (ik ontfcheepte, heb out.
fcheept), nit het (chip laden of zetten , di.
charger , debarquer,, desembarquer. Koopwaren —, debar quer des marchandises
Ontfcheping, yr. dechargement , debarquement,
desembarquement, m.
Ontfchepteren , b. w. (ik ontfchepterde, heb
ontfchepterd), den fchepter ontnemen dtetou arracher le sceptre 4 (un roi, un empeeur,, etc.)
Ontfcheuren , b. w. (ik ontfcheurcle , heb ontfcheurd) door losfcheuren ontnemen, arracher. Zich aan
—, s'arracher d q. ch.
Ontfchieten, o. w. (ik ontfchoot , ben out.
fchoten), ontglijden, ontglippen, echapper
en glissant, glisser des mains , etc.—, misfen, feilen , als Dat outfchiet mij gewel.
dig , (dat gaat verre buiten mime gisfing)
cola ne repond point 4 mon attente , je m'y
suis fort trompe. Dat ontfchoot u , vows n'avez pas attrape cela. —, nit het geheugen
gaan, door het hoofd gaan, echapper de la
inemoire , s'oublier. Zinn naam is mij ontfchoten, son non; m'est echappe (en niet m'a
echappe dat ontfizapt was) f' ai oublie son nom.
Dat is mij ontfchoten , cola est passé do
ma tete, de ma memoite.
Ontfchieting, yr. action d'echapper glissant.
Ontfchipperen, b. w. (ik ontfchipperde, heb
ontfchipperd) eenen fchipper van zijuen
post berooven, deposer un capitalize de vaisseau; fig. van eene waardigheid berooven,
priver q. q. de son autoritó , de sa dignite ,
de son emploi, ou de son credit.
Ontfchoeid , b. n. zonder fchoeifel , dichausse , e. sans chaussure, sans sonliers.
Ontfchoeijen, b. w. (ik ontfchoeide , heb ontfchoeid), de fchoeuen uittrekken , dichausser,‘
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1.er, gter les souliers; fig. (bij tuinl.) de garde Ontilaping , yr. action de s'endormir; fig.
cm de wortels der boomers losmaken, dimort , f. deal,
chausser des arbres. —, de wortels der tan- Ontflepen, b. w. ( ik ontfleepte, heb ont.
tfleere
den losmaken of ontblooten, dechausser des
fpneanndt. ontdragen, entrainer,empordents.
Pets; )trilae
Ontfchorrem, b. w. (ik ontfchorde, heb ont- Ontfleping , vr. action ,d'entrainer, d'emporter.
fchord) de fchorheid benemen , desenrouer.
Ontflibberen, o. w. (ik ontflibberde, ben ontOntfchoot, verl. t. van Ontfchieten.
flibberd,) door fliLbering uitglijden, echapOntfchorfen , b. w. (ik ontfchorste heb ontper en glissant. De paling ontilibberde mid,
fchorst) van de fchors berooven of ontbloo,Panguille glissa de ma main.
ten , ecorcer, peter, liter Pecorce (d'un arbre.) Ontfliep, verl. t. van Ontflapen.
Ontfehorfing, vr. excortication ou decortication. Ontfltppen, o. w. ontflipte, ben ontflipt,)
Ontfchoten, verl. deelw. van Ontfchieten.
flippend ontvallen , glisser ; fig. in ftilte oneOntfchroeven, b. w. (ik ontfchroefde, heb
kom9n , zie Ontfnappen.
ontfchroefd.) losfchroeven , ouvrir la vis, Ontfloeg, verl. t. van Ontflaan.
de'faire la 5;is ou les vis ; fig. losmaken,
Ontfloop, verl. t. van Ontfluipen.
faire, ouvrir.
Ontfloot, yen. t. van Ontfluiten.
Ontfchuldigen , 13. w. (1k ontfchuldigde , heb Ontflopen; verl. deelw. van Ontfluipen.
ontfchuldigd,) van fchnld vrijfpreken , ver- Ontfloten, verl. deelw. van Ontfluiten.
fchoonen , verontfchuldigen, excuser, justi- Ontfluijeren, b. w. (ik ontfluijerde , heb ontfier , disculper. Zich —, se justifier , se de,
finijerd,) den fluijer afdoen , liter le voile,
fendre.
devoller; fig. in den verh. ilijl duidelij'k maOntfchuldiger,
defenseur, celui qui excuse.
ken , devoiler.
Ontfchuldiging , yr. excuse, justification, de- Ontfluijering, yr. action de devoiler,,
dd.
voilement , m.
fense. Tot — van iemand fpreken, justifier
on de fendre q. q.
Ontfluimeren o. w. (ik ontfluimerde, ben
Ontfieren , b. w. (1k ontfierde, heb ontfierd,)
ontfluirnerd,) in fluimering vallen , s'assouhet fieraad benemen, deparer, defigurer,,
pir, s'endormir, commencer 4 sommeiller;
priver de ses ornements. —, het fieraad affig. Ontilapen , flerven , mourik. •
doen , liter Pornement ou les ornements.
Ontilnimering, vr assottpissement, m.
Ontfiering, yr. action de de:parer, f. defigure- Ontfluipen, o. w. (ik ontfloop, ben ontfloment, m.
pen ,) fluipend ontkomen , s'esquiver, s'evaOntfindelen , b. w. (ik ontfindelde, heb ontder , se sauver secretement, s'echapper ei la difindeld), de findels wegnemen , liter le frairobee.
SU.
Ontfluiping, yr. action de s'evader ou de s'esOntflaan, b. ay. (ik ontfloeg, heb ontflagen,)
quiver, evasion , fuite secrete.
het beflag opheffen, lever Parret ou Pinter- Ontfluiten, b. w. (ik ontfloot, heb ontflodit, donner main levee, reldcher. —, nit de
ten ,) losfluiten , openfluiten, ouvrir. Ik had
gevangenis verlosfen,mettre en
, Oar.
mijn huis ontfloten, j'avais ouvert ma maigir, reldcher, desernprisonner. van eene
son. —, loslaten, reldcher, elargir. De geverbindtenis ontheffen, als Iemand van eenen
reldcher ou elargir les prisonvangenen
cud —, dispenser q. q. de son serment. Eenen
ontdekken , ouvrir,
fuels.
knecht nit de dienst
donner son conge a un
Ontwikkelen, epanouir, ouvrir. De bloedomestique. firijgsvolk
, licencier, congemen — zich in den inorgen, les flews
dier,desent tiler des soldats. Iemanel nit een ambt
s'epanouissent ou s'ouvrent le matin; fig.
donner ou accorder sa demission a q. q.
zijn hart voor iemand —, ouvrir son coeur
—, met moeite afweren , als : zich van lets
uitleggen, expliquer,, donner
a q. q.
—, se decharger, se de'faire, se debarraswee explication de.
ser, se delivrer de q. ch. Op zijn verzoek Ontfluiter,
celui qui ouvre, ouvreur.
is hij, van de voogdij fchap over (lien minder- Ontfluiting , yr. openfluiten , action d'ouvrir
jarigen ontflagen , sur sa demande it a ete
ouverture.
loslating, relaxation , f. reladecharge de la tutelle de ce mineur. —, met
chernent m. —, opengaan, epanouissement
moeite stfwenden , als : De oogen van jets —,
m. fig. ontdekking, action de decouvrir, f.
detourner les yeux de q. ch. —, van jets
uitlegging, explication.
drnkkends bevrijden, deliv.rer, debarrasser. Ontfmeeken, b. w. (ik ontfmeekte heb ontVan moeite ontflaan
decharger de soin.
fineekt), zie Affmeeken.
Ontflag, o. van aangehaalde goederen, relaxa- Ontfnappen, o. w. ontfnapte, ben onttion, main levee, decharge, nit de
fnapt), fchielijk en ongemerkt ontkomen,
gevangenis, decharge, f:, elargissement, m.
echapper, s'esquiver, s'evader , escamper,
relaxation, delivrance ,
—, van een ambt,
prendre la fuite , s'en aller sans titre apa&mission, f: Zijn nemen, donner" sa defti,e.
mission, se demettre de son emploi. Iemand Ontfnapping, yr. action d'echapper, evasion.
zip — geven , demettre q. q. de son emploi. Ontfnaren, b. w. ( ik ontfnaarde, heb ontdispense, dispensation, f.
fnaard,) de fnaren van een fpeeltuig doen,
Ontflagbrief, m. passe_port , acquit , conge.
liter les cordes d'un instrument de musique.
Ontflagen,
deelw. van Ontflaan, vrij, Ontfnellen, o. w. (ik ontfnelde, ben ontfranc, che; quitto.
fneld, ) -wegfnellen,' se sauver ou s'evader
Ontflaken , b. w. (ik ontflaakte , heb ontflaakt, )
avec vitesse.
rut de boeijen ontilaan, los makers, defaire, Ontfnoeren, b. w. (ik ontfnoerde, heb onten reMchant, reldcher. Men is verpligt ge-'
fnoerd,) hetgene met een fnoer gebonden is,
weest dezen gevangene te los te laten,
losmaken, delacer, Mier, difaire. —, het;
on a ete oblige de reldcher ce prisonnier.
gene aan een fnoer geregen is, losdoen ,
Ontilaking, yr. action de reldcher, relaxation.
defiler. Paarlen —, defiler des perles ; fig.
Ontflapen, o. w. (ik ontfliep, ben ontflapen,)
nit elkander drijven, deranger, mettre en
flaap valle,n, s' endormir ; fig. ferven t den
deroute , defaire. bevrijden, ddlivrer,,
gpest geven , deader, mourir, rendre Pesdecharger,
it it ,
Outfnoeriug , yr. action de defacer, de 'defier,
de
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de defaire; fig. action de mettre en &roam
—, action tie delivrer, &charge.
Ontfnoot , verl. t. van Ontfnuiten. ,
Ontfnoten , verl. deelw. van Ontfnuiten.
Ontfnuiten, b. w. (ik ontfnoot , heb ontfnoten ,) looslijk ontnemen , als: remand zijn
geld —, escamoter son argent a q. q.
Ontfpannen , b. w. (ik ontfpande , heb ontfpannen,) dat gefpannen is flapmaken , losmaken , detendre, &bander, detacher, relecher. De fnaren van een fpeeltuig —, detendre, rellicher les Cordes d'un instrument
de musique. Eenen boog —, &bander un arc.
Paarden —, uitfpannen, deteler des chevaux.
fig. Den geest —, zich—, detendre Pesprit ,
se reMcher Pesprit, se recrier.
Ontfpannene , verftopte fpieren , (bij de heelm.)
des nerli relaxes.
Ontfpanning, yr. action de detendre, de debander, de detacher, f. releichement , in.
—, der zenuwen , relaxation des nerfs.
Ontfpartelen , o. w. (ik ontfpartelde, ben
ontfparteld,) fpartelend ontkomen , &happer en fi ótillant, se &gager a force de fretiller,, se depetrer.
Ontfparteling, yr. action d'echapper en fretillant , action de se depetrer.
Ontfpatten , o. w. (ik ontfpattede , ,ben ontfpat,)
zijwaarts ontfpringen, echapper,, s'echapper.
Ontfpelden, b. w. (ik ontfpeldde , heb onefpeld ,) betgene met Cpelden is vastgemaakt
losdoen , detacher, defaire ce qui est attaché avec des epingles.
Ontfperren , b. w. (1k ontfperde, heb one,fperd,) ontfluiten , ouvrir.
Ontfpinten, b. w. (ik ontfpintte , heb ontfpint ,) van fpint ontdoen , liter Paubier de q.
ch. zie Spine.
Ontfpringen, o. w. (ik ontfprong, ben ontfprongen,) fpringende opftaan , als: uit eenen
flaap —, se lever d'un sommeil , s'eveiller en sursaut.—, huppelen, vrolijk fpringen, sautiller,
sauter. Van vreugde —, sauter de joie. —, met
opborreling voor den dog komen, j aillir , sourdre, prendre sa source. Het water ontfpringt nit
eene rots , l'eau sourd d'un rocker. De Rijn
ontfpringt in de Zwitferfche gebergten , le
Rhin prend sa source dans les montagnes de
la Suisse; fig. voortkomen , voortvloeijen ,
resulter, provenir, tirer son origine. ,Geluk
en ongeluk — uit gene bron , nit Oen beginfel , les biens et les maux decoulent , naissent
d'un mime principe. —, aan het bloeden
geraken , commencer a saigner. — met eenen
fprong optkomen , echapper ou se sauver en
sautant , delzapper, se sauver; fig. Hij is den
dans ontfprongen, (de galg ontkomen ,) it a
echappe a la potence. Den geregtsdienaars —,
se sauver des mains des archers, des sergens.
Ontfpringing , vr. action de jaillir, etc..—,
evasion. —, ( fehielijke bloeding) van den
neus, subit saignement du nez ,.m.
Ontfprong . veil. t. van Ontfpringen.
Ontfprongen , verl. deelw. van Ontfpringen.
Ontfproot, yeti. t. van Ontfpruiten.
Ontfproten, verl. d.eelyr. van Ontfpruiten.
Ontfpruiten , o. w. (ik ontfproot , ben ontfproten ,) beginnen te fpruiten , commencer
a pousser, a germer. Het onkruid ontspruit ,
groeit van zelf , la mauvaise herbe croit sans
culture; fig. ontftaan , maitre, venir, provenir, resulter,,prendre ou tirer son origine.
Waaruit gelooft gij , dat zoo vele misbruiken ontfproten zijn , d' ou croyez- vous que
sont provenus taut d'abus. —, voortkomen,
afftamtnen , descendre, etre issu , e. Zie gok
thatitaap.
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Ontflaan , o. w. (ik ontflond, ben ontflaan ,)
beginnen , commencer, s'elever,, provenir,
proceder, venir,, deriver, nattre, prendre naissance , emaner, arriver, survenir,
prendre origine, se former, resulter. Het
eene proces ontflaat nit het andere, (vloeit
nit het andere voort , ) tin proses nait d'un
entre. Daaruit — de ondeugden , c'est
de la que lee vices prennent naissance.
Ik weet niet waaruit dat — is, je ne sais
pas d'oit cela est provenu. Uit de oneenigheid der provincien ontifond een burgeroorlog , de la division des provinces it en
resulta une guerre civile. Vat zal daaruit
—? qu'en arrivera-t-il ? Het onweder ontftaat uit de uitdampingen, le tonmerre se forme des exhalaisons. Toes wij gerced waren
om te vertrekken , ontflond er een onweder,
comme nous etions press a partir, it survint
fin orage. Er ontflond oproer, une sedition
s'est elevee. Uit het usisnoegen van hem outflorid een twist, du mecontentement de lui resulta une dispute. Er is brand in dac huis —,
le feu a pris a cette maison. —, (met hebben)
misfen,derven, manquer.flee geld ontflond ons,
Pargent nous manqua, nous manquames d'argent, nous n'avions point d'argent.
Ontflak, verl. t. van Ontfteken.
Ontflal, verl. t. van Ontflelen.
Ontflapelen , b. w. (ik ontftapelde, heb ontflapeld), fluk voor fink van eenen ftapel afnemen , defaire une pile.
Ontaapeling , yr. action de defaire une pile.
Ontftappen, o. w. (ik ontflapte , ben ontftapt,)
met groote flappen ontkomen, eviter q. q.
en marchant 4 grands pas, devancer q. q.
Ontftekelijk , b. n, dat ontfloken kan worden ,
qui peut etre allume, e, enflamme , e.
Ontfteken , b. w. (ik ontftak , heb ontftoken ,)
opfleken , openfleken, percer, mettre en
perce. Een vat —, mettre un tonneau en
perce. Bier —, mettre un tonneau de biere
en perce. —, doen branden , in brand fteken,
allumer,, mettre en feu, en/Jammer.— , (bij
heelkundigen 9 ) enflammer. Zijn been is ontfloken , sa jambe est enflanimee; fig. van vurigen ijver doen ontbranden , &bagel', enflammer, donner de l'ardeur 11, provoquer,
exciter. Iemand tot toorn —, provoquer la
collie de q. q. Iemand tot wraak —, exciter
q. q. a la vengeance. Van gramfchap ontftoken zijn, briller de colere, s'enflammer de
colei e. Zich —over iemand , verbolgen maken,
se filcher contre q.q. Door liefde ontftoken zijn,
bailer d'amour, s'enflammer &amour. Haar oog
ont{Ieekt het hart van alle minnaars , ses yettx
enflamment le coeur de chaque amant. —, o,
w. ( met zijn ) in brand raken, vuur vatten , beginnen te branden , s'enflammer, s'alturner,, prendre feu ; fig. van driften, gaande
raken, s'enflammer, briller.
Ontfteking, yr. action de percer, de mettre en
perce. Zie Ontfleken. —, (inzonderh. bij heelkundigen , enz.), inflammation, adustion. —
in het beenvlies , perioslite. — van het buikvlies , peritenite.— in het alvleesch , pancreatite.—aan de oogleden. blepharopthalmie,
c yssitis, in. —in de pisbuis, urd—indears,
thrite. — in de aderen , phlebite. — in de nogen , ophthalmie. —in den flokdarm , oesophagite. — in de lever , hepatite.- Darm —, entithe 7 f: —in het darmicheel, misenterite.
pulmonie, pneumonie ou perineu—indelog,
monie , — der maag, oesophagite 5 -, in de
haartjes der oogleden, ichinophthalmie.
esquinancie. —, ontvonking, (in
—indekl,
de natutirk.) exarsion.
Oat
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Ontfteking der long , Yr. pdripneumonie.
Ontftekingskoorts, Yr. fievre inflammatoire ou
angiotenique.
Ontftekingsziekte, yr. maladie inflammatoire.
Ontaeld, verl. deelw. van Ontftellen.
Ontfteldheid, zie Ontfteltenis.
Ontftelen , b. w. (ik ontftal, heb ontholen),
flelend ontvreeinden of wegnemen derober,
voler, enlever; fig. (Zich ongernerkt wegmaken) se derober, s'e cquiver, echapper,, se
sativer, s'en aller, prendre la finite.
Ontfteling, yr. action de derober, f vol. m.
Ontftellen , b. w. (ik ontflelde , heb ontfteld),
de goede geflelciheid van sets wegnemen,
desaccorder, mettre en asordre, aranger,
atraquer. Een fpeeltuig
desaccorder
sin instrument de musique. inzonderh.
gebrnikelijk in het veil. deelw. , hetzij als
werkwoord of als bijvoegelijk naarnw. gebruikt , als : Eene ontaelde maag- hebben ,
avoir l'estomac derange. Het kiavier is ontfleld, le clavecin est asaccorde. Het korn
pas is ontfleld, la boussole est affolee. Zijne
herfens zin ontfleld, it a la cervelle trouNee, mall tionbree, felee. Zijne poll is ontfield, son pools est irreguiier, tleregle. Eene
ontflelde stool , on violon discordant. Het uurwerk is ontfleld l'horloge ou la montre est detragnee , fig. it est de mauvaise humeur; fans.
,
interloyer.
,
ontroeren , troubler,alarmer
consterner. Zich—, se troubles, se deconcet ter,
o. w. (met zijn), ontredtitre saisi, e.
derd worden , se desaccorder, se mettre en
asordre.
yerfcbrikken ,Itte
e. de
s'alarmer. 1k ontftelde geweldig,
frayeur,
fus fort efTraye. e. Wat ontftel ik daar ! quo
le suis effraye! e. zie Ontroeren.
Ontftelling, yr. action de desaccorder, etc. zie
Ontftellen.
Ontfteltenis , ontfteldheid, yr. ontroering , emotion, alarnse, consternation, frayeur,, epouvante, f. trouble, m.
Ontfteinmen, b. w. (ik ontflemde , heb ontftemd), fpeeltuigen ontflellen , desaccorder;
deconcerter ; fig. nit zijne (lemming brengen,
decomposer, troubler. o. w. (met zijn)
outfield worden, se decomposer.
Ontflemming , yr. action de desaccorder, etc.
zie Ontftemmen.
Ontfientenis , yr. (bij regtsgel.) mangel , geniis,
verzunn , afaut , no. omission, flute. Bij
— hiervan, au defaut de cola, faute de cela.
Ontflichtehjk, b. n. gefchi'kt om te ontflichten , scandaleux , euse, qui donne du scanda1 le. —, Njw. d'une maniete scandaleuse.
_Ontftichtelijkheid , yr. qualite de ce qui est
scandaleux , f. scandale, m.
Ontfiichten , b. w. (ik ontftichtte, heb out1E610 , fig. de flichting wegnemen, ergeren , scandaliser, donner on causer du scanafbrekeu dat gelticht , demolir.
dale.
Ontftichting, yr. action de scandaliser, action
scandaleuse, f scandale ,
Ontfloken , yed. deelw. van Ontfteken.
,
b. n. (in de geneesk.) enflamme, e.
Ontfiolen , verl. dw. Ontftelen.
Ontflond verl. t. van Ontftaan.
Ontfloof, yeti. t. van Ontfluiven.
Ontftoppen , b. w, (ik ontflopte , heb ontitipt), de flop afdoen olter le bouchon de,
aboucher
ledigen , desemplir.
Ontftopping, yr. action de debaucher, f
houchement,
losmakirrg ,
bij e geneesk.) asopilation.
Gntitoppongs of losmakingsmiddel, (bij de geneesk.(remede)desobstruant ou ddsobstiuctif.
Ontitoven
dw. van Ontituiven.
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Ontftraten , b. w. (ik ontftraatte heb ontilraat),
de Itraat opnemen, biter le pave' de, depaver.
Ontflreden , verl. dw. van Ontftrijden.
Ontilreed, verl. t. van Ontftrijden.
Ontftrengelen , b. w. (ik ontftrengelde, heb
ontltrengeld), lositrengelen , atresser.
Ontftrengeling, yr. action de detresser.
Ontftrojden , b. w. (ok ontfireed, heb ontfireden) , door twistredenen nit het hoofd praten , zie Afftrijden.
Ontftruken , b. w. (ik ontftreek, heb ontftreken), flrijkende ontnemen , enlever ou escamotor en passant la main dessus; fig. met
list ontnemen, enlever ou biter adroitement
ou subtiletnent. —, o. w. (met zijn), ftrijkend ontkomen, als: lemand devancer
q. q. , echapper h la poursuite de q. q.
Ontftruking , yr. action d'enlever, etc. zie
Ontflrijken.
Ontitrikken , b. w. (ik ontftrikte, heb ontftrokt), het geflrikte losmaken, anouer, defaire, disenlacer ; fig. ontroo yen , wegnemen
enlever, voler , des ober, liter.
Ontfirikking, vr. action de anoner, f:denouement, desenlacement ,m. fig. action 4'enlever ,`
de voter, de derober, d'eter.
Ontfiroomen , o. w. (ik ontftroomde, ben ontftroornd), itroomend ontvloeijen, couler de,
s'echapper en coulant.
Ontitroopen , b. w. (ik ontaroopte heb oneftroopt), flroopend of door ftrooperij ontnemen, enlever ou voler en pillant,
Ontftreoping, yr. action tie puler, f pillage,
m. action d'enlever en pillant.
Ontfiraiken, b. w. (ik ontftrutkte , heb ontfiretikt), van ftruikgewas ontblooten, liter lee
broussailles ; fig. uitroeijen, extirper,, titer.
Ontftniven , o. w. (ik ontftoof, ben ontftoven),
fig. zich haastig wegpakken, s'enfuir,s'esquiver.
Ontfullen, o. w. (ik ontfulde, heb ontfuld),
in den gemeenz. fpreektr. zie Ontglijden.
Onttabberclen, w. (ik onttabberde, heb onttabberd), den tabbaard uittrekken, titer sa
robe on sa dignite a q. q, priver q. q. de sa
robe ou de sa dignite.
Onttakelen, b. w. (ik onttakelde, heb onttakeld ), van takelaadje berooven of ontblooten , agreer. Een fchip degarnir, &peer ou asagreer un vaisseau. De mast=
de'funer les mars.
Onttakeling , y r. action de degreer, f agreement , in. desarmement.
Onttanden, b. w. (ik onttaudde, heb onttand),
de tanden wegbreken , uitbreken, arracher
les dents a, edenter. Een varken — 7 arracher les dents a un cochon. Eene kam, waarin de tanden gebroken zijn, tin peigne identd.
Onttarnea , b. w. (ik onttarnde ; heb onttarnd)
lostarnen , decoudre ; effaufiler.
Onttellen, b. w. (ik onctelde heb ontteld),
mistellen, zie lit woord.
0 ntternen , b. w. (ik ontternde , heb ontternd),
zie Onttarnen.
Ontteugelen 7 b. w. (ik ontteugelde , hob ontteugeld), den teugel atdoen, debrider,dter
, lefrein.
Onttiegen , b. w. verouderd woord, enkel
gebr. in den verl. t. en het verl. dw. (ik
onttoog, heb onttogen), onttrekken, dter,
retirer , priver de, destituer de. —, o. w.
(met zijn) wegtrekken, zich yerwijderen ,
se retirer, s'eloigner, s'en aller.
Onttijgen, b. en o. w. zie Onttoegen. AANDr.
Ofichoon de heer Weiland dot woord alt eon'
anderen vorm van het oude onttiegen en onttuigen doer voorkomen, fchiint het aannemelijker,, den Verl, t. en het verl. deelw. van dot
werkwoord Onttecg en (Mega'. te fehriiven,
ee
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dewijl het enkele tijgen, (teeg, getegen ,)
nog in gebruik is.
Onttogen, verl. dw. van Onttiegen.
Onttoog, verl. t. van Onttiegen.
Onttooijen , b. w. (ik onttooide , heb onttooid),
van deszclfs tooifel of fieraden berooven, priver
de ses ornements, rater les ornements a, degarnir.
Onttoomen , b. w. (ik onttoomde , heb onttoomd), den town afdoen , debrider,, biter
le pelt; ou la bride Een paard —, debrider un cheval.
Onttooming, yr. action de debrider,, debridemeat , m.
Cnttooveren , b. w. (ik onttooverde , heb onttooverd), van betoovering genezen, desensorceler, disenchanter. Men kan hem niet
—, on ne petit le desensorceler.
Onttornen , b. w. (ik onttornde, heb onttornd ,) zie Onttarnen.
Onttrekken, b. w. (ik onttrok , hcb onttrokken ,) aftrekken , wegnemen, liter, t eprendre , retirer , destituer ou ?river de , detourner
a son profit Zich aan jets —, se soustraire
q. ch. , se retenir,, s' aliener de, quitter, abandonner, manquer , se de'faire de q. ch. —,
onthouden, afkorten, soustraire, enlever,
,-etrancher, Men heeft hem de helft van zijne
jaarwedde onttrokken, argekort , on lui a
retranche la moitie de sa pension. , weigeren , tefuser. Onttrek mij uwe hulp niet,
ne me refusez pas votre secours.
Onttrekking, yr. privation, destitution, action
d'dter, de reprendre, de retirer, de destituer,, de priver. —, action de soustraire,
soustraction,
Onttroetelen, b. w. (ik onttroetelde , heb onttroeteld,) door troetelen ontnemen, enlever
ou obtenir par des caresses, en cajolant.
Onttroggelen, b. w. (ik onttroggelde , heb
onttroggeld ,) door troggelen ontnemen, zie
Aftroggelen.
Onttrok , verl. t. van Onttrekkcn.
Onttrokken , verl. deelw. van Outtrekken.
Onttroonen , b. w. (ik onttroonde, heb onttroond, ) aftroonen , zie Aftroonen. —, van
den troon bonzen, detrilner.
Onttrooning yr. Zie Aftrooning. —, action
de dett dner , f: detrdnement , no.
Onttrouwen , o. w. (ik onttrouwde, ben anttrouwd ,) gefcheiden warden, se demarier.
(ik onttoog heb en
Onttuigen , b. en o.
ben onttogen ,) Zie Aftieeen en Aftijgen.
Onttuigen, b. w. (ik onttuigde, heb onttuigd ,) van tuig en wand ontblootcn , digs der.
Onttuig en, b. w. (ik onttnincle , heb onttrund, )
van eene omtuining ontblooten of bcrooyen
biter la haie Ou les baits de , &Wort e. (*)
w. (ik onttweernde , heb ont
Onttweernen ,
tweernd,) zie Onttwijnen.
Onttwijnen, b. w. (ik onrtwijnde, heb onttwijnd,) lostveernen, detot dre.
Ontucht , yr. zedeloosheid, onbetamelijkheid ,
inzonderheid ten aanzien van het mingenot ,
lascivete ,impudicite , incontinence; fig. hob, icite impuretó , f: In — leven, vivre en
concubinage.
Ontuchtelijk , zie Ontuchtig , bijw.
Ontuchtig, b. n. aan ontucht overgegeven ,
lascif, ive, incontinent, e, impudique, lu,brique, r iband , e. Een — mensch, un homvoe impudique, an impudique. Een — vrouwmensch, une femme impudique, une impudique. Ontuchtige gebaren, des gestes mopecliques. — 5 OntuchtngIijk, bijw. lascivement,
impudiquement, d'une maniire impudique,
lubriquetnent d'une maniare lubtique, impritement.
level), vivre impudiquement.
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Ontuchtigheid, zie Ontncht.
Ontuig, o. fam. Bingen van geene waarde,
uitfchot, choses d'aucune valeur, pl. rebut, m. meuble inutile, colificet, no.
Ontvademen , b. W. (ik ontvactemde, heb onevademd ,) (eene naald) van den draad berooven, desenfiler (une aiguille.)
Ontvallen , o. w. (ik ontviel., ben ontvallen ,)
zich door eenen val verwijderen ovegvallen,
ontglijden, ontglippen, glisser de la main
de, echapper, comber. De pen ontviel mij,
la plume glissa de ma main, tomba de ma
main; fig. kwijt raken , faillir. Zijn moed
ontviel hem, le coeur lui faillit , it perdit
courage. — , ontfnappcn, 0ntglippen, als:
111.1j ontviel een woord, it m'echappa sane parole ; van hier: zich iets laten (zich lets
onvoorbedachtelijk laten ontvallen ,) laisser
echapper,, dire inconsiderement. Hij liet zich
dat , enz., sans y penser,, it dit que,
etc. Ilij lie: zich daarvan een woord
en dit quelques mots. AAr4m. Hij bet zich (14
woord —, ce mot lui est echappe, nit
lui a echappi, hetgeen beteekende dat hij
het vergeten was. —, door een onverwacht toeval ontnomen worden, als: Die
vrouw is haren man te vroeg
ce mars
perdit sa femme crop
uit het geheugen gaan . als : Het is mij
cela est passe
de ma téte, Pal oublie cela.
Ontvang, m. zie Ontvangst.
Ontvangbaar,, b. n. het ontvangen , recevable,
perceptible.
Ontvangbank, M. (bij de fcheikundigen), zie
Ontvanger.
Ontvangen , h. w. (ik ontving, heb ontvangen ,) in zijne bewaring of magt krijgen , als
eigendom krijgen, aannemeu, recevoir, percevoir. Geld —, recevoir de Patgent , toucher de I'argent. onthalen, recevoir,
accueillir. Hij heeft ons wel —, it nous a
a bien accueillis. —, b. en o. w. zwanger
worden , concevoir,, devenir enceinte.
Ontvangenis, vc. zwanger wooden , conception.
Ontvanger, m. iemand, die gelden, enz. ontvangt
receveur, percepteur, buraliste. Kantoor van
den —, recette, f —, in den boert.
fekreet, huisje, bestekamer, prive, m. zie Sekreet. ontvangbak, receptacle, (btu de fcheikundigen),r ecipient; casse - vessie, casse bouteille ,
—, de derde naamval in de taalk. datif.
OntvIngerspost, m. post van ontvanger recette,
Ht./ heeft eenen — bekomen, on lui a
donne one ecette , it a tine recette.
Ontvangst, vr. het ontvangen, action de recevoir, de percevoir,, reception, perception,
recette. — , hetgene men ontvangen heeft,
het ontvangen geld, recette. De uttgave gaat
de — te boven, la depense excade la recette.
In
brengen, porter en recette.
, Outva.ngerspost , r ecette.
outhaal, reception,
:
accueil
5
on.
f
Ontvaren, o. w. (ik ontvoer, ben ontvaren ,)
me t een vaartuig ontkomen , s'eloigner ou se
sauver avec une barque , un vaisseau, etc.
fchielijker dan een ander met een vaartuig voortfpoeden , als: de fchuit zal a —,
vous manquerez la barque; ook : vous n'attrapperez pas la barque.
Ontvechten, b. w. (ik ontvocht, hob ontvochten ,) vechtende ontnemen, enlever en se
battant. 0. w. (met zijn) vechtend ontkomen , se faire jour Pepee a la main.
Ontyeiligen , b. w. (ik ontveiligde, heb
,) onveilig makes , rendre dange.
reux euse, infester.
Ontveiliging, vr.action de rendredangereux, euse.
Ont-
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Ontveinzen, b. w. (ik ontveinsde, heb ontveinsd ,) door het uiterlijk gelaat, door houding, gebaren en woorden, aan iets dat bij
ons omgaat, den fchijn geven, alsof het
niet bij ons omgin ge, dhsimuler, caches,
deguiser. Hij ontvenist zijne voornemens,
cache ses desseins.
Ontveinzing , vr. veinzerij , action de dissimuler,,
de cacher,, de deguiset, dissimulation, f: ;deguisement, tn. fetnte, feintise.
Ontvellen, o. w. ( ik ontvelde , ben ontveld ,)
zijn vel verliezen, perdte sa peau.
Ontvelling, yr. action de perdre sa peau, ecorchure.
Ont ‘ esten, b. w. (ik ontvestte, heb ontvest ,)
zie Ontmantelen.
Ontveteren, b. w. (ik ontveterde, heb ontveterd,) de veters lostnaken, defaire les
aiguillettes de q. ch.
Ontviel, verl, t. van Ontvallen.
Ontvlakken, b. w. (ik ontvlakte, heb ontvlakt ,) de vlakken uitdoen, degraisser,
titer les taches de q. c1.
Ontvlakker,
celui qui ete les taches de q. ch.
degraisseur, detaclzeur.
Out% tambaar, b. n. geichikt om to ontvlammen,
inflammable, qui s'enflamme.
Ontvlambaarheid, yr. inflammabilite f qualite
de ce qui est inflammable.
Ontvlammen, b. w. (ik ontvlamde , heb outviamd,) in vlam ontfteken, enflammer, allumer; fig. van bevige drifter, ontiteken, enflammer. — o. w. (met zijn) fig. in vlam
gefloken worden, s'enflammer.
Ontvlamming, yr, action d'ettflammer ou de
s'enflammer.
Ontvlechten , b. w. (ik ontvlocht , hub ontvlochten ,) het gevlochtene ontbinden, denatter, detresser.
Ontvlechting, yr. action de denatter, de detresser,
Ontvleifchen,. b. w. (ik ontvleeschte, heb ontvleescht,) van vleesch ontblooten, decharner. Ontvleeschte hander, des mains declzarnees, f. pl.
Ontvleij en , b. w. (ik ontvleide heb ontvleid ,) door vleijerij van iemand' verkiijgen,
obtenir q. ch. de q. q. par des flatteries.
Ontvleijing, action d'obtenir q. ch. par des
flatteries.
Ontvlekken, b. w. (ik ontvlekte , heb outvlekt ) zie Ontvlakken.
Ontvlekker, zie Ontvlakker.
Ontvleugelen, b. w. (ik ontvleugelde, heb
ontvleugeld ,) het gevleugelde losmaken ,
detacher q. ch. d'aile, priver de ses ailes.
Ontvlieden , o. w. (ik outvlood, ben outvloden), fuir, s'enfuir, se sauver,echapp.er,
eviter (fcheepsw.) op de vlugt gaan
prendre chasse, chasser,, dchapper.
Ontvlieding, yr. action de fuir,, fuite , evasion.
Ontvliegen, 0. w. (ik ontvloog, ben ontvlogen ,) viiegend ontkomen, s'envoler; fig.
Ik heb den vogel laten — 5 fat' laisse ichapper l'oiseau. —, fig. met der haast ontkomen ,
echapper, (uit het geheugen ,) echapper de
la inemoire, passer de la ate.
Ontvlieten, o. w. (ik ontvloot, ben ontvloten,) vlietend ontfpringen, couler, echapper en coulant; fig. geene traan ontvloot
hem, it ne lui est pas tombe tine larme des
yeux.
Ontvlocht, verl. t. van Ontvlechten.
Ontvlochten, verl. deelw. van Ontvlechten.
Ontvloden, verl. deelw. van Ontvlieden.
Ontvloeijen, 0. w. (ik ontvloeide, ben ontvloeid,) vloeijend outloopen, s'ecouler.
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Ontvlogen, verl. deelw. van Ontvliegen.,
t. van Ontvlieden.
Ontvlood,
Ontvloog, — Ontvliegen.
Ontvlieten.
Ontvloot, — —
Ontvloten , — dw. — Ontvlieten.
Ont,lugten, o. w. (ik ontvlugtte, ben ontvlugt,) door de N., lugt ontkomen, fair, so
sauver (de), eviter.
Ontvocht, verl. t. van Ontvechten.
Ontvochten, verl. deelw. van Ontvechten.
Ontvoerder,, m. ravisseur, voleur.
Ontvoeren , b. w. (ik ontvoerde, heb ontvoerd,) roovend wegvoeren, enlever de
force, emporter, ravir, titer. —, o. w. (met
zijn) in drift ontvallen, echapper.
Ontvoering, yr. action d'enlever, etc, f., enlevetnent, rayissement , m.
Ontvolken, b. w. (ik ontvolkte, heb ontvolkt ,) van yolk ontblooten , depeupler.
Ontvolking yr. action de depeupler, depopulation, f. depeuplemeto,
Ontvonkbaar, b. n, dat ontvonkt kan worden,
inflammable.
Ontvonken, b. w. (ik ontvonkte , heb ontvonkt,)aaniteken, (in dezen zin weinig gebr.)
allumer,, enflammer; fig, veroorzaken, bewerken, causer, exciter, provoguer, —,
hartstogten in beweging brengep , ontvlammen , en Hammer, embraser,provoquer, exciter. o. W. (met zijn) eenfi'amnier.
Ontvonking, vr. action d'allumer,,d'enflammer;
fig. ardour, flamme, passion, f., embrasemen:, tn.
Ontvoogden, b. w. (ik ontvoogde, heb ontvoogd ,) van eerie voogdijfchap afzetten ,
privet- d'une tutelle, de voogdijfchap
opheffen, mettre hors de tutelle, emanciper.
Ontvoogding, yr. privation d'une tutelle. —,
emancipation.
Ontvormen, b. w. (ik ontvormde , heb onevormd ,) den vorm van iets wegnemen of verWO esten, deflgurer, deformer, enlaidir,
tendre laid, e.
Ontvorming, yr. deformation.
Ontvouwen , b. w. (ik ontvouwde , heb ontvouwen ,) open vouwen , uit elkander vonwen ,. deplier, developper, deployer, etendre,
ouvrtr. Eenen brief —, ontzegelen ouvrir,
decacheter, une lettre ; fig. in het breede aan het
oog vertoonen, deployer, itendre.—, duidelijk
voor het oog ontwikkelen, uitleggen , divelopper,, exposer, expliquer,deduire.
deiijk en onderfcheiden verhalen, montrer,
demontt er , decrire , peindre.
Ontvouwing, yr. action de deplier,, de developper, f , developpetnent, deployement; fig. uitlegging, developpement, m., explication , exposition. —, description,
Ontvreemden, b. w. (ik ontvreemde, heb ontvreemd,) afhandig maken, ontnemen, verzachtende uitdrukking voor: flelen, derober,
detourner, enlever, priver q. q. de q. ch.
divertir, prendre furtivement, voler.
Ontvreemding, vr. action de dierober, d'enlever , , divertissement, vol , larcin , m. alienation, soustraction. — van eenige itukken
der erfenis, expilation d'hit Mite.
Ontvrijen, b. w. (1k ontvrijde, heb ontvrijd,,)
door onderkruipen in het vrijen, iemand zijne vrijiler ontnemen, als: Iemand zijn meisje
—, supplanter son rival, supplanter q. q,
dans ses amours, en lui enlevant sa maitresse.
Ontvrijing, vr. supplantation.
Ontwaaijen, o. w. (ik ontwaaicle en ontwoei,
ben ontwaaid ,) door den wind ontvliegen,
Pre emporte, e, enlever , e, par le vent; fig.
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sevrer tin enfant. Zieh
kind van de borst
uit het geheugen gaan, passer de la the ,
van jets —, en —, 0. w. (met zijn ) , se desechapper de la memoirs.
accoutumer
de
q.
ch.
,
se
dechabituer de q. ch.
Ontwaar, bijw. enkel in : — worden, zie Ontperdre l'habitude de q. ch. Zich van den wijn
waren.
—, se desaccoutumer du yin.
Ontwaden , b. w. (ik ontwaadde , heb ontwaad, ) eenen doode ontkleeden , disha- Ontwenning, Air. action de ilesaccoutumer, de
des!labituer,, perte d'une coutume on d'une
biller , depouiller, tin mort.
habitude.
(ik oncwaakte, ben ontOntwaken , 0.
waakt ,) wakker worden , stevailler, se le- Ontwenfchen , b. w. (ik ontwenschte, heb ontwenscht 9 ) door wenfchen ontnemen, souveiller. Doen —, eveiller; fig. tot nadenken
baiter le contraire de ce qu'on a souhaite
kbtnen , ouvrir les yeux.
wegwenfchen , zie Wegwenauparavant.
Ontwaking, yr. revell, m. Bij mijne —,.4 mon
fchen.
rêvell.
Ontwallen, b. W. (ik ontwalde, heb ont- Ontwentelen , b. w.. (ik ontwentelde, heb ontwenteld,) router. Zie Wegwentelen.
wald 9 ) de wallen eener plaats ilechten , deOntwerp , o. afbeelding, fchets , dessein, on
snanteler.
dessin, m. ebauche,esquisse ,f. plan, profet,
Ontwalling, yr. action de demanteler, f. decroquis, on. Een — van een gebouw maken,faii
mantelement, rn.
it plan, le Bevis d'un bdtiment. Groote outOntwapenen, b. w. (ik ontwapende, heb ontwerpen fmeden, projeter de grandes chose,. —,
wapend ,) desarmer.
eerfte opftel 5 feints, ebauche, f 1k heb
Ontwapening, yr. destirmement, on.
mijne gedachten maar ter loops ontworpen ,
Ontwaden, b. w. (1k ontwaarde , heb ontje n'ai jete sur le papier qu'un croquis de
waard,). ontdekken, bcfpeuren, apercevoir,
mes idees, (in de letterk.) canevas, tn.; zie
decouvrir.
Schets.
Ontwarrelen, b. w. (ik ontwarrelde , heb ontOntwerpen, b. w. (ik ontwierp en ontwierp,
warreld ,) zie Ontwarren.
het) ontworpen ,) een ontwierp van jets maOntwarren , b. w. (ik ontwarde , heb outward,)
ken , tracer , faire le devis , le plan de, profsuit de war maken , debrouiller,, &miler ; fig.
ter, ebaucher, esquisser ; van gefchriften,
tnoeijelijk te verflane zaken uitleggen of
minuter, faire Pebauche ou le dessein de. Een
verklaren, dime ler , debrouiller. —, uit eene
befiek van een gebouw — , lever le plan d'un
moeijelijke zaak helpen , debarrasser. Zich
batiment. Vredes voorwaarden —, dresser
uit moeijeliikheden —, se tirer d'embarras
les preliminaires de la paix. Vlugtig
ou d'affaire , se debarrasser, de depétrer.
brocher; zie Schetfen.
Ontwarring, yr. action de deméler, f., cameOntwerping , yr. action de projeter, d'ebanlenient, on.
cher, etc.
Ontwasfen, o. w. (ik ontwies, ben ontwasfen ,) te grout voor jets worden, devenir Ontwerren , b. w. (ik ontwerde, heb ontwend,) zie Outwarren.
crop grand, e, pour (un b lzabit, etc.) dock
bij na enkel fig. als: Iemands magt —, se sous- Ontwervelen, b. w. (ik ontwervelde , heb ontwerveld ,) loswervelen , deverrouilkr; zie
traire 4 Pautorite de q. q„ se tirer de tu'Wervel.
telle, se mettre hors de page. De roede —
yr. action de deverrouiller, f:,
Ontwerveling,
ne
plus
craindre
d'être
fouettó,
e,
etre
zijn ,
deverrouillement, M.
hors de page, titre trop grand pour la ferule.
Ontwasfing , yr. fig. action de se soustraire d Ontweven, b. w. (ik ontweefde, heb ontweyen,) het gewevene losmaken , desourdir,
Pautorite de q. q., emancipation.
detisver, defaire ce qui est tissu.
Ontweek , veil. t. van Ontwijken.
Ontweiden, b. w. (ik ontweidde , heb out- Ontwerp , veil. t. van Ontwerpen, zie ook
Ontwerp.
weid,) ate Ontweijen.
Ontwijden, b. w. (ik ontwijdde , heb ontOntweiding, zie Ontweijing.
wijd ,) eenen priester zijne orde ontnemen,
Ontweijen , b. w. ( ik ontweide , heb ontdeprétriser, her (a un prétre) ses saints
weid , ) het ingeweide uithalen , eventrer,
ordres , deposer. —, tegen de heiligheid eener,
viler, arracher les entrailles, titer les enaan de godsdienst torgewijde plaats , handelen,
trailles, (d'un boeuf, etc.)
profaner, violer. Geheiligde zaken —, proviler.
Ontweijing , vr. action d'eventrer,,
faner
des-choses sacrees.
Ontweken , veil. deelw. van Ontwijken.
Ontweldigen , b. w. (ik ontweldigde heb out- Ontwijder,, In. celui qui profane, profanateur.
weldigd,) met geweld ontnemen, arracher Ontwij ding. , action de deposer un priest. —,
profanation.
tits enlever de force, ravir, extorquer, titer
antwijdfler,, yr. celle quiprofane,profanatrice.
par force.
celui qui enleve de force, Ontwij en , b. w. (ik ontwijde , heb ontwijd ,)
Ontweldiger,,
zie OntWijden.
ravisseur.
Ontweldiging, yr. action d'enlever,, f. , enle- Ontwijin7 , zie Ontwijding.
Ontwijfelbaar , b. n. waaraan niet te twijfelen
vement, ravissement,
is , zeker,, indubitable, assure , e, certain, e.
Ontwend , veil. deelw. van Ontwennen en Ontbijw., indubitablement , sans doute , aswenden.
surement, certainement.
-Ontwenden , b. w. (ik ontwendde, heb outwend ,) bedriegen , ontnemen, ontyreemden, Ontwijfelba.arheid, yr. qualite de ce qui est
indubitable, certitude entiere.
derober, prendre furtivement, soustraire ,
terughouden, verdonkermanen , Ontwijfelijk , b. n. waaraan niet te twijfelen
voter.
is , zie Ontwijfelbaar.
divertir, retenir.
Ontwending , yr. action de derober,, f , — out- Ontwijken , o. w. (ik ontweek , ben ontweken ,) door ter zijde te wijken , ontgaan ,
vreemding , divertissement,
ichapp.er, s'echapper, s'evader, t'en alter,
Ontwennen, b. w. (ik ontwende, heb ontwend,)
s'enfuir, s'absenter, s'esquiver, eviter, elueene gewoonte laugzamerhand doen afleggen,
der. Eenen flag —, eviter ou eltider un coup.
afwennen , desaccouturner, deshabittier,, faire
—, met bedaard overleg ontgaan 2 eviler,
Iemand het vlocken
perdre Phabitude
Cinder, tracer d'6viter.
faire perdre q.
l'habitude de furer. Een
Ont-
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Ontwtjkend , b. n. dvasif, ive.
Ontwijking, yr. action d'eviter iyasion, Pate.
—, action d'eluder.
Ontwikkelen, b. w. (ik ontwikkelde, heb ontwikkeld,) foswikkelen, losmaken, ontwarren, developper, debrouiiler. fig. diudeltjk ma.ken , developper, demdiet , expliquer , aemontrer. Rene verwarde zaak developper une
affiiire embrouillee.
Ontwikkeimg, yr. action de developper, f. developpement, m. —, fig. explication ,
veloppement , m. — van den bloefem en de
vrucht, (in de kruidk.) ft uctafication.
Ontwimpeien, b. w. (ik ontwimpelde, heb
ontwimpeld,) van wimpels berouvea, liter
la banderole ou la flamme de, priver (le melt
d'un vaisseau) de sa banderole; fig. ontblooten , ontdekken, decouvrir, ouvrir. antvouwen , developper, expliquer.
Ontwimpeling, yr. action a'dter la banderole
ou la flamme (d'un vaisseau); fig. action tie
decouvrir. —, action de developper f. developpement, m., explication,
Ontwinden, b. w. (ik ontwond, heb ontwonden,) loswmden, deplier,, deployer, developper, devider. Len kluwen defiitre une
pelote ; fig. Het kluwen zal zich wel —,
la fusee se demelera bien; fig. duidelijk maken, developper, expliquer.
Ontwinding, yr. action de deplier,, de deployer,
de developper, de devider, f., developpetnent ,
Ontwoekeren , b. w. (ik ontwoekerde , heb
ontwoekerd,) door woeker van remand verkrijgen, obtenir par l'usure.
Ontwoekermg, vr. action d'obtenir par l'usure.
Ontwoelen, b. w. (ik ontwoelde , heb ontwoeld,) loswoelen, detortiller , detortire.
o. w. (met zip), fig. zich nit eene
verlegenheid redden, se titer a'un mauvats
pas.
Ontwoeling, yr. action de detordre, f., detortillement , m.
Ontwolken, b. w. (ik ontwolkte, heb ontwolkt,) de wolken verdniven, dissiper les
visages. Een ontwolkte hemel, un ciel serein ; fig. Zal de waarheid den geest niet —
van die dwalingen ? la verite ne dissipera-telle pas ces nuages qui offusquent Pentendement? fig. z i e Ontfronfen. Een ontwolkt gezigt , un visage serein.
Ontwond , verl, t. van Ontwinden.
Ontwonden, verl. deelw. van Ontwinden.
Ontworp , verl. t. van Ontwerpen, zie ook
Ontwerp.
Ontworpen, verl. deelw. van On:werpen.
Ontwortlelbaar, b. n. dat men ontworitelen,
d. i. fig. met moeite ontgaan kan, surmontable , evitable.
Ontworitelen, 0. w. (ik ontworftelde , hen
ontworfield), worfleiend ontkornen , &happer on se sauver (en luttant); fig. met moeite ontkomen of ontgaan, surmonter on dviter (q. ch.), se depdtrer.
Ontworiteling , vr. action de surmonter, d'eviter.
Ontwortelen , b. w. (ik ontwortelde, heb ontworteld) met wortel en al uithalen, deraciner; fig. geheel doen eindigen of ophouden , extirper, deraciner , detruire.
Ontworteling, vr. action de deraciner, f. deracinement , m. extirpation, f. fig. action
d'extirpei , de deraciner, de detruire f.
deracinement , m. extirpation , eradication.
Ontwrichten, b,. w.
ontwrichtte, heb ont-
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wricht), tilt het gewricht rukken, Wolter,
disloquer, (bij heelmeesters), luxe,".
Ontwrtchting, yr. action de deboiter,, etc. f. deboitement , tn. dislocation, (bij heelmeesters)
luxation.
Ontwrijken, b. w. (ik ontwrijkte, heb ontWrijkt), door krakeel untnemen, priver de
q. ch. en querellant.
Ontwrikken, b. w. (ik ontwrikte, heb ontwrikt), loswrikken, detacher ou de'faire
ebranlant.
Ontwrikking, yr. action de detacher ou de defaire en dbranlant.
Ontwringen, b. w. (ik ontw'rong, heb ontwrongen), loswringen, eletordte. — 5 nit de
handen wringen, arracher des mains de force, enlever de force, — afperfen , extorquer.
Ontwringing yr. action de detordre. —, action el'arraclier ou d'enlever de force. —,
extortion.
Ontwrong, verl. t. van Ontwringen.
Ontwrongen , verl. dw. van Ontwringen.
Ontzadelen, b. w. (ik ontzadelde, heb ontzadeld), den zadel ontbinden en afnemen,dObdter, desseller, titer la selle (d'un cheval).
Ontzadeling, yr. action de desseller.
Ontzag, verl. t. van Ontzien.
Ontzag, o. zekere mate van eerbiedigen fchroom,
respect,- tn.veneration, f. Hij fpreekt altoos
met — van hem, it parle toujours de lui
avec respect. In houden, se faire cretin.
tire et respecter de. — , inagt en grootheid,
autotite, f pouvoir,, credit. m. Hij heeft
veel — bij het yolk, it a bien de Pautoriti
parmi le peuple.
verliezen, perdre
son credit.
Ontzagbaar, zie Ontzaggelijk.
Ontzaggelijk, b. n. ontzag mboezemend, respectable, venerable, auguste, majestueux ,
ease; fig. fam. uitnemend , uitflekend geducht
formidable, redoutable , grand, e. immense,
terrible , excessif, ive. bijw. venerablement; fig. fam. extlemement, excessivement,
tertibldment, puissamment.
Ontzaggeltikheid, vr. qualitj respectable; fig.
fain. extrdmite , f. excds , In; zie Ontzag.
Ontzag yerwekkend, b. n. imposant Hij geest
z:ch een — aanzlen, id se donne un air imposant.
Ontzakken , o. w. (ik ontzakte, ben ontzakt),
zie Ontzinken.
Ontzakking, zie Ontzinking.
Ontzeeg, verl. t. van Ontzijgen.
Ontzeg, o. weigering, refus , deni, m.
Ontzegbrief, m. oorlogsverklaring, declaration
de guerre, f.
fintzegelen, b. w. (ik ontzegelde, heb ontzegeld,) het zegel aldoen, van zegel be-.
rooven , decacheter, lever le sceau ou le scelli. Eel] openbaar, geregtelijk gefchrife —,
de)celler.
Ontzegeling , yr. levee du scale, action de
decacheier.
Ontzegen , vent. deelw. van Ontzijgen.
Ontzeggen, b. w. (ik onEzeide, heb ontzegd
en ontzeid ,) weigeren, verbieden , refuter,
denier, rejeter, interdire. Men heeft hem
het binnenkomen in de fiad ontzegd , verboden , on lui a interdit Pentree de la ville.
Ontzegging, yr. action de refuter , f., refits,
dent ,
Oritzeid, y en: deelw. van Ontzeggen.
Ontzeilen, o. w. (ik ontzeilde, heb ontzeild,)
zeilend ontkotuen, eviter en faisani force de
voiles, Ochapper a la voile.
Ontzenuwen, b. w. (ik ontzennwde, heb oneEee3
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zenuwd,) de zenuwen wegnemen , eter les
serfs; fig. verzwakken , van kracht berooven , inerver, affaiblir, extenuer, darnter. Ztjne losbandtgheden hebben hem ontzenuwd , verzwakt, ses debauches Pont
inerve; fig. Een ontzenuwde , krachtelooze
ilij1, un style enerve.
Ontzenuwing, vr. action d'eter les nelfs; fig.
affaiblissement, m., extenuation ,enervation.
Ontzet, o. onverwachte verlosfing, secours, tn.
delivrance , levee d'un siege , f.
Ontzet, o. (bij bierbrouw.) ongekookt bier,
biere qui n'est pas encore bouillie,
Ontzetbaar,, b. n. qui s'epouvante aisement.
ontzettede , heb ontzet ,)
Ontzetten , b. w.
verwrikken, demettre, disloquer, debotter, luxer ; zie Verftuiken ; fig. tut het bezit zetten,
afzetten, deposseder, deposer, deplacer. —, in
bangen nood te hulp komen , assister,secourir;
Inzonderh. eene belegerde ftad —, dilivrer
Cu secourir one vile assiegee , faire lever
le siege ou le blocus d'une ville assiegie.
Toen de roovers gereed flonden om hem te
vermoorden , werd hij gelukkig uit hunne
handen ontzet , lorsque les voleurs etaient
sur le point de le tuer, it fut heureusement
delivre de leurs mains, ou d'entre leers
mains. —, verbazen , ontftellen , alarmer,
tressaillir, surprendre ; inzonderh. zich
s'alarmer,,s'epouvanter, se troubler,, se deconcerter,, s'etonner.
Ontzetbaar,, b. n. onverfchrokken , intrepide.
Ontzettend , b. n. verfchrikkelijk , terrible, afpens, euse; epouvantable, bijw. terriblement.
Ontzetter, m. celui qui assiste, etc. zie Ontzetten.
Ontzetting, yr. verzetting nit het lid, verfluiking,
dislocation. —ui-t het bezit , depossession. —,
verlosfing, delivrance ,f. secours, m. — van een
ambt , privation d'un emploi, destitution, de, (in de
mission, deposition. Geregtelijke
prakt.) eviction. ontroering , ontiteltenis ,
consternation, agitation, etc. tressaillement, m.
Ontzielen , b. w. (ik ontzielde , heb ontzield),
van het leven berooven , (in den deftigen thjl
en bij dichters ,) dter la vie a ,priver de la
vie , tuer , faire mourir. Een ontzield ligchaam , un corps mort.
Ontzieling, yr. action de tuer.
Ontzien , b. w. (ik ontzag , heb ontzien) eerbiecligen , eenen eerbiedigen fchroom toonen , respecter, reverer. Ontzle uwe oudens, respectez vas parents; fig: fparen ,
verfchoonen, manager, epargner Zijne paarden —, manager ses chevaux. Hij ontziet
n'epa,gne pas sa peine ;
geese moeite
n'epargne rien. Zich —, se soigner. —, vreezen , duchten , craindre , redouter. Hij ontziet geen gevaar,, it ne craint pas le danger.
De magt van den vijand ontzien , redouter
les forces de Pennemi. Zich —, craindre , se
retenir, ne pas oser. Lich niet ne pas
s'epargner.
Ontziening , yr. respect , m. crainte; fig. eparmanagement, tn.
gne,
Ontzijgen , o. (ik ontzeeg , ben ontzegen),
door nederzijgen ontvallen , echapper ou tomber des mains, glisser des mains ; tomber en
s'affaissant.
Ontztjging , yr. action de tomber, d'echapper
on de glisser des mains.
Ontzilveren , b. w. (ik ontzilverde, heb outzilverd ,) desargenter.
n. dwaas, zinneloos, woest , fou ,
Ontzind ,
bijw. Tolle y:en( ' confa , 1e, insense, e.
me en foe.
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Ontzindheicl, yr. folie , extravagance, mania.
Ontzingen, b. w. (ik ontzong, heb ontzou.
gen ,) door zingcn verwerven , obtenir
chantant, supplanter en chantant.
Ontzinken, o. w. (ik ontzonk , ben ontzonken ,) wegzinken , couler ou aller 4 fond;
fig. ontzakken , faillir, manquer,, abandonner,, quitter. De cooed ontzonk den foldaten , le courage abandonna les soldats.
Ontzinking , vr. action d'aller on de couler a
fond; fig. action de manquer. De mood ontbreekt , le courage, le coetir lui manque.
Ontzoedelen , b. w. (ik ontzoedelde , heb ontzoedeld ,) expier; zie Zuiveren.
Ontzoncltgen , b. w. (ik ontzondigde, heb
ontzondigd.,) van zonde reintgen, bevniden ,
purger de Oche, , purifier. werd onczondigd , fut purge de ses peches.
Ontzondiging , yr. action de purger de ses peverzoenintng , yr. vergiffeuis
ches.
piation, absolution.
Ontzong , verl. t. van Ontzingen.
Ontzongen , verle deelw. van Ontzingen.
Ontzink , verl t. van Ontzinken.
Ontzonken , verl. deelw. van Ontzinken.
Ontzuiveren , b. w. ( ik ontzuiverde , heb ontzuiverd ,) zie Onreinigen , Ontheiligen.
Ontzuren , b. w. (ik ontzuurde , heb ontzuurd ,)
minder zuur maken (bij fcheik.) de zuurheid
benemen , rendre moons aigre on acide ,dter
o. w.
Paigreur ou Paciditd , elesoxyder.
(met zijn ) van jets beroofd, verfloken worden,
doordien het te vroeg zuur worth , être
prive, e, de q. ch. parce devient air°
trop tot ; fig. lk zal het mij niet laten —,
(ik zal er mij niet van laten berooven ,) je
ne souffrirai pas Won m'en prive.
Ontzurtng , yr. (139 fcheik. ) desoxydation.
Ontzuurd, b. n. van vruchten die men inmaakt
of konfiit , desaigri, e.
Ontzwachtelen , b. w. (ik ontzwachtelde , heb
ontzwachteld ,) de zwachtels aidoen , defaire
les maillots , demailloter, debander ; fig.
aan den dag brengen , developper,, expliquer,
eclaircir.
Ontzwachteling , yr. action de demailloter ou
de debander, demaillotement; fig. explication, I., developpement,
Ontzwellen, o. w. ( ik ontzwol, ben ontzwollen ,) zakken , de zwelling verliezen, s'abaisser. 5 b. w. de zwelling doen verdwijnen,
desenfi'er, faire sortir le vent.
Ontzwelling , vr. flunking, detumescence, desenflure.
Ontzwemmen, o. w. (ik ontzwom , ben ontzwommen ,) zwemmend ontkomen , ontfnappen , se sauver 4 la nage, ichapper en nageant.
Ontzweren , b. w. (ik ontzwoer, , heb ONt•
zworen , ) door eenen eed eene veibindtenis
breken , rompre (un engagement) par un
serment. Zie Afzweren. —, zich door eenen
eed van jets zuiveren, se purger par en serenest.
Ontzwoer , verl. t. van Ontzweren.
— Ontzwellen.
—
Ontzwol ,
dw. — Ontzwellen.
Ontzwollen,
Ontzwemmen.
Ontzwom , — t.
dw. — Ontzwemmen.
Ontzwommen,
Ontzworen , — — — Ontzweren.
Onuitbeeldelijk, b. n. niet nit te beelden ,
qu'on ne peut representer on figurer.'
Onuitbluschbaar , b. n. niet nit te blusfchen , inextinguible. Een — vuur,, en feu inextinguible.
Onuitbluschbaarheid , onnitblusfchelijkheid , yr.
qualite de ce qui est inextinguible, inextinguibilite.
On.
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Onnitblusfchelijk , zie Onuitblusehbaar.
laten,
Onuitgedopt , b. n. qui n'est pas &one.
Onuitdenkbaar, b. n. niet uit te denken, onne pas ecosser. — blijven , ne pas dtreecossi , e.
bedenkeli j k, qui ne pent titre invente,e, on Onuttgedorscht, b. n. qui n'est pas battu, e.
imagine, e, inimaginable.
— laten, no pas battre.
blijven, ne pas
O nuitdoenhjk , b. n. met uit te doen, Lejfaetre battu, e.
cable ,
zie Undoen.
Onttagedronken, b. n. qui n'est pas vide, e.
O auitdroogbaar, onuitdroogehjk, b. n. inta
— laten , 22e pas eider. — blijven , ne pas
rissable.
etre vide, e.
Onuitdrukbaar, b. n. niet nit te drukken, in- Onuitgedrukt, b. n. qui n'est pas exprime, e.
— laten, ne pay exprimer. bitjven, ne
exprimable , inenarrable.—, bijw.
d'une man:We inexprimable.
pas etre exprime, e.stipule, e. zie Uitdrukken
Ontutdrukkelijk, zie Onuitdrukbaar.
in al de beteekenisfcn.
Onuitgebeeld , b. n. qui n'est pas represents, e. Onuitgeduid, b. n. qui n'est pas explique, a.
- laten, ne pas representer. —blijven, ne
- laten, ne pas expliquer. — bltjven, ne
pas etre represents, e.
pas etre explique, e.
Onnitgebaggerd, b. n. qui n'est pas cure, C. 0 nuitgedund , b. n. qui n'est pas eclairci, e.
— laten, nu pas curer. — blijven, ne pas
— laten, ne pas eclaireir.— blijven, ne pas
etre cure, e.
etre eclairci , e.
Onuitgebalied, b. n. qui n'est pas vide , e. Zie Onuitgefloten, b. n. aui n'est pas siffli, e.
Uitbalien. —laten, ne pas eider. — bluven,
— laten, ne pas siffier. — blijven, ne pas
ne pas etre vide, e.
etre
e.
Onuitgebannen, b. n. qui n'est pas banni, e. Onuitgegeven, b. n. inedit, e, qui nest pas
- laten, ne pas bannir.
piablie, e. Dat zijn —e, niet in het licht
blijven , ne pas
titre banni, e.
verfehenen gefchriften, ce sent des ecrits
Onuitgebazuind, b. n. qui n'est pas
inedits. — laten , ne pas publier. blijven,
e.
— laten , ne pas publeer.
ne pas titre publid,
blijven , ne pas
titre publie, e.
Onuttgekleed, b. n. qui n'est pas deshabille ,e.
Onuitgebet, b. n. qui n'est pas bassine, e. —
sans etre
e. — laten, ne pas deslaten , ne pas bassinet.. — blijven, ne pas
habiller. --blijven, etre deshabille, e.
etre bassine, e.
Onuitgeklopt, b. n. qui n'est pas dpoussete, e.
Onuitgebeurd, zie Onuitgeteld.
— laten, ne ,pas epousseter. — blijven, ne pas
Onuitgebikt, b. n. qui n'est pas regratte, e.
etre epoussete, e.
— laten, ne pas regratter. blijven, ne pas Onuitgeleid , b. n. qui n'est accompagne, e,
etre regratte, e.
sans etre accompagne , e.
Onuitgebiazen, b. n. qui i'est pas eteint, e. — Onnitgeleverd, b. n. qui n'est pas livre, e.
laten , ne pas dteindre. — blijven, ne pas
—laten,
ne pas livrer. — blijven, ne pas etre
titre eteint, e.
livre , e.
Onuicgebloeid, b. n. qui n'a pas finidefleurir. Onuitgelezen, b. n. qui West , pas tout a fait
Onuttgebluscht, b. i . qui n'est pas eteint, e.
lu, e, sans titre
e, entierement.
laten, ne pas eteindte.
blijven, ne pas Onuitgeloot, b. n. qui n'est pas tire, e, sans
titre eteint, e.
'
etre
ties,
Onuitgeboclen, b. n. qui n'est pas convoque ,e. Onnitgemaat
, b. n. qui •n'est pas carmine, e.
— laten, ne pas convoquer.
blijven, ne
vide, e, ou decide, e.
laten, ne pas terpas e' tre conroque, e.
miner, rider on decider. — blijven ,
pas
Onuitgeboend, b. n. qui n'est pas frotte , e.
etre termin g , e, vide , e, on decide , e.
— laten, ne pas frotter. — blijven , ne pas 'Onuitgeput , b. n. qui n'est pas deballe, e. ou
titre frotte , e.
depaquete, e. sans etre deballe, e. on depaOnuitgeboord, b. n. qui n'est pas crease, e. . quetd , - laten, ne pas deballer ou depa— laten, ne pas creaser. — blijven, ne pas
peter. — blijven, ne pas etre depaquete ,e.
etre crease, e.
on deballe, e.
Onuitgeborlteld, b. n. qui n'est pas brosse, e. Onnitgeperst, b. n. onuitgedrukt qui n'est pas
laten , ne pas brosser. — blijven , ne pas dole
exprime, e. sans e' tre evpri;ne, e.
laten
brosse, e.
ne pas exprimer.
bljven , ne pas doe
Onuitgebrand, b. n. qui n'est pas brine,
exprime, e, zie Uitperfen.
—
laten , ne pas briller.
blijven, ne pas etre Oduttgerust, b. n. quo n'est pas'equipe, e. sans
braid , e.
titre equips, e.
Onuitgebreid, b. n. qui n'est pas etentlis, e, OnuitgeIproken, b. n. qui n'est pas prononci,
ou amplifie, e. inetendu, e.
laten , ne pas
e. sans titre prononce, e. — laten, ne pas
itendre ou amplifier.
blijven, ne pas etre
prononcer. — blijven, ne pas etre prononce, e.
itendu,e, on amplifie, e.
Onnitgeftald, b. n. qui n'est pas stale, e. on
Onuitgebroeid , b. n. qui n'est pas coure , e. laexpose, e. sans 'etre expose, e. ou stale.
ten, ne pas couver.—bhjven, ne pas etre couve,e.
laten, ne pas staler on exposer. — blijven;
Onuttgedaagd, b. n. qui n'est pas provoque ,e,
ne pas e' 'tre . etale , e. ou expose, e.
an combat. -- laten, ne pas provoquer au Onuttgeveegd, b. n. qui n'est pas balaye, e.
combat. — blijven, ne pas etre provoque, e,
sans titre balaye, e.
laten ne pas balayer.
au combat.
— blij yen ? ne pas etre balaye, e.
Onuitgedaan, b. n. qui n'est pas efface , e. — la- Onuitgevoerd , b. n. niet naar buiten 's lands vet,
ten, ne pas effacer.— blijven, ne pas etre efface,
voerd. qui n'est pas exporte ,e. Met volOnuitgedacht, b. n. qui n'est pas invente , e.
bragt ot verrigt , pas execute, e. Deze koop— laten, ne pas inventer. — blijven, tile pas
waren mogen niet — worden , cgs marchandietre invente, e.
ses n'osent pas titre exportees. Uwe beveleia
Onuitgedeeld, b. n. qui n'est pas distribue, e.
zullen fliptelijk worden
vos ordres seront
— laten, ne pas distribuer. — blijven, ne
executes ponctuellement ; zie Uitvoeren.
pas titre distribue , e.
Onuttgewasi.chen,
n. qui n'est pas lave, e.
Onuitgedoofd, b. n. gni n'est pas eteint, e. —
sans etre
lave, a.
later, ne pas iteindre. blijven, ne pas Onuitgewischt , b. n. qui n'est pas efface, e.
titre eteint, e.
sans etre efflocd, ; zie Uitwisfcben.
Eee4
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Onuitgewisfeld, b. n. qui n'est pas change ,e.1change, e. sans etre change, e. — laten, ne pas
changer. — blijven, ne pas etre change, e.
Onuitkomelijk, b. n. waaruit men zich niet
redden kan, (zie Uitkomen) inextricable.
Onuitlegbaar, b. n. Diet uit te leggen, niet te
verklaien, inexplicable. —, bijw. d'une maniere inexplicable.
Onntitleggelijk, zie Onnitlegbaar.
Onuitleschbaar, onnitlesfchelijk, zie Onuitbluschbaar.
Onuitputbnr, zie Onuitputtebjk.
Onuitputbaarheid, zie Onuitputtelijkheid.
Onuitputtehj. k, b. n. niet uit te putten, indpuisable, intarissable.
Onuitputtelijkheid, vr. 'qualite de ce qui est
inepuisablefr, intarissable.
Onuitreddelijk, b. n. zie Onuitkomelijk.
Onuitroeibaar, b. n. dat Diet is nit te roeijen,
te verdelgen , qu'on ne pent detruire ou extetminer,, inextirpable, indestructible; zie
Uitroeijen.
Onuitroeibaarheid, yr. qualite de ce qu'on ne
pent detruire ou exterminer,, indestructibilite.
Onuitroeijelijk, zie Onuitroeibaar.
Onuitroeijelijkheid, zie Onuitroeibaarheid.
Onnitfchrijfelijk, zie Onbefchrijfebjk.
Onuitfprekelijk, b. n. niet nit te fpreken, indicible , inexprimable, (in de godgel.) ineffable.
Onintfprekelijkheid, yr. (in de godgel.) ineffabilite.
Onnitvindelijk, b. n. Won ne pent inventer,,
decouvrir ; fain. introuvable.
Onuitvoerbaar, b. n. qu'on ne pent executer,
impraticable, impossible, inexecutable.
Onuitvoerbaarheid, yr. impossibilite, inexecution, impraticabilite.
Onuitvoerlijk , zie Onuitvoerbaar.
Onnitvoerlijkheid, zie Onuitvoerbaarheid.
Onnitwischbaar, b. n. ineffacable, indelebile,
inexpiable.
Onnitwischbaarheid, yr. intielebilite.
Onnitwisfchelijk, zie Onuitwischbaar.
waarin
Onvaarbaar, b. n. zie Onbevaarbaar.
men niet varen kan, als: — weer, temps ten
propre pour mettre ii la voile , a la navigation.
Onvaatbaarheid, zie Onbevaarbaarheid.
Onvaardig, b. n. qui n'estpas pelt, e, ouprepare , e.
niet vaarciig, handig, vialade oft, e.
Onvalsch, b. n. Cui n'est pas faux, sse; sincete.
bijw. sincetement.
Onvalschheid , y r. opregtheid , sincerite.
Onvast, b. D. Diet vast, pen solide , faible, qui
n'est pas ferrne.— , wankelbaar, befluireloos,
wispeiturig, irresolu, e. qui n'est pas fer, chancelant, e. indecis , e. versatile.
Onvastbeid, tir. faiblesse, f. nianque de solidite
incertitude; ire isoluou de fermete ,
tion ; versabilite.
On yeil, b. in qui n'est point a vendre, pas
acheter.
On% eilig , b. n. waar men niet yeilig is, pas air,
e. dangereux, euse,perilleux ease. —, bijw.
dangerensement.
Onveiligheid, y r. danger , peril , m. qTialitl de
ce qui est dangereux.
zie On y eilig, bijw.
Onver, b. n. en bijw., pas loin (d'ici).
Onveranderbaar, zie Onveranderlijk.
n. qui n'est pas change , e. sans
Onveranderd ,
changement, sans alteration. —, befiendig,
stable. — laten, y e pas charger. — blijven,
ne pas etre change, e.
pn^eranderlijk, b. n. invariable, inalterable,
icharge e. Inimitable, qui West pas changeant,
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e. persevirant Jerme,constant,e. incommutable . Gods —e raadsbeihnten, lee decrets imninablesdelavolonte de Dieu, —, bijw. invariablement, immuablement , fermement , constamment.
Onveranderlijkheid, yr. invariabilite, immuabzlite, perselerar;ce,- fermete, constance,ink.
mutabilite, incommutabilite.
Onverantwoord , b. n. niet wederlegd , qui n'est
pas refute, e. a quoi on n'a pas reponetu. —
ten , ne pas refuter, ne pas repondre. —,
y en , ne pas etre refute, e.
OnverantwoordOjk, b. n. niet to yerantwoorden , impal d'onnable, inevcusable, infustifiable. —, Diet verantwoordelijk, die lets niet
behoeft te verantwoorden, qui n'est pas res_ponsable. — bijw. d'une maniere impardonnable, inexcusable.
Onverantwoordelijkheid, vr. conduite inexcusable, qualite de ce qui est inexcusable. —,
isat de celui qui n'est pas responsable ,
Onverbaasd, b. n. qui n'est pas itonne, e. on
frappe , e. — bijw. sans etonnement, resolument.
Onverbasterd, b. n. qui n'est pas degenere, e.
— blijven, ne pas degenerer.
Onverbed, b. n. qu'on n'a pas fait changer de
lit. De zieke nioet blijven, le maiadene
dolt pas changer de lit.
Onverbeeldelijk , b. n. qu'on ne peut s'imaginer, inimaginable.
Onverbergelijk, b. n. qu'on ne peut cacher,ou
deguiser.
Onverbeterd, b. n. qui n'est pas corrige, e.
ameliore , e; zie Verbeteren. laten , ne pas
corriger ou ameliorer. — blijven, ne pas
etre corrige , e. on ameliore, e.
Onverbeterlijk, b. n. niet te verbeteren, zeer
Hecht, incorrigible. —, uitmuntend, voortreffelijk, excellent, e, par fait, e, accombijw. parfaitement.
pli, e.
exOnverbeterlijkheid, yr.
cellence, lei fection.
n. niet te verbidden , inexo0 nverbiddelijk;
rable, inflexible.
, bijw. inexorablement ,
inflexiblement.
Onverbiddelijkheid", yr. inflexibilite , f. , earactere inflexible, m.
Onverbiedenjk, b. n. dat niet verhoden kan
worden , qu'on ne saurait elefendre, prohiber, into dire on empecher. naar gees
y erbieden luisterend, opinititre, indocile,
qui se mrqve des defenses.
Onverbiedeiijitheid, vr. qualite tie ee qu'on ne
saurait defendre, etc.
Diet verbloenid, rordborOnverbloemd, b.
, simple , franc,
irenu, e nalf,
ech g. , sincere. —, bijw. ingenument ,
wept ,simplement,sincerement, franchen-ent.
Onverbloeinelijk , Onverbloemiijk , b. n. Diet te
verbicemen, qu'on ne saurait elegtiiset on pallier; z,e Verbloemen.
Onverboden, b. D. qui n'est pas d,fendu, e,
prokibe e, on inteldit , e, permis , e. licite , tolete, e.
Onverbonden, b. n. zonder verband, als: de
wond is —, la plaie n'est pas pansee. — laten, ne pas panser. — blijven, ne pas etre.
panse
e. niet gebonden, vrij libre,
,qui
West pas oblige , e.
Onyerborgen, b. n. qui n'est pas cache, e,
evident, e, tnanifeste, visible.
Onveibrand, b. n. i ui n'est pas brine, e. —
laten , ne pas bruler. — blijven, ne pas etre
bread , e.
Onverbrandbaar, b. n. dat niet verbrand kan
worden, incombustible.

0 Nv
Onverbrnnelbaarbeid, yr. pallid incombustible,
incombustibilite.
Ouverbrandeluk, zie Onverbrandbaar.
Onverbreekbaar, b. n. qu'on ne pent casser ou
rompre, inviolable. —, bijw. inviolablement.
Onverbrefd, b. n. qui n'est pas public', e. ou
divulgue, e.
Onverbfekelijk, b. n. zie Onverbreekbaar.
Onverbrekeitikheid, yr. zie Onverbf eekbaarheld.
Onverbrijzeld, b. n. qui n'est pas blise, e.
ou ecrase, e. qui &est pas reduit, e. en
poudre.
Onverdacht, b. n. niet gewantrouwd, qui n'est
pas suspect, qu'on ne soupconne pas. — blfjven , ne pas ette soupconne, e. niet ge.
reed, qui n'est pas pre:, e. on prepare, e.
onverwachr, qu'o;i n'expecte point. —,
bijw. inopiaement , a l'improviste, au depourvu.
Onverdachtelijk, zie Onverdacht, bijw.
Onverdedigbaar , b. n. met te vercledigen , qu'on
ne satirait defendre ou justifier , rndefensable ,
insoutenable. Deze zaak is — 7 cette cause est
insoutenable; zie Verdedigen. — bijw. d'une
maniere insoutenable. ,
Onverdedigd, b. D . qui West pas de'fendu., indefendu, e. satis defense , sans protection. — latuf , ne
pas defendie on soutenir,, laisser sans defense
ou sans protection. — biti ven , ne pas its e deendu , e. rester sans defense , sansprotection,
fon
insoutenable.
Onverdediglijk, zie Onverdedigbaar.
Onverdeelbaar,, b. n. dat niet verdeeld Ian worden, oncleelbaar, indivisible; impartable ou
impartageable.
Onverdeelbaarheid, yr. ondeelbaarheid, indivisibilite.
Onverdeeld, b. n. geheel, qui n'est pas divise, e. ou partagd, e. indivise , e. entier, dre,(bij
regt.) indivis. — laten, laisser en entier. —
blfj yen , I ester en enact- , tester indivis. —
goed , bier indivis, m. eensgezind, unanime, uni , e. a'accotd, de bonne intelligen, zamengevoegd, conjoint, e. — bijw.
ce.
unanimement , indiviseinent ,conjointement.
ce qui n'est pas
Onverdeeldhetd, vr. etat
divise ou partage, 7n. indivision. eendragug.
held, eenftemrnigheid, union, unanimite ,
concorde , paix.
Onverdekt, b. n. decouveit , e. °um t, e. qui
n'est pas convert e.
Onverdelgbaar, zie Onverdelgelijk.
Onverdelgbaarheid, zie Onverdetgelijkheid.
Onverdeigd, b. D. qui n'est pas dettuit, e. ou
extet mine , e. laten, ne pas &mill e ,
aneantir on exterminer, — blijven, ne pas
etre detruit, e. ou extermine_, e.
Onverdelgelijk, b. n. qui ne pent itre detruit ,
e. ou extet mine , e. indestructible.
ermelbaarheid, inOnverdelgeliikheid, yr.
destructibilite.
Onverdenkelijk , b. n. en bijw. qui ne donne
lieu a aucun soupcon.
Onverderfelijk , b. n. , onbederfelijk , qui ne
pent se cot I ompre , se gdter,, incorruptible.
zie Onvergankelijk.
Onverderfelijkheid, yr. qualite de ce qui est
incorruptible, incorruptibilite.
Onverdienbaar, b. n. qu'on sit pent meriter.
Om efdiend , b. kn. qu'on n'a pas merits. —,
bijw. sans l'avoir merits, e. saris merits,
a tort.
Onverdienfte, vr. tnanquR ouilefaut de Write, In.
Onverdienflelijk , b. n. qui n'est point taritoire,
qui no Write point de recompense.
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Onverdienftelijkheid, yr. manque ou defant de
merite, tn.
Onverdoemd, b. n. qui West pas condamnd , e..
Onverdoemelfjk . b. n. qui West pas condemnable, qui ne pout on ne dolt pas etre reprouve, e. innocent, C. juste ,non damnabie.
Onverdonkerd, b. n. qui n'est pas obscurci, e.
clair, e.
Onverctoofbaar, b. n. niet te verdooven, qui
ne pent etre etouffe, e. inextinguible.
Onverdorbaar, b. n. dat niet verdorren kan,
qui ne pent se dessdcher, pas sujet, e, 4
se fietrir.
Onverdorven, b. if. niet verdorven, qui n'est
pas corrompu, e. ou grits, e. non deprave.—,
ongefchonden, conserv e, e. cutler, ere, sain, e.
Onverdorvenheid, yr. deat de ce qui n'est pas
corrompu ou gdte , m. qualite de ce qui
est entier ou sain.
Onverdouweltjk, b. 11:, niet to verdouwen,
Diet te verceeren , qu'on ne pout digiPer,
indigeste ; fig. „onverdragelijk , qu'on ye pout
digerer ou supporter. (een affront).
Onverdraagzaam , b. n. inzonderh in het godsdienitige,:ntoierant,e.—,bfj w.avec intolerance.
Onverdraagzaamheid, yr. ten aanzien van de
godsdienst, intolerance. — onverdraagzaam
gevoelen, intolerantisme , m.
Obverdragelijk,/b. n. onuitilaanbaar, intolerable, insupportable, insoutenable, —,bijw.
intolerablement, insupportablement.
Onverdragelukheici , yr. qualite de ce qui est
intolerable ou insupportable.
Onverdrietelijk, b. n. qui n'est pas ennuyant,
e. agteable, recreatif, ive, divertissant , e.
vrolijk , gai, e. enjoue , e.
Onverdrietelijkheid, vr. agrement , enjouement ,
Onverdrietig, b. n. vrolijk, lustig enfold, e.
agriable, gai , e. nonehagrin.
Onverdrinkbaar, b. n. met te verdringen, qu'on
ne sauratt dloigner, qui ne pent due poussd,
e, de son bien ; fig. qui ne pent etre supplants, e.
Onverdrinkbaar, b. n. qu'on ne pent foyer, qui
ne pent se noyer.
Onverdroogd , b. n. qui n'est pas desseche , e.
tart, e.
0 nveidroten , b. n. infatigable, enfoue,e. gai,
e. — bijw. infatigablement , avec piaisir,
sans se lasser,, gaiment.
Onverduisterd, b. p. qui n'est pas obscurci, e.
serein, e. clair, e.
Onverduldig, b.n. ongeduldig, fnel,prompte,e.
impatient, e.
bijw. promptement,
tiemment.
Onverd uldigheid . vr. promptitude, impatience,
f: emportement , m.
Onverduldighjk, zie Onverduldig, bijw.
Onverduwebjk, zie Onverdouwelijk.
Onverdwijneluk, b. n. qui ne petit disparaftre.
Onvereenfgbaar, b. n. qu'on ne pent unir, inconciliable ; inalliable.
Onvereenigd, b. n. desuni, e, divise, o.
Onverergerd, b. n. qui n'est pas empire ; sans
etre empire , e.
Onverflaauwd, b. n. qui West pas ralenti, e,
constant, e, forme, affaibli, e.
Onvergaderd, b. n. qui n'est pas assemble, e.
— laten, ne pas assembler ou recueillir.
blijven , ne pas etre assemble , e, ou recueil•
e.
Onvergald, b. n. qui n'est pas gate , e, par
le pi on par l'amer. Deze visch is —, on.
n'a pas tornpu, creve, la vesicule biliaire
ou du fiel, en nettoyant ce poisson.
Onvergangbaar,, zie Onvergankelijk.
Onvergangbaarheid, zie Onvergankelijkheid‘
OnE e 5

0NV
855
Onvergankelijk, b. n. dat niet vergaat, imp&
rissable durable , incorruptible , permanent, e.
Onvergankelijkheid ,vr. incorruptibilitd ,permafence , constance, indefectibilite.
Onvergeefiajk , b. n. met te vergeven, impar— niet
donnable, inexcusable ,
vergevende, qui ne pardonne pas. bijw. irdmissibleme
Onvergeeflukheid, yr. qualite de ce qui est
impardonnable ,inexcusable , irremissible. —,
qualite de celui qui ne pardonne pas.
Onvergeldbaar, b. n. niet te vergelden, qu'on
ne petit recornpenser , (dignement).
nvergeldbaarheid, y r. qualite de ce qu'on ne
pent recompenser, (dignement.) 4
Onvergeldeltjk, zie Onvergeldbaar.
Onvergeldelijkheid, zie Onvergeldbaarheid.
0 nvergelijkbaar, zie Onvergclijkelijk.
Onvergelijkelijkzie
Onvirgelijkbaarheid
heid.
nvergelijkelijk, b. n. zonder wedergade, incomparable, sans pareil, nonpareil , le, —,
bijw. sans comparaison , incomparablemort.,
0 vergelijkeli kheicl , vr. tutnemendheid , incomparabilite , excellence.
Onvergenoegcl, b. n. misnoegd, mecontent,e,
malcontent, e, fiche, e. bijw. avec
112 ql; tenternent.
0 nvergenoegdheid, vr. mecontentement, m.
Onvergenoegehjk, b. n. onverzadelijk, insatiable, qu'on ne pent rassasier ou contenter.
Onvergenoegelijkheid, yr. insatiabilitd , aviditd
Onvergenoegzaam, zie Onvergenoegelijk.
Onvergenoegzaamheid, zie Onverge,noegelijkheid.
Onvergetelijk, b. n. clat men niet vergeten
kan, qu'on ne pent oublier impossible a oublier.
wat niet vergeten behoort te worden,
qu'on ne dolt pas oublier.
Onvergetelijkheid, yr. qualite de ce . qu'on ne
qualite de ce qui ne dolt
pent oublier.
pas due oublid.
Onvergeten , b. n. qu'on n'a pas oublid, dont
on conserve le ressentintent. blijven , ne
pas oublier, conset ver le ressentiment de.
Onvergezeld, b. n. qui n'est pas accompegtild , e,
sans compagnie , sans titre accompagne , e,
seal, e.
0 nverglaasd, b. n. qui n'est vernisse , e. —
laten , ne pas vernisser. — blijven, ne pas
etre vernisse e.
Onvergoed, b. n. qui n'est pas dedommagd, e.
recompense, e, ou repare , — laten, ne
pas recompenser ou reparer. — blijven, ne
pas etre recompense' , e, repatd e. ou dedomwage e.
Onvergoedbaar, b. n. dat niet vergoed kan
worden, dont on ne pent dedonmager, irreparable. — bijw. d'une maniàre irreparable,
irreparablement.
Onvergoelijkt, b. n. qui n'est pas orne, e,
e on pare , e. zie Vergoelijken.
Onvergolden, b.-n. qui n'est pas recompense, e,
sans recompense.
Onvergramd, b. n. qui n'est pas Paid , e, ou
irrite, e; calme, paisible.
Onvergroot, b. n. qui n'est pas agrandi, e,
ou exagere, e. — laten, ne pas agrandir,
ou exagerer. blijven, ne pas etre agrandi, e, ou exagerd , e.
Onverguld, b. n. qni n'est pas lord , e, sans
dorure.
Onvergund, b, n. qui n'est par accorde, e,
interdit, e, difindis, e qul n'est pas pertnis,
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n. zie Onvertelbaar.
Onverhaalbaar,
Onverhaald, b. n. qu'on n'a pas racontd e,
publid , e, ou divulgud e.
Onverhaast , b. n. q ui n'est pas pricipitd , e.
Met onverhaaste fchreden , a pas comptes.
0 nverhard , b. n. qui n'est pas endurci , e; fig.
met verhard in het kwaad, flexible, docile,
sensible.
Onverhelpelijk , b. n. niet te verhelpen, onherflelbaar, irreparable , irremediable.
Onverhinderd, b. n. qui n'est pas empiche, e,
libre.
bijw. sans obstacle, libremcnt,
sans empechement.
0 nverhoedelijk, b. n, onvermi:delijk, niet te
verhoedeu, inevitable.
Onver hoeds, bijw. onverwachts, inopine'ment,
Pimproviste, sans, penser, au depourvu.
On v erhoedsch , b. n. inopine e, imprevu, e,
inattendu, e.
Onverholen, b. n. qui n'est pas cache e , manifeste.
bijw. ouvertement.
Onve rhoopt , b. n. ongehoopt, inespere, e,
inopind , e, imprevu, e. bijw. inopindment.
Onverhoord, b. n., niet Øndervraagd, qui n'est
pas interroge , e, ou entendu , e. Onverhoorde
gebedeai , des pridres qui ne sont pas ex.
aucies , f. — laten, ne pas interroger,
entendre on exaucer. — oordeelen, condamner sans Pentendre , ou l'interroger. — blijven, ne pas etre interroge, e, entendu,
e, on exancd , e. zie Verhoren in beide beteekenisfen.
Onverhuisd, b. n. niet verhuisd, qui n'a pas
demenage.
Onverhuurd, b. n. qui n'est pas loud, e.
laten , ne pas loner. — blijven, ne pas etre
loud ,
Onverhuurlijk, b. n. qu'on ne pent loner.
Onverjaagd, b. n. qui n'est pas chasse , e,
repousse , e.
Onverjaard, b. n. qui n'est pas prescrit, e.
Onverkeerd, zie Onveranderd.
Onverkeerlijk, zie Onveranderlijk.
Onverkiesbaar, zie Onverkieslijk.
Onverkieslijk, b. n. niet te verkiezen qu'on
ne pent elire, ineligible.
Onverklaarbaar, b. n. inexplicable, indechil:
frable, indefinissable , inextricable.
0 nverklaarbaarheid, y r. qualite de ce qui est
inexplicable, indechiffrable ou indefluissable.
On verklaard, b. n, qui n'est pas explique, e.
— laten, ne pas expliquer.— blijven, ne pas
etre explique , e.
Onverkleed, b. n. als : Hij is nog —, it n'a
pas encore change d'habits.
0 nverknocht , b. n. 'qui n'est pas attache, e.
e, ou allii , e, dime, e, libre.
Onverkocht, b. n. qui n'est pas vendu, e, invendu , e. — laten , ne pas vendre.— blij ven,
ne pas etre vendu, e.
Onverkondigd, b, n, qui n'est pas annonce, e,
on publid , e. blijven, ne pas etre annoncd , e, ou publid , e.
Onverkoopbaar, b. n, qui n'est pas vendable,
qui ne pent etre vendu, e.
Onverkoopbaarheid, vr, qualite de ce qui n'est
pas vendable.
0 nverkoopelijk, zie Onverkoopbaar.
Onverkregen, b. n. qu'on n'a pas obtenu, e.
0 nverkrijgbaar, b. n. qu'on ne pent obtenir,
avoir on acquerir.
Onverkrijgbaat&d, yr. qualite de ce qu'on ne
pent obtenir,,"ravoir on acquerir.
Onverlaat, m. ilechte fielt of karel, scildrat
vaurien, mauvais garnement.
Onverlakt, b. n. qui n'est pas It ernisse, e .
ails
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sans titre vernisse, e. — laten, ne pas vernisser.
blijven, ne pas etre vernisse, e.
Onverlaten, b. n. qui n'est pas quitte , e, ou
abandonne , e, sans etre quitti ,e , ou abandonne, e.
Onverlatig , b. n. als een onverlaat , me chant , e,
qui ne vaut rien.
Onverlegd, b. n. qui n'est pas deplace, e.
ne pas deplacer. — bitj ven , ne pas
—laten,
etre dOplace , e.
Onverleenbaar, b. n. dat niet kan toegeflaan
worden inaccordable.
Onverlegen, b. n. qui n'est pas confess, e, embarrassi, e, on hos:sena-, euse.
niet verOnverleid, b. n. zie Onverlegd.
leid, qui n'est pas seduir, e. — laP en ne
pas seduire. — blij ven , ne pas etre seduit, e.
Onverlept, b. n. qui West pas /Mtn', e, on
fan g , e. Eene onverlepte fchoonheid, tine
beautd qui s'est conservee.
Onverlet, b. n. onverhinderd, qui n'est pas
empeche , e, on embarrassd , e. —, bijw. sans
empechemen; librement.
Onverliehr, b. n. qui n'est pas eclaire, e, on
e, ignorant, e. Een — mensch,
tin ignos ant.
0 nveritefd , b. n. qui n'est pas amoureux , euse ,
insensible, indifferent , e.
Onverite fdheid yr. insensibilite, indifference,
froideur.
0 nverliesbaar, b. n. niet te verliersn, qu'on
ne peurperdre , imperdable. (in de godgel.)
De onverliesbare genade, la grace inamissible.
Onverligt, b. n. niet ligter gemaakt, qui West
pas allege,e '• fig. niet van kwelltug of onaang,naamheden ontheven, qui n'est pas sonlage , e.
Onverloofd, h. n. qui n'est pas accorde , e, en
mariage, non fiance, e.
Onverioren, b. n. qui n'est pas perdu, e,
qu'on n'a pas pectin, e.
Onverlost, b. n. qui n'est pas rachete, e; zie
Veriosfen.
Onvermaak , o. gebrek aan vermaak, deplaisir,
mecontentement, no.
Onvermaakt, b. n. qui n'est pas change, e;
zie Vermaken.
Onvermaand, b. n. qui n'est pas exhorte , e,
sans etre exhorte, e.
Onvermaard, b. n, qui n'est pas celebre,. sans
venom, inconnu, e.
bijw. obscurionent
Onvermaardheid, y r. point de ceLbrite , de re"nom, on. fig. obscuritd.
Onvermakelij k, b. n. diplaisant, e, desagreaNs.
bijw. ddsagreablement.
On vermakelt kheid yr. deplaisir, desagrimeat , m.
Onvermeesterlijk, b. n. niet te vermeesteren ,
onverwinnelij k , invincible , imps. enable, inexpugnable.
Ouvermeld, b. n. qui n'est pas mentioned, e.
on cite e. — laten ne pas mentionner ou
titer, ne pas faire mention de. — blijven,
ne pas etre mentionne , e. Die daadzaak bleef
—, on ne fit pas mention de ce fait.
Onvermengd, b. n. qui n'est pas meld, e. sans
mélange, pur,, e. —, van eenerlei yolk,
d'une mime nation, qui n'est pas compose, e.
de nations etrangeres.
Onverrnerkbaar,, b. n. niet te vermerken, imperceptible.

Onvermetel, b. n. qui West pas temeraire ,retenet , e. moderd , e. — bijw. sans timer-W.
Onvermetelheid, yr. moderation, retenue.
Onvertnetelijk, zie Onvermetel, bijw.
Onvermeten, zie Onvermetel.
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Onvemijdelijk, b. n. niet te vermijden, inevitable, indispensable. —, bijw. inevitablement , indispensablement.
Onvermijdelijkheid , yr. qualite de ce qui est
inevitable on indispensable, nercessite absolue.
Onverminderd, b. n. qui n'est pas dimined , e.
sans etre diminue , e. sans diminution. — laten, ne pas diminuer. — blijven , ne pas
etre diminuó, e. behoudens, voorz. sauf,
sans prejudice de.
Onverminkt, b. n. qui n'est pas estropM , sans
etre
e.
Onvermoedelijk , b. n, niet te vermoeden,
inopine , e. inattendu, e. bijw. inopine'ment.
Onvermoeibaar, b. n. niet te vermoeijen, assides, e. infatigable, qui ne se lasso point.—,
bijw. infatigablement , sans se fatiguer.
Onvermoeid, b. n. assielts, e. au travail, infatigable, —, bijw, infatigablement.
Onvermoeidheid, vr. infatigabilid , assiduite.
Onvermoeijelijk, zie Onvermoetbaar.
Onvermogen, o, gebrek aan vermogen, impuissance , faiblesse, f. manque de ponvoir, M.
— oin te betalen, insnlvabilite. — inzonderh.
ter voortteling, impuissance.
Onvermogend, b. n. zonder vermogen, impuissant, e. sans pouvoir. — om te betalen,
—, behoeftig, arm, indigent , e.
pauvre, necessiteux, euse.
Onvermogendheid, yr. impuissance. —,
gence, pauvrete.
Onvermolfemd, b. n. qui n'est pas vermoulu,
e. ou pourri, e.
Onvermurwbiar, zie Onvermurwelijk.
Onvermurwd, b. n. niet murw gemaakt, qui
West pas rendes, e, tendre; fig. niet tot medelijden bewogen, qui n'est pas attendri, e,
sans etre attendre, e.
Onverraurwelijk, b. n. fig. niet te vermurwen ,
inflexible, inexorable, qui no se laisse pas
attends*.
0 nvernageld, b. n. qui n'est pas encloue, e.
laten, ne pas enclouer. — blij ven, too pas
titre encloue, e.
Onvernederd, b. n. qui n'est pas abaisse , e,
on humilie e.
Onvernielbaar, b. n. niet te vernielen, indestructible.
Onvernietigbaar, b. n, niet te vernietigen,
qui ne petit etre aneanti, e.
0 nvernieuwd, b. n. qui n'est pas renouvile ,e.
blijven, ne
laten, ne pas renouveler.
pas titre renouvelld, e.
Onvernuft, o, onveriland, manque de jrgement, d'esprit , in. ignorance, stupidite , _
bdtise , f.
0 nvernuftig , b. n. _verflandeloos depourvu, e.
de jugement on de ;anon, ignorant, e, stupide , brute. Het — vee , les bites brutes, on
les bottles. bijw. stupidement, sans jugement.
Onvernuftigheid, vr. stupidite, bethe ; zie
Onvernuft.
Onvernuftiglijk, zie Onvernuftig.
Onveroordeeld, b. n. qui n'est pas condamnd ,e
sans etre condamne, e. — laten, ne pas con.,
bliiven, no pas etre condamni,e.
damner.
Onveroorzaakt, b. n. quo n'est pas cause, e,
ou product, e.
Onverootmoedigd, b, n. qui n'est pas humilie , e, sans etre humilie, — laten, tee
pas hurnilier. — blijven, ne pas d' ire hums:lie , e.
Onveroucl, b, n. qui West pas vieili, e. on in-.
veare, e.

Onveroverd, b, n. qui n'est pas vain=
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blijven, ne pas etre vaincu, e,
pris, e.
ou pris, e.
Onverpacht, b. n. qui n'est pas afferme , e, ou
e, a ferme. — lawn, ne pas afermer ou bailler a ferme. blijven, ne pas
etre aff3rme, e, on bailie, e, a fee me.
Onverpand, b. n. qui n'est pas hypotheque ,e,
ou engage , e. — laten , ne pas hypothequer
ou engager. — blijven, ne pas etre hypotheque , e, ou engage, e.
On yerplant , b. n. qui n'est pas deplante , e,
ou transplante , e. — laten, ne pas deplanter ou transplanter. — ne pas etre
deplane! , e, on, transplants, e.
Onverpoosd, b. n. en bijw. sans reMche.
Onverrast, b. n. qui n'est pas surpris , c, sans
etre surpris, e.
Onverrigt, b. n. en bijw. niet uigevoerd qui
West pas execute, c, ou fait, e. Onverrigter z41:e, sans avoir rien , onfructueusewent, envain , inutilement. 1k- kwam onver.
rigter zake terug, je tevins sans avoir rien
fast.
Onverroerlijk, zie Onroerlijk.
Onverroerlij khe id , vr. immobilite.
Onverrnkbaar, b. n. niet te verrukken of te
verwrikken, onwrikbaar, immobile, qui ne
pent etre ddplace, e, inebranlable.
Onverfaagd, b. n. niet verfaagd, onverfchrokken, intrepide , sans peur, courageux , ease,
bijw. intrepidevaillant, e, hard y , ey
went, sans peur , courageusement vaillatnment , hardiment.
Onyerfaagdelijk, zie Onverfaagd, bijw.
Onverfaagdheid , yr. intrepidite, f. courage,
m. vaillance, valeur,, hardiesse.
Onverfchaald, b. n. qui n'est pas evente, e.
Deze wijn is —, ce vin n'est pas evente.
Onverfcheiden, b. n. qui n'est pas varie , e.
Onverfcheidenlijk, zie On yerfchciden , bijw.
Onverfcheurlijk , b. n. niet te verfcheuren, qui
e.
ne pent etre
Onverfchillend , b. n. qui ye differe pas ,
O neygeariLeh illig , b. n. Yrij , indifferent, e. Het
cela m'est infferent.
ongeis mij
voelig , indifferent, e. insensible, froid, e.
onverfclutlend, indifferent, e. egal, e.
bijw. indiffereminent. koel , avec
indifference ; fro:dement. Een mensch gemeen , un posse -froid.
Onverfchilligheid, yr. indifference, froideur,
insensibilite , m. Leer der onverfchilligen , iiidefreneistne.
Onyertclulltglijk, zie Onverfchillig, bijw.
Onverfchoonbaar, b. n. inexcusable, imparbijw. d'une manure inexdonnable.
cusable.
Onverfchoonbaarheid, yr. quailed de ce qui est
inexcusable.
Onverfchooiid, b. n. qui n'est pas excuse, e.
ou pardonne, e. zich niet verfchoond
hebbende, qui n'a pas change de linge.
Onverfchoonlijk, zie Onverfchoonbaar.
Onverfchoonlijkheid, zie Onverfchoonbaarheid.
Onverfchrikbaar, b. n. niet te verfchnkken ,
qui ne pent etre epouvante, e.
Onverfchnkt, b. n, qui n'est pas epouvante, e.
Onverfchriktheid., yr. etat de celui qui n'est
pas epouvante, no.
Onverfchrokken, b. n. onverbaasd, intrepide,
hardi, e. ferme, courageux, erase, vaillant,
bijw. intrepidement , avec
0. sans peur.
ermete , hardiment, courageusement,
flamment,
sans peur.
Onverfchrokkenheid, yr. inerepidill fermetd,
hardiesse, f. courage, m.
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Onverfchronapeld, b. n. qui n'est pas ride, e.
sans etre ride, e.
Onverfchuldigd, b. n. qui n'est pas oblige, e.
- qu'on ne dolt pas. — vrij willig , gratuit, e.
Onverlierd , b. n. qui n'est pasiorne , e. sans
ornement, simple, uni, e; fig. natuurlijk,
onopgefmukt,'naturel, le, ingenu, e. simple,
sans ornement. — laten, ne pas orner ou parer, laissez sans ornement. — blijven, ne
pas etre orne, e. rester on demenrer sans
ornement.

Onverflagen, b. n. niet ontfleld, qui n'est pas
abattu, e. consterne , e. on emu, e. met
overwonnen, qui n'est pas battu , e. ou vaincu,
e.
verfchaald, qui n'est pas evente, e.
Onverflagenheid, yr. intrdpidite, f courage,
fermete.
Onverflapt, b. n. qui n'est point affaibli, e.
ou amolli, e. — laten, ne pas affaiblir
amollir. — blijven, ne pas etre
e.
on amolli , e.
Onverilenst, b. n. qui n'est pas fietri, e. ou
fane, e.
Onverileten, b. n. qui n'est pas use, e. sans
etre use , e.
Onverflijtbaar, b. n. niet te verflijten , durable,
qui ne pent s'user.
Onverflgtelijk, zie Onverflijtbaar.
Onverflimmerd, b. n. qui n'est pas empire, e.
on deperi, e.
Onverfmolten, b. n. qui n'est pas fondu, e. on
refondu, e. — laten , ne pas fondre on refondre. — blijven, ne pas etre fondu, e.
ou refondu, e.
On yerfneden , b. n. qui n'est pas taille , e. ou
retailld e. Eene onverfuedene pen, cue plume qui n'est pas taillee. Zie ook Verfntjden.
Onverflaald, b. n. qui n'est pas acere, e. —
lawn , ne pas acerer. — blijven, ne pas e' tre
acere , e.
Onverftaanbaar, b. n. niet te yerflaan, inintelfig. obscur,, _e.
ligible , incomprehensible,
bijw. d'une maniere inintelligible, ou
0 incomprehensible.
nverftaanbaarheid , yr. inintelligibilite, incomprehensibilite fig. obscuritd.
Onveritaanlijk, zie Onverftaanbaar.
Onverftaanlijkheid, zie Onverftaanbaarheid.
Onverftand, o. onwetendheid, deraison, ignorance, imbecilite, betise, stupidite, f manque de jugement , m.
On yerflandig, b. n. ignorant, e. imbecille, sonpide 9 sot , te, destitud, e, de jugement,' deraisonnable , orraisonnable. Een onverflandig
mensch , stupide , imbecille, sot ,
m.
un homme deraisonnable, ecervele.
bijw.
stupidement, sans jugement.
Onverftandigheid, yr. zie Onverfland, o.
Onverflandiglijk, zie Onverftandit, bijw.
0 nveriterfelijk , b. n. onver.gankelijk, qui ne pent
echoir a q. q. iniperissable.
Onverfterkt. b. n. qui n'est pas fortifie , e. —
laten , ne pas fortifier. — blijven ne pas
etre fort:fie, e.
Onveritoorbaar, zie Onverfloorlijk.
Onverftoord, b. n. onbeledigd, qui n'est pets
offense , e.
gerust, qui n'est pas trouble, e. calms, tranoille,non inquiete , e.
Onverftoorlijk, b. n. qu'on ne pent inquieter
ou troubler ; zie Verfloren.
Onverftorven, b. n. qui n'est pas ichti a q. q.;
zie Verfterven.
Onvertaalbaar, b. n. niet te vertalen, qui ne
pent etre traduit , e. intraduisible.
Onvertaald, b. n. qui n'est pas traduit, e. —
laten , roe pas traduire.
blijven, ne pas
etre traduit, e.
On.
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Onverteerbaar, b. n. niet te verteren, indi- Onverwerfelijk, zie Onyerwerfbaar.
geste, qu'on ne peut digerer. —, qu'on ne Onverwerpelijk , b. n. niet te verwerpen , qu'on
ne pent refeter, irtecusable.
peut consumer; zie Verteren.
Onverteerd, b. n. qui n'est pas digerd , e. — Onverwezen, b. n. qui n'est pas condamnd , e.
sans titre condamné, e.
blijven, ne pas titre digere, e.
Onverwijld , b. n. niet vertragend , qui ne tarde
Onverteerlijk, zie Onverteerbaar.
pas, sans delai. —, bijw. aanstonds, onmidOnvertelbaar, b. n. flier te vertellen, inenar.
delbjk, sans dela', riussitdt, d'abord, stir le
/able , qu'on ne saurait raconter.
champ , incessamment.
Onvertierd, b. n. niet verkocht, non vendu ,e.
non debit'. e.
Onverwlitehik, b. n. niet te verwijten, irre.
prochable, sans reproche ; bijw. irreprochableOnvertiibaar,, b. n. niet te vertillen, onovermeat.
eind , qu'on ne pent soule yer ou mouvoir,,
inebranlable, immuable.
Onverwijzelijk, b. n. niet te verwijzen, qui
ne pent titre condamni , e. innocent , e.
Onvertind, b. n. qui n'est pas 'tame, e. —
laten, ne pas 'tamer. — blijven, ne pas Onverwilligd, b. n. qui n'est pas accord', e.
concede , e. ou or, t, oye , e
etre 'tame, e.
Onvertogen , b. n. onbetamelijk, indecent , e, Onverwinbaar, b. u. invincible, inexpugnable,
insurmontable.
impertinent, e. offensant, e. Geen — woord
zeggen of fpreken, ne pas dire une parole Onverwinbaarheid, yr. qualite d'etre invincible, etc. zie Onverwinbaar.
offensante. —, bijw. aanflonds, sans dela; ,
Onverwinneluk, zie Onverwinbaar.
aussirdt , incontinent. ,
Onvertold, b. n. dont on n'a ,as paye les Onverwinnelijkbeid, zie Onverwinbaarheid.
droits on le peage.
Onverwisfelbaar,, b. n. niet te verwisselen, qui
ne pent étt e echange, e. impermutable.
Onvertroost , b. n. ongetroost, inconsole, e.
Onvertroostbaar, b. n. niet te vertroosten, Onverwisfelbaarheid, vr. qualite de ce qui ne
inconsolable; bijw. inconsolablement.
pent due echange , e.
Onverwisfeld , b. n. qui n'est pas echange , e.
Onvertroostelijk, zie Onvertroostbaar.
Onvertroostelijkheid, yr. eaat de celui qui est
zie Verwisfelen.
inconsolable, m.
Onverwittigd, b. n. qui West pas averti, e.
sans etre averti, e. — laten, ne pas avertir.
Onvervaard , b. n. onverfchrokken , onbevreesd ,
' oe averti, e.
intrepide, sans peur. —, bijw. intrepidement ,
— blijven, ne pas d
sans peur.
Onverwonnen, b. n. qui n'est pas vaincu, e.
Onvervaardheid, yr. intrepidite, hardiesse, f.
reduit, e. ousubjugue ,e.
courage, m.
Onverworven, b. n. qui n'est pas obtenu, e.
ou acquis , e.
Onvervaardigd, b. n. qui n'est pas fait , e.
prepare, e. 00 appretd , e.
Onverwrikbaar, b. n. niet te verwrikken, ineOnvervalscht , b. n. qui n'est pas falsifle , e.
branlable.
sophist:. que , e, pur,, e. veritable , authentique. Onverwrikkelijk, zie Onverwrikbaar.
Onvervorderd, b. n. qui n'est pas avance , e. Onverzaadbaar, zie Onverzadelijk.
dens le mime 'tat.
Onverzacht , b. n. qui n'est pas adouci, e.
amolli, e. ou attendri , e. zie Onvermurwd.
Onvervreemdbaar,, niet te vervreemden , inalinable. —, onafflaanbaar, incessib-le.
Onverzadelijk, b. n, niet te verzadigen, inOnvervreemdbaarheid , vr. inalienabilite,
satiable. fam. alouvi, e. —, bijw. izsatiaOnvervreemd, b. n. qui n'est pas afield. —
blement.
laten, ne pas aliener. — blijven, nepas titre Onverzadelijkheid, vr. insatiabilite.
alien' , e. Onverzadigbaar, b. n. insaturable.
Onvervuild, b. n, qui n'est pas sali, e. pur, e. Onverzadigd, b. n. qui n'est pas rassassie , e.
on satiffait, e. — laten, ne pas rassassier
net, te.
en satisfaire. — blijven, ne pas 'etre rassasOnvervulbaar, b. n. niet te vervullen, qui ne
pent s'accomplir.
sie , e. ou satisfait , e.
Onvervuld, b. n. qui n'est pas accompli, e. Onverzameld, b. n. qui n'est pas assemble, e.
sans titre accompli , e.
ou rassemble , e.
Onverwaand, b. n. qui' West pas arrogant, e. Onverzeerd, b. n. qui n'est pas blesse , e. sain
ou presomptueux , euse.
et sauf:
Onverwacht, b. n. inattendu, e, inopine, e. Onverzeerlijk, b. n. niet te verzeeren , qui ne
soudain, e. —, bijw. zie Onverwachts.
pent titre blessi , e.
Onverwachts, bijw.ttiopinement, soudainement, Onverzameld, b. n. qui n'est pas scelle , e. oua l'improviste.
vert, e. — laten, ne pas sceller. — blijven,
Onverward, b. n. qui n'est embrouille , e. sans
ne pas etre scelle, e.
etre embrouille , e.
Onverzekerd, b. n. qui n'est pas assure, e.
Onverweerbaar, b. n. niet te verweren, qui
zie Verzekeren.
ne pent etre difendu, e. sans defense, intle- Onverzeld, b. n. qui n'est pas accompagne, e.
fensable.
sans titre accompagne , e. soul, e.
Onverweerd, b. n. qui n'est pas de'fendu, e. Onverzet, b. n. qui n'est pas deplace, e. —,
— laten , ne defendre.—bliiven, ne pas etre
onverpand, qui n'est pas engage, on bydefendu, e.
potheque, e; fig. intrepide, resolu , e. ha pOnverwelfd, b. n. qui n'est pas voila , e. —
di , e. courageux , euse.
laten, ne pas voliter. — blijven, ne pas titre Onverzetbaar, zie Onverzettelijk.
voila, e.
Onverzettelijk, b. n. niet te verzetten of te
Onverwelkbaar, b. n. niet kunnende verwelverplaatfen, qui ne pent titre &place , e. qu'on
ken, qui ne pout se fletrir,, incorruptible,
re pent faire changer de place ,immobile,ineimmarcessible.
branlable ; fig. -itandvastig, niet te verzetCsnverwelkt, b. n. qui n'est pas fletri, sans
ten, inebranlable, ferme, constant, e. in'
etre
flett i, e.
variable, assure, e. —, eigenzinnig, obstiOnverwerfbaar, b. n. niet te verwerven, qu'on
ne , e. opinititre , entite, inflexible. —, dat
1.50 pout obtenir ou acque'rir. (bij regtsg. )
niet verpand kan worden, qu'on ne peut-enImpetrer.
gager on hypothequer. —, bijw. d'une iva.
aid.,
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niere inibranlable,inibranlablement,constam Onvolkomen, b.n. onvolmaakr, gebrekkig, impar.
went, invariablement. —, avec opinieitretd.
fast, e. de'fectueux , euse , sncomplet, ete, de feeOnverzettelijkheid, yr. qualite de ce qui ne
ive.—, gebrekkig, bedorven , als—e koop.
pent titre ebranle. fig. fland.vastigheid, imNtraar,, marchandise tarde. Onvolkomene dichtregel, vers catalecte ou catalectiqne. Verza.
mobilite , fermete inebranlable. —, iliji hoofdigheid, halsfiarrigheid, onbuigzaamheid,
cooling van —e werken van letterkunde der onden, catalectes ,m. pl. —, bijw. imparfaitement,
inflexihilite obstination, opinsa trete , f.
Onvolkomenheid,
aheurtement, m.
yr. onvolmaaktheld, imperfection, defectuosite.
Onverzmkbaar, b. n. insubmergiblt.
Onvolkomenhj k , zie , Onvolkomen , bijw.
Ouverziend, b. n. vrai, e.
Onverzinnelijk, b. n. niet te verzinnen, qu'on Onvolledig , b. 11. niet volledtg , incomplet,
ete, defectueux, euse.
ne pent inventer, controuver.
bij w. incompletement,
defectueusement.
Onverzocht, b. n. ongenood, ongenoodigd,
qui West pas invite, e. ou pri e. sans etre Onvolledigheid, yr. defectuosite.
invite , e. ou prie , e. — laten, ne pas invi- Onvolleerd, b. n. niet mtgeleerd, qui n'est pas
ter ou pier. — blijven , ne pas etre invite,
peifectionne, e. dans Petude , non verse, e.
dans les sciences, etc.
e. on prie , e. —, met tot kwaad verzocht,
Onvohnaakt,
b. n. imparfait , e.; zie Onvolqui n'a pas it'd tente , e. —laten , ne pas tenkomen. bijw. imparfaitement.— , (in de
ter. — blijven, ne pas titre tente , e.
fpraakk.) ais: De onvolmaakt verledene tijd
Onverzoenbaar,
,zie Onverzoenlijk.
Pimparfait.
OnverzoenbaarLid zte Onverzoenlijkheid.
Onverzoend, b. n. qui n'est pas concilid, e. Onvolmaaktehjk ; zie Onvolmaakt , bijw.
Onvolmaaktheid, yr. imperfection 9 tiefectuosite ,
is reconcilie , e.
f. defaut,
Onverzoenhjk, b. n. niet te verzoenen, irreconciliable , implacable. —, bijw. irteconci- Onvolprezen, b. n. niet genoeg geprezen , qui
n'est pas asset lone, e. —, niet genoeg te
liablement.
prijzen, qu'on rye pent assez loner.
Onverzuenhjkheid, Yr. humeur irreconciliable,
Onvolitandig, b. n. Onbefteudig, inconstant,
implacabilite ; 4nimosite.
e.—, bijw. inconstamment, avec inconstancy,
Onverzoold , b n. qui n'est pas ressernele , e.
sans constance.
— lawn, ne pas essemeler. — blijven, ne
Onvolflandigheid,
yr. inconstancy.
pas etre ressemele , e.
Onvolarekr, b. n. qui n'est pas absolu , e. borne,
Onverzorgd, b. n. depourvu e.
e. lirnite , e. bijw. dune mantére limitee,
Onvetzuimelijk, b. n. dat niet verzuimd mag
worden, qu'on ne doit pas negliger ou omet- Onvoltallig, b. n. niet voltallig , incomplet,
etc, qui n'est pas complet , ete.
tre, indispensable.
Onverzwaard, b. n. qui n'est pas aggrave, e. Ouvoltogen , b. n. qui West pas execute e. ou
consommé , e. effeetue, e.
zie Verzwaren.
Onverzwegen b. n. qui n'est pas cad, e. ma- Onvoltootd, b. n. qui n'est pas acheve, e.
fini, e.
later), ne pas acisever on finir. —
nifesto ,
quo.
bluven, ne pas etre acheve, e. ou fini , e.
Onverzweigbaar, b. n. niet te verzwelgen,
Onvoltootjehjk, b. 11. qui ne pent etre acheve,
qui ne pent etre avale , e. ou englouti, e.
e. ou fini , e.
Onverzwolgen, b. n. qui n'est pas avale', e.
Onvoltrokken, b. n, qui n'est pas consomme,
on englouti, , e.
e. termini , e.— laten, ne pas consommer. —
Onvliedbaar, b. n. niet te ontvlieden, qu'on ne
blijven 9 ne pas doe consommé , e.
pent eviter on fair.
On ylijtig, b. n. traag,.paresseux, ense, fai- Onvolvoerd, b. n. qui n'est pas execute, e. —
laten, ne pas executer.— blijven, nepasétre
neant, e. oisif, ive, snapplique, e.
execute, e.
Onvlijtigheid , yr. traagheid, paresse, faineanOnvolwasfen, b. n. qui n'a pas toute sa croistise, inertie,inapplication.
sauce. —, (in de plautk.) onvoldragen , aborOnvlot, b. n. niet vlot, d.
niet drijvend,
ive.—. krom, knoestsg, rabrougri, e.
qui West pas ti flot.
Onvlug,
n. met y in, qui n'est pas agile, Onvolwrocht, b. n. qui n'est pas acheve, e.
ou fini , e.
non dispos , zie Vlug.
Onvlugtig, b. n. (in de fcheik.) non volatil, Onvoordacht, b. n. qui n'est pas premediti ,e.
bijw. sans intention.
e. — zout , du sel non volatil.
Onvoordachtehjk, zie Onvoordacht , bijw.
Onvoegelijk, zie Ongevoegelijk.
Onvoegzaam, b. n. inconvenant, e. zie ook Onvoordachtig, zie Onvoordacht, b. n.
Ouvoordeelig, b. n. niet voordeelig, ddsavanOngevoegelijk en Onbetamehjk.
tageux , euse, pas profitable. —, bijw. disoOnvoelbaar, b. n. niet gevoeld kunnende worden , impalpable, intactile.
vantageusement.
Onvolbouwa , b. n. qu'on n'apas acheve. e, (de Onvoordeeligheid, yr. desavantage, m.
bdtir).
Onvoordeelighjk, zie Onvoordeelig, bijw.
Onvolbragt, b. n. qui n'est pas execute, e. ou Onvoorkomelijk, b. n. niet voor te komen,
inevitable, qui ne pent e' tre prevenu , e.
acheve, e.
Onvoldaan, b. n. on yervuld, qui n'est pas ac- Onvoorfpoedig, b. n. qui n'est pas prospere,
compli, e. sans etre accompli, e.
malheureux , euse.
onbetaald, qui n'est pas paye, e. acquitte, e. —
0 nvoorzien , b. n. onverzorgd , qui n'est pas
rnisnoegd, ontevreden 9 mecontent, e. pen
tourvu, e. depourvn, e. Onverwacht,
satisfait, e. sans titre satisfait, e.
imprevu, e.
Onvoldaanheid, yr. mecontentement, m.
Onvoorziens, bijw. inopinement , au depourvu, a Pimproviste, a la traverse.
Onvoldoenlijk , b. n. niet te voldoen, qu'on
ne pent contenter ou satisfaire.
Onvoorzigtig , b. n. imprudent, e. inconsidere,
Onvoldragen , b. n. ne, e. avant terme.
e. itourdi, e. malavise, e. zie OnbedachtOnvoleind, b. n. qui n'est pas termini,
zaam, Onbezonnen.
e. on acheve , e. — laten , ne pas tee-miner, On yoorzigtigheid, yr. imprudence, inconsidefinir ou achever. blijven, ne pas titre terration, itourderie.
mind , a. fini, e. ors acheve , e.
Onvoorzigtiglijk, zie Onvoorzigtig bijw.
On.
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Onvorftelijk , b. n. qui n'est pas en prince. —, 1 Onwaar, b. n. faux, sse, menteur,, cute.
bijw. als : Hij gedraagt zich , it ne se Onwaarachtig, b. n. zie Onwaar.
bijw.
conduit pas en prince ,peu digne d'un prince.
faussement.
Onvrede, m. twist, vijandfchap, oneenigheid Onwaarachtigheid, Yr. faussete.
discorde, dissension , disunion, mesintelligen- Onwaarachtiglijk , ale Onwaarachtig.
ce , f. to —, zie Ontevredeu.
Onwaard b. n. qui ne merite pas , vil , e.
)
Onvredeluk , zie Onvredig.
chez- if , ive.
Onvredig, b. n: twistziek , querelleux, euse, Onwaarde, vr. non—valeur, f. peu de valeur,
contentwux ,euss , hargneux, euse. bijw.
tn. nuilize. Van — verklaren, vernierigen,
contentieusenzent.
annihiler.
Onvreedzaam, b. n. den vrede niet beminnend, 0 nwaardeerbaar, b. n. inestimable ;,,inappre.
qui n'iaime pas la pair, peu pacifique 9 quaciable.
relleux , Buse, hargneux, euse , turbulent , e. Onwaardeerbaarheid ,
prix inestimable, tn.
bijw. contentieusement, en dissension.
Onwaardeerlijk , zin Onwaardeeibaar.
Onvreedzaamheid, yr. esprit contentieux, esprit Onwaardeerlijkheid, zie Onwaardeerbaarlieid.
de chicane, turbulence, hunieur querel- Onwaardig, b. n. indigne.—, bijw. indignement.
leuse.
Onwaardigheid , yr. andignite.
Onvreedaaamlijk , zie Onvreedzaam, bijw.
Onwaarfchijnlijk , b. n. qui n'est pas vraisemOnvreesbaar, b. n. niet te vreezen, qui n'est
blable, invtaisemblable.
pas .4 craindie.
0 nwaarfehijnelijkheid, yr. peu de vraisemblanOnvriend, m. yriend die een vijand geworden
ce, tn. invraisemblance.
is, ennemi. Met iemand zijn , avoir du Onwandelbaar, b. n. waar men niet wandelen
bt uit ensemble. Ik ben — met hem , nous avow
kan, di Pon ne petit se promener. 5 bijna
du bruit ensemble , nous nous sommes querelveroud, onveranderlijk , qui ne change pas.
les , sous nous sonnies brouilles. — worden , 0 nwankel, b. n. flancivastig,ferme, inebt anlable.
se queteller , se brouiller. Iemand ten — hub- Onwankelbaar, b. n. tiandvasrig , fertne ineben, avoir encouiu la haine ,de q. q. , avoir
branlable, stable ; fig. inibrtinlable, invindu bruit avec q. q.
cible,ferme, constant , e.—, bijw. inebranOnvrienclelijk, b. n. desobligeant , e. peu antilablement, fermement, avec fermete , avec
cal, e. incomplaisant, desagreable , dishonnete,
constance.
rude, —, Ituursch. , inaccostable,rebarbatif, Onwankelbaarheid, vr. fermete ; fig. fermete,
ive. bijw. rudement, d'une maniire
constance.
desobligeante.
Onweder, co. form, orage, m.tempete, tour0 nvriendelijkheid, yr. incivilitd, malhonnitete,
mente, f: fig. orage, m.
rudesse; incomplaisance.
Onwederkeerlijk , b. n. waarvan men niet weOnvriendfchap, yr. gebrek aan vriendfchap,
derkeeren kan , dont on ne petit revenir. —
inimite; wraak, haat, anitnosite.
onherftelbaar , irreparable. —, bijw. sans
Onvrij , b. n. gedwongen , qui n'est pas firetour, irreparablement.
bre, force , e. gene, e. —, niet vrij van be- Onwederlegbaar, zie Onwederle\ggelijk.
lastmg , qui West pas exempt de taxe, sujet, Onwederieggelijk , b. n. met te wederleggen,
e. aux impdts ,ou aux droits.
onveilig ,
incontestable , irrefragable, indisputable. —,
dangereux , euse, peu stir, e. waar men
bijw. incontestablement.
ligt overloopen xvordt, on Pon n'est pas li- Onwederleggelijkheid, vr. qualite de ce qui es,
bre. Deze kaiser is —, nous ne sommes pas
irrefragable.
libres dans cette chambre , on nous ecoute, Onwederroepelijk , b. n. revocable. — , bijw.
suiprend ou epie dans cette chambre.—, verirrevorablement.
boden, defendu, e. ptohibe e. inteedit, e. Onwederroepeiijkheid, yr. irrevocabilite.
Onvrij e waren, contrebande, f:
Onwederfpreekbaar, zie Onwederfprekelijk.
Onvrijheid, yr. gene, incommodite
gevaar, Onwederfprekelijk , b. n. incontestable , irredanger, m.
sujetion aux imptits ou aux
fragable, —, bijw. incontestablement.
droits.
Onwederfprekelijkheici , yr. qualite de ce qui
Onvrijwillig, b. n. qui n'est pas volontaire,
est irrefragable on incontestable.
involontaii e , force , e. bijw. de Jot cc, Onwederftaanbaar, b. n. niet te wederulaan,
prceinent, involontait ement.
irresistible. —, bijw. ire isistiblemen4
Onvrijwilliglijk, zie Onvrijwillig, bijw.
Onwederflaanbaarheid , yr. ire esistibilite.
Onvroed „'b. n. sans jugement , imprudent, e. Onweegbaar, b. n. imponderable.
— , bijw. sans jugement.
Onwederflaanlijk , zie Onwederflaanbaar.
Onvroedheid 5 yr. manque de fugement m.
Onwederflaanlij kheid, vr. Onwederfaanbaarheid,
Onvromehik , zie Onvroom, bijw.
Onwederitandelijk, zie Onwederitaanbaar.
Onvromigheid, vr. impiete, tnechancete.
Onweer, zie Onweder.
Onvroom, b. n. impie, mechant, e.
bijw. Onweerbaar, b, Diet te verweren, sans deimpiernent.
fense. — , ongewapend, qui West pas amid, e,
Onvrucht, zie lVlisdragt.
desarme, e.
Onvruchtbaar, b. n. infertile, sterile, infruc- Onweerbaatheid, yr. qualite de ce qui est sans
teens euse, infecond, e. —, van dieren ,
defense.
brehaigne. Eene onvruchtbare vrouw, une fem- Onweersbui , yr. tempete , bourasque , f orage
me stet ile; gemeen, une brechaigne.
passager, m.
Onvrnchtbaarheid, yr. infertilite , sterilite, Onweershoofd , o. weer , trombe , f: typhon,
itficondite? De — van een ei, Pinficondite
syphon, cu siphon, tn.
d'un oeuf.
Onweersmuts, yr. espice de bonnet.
Onvruchtbaarlijk, zie Vruchteloos.
Onweersvogel , m. vogel , die het onweer voorOnvruchtbaarmakend , b. n. qui rend infertile
fpelt, oiseau qui presage forage; fig. voorou stet ile.
fpeller van onheilen, oiseau de mauvaise anOnvuibaar, b. n. niet te vullen, qu'on nepeut
gure.
iemand, welke doorgaans Hecht
remplir.
weer treft , wanneer hij uitgaat, celui qui a
Onvulbaarheid vr. qualite de ce qu'on nepeut
toujours mauvais temps quand it sort.—, onremplir.
geluksvogel, porte.gutgnon.
On-
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Onweerswolk , yr. wolk , die onweer geeft , Onwind , m. tegenwind, ongunfiige wind , VOW
contraire.
nuage , m. nude.
Onweetbaar, b. n. dat men niet weten kan, Onwinnelijk, zie Onwinbaar.
Onwinnely kheid , zie Onwinbaarheid.
qu'on ne petit savoir.
Omweg 9 m. flechte weg, tnauvais chemin. Onwis, b. n, onzeker, incertain, e. qui n'est
pas Mr, e. —, bijw. incertainement.
Hij gaat op omwegen, it se conduit mal.
Onwelkom, b. n. met welkom, niet aange- Onwisheid, yr. incertitude.
naam, qui n'est pas le bien-venu, la bien- Onwisfelbaar,, b. n. on yeranderlijk, qu'on ne
pent changer , invariable.
venue, importun, e. incommode, ddsagrdOnwisfetijk , zie Onwis, bijw.
able , facheux , ease.
Onwerluidend , b. n. Diet welluidend, pas liar. Onwondbaar,, b. n. Onkwetsbaar,, invulnerable.
monieux, euse, sans harmonie, inharmonleux, Onwondbaarheid, yr. Onkwetsbaarheid, invulnerabilite.
euse , discordant, e.
Onwelluidendheid, yr. gebrek aan welluidend- Onwoonbaar, zie Onbewoonbaar.
heid , defaut d'harmonie on d'euphonie, m. Onwoonbaarheid, zie Onbewoonbaarheid.
S
Onwraakbaar, b. n.'ntet te wraken, onberiscacophonie.
pelijk, irrecusable, irre'fragable, incontesOnwelfprekend, b. n. niet welfprekend, qui
table. Onwraakbare bewuzen, des preuves
n'est pas eloquent , e. pen eloquent, e. ,. ineloincontestables. -, bijw. cl'une manibe irrequeue , e. non disert , e.
cusable on incontestable.
Onwelfprekendheid, y r. manque d'eloquence,
Onwraakbaarheid, yr. incontestabilite.
peu d'eloquence.
Onwraakzuchtig
, b. n. qui n'est pas vindicaOnwensciibaar,, b. n. niet wenschbaar,, qui n'est
elf, ive.
pas desirable ou souhaitable.
Onwerkzaam, b. n. werkeloos, straag, inactif; Onwraakzuchtigheid, yr. lzumeur de celui qui
n'est pas vindicatif, qui n'est pas poste a la
ive , ossif, ive. —, bijw. sans activite.
vengeance.
Onwerkzaamheid, yr. inactivite , oisivetd, inOnwrikbaar, b. n. niet te wrikken, inebranaction.
lable , fel me , constant, e. — , bijw. inibranOnwetendheid , yr. ignorance.
lablement.
Onwetend, b. n. dom, ignorant, e. ignore,
idiot, e. stupide, fain. ignare. — in jets zijn, Onwrikbaarheid, yr. qualite • de ce qui est inebranlable, feimete, constance, solidite.
ignorer 1. ch, —, bijw. avec ignorance. —,
nit onwetendheid, par ignorance, sans le Onzacht, b. n. met zacht, qui West pas doux,
ce; dur-, e. rude; fig. onheusch, incivil, e.
savoir, insciemment; buiten weten , 4 l'insu.
disobligeant, e. —, bijw.durement ; fig. ru.
Onwetens, bijw. mijns —, 4 mon insu.
dement.
Onwettelilik , zie Onwettig.
OnzachtaIrdig, zie Onzpchtmoedig.
Onwettelijkheid, zie On wetcigheid.
Onwettig, b. n. itrijdig met tie wetten, ille- Onzachtaardigheid, zie Onzachtmoedigheid.
itime illegal, e. attentatoire. — onocht, Onzaciitheid, yr. qualite de ce qui n'est pas
doux, tigueur, aril-ea , aprete ; fig. rudesse,
tard,
' e. —, bijw. illegitimement , illedurete.
galetnent.
Onzachtmoe'lig, b. n. impitoyable , inflexible,
Onwettigheid, yr. illegitimite, illegalite.
dur, e. —, bijw. sans misericorde.
Onwettiglijk, zic Onwettig, bijw.
Onwezenlijk, b. n. qui n'est pas reel Ornagi- Onzachtmoedigheid, yr. manque de douceur i
in. inhumanite.
naire. ideal, e. inexistant, e. Onzadelijk, zie Onverzadelijk.
Onwezenlijkheid, yr. inexistence.
Onzalig,
b. n. hoogst ongelukkig, funeste,
9
yerfland.eloos
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niet
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gek,
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fatal, e. —, heilloos, mdchant, e. ample.
fon, Al , le, insense, e. sot , te. —, bijw.
bijw. fatalement.
-follement, sottement.—,
0 nzaligheid, vs. fatalite. —, mdchancete , imOhwijsfeiijk , zie Onw.ijs, bijw.
piete-.
Onwijsgeerig , b. n. niet wijsgeerig, antiphilo0 nzaiiglijk , zie Onzalig , bijw.
sophique.,
onwijsgeerigheid , yr. antiphilosophisme , man- Onzat , b. n. qui West pas rassassid , e. ouivre.
Onzatheid, yr. etat de celui qui n'est pas rasquo de philosophie, tn.
sassie , e. ou ivre. ni.
Onwijsheid, yr. folio, sottise.
Onwikkelijk, b. ii. met te wikken, qu'on ne Once , zie Ons.
Onzedig, b. n. immodeste,' —, immoral, e.
saurait considerer, Bien poser.
—, bijw. immodestement.
Onwil, m. het met willen , tegenitri'obelen,
tegenzin, mauvaise volonte, e. repugnance. Onzedigheid, yr. immodestie.
— humour recalcitrante, f. —, ongenoe- Onzediglijk , Onzedelijk, zie Onzedig, bijw.
On.,,eggelijk , zie Onnoemelijk.
gen, deplaisir, mecontentement.
Onwillens, bijw. tegen iemands wil , contre le Onzeggehjitheld, zie Onnoemelijkheid.
Willens
of
Onzeiloaar,
b n. zie Onvaarbaar.
gre de q. q., involontairement.
Onzeker, b. n. twijfelachtig, incertain, e.
—, bongs é , malgi d. •
problematique , pricait e. (bij regtsgeieerden)
Onwillig , b. n. met willend, reveche , rebelaleatoire. —, onveilig, dangei ens , euse. — ,
le, retif, ive, refractaire , indocile, desoblisbijw. incertaiilement, dangereusement.
cant, C. involontaii e; fpreekw. Met onwillige honden is het kwaad hazen , angen , on Onzekerheld, yr. incertitude. — 9 danger , tm
Onzelfftandig,
b. n. dac met op zich zelf bene saurait faire q. ch. avec celui qui ne s'y
flaat , qui n'a pas de substance.
plait pas. —, bijw. 4 contre-Coeur, de mauvaise
Onzelfflandigheid, yr. manque de substance, m.
volonte.
Onwilligheid , yr. humeur reviehe , mauvaise Onzent , als: Ten —, chez nous. Hij zal morS
gen tea — komen, it viendra domain chez
volonte.
nous. Van — wege , de notre part 9 en notre
Onwilliglijk, zic Onwillig, bijw.
no m..
Onwinbaar, b. n. niet te winnen, imprenabk 9
pour l'amour de nous ; en notre
Onzenthalye,
inexpugnable, invincible.
consideration.
Onwinbaarheid, yr. qualite de re qui est impróOnzentwege, zie Wege.
sable, inexpugnable au invincible.
Oa-
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Onzentwel, zie Wel.
Onzer, bezitt. voornaamw. enkel- en meerv.,
2 nv. de notre, de nos. De bezittingen —
grootmoeder , les possessions de notre grand'
mere. De huizen vrienden , les 'liaisons
de nos amis. — 3 nv. a notre, a nos. Zeg
notre cousine. Zeg
het — nicht ,
het — nichten , dites-lea nos cousines.
Onzer, pert: voornaamw. 2 nv. meerv. de nous
Gedenk —, souvenez-vous de nous.
Onzes, bezitt. voornaamw. 2 n. v. m. en 0.
enkelv. de notre. De gebeurtenisfen — tijds,
Phistoire de notre temps. De bewoners
dorps, les habitans de notre village.
Onzienlijk , zie Onzigtbaar:
Onzienlukheid, zie Onzigtbaarheid.
Onzigtbaar, b. n. niet zigtbaar,, invisible. Zich
maken, wegfluipen, s'esquiver.
bijw.
invisiblement.
Onzigtbaarheid, yr.
— (der goden), aorasie.
Onzigtbaarlijk, zie Onzigtbaar.
Onzudig , b. n. onpartijclig , neutraal. Hij blijft
—, it reste cent; 0.
onpartijdig , impar.
tied, e. Een — onderzoek , un examen
partial. Een — ,gefchiedfchrijver, en historien impartial. — , in de fpraakk. neuti e.
Het onzijdige geflacht, le genre neutre. Een
werkwoord, en verbe centre. bijw.
impartialement , neutralement. — maken,
neutraliser,* Het — maken, neutralisation. *
Onzijdigheid, y r. neutralite,—, onpartijdigheld , impartialite.
Onzijdiglijk , zie Onzijdig, bijw.
Onzin , yr. onverffaanbare tail, non-sens, deraison, —wartaal, galimatias ;fam. fig. amphigouri , m. Alles wat gij daar zegt, is —, tout
ce qui vous dites la n'a c i rime, ni
raison, est non-sens.
Onzindelijk , b. n. malpropre.
bijw. malproprement.
Onztndelij kheid , yr. malprop" ete , saloperie.
Onzinnig, b. n. dwaas, foe, fol , le, insense ,
e. frenetique, enrage, e. forcene, e. qui est
en delire on en demence ,maniaque, qui delire , qui a perdu l'esprit. —,
w. Jo/lenient,
Onzinntgheid , vr.folie,
, m. eNulence,
fi Ones le , rage, extravagance.
Onzinniglijk , zie Onzinnig, bijw.
Onzoenbaar,, zie Onverzoenlijk.
Onzoenlijk , zie Onverzoenhaar.
0 nzoet, b. n. niet zoet , qui n'est pas doux,
ce ; fig. onvriendellik , desagreable, .chagricheux , once, deplaisant , e.
cant, e.
bijw. d'une maniere desafireable on fascheuse.
Onzondig , b. n. qui ne peChe pas (in de Godgel.) impeccable.— , onfchuldig, innocent, e;
bijw. innocemment.
Onzondigheid vr. impeccabilite ; innocence.
Onzondiglijk, zie Onzondig, bijw.
Onzorg, yr. gerustheid, securite , secrete.
Onzorgelijk , b. n. waarvoor men niet bezorgd
behoeft te zijn,, qui n'est pas a craindre,
e. assure . e. dont on n'a pas besoin de
se defier.
Onzorgvuldig , b. n. niet zorgvuldig, zorgeloos , peu soigneux ,euse, oublieux, euse, insouciant , e. nonchalant, e. negligent , e. —
bijw. sans coin, nonchalemwent, negligemment, avec negligence.
Onzorgvuldiglijk , yr. manque de soin, tn. nonchalance, f. oubli, tn. negligence.
Onzorgvuldiglijk zie Onzorgvuldig, bijw.
Onzout , b. n. qui n'est pas sale , e. insipide.
Onzuiver, b. n. waarin vlakken zijn , tache ,e.
—,
onrein trouble, inititir,, e. sale,
immonde.
vervalscht, falsifie e, faux ,
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sse, melange, e.
, e. sophistiqud, e-- van edeigefteenten, onklaar,, glaceux, se:
Onzuavere leer , doctrine hadrodoxe.
bijw. irnpurement, faussement.
Onzuiverheid , yr. impuretd, saletd, immondiee
ou immondicitd.
faussete. — eener godsdienst , heterodoxie d'une —, het
onzuivere , ordure, crasse, salete. — in wollen ftoffen , epouti, m.
Onzuiverltjk, zie Otizuiver, bijw.
Onzwaar , b. n. qui n'est pas pesant , e.
ger,, ere.
Onzwichtbaar,, b. n. qui ne cede pas, obstine,
e. constant, e.
Onzwichtbaarheid, vr. obstination, fermete,
Constance.
Onzwierig , b. n. qui n'est pas a la- mode, inelegant, e. —, bijw. centre la mode.
Ooft, o. boomvruchten, fruit d'arbre, fruit,
m.
appels en peeren , pommes et poires,

f

Oofc oom, m. arbre fruitier.
Ooftgaard, m. verger, jardin fruitier.
Ooftkelder, m. fruitier, tn. fruiterie, f.
Ooftmarkt , yr. marche aux fruits, tn.
Ooftwarande , vr. zie Ooftgaard.
Ooftzolder, m. fruitier , m. fruiterie , f.
Oog, o (oo) zintuig des gezigts, oeil, m. pl. yeux.
ken wakend — op iets hebben , avoir l'oeil
a q. ch. Zachte oogen, des yeux doux. Een
fchalkachtig —, un oeil fripon. Holle oogen,
des yeux creux ou enfances. Vlug, doordringend , vriendelijk oeilvif;percant , vivant.
Doffe oogen, des yeux effaces. Loopende,
leepe oogen , des yeux chassieux. Blaauwe
oogen , des yeux bleus. Blaauwe kringen onder
deoogen , des cernes. Dit paard heeft tweeder-'
lei oogen , oogen vanitweederlei kleur,, co theval a l'oeil vairon. Met bet bloote — befchouwen , regarder a oeil nu. Iemand met
onafgewende oogen aanzien , geen — van iemand aftrekken , regarder, q. q. fixement.
Zij had een' traan in het —, elle avait la Car.
me a l'oeil. Befchreide oogen , des yeux baignes de larmes, des yeux humides. Een met
bloed gemengd , (bij de geneesh.) un
oeil sanguinolent. Er zullen befchreide
oogen komen , it y aura des larmes de
repanduef. De oogen loopen haar over,
les larmes lui viennent aux yeux. Hij
heeft ongemak aan het —, it a mal a cc
oeil. Hij heeft ongemak aan de oogen , it a
real aux yeux. De oogen op iets gevestigd
hebben, avoir l'oell fixi sur q. ch. 1k heb
dezen cache geen toegedaan , gefloten , fe
n'ai pas fermi Poeil, je n'ai pas fermi les
yeux, je ,n'ai pu clorre l'oeil, clorre lee
yeux de tante la cult. Ga nit- mijn , nit
mijne oogen ; dte-toe de flieP yeux. De zon
fehijnt mij in oogen, le sitleit- me donne dansla vue. Zoo ver mijne oogen reiken, tart
que ma vue peat s'etendre. Mijne oogen
reiken niet zoo ver, ma vue-ne porte pas si
loin. Met het eene terviriji men het andere flu-t, eene vlakte of lijn afmeten, om
to zien, of zij lijnregt if, bornoyer. Voor
mtjne oogen, en ma presence; devant mei.
Zoo ver men met oogen zien kan, a perte
de vue. De oogen betreffende, occulaire.
Aaia den. — blind zijn ,
borgne. Uit he:
verliezen , perire de vue, cesser de voir;
fig. Een paar- Blaauwe oogen hebben . (door
er op geflagen te zijn ,) avoir les yeux pachis.
Men kan het met een half — wel zien , on
le volt ficilement. Een kwaad — op iemand
hebben , (hem wantronwen ,) regarder q. q.
mauvais oeil , so metier de q. q. Een wakend
ff
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— op iemandhouden , avoir Poeil a q. q., obraken, itre soupponni , e. donner de POM.
server q. q. ; Spreekw. Het — des meesters
brage. Hij is geleerd in zijne eigene
maakt het paard Vet, Poeil du maitre engraisse
oogen , it se croft savant, it vent passer
le cheval; l'oeil du fermier vaut fumter. De
pour savant. klij loopt bij ieder in het
oogen loopen haar over , hare oogen zwemmen
, tout le monde l'observe. Dat vet in
in tranen, elle fond en larmes, les larmes lui
de oogen, cela saute aux yeux. In het —
viennent aux yeux. Hare oogen valleu toe
fteken , titre envisage , e. avec envie. lemand
van vaak , le sommeil lui ferme les yeux. Alin het — houden, ( naauw iemands daler oogen zijn op hem geflagen of gevestigd ,
den gadeflaan ) avoir Poeil sur q. q. Iets
les yeux de tout le monde sort fixes sur lui.
in het — krijgen, apercevoir q. ch. 1k heb
Hij heeft een (goed) — op dat meisje ,
u in het —, je vous vois, je set-al sur mes
guigne cette fille. De oogen beginnen hem
gardes , vous ne me tromperez pas, Pal Poeil
open te gaan, it commence a ouvrir les yeux,
sur vous. Jets in het — hebben, guignerq.
it commence a se reconnaitre; Spreekw. zijne
ch. Met beide oogen toekijken, regarder
oogen zijn grooter dan zijn buik, it a les
avec attention. lemand met de oogen dooyeuxplus grand's. que la pause; it a plus
den , tuer q. 1. de ses yeux. Met de oogen
grands yeux que grand'panse; fig. Er zijn
wenken , faire un clin d'oeil a q. q. , lui faitwee oogen te veel, sl y a ici q. q. ( p. e.
re signe de Poeil. lemand naar de oogen
sin enfant) de trop. Oogen in het hoofd
zien, ( op deszelfs wenken en bevelen lethebben, — in den nek hebben, avoir l'esten ) respecter q. q. Hij behoeft niemand
prit clairvoyant, voir clair ce qu'on fait,
naar de oogen te zien , it ne depend de peravoir yeux au dos. Zijne oogen uitkijsonne. lk moet miinen broeder alcijd naar de
ken , regarder avec beauceup de curiosite.
oogen zien, je dois toujours faire ce qui
Eenen regter de oogenuitfteken , (hem door
plait a mon frere. Met iemand onder' vier
verblindende gefchenken bederven ,) tromper
oogen fpreken, parler a q. q. entre quatre
ou prevenir un juge , lui jeter de la poudre aux
yeux, sans temoins. lemand-iets onder vier
yeux , le corrompre. Iemands oogen verblinden,
oogen zeggen , dire q. ch. 4 q. q. , entre
faire illusion u q.ig. Dat maakt of geefc maar
quatre yeux. Iemand jets onder het —
fchele oogen , cela fait naitre de Penvie. Iebrengen , exposer q. ch. a q. q. lemand niet
mand onder de oogen durven zien , oser regaronder de oogen durven zien , craindre q.
der q. q. en face. Het — op iemand laten
ne pas oser faire face a q. q. Den vijand
vallen, jeter les yeux sur q. q. Een — in
onder de oogen zien of treden , faire face 4
het zeal houden , (op alle onverwachte zaken
Pennemi. Korn niet onder mijne oogen, ne to
naauw toezigt nemen ,) avoir Poeil au guet.
montre pas devant mes yeux Op het —
fchijnt het goed, cola est de belle apparence,
Het geeft te veel cela donne trop aux yeux.
Hare oogen flaan geheel ingevallen , elle a
cela parait beau. Dat past als een vuist op
les yeux enfonees. Zijne oogen blind zien,
het —, cela ne s'accorde point. lets op het
se rendre aveugle a farce de regarder. Zoo
— hebben, avoir Pintention de faire q. ch.
lang mijne oogen open flaan , tan: que je
Uit andere oogen zien , (er gezonder uitzien), avoir meilleute mine; anders over
vivrai. Zijne oogen open houden, tenir ses
Zijne
oogen
toedoen
,
fermer
lets oordeelen juger dlyficernent de q.
yeux ouverts.
ses yeux; fig. mourn-. Groote oogen opzetMen kan het verdriet nit zijne oogen lezen,
ten , ouvrir de grands yeux, s'itonner. Het
le chagrin se montre dans ses yeux ; fpreekw,
—op iemands eigendom werpen, het begeeren,
Uit het — nit het hart, loin des yeux, loin
convoiter les possessions de q. q. Iemand een londu coeur. De dief ziet hem ten oogen uit,
kend oogje toewerpen, faire des oeillades
it a Pair d'un voleur. Ga nit mij ne oogen I
ate-toi de mes yeux. Het ftuift dat men uit
q. q. Zijne oogen laten weiden, promener
see yeux. Het — over alles laten gaan'i
geene oogen zien kan, ii y a taut de poussin cell aux champs et l'autrea la wile. Zijn
siere, qu'on n'y . voit guere. Pak u weg uit
omhoog flaan , regarder en haul. Twee oogen
mijne oogen , va-t'en. Iemand niet nit het
zien meer dan een, deux yeux voient mieux
— laten, ye pas perdre q. q. de vue. Zij
gu'un. Zijne oogen voor iets fluiten , conniver
raakte of geraakte mij uit het —, zij raakte
a. q. ch. , fermer les yeux a q. ch. Zijne oogen
weg nit ik verloor haar uit het —,
je la perdis de vue. lets uit het oog verlievoor zich houden, regarder devant soi. De
zen, (niet meer zien,)perdre q. ch. de vue;
oogen neerflaan, baisser les yeux. Geen
(geene acht op iets flaan ,) ne pas faire atverdraaijen, regarder fixement. Iemands
oogen blinden, verblinden, begoochelen of
tention 4 q. ch., ne pas reflichir. Voor het
— der ganfche wereld, en presence de tout
beguichelen, bander les yeux a q. q. Een —
le monde, devant les yeux de tout le monde.
aan iets geven , donner une couleur a I. ch.
Geen vol water hebben, n'avoir point
Iets voor oogen hebben, fate attention
q. ch., prendre soin de q. ch. Voor oogen
d'eau. Aan iemands oogen blijven hangen ,
houden , craindre. God voor oogen houden ,
regarder fixement aux yeux de q. q. Dat
craindre Dieu. Hij ziet het voor z;jne oogen,
kan ik aan uwe oogen zien, dat kan ik u
it le volt de ses propres yeux. Iemand ten
aan de oogen zien , je le vois el vos yeux.
rad voor de oogen draaijen ; fig. faire une tolls
Door zijne eigene oogen zien, vair on req. q., lui bander les yeux , le tromper. Ili
garder de ses propres yeux. Hij Bunt mij het
kan geene hand voor oogen zien , je n'y vois
Echt in de oogen niet, al m'envie tout. Ik
goutte. lets voor oogen ftellen , expliquer
zal het hem wel in de oogen doen dringen,
q. ch. — van onderfcheidene dingen , welke
je le lui feral payer cher. lk durf hem wel
eenige gelijkheid met een oog hebben, all:
in de oogen zien , je ne me soucie pas de lui.
Dat kan ik in mijn — wel berge c'est ties
flip op een dobbelfteen, point, in. Twaalf
oogen gooijen, werpen, fmijfen , jeter douze
pen de chose, cc n'est presque rien. Iemand
points; fig. Tegen twaalf oogen dobbelen,
zand in de oogen werpen, (hem bedriegen,)
entreprendre Pimpossibk. bot van boomers
jeter de la poudre aux yeux de q. q. bander
of planten, oeil , bourgeon, bouton, m. —,
les yeux a q. q. , tromper q. q. In mijn —,
op eenen paauwenftaart, oeil, hoofd
a mon avis, se/an moi. Dat isheel wel in mijn
van een gezwel, pointe, f. , van fommige
pens,. In het —
2 cola est tree bless,
op
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openingen, als: van eene naald, troti chas,
at. —, van eenen haak, porte, f. Zie ook
Haak i fig. Het zijn maar haken en oogen,
c'est un fatras ou l'on ne comprend rien. De
werelel ss vol haken en oogen , le monde est
plein de noise, plein de chicanes ,
aan
een net, maas , maille , , van eene letter,
oeil, —, van eene ankerfchacht , trou, in. —,
in een, touw, anneau, m —, van den flag,
oeillet —, fig. hetgene jets tot luister
Nerftrekc , ornement , m. Dat zal er een
goed — aan. geven , cela lui servira d'ornement. —, van den kabelring, oeillet de la
tournevire.
Oogader, yr. veine oculaire.
Oogappel, m, prunelle, pupille (de Poeil ,) f.
globe de Poeil, m. fig. Zij is mijn —, c'est ma
mignonne. Hij is haar
c'est son mignon.
Oogarts, zie Oogmeester.
Oogbal, zie Oogappel.
Oogbedrieger, m. zekere fchilderij, trove Poeil , m.
Oogbol, zie Oogappel..
Oogboog, m. (in de ontl.) iris.
Oogbeen, e. (in de ontlk.) pommette, f:
Oogbefchruving , yr. ophthalmographie.
Oogbreuk, yr. (
de oogm. ) ophthalmocele , m.
Oogdekfel, zie Ooglid.
Oogdienend, b. n. vleijend, voorkomend,flattenr, ease.
Oogdiening , vr. oorblazerij , lage vleijerij,
fiagornerie.
Oogehjk, b. n. aangenaam voor het oog, qui
plait a Poeii, ago sable.
Oogehjn, o. (verouderd), verkleinw. van oog,
petit oeil, m. doch enkel fig. gebruikelijk bij
dichters, enz. voor jets van groote waarde ,
mignon , m. mignonne, f , q. ch. de beaucoup de valeur,, q. ch. dont nous faisons beaucoup de cas.
Oogen ,
w. (ik oogde , heb geoogd 5 ) naauwkeurig
, regarder, observer, lorgner,,
guetter, few les yeux sur.
o. w. zien,
regarder, voir. Zoo ver men — kan , aussi
loin que la vue porte.
mikken,ajuster,
viser,, wirer, Op iemand
(hem in het
oog houden',) guesser ou observer q. q.
Oogenblik , o. en m. toefluiting der oogleden,
clin d'oeil , in. fig. zeer kleine during van
tijd, moment, clin d'oeil, instant. In een—,
dans un moment , binnen een —, en an moment. Het regte — l'a propos. Van het eerfle
—, du premier abord.
Oogenblikkelijk, b. n instantane, e. momentune , e. bijw. in een, op 't oogenblik ,
a Pinstant , momentandment.
Oogendieuaar,
vleijer, flatteur, fauxcomplaisant, adulateur,, bon apetre ou valet.
Oogendiender , m. (in den gemeenzamen
fpieektr.) Zie Oogendienaar.
Oogendienst, vr. flatterie , fausse , vile , cornplaisance , adulation.
Onendienfler, yr. complaisante.
Oogendragt , vr. leepoogigheid , oogetter ,
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Oogenmaat, yr. bekwaamheid om joist op het
oog to fchatten, estimative.
Oogenloosheid, yr. qualitd de celui qui n'apas
des yeux.
Oogenlchemering, yr. fchemering der oogen,
eblouissement des yeux, m. berbue.
Oogenfchijn , m. waarfchijnelijkheid, apparence. f Naar —, suivant routes les apparences. In — nemen, zie In oogenfchouw
nemen, op Oogenfchouw.
Oogenfchijnelijk, b. u. naar alien fchijn, apparent, e. evident. e. clair, e. manifests.
bijw. apparemment, suivant toute apparence, dvidemment.
Oogenfchijnelijkheid, vr. apparence,.ividence.
Oogenfchouw, vr. het befchouwen, inspection,
revue f. in — nemen ,.faire l'inspection,
la revue de, regarder; fig. considerer.
Oogenfpraak, yr. fpraak der oogen, langage
des yeux, m.
Oogentaal, • vr. taal der oogen, zie Oogenfpraak.
Oogdnten , b. w, (ik oogentte, heb geliogEnt),
(bij boomkweek. en tuinlied. , ) anders oculeren
genoemd, ecussonner,, enter en ecusson, enter en bouton.
Oogdnting, yr. action d'enter en ecusson, ente
en ecusson.
Oogentroost, m. zeker kruid eufraise
euphraise , f:
Oogenweiding, zie Oogweiding.
Oogenzalf, yr. zalf voor de oogen, collyre,
Oogetter, m. dragt van de oogen chassis, f.
Ooggegluur, o. het gluren (met de oogen ,)
lorgnement,
Oggetuige,
getuige, die jets ziet, ternoin
oculaire, tn.
Ooggetuigenis, y r. en 'o. getuigenis van eenen
ooggetuige, deposition d'un temoin oculaire, f:
Ooggez grel , o. gezwel aan het oog, egilops,
aegilops , m.
Oogglas, o. aan eenen verrekijker, enz. glas,
dat het naaste bij het oog is , verre oculaire , m.
Ooghaar, o. haar der oogleden, cil,.m. cils,
m. pl. Daartoe behoorende, ciliaire.
Oogholte , yr. zie Oogenhol.
Oogje, o. verkl. w. van oog, zie Oog.
Oogkamers, vr. meerv. (bij ontleedkund.), chambres de Neil.
Oogkuil,
zie Oogenhol.
Oogkraal, zie Oogontfieking,
Oogleer, yr. (bij de oogm.) verhandeling over
de oogen, ophthalmologie.
Ooglid, o. lid van het oog, paupiere. f. Won,
den aan de oogleden, oogverminktheid (bij
ge'neesk.) colobome, m.
Ooglonken, o. w. (ik ooglonkte, heb geoog.
lonkt ,) zie Lonken.
Ooglonking, vr. oeillade.
Oogluiken, o. w. (ik oogluikte , hebgeoog.
luikt,) door de vingers zien, , conniver 4,
fermer les yeux sur.
Oogluiking, vr. aetion de conniver , connivence.
Oogmaat, yr. estimation 4 vue d'oeil.
Oogmeester,
oculiste.
Oogenhoek,
hoek van het oog, coin ou Oogmerk 9 o. oogwit , toeleg, dessein, but,
angle de Neil, canthus ,m.
In. intention, vue, fin. f. Zijn — misfen,
Oogenhol, o. oogholte, orbits ou cavitd tie
manquer son coup. Zijn bereiken, attein,Poeil , f.
dre son but, parvenar 4 seas fins, reussir en
Oogenklaar , o. fchelkruid
eclaire , chef son dessein. Met — om te , 4 dessein 'de,
doine, f.
afro de.
Oogenloop , m. looping der oogen, fluxion des Oogmiddel, o. remede ophthalrnique , collyre, m,
yeux , f:
Oogmik , m. but ,
Oogenloos , b. n. zonder oogen , sans yeux, Oogmikken, o. w. (ik oogmikte, heb geoogqui n'a vas der .yerix.
mikt , visor.
Oogontleding, yr. onlithalmotomie.
Fifz
Oog.
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Oogontfieking, Yr. inflammation des yeux, Ook , voegw. aussi , pareillement, de mime,
ophthalmic. Droogjeukende ( bij de geencore. Gij wilt bet, en ik vous le vonneesh.) xerophthaimie.
lez et moi aussi. Htj is in den nachtafgezet
Oogpijn, yr. mal aux yeux,
Hevige —,
geworden ; maar wat doet hij — om dezen
ophthalmodynie.
tijd op flraat ? it a ate detrousse la unit,
glande
lacrymale.
wait aussi pourquoi" est it par les rues a ces
Oogpijp, yr. traanklier,
Oogpoeder, o. poudre ophthalmique, f.
hew es-la ? — Diet, non plus. Ik — met,
Oogpunt , o. gezigtspunt , point de vote, (in
ni moi non plus. —, in eenen twijfejachtigen
de gezigtkunde,) point visuel, m.
zin , na hoe, waar, wat , Welke en wie,
°ogling, In. iris.
als. : Hoe wijs hij — zij , quelque sage qu'il
Oogfchiel, o. ooglid, patopière , f.
zij , of zijn moge , en
soot. Waar hij
Ooglchil, yr. fig. cataracte, no.
quelque lieu qu'il soit, puisse lore.
Oogfpier, yr. muscle de i'oeil , (adolucteur,,
Wat hij —; zeggen moge , quoiqu'il dise.
abaisseur,) m.
Wie het ook zij , qui que ce soit. Welke
moge lezen, quelques livrcs
boeken zij
Oogst , m. inoogsting , recolte. f: aodt,
qu'elle lise. Wat your een geluk gij eens
depouille, f:
oogsttijd, temps de la remogt genieten , quelle soit que la fortune
colte on de la moisson , m. moisson. f. Gedont vous jouissiez. Wat men ook moge doen ,
durende den — , pendant la moisson. In den
Ingemen moet eens flerven, quoiqu'on fasre ,
, dans le temps de la recolte.
act mourir un jour.—, bij vragen , inzonoogfle vruchten, moisson, recolte, f. Den
fderheid
wanneer men eene flille tegenwerping
inzamelen, faire la moisson, faire Taoist.
verwacht, of in eene verdrietige luim is : in het
Oogfleen , m. zekere fleen pierre oeillie, f.
Fransch kan het in dezetr zits filet worden
Oogfteenen , ophthalmites, m. pl.
overgezet , b. v. zou het — waar zijn ?
zeker werktuig der oogmeesOogfieller,
serait-il vrai ? Is het nu — tijd om te flaters , ophthalmostase, tn.
pen. .Est-ce un temps pour dormir ? —, in
Oogflen, b. w. (ik oogstte , heb geoogst,)
fommige ftreken als een vraagwoord , als:
inzamelen, moissonner, recueillir,, recolter.
Dat was fraai, ook ? cela etait beau, n'e.st
Oogfter, m. moissonneur,, aolitet on.
ce pas?
Oogfting, yr. action de moissonner, recolte.
,
m.
Oolijk , b. n. doortrapt, geflepen , Me, ruse,
Oogstmaand, yr. mois
malin maligne, malicieux , ease. —, op de
Oogsttijd, ni! temps de la recolte on de la
Veluwe bier en daar,, ongefteld , onpasfelijk,
moisten.
;tilt wel, indispose, e. bijw. d'une
Oogftraal, in. rayon de l'oeil.
maniere rut*, n2alicieusement.
Oogtand , m. hundstand, kalktand, oellere,
dent oeillere
oogtanden les dents 'canines. Oolultheid, yr. ruse, malice. —, indisposition.
, tn. tare; Ooni , m. (oo) broeder van vader of moedeF,
Oogviak , o. dragon dans
oracle. Hoe vaart —I comment se porte mon
kleine
nubecule, f.
oncle ? fig. Jan — , (lombard , bank van leeOogylies , o. zekere oogziekte , cataracte, f.
ning, of liever lotnbardhouder,, ) mont de
vlies van het oog , tunique de Neil f.
pied.
Oogwater, 0. eau ophthalmique, f. collyre
liquide, m.
Oomkool, m. fig. fam. uilskuiken , domoor,
benet, sot, nigaud, m.
Ooveiding , yr. plaisir, on. on concupiscence
Oomsdochter,, yr. voile nicht van vaders of
des yeux, f.
moeders zijde , cousine germaine.
m. oeillade ,
clin on signe de
Oogwenk
Oomszoon , m. voile neef van vaders of moePoeil.
ders zude , cousin germain.
Oog,winkel, zie Oogholte.
Oomzegger, m. bij de Texelaars, voile neef,
Oogwit, zie Oogmerk.
cousin germain.
Oogzalf, yr. onguent pour les yeux ; m. onOonen , o. w. (ik oonde, hob geoond, ) in
guent ophthalmique.
Noord-Holland, van fchapen en varkens werOegzeer, o. mal aux yeux, no.
pen , motto e bas , faire des petits.
Oogzenuw, yr. nerf opaque,
Oor, o. (oo) zintuig des gehoors, oreille;
Oogziekte, yr. maladie des yeux ; pyose.
Gezoomde ooren , des oreilles ourldes De
Ooi, Yr. het wijff e onder de fchapen., brebis.
lel van het —, lobe de Poreille. m. Een'
Ooijevaar, m. zekere vogel, cigogne, f. Een
bond of een paard de ooren affnijden,
jonge —, un cigognean.
essoo iller un chien, rrn cheval ; fig. lemand
Ooijevaarsbeen , m. en vr. perfoon met lange ,
lets in bet — luisteren, fluisteren , dire q.
dunne beenen, personne qui a des jambes de
ch. a Poreille de q. q. Ter omen komen,
ooijevaarsbeenen, meerv.
fuseaux , f.
venir a la connaissance de q. q. Dat zal
lange dunne beenen, jambes de fuseaux ,
hem nimmer ter ooren komen, cela ne vienpl. jambes piles , f. pl.
dra pas a sa connaissance, it ne le sacra
bek van eenen Doijevaar,,
Ooijevaarsbek,
jamais. De ooren fuizen of tuiten mij , les
bec de cigogne.
zekere plant, bet de cioreilles me cornent ,me tintent; fig. De ooren
(in de
gogne, bee de grue. Blaauwe
tuiten mij er- van , fen Buis l ou las; fig.
zeker weekkruidk. ,) grace -de Dieu, f.
fam. De ooren jeuken of joken hem , it est
tuig , bec degree.
curieux d'entendre des nouvelles, it est to esklein bosje hout , of takken,
Ooijevaarsbos,
— hangt er eaar, j'aime
curieux.
petit fagot.
/'entendre. Zij hebben er geene ooren naar,
m.
0oije yaarsnest, o. nid de cigogne,
ils n'ont point d'azij zijn goof aan dat
Ooijevaren, b. w. (ik ooijevaarde, heb geI eine pour cela; ids sont sounds de co cote-Id.
ooijevaard ,) verzamelen , accumuler, asavoir
Poreille de q. q.
Iemands
hebben,
sembler.
Ooilam , o. agneau female, in.
— Spr. w. Eon twistzuchtig mensch kiijgt
altoos op zijae ooren , chien hargneux
Ooir, bijw. jamais. (sans negation) Wie heeft
toujouts Poreille dichiree. Hij krugt Miiets dergelijks gezien ? qui a jamais vu
das ooren ten loon , on se moque de
la? Indien ik er — in toeftem, si j'y consa folio. Iemand ()oral' aannaaijen, duper
sols jamais, si toutefois je fais taut que d'y
on tromper q. 9., faire tomber q. q. dans
14')
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le panneau. De ooren opfteken, dresser Oorber, zie Oorbaar.
les oreilles. De ooren klouwen , etre Oorbiecht, yr. bij Roomscli Bath., confession
en peine, étee embarasse , e. Het —,
auriculaire.
de ooren laten hangen , etre &courage , Oorblaasfter, yr. achterklapfter, rapporteuse,
e, perdre courage. lemand de ooren
flagorneuse, medisante.
warm maken , echauffer ou rebattre lee Oorblazen, o. Zte Oorblazerij.
oreilles" is q. q. , etre foe t importun, e; Oorblazer, m, achterklapper, rapporreur,, fiagorneur,9 medisant.
ennuyer q. q. par ses discours. Iemand frisch
de ooren wasfchen, Iemand war om de ooren Oorblazerij , yr. achterklap , flag°, nerie , medisanee , suggestion malicieuse.
geven, donner sue les oreilles a q. q. „frotter
les oreilles a q. q. ; et-rifler ou rosser q. q. Oorblazing, zie Oorblazerij.
Oord, o. vierde gedeelte eener moot, quart,
Ilij kan zijne ooren fchudden, dat
m. Een gulden, un quart de florin. Zie
pen , it pent aller la tete levee. Iemand aan
ook Oordje. —, vierde gedeelte eener maat ,
het — lellen , rompre la tete ou l'oeeille 4
quart , m. Een ---,jenever, (d. i. het vierq. q. fam. Hij heefr• ze achter de ooren,
de gedeelte van eene kan, of eene halve
c'est un fin motels, it est ruse. Hij is nog
flesch une demi-pinte de genievre. Een
niet droop achter de ooren, it est encore
Iemand
bij
de
ooren
trekken
,
ort
jeune.
half — brandewijn, un quart de bouteille
f
titer les oreilles a q. q. lemand bij het —
d'eau de vie. —,• plaats, lireek, quartier,
ends- it, lieu, canton ,en. place , district;
leiden, tromper ou duper q. q. Den wolf bij
m. contree, f. In die oorden; dans ties
de ooren houden , tenir le loup par les oreilquartiers, dans ces lieux.
les. lemand alles aan het — hangen, commaniquer ou dire tout a q. q. Iemand iets
Oordeel, o. (tie) nitfpraak, vonnis, sentence,
het — blazen, suggee er q. ch. 4 q. q. Hij
f: jugement, contlainnation, f. Ziju
heeft eene vloo of vlooi in het —, al a la
dire, dowser son jugement
—overltsn,
puce a Pot eille , al est inquiet ou en peine.
sur q. ch., ou de q. ch. —, in eenen
Spreekw. Het (kalf) is op een na
Godgeleerden zin, jugement , m. De
gevild, i'ouvrage est presque fini. Zij
dag des oordeels, le jour du jugement. Het
legt al op een —, elle dort déjà , elle
laatfie —, le jugement dernier.
tuchtiest alit au lit. Tot over de ooren in
ging , chatiment, jugement , fieau, m.
fchulden fleken, etre endette, e, par dessus
meening, beoordeeling, opiles oreilles, titre chat ge , e. de dettes. Iemand
nion, f. avis , sentiment , m. Mijns oorhet vel over de ooren halen, ecorcher, q. q.
mon avis, selon ma.
deels , naar mijn
Het gaat het eene — in en het andere weder
beoordeelingskracht, verftand,jugement,
ce qui entre par une oreille sort par
discernement , esprit, m. Een man van —,
l'autre. Kleine pot;es hebben'ook ooren, les
un hotline d'esprit. Hij heeft een goed —,
inurailles , (les enfants) oataussi des oreilles.
it a le jugement bon. Spreekw. Een gek is
fig. Ooren hebben , etre attentif,, ive , avoir des
terflond met zijn — klaar, de fou juge breve
oreilles. Alles was —, on etait fort attentif:
sentence.
was enkel —, elle etait fort attentive Zijne Oordeelaar,
iemand, die oordeelt of oorooren neigen, het — bieden of leenen ,prideelen kan, juge, connaisseur.
ter Poe eille. Het — fcherpen, ecouter avec Oordeelen, b. w. (ik oordeelde, heb geoorattention. Iemand het — geven, ecouter q.
deeld) vonnisfen , juger, decider , prononcer
q. Dat kittelt of flreelt het —, on entend
sentence. —, veroorcieelen, condamner. —,
cela avec plaisir. Iemand de ooren binders,
o. w. een oordeel vellen, juger , penser.
aire ecouter q. q. avec attention. lemand
Over of (volgens fommigen,) van eene zaak
fbij
de ooren ophangen, amuser q. q. par des
juger de q. eh. Verkeerd over eene zaak
sons melodieux. Tot het — behoorende,
, juger mal de q. ch.
o. jugement
auriculaii e. —, handvatfel, oreille, anse,
action de juger, f:
ortilon, m. Eerie kom met ooren , une ecuelle Oordeeler, zie dondeelaar.
a oreillons. — of handvat van eene lain- Oordeelkunde , yr. kunde om to oordeelen,
petkan , crosse d'une aigaiéte , f. Eon
jugement, 4n. critique.
— of ooren aan iets maken, anser. De Oordeelkundig, b. n. goed kunnende oordee—en of tappen aan een flak gefchut , les tonlen , judicieux , vise, intellectuel , le. ,
•
, m. —, vouw in een bock, oreilbtjw. judicieusement.
le, f: faux-pli , en. Dit bock is vol ooren, Oordeelkundiglijk, zie Oordeelkundig, bijw.
ce livre est plein d'oreilles. De ooren aan Oordeelnjk , zie Oordeelkundig.
eenen keret , aan eenen fchoen , les oreilles Oordeelsdag, m. dag des oordeels, jo:ir du
d'un chaudron , un soulier. Ooren , (Judas ,)
jugement.
aanmasten , (fcheepsw.) jottereaux.
Oordeelskracht, yr. apperceptibilite.
Oorbaar, b. n. nnttig, voordeelig , utile , Oordeelvast, b. n. zie Oordeelkundig.
profitable, expedient , e. convenable. — , Oordeelvelling, vr. prononciation *'une sentenbijw. utilement , convenablement, avantace ou d'un arret, f. jugement no.
geusement, 0. utilite, f peofit , avanta- Oordoekje , o. achter de ooren der kinderen ,
ge, m.
oreillette , f.
Oorbaarlijk, zie Oorbaar, bijw.
Oordje, o. verkleinw. van Oord. inzonOorbaarlijkheid , vr.
utilite , f. avantaderh. voorheen, vierde gedeelte van eenen
ge , m.
fluiver, gelijk het nog thans in het dagelijkOorbag, oorbagge, vr. oorhanger, pendant
fche verkeer worth gebruikt voor het vierde
d'oreille ,
m. be eloque , f: boucle
gedeelte van vijf cent, deux dutes,
•
f:
Hard, m. fig. Het is geen — waard, (het
Oorband, m. beflag aan het beneden einde van
heeft geene waarde,) cela ne vaut rien;
eene degenfcheeue , houterolle, f. — 9 oorik bekreun er mij voor geen — om, je ne
lapje aan eene flaapmuts, oreille, f. —,
m'en soucie guere.
keelband aan eene nachtrauts, bride ,
fig. Oorgat, o. gat van het oor, trou tie Poreille ,
Oorveeg,
en. —, fcheepsw., , f, De oorgaten
easse-museau, cataplasme
ef Venue m.
van den gek of de knie der pomp, les font.
Fff 3
chat ,t
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chops de la fourche de la potence, in. pl.,
les branches de la fourche, pl.
Oorgetuige , in. en yr. getutge , die lets gehoord heeft , temoin auriculaire, m.
Oorgezwel, o. gezwel aan of in het oor , tumeur ou enflure 4 l'oreille , f. orillons , oreilions , m. pl.
Oorhanger,, m. oorbagge , oorhangfel, o. pendant d'oreille.
Oorijzer,, o. zeker hoofdfieraad van gond, zilver,, enz., ornement d'argent , etc. que
lee femmes portent autour de leurs tites, tn.
Oorklieren , y r. meerv. klieren van het oor,
glandes auriculaires, parotides, f. pl.
Oorklink, zie Oorveeg.
chartre.— VerzameOorkonde , yr., oude
ling van oude —, chartulaire, getuigenis ,
als: In — van , Ter — van , en foi de, en
temoignage, en signe de: In — waarvan, ter
waarvan , en foi de quoi, en temoignage
tie quoi, en signe de quoi. fchrifteluke
getuigenis , openlijke, fchriftelijke verhandoling , document, tn. piece, f. titre , acte, m.
Oorkonden , b. w. (ik oorkondde , heb geoorkond,) getuigen, bekend maken , (bijna
veroud.) certifier, attester, verifier , faire
foi de.
Oorkonding, yr. action de certifier, d'attester,
de verifier, de faire foi de.
Oorkusfen, o. hoofdkusfen , oreiller, tn. fpreekw.
De luiheid is des duivels la paresse est
Poreiller du diable.
Oorlap, m. meestal enkel in het meerv. gebrutkel. Oorlappen , morceaux d'etaffe roads
qui couvrent les tempes. Zie ook Oorlapje.
Oorlapje , o. verkleinw. , zie Oorbandje , oreille de bonnet, on de calotte, f.
Oorlel, yr. tip van het oor, tendron ou bout
de Poreille, m.
Oorlepeltje , o. om het oor fchoon te maken ,
cure-oreille , tn.
Oorlof, o. verlof, vrijheid, congi, tn. liberte,
permission, f: fam. Met —, avec votre permission, permettez. Met —, dat ik u vrage ,
permettez-moth que je vous demande.
Oorlofsdagen , m. meerv. fours de conga, m. pl.
vacances, f: pl.
zie Oorlofsdagen.
Oorlofstijd,
Oorlofsweek, yr. vacantieweek, semaine des
vacances.
Oorlog, tn. en o. (oudtijds ook yr.) openbare
krijg, guerre, f. Den — verklaren , declarer
la guerre. Eenen — beginnen , entreprendre
une guerre. Ten — gaan , alley a la guerre; endosser la cuirasse. Zijn heil in den
beproeven, chercher fortune a la guerre.
Tot den — gefchikt waken, aguerrir.
voeren, faire la guerre. Een binnenlandfche of burger —, une guerre civile ou intestine.
Oorlogen , 0. (ik oorloogde , heb geoorloogd,) oorlog voeren, faire la guerre; fam.
guerroyer.
Oorlogend , b. n. oorlogvoerend , belligerant , e.
Oorloging, vr. action de faire la guerre.
Oorlogsbazuin , yr. trompette guerriere.
Oorlogsbedrijf, o. krijgsverrigung, heldendaad,
haut fait, exploit, m.
Oorlogsbenden , vr. meerv. krijgsbenden, troupes, forces, f. pl.
Oorlogsblikfem , m. fig. r groot en geweldig
krijgsman, foudre de guerre.
Oorlogsbonk , m. zeebonk, grivois de vier,,sol•
dat de marine.
Oorlogsdaad , yr. zie Oorlogsbedrijf.
Oorlogsdeugd , yr. krijgscleugd , vertu militaire.
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Oorlogsfakkel, vr. krijgsfakkel, flambeau de la
guerre, tn.
Oorlogsgeweld, o. violence commise par des
troupes , f:
Oorlogsgezel, m. krijgsmakker, firijdmakker,
compagnon de guerre.
Oorlogsgezind, b. n. geneigd tot Alen oorlog,
belliqueux, euse, guerrier , ere „parte ,e, 4
la guerre.
Oorlogsgod, m. krijgsgod, Mars, dieu de la
guerre , Mars.
Oorlogsgodin , yr. krijgsgodin, Nesse de la
guerre, Bellone.
Oorlogshachje , o. zie Oorlogsbonk.
Oorlogsheld, m. het os , guerrier.
Oorlogsjagt, yacht de l'arniraute, m.
OorlogskAns , vr. krijgskaps , sort de la guerre, m. chance ou fortune de la guerre.
Oorlogskas, zie Krijgskas.
Oorlogskop , m. krugsknecht , krijgsman, ourlogsknecht, soldat, militaire.
Oorlogskosten , m. meerv. krijgskosten , frais
de la guerre.
Oorlogskunst, zie Krijgskunst.
Oorlogslast , m. meerv. lasten welke den burgers worden opgelegd , om de oorlogkosten
te beftrUden, charges , contributions on taxes pour subvenir aux frais de la guerre,
subventions de guerre, f. pl.
Oorlogslieden , m. meerv. Zie Oorlogsman.
Oorlogslist, y r. krijgslist, stratagime, tn.
Oorlogslof, tn. lof, welke een krijgsman in
den oorlog verwerft, ;hire ou reputation
acquise par les at sues, f.
Oarlogstnagt, zie Krijgsmagt.
Oorlogsman , m. (meerv. oorlogslieden ,) zie
Krijgsman.
Oorlogsmoed, m. moed van eenen krijgman in
den oorlog , courage guerrier, humeur
martiale , bravoure , f.
Oorlogsnacht, m. nacht des oorlogs, nuit de
la guerre, f:
Oorlogspaard , o. flrijdros, cheval de guerre
ou de bataille, as.
Oorlogspest, yr. pest des oorlogs , peste de la
guerre.
Oorlogsrainp, Vt. ramp door den oorlog veroorzaakt , calamite cans* par la guerre, f.
Oorlogsregt , krijgsregt , droit de la guerre , m. zie Krijgsregt.
Oorlogsroem, m. zie Krijgsroem.
Oorlogfchip , o. fchip , dat ten ftrijde gewapend is , vaisseau de guerre, tn.
Oorlogsfiander,, m. Zic Oorlogsvaan.
tijd van oorlog , temps de
Oorlogstud ,
guerre.
Oorlogstogt , m. krijgstogt , expedition milltaire, f:
Oorlogstoorts , yr. oorlogsfakkel, flambeau de
la guerre,
Oorlogstucht r zie Krijgstucht.
Oorlogstuig, zie Krijgsgereedfcbap.
Oorlogsvaan, y r. vaan die in den oorlog ge.
bruikt wordt, etendard de la guerre,
Oorlogsvloot , yr. vloot van oorlogfchepen,
flotte de vaisseanx de guerre; flotte arnde en
guerre.
Oorlogsvolk , o. krijgsvolk, zie Krijgsvolk,
Krij gslieden.
Oorlogsvuur,, o. vuur des oorlogs , feu de\ la
guerre, m.
Oorlogcwapen, o. wapen waarvan men zich
bedient, om te oorlogen, zie Krijgswapen.
Oorlogswet, zie Krijgswet.
Oorlogvoerend, b. n. belligerant, e.
Oorlogszaken, vr. meerv. zaken welke den oorlog betreffen , operations ou affaires de guerre.
Our-
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Oorlogznchtig, zie Krijgszuchtig.
migen ftaart , perce-oreille, oreillire; g. Hij
Oorloos, b. n. zonder ooren, sans oreilles,
ziet zoo vriendelijk als een
a un viqui n'a point d'oreilles, e3sorille, e.
sage de hibou.
Oorloven, b. w. (ik oorloofde, heb geoor- Oorzaak , vr, reden, waarom iets is of geloofd,) zie Veroorloven.
schiedt , cause, f. pourquoi, motif, sujet, m.
Oorontleding, yr. (in de ontleecik.) ototomie.
Ik wenschte wel de her waarom van deze
Oorpaarl, oorparel, vr. parel, die in het oorzaak te weten , je voudrais Bien savoir le
worth gedragen , perle d'oreille, perle en
pourquoi de cette of faire. Naar de — van iets
poire.
vragen , demander la cause de q. ch. Ter oorOorpeluw, oorpeul, oorpeuluw, yr. peuluw
zake van, a cause de. —, hetgene waardoor
voor hec hoofd , fraversin, in.
lets worth voortgebragt , cause, f., principe,
OKpeuter,, m. werktuig, em het oor uit te
m. origine (van een' perfoon ,) (uicvoerder,,
peuteren, cure-oreille; zie Oorlepeltje.
werktuig ,) cause, f. aute'ur,instrument,m.
Oorpijn , yr. pijn in het oor, mai d'oreille, m.
oorfprong, source. Dat is de — zijner
— (in de geneesk.) otalgie. Middel voor de
tegenspoeden, c'est la source de ses revel's.
—, medicament otalgique.
Oorzakelijk, b. n. dat eene oorzaak heeft,
Oorpijpje, o. oorfpuitje ; zie Oorfpuitje.
qui a une raison , une cause.
Oorpleister, yr. pleister tegen de oorpun, em- Oorspronkelijkheid, yr. wijze op Welke iets
pleitre pour le mal d'oreille ou otique,
werkt,,causalite.
Oorrand, m. rand van het our, bold d'oreille, Oorzaker, zie Veroorzaker.
helix, helice, f.
Oost, o. zie Oosten.
Oorring, m. ring die in het oor words gedra- Oost , b. n. est, d'est.
aanzeilen, faire Pest;
gen, boucle d'oreille, oreillette, f.
Spreekw. — west, t' huis best, on n'est jaOorrups, yr. (in de nat. gef.) zigzag, m.
mais miens que chez soi, chaque oiseau trotsOorfieraad, o. corring, oorhanger, boucle d'oreilye son nid beau ; it n'y a pas de petit chez soi.
le, f, pendant d'oreille, m.
Oostelijk, b. n. naar het oosten gelegen , vers
Oorfierfel , Zie Oorfieraad.
Pest , vers Portent, oriental, e. bijw. Yen
Oorfineer, o. oorwas, fineer in het oor, ceru.
Pest, au levant, a Portent.
men , m. tire, otorrhde, f.
Oosten, o. oost, oostkant, orient, levant, m.
Oorfprong, m. begin, ontftaan, commence- Oosteren, o. w. (ik oosterde , heb geoosterd,)
ment, m. origine, f. principe, m. God is
bij zeelieden, naar het oosten afwijken,
tie — alles goeds, .Dieu est le principe de
decliner vers Pest.
tout bien. lle — van een woord, Porigine Oosrergevel, m. gevel naar het oosten, facade
d'un mot, hymologie. De — der wereld,
de Portent, tournee a Pest, f.
Porigine du monde. De — van ons menigvul- Oostergrens, yr. grens naar het oosten, frondig ungeluk, Porigine de nos malheurs. —,
Here de Portent, f.
bron , source ,f.
afkomst , source, race, Oosterhoek, m, hoek naar het oosten, coin de
origine, naissance,
kiem , germe.
Portent, de Pest.
Oorfpronkelijk b. n. da? het eerfte in eene Oosterkraiderijen , yr. meerv. kruiderijen uit
foort is, afkomstig, originaire, original , e',
het oosten, ipices de Portent.
primitif, ive, primordial, e. —e brieven, Oosterling, m. hid, die digt bij de oost-zee
des lettres originaites. Deze platen zijn naar
woont, ostrelin. bewoner van bet oosde —e teekeningen gemaakt (geschilderd),
ten, meerv. oosterlingen, orientaux, Leces estampes sons faits d'aprh les dessins orivantins.
naux. Het —e regt, le droit primordial. Oosterlucie , yr. zekere plant, holwortel,
Een —e fchrijver, un auteur
Een
aristoloche.
— woord, un primitif, un mot primitif. Oosterpoort , yr. Zie Oostpoort.
De —e grondtaal , la langue primitive. Het Oostersch , b. n. van het oosten, Portent, de
—e eener akte ( bij de not. ) minute , f.
Portent, oriental, levantin , e. De oostersche
bijw. originairement, primitivement,
vloot, la flotte de la mer baltique. Het oosprimordialement. Wanneer een woord de zaak
terfche risk, Pempird d'orient, m. De oos.
uitdrukt, waarvoor het — ingevoerd werd,
terfche talen, les langues orientales ,
zegt men , dat het in den eigenlijken zin geques.
bruikt words, quand un met exprime la cho- Oostervaarder, zie Oostvaarder.
se, pour la quelle it a ite primitivement en Oosterzon, yr. 's morgens zes wren, six hearer
usage , on dit qu'il est employe au sens propre.
du matin.
Zijne familie is — uit Frankrijk afkomftig, Oostindievaarder,
navire des Indes oriensa familie est originaire de France.
tales.
Oorfpronkelijkheid , yr. originalite.
Oostewind , m.) wind uit het oosten, vent
Oorfpuitje,
kleine fpuit, -om in het oor to
d'est, (op fchepen) vent d'amont.
fpuiten , otenchyte, m.
Oostkant, m. oostzijde , did de Pest on de
Oortgulden, m. (eertijds) quart d'un florin.
Portent.
Oorflutten, yr. meerv. (fcheepsw.) herpes d'e- Oostkim, vr. kim naar het oosten, horizon de
peron.
Portent, m.
Oortipje, o. zie Oorlel.
Oostkust, yr. cute orientale.
Oortuiten , o. tintement d'oreille, m.
Oostland, o, land naar het oosten , pays orienOortniter, in. fig. Zie Oorblazer.
tal , m.
Oortuiting, fig. Zie Oorblazerij.
Oostlandsch, b. n. van het oostland, ertenOorveeg, v,. flag aan het hoofd, soufflet,
tal,e.
(gemeen) plamuse , mornifle; fam. taloche. Oost-noord-oost , b. n. (in de zeevaart, enz.,)
Eene — geven, donner ou appliquer un soul:
est-nord-est.
flet. Eenige oorvegen , une souffletade, fam. Oostpoort, yr. porte de Porient, de Pest.
taper, souffleter.
Oost-ten-noorden , bijw. (in de zeevaart, ehz.)
Oorvinger, m. kleine vinger, pink, dolgtauriest sur nerd.
culaire, petit doigt.
Oost-ten-zuiden, bijw. (in de zeevaart, enz.)
Oorwas, zie Oorfineer.
est sur sud.
Oorworm, m. zekere worm ne t eenen gaffelvor- Oostvaarder, m. fchip, dat de-oostzee bevaart,
F ff 4
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navire, vaisseau qui fait voile vers la met

baltique. kapitein, capitaine d'un tel
vaisseau.
Oostwaarts, bijw. naar het oosten, vers Pest.
Oostzee, yr. rner baltique.
Oostzijde, yr. oostkant, cote de Pest ou de
Porient m.
Oost-zuid oost , bijw. (in de zeevaart,) enz.,
est-sud-est.
Ootmoed, m. nederigheid, onderwerping, humilite , soumission ,
Ootmoedig, b. n. nederig, humble , soumis,e.
bijw. humblement , avec soumission.
Oottnoedigheid, yr. zie Ootmoed.
otmoediglijk, zie Ootmoedig, bijw.
op, voorz. op, de oppervlakte, sur , au-dessus de, au hunt de. — den toren, au haut
de la tour. Het boek ligt — de tafel, le livre est sur la table ; van hier in meer of
min afwijkende beteekenissen, als: — het
land woven, vivre a la campagne. een
dorp wonen, vivre dans un village. — de
ftraat, dans la rue ; ook: sur le pave. Hij
is — zijne kamer, al est dans sa chambre.
Hij is nog — de hooge fchool, il est encore
Puniversite. — de dwarsfluit fpelen, jouet
de la flute traversiere. — den weg omkomen, perir en chemin, sur le chemin; fig.
— den (prong Haan, titre sur le point, etre
pret,e. — zondag reizen , voyager le dimanche. Het was donker — den tnicidag, it etait
obscur a midi., Rome is niet — eenen dag
gebouwd, Rome ne futpas beltie en un four.
mijnen ouden dag, clans ma vieillesse. lk
was — eenen avond bij hem, Petals chez
lui un soir. Dat komt een nit, cela reWent au mime. — zekeren morgen , un matin. Een leger — de been brengen ; zie Been.
zijne hoede zijn, titre sur ses gardes.
ontmoette hem — zijne reis, je le rencontrai pendant son voyage. Hij is — de jagt,
il est 4 la chasse. Een kind — eene kostfchool doen , mettre un enfant en pension.
eenen maaltijd zijn , etre a un festin.
deze wereld, ici-bas, dans ce bas monde.--,
de plaats van verfche,idene andere voorzetfels
vervangende , als : — (gedurende) de reis
fterven , mourir pendant le voyage. Keulen
ligt — (aan) den Rijn, Cologne est situde our le
Rhin. — (tegen) het voorjaar, vers le printemps. Zij heeft hem — (aan) hare zijde,
elle Pa a son cote; fig. il est de son parti.
(na) iemand volgen, suivre q. q. Wandelen — (na) het eten, se promener apres
k diner. — (na) het ontvangen van den
brief, apres avoir recu la lettie. Er gaan
honderd centen — (in) een' gulden, cent
cents font tag florin. Hij verbleekte — (bij)
die vraag, it ptilit a cette demande. —,
eene rigting naar boven, naar de hoogte,
sur, vers le haut de. — het paard fttjgen,
monter a cheval. — eenen boom klimmen,
monter sur un arbre. — de ftraat loopen,
courir dans la rue. Zich — op het land begeven , se rendre 4 la campagne; fig. — de
wereld komen nattre, venir au monde. —
vrije voeten mettre en liberte, elargir. — de proef ftellen, 'mettre a Pepreuve.
eene beweging naar de oppervlakte van
lets, sur. — het hoofd vallen, tomber sur
la tite. Iemand— den teen trappen , marcher
sur Porten de q. q.; fig. (hem beleedigen)
faire une . injure q. q. lk heb tien gulden
van hem— hand gekregen , raj rep' tie last
dix florins sur main d'avance; it m'a avance
dix ,florins. Dat is water — mijnen molen,
cela est biers avantageux pour mot. Zich
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reis begeven , se mettre en voyage. — flag
komen ; zie Slag. —, eene beweging naar
iota, , vers , en, dans. Zich — itraat
geven , aller dans la one. -- de baan komen
venir sur le clietnin; fig. paraitre, se monkermissen reizen, fi equenter les fol.
trer.
res. Bier — flesschen zetten, mettle de
la e en bouteiller. , het duidt zeer
dikwijls de rigting des gemoeds op sets
aan , als: Fleet — iets zijn, etre avide de
q. ch. Verliefd op een meisje zijn, titre amoureux d'une fille. Verflingeed — het fpel
zijn, etre adonne, e, au fen. Toornig , boos,
iemand zijn, etre fitkwaad of gebclgd
che contre q. q. Een zwak — lets hebben ,
aire
beaucoup
de
cas
de q. ch. Moordpriefmen — iemand fcherpen
, aiguiser des poiguards contre q. q. — God hopen , vertrouwen , mettre sa confiance en Dieu. lk zal
het er — wagen, je courai le risque.
defendre sous peine de
—denhalsvrbi,
la vie. — den dood zitten, etre en prison
a cause d'un crime capital. — mijne eer,
sur mon honneur, parole d'honneur. — butt
nitgaan, marauder. woeker leggen, preter a assure. Lets — den koop maker , faire
, q. ch. pour vendre. Zich — genade of ongeriade overgeven, se tendre a discretion,
remplir a moitie. — drie
—dehlftanvu,
gulden na, is trois florins pres ; zie Na. Hij
weer het — een haar, il le sait exactement.
naar, volgens, op de wijze van, als:
— zijn Engelsch, — deze wijze, tie cette maniere , de cette facon. — dien
voet , sous cette condition, ook: sur ce pied'
la. — zijn best, le mieux du monde ; fig. (op
zijn hoogst,) tout ass plus. — korting , zie
In mindering bij Mindering.e nieuw, —
een nieuw, de nouveau, encore. Zie verder
de woordett waarbij Op voorkomt, bij v.
— jets verzc t zijn , bij Verzot , enz., enz.
bij verkorting van een zatnengefteld
werkwoord, als: De wijn is — (opgedronken), le vin est bu ou consume. Het geld
is — (opgemaakt, opgeteerd.), l'argent est
depense. Het brood is — (opgegeten), le
pain est mange on constime. Hij is de trap
al — (gegaan), il a deft) monte Pescalier.
Hij is al — (opgeftaan), il est déjà leve.
Hebt gij het er al — (gebragt, opgezet,
opgefchreven, enz.), Pavez-vous déjà Trois,
place, ecrit, etc. ? —, bijw. als: Van onderen d'en bas, de has en haat ; zie ook
Onderen. — den chtur, a la longue. Van
jongs —, des Penfance, des la jeunisse. —,
eene beweging naar de hoogte aanduidende,
als: Berg —, berg afgaan, tiller en moncant et en descendant la montagne. ,--- en
neder, en haut et en has, ca et la. —,
(fcheepsw.) Het anker is — en neder, a plc
l'ancre. Stille kust waar het firand — en neder is , cSte a pic. , tusfchenw. allons
courage ! sus, sus! ook : levez-vous! debout.
Opaalfteen, m.zeker veelkleurig edelgefteente,
opale, f.
Opaderen, b. Iv. , (ik aderde op, heb opgeaderd,) bij fchilders, de aders beter doen opkomen, rendre les seines plus visibles.
Opbaggeren, b. w. (ik baggerde op, heb opgebaggerd,) met een baggernet ophalen, retirer de l'eau aVec la drague ; fig. Op nieuw
van iets gawagen, relever,, rafratchir q. ch.
Opbakeren, b. w. (ik bakerde op, heb'opgebakerd,) door tbakeren optooijen, ernmail.
latter.
Opbakken , b. vs. (ik halve op , hebopgebakt
op nieuw bakke% attire on frire de nouveau,
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opblaast , en pigeon qui gonfle sa gorge.
bakkende verbruiken ,
rrftire, rjcuire.
Eene blaas , enfler sine vessie. Vleescii —,
consumer en cuisant.
bouffir ou bouffer de la viande. — fig. Zich —,
Opbalderen , o. w. (ik balderde op, heb opgehoogmoedig worden , se gonfler , s'enos gueitbalderd , ) zie Opbulderen.
lir, s'enfler; zie ook Opgebiazen. —, door
Opbalien , b. w. (ik baliede op , heb opgebablazen in de hoogte drii yen , souifier en
lied,) met eene balie near boven biengen 5
haut. o. w. op een blaastuig beginnen to
porter en hunt on retirer (op fchepen) avec
fpeien , sooner, to ompetter. Blaas cent op,
one cuvette.
sonnez, trompettez un pen.
Opbanen , b. w. (ik baande op , heb opgebaand),
waar eene baan geweest is, dezelve vernieuwen, Opbleeken , b. w. (ik bleekte op , heb opgebleekt ,)) op nieuw bleeken , blanchir tie nouals: Eenen weg —, rendre on chemin
leur.
veau. —, o. w. (met zijn,) wit worden, se
blanchir.
Opbarlien, o. w. ( ik borst op , ben opgeborOpblijYen o. w. (ik bleef op , ben opgeblelien ,) zie Opbeetten.
ven 5 ) niet naar bed gaan , demerit er debout,
Opbellen, b. w. (ik belcie op, heb opgebeld ,)
ne pas se toucher. Wij zullen dozen nacht
faire lever a force de Conner, on en sonnant.
diet naar bed gaan, nous ne nous conciseOpberiten , o. w. (ik horst op , ben opgeborroes pas cette nest. Ik ben tot middernacht
!len ) berftend openfpringen , se rendre, se
opgebleven, jusqu' a minuit sans
crever,„ s'ouvrir, se crevasser, se gercer,
me toucher. fig. Ergens — ilaan , insister sur
Opberfling, vr. action de fendre , de se crever,,
q. ch.
de s'ouvrir, de se crevasser,, de se gercer.
Opbobbelen , o. w. (ik bobbelde op , ben opOpbetten, b. w. (ikbettede op, heb opgehet 9)
gebobbeld,) bobbelend oprijzen, monter en
zie Betten. — , door betten opgehruiken,
bouillonnant.
als : Al het water is opgebet , toute Peau est Opbod o. oproeping,. convocation des vasconsumes a force de bassiner.
saux , levee en masse , f. opontbieding
Opbeuken , b. w. (ik beukte op , heb opgedes adels tot den krijg , arriere.ban , m.
beukt,,) op iets beuken, frapper sur q. ch.
— 5 hooger hod bij openbare veilingen, opavec en maillet. —, door beuken openen,
bieding , het opbieden, encherissement , In.
ouvrir en frappant sur q. ch.
enchere, surenchere, f. Bij verkoopen ,
Opbeuren, b. w. (ik beurde op , heb opgemettre ou vendre a Penchere , vendre a Penbeurd ,) optillen , opligten , opheffen, lever,
can, vendre au plus ofrant.
soulever ; fig. weder krachren bijzetten, for- Opboeijen, b. w. (ik boeide op, heb opgetifier, relever le courage de, encourager,
boeid ,) opbinden , retrousser. — , (bij
ranimer.—, op de Velowe een gedeelte van
fcheepstimmerl.) het boord van een fchip
zijn loon of hour ontvangen, vQor den ververnoogen rehausser le bordage (d'un vaisvaldag , als: De knecht heeft zthien gulden
scan.) Met karveelwerk —, border 4 joints
opgebeurd, le valet a rep seize florins de
carrel, border en carvelles. Met touw —,
son salaire.
alleger un cable.
Opbeuring, yr. action de lever ou de soulever,, Opboeifel, o. opgeboeid werk, bordage , m.
f. soulevement , In. fig. encouragement , rn.
Van eene floep of vaartuig, fargues , f. pl.
Opbidden, b. w. (ik bad op , heb opgebeden ,) Opboeten, b. w. (ik boete op, heb opgeboet,)
zijn gebed begun-len; weinig gebrulk : dan in
fam. opfloken , a's : Het your —, attiser le
de gebied. vv. /is als : ,Bid op ! commencez vofee.
trepriere. Hard
, prier de haute voix.
Opbollen , b. w. (ik bolde op , heb opgebold),
Opbiechten, b. w. (ik biechtte op, heb opgelosfer maken , rendre plus spongieux , ease.
biecht,) door biechten aan den dag brengen,
Zie Bol. — , o. w. (met zijn ) boiler worconfessor, avouer. &edit op! confessez,
den , devenir plus spongieux , euse.
avouez-le, ne le cachez pas.
Opbolling , yr. action de rendre plus sponOpbieden , b. w. (ik bood op , heb opgeboden, )
gieux , euse ; action de devenir plus sponhooger bieden , op hooger prigs itellen , engieux, euse.
cherir,, rencherir.
Opbondelen , b. w. (ik bondelde op, heb opOpbieding, vr. het- opbieden, bij openbare
gebondeld ,) aan bondels binders, mettre
veilingen , enchere.
bottes 5 en ftsisceaux , botteler.
Opbijten , b. w. (ik beet op , heb opgebeten ,) Opbonzen , b. w. (ik bonsde op , heb opgemet de tanden openen, ouvrir oft caster avec
bonsd ,) door bonzen openen , ouvrir ci
les dents. —, door bijtmiddelen openen, oucoups de pieds. —, door bonzen doen opvrir par des corrosifk.
ftaan , faire lever en heurtant, en frappant.
Opbijten , b. w. (ik bijtte op, heb opgebijt ,) Opboomen , o. w. (ik boomde ,op, heb opge-,
door eene bijt in het ijs to hakken , hetzelve
boomd ,) boomend naderen , avancer avec
openen, ouvrir la glace a coups de hache,
une barque en la poussant avec des crocs on
fare des ouvertures dans la glace.
des gaffes.
Oplaikken , b. w. (ik bikte op , hob opgebikt ,) Opboren , b. w. (ik hoorde op , heb opgedoor bikken verfraaijen, regratter; fig. opeboord ,) op nieuw boren, porter de nouten , manger.
veau avec en perpoir. eene wijdere opeOpbinden, h. w. (ik bond op, heb opgebonning maken , faire une plus grande ouverture
den ,) naar de hoogte binclen , retrousser,
avec en perpoir. —, open boren , ouvrir
elever , Tier, attacker. —, boven op iets
avec en perpoir, percer.
vastbinden , Tier on attacker ais dessus de q. Opboring, yr. action de percer de nouveau.—,
ch. fam. Zie Opnestelen.
action de faire une plus grande ouverture.
Opbinding , yr. action de retrousser, de role—, action d'ouvrir avec en perpoir, action
ver,, de Tier, d'attachor. —, action d'attade percer.,
cher ou de Tier au dessut de q. ch.
Opborrelen , o. w. (ik borrelde op , ken opOpblazen , b. w. (ik blies op, heb opgeblageborreld,) borrelend oprigen moioter es
zen ,) door blazen van lucht doen opzwelbouillonnant, bouillonner (bij verwers,)frillen . enfler, remplir de vent , gonfler,
ler. —, ontfpringen , sourdre du fond de Peau.
couffler, boursou er. Eene duif die Karen krpp Opborreling, vr. action de' bouillonn4r
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boallonnement ,m. ebullition. —bij het roer
(fcheepsw.) eaux mortes , f., pl.
Opbosfen, b. w. (ik boste op, heb opgebost,)
aan bosfen bin en, ramasser et mettre en
hot:es, botteler. —, het koren in garven binden , gerber le bid.
Opbosfing, yr. action de ramasser et de mettre en bottes , action de botteler.
herbouw,, retablissement, m. reOphouw,
paration; herftelling van eenen muur, restauration d'une muraille. bevorclering ,
avancement , progtés, m. Tot — van kunlien en wetenfchappen , pour l'avancement
des arts et des sciences.
Opbouwen, b. w. (ik bouwde op , heb opgebouwd,)herbouwen, reddifier, t econstruit e,
rebtitir, bdtir de nouveau, retablir; herftellen, reparer,, restaurer, renouveler. Iemands
geloof iemaud in het geloof fortifier
q. q. dans la foi, edifier q. q. Eeue taal —,
aankweken , cultiver une langue.
Opbouwer, m. reparateur.—, herfleller, restaurateur, fig. — der taal, taalzifcer,, puriste.
Opbouwing, yr. reparation, reedification, reconstruction, f. retablissement, m. fig. cultare , f. onto etien, m. De — des geloofs,
la fortification dans la foi. Bouwing in het
algemeen , b
Opbraden, b. w. (ik bried op, heb opgebraden ,) op nieuw braden , faire fire ou s dtir
de nouveau, refrire. vooraf een weinig
braden , om bet naderhaud geheel te braden,
rear legarement.
Opbranden, b. w. (ik brandde op, heb opgebrand,) met een gloeijend ijzer merken,
marquer avec un fer rouge. —, door branden verbruiken, consumer en brillant. Brand
al het bout niet op , ne brine pas tout le bois.
o. w. (met zijn) door de vlam verteerd worden , etre consume ,e , par
le feu. —, in de hoogte branden, s'enflamtiler tout-a-coup. —, (met hebben) op nieuw
branden, briller de nouveau.
Opbranding, vr. action de marquer avec un
fer chaud, etc. Zie Opbranden.
Opbrasfen, b. w. ( ik brasce op, heb opgebrast ,) door brasferij verteren , depenser en
faisant bombance ou bonne chere.
Opbreijen , b. w. (ik breide op, heb opgebreid,) boven op iets breijen, ajouter
verbreid,
haut de q. ch. en tricotant.
door breuen verbruiken , user en tricotaut.
Opbreken, b. w. (ik brak op, heb opgebroken , ) open breken , brekend openen , ouvrir,
rompre avec violence. Eenen brief
f- orcer,
ouvrir tine lettre, deeacheter une lettre.
Eene deur —, for cer une porte; zie Openlosmaken en wegnemen, Oter.
breken.
Oter les loges, detaler. De
De kramen
itraten —, &paver les rues ; fig. Het beleg
decamper.
, lever le siege. Het leger
o. w. (met zijn) openbreken, s'ouvrir,
crever. —, van het oprispen der maag, als:
Die fpijs zal mij cette nourriture me
reviendra a la gorge, me donnera des rapports ; fig. Dat zal u zuur (dat zal u berouwen , u duur te flaan komen ,) vous vous
,en repentirez, vous en payerez la folle enchere. Dat is hem opgebroken, it s'en est
wegtreken , plier bagage , derepenti.
chascamper, deloger, se retirer. Doen
set.. —, 0. ate Opbreking.
Opbreking , vr, ouverture, action d'ouvrir,
de forcer, bris , m. action doter, d'enlever,
retraite, f , dicampement, delogememt , depart,
— yen een beleg, ieYee d'un siege.
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verbreking, inbraak (in de „prakt.) ef:
fraction.
Opbrengen, b. w. (ik brag op, heb opgebragt,) op een ander ligchaam brengen,
porter en haut, monter, hisser, lever. Het
eten mettre les viandes sur la table servir. —, in de hoogte brengen, lever, soulever. — opvoeden , clever, nourrir. Hij
'weft verfcheidene kinderen opgebragt, it a
eleve plusieurs enfants. —, naar de gevaHgenis brengen , mener, conduire dans la prison. Een fchip amener un vaisseau con-.
duire une prise dans un port. —, verrchaf'
fenopleveren , voortbrengen , troduire,
rendre , rapporter, valoir , gagner. —, van
belastingen , hetalen „payer des taxes, des
impOts, des contributions , contribuer.
Opbrenging.
Opbrenger, m. celui qui porte en haut, etc.
inzonderheid van belastingen, contribuable.
Opbrenging, yr. action de porter en haut, etc.,
de hisser, de mentor. —, action de lever.
—, action de produire, etc. f, produit, m.
—, van fchattingen, payement ou fournissement de taxes on de contributions. —, opvoeding , education.
Opbrengst, yr. opbrenging, produit, rapport,
payement de contributions, m.
Opbrommen, o. w. (ik bromde op, heb opgebromd ,) beginnen te brommen, commencer
ti murmurer, a grogner.
Opbrouwen, b. w. (ik brouwde op , heb opgebrouwen,) op nieuw brouwen, brasser
de nouveau.
Opbruiken, b. w. (ik bruikte op, heb opgebruikt,) zie Opgebruiken.
Opbruinen, b. w. (ik bruinde op, heb opgebruind,) op nieuw bruinen, brunir de nouveau , rebrunir.
Opbruifen, o. w. (ik bruiste op, heb opgebruist ,) in de hoogte bruifen, bouillonner,
fermenter.
Opbrutfing, vr. effervescence.
Opbuigen, b. w. (ik boog op, heb opgebogen ,) naar de hoogte buigen, courber
plier en haut. —, open buigen, ouvrir en
pliant ou en courbant.
Opbulderen , o. w. (ik bulderde op,/ heb opgebulderd ,) op nieuw buld.eren, tempéter
ou braire de nouveau.
Opbulken, o. w. (ik bulkte op , heb opgebulkt,) beginnen te bulken, commencer A
mugir.
Opbulten , o. w. zie Oppuilen.
Opbundelerp, b. w. (ik bundelde op, heb
gebundeld,) zie Opbondelen.
0 pcijferen , b. w. (ik 'cijferde op, heb opgecijferd ,) noter avec des clupes. o. w,
beginnen te cijferen, commencer a chifrer,
ti calculer.
Opdagen, o. w. (ik daagde op, ben opgedaagd ,) dag worden, poindre, commencer
a faire jour; fig. beginnen, eenen aanvang
nemen, commencer, faire le commencement.
verfchijnen, paraitre, se montrer,, s'ap
procher , approcher, arriver.
Opdammen, b. w. (ik damde op , heb opgedamd ,) door het opwerken van dammen
doen rijzen, faire enfler par une digue,
par des digues.
Opdampen , o. w. (ik dampte( op, heb o,pgedampt ,) beginnen te rooken, commencer a
(met zijn ,) dampend oprijzen,
fumer. —, s'evaporer;
se resoudre en vauitdampen,
pour, s elever (en parlant de vapeurs.)
,(ik danste op opge
Opdanfen, o.
danst
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danst ,) beginnen te danfen, commence* a
van hier
verkrijgen, obtenir, attraper.
danser. Hij is de trappen opgedanst , it a
Gij zult er niets mede
, cola ne vous donmond les escaliers en dansant. —, b. w.
nera point de profit. Gij zult niets you;
openen of breken door het clanfen, ouvrir ou
n'attraperez rien, vous n'obtiendrez rien.
1ompre en dansant.
Ik heb niets opgedaan , (op de jagt Oft n'ai
Opdat, voegw. een oogmerk aancluidende,
rien pris.
opvouwen. als: De wasch —,
afin qua, pour que. — ik were, afin que fe
plier et serrer le lingo. opfchikken , opsache. — hij been ga, afin qu'il s'en aille.
maken, parer , orner, mettre dans tin beau
hij niet heenga, afin yu'il ne s'en aille
jour. — (zich , zich openen , open gaan,
pas ,de peur quail ne s'en aille. Hij zegc dat,
s'ouvrir. — (zich,) zich vertoonen, para.
— gib daaruit zoudt voordeel trekken, 11 dit
tre , se montrer. (zich,) zich aanbleden,
cola pour que vous en profitiez.
se presenter, s'offrir. Als de gelegenheid
Opdekken , b vs. (ik dekte op , heb on'gedekt,)
zich bpdoet, aanbiedt, si Poccasion se preop iets dekken, couvrir. ontdekken, desente , si le cas y ichoit.
couvrir, dter la couverture , ouvrir.
Opdoening, yr. verheffing van eenig voorwerp
Opdelven , b. w. (ik dolt" op, heb opgedolover eene vlakte , dat men het op eenen
yen, opgraven, fouir, diterrer, ouvrir avec
grooten affland ontdekken kan, connaissance
tine béche on en bechant; fig. met moeite nad'une terre. Eerfle — (fcheepsw.) van land,
vorfchen , deterrer, dicouvrir.
tnirement de la terre , tn. —, opening, ouOpdelver, tn. celui qui deterre, diterreur.
verture. Zie Opdoen.
Opdelving, yr. action de diterrer, fouille; fig. Opdokken, b. w. (ik dokte op , heb opgeontdekking, decouvette, action de dicouvrir.
dokt ,) betalen, opleveren, voor den dag
Opdeunen, b. w. (ik deunde op , heb orgebrengen, payer, tirer la bourse. Wij zullen
d.eund,) fam. beginnen te zingen , commencer
moeten —, (het zal ons geld kosten,)ilfauou entonner (un chant, etc.)
dra jouer de la poche; nous cracherons au bassin.
Opdichten , b. w. (ik dtcktte op, heb opge- opdonderen , o. w. (het donderde op , het heeft
dicht ,) aantijgen , aandichten , imputer.
opgedonderd,) beg/linen te donderen , comOpdiepen, b. w. (ik diepte op , heb °ppmencer a Conner ; fig. (met zijn, met bectiept ,) dieper maken , uitdiepen , rendre plus
paalde perfoonsaanduiding,) met een verprofond, e. creuser plus avant. —, blj plaatvaarlijk gedruisch van onderen opkomen,
fnijders, dieper maken, als: Eene plaat —,
monter ou s'ilever avec nn bruit terrible,
graver une seconde fois les figures usies, reavec un fracas ipouvantable, paraitre ou
toucher tine planche.
bid fchilders , diesortir avec grand- bruit ,' impituetisement ou
per fchaduwen , donner plus d'ombre a (un
avec fracas. — (gemeen) afrosfen , rosser.
tableau ,) ombter davantage. —, in het Opdouwen , b. w. (ik douwde op, heb opgebreijen, als : Eenen fleck , (eenen gedouwd,) naar boven douwen., pousser vers
vallenen fleck weder op de naald brengen,)
le, en haut. tegen den firoom douwen,
relever,, reprendre une maille ; fig. lam. Dat
pousser vets le courant.
kan met veel (dat kan weinig nut aan- Opdraaijen, b. w. (ik draaide op, heb opgebrengen, ) cola ne pent guire titre utile, pas
draaid,) open draauen, ouvrir en tournant,
donner un grand avantage.
lecher, ouvrir. Eene fchroef
, lecher
Opclienen, zie Opdisfchen.
une vis. Een touw dicorder ou ditordre
Opdteping ., v,. action de creuser plus avant.
tine corde. —, op iets draaijen , attacker
—, action de retoucher, etc. Zie Opdiepen.
tine chose sur une autre en la tournant. —,
Opdijken , b. w. (ik dijkte op, heb opgeopwaarts draaijen, tourner vers le haut.
dijkt,) eenen dijk verhoogen , rehausser une
o. w. fam. als: Voor iets moeten
, (iets
digue.
moeten betalen ,) devoir payer. Hij moet er
Opctuking, vr. action de rehausser tine digue.
voor
boeten , it dolt payer les pots casOpdisfchen, b. w. (ik dischte op, heb opgeses, la folle enclritii; (hij moet het gevaar
clischt,)`fpijzen op tafel brengen, tnettre lee
wagen ,)
dolt eon *r le risque.
filets sur la table , servir. onthalen, een Opdragen, b. w. (ik roeg op , heb opgedragastmaal geven. Hij heeft zijnen gasten wel
gen ,) opwaarts dragen, naar boven dragen,
opgedischt , it a bien regale ses amis.
porter en hunt , porter vers le haut. aanOpdisfcher,
domestique qui sort a table.
bevelen , enfoindre , recommander. Doe ,
Opdisfching, yr. het opclisfchen, action de
wat men u heeft opgedragen , faites ce qu'on
servir sur la table. —, het opgedischte,
vous a recommandd. Iemand iets —, hem er
service, m.
mede belasten; de boodfchap, welke ik hem.
Opctobberen , o. W. (ik dobberde op, ben op-had opgedragen , la commission, dont fe Pagedobberd ,) dobberend boven water komen ,
vais chargé. lemand een ambr donner
monter sur Peati.
une charge a q. q. lemand het bevel —,
Opdoemen , o. w. (ik doemde op, ben opgedonner le commandement el q. q.; fig. toedoemd , ) verfchijnen door de breking der
eigenen, &tiler. Erne kerk aan God —,
lichtftralen,paraitre, se montrer.
didier tine iglise a Dieu. Iemand een boek
Opdoeming, zie Opdoening in de i. beteek.
didier un livre a q. q.
bij opdragt
Opdoen , b. w. (ik deed op, heb opgedaan,)
in eigendom overgeven, transporter. fitj
open doen, openen, ouvrir. Zijne milde
heeft zijne goederen aan zijnen breeder
hand —, titre liberal, e. Eenen brief —,
gedragen, it a transports ses biens a son
ouvrir une lettre, dicacheter une lettre. —,
frére. —, van kleuren , opleggen , coucher.
in de hoogte brengen , porter en hunt; van Opdrager, m. van een boek, enz. didicateur.
hier —, zich van iets voorzien , se pourvoir de, Opdragt, y r. aanbeveling, recommandation,
faire provision de. Turf —, faire provision
commission, charge, ordre m. —, toede tourbes. Aardappels
faire provision
eigening , didicace, f Een opdragtsbrief,
de pommes de terre.
opfcheppen als:
tine ipitre didicatoire. De —, toewijding
De foep
servir la soupe.
opnemen
van eene kerk , didicace d'une
Een
en aan eene zijde brengen , als: De tafel
boek zonder
un livre ou it n'y a point
desservir et titer la table. —, op zee
de dedicace.
overdrast, transport, m.
ontdekken
voir, apercevoir, clecouvrir;
zie Opdragtigheid.
Op-
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Opdragtig, b. n. rood en gezwollen aangezigt, enfle, e. enlumine , e. couperose, e.
rouge.
Opdragtigheid, yr. roodheid van gezigt, rougear art visage.
Opdraven, o. w. (ik draafde op , ben opgedraafd,) naar boven draven , trotter vers ks
beginnen te draven , commencer
trotter ; fig. hoogdravend z;jn, titre sublime
ots eleve, e. pompeux , se. Een hoogdravende alit ran style pompeux.
Opdretinen, o. W. (ik dreunde op , heb opgedreund ,) beginnen te zingen, commencer 4
chanter; met eene bevende Item zingen ,
neuridn, ft edonner.
Opdriefchen, b. w. (ik drieschte op, heb opgedriescht ,) met driefchen en dreigen uit
den afgrond doen opkomen, 'Toper, faire
paraitre.
Opciriiven, b. w. (ik dreef op , heb opgedreven,) naar boven dr,jven, chasser on pousser
veis le (en)haut, sublime, o. w. (met
zijn ,) op lets (water) driiven , nager (sur
Peau), surnager.
Opdajver,, m, celei qui fait tie l'ouvrage en bosse.
Opdril, m. fain. flag, oorveeg, soviet, coup,
cataplasme deVenise.
Opdrillen, b. w. (ik drilde op, heb opgedrild,) fain. opfchlkken, opfmukken, parer,
orner,, ajuster, accortrer ; meestal met zich,
als : Zich —, se parer. Zip drilt zich ter
dege op, elle se pare beaucoup.
Opdringen, b. w. (ik drong op, heb opgedrongen,) tot het aannemen van jets dringen, obliger,, contraindre, presser q. q. de
prendre ou d'accepter one chose. Hij heeft
mad dit boek zoo fterk opgedrongen, dat ik
bet niet weigeren konde, it m'apresse si fort
sl'accepter ce livre, quo je n'ai pu le refuser.
Hij zal de wereld zajne nieuwe leer nimmer
ne fera female recevoir see opinions.
Zij drong hem het kind op , elle le forces
accepter l'enfant. Zij drong mij die weldaad
op, elle me pressa d' accepter ce bienfait. — ,
faire rallier
zeew., als : Een fchip
navire au vent. —, o. w. naar boven drang
veroorzaken , presser en haut , pousser en
haut. —, (met zijn,) near boven dringen,
opwaarts dringen , se presser vers le haut.
—, met kracht naar boven ftijgen, tnonter
avec force, moister en poussant.
Opdringing , yr. action de contraindre d prendre q. ch. etc. —, dwang , contrainte.
Opdrinken , b. w. (tk dronk op, heb opgedronken ,) door drinken opmaken , boire, boire
tout. Hij heeft den win opgedronken, it a
bu tout le vin.
Opdroogen , b. w. (ik droogde op , heb opgectroogd ,) droog maken, sicker, essuyer ;
zie Opdroogend. —, o. w. (met zap,)
droog maken, secher, se dessecher.
Opdroogend , b. n. (in de geneesk.) dessiccatif,
ve. Een middel, en remade dessiccatif.
-Opdroogende middelen, des remedee dissiccatifs, des dessicatifs, in. pl. Opdroogende
fchilders), huile dessiccatoire, f.
olie (
siccatif, m.
Opdrooging, y r. desseclzement, tarisseement,
dessiccation , f.
Opdroppelen, o. (ik droppelde op, ben
opgedroppeld,) met droppels op lets nedervallen, tomber par gouttes sur g. ch.; zie
Druipen.
Opdroppen, o. w. (ik dropte op, ben opgedropt,) zie Opdroppelen.
Opdruipen, o. w. (ik droop op, ben opgedro#
pen ,) zie Opdroppelen.
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Opdruistig , zie Opdragtig.
Opdruistigheid , zie Opdragtigheid.
Opdrukken, b. w. (ik drukte op , heb opgedrukt,) op jets drakken, presser sur q. ch.
— door middel der drukkunst, imprimer. Zie
Drukken ; fig. Eene lastige en zware zaak op
iemand leggen , imposer, (p. ex. en joug onereux.)
Opdrukking, yr. action d'imposer,, impression, f.
Opdruppelen, o. w. (ik druppelde op, ben
opgectruppeld,) zie Opdroppelen.
Opdruppen, o. w. (ik drupte op , ben opgedrupt,) zie Opdroppelen.
Opduiken , o. (ik dook op , ben opgedoken, ) boven water komen, paraitre sur la
surface; fig. verfchijnen, paraitre, se montrer.
Opdweilen, b, w. (ik dweilde op, heb opgedweild,) laver, enlever avec en torchon.
zwabberen , (fcheepsw.) fauberter.
w. (ik dwong op , heb opgeOpdwingen,
dwongen ) met dwang opdringen , forcer,
contraindre de prendre ou eaccepter.
dwong hem het geld op , elle le forra 4
prendre ou d'accepter Pargent.
Opeen, bijw. op elkander, ensemble, Pun sur
l'autre , les ens sur les autres , Pune sur
Pautre, lee unes sur les autres. — hoopen,
- Itagielen, accumuler, entasser.
Opeggen, h. w. (ik egde op, heb opgeEgd,)
op nieuw eggen, nogmaals eggen , herser de
nouveau.
Opeisch, m. het opeifchen 5 sommation, f.
Opeifchen , b. w. (ik eischte op, heb opgeeischt ,) tot overgaaf vorderen, sommer de
se rendre. —, terug eifchen , redemander,
sommer de rendre.
Opeifching, vr. action de redemander une chose. — eener flad ter overgave, sommation
d'une ville.
Open , b. n. niet gefloten , ouvert, e. qui
n'est pas ferme, e. De deur flood —, la
Porte itait ouverte. De deur stood half —,
la porte etait entr'ouverte. Een — veniier,une fenétre ouverte. — , niet overclekt , ouvert,
e. decouvert, e. Iemand met — armen onevangen, recevoir q. q. 4 bras ouvetts. Met.
Leas en mond — itaan , regarder avec beaucoup d'attention. — mull van dieren,
beante. Een — veld, met geen bosfchen bedekt , un pays decouvert, une plaine. In de opene lucht, en plein air, a la belle Otoile. Opene, koninkluke brieven, lettres patentee,
pl. — als: — lijf houden, tenir le ven,tre libre. — water, oasis ouvertes, f. pl.
In het fchrijven eenen regel — laten, lazeser tine ligne franche. In open, in vlak
veld , en rase compagne. fig. onbemuurd,
onverfterkt, °evert , e. sans defense. Opene
plaatfen , places ouvertes, f. pl., niet bezeten, niet bezet, vacant, e. Dat ambt is —,
cet emploi vague, est vacant. —, onbelem'nerd, vrij , los , ()evert, e. libre. Morgeis
domain la cheese commence.
is de jagt
- tijd, (bij de R. Kathol. ) temps pendant
lequel it est perms de se marier.—, openlijk , als : Langs de — firaat , en pleine
sue. Opene tafel, ordinaris, table d'hote.
hof houden, 'opene tafel houden, tenir table ouverte. , Zich — geven, s'exposer. Een — gezigt, en air ouvert, sine
physionomie ouverte. Met een — hart, a
coeur °evert , candidement, genireusement ;
fig. Met — kaart fpelen, (rued your eene
zaak uitkomeu, niet draaijen,) jouer a cartes deCOUI,ChCf. - wind, vent favorable-
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, bijw. ouvertement
ouvert.
Open words bij vele werkwoorden gevoegd ,
zonder dat bet daarmede verbonden worth.
De voornaamfle gevallen zijn : breken ,
forcer, enforcer, ouvrir (de force). Eerie
deur — breken , forcer une porte. Eenen
brief — breken , ouvrir une lettre, deedcheter une lettre. — doen ouvrir. — gaan ,
, (hij is groos'ouvrir; fig. zijn hart gaat
telijks verheugd 9 ) it ne se sent pas de joie.
gaan, (van bloemen ,) s'ouvt ir,, s'epanounir ; (losgaan ,) se ditacher,, se de'faire , se
tlenouer, se tkcoudre; (van een gezwel 5)
houcien , tenir ouvert, e.
crever, percer.
( zeewoord ,) tenir le lof. — leggen , exposer, depioyer, expliquer. — maken ouvrir,
ilaan ouvrir (tin livro;) ook , ouvrir
force de [rapper. — dean, être ouvert ? e;
(van een ambt ,) vaguer, étre vacant, e.
niet vereffend zijn ,) ne pas etre liquidi , e.
— fnij den , ouvrir avec an couteau, etc. ,
faire sine incision a. — fleken , percer. E'en
vat — fleken, percer tin tonneau. — zetten,
ouvrir. Zie verder de met Los zamengeIfelde woorden als : Losbinden , Losdoen,
enz. enz.
Openbaar , b. n. algemeen , voor iedereen
public , que , common, e. exoarique. De openbare welvaart, le bien public. Eene openbare
fchool, sine ecole publique. Een — notaris ,
notaire public. —, dac ligt to kennen is , in
Legend. van verborgen, klaar, wereldkundig , algemeen bekend, public, ique, Ovident, e. notoire, connu, e. — worden , y enir en evidence. Eene open! are leugen ,
on mensonge manifeste. De zaak is —, le
fait est notoire. — maken, publier, divulguer,, rendre public. Zich in het — vertoonen , se niontrer en public; —, bijw. publiquement, en public, ouvertement, manifestement.
Openbaarlijk, zie Openbaar, bijw.
Openbaren , b. w. (ik openbaarde , heb geopenbaard ,) doen blij ken , openbaar of bekend
maken, rani fester, rendrepublic , ique, psiblier, deceler. Zijne verlegenheid maakte zijne misdaad openbaar, son embarras decela
son crime. Zijne onbedachtzaamheid openbaarde zich vooral bij deze gelegenheid , son imprudence se manifesto suttout dans cette oc
casion. Zich „ se montrer,, se developper, se
decouvrir, se devoller, se reveler. —, modedeele n , ruchtbaar maken , declarer,,communiquer, decouvrir, reveler, divulguer.AANm. Met
onderfcheid worden deze woorden gebruilit
Decouvrzr heeft bepaaldelijk den zin van het
mededeelen voor jets, dat voor anderen vetborgen was. Deceler van het doen kennen
van jets, dat ontveinsd was. Devoiler beteekent het doen uitkomen van jets, dot niet
voor elks oog bloot lag. .Reveler bet outdekken van sets dat geheim was. Declater,
bet verklaren van iets , dat olibekend was.
Manifester, bet in het licht dellen van jets
dat in het duistere lag. Divulguer,, het verfpreiden van het geen niet algemeen geweten
was, en Publics, het ter algemeene kennis beengen van lets dat men wil bekend maken.
Openbaring , yr. openbaarmaking , manifestation, publication, f. decelement ,
—, outdekking , revelation. De christelijke — (door
Jez. Chr. aan zijne apostelen ,) la revelation
Chretienne. De — van johdnues , i'apocalypse.
Opener, b. w. (ik opende , heb geopend ,)
open maken , open doen, losmaken , losdoen , ouvrir. Lene deur
, ouvrir one
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porte. Het venaer , ouvrir la fenetre.
Eenen brief — ouvrir tine lettre, decacheter une lettre. Eene zweer —, ouvrir no
abces. Eerie ader , ouvrir line veine., saig,
net-. lets , dat met eene flop voorzien is , —,
deboucher. Eerie flesch
ontkurken , diboucher une bouteille. De oogen ouvrir, dessilier,, les yeux. His was zoo flaperig , dat
hij de oogleden niet — lion, sl etait si
endormi 0'11 ne pouvait dessiller les panpies' es. De verilopte wegen —, (bij geneeskundigen , de vertlopping wegnemen,)
desopiler. Dst opens het ligchaam , (houdt
het ligchaam open ,) cela lathe le ventre.
De geled.eren — (bij krijgslieden, ) ouvrir les Tangs. Iemand de oogen —, fig.
(remand duidelijk in eene zaak , hem zijne
dwaling , doen zien , ) ouvrir les yeux a
q. q., dessiller ies yeux a q q.; fig. uitleggen , opening duen , expliquer,, interpreter, declarer.
o. zie Opening. Met
het — der poort , a portes ouvrantes ,
Pouverture des portes. Het , de openbreking. Met het der poort, hporte ouvrante.— van een.e deur, la rupture d'une porte.
Openbreken , b. w. (ik brak open, heb opengebroken ,) -ouvrir avec effraction, forcer.
Openend , b. n. (in de geneeskunde , van veritoppingen ,) adsopilatif, ive, aperitif, lye.
0 penende middelen , des remedes desopilatifS,
aperitifs ou ecphractiques m. pl.
Opengaan, o. w. (ik ging open , ben opengegaan ,) zich van zelve openen of opengedaan
worden, s'ouvrir. Deze deur gaat niet gemakkelijk open, cette porte ne s'ouvre pas
aisement. De bloem gaat open, la flour s'eclot , s'epanouit. 'Zip hart gaat open als
hi.) van haar boort fpieken, sl ne se sent pas
de joie, quand 11 entend parler d'elle.
Openhartig, b. n. opregt , rondborstig ,
,
sincere , franc, else, ingenu, e. candide,
ouvert, e. bijw. sincerement, franchemeet , a coeur ouvert, ingenument, candidement , naivement.
Openharigheid , vr. rond.borfligheid , sinceri, candour , ingenuite , franchise.
Openhartiglijk , bijw. rondborflig , zie Open.
hartig, bijw.
Openheid ; yr. fig. rondborfligheid , zie Openhartigheid.
Openhof,, o. table ouverte.
Opening, yr. het openen, action d'ouvrir, ouverture. —, gat , olives cure , &eche , f. trou ,
fn. — in eenen maur,, (in de bouwk e) /our.
— in eenen muur, cm eerie deur of yenfler in to zetten , (bij de med., ) bale,
—ine ntui nurmet rigachteroin,rt
een vrij geztgt op 't land to hebben ah ah
haha. Wilde — sn eerie hegge of in een bosch,,
troude. —in eerie leigroef, forage, m. — der
glasovens, bona; d, m. — in eenen disk, pertuls,
m. — waardoor het gefinolten ijzer loopt (in
de fmeltovens), coulee. Door eene — kennen
komen, entrer per une ouverture, par us;
trots. — inzonderh. openfnijding ,
dissection. — van een lijk , (lij kopening 9 ) dissection. —, mond tier maag , orifice de l'estomac. — van den onderbuik tot aftapping van
bet water , (bij wondh.) ponction „.paracentase. De — van eenen veldtogt , (het
(hetbegin
van eenen veldtogt ) Pouverture
carnpagne. eerfle onderhandeling, ouvertufe.
— inlichting , uitlegging , explication, ouverture. Iemanci — van zaken geven , expliquer l'affaire a q. q. lui donner ouvertale necessa re.
tukchen lets dat op elkauder ligti jour.
Open.
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Openleggen , b. w. (ik legde open , heb opengelegd) blootflellen, developper, deployer.
Openmaken; zie Openen.
Openlijk, b. n. openbaar, ouvert, e. public,
ique, evident, e. bijw. publiquement,
en public, ouvertement, apertement. Eene
godsdienst — belijden , confesser une religion'
publiquement. Zich — laten zien, — verfchipen , paraltre en public. Dat is — bekend, cela est de nocorrete publique.
Openflaan, b. w. (ik floeg open, heb opengeilagen) een boek, ouvrir un livre.
Openflutrer, tn. ouvreur.
Openfnijdcn, b. w. (ik fneed open, heb opengefneden) taillarder, inciser.
Openfpringepd, b. n. reptile.
Openitaan , w. (ik flood open, heb opengeftaan ) etre ouvert, e. De deur flood open,
la porte etait ouverte.
Openflaande, b. n. van eenen post, vacant, e.
qui vague. —, van eene rekening, qui n'est
pas liquide , e. Eene openflaande rekening,
an compte qui n'est pas lrquide..
°paten, b. w. (ik entte op, heb opgant,)
op iets enten, enter sur q. ch. , greffer.
Openting , ...T. action d'enter sur q. ch.
Opeten, b. w. (ik at op, heb opgegeten,)
door eten opmaken , manger, manger tout ,
manger entierement. ; fig. doorbrengen , ver
kwtsten, depenser, manger. Hi.) heeft tine
huizen opgegeten , it a mange trois maisons.
°peter, m. fig. verkwister, doorbrenger, prodigue.
Opfeilen , b. w. (ik feilde op, heb opgefeild,)
zie Opdweilen.
Opflanfen, b. w. (ik flanste op, heb opgeflawt) , lomp op jets werpen, jeter grossierement sur q. ch.
Opfleuren, o. w. (de fleurde op, ben opgefleurd), fig. weder fleurig worden, tot vorigen welitand geraken, commencer a se retnettre , se remetti e ; fig. refleurir. —, vervrolijken, regaillardir.
Opflikken , b. w. (ik Ilikte op , heb opgeflikt),
fam. weder herftellen, opfchikken, rapetasser, teparer, raccommoder; fig. orner,
parer.
,Opflikkeren , o. w. (ik fiikkerde op , ben opgeflikkerd), flikkerend opitijgen, etinceler,
jeter des etincelles ; scintiller.
Opfltkking, vr. fam. action de rapetasser, etc.
Zie Opflikken.
Opfluiten, b. en o. w. (ik floot op, heb opgefloten), op de, fluit beginnen te fpelen,
commencer a jouer de la flute. —, beginnen
to flutter' met den mond, commencer a sif
fler.
Opfokken, b. w. (ik fokte op, heb opgefokt), door fokken doen aangroeijen, groot
brengen, elever; zie Fokken en Aankweeken.
Opfokking, vr. action d'elever; zie Fokking.
Opfrisfchen, b. w. (ik frischte op, heb opgefrischt), rafrafchir, donner une nouvelle
o. w. fam., als: Dat frischt
fraicheur
op, cela donne de la fraicheur.
Opgaaf, Opgave, yr. aanwijzing, indication,
notice. —, aangifte (in de prakt.) declaration. — van jets doen , faire une declaration de q. ch.
Opgaan, 0. (ik ging op, ben opgegaan),
opwaarts gaan, naar boven gaan, aller en
haut, monter, s'elever. Eenen trap—, monter un escalier. Eenen berg —, mentor une
montagne, monter sur une montagne. In
het — der beurs, en allant 4 la bourse.
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zich boven den horizont verheffen, paraltre
sur Phorizon, se lever. De dag gaat op,
le jour commence a paraltre. Als de dagegeraad opgaat, fta ik op, a la pointe du
four je me love. De zoo gaat op , le soleil
s'eleve. Mij ging hierin een licht op, je commenrai a voir clair dans cette affaire.
—, in de Jioogce Ilijgen, se lever , monter; fig. Er gingen aloin klagten op, rl se
repandit partout des plaintes. Die* vlieger
zal met (die onderneining zal Diet gelukken,) cette entreprise ne reussira pas. —,
uitkomen, onrfprulten, opkomen, 'lever. De
gerst begirt op te gaan , les urges commenopeugaan, ontcent a lever, a pousser.
luiken , s'ouvrir, s'epanouir. De zon doet
de bloemen
les flours s'ouvrent au soleil.
verteerd worden , etre consume , e, se
consumer, se manger. —, (in de rekenkunde) , als : vier van vier gaat op , quatre de
quatre ne reste rien. De deeling gaat op,
la division est sans reste. Zie Opgaande.
Opgaande, b. n, van hourgewas, in tegenftellin, van geknOt, als: Een — boom , un arbre de haute tige, zon arbre de haute futaie.
boomen , arbres de hautes futaies,tn. pl.;
hautes tiges, f pl. Een fteile berg,
tine montagne escarpee. De — zon, le soleil
lerant ; — linie , (in de geflachtk.) ligne
ascendance; fig. De — zon aanbidden, faire la cour a un homme qui commence 4
etre en credit, adorer le veau d'or.
Opgaarder, celui qui ramasse, amasse,etc.
Opgaderen, b. w. (ik gaderde op, bob opgegaderd), opzameien, ramasser , amasser,
assembler, entasser. — , vergaderen, recueillir.
Opgadering, vr. action de ramasser, d'amasser, etc.
Opgalmen, , o. w. (ik galmde op, heb opgegaimd) , beginnen te galmen , weérgalmen
commencer a tesonner, tetentir.
Opgang, m. bet opgaan, action de monter,
la month. Hij ontmoette mij bij den —
van dit heuveltje , ii me rencontra a la montee , de ce cdteau. De — der zee, le flux de
la mer. De — der zon, der mean, le lever
du soleil, de la lune. Voor den — der zon,
avant le lever du soleil; fig. begin, cornmencement , m. origine, naissance, f. —,
vermaardheid, roem, succes , credit, m.
Eenen goeden — maken, veel — maken,
riussir, avoir du succes, commencer a etre
en credit, faire de grands ptogres. --, in
den bijbelfbil , als : De — nit de hoogte,
l'aurore d'en haut, r. hetgene, waardoor'
men opgaat, escalier, degre, m. mottee,
chernin par or: Pon monte, in. avenue, entree,
De — van eenen berg, la month dune
•
montagne. weinig gebruiltelijk , hemelftreek, waar de zoo opgaat, orient, est, M.
Opgaren , b. w. (ik gaarde op, heb opgegaard), zie Opgaderen.
Opgaring, zie Opzameling.
Opgebeden, verl, deelw. van Opbidden.
Opgebeten , verl. deelw. van Opbijten.
Opgeblazen, b. n. verwaand, hoogrnoedig,
winderig, orgueilleux, euse , hantain , e.
bouffl, e gonfle , e, d'orguell, presomptueux , euse, fastueux 9 se, arrogant, e,
boursoufle e.
bijw. , orgueilleusement,
hautainement, avec hauteur, avec arrogance,
presomptueusement. Zie verder Opblazen.
Opgeblazenheid , y r. verwaandheid , hoogmoed , winderigheid , orgueil, in. hauteur,
boursouifiure , morgue, arrogance, presomption, vanite.
Op
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Opgefprongen, veil. deelw. van Opfpringen.
Opgebleven, yea. deelw. van Opblijven.
Opgefproten — Opipruiten.
Opgeboden, — — — Opbieden.
Opgebogen, — — — Opbuigen.
Opgeftegen , — — Opfbjgen.
Opgesten , o. w. (ik geste op , ben opgegest),
Opgebonden, — — — Opbinden.
naar boven gesten, ecumer, fermenter.
Opgebruiken , — — — Opbruiken en
Opgefleven, veil. deelw. van Opftijven.
Opgebruiken.
Opgebroken , — — — Opbreken.
Opgesting, yr. action d'ecumer, ferrnentatim
Opgebruiken , b. w. (ik gebruikte op , heb op- Opgeftoken , veil. deelw. van Opfleken.
gebruikt), geheel gebruiken , consumer tout Opgefnoven, verl. deelw. van Opftuiven.
Opgetogen , veil. deelw. van het veroud. opou entihrement.
ttegen en optuigen; zie Optrekken en Op.
Opgedaan ,
ver. deelw. van Opdoen.
— — Opduiken.
voeden , —, b. n. verrukt, ravi, e. extasie,
Opgedoken,—
e, transporte, e. fig. enchante , e. — van
Opgedolven ,
— — — Opdelven.
vreugde zijn , titre ravi, e. de joie.
Opgedreven , — —
Opdrijven.
Opgetogenherd,
vr. verrukking, ravissement,
Opgedroaken , --— —
Opd
rinken,
—
—,—
— Opdruipen,
m. ea,tase.
Opgedropen
Opgedwongen , —
Opgetrokken , veil. deelw. van Optrekken.
— --. Opdwingen.
Opgefioten,
Opgeven , b. w. (ik gaf op, heb opgegeven),
— — — Opfluiten.
— ,—
...- Opeten.
in de hoogte geven , opreiken , aanreiOpgegeten
ken , tendre ou donner vers le haut; sourOpgeglommen , — — — Opglimmen ,
Opgegoten ,
dre
ou sourdir. Het is een zeer waterachtig
— — — Opgieten ,
Opgegrepen,
land , het geeft overal water op , c'est un pays
—
— — Opgrijpen.
Opgehad,
_ — — Ophebben.
fort aquatique , Peau y sourd partout. 5, opOpgehefchen , —
nernen en geven, ramasser et donner. Geef
— — Ophilfchen.
-Opgeholpen ,
nnj dat boek eens op, ramassez ce livre et
— — Ophelpen.
Opgetjen , b. w. ( ik geide op , heb opgegeid),
donnez-le moi. opwerpen, naar boven
werpen, Peter en haut. Zich —, se lever.
( fcheepsw.) ophijfchen , carguer, trousser,
mettre stir les cargoes, brouiller.
—, op jets leggen, plaatfen, mettre stir
Opgeld, o. het geld , dat men boven de
q. ch.; van hier: bij boekdrukkers , als: Den
waarde van eene muntfoort ontvangt , alio,
inkt op de vormen doen , mettre,dtendre I'encre
agio de change, m. — , hetgene men boven
sur les formes ; appuyer les balles cur les formes;
de verfchuld]gde fom geeft , surplus , tn. —,
fig. overgeven. , afgeven , ceder, rendre,
bij verkoopingen , argent de vente , m.
vrer. —, vrywillig afftsan , overlaten , quitOpgekeken ,
veil. deelw. van Opkijken.
ter, abandonner, delaisser. Den moed
Opgeklommen, — — — Opkiimmen.
pet dre courage , e' tre dócourage , e. Een proOpgeklonken, —
..- — Opklinken.
ces — 5 abandonner une cause, abandonner
Opgekloven , — — — Opkluiven.
la poursuite d'une cause. Hij heeft de zaalc
Opgekocht , - — — — Opkoopen.
opgegeven , it a abandonnd la poursuite de
Opgekonnen, — — — Opkunnen ,
cette cause. Het fpel —, de partij —, donOpgekregen ,
— — — Opkrijgen.
ner gagne, e. se rends e, quitter la partie.
Opgekrefchen, —
— — Op krt.) I then.
Ik geef het fpel op , ik geef het op, je me
Opgekroden, — — — Opkruijen.
rends. 1k geef het op , j'y renonce. De
Opgekrompen , —.
— — Opkritnpen.
geneesheer heeft den zieke opgegeven , le
Opgekrootien, —
— — Opkruijen.
tnedecin a abandonne le malade. 1k geef alle
—
Opgekropen ,
...... — Opdruipen.
hoop op die zaak op , je desespere de venir
Opgeleid,
— — — Opleggen en
a bout de cette affaire. —, de verrigting
OpIetden.
opdragen , charger q. q, de q. ch., donner
Opgeloken ,
—
— .— Opluiken.
commission a q. q. de faire q. ch. , charger
Opgenomen , —
.-- •.. Opuemen.
q. q. de quelque commission. Eenen leerhug
Opgereten ,
—
— — Oprijten.
eene les —, donner une lecon a un &oiler.
Opgerezen ,
— — Oprii zen.
Iemand eene taak —,,donner une ache
Opgeruimd, b n. vrolijk , gai, C. iveille, e.
q. q. Iemand jets te raden donne,- q. ch.
de bonne humeur, joyeux, ease, gaillard,
a q. q. a deviner. Iemand een raadfel — ,
e, allegre;? fam. guilleret, te.
proposer ou donner une enigme a q. q. Ik
Opgefctukt, b. n. pare, e, fam. propret, te ,
kan dit raadfel niet raden, ik geef het op,
pii4ant, e. —, bijw. gaiment, avec gaiete.
je ne saurai diviner cette enigrne ,je me rends.
Opgeraimdheid 5 yr. gaiete , hilarite, bonne
Geeft gij het raadfel op? fig. jetez-vous votre
humeur, gaillardise f: enjouement, tn.
langue aux chienl Iemand eene vraag —, proOpgefchoten „ veil. deelw. van Opfchieten.
poser une question a q. q. Alle opgegevene vraOpgefchonken, veil. deelw. van Opfchenken.
gen beantwoorden, repondre a toutes les questiOpgefchoren , — — — Opfcheren.
ons proposies. —, ter aanteekening bekend maOpgefchreven, — — — Opfchrijven.
ken , declarer, faire une declaration de,
Opgeflagen,
— — — Opflaan.
faire part de q. ch. a q. q. Zijnen naam —,
Opgefloten,
—
— — Opfluiten.
donner son nom. Ik zal u de kosten je
Opgefineten , —
— — Opfmijten.
vows mettrai en connaissance des frais. —,
Opgefinukt, b. n. opgefierd, orne , e. pare,
0. w. (met zijn ,) riizen, se lever. Dat deeg
embelli, e. Eene opgefmukte rede ; un disgaat niet op, cette pdte ne se lave pas. —,
cours ampoule. Zie Opfmukken.
(met Hebben ,) als: Hoog en breed —, haOpgefmuktheld, yr. ornemens peu naturels,
bler, se vanter. •
tn. pl. partire; fig. pompe.
Opgever, m. celui qui propose, etc.; inzonOpgefneden , veil. deelw. van Opfilijden.
derh. zwetfer,, hableur, fanfaron.
Opgefnoven, — — Opfnuiven.
Opgeving, yr. action de donner vers le haat,
Opgespen, b. w. (ik gespte op , heb opgeetc. Zie Opgeven. voorfiel, proposition.
gespt), hooger gespen , boucler plus haut.
Opgevlochten, yeti. deelw. van Opvlechten.
Opgefpleten, veil. deelw. van Opfplijten.
Opgevlogen.
Opvliegen.
—
Opgefponnen, — — — Opfpinnen.
Opgeweest,
Opzijn en OpOpgefproken, — Opfpreken.
wezen.
Op.
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Opgewekt , b. n. vrolijk, gal, e. gaillard, e.
enjoue , e. eveille , e. Zie Opwekken.
Opgewektheid, vr. opgeruimciheid, gaietó f:
enjouement, m.
Opgewezen , y eti. deelw. van Opwijzen.
Opgewogen, —
--— Opwegen.
Opgewonden, — —
Opwinden.
Opgewoi pen , — —
Opwerpen.
Opgewreven , —
Opwrij ven.
Opzeggen.
Opgeze t d ,
— —
—
Opgezeten ,
Opzitten.
—
Opzoeken.
Opgezocht,
Opzieden.
—
Opgezoden,
—
Opzutgen.
Opgezoden,
- — Opzenden.
Opgezonden,
Opzingen.
Opgezongen
Opzuipen.
Opgezopen,
—
—•
Opzwelgen.
Opgezwolgen, —
—
Opgezwollen, — — — Opzwellen.
Opgezwollenheid , yr. gezwollenheid , enflure.
Opgezwommen , verl. deelw. van Opzwemmen.
Opzweren.
—
Opgezworen , —
Opgieten, b. w. (ik goot op , heb opgegoten) , op jets gieten , verser on s epandre sur.
Opgiettng , yr. action de verser on de repandie sur q. ch., effusion.
Opgijpen, 'a. w. (ik gijpte op, heb opgegupt), zie Opgetjen.
Opgrsten , o. w. (ik gistte op, ben opgegist),
zte Opgesten.
Opgssting, zie Opgesting.
Opglanzen, b. w. (ik glansde op, heb opgeglansd), eenen nieuwen glans aan sets gey en , lustrer de nouveau, donner un nouveau lust; e el q. ch., relustrer.
Opglimmen, 0. w. (ik glom op, ben opgegiommen ) , van nieuws beginnen te glimmen ,
s'allurner de nouveau, pt endre feu de nouveau, rallunter.
Opgltnileren , o. w. (ik glinflerde op, ben opgegliniterd), om hoog glinfteren, etinceler
en haut, s'elever en raybnnant.
Opglippen, b. w. (ik glipte op , heb opgeOpt), eene Blip (in eene pen) maken ,
faire one fente a (dans une plume), fendre.
Opgloeijen , o. W. (1k gloeide op , ben opgegloeLd), op nieuw gloeijen, faire rougir
de nouveau, rembraser.
Opgloren, o. w. (ik gloorde op , ben opgegloord), op nieuw gloren, s'embraser de
nouveau.
Opgnappen, b. w. (ik gnapte op , heb opgegnapt), zie Opknappen.
Opgolpen, o. w. (ik golpte op , hen opgegolpt ), zie Opgulpen.
Opgooljen , b. w. (ik gooide op, heb opgegooid), naar boven gooijen, opwerpen,
jeter en haut, on en fair; fig. Een balletje
van jets —, tticher de decouvrir les sentiments de q. q. par quelque proposition inattendue; mettre q. ch. sur le taps.
Opgorden, b. w. (ik gordde op , heb opge.gord), om hoog gorden retrousser.
Opgording, yr. action de f:etrousser, f. retroussement ,
Opgrabbelen, b. w. (ik grabbelde op , heb
opgegrabbc11), hetgeen te grabbel gegooid
is , oprapen, ramasser ce qu'on a fete a
la gribouillette.
Opgraven , b. w. (ik groef op , heb opgegraven), door graven opbrengen, boven brengen , deterrer, exhumer. —, door graven
openen , ouvrir en bâchant, ouvrir avec la
deterrer, fig. Die weg is voor
niet opgegraven, vous n'étes pas prive, e.
de ce moyen; vous ponvez faire usage de
ce moyen.
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Opgraver,m. celui qui deterre,exhume, deterreur.
Opgraving , yr. action de deterrer , d'exhumer,
etc. fouille Zie Opgraven.
Opgrijpen , b. w. (ik greep op , heb opgegrepen), grijpen en opnemen , ramasser,
saisir et emporter. Grijp dat boek op , amassez ce st ye la.
Opgroeuen , 0. w. (ik groeide op, ben opgegroeid), door groeijen opfchieten, opwaslen, croitre, grandir, devenir grand, e;
fig. vermeerderd worden , toenemen, s'augmentet acci oitre. —, krachten ontvangen,
iterk genoeg worden, om jets te kunnen nitvoeren , als: 1k ben er met tegen opgegrocid je n'ai pas assez de force pour resister a cola; fan. Ik ben tegen then man
met opgegroeid , je ne puis lui faire face.
Opgroenen, o. w. (ik groende op, ben opgegroend), weder groener worden, reverdir,
verdir de nouveau.
Opgroening, yr. action de reverdir.
Opgulpen, o. w. (ik guipte op , ben opgegulpt),
met gnlpen oprijzen, opkomen, se lever,
mentor, en bouillons, sons dre.
Ophaalbrug, yr. brug , die opgehaald kan
worden, om fchepen door te laten , pontlevis , m. hale —, koebrug ( op fchepen ),
coursiere.
Ophaalnet , 0. kruisnet , ableret, us.
Ophaken, b. w. haakte op , heb opgehaakt), hooger haken, attacker plus haut
avec ties agrafes , etc.
Ophaking , yr. action d'attacher plus haut avec
-des agrafes.
Ophakken,.. b. w. (ik bakte op , heb opgehakt), door hakken eene opening maker),
open hakken , ouvrir avec une hone, avec
one hackie, on avec q. autre instrument,
piocher. —, al, wat gehakt moet worden,
hakken, cooper tout , fendre tout. Hij heefe
al het hunt, dat men hem gegeven heeft,
reeds opgehakt , it a déjà fendu tout le
bois qu'on lui a donne.
Ophakking, yr. action d'ouvrir avec une hone,
a coups de hackie.
Ophalen , b. w. ( ik haalde op , heb opgehaald),
optrekken , naar boven trekken , ophijfchen,
ttrer en hunt , guinder,, hisser , monter. De
zellen — , fpannen, (fcheepsw.) aplestrer
on a_plester les voiles. Eerie bogt van het
alonger une bitute du cable. Het
touw
roer —, lever la batre. naar boven
halen, brengen , porter en haut ; fig. Hoe
zal hij dat —? comment pourra-t-il faire cola? lemand btj den rug —, (kwaad van
hem fpreke.n) medire de q. q., dechirer
la reputation' de q. q. —, door opfnuiven
naar boven btengen , renifler. Haal of fnuif
niet op , maar fnuit uwen news ne reniflez
pas , mail mouchez-vous; fig. Zijn hart
(zich verlustigen, verkwikken), se rafraachir; fig. s'amuser, se divertir, s'en Bonner a coeur joie. —, mar boven bewegen , in de hoog te rigten , als: De fchouders —, , hausser les epaules. Een kleed —,
de wol opkrasfen , friser un habit, le regratter. hooger maken , optrekken,
verhongen , rehausser, rendre plus haut, e.
Eenen muur drie voet rehausser une
muraille de trois pieds ; fig. roemen, prijzen, loven , lover. 1-lij heeft hem boven al
de anderen opgehaald , it Pa dlevó loud ,
an_dessus de tons les autres. aanroeren,
reppen, melding maken van ices, mentionnor, faire mention de, parlor de. (AAN.
MERKING. In dezen laatiten zin gebruikt
men het ook als o. w., als: van jets —).
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door zwaarte doen rijzen , als: Dat zal
geene honderd pond — , cola ne pesera pas
cent livres; fig. Overtreffen , te boven gaan ,
surpasser. the enkele heldendaad haalt tegen al zijne vroegere bedrijven op, ce seul
exploit sur arse toutes ses autres actions. —, Setae juffer ten dans — , aller
prendre une demoiselle pour danser ; Cfameeha
len , brengen, chercher. lk zal het om vier
, fit ai le chercher 4 quati e
wren gaan
hen; cs.
, vat ten , pakken , arresteren ,
,
arrdter.
nit vorige tijden te
saiszr,
voorfchijn brengen , aanhalen , aan het licht
brengen , citer , alleguer, produire.
aantoonen, doen zien, voorhanden , demontrer,, montrer. inzamelen , verzamelen
opzameien , recueillir,, percevoir,, recevoir.
De fte mmen — recueillir les suffrages.
De golden van de oorlogsbelastingen —,
faire la collecte de la contribution de guerre.
De regering heeft al de afdrukken van dat
book bij de boekverkoopers doen , le
gouvetnement a fait saisir toes les exemplai
res de ce livi e clzez les libraires. —, openhalen , openfcheuren , ouvrir, dechirer.
Ophaler,, m. celui qui tire en hint, etc.; zie
Ophalen. —; (fcheepsw.) zeker touw,, tros ,
cable de remorque, hale h-bord, m. Op- en
neerhaler vat: de gijcouwen en gordings van
de bezaan hale-breu. bodemtrekker,
(bij kuipers) tire fond.— , (bij wondheelers)ilevatoire.
Ophaiing , yr. action de tirer en haut , etc.;
zie Ophalen. — der fchouders , action de
hausser les ipaules.
Ophangen, b. w. (ik hing op, heb opgehangen ) , in de hobgte hangen, pendre , suspen
dre. Aan eenen haak —, accrocher. Eenen
fpiegel — suspendte un miroir. —, (tot een
gedenkteeken) appendre. De hangmatten —,
( fcheepsw.) tendre les bran/es , les hamacs.
De wasch —, etendt e le hinge. — aan de galg
bangen , met den :trop ftrafien , pendt e. Eenen
dief — , pendre un voleur. Aan eenen tak —,
, openlijk re koop bieden , remetbranclier.
tre en v elite publique pour la seconde fois. o.
w. over het vuur hangen, re vuur hangen, overhangen , etie suspendu , e. , au des.s'us du feu.
Ophangmg, yr. action de ponds e , de suspendre, etc.; zie Ophangen.
Ophappen , b. w.
hapte op , heb opgehappend in den mond nemen en ophapt
eten , Bober, happer.
Opharken , b. w. (ik harkte op, heb opgeharkt) , bijeen harken , op e,enen hoop harken , rateler,, amasser avec le rdteau. Hark
dat hooi op , riitetez ce foin-141.
Ophaspelen , b. w. (ik hastlelde op , heb opgehaspeld) , op rdete - haspel brengen, tot
ftrengen maken, gevider,, mettre sur le devidoir; fig. moeijelijk oplomen , montrer
avec peine.
Ophebben , b. w. (ik had op , heb opgehad) ,
op het hoofci hebben , avoir sur la tete,
porter. Hij heeft zijnen hoed op, it a son
chapeau stir la tete. Hij heeft eene pruik
op , it porte une perruque. —, met uitlating van een ander werkwoord, als : Hij
heeft het eten op , (d.
opgebruikt) it a
fini de manger. Hij heeft den wijn op ,
1.
opgedronken) it a bo le yin. Hij heeft al
zijn geld op , (d. opgeteerd) it a depense
tout son argent ; fam. Hij heeft wat op,
(hij heeft te veel gedronken ,) it a Crop be ,
it en tient, it est en pointe
yin; fig. Veel
met iemand
, (veel works van iemand maen
faire beaucoup de cas de q.-q. Hij
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heeft veel met mijne zuster op, it fait beaucoup de cas de ma soeur.
Ophef, m. aanheffing van een gezang , om den
coon te , action d'entonner, entonnation , f ; eenen grooten — van iemand maken,
loner extremement q. q. , faire un grand
eloge de q. q., elever q. q. jusqu'aux ones.
Opheffen , b. w. (ik hief op , heb opgeheven),
in de hobgte heffen opligten , lever, enlever
de terre , hausser, soulever. De handen
lever les mains. De handen ten hemel —, lever
les mains au ciel; fig. De roede is reeds opgeheven, it est sur le point d'etre puni , elle est sot. le
point d'être pu p ae, etc. Zijn hart tot God —,
elever son coeur 4 Dieu. Een gefehrei
pousser des Cris, commencer 4 crier. Weder
relever. roemen , verheffen , lof
toezwaaejen , ophemelen ;fig. prijzen ; zie Ophalen. —, iets , dat ligt , opnemen , van dengrond opnemen , lever,,ramasser. Hij kan dien
'teen niet ne pout lever cettepierre ; fig.
vernietigen , affchatfen , doen ophouden, lever, faire cesser, supprimer,, abolir abro.
ger , resoudre, resilier. Een beilag —, lever
un embargo. —, o. w. aanvangen of aanheffen
in het zingen , commencer a chanter, entonner. Hef op, commencez , entonnez.
Opheffing, vr.- action de lever, de hausser,
elevation. —, action de ramasser. — van
een geregtelijk beilag, main-levee. —, vernietiging , abolissement, m. abrogation, etc.
Opheffingsfpier,, yr. muscle releveur, m.
OpLekelen , b. w. (ik hekelde op , heb opgehekeld) , alles hekelen , ten einde hekelen ,
serancer tout, —, op nieuw hekelen , overhekelen 9 serancer de nouveau.
Ophelderen , b. w. (ik helderde op , heb opgehelderd), eenen nieuwen glans aan iets ,
eene grootere mate van helderheid geven,
eclaircir, eclairer,, donner de la lumiere
q. ch. Dit nieuwe venfter heldert het vere
trek veel op , cette nouvelle fenetre eclaircit
beaucoup l'appat tement ; fig. verlichten, toelichten , eclaircir. Eene zwarigheid —,
eclaitcir ou expliquer une difgcultd. —,
duidelijk maken, toelichten , verklaren , jeter
un jour sur, donner des lumieres sur, elucider,,
expliquer, eclatrcir ; fig. ache* ffrer. Hij heeft
dat leerfiuk wel opgehelderd, il a bien eclairci
ce point de doctrine. — , o. w. (met zijn ,)
holder worden , s'eclaircir,, devenir serein , se
mitre au beau , se rasserenir. Het weer zal
wel , le temps se mettra au beau, s'eclaicira; fig. Dat moisje begint weder op te
helderen , ( wordt goelijker,) cette fille commence a s'embellir de nouveau.
Opheldering, yr. action d'eclaircir f.
cissement, m. — van het weer, serenite;
fig. ahetgene opheldert , verklaart, dclaircissement, explication, f. elucidation, f corn-%
mentaire;
Ophelpen , b. w. (ik hielp op , heb opgeholholpen), iemand helpen, om op te itaan ,
iemand bij het opflaan helpen aider q. q. 4
se relever. Help dien ouden flumper weder
op , aidez ce pauvre vieillatd 4 se relever;
fig. Iernand uit zijne armoede —, (hem
in zijne armoede bijflaan 3 , aider, assister,, secourir ou soulager q. q. dans sa paw.
vrete. iemand eenen last , enz. helpen
opnemen , aider q. q. a mettre tin fardeau
etc. Help den knaap den last op , aidez le
garcon 4 mettre son fardeau (sur la tote, sur
ses dpaules , sur le dos).
Ophelping, yr. action d'aider a se relever,,etc.
zie Ophelpen.,
Ophemelen , b. w. (ik hemelde op, heb opge.
Ogg
he-.
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hemeld), ten hemel voeren , Ilever jusqu'äux
cieux. —, verheffen, roemen, prijzen, eleaux nues, — 5fig.preconiser;
,
ver,louer,elever
(in eenen kwadenzin). reinigen, zuiveren ,
nettoyer,, purifier ; fig. in orde brengen 5 fchikken, regelen , ranger, arranger, mettre en
ordre. —, opfieren, opfmukken , orner, parer;
fig. als: Met iets opgehemeid zijn , (met iets
zeer in zijnen fchik zijn) etre fort enchanti ,
e. de q. ch., etre fort coiffe e. de q. ch.
Ophemeling, yr. action d'elever jusqu'aux cieux,
jusqu'aux flues. —, elevation, louange ,
—, in orde brenging, action d'arranger, f:
arrangement , m.—, opfiering, action d'orrter, f. ornement, m.
Opherken , b. w. (ik herkte op, heb opgeherkt)
zie Opharken.
Ophijfchen, b. w. (ik hijschte en heesch op,
heb opgehijscht en opgehefchen), naar boven hijfchen, hisser, guinder. — mete een
heischtouw chabler. De vlag arborer le
pavillon. Het anker uit den grond —, lever
l'ancre.
Ophitfen , b. w. (ik hitfie op , heb opgehitst) ,
aanhttfen, als: Eenen hond —, (bij jagers)
haler un chien. —, in flerkere beweging
brengen , aanhitfen 5 -inciter, exciter, animer,
irriter, provoquer, pousser.
Ophitfer, m. instigateur, boute-feu , celni qui
excite, etc. m.
Ophitfing , y r. action de haler un chien. —,
incitation, excitation, provocation, instigation.
Ophitfier,, yr. celle qui excite , instigatrice.
Ophoepelen, o. w. (ik hoepelde op, ben opgehoepeld), fam. Zich als een kwade jongen wegpatcken s'esquiver, s'en aller.
Ophoogen, b. w. (ik hoogde op , heb opgehoogd), hooger maken, verhoogen, relever, rehausser , rendre plus haut , e.
— van gewelven, surhausser. Deze grond
is te laag, hij moot Brie voet opgehoogd worden , ce terrein est 'crop has,
id faut le relever de trots pieds. Een vloer
meer bie— 5 exhausser un plancher.
den , een hooger bod doen, encherir,, rencherir,, offrir‘ davantage. Zie Opjagen in
deze beteekenis.
Ophooging, yr. action de rehausser, f. rehaussement , exhaussement. De — van eenen
muur, Pexhaussement d'un mur, , m. ,
van prijs, enchire, f: encherissement ou rencherissement, tn.
Ophoopen , b. w. (ik hoopte op , heb opgehoopt), op eenen hoop leggen, aan hoopea
zetten, entasser, amonceler, accumuler,,
empiler, mettre en monceaux ; fig. meet- maken , vergrooten , uitbreiden , augmenter,
agrandir, aggraver. —, overladen, coinbier, surcharges. Iemancl met weldaden
combler q. q. de bienfaite.
Ophooping, vr. opeenflapeling, action d'entasser, f. entassement, tn. —,-accumulation.
—, action de combler.
Ophooren, o. w. (ik hoorde op, heb opgehoord), aandachtig toeluisteren; als met
een opgeftoken hoofd, ecouter attentiverunt et avec surprise, &outer avec etonnement. Hij zal er vreemd van —, it en sera
fort surpris , itonne ou frappe. Zij hoorde
er wat nieuw van op, elle en fut fort etonnée.
Ophouden , b. w. (ik hield op, heb opgehouden), in de hoogte honden , om hoog houden, tenir en haut , tenir droit. Zich —,
(overeind blijven flaan,) se tenir debout,
ester debout. Hij kon zich niet langer —,
onderpouvait plus rester debout.

ice
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fleunen, onderfiutten, onderfchragen , appuyer, soutenir, supporter; fig. lemand; eer
(dezelve verdedigen 5 ) defendre Phonneur de q. q. —, den loop of den voortgang van iets firemmen of verhinderen, tegenhouden, arreter, retenir, empecher. Den
loop\ van het water —, arreter le cours de
Peau. Eenen renbode (zijnen voortgang
belemmeren of verhinderen,) arreter ou retarder un courier. Men heeft mij longer
opgehouden, dan ik dacht , (ik werd langer, dan ik dacht , verhinderd te gaan, men
deed mij langer blijven , dan ik dacht ,) on
m'a arrite ou retenu plus long-temps quo je
ne pensais. Ik wil u niet lang ( gij
kunt fpoedig weder vertrekken ,) je ne your
tiendrai guere. Met bloeden —, (het blued
fielpea,) etancher ou arreter le sang. Zijn
water —, (niet laten loopen,) retenir son
eau. Den vijand door fchermutfelingen
(hem daardoor van gunflige ondernemingen
afhouden ,) amuser l'ennemi avec des escarmouches ; fig. dralende houden, op hetfleeptouw houden , amuser, faire attendre, tenir
le bee dans l'eau a q. q. , dzyPrer, retarder.
Hij heeft mij lang met ijdele hoop opgehouden , it m'a long-tensps amuse avec de
vaines esperances. Zich lang bij eene zaak
(er lang bij ftilfiaan, er zich lang mede
onledig houden 5 ) s'arreter long-temps a
considerer une chose. —, bij zich houden,
eene fchuilplaats verleenen of geven , cachet. , reedier. Dieven —, (in zijn huis verbergen,) reedier ou caclzer des voleurs. Zich
(ergens) (zijn verblijf houden, vertoeven, wonen,) demeurer, sojourner, resider.
Hij is naar Parijs vertrokken, alwaar hij
zich vijf of zes maanden zal , it est parti
pour Paris , oa it sejournera cinq on six mois.
(eenigen •tijd verblijven of vertoeven ,)
s'arreter, s'amuser. Hood u niet op , ne vous
arretez pas. Zich met beuzelingen of nietigheden s'amuser ti des bagatelles. —,
fain. open houden, tenir ouvert, e. Houd
de hand op, tendez la main, tenez la main
ouverte; fig. Iemand den mond —, (hem te
eten geven , hem van het noodige levensonderhoud voorzien ,) maintenir q. q. nourrir
q. q. Eene fchool (eene fchool houden ,) tenir une &vie. Een hoerhuis —,
(duifjes op flag houden ,) tenir tin boidel.
—, fam. boven op iets houden, boven op
iets laten blijven, tenir ou garder sur q.
Den hoed — , garder le chapeau sur la tete.
Hij hield den hoed op, ii gardaitle chapeau
sur la tete. —, 0. w. uitfcheiden, nalaten
te doen , een einde aan iets maken, cesser,
discontinuer,5 . finir, s'appaiser. Houd op!
cessez! Hood op met arbeiden, (flaak uwen
arbeid,) cessez votre travall,,finissez votre
travail. lk zal bij den jongflen (niet
verder, dan tot den jongfien gaan,) fe finirai avec le plus jeune. Indien zij niet —
met klagen, (indien zij aan hunne klagten
geen einde maken,) s'ils ne cessent pat lents
plaintes. De wind zal weldra —, le vent
cessera bientdt, it cessera bientdt de venter.
Doen —, (een einde aan iets maken,)faire
cesser, appaiser. flilhouden , oaken,
niet voortgaan, s'arreter. Hij heeft met
zijnen winkel opgehouden, it a ferme boutique.- Uwe kinderen werpen met fieenen ,
zeg hun dat zij vos enfants jettent des
pierres, dites-leur de s'arreter. Een fchip
in het zeilen — barrer un navire. Men moet
— met eten, wanneer het ons het lekkerst
finaakt , it faut demeurer sur son appetit.
3
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relever avec le peigne , redresser en peignant ,
o. de daad van ophouden, cesce , f.
ftilflaan ( in de rijfchool ) - artet,
rebrousser —, op nieuw kammen ,peigner de
(gedurig, aanhoudend, zonder
Zonder
nouveau.
kapte op, heb opgeverpoozen , ) sans cesse, continuellement, Opkappen, b. w.
sans discontinuation.
kapt) , open kappen, ouvrir avec une hache,
Ophouder,, m.(fcheepsw.) zeker getouw,, keera coups de hache, etc. Zie happen.
touw, attrape, corde de retenue, f.
Opkappen, b. w. (ik kapte op , heb opgeOphouding, yr. regthouding , action tie tenir
kapt), de kap of eene kap opzetten, mettre
droit , etc.; zie Ophouden. —, tegenla cozfre ou le bonnet a q. q. ; van liter : Het
houden, action d'arréter, d'empecher, f.
(optooijen, in orde brengen, )
haar
arret, empechement, m.
verberging,
coffer q. q.
action de caclzer, de reveler, f. recelement , Opkeeren , b. w. (ik keerde op, heb opgekeerd), tegenhouden en tot omkeeren nood-, van het water of de pis, reten
tion d'urine.
flilftand, flilflaan , ceszaken , arreter. —, opvegen zie Opvegen.
sation, discontinuation. —, yr. verminde- Opkemmen , b. w. (ik kemde op , heb opgering in de geregelde maanftonden , (in de
kemd.), zie Opkatnmen.
geneesk.) amennoerhee.
tusfchenpoos, Opkenen , o. w. (ik keende op, ben opgeintermission, pause.
keend), zie Opkiemen.
Ophuiden, b. w. (ik huidde op, heb opge- Opkerven, b. w. (ik korf op, heb opgekorhuid,) (in Gron. gebruikelijk) uit gierigven) , kerven op iets maken , entailler , marheid verzamelen , amasser par avarice.
openkerven , kervend
quer sur la taille.
Ophallen , b. w. (ik hulde op, heb opgehuld),
openen , ouvrir en taillant, entailler.
het hoofd met eea hulfel dekken of bedek- Opkiemen, o. w. (ik kiemde op, ben opge.
ken, (zie Hal en Hulfel), coiffer, ajuster
kiemd), in de hoogte kiemen , pousser,
(la tete). —, opfieren, opfmukken, opcommencer a pousser.
tooijen , parer , orner, ajuster, attifer.
Opkijken, o. w. (ik keek op, heb opgek.eOphuppelen , o. w. (ik huppelde op , heb opken ), omhoog kijken, naar de hoogte
gehuppeld) , van vreugde opfpringen, juichen,
ken , regarder en haut. —, met verwonde,
, bondir, tressaillir de joie.
sauter,sautiller
ring en bevreemding de oogen,naar de hoogOphutfelen , b. w. (ik hutfelde op, heb opvreemd than op
te flaan , als: vreemd
gehutfeld), hutfelen en opwerpen, secouer
te kijken , (grootelijks verwonderd zijn,)
et jeter en haut, en Pair.
etre fort surpris , e. frappe, e. ou etonnd 2e,
Opiaat , o. tandpoeder, enz. opiat , m.
montrer de POtonnement.
Opjagen , b. w. (ik jaagde op , heb opgejaagd), Opkijnen , o. w. (ik kijnde op , heb opgein de hoogte jagen, om hoog jagen, chasser
kijnd), zie Opkiemen.
vers le haut, faire monter; fig. doen rij- Opkimmen , b. w. (ik kimde op, heb opgezen , doen op`..lijgen , faire mentor. Het wakimd), (zeewoord) een anker op zijne plaats
ter —, faire mentor Peau.
doen zwelbrengen , mettre un ancre en place.
len , uitzetten , faire enfler ou gonfler. Op- Opkippen , b. w. (ik kipte op , heb opgekipt),
gejaagde bulk , vent, e enfle , m.
, in de
open kippen , ouvrir avec le bec.
hoogte doen rijzen, faire lever , exciter. Opkisten , b. w. (ik kistte op, heb opgekist),
, aanzetten , aanvuren , aanporren , aan(bij timmerlieden ,) hooger maken , rehausser.
hitfen , exciter, animer, inciter. —, iii Opkisting , yr. (bij timmerlieden,) eene schuia
prijs doen rijzen , den prijs van iets, door
oploopende verhevenheid bij een venflerglas,
opbieden, hooger doen loopen , faire monals de zoldering der kamer lager is dan het
ter en enchdrissant ou en ()pant. Htj heeft
venfterkozijn, ten elude meer licht te vandit land opgejaagd , it a encheri cette terre.
gen , espece d'abat-jour , pratique devant lest
van
zij ne plaats jagen, zijne plans doen
croisees d'une soupente (koekoek).
verlaten , lancer , faire partir,, lever , faire Opklaauwen , b. w. (ik klaanwde op, heb op.
lever. Eenen haas
(d.
nit het leger
geklaauwd) , zie Opklouwen.
jagen ,) lancer tin lievre. Een konijn
Opkladden , b. w. (1k klatide op, heb opgefaire lever un lapin. Een he t
(hetzelve
opgeklad), kladwerk op iets maken, boven
in de vlakte drijven ,) debucher un cerf;
op iets kladden, barbouiller sur q. ch.
fig. Iemand —, (iemand van zitplaats, enz. Opklampen, b. w. (ik klampte op, heb opgedoen veranderen), faire changer de place
klampt), op iets klampen , met klampen op
on de demeure, faire quitter la place on la
iets vast maken , attacher sur q. cit. avec
dein"eure.
des pattes; fig. ajouter.
Opijken, b. w. (ik ijkte op, heb opgeijkt), Opklanderen , b. w. (ik klanderde op, heb
door een ijkijzer opbranden , marquer d'un
opgeklanderd), zie Opkalanderen.
dtalon, etaionner.
Opklappen, b. w. (ik klapte op , heb opgeOpjukken, b. w. (ik jukte op , heb opgejukt),
klapt), na lang zwijgen beginnen aan den
een juk opleggen, mettre un joug à, mettre
dag te brengen , confessor, avauer, rapper
le joug
ter enfin. Klap op, avouez.
Opkaanwen , b. w. (ik kaauwde op , heb op- Opklaren, b. w. (ik klaarde op, heb opgeklaard),
gekaauwd), kaauwend opeten , mdcher, manophelderen , helderder doen worden ,
ger ou consumer tout en machant.
cir , rendreplus clair , e.
klaarOpkabbelen o. w. (ik kabbelde op , ben opheid aan eene zaak geven, dezelve toelichten
gekabbeld), kabbelend opvloeijen , couler
of uitleggen , eclaicir, expliquer.
o. ve,,
sur. Zie Kabbelen.
(met zip ,) helder worden, ophelderen,
Opkalanderen , b. w. (ik kalanderde op , heb
van de lucht, enz., s'eclaircir,, se remettre
opgekalanderd ) , op nieuw kalanderen ,
au beau; Het weer zal wel —, le temps
glanzen , calandrer ou lustrer de nouveau,
se remettra bien au beau; (zeewoord) Het
relustrer; zie Kalanderen.
weer klaart op, le temps aline fig. Dat meisOpkamer 5 yr. kamer boven eenen kelder, hangkaje klaart weder op , (heldert weder op ,)
mer,chambre au dessus d'une cave, entresol , m.
zie Ophelderen.
Opkammen , b. w. (ik kamde op , heb opge- Opklaring, yr. action d'eclaircir ; f. dclaircissekamd), naar de hoogte kammen , opflrijken,
ment ,m.
, action d'eclaitcir,, expliquer.
g2
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Opklauteren, o. w. (ik klauterde op, ben opgeklauterd), naar boven klauteren, gravir,
monter, en s'aidant des mains et des pieds ;
zie Klauteren. —, op iets klauceren , als Hij
is den boom opgeklauterd , it est grimpe au
haut de l'arbre. Hij klauterde den muur op,
it grimpa sur la muraille.
Opkleppen, b. w. (ik klepte op , heb opgeklept), door kleppen doen opilaan, faire lever a force de tirer la sonnette , de sonner,
de cliqueter,, etc.
Opkleuren, b. w. (ik kleurde op, heb opgekleurd), de kleuren in een fchilderfluk klaarder doen uitkomen, door hoogfels doen riizen ,
kleur bijzetten , relever,, rehausser les conleurs '(d'un tableau) fig. opfmukken, orner,
colorer. —, o. W. (met zijn) eene frisfchere
kleur krijgen, se colorer de nouveau.
Opkleven , o. w. (ik kleefde op , heb opgekleefd), boven op iets vastkleven, s'attacher sur q. ch. , étre colle, e. sur q. ch.
Opklieven, b. w. (ik kloof op, heb opgekloven), open klieven , klie vend openen ,fendre,
ouvrir.
Opklimmen, o. w. (ik kloni op , ben opgeklommen , wanneer de plaatsverandering, en
heb opgeklommen, wanneer de voortduring
bedoeld wordt), in de hoogte klimmen, naar
boven klimmen , mentor ; grimper en hunt,
s'elever en- grimpant , monter en s'aidant des
mains et des pieds. Eenen berg —, monter
leant d'une montagne. Den trap —, monter l'escaller. Tegen eenen muur gravir contee
sine muraile. —, langzaam ontftaan, s'elever. —, met moeite tot iets geraken,
met moeite bereiken, parvenir , s'avancer
a. —, tot eer en aanzien komen , eer verwerven , parvenir aux (lignites. Hij was onder-officier en is tot de luitenantsplaats opgeklommen , it etait sergeant, et it est monte
a la lieutenance. — 9 duurder worden, opflaan, in prijs toenemen , hausser,,monter ,
encherir, devenir plus cher,, ire.
Opklimming, yr. action de monter, de grim, action de parvenir a q. ch.,
per en haut.
avancement , en. ascension. Bij graduelleevent ,par degres , pen a pen. Trapswijze open nederklimming in eene rede, climax, m.
Opklinken, b. w. (ik kionk op , het, opgeklonken ) , op iets vastklinken, river au
dessus de q. ch.; fig. op iets vastflaan, attacker sur q. Ch. a coups de marteau.
beginnen of aanvangen te klinken,
D.
naar boven of naar
commencer a sonner.
de hoogte klinken, sonner vers le haut.
Opkloppen, b. w. (ik kiopte op , heb opgeklopt), nit den flaap kloppen, wakker kloppen , eveiller en frappant , frapper a la perte pour eveiller. —, door kioppen doen rij, rebattre desicoussins.
zen, als Kusfens
frapper, rosier, battre.
vlugtig
Opklosfen , b. w. (ik kloste op, heb opgekiost), bij timmerlieden , door het onderleggen van klosfen hooger maken, verhoogen,
rehausser, rendre plus haut, e.
Opklouwen, b. w. (ik kiouwde op, heb op' geklouwd), bijeen klouwen, opharken,
nmaccer avec le ratean. racier.
om-
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Opknagen, w. (ik knaagde op, heb opgekpaegd), door knagen opmaken , ronger enteirement.
Opknappen, b. w. (ik knapte op , heb opgeknapt), opeten , opmaken, oppeuzelen,
manger entierement , gruger. wederknap
maken. , opfchikken, ajuster, parer.
Opknoopen , b. w. (ik knoopte op, heb opgek.noopt), met eenen knoop oplmaden , nouer,
her , retrousser (avec un noend ou avec des
boutons). — ophangen, ponds e.
Opknooping, yr. aan de galg, pendaison,
Opknuiven, b. n: (ik knuifde op, heb opgeknuifd); zie Opkluiven.
Opkoelen, o. w. (ik koelde op, ben opgekoeld), verkoelen , rafratchir,, ref) oldie-.
De regen heeft de lucht opgekoeld , verkoeld ,
la plule a rafraichi, a refroidi Pair. — koe.
ler worden , zich ververfchen, se rafraichir
devenir frais , che , devenir plus frais , chef,
Opkoesteren , b. w. (ik koesterde op , heb op
gekoesterd), door koestering tot zich zelven
doen komen , faire revenir ou retablir en
clierissant on en choyant. —, door koestering en met teedere liefde of zorg opkweeken ,
elever on nourrir soigneusement ou avec tendresse ; fig. aankweeken, doen bloeijen , culticultiver les sciences.
ver. De wetenfchappen
Opkoestering, vr. action d'elever avec soin;
fig. culture. De — der wetenfchappen, la
culture des sciences.
Opkoken, b. vs. (ik kookte op, hub opgekookt), eenige oogenblikken zachtjes later
koken, om naderhand beter gaar te krijgen,
faire bouillir quelques moments on un pen.
weder koken , op nieuw koken, faire
bouillir de nouveau, faire bouillir une secondo fois , recuire, rebouillir. terdege
koken , clerk laten koken, bouillir bien fort.
Good, Zilver —, mat waken, matir de l'or,
de l'argent.
Opkoking, yr. action de faire bouillir quelques
moments. —, action de faire bouillir de nouveau.
Opkomen , o. w. (ik kwam op , ben opgeko•
men), in de hoogte komen , zich naar boven
rigten, se lever, monter, s'elever. Hij kanflier— , it ne pent se lever ; fig. van de zon,
enz. opgaan, oprijzen, se lever, De zon
komt op , le soleil se live. De zon
komt aan den gezigteinder weder op, le
soled/ revient sur Morison. De maan komt
op, la lune se live. De dag komt op,
le jour commence a poindse. De fchepen
komen op, les vaisseaux s'approchent , les
vaisseaux entrent dans le poet. Geesten
evnquer les amen des mortis, des esdoen
prits. , opwasfen , opfpruiten , uitfpruiten,
uitloopen , lever, pousser,, germer. De gerst
komt op, les orges livent. De haver komt
op, l'avoine live. —, uit eene ziekte herfiellen, weder op de been komen, se retablir,, se remettre, se relever, releyer, rovenir d'une maladie , se porter 1771e1IX. Zijn
neef is zeer ziek, en men gelooft niet , dat
hij er weder van — zal, son cousin est bie,e
malade et on ne croit qu'il en revienne ou
relive. Zii zal er niet weer van —, elle
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n s'eleva une pens* en moi. Dat komt bij
mij op, (fchiet mij te binnen) cela me vient
Clans Pesprit, a la memoire. Zoo jets is nowt
in mij opgekomen , one telle pensee n'entrait
jarnais dans ma tête , van hier : Opkomende ,
b. n. als: Eene opkomende zwarigheid (eene
zwarigheid, die zich onverwactits vertoont)
one difficulte qui se ptesente. Het opkomende
geflacnt (het geflacitc , hetwelk thans opgroeit) la generation naissante.— , verfcluinen , zich y ertoonen , paraitre , se presenter,
revenir. De verlofgangers moeten in den
loop dezer week — , les soldats en conge doivent se rendre a leuts t egiments dans le cours
de cette semaine. Wanneer moeteis zij — ?
quand est-il qu'ils doivent revenir ou se presenter ?
Opkomsc , yr. oorfprong , aanvang , begin , naissance, engine , f commencement , m. De —
der fibiland.ers , l'origine des Hollandais. —
herftelling nit eene ziekte , retablissement ,
tn. convalescence , f. Na zijne — van die
ziekte , apres son retablissement de cette maladle. —, verkrijging van aanzien avancement , nz. fortune, f , progres, ni. El. Ik
heb dien man mine — te danken , le dois
ma fortune ei cet homme.
Opkondigen , b. w. (ik kondigde op , heb opgekondigd ), affland doen , opzeggen , renoncer a. Eene waardigheid —, nederleggen ,
Bonner sa demission , abdiquer.
Opkonnen „ b. w. (ik kon of konde op, heb
opgekonnen ) ; zie Opkunnen.
Opkoo:jen , b. w. (ik kooide op, heb opgekooid ) , in eene kooi vangen , prendre dans
i kooijen fluione cage, —, in eene koot of in
ten , mettre en cage , mettre dans une cage,
mettre dans des cages , encager.
Opkoop , m. inkoop , aankoopen , opkoopen ,
action d' acheter , action de fait e provision,
f monopole , tn. — van eetwaren , om de
prijzen ce doen flijgen, accaparement de denrees.
Opkoopen , b. w. (ik kocht op, heb opgekocht) , koopen , om duurte to veroorzaken ,
en daardoor grooter winst te doen , accaparer,, acheter,, enlever, faire provision de.
De Amerikanen hebben al de lakens opgekocht, les Americains one enleve tout ce qu'il
y avait de dtap.. Levensmiddelen —, accaparer des dent des.
Opkooper,, m. celul qui enleve quelque marchandise ,monopoleur , accapareur ,revendeur.
Opkooping , yr. het opkoopen , accaparement,
tn. zie Opkoop.
Opkoopfler, yr. celle qui enleve quelque marchandise , accapareuse, revendeuse.
Opkorten , b. w. (ik kortte op , heb opgekort) digter bij eon halen , raccourcir,,rendre plus court , e. De mouwen —, raccourcir les manches. —, minder in getal doen
worden , in aantal verrninderen 7 diminuer.
lk zal het een weinig —, je le diniinuerai
WI pen. —, vegen , wegruimen , als : De firaten — , balayer les rues. — , o. w. ( met
zijn ) verminderen , minder worden, diminuer.
Opkorter,, m. celui , qui raccout cit ; —, degene,
welke de ftraten veegt, balayeur.
Opkorting , y r. korter maken ;, raccourcissement ,
tn. vermindering , diminution. —, vegen
(der ftraten), action de balayer (les rues).
Opkortfter,, vr. degene welke de ftraten veegt,
balayeuse.
Opkradijen , o. w. (ik kraaide op , heb opgekraaid), beginnen te kraaijen (zie kraaijen, )
commencer 4' chanter, chanter. —, b. w.
ttOor " kraaijen wekken , wakker kraaijen,
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iveiller par son chant. De haan heeft mij om
tine our wakker gekraaid , le coq nz'a eveille
A trois heures par son chant. — , door gekraai doen opkomen , faire monter par son
chant; fig. peel ophef van jets maken , veel
gefchreeuw van jets waken, vanter beaucoup.
Opkraauwen, b. w. ( ik kraauwde op, heb opgekraauwd) , open kraauwen , ouvrzr avec les
ongles , egratigner,, gratter; fig. Een oud
zeer —, ( eels vorig gebrek ophalen ) rouvrir
one ancienne plaie , renouveler une ancienne
quet elle.
Opkrabben , b. w. ( ik krabde op , heb opgekrabd); zie Opkraauwen. —, bij plaatfnijders , als : Eene veriletene plaat — , regratter tine vieille planche. —, eene vergetene
beleediging in het geheugen brengen , als : Gij
moot die zaak niet weder —, it ne faut plus
par ter de cette gate. Een oud zeer —,
zie Opkraauwen.
Opkrabbing , yr. action d'ouvrit'avee lesongles.
Opkratnen , o. w. (ik kraamde op , ben , opgekraamd ) , inpakken , detaler ; fig. fain, ztjne
biezen pakken , decamper,,plier bagage, s'en
alter.
Opkraming , yr. action de detaler, f , detainge , m, fig. fam. retraite, f. depart piedpite, m.
Opkrasfen , b. w. ( ik kraste op , heb opgekrast), met een krasijzer ophalen , renouveler avec le grattoir, tegratter, Olafgner. Opkrasfer, m. eplaigneur. — , o. w.
(met zijn) fig, fam. zijne biezen pakken ,
het hazepad kiezen , s'en alley , decamper,
plier bagage.
Opkrasfer, m. eplaigneur.
Opkreppen , b. w. (ik krepte , heb opgekrept),
op nieuw kreppen, door kreppen weder ineen doen krullen , ctéper,, creper de nouveau.
Opkrieken , o. w. (ik kriekte op , ben opgekriekt) , beginnen te krieken , kriekend opkomen , dagen , commencer 4 poindre, 4 pat aitre.
Opkrijgen , b, w. (ik kreeg op , heb opgekre
gen) , opnemen , ramasser, lever , soulever.
Hij wil het boek nice —, it ne vent pas ramasser le livre. --, naar boven krijgen , porter en haut, monter. —, fam. opmaken , opeten , oppeuzelen , manger tout, manger entierement.
Opkrijfchen, o. w. ( ik krijschte en kreesch op,
heb opgekrijscht en opgekrefthen) , beginnen te knjfchen , commencer a crier , 4 hurler, crier; zie Krijfchen.
Opkrimpen , o. w. (ik kromp op , ben opggkrompen ) door krimpen korter worden, ineenkrill-Ten , se retirer f se retiecir , dejeter,, se
ratatiner. De zenuw was opgekrompen, le nerf
s' e tait retit 6. De koude duet de zenuwen —,
le froid fait retirer les nerfs. —, het groene
hout krimpt meet op dais het clrooge,/e bois pert
se delete plus que to sec. —, bij zeelieden , als :
Tegen den wind —, serrer le `vent, s'approcher du vent, alter le plus pies du vent.
— , fam. vermincieren , minder worden, di-tninuer. Mijn geld begint op te krimpen , mon
argent commence 4 diminuer. De turf begin.
op te krimpen, les tourbes commencent A
diminuer.
Opkrimping ,-vt. action de se retirer, f. retirement, t acourcissement , m. — der zenuwen,
retirement des nerfs.,!
Opkroezen , b. w. (ik kroesde op, heb opgekroesd), kroes opmaken, ktoes maken , friser,
creper,, boucler. Het haar —,friser les cheveux.
Opktoppen , b. w. (ik kropte op, heb opgekropc), gulzig 'Yea:laden, tilangergeulument ,.
avg.Ggg3
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avaler, eMvorer; fig. eenigen tijd bij zich
verbergen, als : verdriet —, tacher son
chagrin, le souffrir quelque temps. Eene beleediging
, digirergen affront. Hij kan die
beleediging niet
, it ne petit digerer cot
affront.
Opkropping, yr. gulzigheid, gloutonnerie, action
d'avaler, de divorer,, de manger , goulument ;
fig. action de cachet; ou de digerer.
Opkrouwen , b. w. (ik krouwde op , heb opgekrouwd) , zie Opkraauwen.
Opkruijen , b. w. (ik kruide, krooi en krood
op, heb opgekruid, opgekrooijen en opgekroden), naar de hoogte kruijen, brouetter
en haut, vers le haut. o. w. (met
zijn) als. De ijsfchotfen kruijen op , (de
ijsfchotfen hoopen zich op, kruijen opelkander) les . glacons s'entassent. De rivier
kruit , la riviere charrie; fig. fam. zijne biezen pakken 5 het hazepad kiezen , decamper,
plier bagage ; se retirer, s'en alter.
Opkruipen , o. w. (ik kroop op , ben opgekropen) , kruipend opklimmen , mentor en
rampant, en se trainant sur le ventre , ramper
en haut, vers le ?mut.
Opkruiping , yr. action de mentor en rampant.
Opkrullen, b. w. (ik krulde op, heb opgekruld) , (van nieuws) in krullen leggen , friser,, bawler , friser ou boucler de nouveau,
anneler. —, o. w. (met zijn) , zich krullend opwaarts flingeren, naar boven krullen , se friser,, se boucler,, s'elever en boucles.
Opkrulling , yr. krulling van het haar,, annelure.
Opkuipen , b. w. (ik kuipte op, heb opgekuipt), op nieuw kuipen , reller (des tonmaux), mettre des cercles neufs (a des tonweaux). Deze vaten moeten opgekuipt worden, tl faut mettre des cercles neufs a ces
a'aisseaux. kuipende verbruiken , van klapbout , duigen , bodemhout , hoepels, enz.,
consumer (en parlant d'un tonnelier) — in
vaten of tonnen kuipen , mettre en tonneaux.
Opkuisfchen , b. w. (ik kuischte op, heb opgekuischt) , opfmukken nettoyer.
'
Opkundigen , b. w. (ik kundigde
op , heb opgekundigd) , zie Opkondigen.
Opkunnen , o. w. (ik kon of konde op , heb
opgekonnen), met uitlating van een ander
werkwoord, als : Hij kan niet op (d. opitaan ), it ne pent se lever. Het kan niet op
opgebruikt worden), er is to veel.,
(d.
y a trop, on ne pent tout manger, bore,
consumer, depenser,, etc. zie Opmaken , Opteren , Opeten , Opfmullen , enz. enz. —,
b. w. insgelijks met uitlating van een ander
werkwoord , also 1k kan het niet op, .(d. i.
opeten , opdrinken, opmaker, enz), je ne
puis tout manger, boire ,consumer,depenser, etc.
Opkweeken, b. w. ( ik kweekte op , heb opgekweekt) opkoesteren , opvoeclen , elever,
nourrir,, cultiver. Een kind — elever un
enfant. Planten cultiver des plantes;
fig. bevorderen, doen bloeijen , cultiver. De
.wetenfchappen —, cultiver les sciences. De
kunften —, cultiver les arts.
Opkweeker,, m. celui qui olive, qui nourrit,
cultive, nourrisseUr,, etc., zie Opkweeken.
Opkweeking, yr. action d'ilever; education;
zie Opkweeken , fig. action de cultiver,
culture.
Opkweekfler, vr;celle qui olive, etc.; zie Oplweeken.
Opkwikken, b. w. (ik kwikte op, heb opgekwikt) , fam. zie ,Verkwikken. —, eigeniijk
met kwikjes opfieren (zie Kwikje); van bier
in het algemeen verfieren , opfmukken , opfieren, orner, parer, attifer. Zich — s'atifer.
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Oplaag, vr. (bij boekdrukkers ,) getal afdrukken
van een werk dat ter perfe gelegd is , edition , impression. Hoe groot is de — van dat
werk ? combien d'exemplaires a-t-on tire de
cot ouvrage? de geheele — is aireeds verkocht , toute 1-edition de cot ouvrage est deja
vendee.
Opladen , b. w. (ik laadcle op , heb opgeladen),
op eenen wagen, enz. laden, charger sur
( nn chariot), mettre sur (un charivt), mettre on charge sur (nn chariot) liout
charger tin chariot de bois. Most —, charger un chariot de furrier. Iemand eenen
zwaren last —, charger q. q. d'un pesant
fardeau.
Oplader,, m. werkman, die bout, mest , enz.
oplaadt , chat geur.
Oplading , yr. action de charger. Bij de —
van het bout , en chargeant le chariot 4
bois.
oplanger ( fcheepsw. )
Oplang ,
f. — der kattefporen, alonge des porques.
Oplangen b. w. (ik langde op , heb opgelangd), naar boven langen , in de hoogte
toereiken , opgeven , sou/ever, lever de bas
en haut tine chose et la tendre a q. q., tendre , donner, faire tenir. Lang gni then hoed
op , donnez-moi ce chapeau.
Oplanger,, m. die iets oplangt , celui qui souleve une chose et la tend a q. q. meerv.
Oplangers , ( zekere planken , die bij het laden van een fchip worden gebruikt), defenpl. , boute-dehors.
ses ,
Oplaten , b. w. (ik liet op , heb opgeiaten),
eigenlijk met weglating van een ander workwoord , niet boven afnemen, ne pas titer,
laisser,, gatder, (nn chapeau, tin bonnet,
une culotte, etc.) sur la tete. Laat hem den
hoed op (d. ophouden ), laissez lei gatder
le chapeau sur la tete. Gij moet den hoed—,
( d. i. op het hoofd laten ven ) , it faut
garden votre chapeau sur la tete. Hij wilde hem den pet niet —, it ne voulait pas
permettre qu'il gardat le bonnet sur la tete.
laten gaan , in 1 de hoogte laten als :
Eeeen vlieger —,faire mentor un cot f-volant,
aire
moister au dragon. —, laten opblijven ,
fveroorloven
dat iemand nog niet naar bed gaat ,
permettre de t ester hors du lit. Laat de kinderen tot acht siren op , ( d. hun toe dat
zij tot acht uren opblijven, ) permettez aux
enfants qu'ils ne ,se couchent qu'a huit
heures.
Oplaveren o. w. (ik laveerde op , heb opgelaveerd), boven den wind komen , gagner le
vent, gagner le dessus du vent, gagner
vent en louvoyant Zij hebben opgelaveerd , ils
ont gagne le vent, le dessus du vent, ou au
vent.
Opleggen , b. w. (ik legde en leide op , hob
opgelegd en oppleid) , hooger leggen , placer plus haut, hausser, rehausser, mettre
plus haut. Gij moot dit vat een weinig —,
al faut hausser un pen ce tonneau. —, op
iets leggen , motto e sur, appliquer sur , mettre
dessus , imposer. Eenen pleister —, appliqiier
un ampldtre. fig. lemand iets —, itnposer
q. ch. a q. q. , charger q. q. de q. ch. Iemand de handen —, imposer les mains a q. q.
Toen men hem 4dezen post gaf, legde men
hem eenen zwaren last op , -en lei donnant
cette commission, on lui a impose un fardean
bien lourd. Iemand eene firaf —, imposer
tine peine a q. q., infliger une peine. Stil, imposer silence. Eeue belasting,
zwijgen
mettre un impet,
— , imposer -tine taxe
Emu
eed — di firer cog serment.
taxer.
did
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Mij werd opgelegd, on m'ordonna; fig. meer
recueiller,, cueillir,, glaner. Korenaren —,
bieden, een hooger bod doen , offrir davanglaner des e'pis.
rage, encherir. —, opdoen, opkoopen , faire Oplezer, m. degene, die opleest, liseur. —,
provision de, acheter. Eenen voorraad van celui qui amasse , ramasse , recueille ,cueille,
lout —,faire provision de bois.—,overwinnen,
g laneur.
overfparen , befparen , als: geld —, amasser de Oplezing , vr. action de lire , lecture. — , action
Pargent , gagner de l'argent. —, onttakelen ,
de ramasser, d'amasser, de cueillir,, de reclesaglier et mettre dans un lieu de siirete ,
cueillir, de glaner f. glanage, tn.
desat mer (en vaisseau) —, betalen , doch in Oplichten , o. w. (het lichtte op , is opgelicht,)
de meeste gevallen : — en betalen , payer.
van de lucht , helder of licht worden, s'e-,
— , drukken , ter perfe leggen, imprimer,, ticlaircir, commencer a faire clair. Het be.
rer. Men heeft van dat werk drie duizend
gint op te lichten, it commence a flare clair,
exemplaren opgelegd, on a tire trois mille
le temps s'eclaircit. —, met den 3" pert. in
exemplaires de cer ouvrage. Hoe veel exemhet enkel- en meervoud , van kleuren , helderplaren worden er van owe fpraakkunst opgeder worden, devenir plus flair. Die kleur
legd? combien d'exemplaires est-ce qu'on tire
zal nog wel wat —, cette couleur deviendra
de votre granimaire? —4, aantijgen, aandichplus claire.
ten, te taste leggen, toefchrven, als: le- Opligten, b. w. (ik ligtte op, heb opgeligt,)
mand eene misdaad —, charger q. q. d'un
optillen , opbeuren , opheifen, soulever, lecrime, accuser q. q. d'un crime, stnputer un
ver. Hit kin dat pak niet —, it tie pent soucrime a q. q. Wie 'weft hem die misdaad oplever ce fardeau. —, gevangen krijgen, vatgelegd ? qui est-ce qui lekaccuse de ce criten, pakken, prendre, saisir, attraper, acme? qui cat-ce qui lui a impute ce crime?
titer. De ganfche betide werd opgeligt,
Oplegger, m. celui qui impose, etc.; zie Optoute la troupe fut prise. —, bedriegen, beet
leggen.
krijgen, tramper adroitement, duper, escroOplegging, yr. verhooging, action de rehausser,
quer. Hij tracht mij op te ligten, il vent me
f. rehaussement, m. —, action d'imposer,
duper , me tromper. — fain. trigauder.
imposition. De — der handen, Pimposition des Opligter,, m. celui qui en impose a q. q.,trommains. —van belastingen, imposition de taxes.
pear, escroc , escroqueur.
weder —, reimposition. — eener firaf, in- Opligting, yr. opheffing, action de soulever,
fliction d'unepeine. — van een boek , impositide lever , soulevement, tn. —, gevangenneon d'un livre ,— , oplage van een ding op een
ming , action de prendre, de , saisir, d'attraander, application. — opzoldering , berging
per, d'arréter,, f:, enlevement, m. —, be( van zout ) emplacement , m. ; zie verder
drog , trornperie, duperie ; action de tromper,
Opleggen. — , ( fcheepsw. ) , action de
de duper, escroquerie.
desagreer ou de desarmer, f., desarmement, Oplikken , b. w. (ik likte op , heb opgelikt) fobin. —, befchuldiging, aantijging, impuberen , laper.
tation, accusation , action ,d'imputer,, d'ac- Opligter,5 yr. celle qui en impose a q. q. trompeuse.
.
curer.
Oploeven , o. w. (ik loefde op, heb opgeloefd),
Oplegfel, o. hetgene op iets gelegd wordt,
(Icheepswoord,)monter au vent , gagner an
laag, couche, f —, (rook aan vrouwenkleevent.
deren, enz. falbala , tn. — tot fieraad, ap- Oploop , m. zamenloop van onrustige, oproepligne f.
rage menfchen , tumulte 5 soulevement, attrouOpleiden , b. w. (ik leidde op', heb opgeleid,)
percent, m. emeute, revolte, f.
opivaarts leiden , naar eene hoogte leiden i Oploopen , o. w. (ik liep op , ben opgeloopen),
mener en haut, conduire en haut. Eene dame
naar boven loopen, naar de hoogte loopen,
ten dans —, mener une dame a la danse.
mentor. De trap — 5 mentor l'escalier. Loop
Water —, transporter de l'eau en haut; fig.
maar op, allez en haut, montez toujours;
lemand tot de deugd — 5 (aanleiding tot
fig. rijzen, opzwellen, s'enfler, se gonfler,
deugdzaamheid geven ,) metier q. q. a lavergrossir, tumefier,, se tume'fier, monter, sidle-tu , conduire q : q. a la vertu, former le
ver , croitre. Het water loopt op, Peau
Coeur de q. q. a la vertu, dresser q. q. a la
monse, croft. Zijn gezigt is opgeloopen , a
vertu, former q. q. a la vertu. Iemand tot
a le visage enfie. De knee is hem van dozen
den koophandel —, faire apprendre le coinval opgeloopen, cette chute lui a tumefie le
coerce a q. q.
genou. —, vermeerderen, toenemen, grooOpleider,, m. celui qui conduit ou 'Wine a q. ch.
ter ,worden, s'augmenter,, s'agrandir,, s'acOpleiding, yr. action de mener ou de conduire
croitre. De interesten loopen dagelijks Imoen haut. —, action de mener ou de conduire
gex op,, les intersnaccroissent tous les jours„
a q. ch; fig. direction, conduite, instruc- De interesten laten —, se hisser arrerager.
tion, f. enseignement , m.
De rekening loopt hoog op , (dezelve wordt
Opletten , o w. (ik lettede op, hob opgelet ,)
zeer grjot ,) le compte grossit beaucoup. —,
acht geven, opiettend zijn, faire attention,
(met Hebben ,) als: Op- en narloopen,
étre attentif, ive , prendre garde, ecouter
((keen en weer loopen), courir ea et la,
avec attention, ecouter attentivement, priter
courir de cite et d'auere. — , bijw. door
Poreille; zie Oplettend.
loopen naar boven brengen, als: Eenen vlieOplettend , b. n. opmerkzaam, attentif, ive , apger — , faire monter un cerfvolant en cooique , e. Zij is niet —, elle West pas attenrant. Turf —, guinder de la tourbe en conpl
tive , elle ne fait pas attention. —, bijw.
rant. —, door tegen iets te loopen , opener,
attentivement , avec attention.
open loopen, ouvrir en courant centre, for-.
Oplettendheid; yr. opmerkzaamheid, attention,
cer en courant centre, forcer. — , al loopenapplication.
de zoeken en vinden, al loopende bekomen,
Opletter, m. degene, die oplet, celuiquiprend
trouver, deferrer (en courant beaucoup).
garde, homme attentif.
Oploopend , b. n. driftig, opvliegend , feuOplezen , b. w. (ik las op, heb opgelezen),
gueux, euse, prompt , e, a s'echauffer, qui a
overlaid lezen, hoorbaur lezen, lire a haute, lis ate_ pies du bonnet, cotere, emporte, e,
voix, lire tout haut. — , opzamelon, bijeen- .
coleriqu.e, bouillant, e. —, bijw. en fougue,
zame).en , verzamelen ,, amasser, ramasser,
en colere, avec emportement.
Op.
Ggg4
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in bonnet. Het bed —, faire le lit. 1-let
Oploopendheid, vr. opYliegendheid, drift , dtif t
bed is niet opgemaakt , le lit nest pas fait.
tigheid,fougue,f emportement, m. bourrasque.
optellen, zamentellen , compter, calcuOplooper, m. opzoeker, celui qui trouve ou deler, supputer. Gij moet deze fom nog —,
terre, deterreur.
fact encore compter cette
, beiluiten,
Oplooping, yr. het oploopen , action de moninferer. 1k veronderflel , dat de zaak
, accroissement, gonflement, in. fig.
ter, f.
zoo zij , wat wilt gij daaruit —? e suppose
, enfoncement,(de porte)tn.
accumulation, f.
quo la chose soft aznsi quo voulez-vous
Oplosbaar, b. ii. hetgene opgelost kan worden;
infirer de la? fig. aanhafen
' , aanporren ,
fig. soluble, dissoluble, resoluble.
zetten, exciter, inciter, animer, isriter,
Oplosfelijk, zie Oplosbaar,
_2)1 ovoquer, asgrir. Den noon tegen zunen ya, heb opgelost ,)
Oplosfen , b. w. (ik lostte
der —, writer le fits centre son sere. —
lostnaken, losbinden , ontbinclen, delar deverkwis ten , verfpilien, doorbftngen , zoek
'
nouer , defaire , detacher. Men kan dezen
manwaken, disciper, depenset ,
it est impossible de deknoop onmogelijk
ger. Zlj maakt alles op , elle gaspille tout.
aire ce noeud, de denouer ce noeud; fig. de
fdeelen
(zich),
zich
gereed
waken,
zich
voorvan eenig ligchaam fcheiden en vloeibereiden , se própat er , se mettre en etat.
baar maken , resoudre, dissoudre , decompoZich ten flrijde —, se pm eparer au combat.
ser. De zon lost het wat er in dampen op ,
—, o. het in orde brengen , action de dresGeest
van
le soleil resout !'eau en vapeurs.
ser , de m o nter, d'atranger, inzonderh. van
zout lost het gond op, !'esprit de sel dissout
oude hoeden , affustage, afutage , tn. — van
Por. Een metaal — , dessoudre un metal ;
eenen invent arcs , (in de prakt. ) confection'
van bier : Opgelost worden , fig. (fierven ,
d'un inventaire, f. Zie verder Opinaking.
yerklaren ,
ophouden te leven , mourir.
degene , die opmaakt , (loch enduidelijk maken , resoudre, expliquer. Eene Opmaker,
kel fig. voor verkwister, doorbrenger, disvraag
resoudre une question. Eene twijfesipateur, depensier,, prodigue. Zij n broeder
ling —, resoudre une doute. Een raadfel
is een —, son .frere est bien prodigue. — van
deviner une enigme , trouver le mot d'une
expliquer
rekeningen , oyant.
inigme. Eene moeijelijkkeid
de
deelen
van
jets
vinden
Opmaking,
vr. action d'ouvrir, ouverture.
nue dijfilculte. —,
action de relier en vain, de couvrir de veen aanwijzen , analyser; zie ook Oplosfend.
lin. —, action d'artanger, de dresser,
Oplosfend 7 b. n. hetgene oplost , dissolutif,
, oprekening, action de compter,
monter.
ive , resolutif, ive, dissolvant, e. resolvant,
de calculer,, de supputer ; calculation, sup.ontwikkelend, analytique.Een — mide,
verkwisting , action de dissipotation,
del, un resolvant , un remede tesolvant ,
per , de prodiguer,, de gaspiller, dissipation,
tin resolutif , un remede resoluti ( bij fcheiprodigalite, f., gaspillage , us.
kundigen) , un dissolvant.
Oplosfer, m. van raadfels, enz. oedipe, — 5 Opmerkelijk , b. n. dat opmerking verdient,
remarquable, singular , ire, digne de reontleder, analyste.
Dat is zeer
marque, particular,
Oplosfing , yr. action de defaire ou de denouer,
bijw.
une chose bien singuliee e.
fig.
van
eenig
ligchaam,
denouement,
m.;
.
fdissolution, decomposition, analyse. —, ver-, c'est
d'une maniere singuliere, singulierement,
d'ung
maniere
remarquable.
ontlediklaring, explication, solution, —
Opmerkelijkheid, yr. voila remarquable, sindiging, analyse.
gularite.
Opluiken. o. w. (ik look op, ben opgeloken),
Opmerken, b. w. (ik merkte op, heb opges'ouvrir
open gaan, zich openen, ontluiken ,
merkt), acht op iets geven, waarnemen, res'epanouir,De regen heeft de bloemen doen
wear ,
masquer, observer,,voir. De plaats
—, la pluie a epanoui les fleurs; fig. Het
een vogel den nacht doorbrengt, apercher
kind begint op te luiken, (op te frisfehen),
un oiseau. Zij merkte hem niet op, elle ne
!'enfant commence a prendre vigueur. — , b.
le remarqua pas.
w. openen , open waken, ouvrir. De oogen
Opmerkend, b. n. opmerkzaam oplettend;
ouxrir les yeux.
epanouiszie Opmerkzaam.
Opluilsing,, yr. action de s'ouvrir,
honirne attentif, observateur,
Opmerker,
sement , m. —, action d'ouvrir.
homme qui est fort attentif.
Opluisteren , b. w. (ik luisterde op , heb opgeluisterd), glans bij zetten , helder of glanztg Opmerking , Yr. het opmerl , en , action de remarquee-, observation, action d'observer. —,
inaken , lustier,,donner du lustre ou de !'eclat
over de natuur der dingen , speculation. —,
a. Dat zal die ilof — , cola donnera du lustre
het opgemerkre, remarque, observation. Ik
cette itoffe ; fig. ophelcleren , alt: Eene
zal ii mijne oprnerkituen overzenden , je
zaak —, eclaircir q. ch., repandre du four sue
vous enverrai uses observations,
Oq. ch. Eenen naam — , rondo e un nom illustre.
cello qui
p l uistenng. yr. action de lustre,-; fig. eclair-' Opmerkster, yr. opmerkzame vrouw,
observe, obseryatrice.
cissement, m. action d'eclaircir.
Oplusten, b. w. (ik lustte op, heb opgelost), Opmerkzaam, b, n. opmerkend, oplettend
qui observe, attentif, ive; opmerkende geest,
fain. kunnen opeten , etre en itat de manger.
esprit obseevateur, speculatif, ive.—, bijw.
Hij lustte alles niet op, it ne pouvait mantoeluifleavec attention , attentivement.
ger tout. Zou hij dat elks —? serait-il en
run, ecouter avec attention.
itat de manger tout cola, de boire tout cola ?
,
vr,
oplettendheid,
attenOpmerkzaamheidOpmaakfler,, y r. fig. doorbrengfler ,dissipatrice.
tion, f.
Opmaken , b. w. (ik maakte op, heb opgemaakt,) open maken, los maken , openen , Opmetfelen , b. w. (ik metfelde, op, heb opgemetfcld), in de hoogte metfelen, metfeouvrir. Maak de deur op , (maak op), oulend optrekken, clever en pierres, maconbij boekbinders,
vrez la porte (ouvrez),
maconner tine muin perkement binden , roller en vain , couvrir
nor. Eenen muur
—, in orde brengen, fehoon ma- rattle.
le
action
de
maconner.
Eene
rekeOpmetfeling,,
vr.
arranger,
monter,
dresser.
ken,
fling —, dresser un compte. Eenen hoed — Opnaaijen , b. w. ( ik naaide op, heb opgename), naaijeude•verbruiken, zich naaijencle
monter en ch,opeau. Eene mute —, }monter
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Van iets bedienen, als : Al het garen —,
employer ou user tout le fit. 5 um hoog
aaijen , door naaijen korter makes, t accourcir , accourcir.
, door naatjen op lets
vast makes, condi e sur.
Opnaaijing , yr. action de raccourcir, d'accon, cit. —, action de coudre sur q. ch.
Opnaaifel , o. iuflag in een klecd , enz : on]
het korter te makes, rempli ,
troussis, vs.
Dit — is te groot , ce renspli est crop grand.
Een aan run vrouwenkleed maker, Paste ran troussis a viserobe. Een —nit eenen
rok &en , titer le I empli dune jape.
Opnemen , b. w. ik nam op , heb opgenomen 2 ) om hoog nemen , in de hoogte opheffen ; ramasser,, lever. Gij moet uwe handfehoenen — it facet ramasser yes gams.
Neem uwen mantel op , h t.] fleept , levez votie
qui traine; van liner : Opgenome
n worden , (ten hemel varen) moister au
men'
ciel ; fig. Ophreken-, wegnemen , als : De
firaten —, &paver les rues. Alle firaten
werden opgenomen , routes les rues furent
depavees. —, opclweilen opfeilen , tot cher ,
lever avec un tot chon , enlever ou Oter avec
airs torchon. Neem de vloer op , tot chez le
plancher. Neem dat water op, dtez cede
-eats. —, afmeten , lever un plan , arpenter.
leenen , emirr unter a tente , prendre
rente. Hij wil duizend gulden —, it vent
pi ends e mille florins a tente, it vent negocier mills florins. —, beoordeelen , examiner. Eene rekening —, oar on examiner
via compte. —, optellen , opzamelen , recueillir. De llemmen —, recueillir les voix, les
sou f ages.— , duiden, uitieggen , verklaren ,
—,prendre en bonne part, trouver bon.
Rwalijk — prendre en mauvaise part, trouver
mauvais. —, aannemen , ontvangen , recevoir accueillir,, accepter , prendre. Iemand
in genade —, recevoir q. q. en grace. In
onclertrouw —, fiancer. In ondertrouw
opgenornen worden , Its e fiancé , e, —, tot
zich nemen , in huts nemen, recevoir,
prendre, chez soi. Iemand van de liraat
, prendi e q. q. de la t —, in het
breijen , eenen gevailen fleek weder herflellen , als : Eenen fleek —, reprendre une
maille. —, op zich nemen, aannemen van tut
te voeren , entt eptendte , se charger de. Wie
heeft dat opgenornen ? qui est-ce qui t'a entrepris? qui est-ce qui s'en est charge ? —
verdedigen, iemands partij kiezen , al-s: Het
voor iemand —, prendre le pat ti de q. q.
broeder ram het voor hem op, son fusee
grit son para. —, o. yr. gelukken , wel
ilagen gedijen , reussir,, avoir du succês.
Opnemer,, m. celui qui /eve, expert. Zie Opnemen. —, inzonderheid , doek om sets op te
nemen, vast- of wischdoek, torchon.—, keurder
der boomitammen in een bosch , soucheteur, m.
Opneming, yr. action de ramasser,, de pressdre.
, action de torcher ou d'enlever avec
tin torchon. onderzoek, action d'examiner,,
ou d'ouir, f: examen, tn. —, beleening van
geld , action d'emprunter a rente ,f. emprunt,
112. - der itemmen , action de recueillir
les voix , scrutin, nl. De verkiezing tot
pans is gefchied door — der flernmen ,
lection du pape s'est faite par scrutin. 5
bezigniging (in de regtsg.) van gehouwen ,
expertise; bez/gtiging der boorrillammen in
een bosch , souchetage , m. — , aanneming ,
action de recevoir , 'reception , admission ,
agregation ,
accueil, tn.
Opnestelen , b. w. (ik nestelde op, heb opgenesteld), met nestels op iets vastmaken i at-
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llicher ou trousser avec des aiguillettes; aiguilleter; fig. fam. Iemand de broek —, (opbinden , opveteren , ) ( hem doorhalen ),
laver la tete a q. q. , lui chanter pouilles
lui chanter sa gamine. ( van Nest)
verdrijven, verjagen , chasser, denicher, debusquer. Men zocht den vij and daar op te nestelen , on tdcha de debucquer les ennemis dela.
Opnesteling , yr. action d'attacher avec des
alguillettes, f. aiguillotage 5
—, action de
denichei , de debusquer,,
debusquement , tn.
Opnoemen , b. w. (ik noemde op , heb opgenoemd , ) achter elkander noemen nommer,,
— van ituk tot fink optellen , enumerer,,
faire l'enumeration de. Noem mij de perfonen eens op , die er bij zijn geweest , nomniez-moi les personnes qui y ont assistó qui
y etaient presentes.
Opnoeming, y r. action de nommer, — flukewij ze optelling, enumeration de. Door de
— der tegenwoordig zijnde leden , en nomwant les membres presents, en faisant l'enumeration des membres presents
Opofferen , b. w. (ik offerde op , heb opgeofferd), als een offer opdragen , ten offer
brengen , sacrifier, immoler ; fig. zich voor
iemand —, se sacrifier on s'insmoler pour q. q.
Christus heeft zich voor ons opgeoffei d , Jesus-Christ s'est ofrert volontatrement pour nous. Zich voor het vaderland —,
se sacrifier pour la patrie. Zijne belangen
aan het algemeene welzijn — 5 sacrifier see
intents au bien Hij heeft mij aan
zijne gierigheid opgeofferd, it rn'a sacrifie
son avarice. Zips geluk aan zijne eer —,
sacrifier sa fortune a son honneur. —, toewij den , tiddler, vouer , consacrer. Zich aan
God —, se consacrer an service de Dieu,
se vouer a Dieu.
Opoffering , vr. action tie sacrifier, oblation,
immolation , f. sacrifice , tn. De — aan her
kruis , le sac, ifice de la croix ; fig. devouement, sactifice m.
Opontbieden, b. w. (ik ombood op , heb opontboden ) gebieden of laten weten , dat
men moet komen , simmer , citer,, afoul ner ,
Inander, fair e venir , ordonner de venir. Men
heeft ons opontboden , in nous a ordorine de
venir, on nous a fait venir. Zie verder Ontbieden , laten komen.
Opontbieding , y r. opontbod , last om te verichijnen , ord,
e de venir, mandement,
sommation citation.
Opontbod, o. Zie Opontbieding.
Opontboden , veil. deelw. van Opontbieden.
Oppakken ,
w. (ik pakte op , heb opgepakt ,) bijeenpaliken , zamenpakken , tot een
pak of pakken waken, empaqueter,, emballer.
, in hechtenis nemen, pakken , arriter,,
saisir. Hij weld dezen morgen opgepakt , it a
etd arida. ce matin , on l'a atria ce matin.
— 0. w. (met zun , ) zijne biezen pakken,
opbreken , vertrekken, plier,, trousser bagage,
lever le piquet, s'en aller,, dicamper,, s'enfuir,, se rearer,, prendre la fuite. Wij moesten
maar —, niet waar ? ne fet ions-nous pas bien
de nous en aller.
Oppakking vr. action d'empaqueter,, action
d'emballer f. emballage , M. -, action d'arréter. Bij de — deer landloopers , en arretant ces vagabonds.

Oppasfen , b. w. (ik paste op, heb opgepast),
zien of iets op iets anders past , inzonderheid
ten aanzien van hoofdbedekking, (tervvijI in
het eerfte geval de uitdrukking eigenlijk zou
wezen : Passen op iets, zie Passen ,) als
Eenen heed — vessayer un chapeau.
Gggs
Op.
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Oppasfen, o. zorg dragen, op zijn hoede
zcn, acht geven , avoir soin , prendre garde,
titre sur ses gardes ; van hier : Pas op.! "'lerte Bij iemands kinderen (voor remands
kinderen zorgen ,) garder les enfants de qiq.
Hij past op zij ne zaken , it vague a ses affaires.
vlijtig zijn, ijver aan den dag leggen,
zijn best doen , het goed maken , etre assidu , e, etre diligent, e, s'acquitter de ses
afraires, titre attentif, ye , faire son devoir.
Spreekw. , — is de boodfchap , celui qui vent
reussir, doit prendre garde a ses affaires ,
doit Faire son devoir. —, b. w. , bedienen ,
dienen, in de dienst van iemand zijn , servir,
titre aux ordres de. q. q. Eenen heer —, servir
un monsieur. Hij past den kapitein op , it sert
le capitaine, it est aux ordres du capitaine.
verzorgen , zorg dragen voor, soignee , prendre garde a, avoir soin de. Wie
zal de koeijen —? ( beter wie zal op de
koeijen pasfen ? qui est-ce qui aura soin des
yaches? Hij pest de paarden van mijnen
grootvader op, it a soin des chevaux de mon
grand-pore. Eenen zieke — , daarb tj waken, garder un malade. veiller aupres d'un
malade. befpieden, begluren, dpier,,quetter. Wij werden den ganfchen nacht opgenuit. Ik zal hem
past , on nous epia route
je le guetterai, je repierai; it ne m'dchappera pas.
Oppasfer, m. perfoon, die iemand oppast, be, valet
, zonder vaste knecbe to
servant, (bij de krijgslieden ,) soldat servant. fpie , befpieder, fpion, dpion, guetteur,, ddlateur, mouchard, m. Een — van
de jagt , (elders Koddebeijer genaamd) un
garde-chasse. lk heb den — van de jagt ontmoet, Pal rencontrd le garde-chasse. — van
zieken , infirmier.
Oppasfing, yr. action de prendre garde, d'avoir
soin,—,
naarftigheid, attention,
f
diligence, activite , —, bediening, als:
Eene goede — hebben, titre bien servi, e,
etre bien garde , e. Zij heeft eene zeer
goede —, elle est tres-bien servie.
Oppasfler,, yr. van het fpreekvertrek in een
klooster,, tour:We. — van eene zieke , garde
malade , infirmiere.
Opper, m. hooi —, rook , hoop hooi op het
veld , moult, meule de fain, vOliote,
Aan oppers zetten, mettre en meules, en
veliotes, envelioter.
Opper , b. n. van zamenflelling, zie de zamengeftelde woorden. AANMERKING. Met
de eigenamen van landen, rivieren, enz.
wordt het vertaald door , superietir,,e,haut ,
e. De Opper-Rijn, le Haut-Rhin; Opper
Duitschland , l'Allemagne supdrieure ,
Haute-Allemagne. Opper-Egypte , la HauteEgypte.
Opperambt, m. grand bailliage.
Opper-admiraal, m. eerfle of hoogfle admiraal,
grand amiraal , amiral general.
Opper-barbier, m. eerfle barbser op een fchip,
premier chirurgien d'un vaisseau ; chirurglen en chef.
Opperbest , bijw. uitmuntend, a merveille.
Opperbevel, o, hoogfle bevel, commandement
en chef, m.
Opperbevelhebber, m. hoogfle bevelhebber,
commandant en chef, gOndralissime.
Opperbevelhebberfchap , o, waardigheid van
opperbevelhebber, dignitd d'un general en
chef, f., gendralat, m.
Opperbewind , 0, hoogfle bewind, ?rine:pate direction, surintendance, f.
Opperbewipdhebber , ni.,surivendant.-
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Opperbisfchop, m. aartsbisfchop, archeveque,
premier eveque.
Opperboekhouder, m. eerste boekhouder, premier teneur de livres.
Opperbroodmeester,
opzigter over de bakkerij des konings, grand panetier.
Opperdeel, , bovenfle cleel, bovenfle , partie supdrieure , f:
Opperen, b. w. (ik opperde , heb geopperd ,)
aan oppers of hooioppers zetten , mettre en tas,
en meules ou en veliotes , envelioter,, emeulonner. Wanneer wordt dit hooi geopperd?
quand est-ce qu'on enveliotera ce foin ? fig.
voorflaan , voorftellen, op het tapijt bren.
gen, mettre sur le tapis , proposer. Hij heeft
het niet geopperd, ce n'est pas lid qui a fait
cette proposition. — gewagen, mentionner,
faire mention de q. ch.
Opperen, 0. w. (ik opperde , heb geopperd),
voor opperman werken of dienen, opperman
zijn , (dat is kalk en fleen aanvoeren ,) faire le
métier d'aide-macon, de manouvre.
Oppergebied, o. hoogfle gebied, souverainetd,
souveraine puissance, f.
Oppergebieder, tn. _hoogile gebieder, souverain , chef.
Oppergeheimfchrijver van den apostolifchen
floe!., protonotaire apostolique.
Oppergeregt, o. hoogfle geregt , cour supreme, cour souveraine, haute justice, f. tribunal supreme , m.
Oppergeregtshof, o. tribunal supreme, m. cour
ties appels superieure ; zie Oppergeregt.
Oppergezag, o. hoogfle gezag, souverainete,
., souverain pouvoir, m. puissance souveraifne,
autorite supreme, f.
Oppergezaghebber; zie Opperheerfcher.
Opperheer, m. oppergebieder, (prince) soaverain.
Opperheerfcher, m.; zie Opperheer.
Opperheerfchappij, yr. oppermagt, souveraine, puissance souveraine , empire souverain, m. monarchie , f. De — in handen hebben, de — voeren , gouverner en souverain.
Opperheid; zie het meer gebruikelijke Overheid.
Opperhof, o. opperfle geregtshof, cour super ieure de justice , f.
Opperhoofd , o. gezagvoerder, commandant,
chef, superieur, m.
Opperhuid , yr. buitenhuid, dpiderme, m. cuticule , surpeau, f:
Opperjager, m. opperfle. jager, voornaamfte
jager, premier veneur.
Opperjagermeester m. eerste jagermeester,
grand veneur.
Opperjagenneesterfchap, o. charge de grand
veneur, grande venerie, capitainerie, f.
Opperkamerheer, m. eerfle of opperfle kamerheer, grand chambellan, archichambellan. De
pauselijke —, le grand camdrien, archicamerien.
Opperkamerling; zie Opperkamerheer.
Opperkamerltngfchap , o. charge de grand
chambellan , charge de grand candrien, f.
dignite d'atchichambellan, f.
Opperkanfelier, m. archichancelier.
eerste kapellaan, premier
Opperkapellaan,
chapelain.
Opperkerk ; zie Hoofdkerk.
Opperkerkeraad, m. hoogfle kerkeraad, consistoire superieur.
Opperkleed, o. bovenkleed , habit de dessus,
m , robe de dessus ,f , surtout , just-au-corps,
m. — eens priesterskoprhemd, rocket ,m.
eerfle klerk , premier clerc ou
Opperklerk,
commis de bureau.
0p-
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Opperknecht, in. eerfte knecht , meesterknecht,
maitre-garcon , maitre-valet.
eerfte kok , premier cuisinier,
Opperkok ,
mairre-cuisznier,, maitre de cuisine.
Opperkoopman, m. op een koopvaardijfchip,
subs &at gue.
Opperleen , o. leen waarvan anclere afhangen ,
fief dominant ou suzerain.
Opperleenheer,, m. opperfte leenheer,, seigneur
suzerain.
Opperleenregt , o. opperleenheerschappij , yr. suzerainete. f.
Opperlieden ,
meerv. aide-macons, manoeuvres; zie Opperman.
Oppermagt , yr. hoogfte magt, souverainete ,
pouvoir absolu, m. souveraine puissance.
Oppermagtig , b. n. met de hoogfte magt bekleed , souverain, e. supreme, absolu, e. —,
bijw. souvetainement, en souverain. — regeren , gouverner en souverain.
Oppermagtiglijk, bijw. , en souverain; zie Oppermagtig.
Oppermajeiteit, vr. hoogfle majefteit , majeste
supreme.
Opperman , ( meerv. epperlieden ,) hand.'anger der metfelaars , azde-macon, manoeuvre.
0 ppermeester , m. voornaamfte meester ; zio
bo-venmeester. — op fchepen , eerfte chirurgijn , premier chirurgien.
Opperoilicier , m . hooge officier,, haut o cier.
Opperpostmeester,, opperfte postmeester,,
grand maitre des postes, directeur general
des postes.
Opperpriester,, m. hoogepriester,, archipretre,
grand pontife , souverain sactificateur; zie
Hoogepriester.
Opperpriesterfchap , o. opperpriesterambt, aartsprieterfchap, souverazne sacrificature, archipresbyteriat , m.
0 pperregter,, m. hoogfle regter,, juge superzeur,, grand jugs, chef de justice , juge
souverain; bij de turken , casiasquier.
Ouerfchenker,, m. opperite fchenker , grandechanson , archiechanson.
Opperfchout , m. ; zie Hoofdfchout.
Opperfen , b. w. (ik pente , heb opgeperst ,)
op nieuw perfen , presser de nouveau.
Opperfing
yr. action de presser de nouveau.
Opperfineerbuik, m. ( in de ontleedk.) dpigastre ; hiertoe behoorende , dpigastrzque ,
pricordial.
Opperst, b. n. (overtreffende trap van Opper, )
hoogfte, bovenfte , voornaamfle , eerfte, le
plus haut, la plus haute, supreme, superzeur,, e, principal, e, premier, ere, souverain, e. De —e magt le pouvoirsupreme
Het —e wezen , Pettre supreme De —e wijsheld , la souveraine sagesse.
Opperftalmeester,, m. grand ecuyer; — in Turkije , emrakhor.
Opperfle ,
voornaamfte , eerfle , supdrieur,,
chef
Oppersteenhouwer,,
appareilleur.
Opperftuurman , m. eerfte ftuurman , premier
pilote.
Opperfluurman fchap , o. bediening van opperfluurman , office de premier pilote , m.
ppertoezigt , o. oppertoeverzigt, opperfte toe, zigt , superintendance, surintendance , f.
Opperveldheer. eerfte veldheer , chef,
' generalissime.
general en chef,
Opperveldoverfte , m. iii Frankrijk , conne.
table.
Oppervlakkig , b. n. fig. nice diep indringende,
het tegendeel van grondig, superfictel, ie.
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Eene oppervlakkige kennis, une connaissance
superficielle. Een — hoofd , un efprit superflciel. —;bijw.superficiellement. De zaken zijn
in dit boek flechts behandeld, les matieres ne sent traitdes dans ce livre que superflciellement.
Oppervlakkigheid , vr. connaissance superficielle
legere. Zij ne — was daarvan de oorzaak ,
3a connaissance superficielle en etait la
cause.
Oppervlakkiglijk , bijw. superficiellement ; zie
Oppervlakkig.
Oppervlakte , yr. bovenfle vlakte, superficie,
surface , face , f , exterieur , dehors , en.
Enkel de — raken , ne toucher que supetficiellement. Vt.Tij zien flechts de — der ligchamen , nous ne voyons que la super facie des
corps. De — der aarde , la surface de la
ter re. Kleine —, ateole. —, van eenen diamant , pan, m.
Oppervlies , o. ; zie Opperhuid.
Oppervoogd , m. y oornaamfle voogd , premier
tuteur; fig. souverain.
Oppervoogdij , yr. voornaamfle voogdij , tutelle
superieur,e; fig. souverainete.
oppervoogdkjfchap , yr. tutelle supetieure; zie
Opperroogdij.
Oppervorst,
hoogfte vorst, souverain.
Oppervorstin, yr. hoogfte vorstin , souveraine.
Opperwal , m. (zie hoogerwal)loefzijde, dessus
du vent, lot;
Opperwater,, o. water dat van bovenlanden
komt, eau qui vient d'un pays eleve, f: —
van regen en sneeuw, souberme, m.
Opperzaal, vr. bovenzaal, salle superieure,
d'en haut.
Oppeuzelen , b. w. (ik peuzelde op , heb opgepeuzeld) , in de gemeenzame verkeering ,
opeten, manger, manger tout, manger entierement.
Oppikken , b. w. (ik pikte op , heb opgepikt ,)
pikkend opnemen , met den fna yel opnemen
en eten , ramasser, :amasser avec le bec et
manger , manger en becquetant. —, pikkend
openen 9 met den thavel openen, ouvrir 11 coups
de bec ; fig. gemeenz., opeten , oppeuzelen ,
manger tout, manger entierement.
Opplakken , b. w. (ik plakte op 9 heb opgeplakt .) op lets vast plakken coller sur q.
ch. Deze kaarten moeten opgeplakt worden ,
it faut faire coller ces cartes sur du lingo, ou
sur du carton.
Opplakking , vr. action de coller cur q. ch. collage,m.
Opplanten , b. w. (ik plantte op, heb opgeplant ,) op eene hoogte planten , planter sur
une hauteur.
Opploegen , b. n. (ik ploe gde op , heb opgepioegd ,) door ploegen in de hoogte brengen , deterrer en labourant la terre, deterrer, ouvrir avec la charrue. Eenen fchat
deterrer un tresor en labourant la terre. —,
omploegen , met den ploeg los waken, ouvrir
en labourant, labourer. Die akker moet
opgeploegd worden , ce champ doit titre labourn, it faut labourer ce champ.
Opploeging, vr, action de deterrer,,d'ouvrir avec
la charrue, action de deterrer en labourant.
Oppoken , b. w. (ik pookte op , heb opge.
pookt) ( het vuur) fourgonner.
Oppoetfen , b. w. (ik pbetfte op , heb opgepoetst ; fam. reinigen , herftellen , nettoyer,
repot er,, at ranger ; van bier ; s' attifer 5 se parer.
Oppronken, b. w. (ik pronkte op , heb opgepronkt, ) optooijen, opfchikken, ajuster,
or-
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orner , parer, embellir. Zich
se parer,
stir ses pieds. Eenen mast —, arborer
mat. flu had veel moeite om zich weder
s'attifer.
op re regten, it avait beaucoup de peine a
Oppronleing , yr. action d'afuster, d'orner, de
se relever. Regt u een weinig op , soulevezpater , d'embellir,, f. ajustement, ornement ,
yens on peu, haussez un pen le corps. —,
m. parure ,
Opproppen, b. w. (ik propte op , heb opgebouwen , ftichten , bath-, construire , elever,
props, ) door proppen opeullen , lemplirjusEenen tempel —, itiger un temple.
qu'a Pexces , got get , boon er. Een kind net
Een flandbeeld ter eere van Reiland
, erigorger
on
enfant
de
nourrstore
,
ger
one
statue
filch4 Phonneur de q. q.
fpus —
ten , inftellen , edge, , fonder, etablir. Eene
empiffret on enfant. Zich met eten —, s'emregibank —, eriger un tribunal. Eene fchool
puff; er, se cs ever a force de remplir ; fig.
etablir,, finder one ecole. Een leger
vullen, remplir, etnplir.
—, lever one armee. — cooed inboezemen,
Oppropping , y r. action d'empiffrer, de s'eminfereken , vertroosten, encourager, consoler,
pill', en fig action de " emplzr.
ik puilde op , ben opgesoulager.
Oppuilen , o. w.
puitd, ) losraken en in de hoogte opzetten , Opregter , m. Richter, fondateur,, construeteur,, instituteur,, celui qui erige , etc ; zie
opzwellen, opbulten , bou.fiTr , devenit bouffu
Opregten. Weder —, herfteller, , restaurae, devenit inegal, e, et plein, e, de bo,ses.
teur.
boar
ffisure
,
Opputling, y r. zwelling , bolheid,
Opregtheid , y r. sincerite , frynchise, itrgebosse, enflure.
nuite , bonne foi, candeur, pfobite, integriOpraken, 0. W. (ik raakte op , ben opgeraakt.)
te, drostute, rectitude, loyaute, simplesse.
opgebruikt of verteerd worden , se consume',
De — van het oogmerk maakr de goede
titre mange , e. ou bu , e. etre depense , e.
werken verdienftelej k , c'est la rectitude de I ' MZip geld raakte fpoedig op, it east bientd t
tention qui donne merite aux bonnes oeuvres.
ilepen.se son argent. Het zal wel —, it ou
Wegens zzjne
benagen, plaint par sa canelle trouvera moyen de depenser cela.
dent.
Oprameijen, b. w. (ik rameide op , heb opge
rameid,) door rameuen openen , enfoncer,, Opregting, y r. action d'elever,, de dresser,
d'arborer. —, ftichting, action de construire,
ouvrir avec an belier; met geweld
forcer ouforcer
construction , erection. —, action d'etablir,
, ouvrir de force.
openen ,
f. etablissement, m. erection, institution,
Oprammen , b. w. (ik ramde op , heb opgefondation,
action de fonder.
ramd); zie Oprameijen.
flit:hater,, fondatrice , instituOprapen , b. w. ( ik raapte op , heb opgeraapt,) Opregaler,,
trice.
opnemen , ramasser,, raflee. Raap die fpeld
op, ramassez cette epingle; fig. Dat ss geen Opreiken , b. w. (ik reikte op, heb opgereikt,)
naar boven reiken , naar de hoogte , tendre en
-oprapens waard , c'est une chose de pen de
aanreiken , aanlanhaste, vets le bane ,
valeur, cela ne vaut nen. —, opegren ,
gen , toereiken , tendre , passer.
optillen, lever, soulever. Zij raapte haren
(ik
rekende
op , heb opgerefig.
verzinnen
,
Oprekenen
,
b.
w.
rok op , elle leva sa jape;
kend ,) bzjeen rekenen, zamenrekenen, optelfrneden , uitvinden , forger, controuver, inlen, compter,,calculer,supputer.Wanneer men
venter. Opgeraapte Ieugens , des mensonges
alles oprekenc , en comptant tout. —, vuur, dat
bijeen zamelen ,
forges, m. pl. —, fchiehjk
onder de asch ligt , ophalen en van asch
in haast bijeen brengen, ' amasser a la Late.
ontblooten, als : Het vuur —, deterrer le
Opgeraapt y olk , des gees ramasses , m, pl.
fen.
Een opgeraapt lager , une at 'nee qui West
Oprekening , y r. berekening , supputation, action
pas disciplinee , une armee sans discipline.
de compter, de calculer, de supputer. -,
Oprapingswaardig , b. n. waarctig om opgeraapt
action de deterrer (le feu).
to worden , digne d'être ramasse , e. meest ,
, heb opgerek0,
zoo flier enjeel fig. van eenige waarde, al- Oprekken , b. w. kik rekte
alles rekken , e'tiver ou detirer tout. Het linDar is met
leen met eene ontkenning, als
nen is Leeds opgere g t, tout le linge ess deed
-, cola ne vaut tien ; zie bij Oprapen.
itire.
Opredden , b. w. (ik redde op , heb opgered,)
dearer tout.
Oprekking 2 y r. action d'etirer ou
fain. in orde fchikken , arranger.
Opredderen , b. w. (ik redderde op , heb op- Oprement , o. (bij fchilders goudgele verw,
orpin,
orpiment,
tn.
geredderd ,) fans. ; zie Opredden.
Opregt, b. n. vroom, ongeveinsd , franc, cbe, Opridlen , b. w. (ik ridfle op, heb opgeritst);
zie Aanridfen.
candide, de bonne foi, ingenu, e, sincere,
Odridfing ; zie Aanridfing.
droit ,e, integre , probe, loyal, e. veridique
Hij
Oprigten
, b. w. (ik rigtte op, heb opgerigt),
cgnsciencieux , se, candide, cordial, e.
zie Opregten. De oprigtende fpier ( in de
heeft een — hart, it a le coeur droit. —
onti. k. ) (muscle) irecteur. AANM. Offchoon
in handel en wandel , sincere dans notices
Opregten juister is , worth Opregten echter
les actions. Hij is de opregtfle man , c'est
nicest uitfluitend gebezigd.
l'homme le plus ingenu, le plus loyal.
wezenlijk , waar,, echt , zuiver,, vetzta . Oprigter ; zie Opregter.
hle, veal, e. Opregte Haarlemmer olie , Oprigting ; zie Opregting.
veritable huile d'Harlem. —, on vervalscht , ye 0 prigtfter ; tie Opregifter.
bijw. Opruden , b. w. (ik reed op, heb opgereden),
citable, par, e, qui n'est pas falsifle, e.
door ruden fcheuren of wonden , dechirer ou
sincerernent , franchement , ingenument, y eblesser en allant a cheval ou en voiture. —,
Citablement, sans deguisement, sans fald ,
zal
in den gemeenzarnen fpreektr. als
candidement, cordialement , etc.
hem
—, (ik zal er hem wel toe noodzaken),
Opregtelijk, bijw. sincerement , franchement ;
o.
w.
(
met
je
le
lus
feral
faire,
zie Opregt. bijw.
zijn), opwaarts rijden , naar eene hoogte
Opregten, b. w. ( ik regue op, heb opgeregt,)
ruden , monter a cheval, monter en voiture.
in de hoogte heffen , &ever, dresser, roleverder ruden , avancer a cheval, avanrelever.
vet, planter, arborer. Weder
cer en voiture. Rijd op , voenuan etcher,
Zieh — selever, se dresser. Zich van de
en avant, va.
, se lever de la terre en se inettant
garde
Op.
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le royaume dtait en combustion. Het yolk was
Opriiten b. w. (ik reet op, heb opgereten),
open rijten , open fcheuren, dechorer,, era
tot — geneigd, le peuple etait dispose a
pier. Eene wonde
, dechirer uneplaie. Hij
remuer.
heeft de ganfche hand opgereten, it s'est de- Oproeren , b. w. (ik roerde op, heb opgeehire toute la main. Hij heeft het vel van
roerd), door roeeen naar de hoogte brende hand aan eenen nagel opgereten , afgegen , remuer, (bid tuinlieden), mouver. De
fcheurd, it s'est ecorche la main a un c1 u.
aarde in de bloempotten —, mouver la terre
Eenen doren heeft mtj de hutd, het vel opendans les pots a fleurs.
gereten, one opine m'a eraild lapeat, Het Oproerig, b. n. tot oproer geneigd, seditiettx,
i de lengte
wa de zw u n heeft hem den buikin
ease, muton, e. tumultueux , se, tumulopgereten , le sanglier Jui a decousu le y entuaire, insure ectionel , le.. Oproerige widert; e ,
, o. w. (met zijn), open fpringee,
danen , des soli ets rebelles , en. pi. Oproerige
s'ouvrir,, se fendie, s'enteouvo it, se Ci evasgefprekken , des &scours seditieux,m. pl. Het
ser, se feler, se gercer, se dechirer, se deyolk — maken , remuer le peuple; —
coudre.
se tebeller,, se mutoner. —, lijw. en rebellef,
Opruzen , o. w. (ik rees op , ben opgerezen),
seditieusement.
om hoog rijzen, opftaan , se lever , se met- Oproerigheid, yr. humour seditieuse, f., esprit
sre debout, se mettre sur son seant, se metfactieux, m. inclination a lee revolte; zie
tre sur ses pieds. Uit eerbied voor iemand
Oproer.
—, se lever devant q. q. par respect. —, Oproeriglijk , bij-w. setlitieusement , tumuituhooger rijzen , uitzetten , zwellen, se lever ,
aorement ; zie Oproerig.
s'enfler, se herisser. Het haar rees hem van Oproerling, m. oproermaker, oproermaakfler;
fchrik op, te berge , scs cheveux herisserent
zie Oproermaker en Oproermaakfter.
d'horreur. Het haar der Wilde zwijnen rijst Oproermaekft r, yr. seditieuse, femme seditieuse.
op, wanneer z,ij . getergd worden , le poll des Oproermaker, m, rebelle, seditieux , mutin,
sangliers se herosse , quand ils sort orrites.
revolte, chefd'une sedition, boute-feu, insut gi*
Het deeg rees op , la pate se levait. Oproerfbchter, m. ; zie Oproermaker.
opkomen , ontitaan , se lever, survenir. , Oproerftichting, yr. instigation a la revolte.
Er rees een yreefeltjk onweer op , it se leva Oproerftichtfter, yr. oproermaakfter ; zie Open terrible orage.
roermaakfter.
Opiejzing, vr. action de se lever. —, action de Oprokkenen, b. w. (ik rokkende op , heb opse lever on de s'enfler. — zwelling, elevugerokkend) , op het rokken winden , als:
re ,enfiure , f gonfiement , m.
Het vias
, mettle le lie sur la quenouille,
Oprispen , o. w. (ik rispte op , heb opgerispt),
mantel- la quenouille; fig. ophitfen , opzetden frnaak van hetgene men gegeren heeft
ten , oprutj en ; zie Opruijen.
rispend opbrengen , envoyer des rapports , Oprokkening, vs. action de mettre sur
querotor, faire des rots.
nouille; fig.; zie Opruijing.
Oprisper, m. die winden opgeeft , roteur.
Oprollen , b. w. (ik rolde op, heb opgerold),
Oprisping, yr. rapports de Pestomac, soulevetot eene rol maken , plier en rouleau, roumeets de l'estomac, m. pl. , tot, m. erucler,, reuler ensemble, recoquiller. Het haar
tation.
mettre les cheveux en papillotte,.
Oproeljen , h, w (ik roeide op , heb opgeroeid), Oprolling , yr. action de mettre en rouleau, de
tegen den ftroom met riemen opwerken ,Pire
rouler ensemble f. recoquillement, no.
avancer contre le courant a force de rattles. Oproosteren , b. w. (ik roosterde op , heb op- , *o. w. (met ziin ,) tegen den flroom
geroosterd), op nieuw roosteren , faire grilroeijen , avancer en ramant contre le courant.
let de nouveau.
Tegen den wind —, in den wind
orser ; Opruiden , b. w. (ik ruidde op , heb opgeruid);
fig. Tegen iets niet kunnen —, (lets niet
zie Opruijen.
kunnen befirijken , de kosten van jets niet kun- Opruijen , b. w. (ik ruide op , heb opgeruid),
non goed maken ) , ne pouvoir fournir el q. ch.
ophitfen opmaken , exciter, instiguer,, aniOeroep , m. het oproepen, enkel gebruikelij k
tner,, provoquer, ameuter , pousser ; fig. bij
in: Bij
verkoopen , vendre au plus ofdichters, als : De opgeruide baren, les vague:
jrant ; vendre au dernier encherisseur, von- ecumantes , f pl.
dre a Penchere.
Opruijer, m. oproerling, aanzetter, instigateur,
Oproepen , b. w: (ik tiep
, heb opgeroepen),
boute-feu.
roepen om op te than , appeler q. q. qui est Oprtujing , yr. action d'instiguer, instigation,
au lit, ou qui est assis, afin qu'il se love ,
f ameutement, tn.
eveiller. Gib moet hem om vier wren
Opruimen, b. w. (ik ruimde op, heb opgefaut Peveillet a qultre heures ; fig. tot eeniruimd.) , ruim en fchoon maken , in orde
ge handeling of verrigting roepen , appeler.
fchikken , ranger , arranger,,mettre tout en
Iemand ten dans — , inviter une personne a
ordee. De meid heeft de kamer nog niet opgela danse. — , oplezen , nommer,, appeler,
ru t md , la servante n' a pas encore range la
( par son nom.) —, bijeenroepen, zamenroechambre. — , wegruimen, vier , voder ,
pen, convoquer.
&harasser, nettoyer ; fig. Vervrobjken; zie
Oproeper i m. celui qui appelle, etc.; zie Opdit -woord, en ook : Opgeruimd.
roepen.
Opruimer , m. rangeur , celui qui arrange,
Oproeping, yr. action d'appeler q, q. afin qu'il
etc.; zie Opruimen.
se love, action d'eveiller. — der namen , en z. Opruiming yr. action d'arranger, f , arranappel, m.
zamenroeping convocation, acgement, m.
non de convoquer.
Oprukken, b. w. (ik rnkte op , heb opgerukt),
Oproer, m. en o. beroerte onder het yolk,
naar boven rukken , titer en haut, tirer very
opfland, revolt° , rebellion, sedition, emeute
le haut.
openrukken , ouvrir avec vioppulaire , insurrection , rumour f., soulevelence , ouvrir brusquement et avec force. —,
ment du peuple contre la puissance etablie ,
o. w. (met zijn), van krijgslieden, marcher.
tumulte , m. mutinerie, combustion, f. insur- Oprukking, yr. action de corer en haut, vers
gence. Eenen
verwekken exciter une revolle haut.
action d'ouvrir avec violence,
te. Het ganfche koningrijk
' was in — , tout
—, action de marcher.
Op-
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Opfchafien, b. w. (ik fchafte op, heb opgefchaft, opdisfchen, servir, mettre sur la table. Hij heeft ous goed opgefchaft, it nous
a Bien regales. —, verfchaffen, bezorgen,
leveret, ifroduire, fournir. alles opeten ;
zie Opfchaften.
Opfchaffing, vr. action de servir. —, action de
produire; zie Onthaal.
Opfchafcen , b. w. (ik fchaftte op, heb opgefchaft), fain. alles opeten, manger tout,
avaler tout.
Opfchakelen, b. w. (ik fchakelde op, heb opgefchakeld) , btj fchakels opfchorten , raccourcir une chaise, accrocher de chainon en
chainon pour rehausser 4 q. ch. qui Pend une
chaine, hausser les chaznons d'une chaine; zie
Opfchorten.
Opfchakeling , yr. action de raccourcir nue
chaine.
Opfchave i , b. w. (ik fchaafde op, heb opgefchaafd), op nieuw fchaven, raboter, raboter de nouveau.
Opfchenken, b. w. fchonk op, heb opgefchonken), op jets fchenken, verser (p. e.
de Peau), sur q. ch. Schenk den theepot
eens op, versez de l'eau dans la Madre.
Opfchepen , b. w. fcheepte op, heb opgefcheept), fig. jets aan iemand tot eenen last
maken, als: Letnand jets —, hem lastig vallen , obseder,, importuner, charger ou embarrasser q. q. de q. ch. Met iemand of iets
opgefcheept zijn, etre embarrassd , e. de q.
q. ou de q. ch.
Opfcheppen, b. w. (ik fchepte op, heb opgefchept), nit den pot enz. fcheppen , om op te
disfchen, tirer ou prendre du pot pour servir. Men fchept reeds op, on sert déjà les
viandes. Uit het water —, purser dans l'eau,
tirer de l'eau. Hij heeft dezen fleet: nit het
water opgefchept, it a pulse cette pierre
dans l'eau. Met eene fchop , lever ou
prendre sur une pelle. Schep mij een weinig
Iool op, donnez- moi un peu de choux ; fig.
Breed — (goed onthalen), trailer avec
profusion, regaler magnifiquement.
Opfcheppe'r, m. potlepel, cuiller a pot, f.
Opfchoren, b. w. (ik fchoor op, heb opgefchoren), met eene fchaar, enz. opfnoeijen ,
tailler, raser ; zie Scheren.
Opfcheren, b. w. (ik fcheerde op, heb opgefchoren) tondre, rater tallier; zie Scheren.
'
Opfcherpen , b. w. (ik fcherpte
op, heb opgefcherpt), fig. aanzetten , aanporren, aanynnten, exciter,, animer,, pousser inciter,
aiguillonner, stimuler; zie Aanfcherpen. len:and tot de deugd —, exciter q. q. a la
vertu. Den geest aiguiser l'esprit, le
rendre plies vif, le rendre pluspenetrant. —,
vermeerderen, den toenemen, als : Iemands
redoubler Pattention de q, q.
aandacht
Opfcherping , yr. fig. action d'aiguiser (l'esprit). aiguicement, m. fig. aiguillon,
Opfcheuren, b. w. (ik fcheurde op, heb opgefcheurd), van een fcheuren, dechirer.
fcheurde zijnen mantel op, it dechira son
o. w. (Met zijn), van een geinanteau.
fcheurd worden , se dechirer. Het behangfel
begint op te fcheuren, la tapisserie commenbraken, rece a se dechirer. Bouwland
casser.
Opfcheuring, yr. action de dechirer, dechirure.
Opfchieten, b. w. (ik fchoot op, heb opgefchoten), open fchieten , door fchieten open
maken, ouvrir en tirant cohtre, forcer en
tirant centre. De vijanden hebben de poorten der fiadopgefchoten, les ennemis ont force
les portes de la , ville 4 coups de canon. —,

OPS
uit de hand oplaten, naar ee hoogte fchieten ,faire monter en Pair , faire voler (des
pigeons )en Pair. Vuurpijletn—, jeter des fusees.
Eene kabel —, (fcheepsw.), rondleggen, rouer
on lover un cable on un cordage ,mettre en cable on un cordage en cerceaux. Een MUM
—, rouer une manoeuvre. —, o. w. (met
opgroeijen, opwasfen, in de hoogte fchieten, sorter de terre, pousser de terre , croitre. — , opglij den , in de hoogte
glijden , opfchuiven , monter, se retrousser. 1V1ijne hemdsmouw is opgeichoten, la
manche de ma chemise s'est retroussee.
aankomen, waarvoor men ook zegt: komen
—, paraftre, se montrer, approcher,, avaneer , (aanlanden) , aborder. De fchepen
fchieten nog niet op, les vaisseaux ne paraissent, ne se montrent, pas encore.
Opfchieting, vr. action d'ouvrir en tirant etc.;
zie Opfchieten. —, action de faire monter,
action de jeter. —, action de pousser.
Opfchik , m. het opfchikken ; zie Opfchikking.
— hetgene, waarmede men zich opfchikt,
verfierfels , verfiermg , parure , enjolivure,
f:, parement, ajustement, ornement , m. Zij
heefc al haar' — verkocht, elle a vendu tons
'
ses ornements.
Opfchikken, b. w. (ik fchikte op, heb opgefchikt), oppronken , optooijen, opfmukken,
parer, order, embellir, ajuster, en joliver.
Hij heeft zijnen tuin regt opgefchikt, it a
bien enjolive son fa`rdin. ZIch —, se parer,
( boert.) s'adoniser,, (fam.) accoutrer, s'attifer ; fig. Men is er mede opgefchikt, on en
est bien accommode. o. w. (met zijn),
plaats maken, al fchikkende eene plaats inruimen , se ranger , se reculer , faire place.
Schik een weinig op, rangez-vous ten pets,
reculez un pen, faites un pen zie place.
Opfchikker,, m. veilierder, enjoliveur,
Opfchikking, vr. action de parer. —, action
oglede se reculer, f: reculeinent , m.
ring eerier rede ornement d'un discours, m.
Opfchilderen, b. w. (ik fchilderde op, hen opfchilderd), op nieuw fchilderen , peindre de
nouveau , repeindre. —, door fchilderen opgebruiken, consumer en peindant.
Opfchoeijen , b. w. (ik fchoeide op, heb opgefchoeid) , eenen dijk, een kanaal, of eene
gracht, met planken en aarde aanhoogen , rehausser les bords d'un fosse , d'une
digue ou d'un canal avec des planches, de
la terve, etc. garnir de planches.
Opfchoeijing, vr. action de rehausser les bords
d'un canal etc. , rehaussement , m.
Opfchoffelen , b. w. (ik fchoffelde op, heb opgefchoffi:Id) , met den fchoffel losmaken ,
sarcler. —, in het kolffpel, als: Eenen bal
—, pousser une boule.
Opfchokken, b. w. (ik fchokte op, heb opgefchokt), door fchokken naar boven brengen,
als: Op- en neergefchokt worden, etre fete,
0. ca et la.
Opfchommelen, b. w, (ik fchommelde op, heb
opgefchommeld) , fchommelend opzoeken,
overal fchommelen om jets te vinden, chercher dans toes les coins, jusqu' a ce qu'on
trouve; fureter.
Opfchooljen, b. w. (ik fchooide op, heb opgefchooid) , fchooijend opzamelen of verkrijgen , obtenir a force de mendier,, se procue er en mendiant , obtenir en gueusant.
Opfchoppen, b. w. (ik fchopte op, heb opgefchopt), met eenen fchop, openen, openftoten , ouvrir, forcer on enforcer ei coups 4e
pied. —, met eenen fchop of fchoppende
de hoogte brengen, in de hoogte fchoppen,
pow-,
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pousser en haut a coups de pied. — ,met eene
schop in de hoogte werpen of opwerpen,
hausser avec la pelle. —, met eene fchop
nemen , enlever avec une pelle.
Opfchorfen, b. w. (ik fchorste op, heb opgefchorst); zie Opfchorten in de I. beteekenis.
Opfchorting, yr. ; zie Opfchorting in de I. beteekenis.
Opfchorten , b. w. (ik fchortte op, heb opgelchort), uitftellen , later ftellen, remettre,
suspendee, surseoir. Een vonnis surseoir
le jugement d'un pieces , surseoir au jugement e'un proces. vertoeven , eene betere
gelegenheid afwachten, uitftellen dtfferer,
temporiser. —, opgorden, hooger fchorcen ,
trousser, retrousser. opfchakelen , hooger hangen, rehausser, hausser, pendre plus
haut. Schort den pot op, pendez le pot plus
haut.
0 pfchorter, m. vertoever, uitfleller, temporiseur.
Opfchorting , yr. uitflel , action de remettre ,
de suspendre, suspension , surseance , temporisation. f:, sursis, no. De — van zijn ourdeel, la suspension de son jugement. —, action de retrousser, de trousser, f: retroussement, —, action de hausser, action de
rehausser, .f: rehaussement , rn.
Opfchotelen w. (ik fchotelde op, heb opgefchoteld5, op eenen fchocel of op fchotels
re dans an plat, mettre dans des
doen, mettre
plats, servir ; fig. Meent gij , dat het hier maar
zoo opgefchoteld is? (dat men het liter maar
voor het krtjgen heeft ?) croyez-vous trouver
ici tout en abondance. Het is daar joist ook
zoo niet ,pgefchoteld , ( daar leeft men joist
ook niet in zulk eenen grooten overvloed),
ils n'y vivent point dans l'abondance.
Opfchoteling, vr, action de mettre dans un
plat, dans des plats , action de servir.
Opfchrabben , b. w. (ik fchrabde op, heb opgefchrabd), met een ijzer of ander puntig
werktuig opkrabben, ouvrir , (avec q. ch. de
pointu).
Op.fchrabbing , yr. action d'ouvrir avec quelque
Instrument pointu.
Opfchranderen , b. w. (ik fchranderde op, heb
opgefchranderd) , opfcherpen , fchanderder
waken, iemands fchanderheid vermeerderen ,
aiguiser l'esprit de q. q. Wien her verftand
is opgefchranderd, dont l'esprit est aiguise.
Opfchranfen , b. w. (ik fchranfie op , heb opgefchranst) , in den gemeenzamen fpreektrant,
opeten , oppeuzelen, manger goulument, devorer goulument.
Opfchrapen , b. w. (ik fchraapte op, heb opgefchraapt); zie Opfchrabben. bij een
fchrapen, zamenfchrapen, amasser avec beaucoup de peine.
Opfchrappen , b. w.(ik fchrapte op, heb opgefchtapt); zie Opfchrabben.
Opfchrift , o. het gene op jets gefchreven is,
inzonderheid van eenen brief, een pakje of
dergelijke ter aanwijzing, waar zulks moet
bezorgd worden, adresse i desstts , m. Het
— op eenen brief zetten, mettre l'adresse sur
tine lettre, adresser une lettre. —, op. an=
dere dingen , adresse ,f , dessus, m. rubrtque,
f titre, ecriteau ,m. epigraphe legende d'une
tnedaille f.— bijfchrift , infchnft
'
, inscription
'Een fiandbeeld zonder —, une statue
aneptgraphe. briefje op jets om den inhood hiervan to weten, bijzonder bij apothekers, wijnkoopers, enz. etiquette. f.,
Opfchrijven, b. w. (ik fchreef op , heb opgefchreven), fchriftelijk opflellen , in gefchrift
ftellen, mettre par ecru, coucher par ecrit,
ecrire.
eene lijst van jets maken , faire

0 PS
893,
tine liste de. De wasch—, faire one liste du lingo
inventariser, annoter.
sale. Geregtelijk
Tot de krijgsdienst enriller. opteekenen aanceekenen , noter, tnarquer, enregistrer,, enregitrer, coucher on mettre dans
on livre.
Opfchrijving , Yr. action de mettre par ecrit,
de coucher par &Tit, d'ecrire. —, action de
aire une liste. —, action d'annoter,, annoftation.
— , action d'cni filer. —, action de
marquer, action de noter; action de mettre
ou de coucher dans un livre.
Opfchrobben , b. w. (ik fchrobde op , heb op-,
gefchrobd ) , door fchrobben reinigen of fchoon
maken , frotter avec un balai ; zie Schrobben , —, open krabben, opkrabben, ouvrir
en grattaut egratigner.
Opfchrokken , b. w. (1k fchrokte op , heb
opgefchrokt), gulzig opeten , opflokken ,
opvreten , avaler goulutnent , devorer, engloutir, manger avidement. Wilt gij alles
—? Voulez-vous manger tout , devorer tout,
ou engloutir tout?
Opfchrokker, m. iemand die alles opfchrokt,
vreter, gulzigaard, vraat, glouton, gourmand, goulu, goinfre ; zie Vraat.
Opfchudden , b. w. (ik fchudde op , heb opgefchud) , door fchudden hoog en zacht maken , secouer, remuer en secouant. Een
bed —, de veren in een bed —, secouer les
plumes d'un lit. Hebt gij mijn bed wel goed
opgefchud ? avez-vous Bien secoue les plumes
de mon lit? —, oproerig maker, soulever.
Opfchudding , Yr. action de secouer, action de
remuer en secouant, secouement, retntlment, m. fig. beweging, beroerte, ontfteltenis, emotion, f: soulevement, trouble, no.
rumour, entente populaire.
Opfchuimen , b. w. (ik fchuimde op, heb opgefchuirnd) , door het fchuim opwerpen, jeter
en ecumant. o. w. (met zip), zich
fchuimend verheffen, jeter de l'ecume, ecumer.
Opfchuiming, yr. action de jeter en ecumant,
—, action d'ecumer,, de jeter de l'écume.
Opfchuiven, b. w. (ik fchoof op, heb opgefchoven ), open fchuiven , in de hoogte fchuiy en , losfchuiven, ouvrir (en faisant aller
dans des coulisses ou des rainures. Een raam
—, ouvrir one fenetre. Schuif de ramen
op , ouvrez les fenétres. De gordijnen moe;
ten opgefchoven worden , it faut ouvrir on
timer les rideaux. —, opfchorten , nitfiellen,
tot eenen lateren tijd verfchuiven, remettre,
differer, renvoyer, surseoir. o. w. opfchikken , plaats maker, reculer,,faire place,
reculer,, se ranger.
Opfchuiving, yr. action d'ouvrir ou de timer.
, action de' renvoyer,, f renvoi, delai, m.
—, action de reculer, de se ranger, f. reculement , tn.
Opfchuren , b. w. (ik fchuurde op, heb opge=
fchuurd), door fchuren fchoon maken of reinigen, nettoyer en ecurant, ecurer.
door fchuren Wonden , dechirer en ecurant.
Opfchutten , b, w. (ik fchuttede op, heb dpgefchut), door fluizen tegen houden , arreter
par des &loses, retenir par des ecluses.
Opfieren , b. w. (ik fierde op, heb opgefierd),
opfchikken, opf.mukken , fieraad bojzetten,
orner, parer, ajuster, embellir.
Opfiering, yr. action d'orner, de parer on
d'ajuster, f: ajustement, tn.
Opfjorren, b. w. (ik fjorde op, heb opgefjord), (fcheepsw.) door fjorren, naar boveis
brengen, om hoog fjorren, relever,,
(ik Hoeg op, heb opgeflagen),
Opflaan, b.
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opwaarts Haan, in de hoogte than, battre en
haut, battre vers le haut; van hier: Een
bed —, (d. hetzelve zetten of oprigten) ,
dresser un lit , monter on lit. Eene tent —,
(eerie tent opzerten, oprigten), dresser one
tente, tendre une tente. Eene kraam, eenen
winkel
construire une loge , constuire
one boutique. Een leger (eene leger
plaats in oede brengen), arseoir en camp,
poser no camp. Eenen hoed —, de randen
van d.enzelven omilaan, opkomen), retailer
on chapeau , retrousser no chapeau. De
opgeflagen rand van eenen hoed, retroussis. Eene kaart —, (eene kaart omkeeren),
tourner one carte ; (ook foms voor eene
kaart opfpelen) , goner une carte. Eene
tafel
(het blad of de bladen van eene
neerflaande tafel oprigten), lever Pais ou
les ais a'une table. Eenen bal , (in dezen
zin ook : —, o. w.), den paal met den bal
raken), toucher le pilier avec la boule. Op
en, —, (in het opflaan den achterpaal, en
in het terogflaan den voorpaal raken), toucher lee deux pilfers Pun apres l'autre par
contre-coup ; fig. Zijne wooing ergens
(zich ergens nederzetten, met der woon
vestigen), etablir see detneure en quelque
lieu, s'etablir en quelque lieu , alter demeurer en quelque lieu. naar boven wenden,
om hoog rigten , lever. Zijne oogen —,
C dezelve naar de hoogte wenden), lever les
yeux. —, door than openen, open ilaan ,
ouvrir en frappant deems , ouvrir a force de
coups , enfoncer,, rompre , forcer. Eene deur
enfoncer une porte; van hier: openen,
open doen, open maken, losdoen, losmaken,
ouvrir. Een bock —, ouvrir un livre. Eenen
brief —, ouvrir une lettre. Eene plaats in
den bijbel — , (door het openen van den
bubel eene plaats daarin zoeken) , chercher
un passage dans la bible. Het bed —, (de
dekens, enz. openen, om er to kunnen ingaan),
lever les couvertures du lit. —, verjagcn,
verdrijven als : den vijand nit het leger —,
de'camper Pennemi. bij koopheden, inthan, opdoen, emmagasiner,, fair e provision
tie. — o. w. (met zun), opfpruiten, voortkoten , pousser,, venir de soi-mime, croitre
de soi-mime, croitre sans etre semi, e. —,
vocht opgeven, vocht optrekken, monter de
la tore, s'exhaler, etre humide. De vloer
Ilaat op, le plancher est humide. —, in prijs
rijzen, duurder worden, encherir,, renchdrir,, augmenter de prix. —, (met hebben),
fig. in den gemeenzamen fpreektr., zich
naar iemand fchikken , in zijne uitdrukkinparaigen inftemmen, a's: Met iemand
tre prendre plaisir aux sornettes de q. q.
Opfag, verhooging van prijs, augmentation
de prix, hausse, f:, encherzssement , in. De
huisheer fpreekt van —, (wil meer hour hebben) , le locateur parle d'augmenter le foyer.
, hooger bod, als : Waren bij den — verkoopen, (bij opbod verkoopen) , vendre a P enchee , vendre au plus °franc , vendre au dernier
encherisseur. —, aan eene mouw,, revers ,parement.— van een kleed, rebord. —, het opflaan
der oogen, regard, aspect, m. vue, f. Zij
is vriendelijk van opflag, elle a le regard
aimable. 1k zag het met eenen (ik zag
bet aanfonds), je le vis d'abord. Bij den
(In het eerfte oogenblik), d'aeerflen
bord. , opgeflagene planten , planten,
wtlke van zelven opkomen, plantes adventives, plantes venues d'elles-mimes, f. pl. —,
aitfpruitfel, fcheut aan den worse l der boomen , enz. drageon. —, het opflaan van goe-
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de= emmagasinement , no. — in het fpel,
als: Hij is aan den —, (hij moet opflaan

opfpelen, eerst fpelen), c'est a lui &totter
fig. fam. femand van den — geven, (remand
duchtig afrosfen) , rosser ou etriller, q. q.
Opilijking, vr. aanwas aan de oevers derrivieren , enz. alluvion ,
atte'rrissement , en.
Opflfkken b. w. (fk flikte bp, heb opgefinkt);
z1 Opflokken.
Opflokken, b. w. (ik flokte op, heb opgeflokt), inzwelgen , verflinden, avalet , englouttr. Hij flokt alles op , it avale tout ;
fig. Zich aanmattgen en verteren, devorer ,
absorber,' manger, dipenser, piller.
0 pflokker, m. vraat , glouton , goinfi e , goulu ;
fig. pilleur.
OpflokkIng, vr. action d'engloutir,, gloutonnetie ; fig. pillerie.
Opflorpen, b. w. (ik florpte op, heb opgeflorpc), fiorpend opeten, of opdrinken, opflatpen, avaler,, absorber. Zij florpte alles
op , elle avala tout,
Opilorpend, b. n. absorbant, e. Een — middel , un remede absorbant, un absorbant.
Opflorptng, y r. action d'absorber, action d'avaler,, absorption.
Opfluften , b. w. (ik flout op , heb opgefloten),
open ihnten ; hetgene gefoten is, openen,
open doen, openen, losfluiten , ouvrir (avec
la clef). Eene kamer ouvrir tine chambe e ; fig. ouvrir, —, vastzetten , enfermer,
reclure. Iemand opgefloten houden , tenir
q. q. enferme. Naauwer resserrer,,
gar der de plus pres. Men foot hem naauwer
op, on le garda de plus pies ; fam. claquemurer weg fluiten , serrer (sous la clef.)
1k heb mijne papieren weggefloten , fa/ serrd
mes papiers.
Opflufting, yr. openfluiting , action par laquelle on oily ? e , action trouvrir, ouvertut e.
vasi:zetting, action d'enfirmer, action de
garder , reclusion. Eene naauwere —, action
de resserter, action de garder de plus pres.
action de serrer.
Opfmcclen , b. w.
fmeedde , heb opgefrneed),
ffnedend verbruiken, employer en forgeant ,
forger tout ou entierement. De fmid heeft al
het 1 jzer opgefmeed, le forgeron a employe
tout le fer.
Opfmeren, b. w. (ik fmeerde op, het) opgefmeerd), fmerend verbruiken , employer tout
ce y a de (beurre, graisse, d'onguent,
en faisant des beurrees, etc.)
Opfanjten, b. w. (fIc fFneet op, heb opgefineten), naafi boven fmjten, in de hoogte fmijten, jeter en bout , jeter vers le pant, lancer en haut , lancer vets le haut. —, open
fmijten, door eenen fmeet openen, ouvrir
d'un jet , ouvrir en jetant un corps solide sur
ou contre une chose. Hij heefc de dew met
eenen fteen opengefmeten, it a ouvfrt lee
porte d'un jet de pierre.
Opfmuting, yr. action de jeter en haut, vers
le helot, action de lancer en haut, vers le
haut. —, action d'ouvrir d'un jet.
Opfmnigen, b. w. (ik fmuigde op , heb opgefinuigd), in het geheim opeten, manger a
la derobee , manger en cachette. Wij zullen
die kerfen gaauw --, nous mangerons vite ees
cerises sans qu'on le voie, s'en apereoive.
Opfmuiger, m. celui qui mange a la derobee,
en cachette.
Opfrnult , m. zie Opfchikking.
Opfmukken , b. w. (ik ffmukte op, heb opgefmukt), optooijen, opfieren, verfieren , parer, orner , farrier, attifer, embellir, ajuster. fig. pomponer Zich —, se parer , s'atsi-
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tiler ; se popiner ; se requinquer; ( boertig )
s'adoniser. fig. Eene rede , eene redevoering farder un discours. Eene opgefmukte rede, un discours farde.
Opfmtikking , yr. de daad van opfmukken, action d'orner, de parer , de farder, d'attifer,
d'embellir. opfmuk, tooi, ornement , m.
parure,
Opfmullen, b. w. (ik fmulde op, heb opgefmuld), gulzig opeten, manger goulument.
— 5 door fmullen verteren , met fmullen doorbrengen 5 depenser par la bonne eke, e, manger tout' ce frn'on possede. Hij heeft in weinig jaren ganfche vermogen opgefmuld,
it a mange en pen d'annees tout ce qu'il possedait , tout son Bien, toutes ses possessions.
)pfnappen, b. w. (ik faapte op, heb opge.
inapt), gulzig opeten, fchielijk binnenflaan ,
manger goulument , avaler, devorer. —5
met opgefperden muil vangen en opflokken
happer,, hopper et evgloutzr, prendre avec
la gueule.
)pfnapper, m. goulu, goinfre, gourmand.
ipfnapping, vr. action de /zapper, goinfrerie,
gourmandise, gloutonnerie.
)pfnapfter, yr. celle qui devore, goulue, gourmande.
)pfnijden, b. w. (ik fneed op, heb opgefneden), infnijden, op jets fnijden, faire
une ehtaille sur q, ch., faire une cache
sur une coche, cooper sur ch. ontginnen, aanfnijden, beginnen te fnijden, entamer. Wie zal dezen haas —? qui est-ce
qui entamera ce lievre ? Een brood —, entamer un pain. —, voorfnijden, couper , trancher , entamer, , servir. openfnijden,
met een fnijdend werktuig openen , ouvrir
en coupant, ouvrir avec un couteau, avec
des ciseaux ou avec quelque autre instrument
ouvrir un paquet.
tranchant. Een pak
Een boek, couper les feuilles d'un livre. Hebt gij de boeken reeds opgefneden ?
avez-vous dela coupe los feuilles des livres?
Een dier den buik ouvrir le ventre d'un
animal, ouvrir un animal. Eenen visch —,
vider un poisson. Deze visch is nog niet
opgefneden, ce poisson n'est pus encore vide.
alles fnijden, couper tout ce qui doit etre
coupe. Al het ftroo is reeds opgefneden ,
toute la paille est déjà couple, haclzde ; fig.
opzegg'en, lire avec emphase, reciter avec
emphase. Verzen lire des vers avec emphase. —, o. w. fig. met onwaarfchijnlijke
vergrooting van eene zaak fpreken, breed
opgeven, pogchen , gasconner, habler, se
vanter, faire ou dire des fanfaronnades,
parler beaucoup avec vanterie, ostentation
et exageration. Bat beet' ik , c'est ce
que j'appelle habler, ce sent des gasconnades ,
co font des fanfaronnades.
Opfnijder, zie Voorfnijder. pogcher,
Inoever,, fnoeshaan, gascon , fanfaron, habliur,, bravache, fazseur de rodomontades ,
rodomont. — , groot mes, grand couteau,
couteau a decouper.
Opfnijderij , yr. fnoeven, pogchen, hablerie ,
gasconnade fanfaronnade, rodomontade.
Opfnijding, vr. action de couper sur, action
de tallier sur ; —, action d'entamer, enta' mure. —, action d'ouvrir, ouverture ; fig.
-pogchen 'frioeven . zie Opfnijden.
Opfnuffen, b. w..(ik fnnfte op, heb opge
fauft), fam-; zie Opfnuiven.
Opfnuiven , b. w. (ik fnoof op, heb opgefno•
vets), in den neus ophalen, renifler ou attic er par le nez. —, door fnuiven opmalien , employer on consumer (en pa' 'ant du
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tabac en poudre); fig. opfporen , vinden,
deterrer, trouver,, dócouvrir.
Opfommen , b. w. (ik fomde op, heb opgefomd), optellen, ale: eene fom opnoemen,
faire Penumeration de. 1k zal u al de omflandigheden je vous feral Penumeration
de toutes les circonstances.
Opfpalken, b. w. (ik fpalkte op , heb opgefpalkt), met fpalken openzetten, ouvrir
ou etendre avec des brochettes ou avec des
batons ; zie Spalken; (bij wOudir.) fig. ben
mond —, (wijd openzetten) tenir la bonche
ouverte, bayer, bailler. De oogen onvrir de grands yeux, ecarquiller les yeux.
Opfpaliting, vr. action d'ouvrir ou d'itendre
avec , des batons ; fig. — van den mond„
action , de bayer, de baffler. — der oogeri,
action d'ouvrir degrands yeux.
Opfpannen, b. w. (ik fpande op, heb opgefpannen), boven lets vastfpannen, iets fpaunend op lets anders bevestigen , tendre sur,
etendre. Snaren mettre des cordes un
instrument de musique (p. ex. a un violon),
monter un violon, etc. Eene trom eene
trommel —, (het trommelvel fpannen,)
bander en tambour. —, o. w. (met zn)
uitzetten, opgefpannen wooden, s'e'tendre,
s'enfler.
Opfpanning, yr. action -de monter, action
de bander, tension. —, inzonderheid fpanopgezetheid, opgeblazenheid, Winderigheid , flatuosite.
Opfpelden, b. w.` (ik fpeIde op, heb opgefpeld) met fpelden in de hoogte vastmaken 'lever et attacher avec des, epingles.
Eene gordijn —, lever et attacher unrideau
avec des epingles. boven op iets vastfpelden , attacher sur q. cis. avec des epingles.
Opfpelen, b. w. (ik fpeelde op, lieb -opgefpeeld), beginnen te fpelen, loner, com-,
tnencer a jouer, se mettre a jouer. Spell
op, jouez. —, in het kaartfpel, fpelen, uitfpelen, loner. Zult gij haast eene kaart —?
jouerez-vous bient8t 'one carte ? Wie moet
—7 qui est-ce qui doit jouer?
Opfperren, b. w. (ik fperde op , heb `optgefperd), wijd openzetten,, -ouvrir, intzerement. Den mond--, tenir la bouche ouverte, bayer, baffler.
Opfperring, vr. action d'ouvrir entierement ,
ouverture entiere.
Opfpeuren , b. w. (ik fpeurde op , heb opgefpeurd); 'zie Opfpor.en.
Opfpeuring, yr. het opfpeuren; zie Opfporing.
Opfpijzen, b. w. (ik fpijsde op, heb opgefpijsd), eene hoffelijkere uitdrukking voor
opeten, employer on consumer en mangeant,
manger.
Opfpinnen,. b. w. (ik fpon op, heb opgefponnen), fpinnen hetgeue rnoer gefponnen worden , flier tout ce qui doit etre file. Zij heeft
reeds al het vlas opgefponnetn, elle .4 (Ufa
file tout le lin. —, door fpinnen wooden,
blesser,, dechirer ou ecorcher
pliant.
Opfpitten, b,.'w.(ikfpittede op, heb oPge.fpit)
fpittend emwerken, remuer avec la beche,
béclzer.
Opfplijten , b. w.
fpleet, op, heb opge•
fpleten), opfpouwen, opklieven, openfpouwen, fendre. Een disk hoot
fendre en
boas. 0. w. (met zijn ) opengefpleten
women, se fendre: Die pen fpleet van zelve
op -cette plume se fendait
Opiplitten, b. en o. w. (ik fplittede op, heb
en ben opgefpletee); zieOpfplijten.
Opfpoelen, b. w. (ik fpoelde op, bell orgeGgg
fpoela,

896
PS
fpoeld), fpoelend opwerpen , naar boven
fpoelen, van, de zee, enz., jeter sur la
cite, jeter en haut (en parlant des /lots).
—, nog eens fpoelen, op nieuw fpoelen,
remuer de nouveau, remuer pour la seconde
foss, rincer ou laver de nouveau, ou pour
la seconde fois.
Opfporen, b. w. (ik fpoorde op, heb opgefpoord), door fppren ofylijtig zoeken,
den, quéter, aller 4 la , quite de, &terror,,
deptster,, chercher,, trouver. Eenen haas —,
trouver un ltevre. Gebreken
chercher
des defauts. Den fchrijver van een fchotfchrift decouvrir l'auteur d'un libelle.
Opfporing, vr. action de .quêter, de chercher,
de trouver, de decouvrtr; decouverte quite.
Opfpouwen , b. w. (ik fpouwd op, heb opgefponwd), , opfplijten, opfplitten,, openfpouwen; fendre.
0. w. (met zijn) se,
fendre.
Opfpraak vr. nafpraak, berisping, blame,
tn. reproche, medtsance, censure. In — komen , donner prise la censure, a la
sance. Zonder — zijn, ne pas etre blamable, etre sans reproche , prochaetre irre
ble,.ne pas etre digne de censure, ne pas
merster d'étre censure , e.
Opfprakelijk, b, n. berispelijk , laakbaa.r, bidenable , reprochable, censurable, repreheniible,.digne di censure. Een
gedrag, une
conduite blamable, reprochable, bijw.
dune maniere bMmabre, d'une maniere reprochable, el'une maniere scandaleui,e, scandaleusement.
Opfpreiden , b. w. (ik fpreidde op, heb opgefpreid), op jets fpreiden, Itendre sur q. ch.,
pardessus , couvrir de, mettre sur. —, (in
fommige ftreken) van een bed, opmaken ,
maken, als : Het bed —, faire le lit. Wie
heeft dit bed opgefpreid? qui a fait ce lit?
,Opfpreken, b. w. (ik fprak op, heb opgefproken), beginnen te fprekeu, zich laten
hooren, parlor, commencer a parlor. Spreek
op,.parlez.
Optpringen, 0. w. (ik fprong op, ben opgerongen), zich met eenen fprong oprigten ,
fp
in de hoogte fpringen, sauter, s'elever de
la terre (on de la place, ou Pon est assis ou,
couche) avec efort, se 7ever ,promptement et
hrusquentent , (van eenen bal, terugfluiten. )
bondir, rebondir, faire un saut on un bond.
Toen hij berigt hoorde, fprong hij van
blijdfchap op, quand it app. rit cette nouvelle,
it sauta de jote. Deze bil is veel te flap, hij
fpringt niet op, -cette balle est beaucoup trop
wile, elle ee bondit pas. Men zag den kanons,
kogel vallen, en eenen oogenblik daarna weder
, on vit tomber le boulet de canon, et utp,
moment aprés on le vit rebondir. , fchielijk'
opftaan. Hij fprong nit het bed op, it se
leya promptement du lit, it sauta du lit.
—, in de lncht fpringen, sauter en Pair.
Eene mijii met buskruid laten fpringen,
aire jouer tine mine. —, huppelen, saufter,
sautiller, tressaillir, , btjzonder van
viervoetige dieren, bondir ; fi.g, hart
fprong op van vreugde in mij , man coeur
tressaillatt de foie. —, open fpringen, mete
eenen fprong losgaan, s'ouvrir en sdutaut. Het Plot fprong van zelf op, la
serrure s'ouvrit , fcheuren.
krijgen , berflen , se fendre , crevasser , se:
crevasser, s'enteouvrir ep crevant , faire'
des crevasses, gercer, se gercer. De handen
zijn hem van de koude opgefprongen , le
fraid lui a crevasse les mains , it a les mains,
gercies, Bij groote koude fpringen de lippen
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opt, les levres gercent ou se gercent a la
grande gelee.
Opfpringing, yr. action de sauter , action de
bondir, f. bondissement, sans , tressaillewent , bond, m. —, action de se crevasser
ou de se gercer ; crevasse, gercure.
Opfpruiten, o. w. (ik fproot op, ben opgefproten), in de hoogte fpruiten, beginnen
te groeijen, uitfpruiten, 4ermer, pousser,
bourgeonner,, poindre, naztre, lever; van
bier: De opfpruiteude bloemen, ies fleurs
naissantes, f. pl.
Opfpuiten, b. w. (ik fpoot op, heb opgefpoten), seringuer sur ; in de hoogte fpuiten,
faire jaillir en haut, vers le haut, jeter
en haut, ou vers le haut, seringuer sur. —,
0. w. (met zijn), naar boven fpuitea , jaillir en haut, vers le haut.
Opfpuiting, Yr, action de jaillir, f. jaillissewent , m.
Opfpuwen, b. w. (ik fpuwde op, heb opgefpuwd), op jets fpuwen, cracher sur, —,
beginnen te fpuwen, commencer a cracher;
zie Spuwen.
Opttaan, o. w. (ik fond op, heb opgeflaan),
regt than, regtflandig ztjn, etre debout. In
het water —, (overeind fiaan) etre debout
sur ses pieds dans Peau. Hij fond op de tafel, it etait sur la table. —, (met zijn)
zich oprigten, oprijzen, zich nit den (and
der rust in Bien der beweging verplaatfen,
of liever zich uit eene liggende of zittende
houding in eene fiaande verplaatfen , se lever, se mettre debout sur ses pieds. Van
eenen floe! se lever de dessus une chaise.
Van tafel —, se lever de table, sortir de
table; fig. te voorfchijn komen, verfchijnen,
s'elever, paraitre, se tnontrer.
genezen,
als : Van het ziekbed
relever d'une
maladie ; van hier: Van den dood —, van
de dooden
ressusciter, tevenir 4 la vie.
zich verheffen , als: Tegen iesnand —,
( oproerig tegen iemand worden,) se soulever,, se revolter, se mutiner ou prendre les
armes contre q, q., s'insurger * ; (iemand
aanklagen , hem befchuldigen „) s'ilever contre . q. q., Paccuser publiquement; porter timotgnage contre q. q.
Opfial, m. alles, wat op eenen grond gebouwd. is, &lament ou edifice , non compris
le sol , m. — of alle fiukken eener drukpers , train de presse.
Opttand, m. het opflaan, action de se lever,
levee, f oproerigheici , muiterij entente, f. soulevement, tumulte siditieux, commencement d'une sedition, m. sedition, revolte , rebellion, — in masfa , insurrection, fi Eenen — verwekken, causer une
etneute, revolte.
Opflandeling, m. oproerling, oproermaker,
muiteling, muiter, iniurgi, insurgent , rebelle, seditieux , revolte , mutin.
Opflanding , vr. het opftaan 'tan den dood resurrection, f. retour de la mort a la vie, m; fig. —
nit de zonde , wedergeboorte , regeneration.
Opflapelen, b. w. (ik fiapelde op, heb opgefiapeld), op (lapels zetten, aan hoopen zetten , entasser,, amonceler,, mettre en piles,
empiler , mettre en tas ou en monceaux ,
engerber, emmeuler ; fig. Rijkdommen —,
(fchatted ve'rgaderen), accumuler des richesses ou des trisors.
Opftapeling -, yr. — van hout, (in de zontkeet) enchalage. — van hoof, emmetilage, m;
action d'entasser, d'amonceler ; empilentent,m;
zie Opftapelen.
Opfiapelaar, tn, empleur, enchaleur.
Op-
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Opfleigeren, o. w. (ik fteigerde op, heb opgefleigerd), fteigeren , zich op de achterpooten ftellen, se cabrer, se dresser , se lever devant; zie Steigeren.
Opfteken , b. w. (ik flak op, heb opgeftoken)
boven op iets fteken, mettre ou attacker
sur q. ch. Stekend omhoog brengen ; als:
De vlag — at borer le pavilion. —, met
fteken omhoog brengen , als : Hooi —,
donner en haut du fain avec une Fourche.
—, in de hoogte heffen , (zich veel- laten voorftaan,) se donner tie grands airs,
s'elever, se donner des airs de fierce. Zijne vingers (eenen eed doen,) lever
la main , pre'ter serment, faire serment.
Zijne ooren —, (de ooren in de hoogte
fteken,) dresser les oreilles; fig. (aan he:
razen en woeden flaan,) prendre le mors
aux dents, enteer en fureur, se mutiner.
Eene keel — als eene klok , -chard beginnen te fchreeuwen ,) jeter de hauts cris ,
crier bien fort , bien haut. —, openfleken, als: Een flot (een flot met
eenen zoogenaamden haak openen ,) crecheter une serrure, ouvrir une serrure avec
an rossignol; van bier: Eene deur —,
(bij zinverzetting in plaats van : het flot
eener deur —,) crocheter la serrure d'une
porte, crocheter line porte. Een vat —,
(daaruit beginnen te tappen ,) percer un
tonneau, le mettre en perce. Het vat is
reeds opgefloken, le tonneau est UPI mis
en perce. —, in de fcheede fleken, rengainer (une epee, an couteau,) etc., —,
in den zak fleken , mettre en poche , empocher; fig. Daar is niets bij op te fteken,
(daar is niets bij te verdienen ,) it n'y
a Tien el gagner. aanfleken , doen
branden, aanmaken , allumer. Eene kaars
—, allumer tine chandelle. Eene pijp
allumer tine pipe. —, (bij plaatfnijders)p
nieuw fleken, regratter , retoucher.Eene
E
plaat
regratter ou retoucher une planche. o. w. (met zijn,) van den wind,
toenemen , fterker worden , se renfot cer ,
fraiclzir, avoyer. De wind fleekt op , le
vent se ren force. Bij den wind —, (zeew.)
venir au vent. Het opfteken van den wind,
Pavoiemetzt du vent. —, (met Hebben ,) zich
boven zijnen flaat kleeden, s'habiller au
dessus de son itat.
om jets te raden,
tirer a la courte paille ; zie Uitfteken.
Opfleker, m. colui qui arbore etc.; zie
ken. —, inzonderheid groot mes, grand
couteau. —, van floten, crochet, rossignol.
lantaarnopfteker; zie dit woord, en ook
Aranfleker.
Opfteking, yr. action d'arborer, etc.; zie Opfteken.
inzonderheid van den wind, tote
du yent.
Opliel, 0. ontwerp, vertoog, plan , dessain ,
rt4dbauche, esquisse, f. croquis,m.—, eerfte
ontwerp van een gefehrift, brouillou, icrit,
plumetis,m. minute , —, taalkundige oefening, inzonderheid datgene, wat uit de moedertaal in eene vreemde tot oefening wordt
overgezet, theme, m,
eigen opftel ter oefening in het eene of andere, composition, f.
Opftellert, b. w. (ik ftelde op, heb opgefleld), ,
ontwerpen projeter, composer, dresser,
minuter, tracer, ebaucher, ecrire', faire le
brouillon de, faire la minute de, mettre ou
coacher par ecrit. Eene, dagvaarding,—(bij
regtsg.) libeller un exploit. Eenen brief —,
composer une lettre, ecrire tine lettre.
Opfieller, m. auteur, ecrivain, telui qui profete q. ch. etc. expeditionn
aire; redacteur.

0PS
897
eener verhandeling, dissertateur; zie Opftellen.
Opftelling, yr. action de projeter, de composer,
de dresser, de tracer , d'ebaucher,, d'ecrire;
composition, redaction; zie vender Opftel.
Opftemmen, b. w. (ik ilemde op, heb opgeflemd), onderling affpreken , befluiten arreter,, resoudre, convenir. Zij hadden het reisje
in ftilte opgeflemd, ils etaient couvenus de cc
voyage en cachette. Wij hebben opgeftemd
morgen bij een te komen, nous sommes converses de nous voir demain.
Opftemming, yr. action d'arreter; resolution ,
convention.
Opftijgen , o. (ik fleeg op , ben opgeftegen),
in de hoogte ftijgen, zich door middel der
voeten opwaarts bewegen , monter; zie Opklimmen; fig. Verheven worden, etre, eleve ,
e. monter. Tot den hoogften eeretrap —,
te paard
mentor au faits des honneurs.
flijgen, monter a cheval. oprijzen, ,in
de hoogte rijzen , monter, eelever. De rook
Itijgt op, la fumde monte. De dampen ftijgen
op, les vapours montent, s'elevent.
Opftijging, vr. het opflijgen , opklimming,
action de monter , action de s'elever ; ascension, (d'une etoile); fig. verheffing 9 . elevation, action de s'elever. — , bij de vrou wen,
zekere ziekte, (waarvoor men ook zegt : moederkwaal, —
der lijfmoeder, baarmoeder),
mal de mere, m, vapeurs. Opftijgingen hebben, met opftijgingen gekweld zijn , aan
opftijgingen onderhevig , avoir le mal de
mere , titre sujette au mal de mere, avoir des
vapeurs ; zie Oprisping.
Opfltjven, b. w. (ik fteef op, heb opgefteven),
rafermir. Eenen hoed —, rafferniir un
chapeau. —, op nieuw ftijven of Itijf maken ,
d. op nieuw door flijffelwater halen, emposer de nouveau. Dit linnen moet opgefteven worden, it faut empeser ce lingo de
nouveau. —, o. w. (ik fliifde op ben opgeftijfd), flijf worden, se raidir,, s'epaissir.
action
Opfbj vin g, yr. action de raffermir:
d'empeser de nouveau.
Opftikken , b. w. (ik ftikte op , heb opgeftikt),
gemaakte figuren op iets leggen en vastuaai.- ^
jen, broder sur q. ch.
Opflikking , yr. action de broder sur q. ch.
Opfloken, b. w. , (ik ftookte op , heb opgeflookt) aanftoken , fterker doen branden.,
attiser. Gij moet het vuur een w4inig
it faut attiser le feu un pea; fig. ainhitfen,
aanporren, aanzetten , exciter, inciter, provoquer , aigrir , pousser.
celui qui attise, attiseur; fig.
Opftoker,
aanhitfe , instigateur, bouts feu.
Opftoking, yr. action d'attiser ; fig. instigation, incitation.
Opftookfter,, vr. celle qui attise;
trice.
Opftooxen, h. w. (ik filet heb opgefioctted), in de hoogte ftooten, naar boven,floo.
ten, pousser vers le haut , pousser en haut,
faire monter .ou, lever en poussant conttie,-4.
eh: Het ftof bij het gaan met de voeten
fairs lever la poussiere ou faire de la poussiére en, marchant. —, open ftooten, met
eenen Root openen, ouvrir en poussant, ouvrir en faisant un effort centre line chose
formes. Eene deur —, ouvrir sine porte d'un
coup de poing ou d'iin coup de pied. Een
vat met den voet defoncer un tonneau d'un
coup de pied. — , door ftooten wonden ,
blesser en donnant contre q. ch. scorcher
donnant contre q. ch. Hij -heeft zich de hand
tegen den hock , der tafel.opgeflooten, ils'est
Ggg a
Ocor.
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ecoreire ou blesse la main. en donnantcontre le Opituiven , o. (ik floofop, ben opgeftoven),
coin de la table. —, door eenen foot doen
opwaarts fluiven, in de hoogte ftuiven, s'elever,, se repandre en Pair, monter en forme
opftaan, faire lever en poussant. Een paard
faire lever un cheval en le poussant.
de poussiere; fuel opvliegen, s'envoler brusquement ; fig. (van menfchen), se lever brusEenen haas —, (bij de jsgers voor: eenen
haas opjagen), lancer un lievre; fig. aantrefquement ; van hier in den gemeenzamen
fen , vinden, bekomen , trouver, rencontrer,,
fpreel:trant : driftig wooden , opvliegen, s'emdeterrer. Ik zal dat bock nog wel ergeiss
porter, se mettre en colere prendre feu, se
picker, se gendarmer.
, je trouverai bien ce livre quelque part.
flecht paard, dat tot alles ge- Opftuit, in. van een plat fleentje in het water,
Opftooter,
ricochet.
bruikt words , knol oude knol, mauvais
Opflutten, b. w. (ik fiuttede op, heb opgeftut) ,
cheval,
vieille haridelle,
door flutten voor vallen hoeden , etayer,
Opftooting, yr. action d'ouvrir en poussant;
(fcheepsw.) poser les alonges.
action d'ouvrir ; ouvertut e. —, action de
Opftuwen , b. w. (ik fluwde op , heb opgefaire lever en poussant.
fluwd), tegenhouden, arriter, retenir, faire
Opftoppen, b. w. (ik ftopte op, heb opgemonter en arrétant, contre-fouler.
flopt), opdammen , fluiten , verftoppen , ararre
ter
l'eau.
Opftuwing, yr. opgaande beweging des waters
reter, retenir. Het water —,
in eene buds, contre-foulement,
floppende verbruiken , employer en remplissant. Ik heb al den tabak opgeftopt, Optakelen, b. w. (ik takelde op, heb opgetakeld), met takels ophijfchen , hisser ou clePal employe tout le tabac en chargeant ma
ver avec des , poulies. —, van fchepen, op.
pipe. fam. vol ftoppen , remplir, farcir,,
tuigen , agreer , funer un vaisseau , un
charger;van hier Eene pip ftoppen, remplir
navire.
tine pipe. Stop nog eens op, remplissez,chargez encore tine pipe. —, dieren (of liever de Optakeling yr. action d'elever on de hisser avec
huid van dieren), opvullen voor kunstkabinetdes poulies. —, action d'agreer ou de funer.
ten, , empailler. Men ftopt de huid van eenige Optarnen , b. w. (ik tarnde op, heb opgetarnd),
door tarnen losmaken , eenen naad losfnijden,
dieren op, welker gedaante men wegens derdecoudre. o. w. (met ziju), van hetgezelver zeldzaamheid bewaren wil , on empaille
ne genaaid is , losgaau , se decoudre, se dila peau de quelques animaux dont on vent
conserver la figure par curiosite.
faire. Die mouw_is geheel opgetarnd, cette
manche s'est toute decousue.
Opftopper, m. celui qui remplit, etc. — , in
den gemeenen fpreektrant, slap, flag, oor- Optasfen , b. w. (ik tastte op, heb opgetast),
ophoopen, opftapelen , eneasser, mettre en
veeg , sou let, taraplastne de Denise, nt;
sets, mettre en piles; fig. (bij dichters), opfam. taloche, f.
zamelen, accumuler.
Opftopping, vr. action d'arriter, de retenir,
fig. Zie Opiloppen. inzonderh. , als: Opteekenaar,, m. celui qui note, tnarqueur.
Opteekenen
, b. w. ( ik teekende op , heb opgeretention
ou
suppression
— van het water,
teekend), de laatfte hand aan eerie teekening
d'urine. —, der maandftonden, suppression
leggen ., achever un dessein , mettre la dernie,des menstrues, des mois , etc. amenorrhee.
re main a tin dessein; fig. opfchrijven, noOpflorten, b. w. (ik ftortte op , heb opgeftort),
teren, to boek fellen, tnarquer,, noter, &Tiboven op jets Itorten , verser ou repandre
re t mettre en ecrit ; geregtehjk —, annoter.
our q. ch.
Hij heeft alles opgeteekend, il a tout tills
Opftoven , b. w. (ik floofde op, heb opgeen ecrit, il a tout note.
floofd) , op nieuw float' etuver de nouveau ,
Opteekening , vr. action d'achever un dessin,
faire cuire a petit feu.
de mettre la derniere main a un dessin;
Opfireven., o. (ik freefde op , ben opgefig. action de noter, de marquer, d'ecrire ;
itreefd), opwaarts fireverr, tdcher tie monter.
note, annotation.
Hij ftreeft den berg op , it tdche de monter
Optellen, b. w. (ik telde op, heb opgeteld),
la montagne.
oprekenen , bijeen tellers, fatt e !'enumeration
Opftriklen, b. w. (ik freed op, heb opgeftretie, enumerer, compter. —, (in de rekenk.) , bijden), opdringen, willen diets maken , dat
een tellen , zamen tellen , addeeren , additionjets zoo of zoo is , s'obstiner a vouloir persuader, charger I. q. de q. ch., imputer q.
ner, Gij moet alle deze fommen —, it fan:
additionner routes ces sommes.
ch. it q. q.
Opftrijken , b. w. (ik ftreek op, heb opgeftre- Optellend, b. n. inumeratif, ive.
ken) , boven op iets ftrijken , itendre on Optelling , yr. action de faire Pinumeration
de, action de compter, f. denombrement, m.
grasser sur q. ch. — , opwaarfi ftrijken ,
naar de hoogte ftrijken , retrousser. Gij moet
—, in de rekeukunde, _eene der zoo genoemde vier fpecien , addition. Hij kin de —
uwe haren ,beter —, it faut mieux retrousser
reeds, il Bait déjà !'addition. Oprekoning,
vos cheveux.
van eene uitgave, supputation d'une depinse.-`
Opftrijking, vr. action d'etendre oft de graisser
our q. ch. action de retrousser, firetrous- Opteren , b. w. teerde op , heb opgeteerd),
op nieuw teren, goudronner de nouveau,
somata , tn.
zie Teren. —, met teren verbruiken,, emOpitrooijen, b. w. (ik Ilrooide op, heb opgeployer on consumer ou consommes en goudron-firooid), op jets firooijen, repandre sur q.
flans.,
ch., saupoudrer.
Opftrooijing, yr. action de repandre sur q. ch. Opteren , b. w. (ik teerde op , heb opgeteeTc1),
verteren, opmaken , depenser,, taspiller,,
Opitroopen, b. w. (ik froopte op, heb opgemanger.
froopt), opwaarts firoopen, opflaan, reStroop
uwe
mouwen
op*,
retroussez
Optichten,
b. w., (ik tichtte op heb upgetrousser.
ticht;) zie Optijgen.
.vos tnanches. afftroopen , door ftroopen
wooden , enlever la peau , icorcher. De huid Optichting; zie Optijging, Aantijging.
Optie, vr. (ond. w.) keur, keus, ,option.
enlever la peau.
, het vel
heeft het huis voor drie jaren gehourd, en
Opftrooping , yr. action de retrousser, f reil a loud lanais= pour trait
een jaar in
to oussement , —, action d'enlever la peau,
ans , et VIZ an a option.
crctian d'icot cher; aorchure.
Op-
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Optijgen, b. w. (ik tieg en tijgde op, heb
opgetegen en opgetijgd). Zie Aantijgen.
Optillen , b. w. (ik tilde op , heb opgetild),
opheffen , met moeite opnemen, soulever,
lever de terre. Ik kan dat hoot niet —,
fe ne puis soulever ce bois.
Optilling, yr. action de soulever, action de
lever de terre.
Optimmeren , b. w. (ik timmerde op , heb opgetimmerd), irk de hoogte timmeren, &Jar,,
construire , ilever. —, herbouwen, opbouwen , rebdtir, reconstruire , retablir.
Optimmering, yr. action de bdtir ; zie Optimmeren. —, reconstruction.
Optogt, m. aantogt, het optrekken van een
leger, marche, f. In den — zijn, etre en
marche. Het leger is in — naar de itad,
Parmee marche vers la ville.
Optooijen, b. w. (ik tooide op , heb opgetooid), oppronken , oprmukken, opfieren,
orner, parer, embellir attifer, mutter.
Zich —, se parer, s'attifer; fam. se requinquer. Een opgetooid oud wijf, une vieille
requinqude.
Optooijing, vr. action d'orner , de parer, d'embellir, d'attifer,, d'ajuster,, f: ajustement , m.
Optooifel, o. tooi, tooifel, opfchik, ornewent , m. parure, f.
Optoomen, b. w. (ik toomde op, heb opgetoomd), een paard, enz. den toom aandoen,
brider, mettre la bride a. Een paard —,
brider un cheval mettre la bride a un cheval Eenen hoed —, retaper un chapeau. Den rand van eenen hoed — op-.
flaan , retrousser. Hij droeg eenen opgetoomden hoed, it portait un chapeau retrousse.
Optooming, yr. action de brider, (un cheval
etc.) —, action de retrousser, f. retroussement, m.
Optornen , b. en o. w. (ik tornde op, heb
opgetornd); zie Optarnen.
Optrek , tn. verblijf , kamer, logement, appartement, quartier,, m. Ergens eenen
hebben , avow un appartement quelque part.
Optrekbrug ; zie Ophaalbrug.
Optrekken, b. w. (ik trok op, heb opgetrokken), opentrekken, lostrekken, ouvrir en
tirant. Eene flesch —, debaucher une bouteille, ouvrir une bouteille. Een flot
ouvrir une serrure (en tirant it pone). Den
grendel
retirer le verrou. —, over jets
fpannen, als: fnaren (fnaren op een
fpeeltuig fpannen of trekken, mettre des
cordes a un instrument de musique, monter
tin violon, un luth, etc. —, in de hoogte
trekken , naar boven trekken, tirer en haut ,
titer vers le haut, monter, lever. Het gordijn tirer le rideau, ouvrir le rideau,
(op het tooneel,) lever la toile. De ophaalbrug —, lever le pont-levis. De zon
trekt den nevel op , le soleil attire le brouillard ; fig. opbouwen, bouwen, elever, construire , bdtir. hooger maken, booger bouwen, hausser,, rehausser. —, optellen , zamentellen, bijeentellen, addl.
tionner.
opbrengen, opvoeden, (in dezen zin niet zeer gebruikelijk), &ever,
nourrir, donner de Peducation h. o. w.
(met zijn), in de hoogte getrokken worden , opitijgen en verdwijnen , monter et se
dissiper. Pe Mist trekt op, le brouillard se
dicsipe. vocht opgeven, donner de Phutnidite , etre humide ou mouille , e. De vloer
trekt op, le plancher est toujours humide.
—, op de wacht trekken , molter la garde.
De wacht is al opgetrokken , la garde est
dojo mantle. —, opmarcheren, zich op

0PV
899
marsch begeven, se mettre en marche, mat
cher. Het leger trekt op, Parmee se met
en marche. —, (met Hebben), ottrustig
zijn, criailler pendant la nuit. Het kind
heeft den ganfchen nacht opgetrokken ; ik
heb den ganfchen nacht met het kind opgetrokken, l'enfant tea point dorms* de toute la nuit.
Optrekking, yr. action d'ouvrir en tirant,
action de deboucher. —, action de mettre
des cordes , action de mower un violon,
etc. —, action de bdtir, d'ilever ; construction. —, action de hausser,, de rehausser,
rehaussement , m. —, action d'additionner. , action d'elever,, de nourrir; education. —, action de monter et do se dissiper. —, action de mentor la garde. —,
action de marcher; marche.
Optroeven, b. w. (ik troefde op, heb opgetroefd), eerie troefkaart fpelen, troef opfpelen fouer a-tout.
Optuigen , b. w. (ik tuigde op , heb opgetuigd),
harnacher, enharnacher.
Optuiging, yr. harnachement,enharnachement,m,.
Optuijeren, b. w. (ik tuijerde op, heb opgetuuerd), het hoofd met linten verfieren,
parer la tete de rubans.
Opvaart, yr. de vaart of opitijging in de
hoogte, action de monter. Dc — (hemelvaart) van Jezus , Pascension de Jesus-Christ.
Opvallen, o. w. (ik viel op, ben opgevallen),
op lets vallen , tomber sur q. ch.
Opvangen, b. w. (ik ving op, heb opgevangen ,) vangen , ietsin zijnen loop of in zijne
vlugt vangen, prendre, saisir, attraper,,
intercepter. Men heeft eenen koerier opgevangen , on a intercepts un courier; zie On.
derfcheppen (brieven). Eenen dief ,
(vatten ,) saisir un voleur. Bloed in- een
bekken —, (verzamelen , laten loopen ,)
recueillir du sang dans un bassin. Regen(vergaderen,)
water in eenen emmer
recuelllir de l'eau de la pluie dans un seau.
Eenen bal (grijpen,) prendre ou empoigner une balls. Uet wild —, (vangen ,)
rabattre le gibier.
Opvaren, o. w. (ik voer op, ben opgevaren),
opwaarts varen, als: Eene rivier —, monter une riviere , remonter une riviere. Tegen den itroom opvaren, remonter une riviere ; fig. opwaarts Itijgen, in de hoogte
itijgen, monter. Ten hemel (varen,)
mentor au ciel. —, in toorn geraken , s'emporter,, prendre feu, entrer en colere, se filcher; van hier: Een opvarend (opvliegend,
oploopend) mensch, un homme fougueux ,
un homme emportd. —, b. w. door varen
openen, enfoncer ou ouvrir en poussant avec
un bateau, etc. centre q. ch.; zie ock
Varen.
Opvarendheid , yr. oploopendheid , opvliegendheid , disposition a la colere, emportement, m.
Opvaring, yr. action de monter, etc., —, opvaart, ascension , f.; zie Opvaren.
Opvatten, b. w. (ik vattede op , heb opgevat),
vatten en opnemen, ramasser,, amasser,
lever de terre, leer, prendre, recueillir.
Vat uwen mantel op, levtz votre manteau;
fig. Haat tegen iemand concevoir ou
prendre de la haine centre q. q. Achterdocht tegen iemand
concevoir ou prendre
du soupcon centre q. q., former des soupcons- centre q. q.
begrijpen, houden,
nemen, als: lets verkeerd
(verkeerd begrijpen), prendre q. ch. de travers. Ietc
kwalijk
, prendre q. ch. en mauvaise part.
Jets wel — , prendre q. ch. en bonne part.
Ggg3
Op-
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Opvatting, yr. action de ratnasser,, d'amasser,
de lever de terre, de lever; fig. interpretation, conception, We. Eene verkeerde
une fausse Interpretation.
Opvegen , b. w. (ik veegde op , heb opgeveegd), bijeen vegen, zamenvegen, rassembier avec un halal, etc. Veeg het vuilnis
op , ramassez les ordures avec le halal, —,
door vegen reinigen of fchoon maken , essuyer
ou nettoyer (avec un torchon, etc.) Gij moet
de kamer wat faut nettoyer un pen la
chambre.
Opveilen, b. w. (ik veilde op , heb opgeveild), to koop flellen, bij opbod verkoopen 5 mettre en vente, mettre a Penchere,
vendre au plus offrant , vendre au del flier
enclzerisseur.
Opveiling , vr. action de vendre au plus offrant ou au Bernier encherisseur, vente pubiique, f. encherissement, m. enchere, licitatson ,
encan , m.
Opverven, b. w. (ik verfde op , heb opgeverfcl); zie Opverwen.
Opverving; zie Opverwing.
Opverwen, b. w. (ik verwde op, heb opgeverwd ), verwen, de
teindre, peinturer. —,
op nieuw verwen, oververwen peindre on
;eindre de nouveau, repeindre, reteindre; zie
Verwen. — , door verwen verbruiken, employer en peignant ou ten teignant, consumer
en teignant ou en peignant.
Opverwing, yr. action de peindre ou de teindre,
—, action de peindre ou de teindre de nouveau, action de repeindre ou de reteindre.
Opveteren , b. w. (ik veterde op , heb opgeveterd), met veters opwaarts bevestigen, retroussetlavec des aiguillettes ; fig. fam. Iemand
de broek (iemand doorhalen, hem den
mantel uitvegen), laver la tete a q. q. , lei
chanter sa gamme.
Opvijlen b. w. (ik vijlde op, heb opgevijld),
door vijlen glad maken, limer polar avec
de nou'
la lime. —, nog eens limer
veau.
Opvijling, yr. action de limer, ou de limer de
nouveau.
Opvijzelen, w. (ik vijzelde op, heb opgevijzeld ) , met vijzels opwinden 5 lever, dlever
ou hausser avec des machines telles quo verins ,
cries, engine, etc. ; fig. grootelijks verheffen,
zeer roemen , ten hoogfte prijzen , eleven,
loner excessivement, encenser.
Opyijzeling, yr. action d"dlever, etc.; fig. action d'Olever, tie loner, d'encenser,, louange
entree.
Opvisfchen , b. w. (ik vischte op, heb opgevischt), in het water zoeken en daaruit ophalen , pecker, tirer du fond de l'eau. —,
wegvisfchen, als : Wij hebben hier alles opgevischt , nous aeons peche toes les poissons
ici; ook: Cik heb hier alles weggenomen),
fat tout pris id; fig. vinden , pecker, trouver ; deterter,, decouvrir. Waar hebt gib dat
opgevischt? ou avez-vows geld cela?
Opvlechten, b. w. (ik vlocht op, heb opgevlochten), vlechten , tresser tresser de nouveau. —, in de hoogte vlechten , retrousser
les cheveux en les tressant, en les cordelant.
Opvliegen , o. (ik vloog op , ben opgevlogen ,) in de hoogte viiegen , prendre sa volee. De patrijs is opgevlogen , la perdrix
vient de prendre sa volee, a pris sa volee;
fig. fchielijk opftaan, se lever promptement,
impitueusement, soudainement ou brusquerunt. — 2 fuel op iets loopen, coat* avec
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impetuositd sur. fchielijk open gaan of
geopend worden, s'ouvrir rapidement. De
deuren vlogen op, les portes s ouvrtrent rapidement. Door buskrnid in de lucht vliegen , sauter. Het fchip is opgevlogen , le
vaisseau a saute. —, opfluiven, driftig worden , in toorn geraken , s'emporter, se mettre en colere, se fdcher, prendre feu. Om
eene beuzeling vliegt hij op , it se Peke
d'une bagatelle.
Opvlie aend, b. n. oploopend, driftig, opfluivend, opvarend, colere, emporte , e. violent,
e. fougueux , euse. Eon — mensch, en homme emporte, fougueux.
Opvliegendheid, yr. drift, emportement, m.
Opvliening, vr, action de prendre sa volee,
z ie Opvliegen.
Opvlijmen, b. w. (ik vlijmde op , heb opgevlijmd), met eene vlijm openen , ouvrir avec
une lancette.
Opvlijming, yr. action d'ouvrir avec une lancette.
Opvloeken, b. w. (ik vloekte op , heb opgevloekt); zie Opdriesfchen.
Opvoeden, b. w. (ik voedde op, heb opgevoed) , voedfel en onderhoud verfchaffen ,
nourrir, elever. Hij werd door :eene min
opgevoed, it Jut nourri par 'une nourrice.
opbrengen, eene opvoeding geven, elever,, donner de l'education a, prendre soin
de l'education de. Een wel opgevoed jong
mensch, un Pune homme hien eleve , (been
iduged). Slecht opgevoecle kinderen (die
eene flechte opvoeding hebben ontvangen),
des enfants mal dieves m. pl.
Opvoeder, m. die een kind
'
opvoedt, voedftervader,, peke nourricier. celus qui a soin
de l'education d'un enfant, pedagogue. De —
van eenen jongen pries, le gouverneur d'un
jeune prince; zie Opvoedkundige.
Opvoeding, yr. action de nourrir. vorming
des verilands , education, pedagogic. Hun
van — 7 maison d'Oduc'ation, pension ,f , institut, pensionnat , en. Tot de — behoorende , pddagogique. Een bock over de —, tin livre
pedagogique. Eene — aan een kind geven,
donner de Peducation a tin enfant. Eene goede
— ontvangen hebben, etre hien elevd, e.
Eene flechte — ontvangen hebben, etre mal
eleve, e.
Opvoedingsgeflicht , o. institut d'education, tn.
maison d'education, f.
Opvoedingskunst, yr. art d'elever des enfants,
, m. pedagogic.
Opvoedkunde , yr. art d'Olever des enfants ,
pedagogic.
Opvoedkundige, m. homme verse dans la pedagogie , pedagogue.
Opvoedfler, yr. cello qui a soin de l'education
des enfants , gouvernante.
heb opgeOpvoeren, b. w. (ik voerde
voerd), in de hoogte voeren , menet- en haut,
opleiden,
transporter en haut , moister,
naar boven leiden, metier en haut, conduire
en haut. opwaarts voeren , op cone rivier
tegen den firoom , als : Koopwaren den Rijn —,
faire remonter le Rhin a des marchandises
fig. lemands eer ten hoogften top —, elever
l'honneur de q. q. au plus haut degrd ; tie
Prijzen, Roemen.
Opvoering, yr. action de moister, etc; zie Opvoeren.
Opvolgen , 1). w. (ik volgde op , heb opgevolgd),
in iemands plaars komen, iemands opvolger
ssucceder a. (4a n in. In dozen tin
tijn
r `velen
wordl'het'
doo als o. w. met zijn vervoegd),— , involgen, voldoen , suivre, ceder
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waakt), ontwaken, wakker worden, s'iveil.
a. Zijne driften —, se livrer a ses passions,
satisfaire ses passions.
ler, se reveiller.
Opvolger, m. die iemand in een ambt opvolgt, Opwakkeren, o. w. (ik wakkerde op, ben opgewakkerd), eigenlijk wakker worden; dock
celui qui suit.
successeur.
enkel fig. Zich verheffen, fterker worden,
Opvolging, yr. action de succeder, succession.
Bij successivement. —, action de suivre.
toenemen, se ienforcer fraichir,, s'augmenOpvolgiter, vr. celle qui succede. Zij zal mijue
ter. De wind zal wel —, le vent rafraichira, se renforcera.
— zijn, elk me succidera. —, cello qui suit,
qui satisfait, qui cede a.
Opwakkering, vr. fig. action de fratchir, de
se renforcer ; augmentation, fraicheur.
Opvollen, b. w. (ik voids op, heb opgevold);
zie Opvullen.
Opwarmen, b. w. (ik warmde op, heb op el
Opvouwen, b. w. (ik vouwde op , heb opgewarmd) , weder warm maken , rechauffer.
rechatiffer des pommes de tervouwen), behoorlijk vouwen, paver, replier,
Aardappels
mettre dans son pli.
re ; van hier : Opgewarmd eten , du rechaufOpgewarmde fpijs
des
viandes
richauffees.
Opvreten, b. w. (ik vrat op , heb opgevreten),
fe,
guIzig ovten, devorer, avaler, engloutir,
eten , manger du rechauffe. Opgewarmde
(van dieren) , manger. —, alles vreten,
to ij , du café repose. fig. Eenen ouden twist
niets overlaten , manger tout, manger entie, (een verouderd*en reeds vergeten gefchil
rement; fig. Iemand (iemands goed verweder ter bane brengen), reveiller d'ancien(linden of doorbrengen) , depenser le bien
nes dissensions , d'anciennes disputes , reveiller
d'autrui, ruiner q. q. —, van metalen , verle chat qui dort; fam. Ouden kost weder —,
teren , corroder, ronger. De roest heeft flat
(telkens over dezelfde zaak fpreken), parlor
ijzer geheel opgevreten, la rouille a corrode
toujours de la memo chose, parlor d'une choce fer.
se qu'on avait deja oubliie. Dat is opgewarmOpvreter,
celui qui divore, etc ; zie Opde , herhaalde, kost, c'est une pens* rebattue.
vreten.
Opwarming, yr. action de rechauffer, etc.
Opvullen , b. w. (ik vulde op, heb opgevuld), Opwasfchen, b. w. (ik wiesch op, heb opgevol maken, geheel vullen, emplir, remplir,
wasfchen), door wasfchen reinigen of fchoon
embourrer. Een vat wijn remplir tin tonmaken, laver, ecurer, nettoyer. Het linnen
neau de yin. —, opproppen, volfloppen , far.
—, laver le lingo. —, door wasfchen opneZich met fpijs en drank —, eatcir
men , met water van den grond, lever en
piffrer, gorger, remplir sa bedaine.
lavant , titer ou faire disparaitre avec de
Opvuller, m. celui qui emplit, qui remplit.
l'eau. —, door wasfchen wonden scorcher,
Opvulling, yr. action d'emplir, de remplir, f.
blesser ou dichirer en lavant. Zij heeft zich
remplissage, remplage , m.
de handen opgewasfchen, elle s'est dichirde
Opvulfel, o. hetgene, waarmede iets opgevuld
ks mains en lavant. —, door wasfchen verwordt, farce, f. remplissage , m.
bruiken , employer en ?avant, consumer en laOpwaaijen, b. w. (ik waaide en woei op, heb
vant. De waschvrouw heeft al de zeep opopgewaaid), naar de hoogte waaijen, opgewasfchen , la blanchisseuse a employe toute
waarts of omhoog waaijen, waaijend oproela provision de savon en lavant le tinge.
ren „fa ire lever en soufflant. De wind waait Opwasfching, yr. action de laver ou d'ecurer,
bet Itof op, le vent fait lever la poussibre.
etc.; zie Opwasfchen.
, door waaijen openers , open waaijen, Opwasfen , o. w. (ik wies op, ben opgewasouvrir en soufflant. De wind heeft het venfen), in de hoogte wasfen, opgroeijen, opfter opgewaaid, le vent a ouvert la fenetre ,
kweeken , croltre , grandir, venir en dge,
la fenetre a ete ouverte par le vent. — o.
devenir grand, e. mower, s'elever. Deze pew. (met zijn), hard waaijen , fterk waaijen,
renboom is hoog opgewasfen, ce pokier est
venter fort, faire an grand vent. De wind
titre
monte fort haut. Met elkander
zal nog wel wat —, (nog wel wat fterker
yes , es , ensemble ; fig. In deugd — , (deugclworden), le vent fraichira, se renforcera.
zaam worden), devenir vertueux, euse. Gij
naar boven waaijen, door den wind opzijt niet tegen hem opgewasfen, ( niet tewaarts gevoerd worden, etre emporte, e. par
gen hem beftand, gij kunt hem het hoofd
le vent. Mijn hoed waaide op, le vent em.
niet bieden), vows n'etes pas en etat de lui
porta mon chapeau. —, open gaan door den
resister, vows Rtes inferieur a lui en forces.
wind, etre ouvert, e. par le vent. Het venHij is tegen u opgewasfen, it est en itat de
fter is opgewaaid, la fenetre est ouvertepar
vows faire face.
le vent, le vent a ouvert la fenetre.
Opwasfing, vr. action de croitre, de grandir,
Opwaarts , bijw. omhoog, naar boven , en baut,
groei, crue, croissance.
grandissement, m.
vers le haut. — tegen de hoogte op, berg Opwater, o. opperwater, bovenwater ; zie Opop, centre-mont. — gaan, monter.
perwater.
Opwachten, b. w. (ik wachtte op, heb opge- Opwegen, b. w. (ik woog op, heb opgewowacht), op iemand wachten , attendre. 1k
gen), ophalen, optrekken, zoo zwaar zijn,
zal hem bij de kerk
je Pattendrai pros
dat een last wordt opgetrokken, poser , bade Peglise. plegtig ontvangen, attendee
lancer , egaiker en pods, poser autant. Dat
q. q. pour le recevoir ou pour le saltier. —,
blok kan het gewigt niet co billot nepese
bij iemand zijne opwachting maken, rendre
pas autant que le poids; fig. Tegen goud—,
ses devoirs a q. q., rendre ses respects a q.
(zeer veel daarvoor betalen , tegen eenen
q. (bij iemand zijn hof maken), faire sa
zeer hoogen prijs koopen), acheter au poids
cour a q. q.; (bij iemand een bezoek aflegde l'or, acheter trop cher. Dat wordt tegen
gen) , rendre visite 4 q. q. (iemand volgen,
gond opgewogen, cela se vend au poids de
tot iemands gevolg behooren), etre a la suite
Por. —, (aan lets gelijk zijn), igakr, bade q. q., accompagner q. q.
lancer, etre egal, e. contre-peser,,compenser.
Opwachter,
serviteur, soupirant, galant.
Uwe gronden zijn veel te zwak , om de mijOpwachting, yr. action d'attendre , etc.; zie
ne te kunnen —, vos raisons sent leaucoup
Opwachten.
als: Zijne — bij iemand
trop foibles pour pouvoir contre-peser les mienmaken , (iemand opwichten ); zie Opwachten.
nes.
Opwaken, o. w. (ik waakte op, ben opge- Opwekken , b. w. (ik wekte op heb opgewekt),
wahGgg4
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wakker maken , wekken om op ,te flaan
eveiller, reveiller. Gij moet mil om_ zeven
wren — 7 it faut m'eveiller a sept keures.
weder levend, maken, iemand het levee
weder geven, ressusciter. De dooden zullen
worden opgewekt, les worts wont ressuscites; fig, levendig maken, opvrolijken , vrolijk en opgeruimd maken , eveiller, egayer,,
rendre gai, e. encourager; hiervan het verl.
deelw. Opgewekt , your: Vrolijk y opgeruimd ; zie Opgewekt. aanzetten , aanporren , aanfporen, exciter, animer, encourager, inciter, vivifier , reveiller, aiguiser. Den eetlust van iemand — , aiguiser;,
ragon'ter Pappetit de q. q.
Opwekkend 5 b. n. (in de geneeskunde ,) betgene opwekt, prikkelt , prikkelend, excitaive , stimulant 5 "e. Een — middel,
remade excitatif, stimulant; un excitatif. —,
ftichtelijk, flichtend , hetgene fticht of opwekt , edifiant , e. Eene opwekkende preek ,
un sermon edifiant.
Opwekking, yr. action d'eveiller, tie reveiller.
—, action de ressusciter, resurrection; fig.
action d'igayer,, d'eveiller,, de rends e gai ,
e„ — action d'exciter, d'animer, &encou,d'inciter , de reveiller, d'aiguiser;
rager,
excitation, exhortation, vivification. Door
de — van zijnen eetlust, en aiguisant son
appetit.
Opwellen, b. w. (ik welde op , heb : opgeweld), opgeven , opbrengen , jeter. —,
even opkoken , een weinig koken, faire
bouillir legarement. o. w. (met zijn)
opborrelen , in de hoogte wellen , iu eene
hevige beweging geraken, sourdre, jaillir ;
fig. Zie Opbruifen.
Opwelling 5 yr. opborreling , ebullition, f.
bouilionnement , m.
Opwentelen , b. w. (ik wentelde op, heb opgewenteld), naar de hoogte wentelen, router en haut. Wentel dien fleen op , roulez
cette pierre en haul'.
Opwenteling, yr. action de rouler en hunt.
Opwerken , b.
(ik werkte op heb opgewerkt , naar boven werken , travailler a
aire monter,, monter. Werk die fleenen op,
fmontez
ces pierres. —, werkend verbruiken ,
employer, consumer. Hij heeft alles opgewerkt, (verbruikt.) it a tout employe,.
Opwerken, b. w. (ik wierp op, hell- opgeworpen), door tegen of Lets te , werpen 01)e-hen
ouvrir d'un jet. Hij wierp het venfler met
eenen fteen op, it ouvrit la fenette d'un
coup de pierre, driftig openen , ouvrir
brusquement. Hij wierp de deur op ,. it ouvrit brusquement la porte. , in de hoogte
werpen , omhoog werpen , jeter en haut ou
vers le hunt, rejeter. De zee werpt fchuim
op , la mer fete de Pecume. Het water
werpt blazen op, (er komen blazen op het
water,) l'eau fait des bouteilles ; fig. Eene
(eene fchans aanleggen, maken,
fchans
vervaardigen,) clever, construire ou faire
(eene vraag doen,
tin fort. Eene vralag
yoorftellen , oppereu,)proposer tine question.
, (van Lets beginnen
Een balletje van,iets
te fpreken , van' lets reppen,) zie Bal. Zich
tegen iemand , (zich tegen iemand vet.zetten , tegen iemand opitaan ,) se soulever
on se revolter contre q. q., s'opposer a q. q.
s'eriger en . . . , se faire
Lich tot . . .
reconnoitre pour . . . Zich tot aanvoerder
s'eriger en chef d'un parti.
eener partij
Zich tot koning —, usurper la couronne.
oprispen , rejeter ; zie Oprispen.
()pwerping, yr. action d'ouvrir d'un jet.
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action de jeter en hant ,etc.; zie Opwerken,
tegenwerping, objection. — ,00rftel propod tion (dune question). — oprigting, action
d'elever, action de fiiire on de construire
(un fort , etc.) erection; zie Opwerpen.
Opwiegen b. w. (ik wiegde op , heb opgewiegd), fig. opbrengen ; op yaeden, elever,
noun ir. — , van der jengd of onderwijzcn
en opleiden, instiuire des Penfance.
Op-wijzen , b. w. ( ik wees op, heb opgewezen ),
met opgeflokene vingers aantoonen , montier
avec le doigt, montrer du doigt, faire var.
Opwinden, b. w. (ik wand op, heb opgewonden), in de hoogte winden i omhoog
winden 7 , opvijzelen , guinder , hausser ,
lever en haut au moyen d'un guindal ou
d'une autre machine semblable. —, op Leis
winden, of op elkander winden, devider,
pelotonner. Garen —, (winden ,) pelotonner
du fil , mettre-du flu en peloton,enpelote.—,
hetgene afgeloopen is , weder opwinden,
remonter. Een horlogie (horologie) —, remower tine montre; fig. aan den gang helpen,
aanzetten , aaniporen , inciter , exciter,
instiguer, animer,, encourager.
Opwinder, m. celui qui remonte , etc.; zie
Opwinden ; fig. instigateur.
Opwind.ing , yr. action de lever, de guinder,
de hausser, f, guindage, m; fig. action
d'exciter, d'inciter, incitation.
Opwippen , b. w. (ik wipte op , heb opgewipt), naar de hoogte wippen, lever , soulever. Gij zult de plank —, vous souleverez
la planche. —, o. (met zijn,) naar de
hoogte wippen , se lever en bascule ; fig.
(haastig van zijnen noel
Van zijnen floel
oprijzen ,) se lever promptement de sa chaise.
berner.
In eenen deken
Opwisfchen , b. w. (ik wischte op , heb opgewischt); zie Opvegen.
Opwisfelen, b. w. (ik wisfelde op, heb opgewisfeld), door wisfelen verzamelen, rassembler en changeant; &hanger.
Opwisfeling, yr. action tie rassembler en changeant, f. echarge, m.
Op-wrijven, b. w. (ik wreef op , heb opgewreven), door wrijven wonden , icorcher
ou blesser en frottant. —, door wrijven
open doen gaan, ouvrir en Ii-ottatit.
wrijvend reinigen, fcboon wrijven, frotter,
polir,, lustrer. —, op nieuw wrijven, nog
eens wrijven, overwrijven, frotter de now•
veau. wrijvend verbruiken, consumer
on employer en frottant.
Opzadelen, b. w. (ik zadelde op; heb opgezadeld), den zadel opleggen, seller. Len
lastdier
bdter.
Opzadeling, yr. action de seller, de bdter.
Opzagen , b. w. (ik zaagde op , heb opgezaagd), met eene zaag openen , openzagen,
loszagen , ouvrir avec la scie, ouvrir en
sciant. —, door zagen wonden, blesser,
alles
ecoreher ou dechirer en sciant.
zagen, scier tout entierement. Zij hebben
al het bout reeds opgezaagd, its ont deja
scie tout le bois; fig. fam. —, van een Hecht
vioolfpeler,, racier le boyau.
Opzakken , b. w. (ik zakte op , heb opgezakt), in zakken doen, ensacher, mettre
dans un sac , mettre en sacs ;, fig. heimelijk
in den zak fteken, empocher, glisser furtivement dans sa poche.
Opzamelen, b. w. (ik zamelde op, heb opgezameld), bijeen zamelen , verzamelen ,
recueillir , ramasier , amasser , rassembler;
fig. De ftemmen — recueillir les voix on
lei suffrages.
op.
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Opzameling, yr. action de rocueillir, ramasser, d'amasser; fig. — der fternmen , action
de recueillir les voiqc,ou les suffrages.
Opzeggen, b. w. (ik feide op, heb opgezegd
en opgezeid), luide herhalen , oplezen ,
tine, reciter. Zcjne lei —, reciter sa lecon.
De vragen in de kerk —, (de catechismusvragtn beantwoorden), reciter le catechisme
Peglise, dire son catechisme a Peglise. —,
-zeggen , dire , declarer. Zeg op, wie heeft
het gedaan, dztes ou parlez, qui Pa fait? —,
intrekken , herroepen , berigt van iets geven,
prevenir q. q, qu'on a dessein de résoudre,
(an contrat ou tine autre convention). Iemand eenen koop prevenir q. q. qu'on
rompt le marche. Zijn huisheer heeft hem
de huur opgezegd (heeft hem kennis
gegeven dat hij het gehuurde moet verlaten ) , son hilte lui a donne cone , son
byte lui a signifie qu'il alt a part:r (dans
tin cot tain temps). IVIijn koetfier heeft mij de
dienst opgezegd, (heeft mij gezegd, dat hij
mime dienst wil verlaten), mon cocker m'a
donne conge. Iemand een kapitaal —, (hem
doen weten, dat hij een kapitaal moet terug
geven) , prevenir q. q, de la levee d'un capital. Tot opzeggens toe, jusqu'a ce qu'on
avertisse que l'engagement dolt finir, —
vernietigen , annuler, abroger;
afiland
doen, renoncer ; fig, Iemand de vriendfchap
(iemand verklaren dat men den yriendfchappeliikeu omgang met . hem wil breken), declarer a q, q. qu'on vent rompre
avec lui.
Opzegging, vr. action de dire ou de reciter,
, affland , avertissement
recitation, f.
qu'on renonce 4 q, ch. cone , renonciation. — der huur , cone , on, revocation d'un
bail. Zie Intrekking.
Opzeilen , b. w. (ik zeilde op , heb-opgezeild),
bezeilen, attain-Ile ess faisant voile, atteindre en naviguant. , naar boven zeilen,
opwaarts zeilen moister ou remonter apleiva voiles; fig. Wij kunnen Bat niet — 5 (wij
kunnen hat niet uitvoeren), nous ne pouvons
pas executer cela. Hij kan dat huishouden
(hij kan de kosten van dat huisniet
houden niet goedmaken), it ne saurait maintenir ou entretenir ce ménage. o. w.
(met ,. zijn), verder zeilen, faire voile plus
loin , naviguer plus loin.
Opzenden, b. w. (ik zond op, heb opgezonden), naar boven zenden, envoyer en leant,
naar wal zenden,
envoyer vets le haut.
verzenden, envoyer , exervoyer a terre.
fenverrai
paler. Ik zal die papieren
ces papiers.
Opzet, o, fig. toeleg, voornemen, dessein premedite , propos deliberd, m. resolution, f.
Len boos —, tin mechant dessein. Met —,
de dessein foe me , de dessein premedite, de
propos delibere , a dessein , tout exprbs. Ik
hell het niet met — gedaan, je ne Pai pas
fait 1-dessein. Hij heeft het niet uit vergisfing met — gedaan, ii n'a pas fait cela
par megarde , mais a boa dessein.
Opzetteltik , b. n, met opzgt, met voorbedachten rade , pt emedite , e, delibere, e. fait , e,
de dessein forma, fait, dessein, de propos delibóre. Eene opzettelijke boosheid ,
tine malice primeditee. bijw. de.-4essein
forme, de dessein premedlte, de propos deli
bore, a dessein, tout expres, a bon dessein.
Opzetten, b. w. (ik zettede op, heb opgeiet),
openzetten, openen, ouvrir. Hij heeft alle
deuren en venflers opgezet, it a ouvert toutes
les pontes et les fenitres.— , in de hoogte zet-

0PZ
903
ten, overeind zetteia, dresser, eloyer mettre debout , mettre sur son seant , mettre debout sur ses plods , mettre en piles, emplir.
De kegels —, dresser les piles. De fchtiven
—, dresser les pions. Zljne knevels , reempiler du
brousser la moustache. Hout
boss. Het zegel er y apposer le sceau;
fig. Geld in het feel —, (geld in het feel
wagen), mettre de l'argent au feu. Goed en
bloed voor iemand —, (geld en seven your
iemand wagen), hasarder ou sacrifier sa vie
et son bien pour q, q. aanhafen , aanporren, aauzetten, exciter, instiguer, inciter , animer, pousser, porter. tAj is opgezet , on Pa instigue. —, op iets zetten,
mettre stir q. ch. , mettre. Den hoed —,
mettre le chapeau, mettre son chapeau, se
couvrir. Iemand eerie kroon mettre tine
couronne a q. q. , le couronner. Het eten —,
(op de tafel zetten) , servir les viandes ,
server la table, couvrir la table de mets ;
fig. demand hoens — 5 (iemand tot eenen
horendrager maken), planter des comes a
q. q., faire q, q. cocu. —, beginnen, aanvatigen, commencer. Breiwerk—, commencer
tin tricotage. Eenen winkel —, commencer
une boutique. Eene fchool —, commencer
une Ocole. — 5 bij ambachtslieden, eenen
Bezel aannemen, hem vast werk geven, engager. —, eenen prijs verhoogen, opflaan,
als: Het brood —, (den prijs van het brood
verhoogen), hausser ou augmenter le prix
du pain. Het brood is opgezet, le pain est
augments de prix. —, bedriegen, bedotten,
tromper, duper. Hij heeft reeds verfcheidene heden opgezet , al a déjà tromps nombre
de gins. fam. Onverwacht komen bezoeken en zich braaf laten onthalen, visitor,
faire visite. Wij znllen u in den loop van
den winter eeus , noes vous visiterons
dans le cours de Phiver; opgezet van aangezigt ; zie Opdragtig. De kunst van doode
beesten op to zetten, taxidermie. (*).
Opzettiug, yr. action d'ouvrir. —, action de
dresser. —, action de tromper, de duper,
duperie. —, action d'augmenter le prix,
augmentation de prix. —, van een zegel,
bezegeling, apposition d'uirsceau.
Opzieden , b. en o. w. (ik zood op , heb opgezoden); zie Opkoken.
Opzieding, yr. het opzieden ; zie Opkoking.
Opzien, 0. w. (ik zag op, heb opgezien),
naar de hoogte zien, omhoogzien, regarder
en haut , regarder vers le haut, lever les
yens jeter la vue en haut. Zij dorst niet
(zij Borst de oogen niet opflaan), elle
n"osa pas lever les yeux; fig. van verwondering in de hoogte zien, voir avec etonnement, s'etonner. zult er van —, (Gij
zult er verwonderd over fiaan), cela vous
etonnera, vous en serez Otonni, e. wins vousen etonnerez.
Opzien, o. de daad van opzien, action de re!
garden, en haut, de lever les yeux; fig. Veel
makers, , veel baren, (veel gerucbt maken), causer beaucoup d'etonnement, faire
beaucoup de bruit. Hij maakt veel — in de
wereld, it fait beaucoup de bruit dans le
monde, it fait beaucoup d'eclat, it fait parler de
Opziener, m. (iemand, die het opzigt over
lets heeft,) inspecteur, surveillant, intendant.
— over het zeewezen, inspecteur de la marine. — eener fchool, recteur. — (Weleer)
over het gedrag der krijgslieden, privdt de
Parmie. — op de binnenlandfche vaart , buissonnier. — der kerk, (ouderllug), canducGggs
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teur-,encien, eccldsiarque. — over het laden
en losfen van het zout, sacquier. — over de
ontlading, dechargeur,, debardeur.
Opzienersainbt , o. anibt`of post van eenen opziener, charge d'un inspecteur, inspection,
intendancy , direction, surveillance, f.
Opzienfler,, vr. vrouw,, die het opzigt over lets
heeft, inspectrice , surveillante , direct? ice ,
gouvernante. — over kleine kinderen, bonne,
mie; over eene jonge dame (in Spanje), duegne.
Opzigt, 0. zorg voor jets, zorg over jets,
inspection, intendance, direction, conduite,
. Het —over de werklieden hebben, avoir
fl'inspection
sur les ouvriers. Het — over de
gebouwen , Pintendance des bdtiments. Het
— over de flads gebouwen hebben, avoir la
conduits des bdtiments de la ville. Her —
over een jong mensch hebben, avoir la conduite d'un jeune homme. Deze gevangene is
onder uw ce prisonnier est a votre charge. Hij is onder het — van zijnen voogd,
it est sous lee yeux de son tuteur. Het —
over de paarden hebben, avoir soin des chetoevertrouwen, convaux. Aan iemands
betrekking , consifier au soin de q. q.
a cet
deration, f: egard, in. In dit
egard, dans ce cas. Ten opzigte van, met
— tot , a Pegard de, eu egard a, quant
par rapport a, relativement a. Ten opzigte
van mij , ten mijnen opzigte , a mon egard.
Met — tot zijne verdienfte, en egard a son
merite.
Opzigtelijk, b. n, betrekkelijk, relatif, lye.
bijw. relativement a.
Opzigter,. m. inspecteur, surveillant , directear, Intendant. — over rijwegen, ftraten,
voyfr.— over fie gevangenen op een fchip,
prevdt marinier; zie Opziener.
Opzigtig, b, n. te fierk in het oog vallenct,
crop eclatant ; e. qui donne trop dans les
lee yeux, trop vopnt, e. geiie opzigtige
kleeding, un habittrop,voydnt.
Opzigtigheid, vr. qualite de ce qui est trop
eclatant.
Opzigtfter; zie Opzienfter.
Opzijn , o. w. (ik was op, ben opgeweest),
eigenlijk met uitlaFing van een ander werkwoord, nit of buiten het bed zijn, op de
been zijn, opgeftaan zijn , etre leve, e. titre
debout. Hij is nog niet op, (nog niet opgethan), it n'est pas encore leve ; it n'est
pas encore hors du lit. Is mijn Heer op?
(is mijn Heer bij de hand ? kan men
hem fpreken?) monsieur, est-il visible? —,
opflaan , het bed verlaten , als : Des morgens vroeg —, se lever de grand matin. Jk
ben des morgens altijd'vroeg op, je me leve
soujours de grand matin. — , open ftaan ,
los Haan, etre ouvert , e. —, verteerd zijn,
weg zijn etre consume, e. etre employe, e.
etre mange,
e. etre ba, e, etre depensd, e.
'
etre brittle, e. Alles is op, tout est consume.
Opzingen, b. w. ik zong op, heb opgezongen) , beginnen te zingen , commencer a
chanter, se mettre a chanter. Zing eens
op. , chantez-moi un air.
Opzitten, o. w. (ik zit op, heb opgezeten),
opgerigt zitten, overeind zitten, etre assis,
e. etre sur son scant. In het bed —, etre
assis, e. dans son lit. —, buiten het bed
zitten, etre assis, e. hors du lit, etre debout, etre leve, e. opblijven, niet naar
bed gaan, veiller. Des avonds , des
nachts laat (des avonds of des nachts
laat naar bed gaan), se coucher fort tard.
Wij hebben den gaufchen nacht opgezeten,
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(zijn niet naar bed geweest), nous ne nous
sommes pas couches :owe la nuit, nous avons
veille touse la tuft, nous avons passe la- nuit
hors du lit. — , op de achterfle pooten
zitten, gelijk de hoiden , enz. doen , se
tenir sur ses pattes de derriere ; — vankippen
jucher; fig. lk zal hem wel
op het rek
(ik zal hem wel tot rede wdten te
doen
brengen), je saurai bien le mettre a la raison. Hij kan wel (.hij weet iemand goed
honig oin den mond te imeren), it snit cajoler ou flatter a merveille. Met hangende
pooten voor iemand —, (hem in alles gehoorzamen, in alles naar iemands pijpen danfen), °belt- q. q. en tout. —, (met zijn),
zich te paard zetten, inzonderheid wanneer
men van de ruiterij fpveekt, monter a cheval.
De ganfche adel moet , (moet zich ten
flrijde rusten), on a convoque Parribre ban.
Opzitter, m. fig. vleijer, pluimftrijker,flatteur,
cajoleur.
Opzoeken, b. w. (ik zocht op , heb opgezocht), naar lets zoeken , pogingen aanwenden om iets te vinden, chercher,, rechercher,
faire la recherche de, (bij de, jagers.), pezoeken en vincien, als : Die hond
ter.
ce chien apporte,rapporte tout.
kan
Opzoeking, yr. action de chercher, de rechercher; recherche , quite.
Opzolderen , b. w. (ik zolderde op, -heb opgezolderd), zolderen , op zolder leggen ,
opleggen, serrer au grenier, mettre au grenier, emmagasiner, mettre en magasin. Dit
-koren moet opgezolderd worden , men moet
dit koren fact mettre ce bled au grenier.
Opzoldering, yr. action de mettre ou de serrer au grenier, action d'emmagasiner,action
de mettre en magasin.
Opzouten, b. w. (ik zoutte op, heb opgezouten), inzouten , in hat zout leggen om voor
bederf te bewaren , saler, mettre dans le
sel; fig. laten liggen, bewaren, nog niet gebruiken of verkoopen, garder , conserver.
Opzouting, vr. action de garder, de saler.
Opzuigen , b. w. (ik zoog op, heb opgezogen), alles zuigen, sucer entierement. Ailes
sucer tout. —, open zuigen, door zuigen openen, ouvrir en sucant.
Opzuipen , b. w. (ik zoop op, heb opgezopen),
gulzig opdrinken , boire goulument , boire
tout. Hij heeft al het bier opgezopen, ilabu
toute la biere; fig. met zuipen doorbrengen , verzuipen, depenser par la debauche,
consumer en debauche.
Opzwalpen, b. w. (ik zwalpte op, heb opgezwalpt), zwalpend opfpoelen, opwerpen,
opbrengen, jeter en haut, rejeter. Goud
jeter de l'or.
Opzwelgen, b. w. (ik zwolg op, heb opgezwolgen) , inzwelgen, opflokken; zie In, zwelgen.
Opzwelging, y r. inzwelging, opflokking; zie
Inzwelging.
Opzwellen , o. w. (ik zwol op , ben opgezwollen), hooger worden, zich uitzetten,
enfler, s'enfler,, gonfler, se gonfler, boufer , grossir, regonfier, got ger, tumefier.
fZoodra
hid gegeten heeft, zwelt hem de.
maag op, des qu'il a mange l'estomac
gonfte.' Het — des bulks, le gonflement
ventre. Het — des ligchaams door de waterzucht , l'enflure de l'hydropisie. Hij heeft
een opgezwollen ligchaam, it a te corps enfie, le corps boursouffle. De rivier zwelt op,
la riviere Nenfle, s'enfle, regonfle, les eaux
de la riviere s'enflent et s'elevent. Opge.
zwol-
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zw011ene oogen, des yezix boursouffils , m.
pl. Opgezwollen tandvleesch, de la gencive
tumefiee. Het paard heeft opgezwollene
beenen, le clieval a les jambes gorgies; fig.
van boosheid (ten uiterfle boos worden ; zich grootelijks vertoornen ) enfler
de rage , se goofier de rage , bouffir de colere.
Opzwelling , yr. opblazing , action d'enfier,
de gonfler, etc.; zie Opzwellen. — tumefaction, extumescence, boursouffiure 9 intumescence, dioncose. Er is eene —, zvvelling aan
dezen arm, it y a sine tumefaction tl ce bras.
— van den onderbuik in de rotkoorts, (in
de geneesk.) meteorisme , tn. fierke — der
beenen , mesallerie. — tier borften door overvloed van melk, sparganose. — , hoogdravenheid , bouffissure 5 (van het water ,)crue,
haussement, nt.
Opzwemmen, o. w. (ik zwom op , ben opgezwommen), boven zwemmen , surnager. De
kurk zwemt ; drij ft , op he c water, le liege
surnage sur l'eau.
opwaarts zwemmen ,
nager. Tegen den ftroom
nager contre
le courant.
Opzweren , b. w. (ik zwoer op , heb opgezworen ) , met eenen eed toeeigenen, affirmer
par serment que q, ch. appartient a q. q.
Iemand een kind —, attribuer son enfant a
q. q. par serment.
Opzwieren, b. w. (ik zwierde op, heb opgezwierd), opfchikken, optooij en , opfmukken , zwierig maken, orner, parer, attifer.
Orakel , o. godfpraak , het gemeenlijk raadfelachtige antwoord der goden door de priesters , oracle, m. Goddelijke orakelen , des
oracles divins, pl. des propheties, 1: pl.;
zeer wijze man of vrouw, homme fort sage,
me femme fart siege. plaats, waar orakels of godfpraken werden gegeven, oracle, m.
Orakelblad, o, feuille qui contient l'oracle,
Orakeltaal vr. als : — fpreken (als een orakel fpreken), parler d'un ton d'oracle.
Oranje, b. n. oranjekleurig, de couleur d'orange, orange, e.
lint, ruban orange 9,m.
o, oranjekleur,, couleur d'orange, f.
orange m. —; oranjefchil , zie Oranjefchil.
Oranjeappel,
appel van den oranjeboom,
orange, f. Groote zure
bigarade,
Oranjebloefem ,
bloefem aan den oranjeboom, fleur d'orange, f. gees t van —, nerolie
Oranjebloefemwater, o. eau de fleur d'orange
Oranjeboom, m oranger, tn.
Oranjedrank , m; zie Oranjefap.
Oranjegezind, b. n. in de Nederl. gefchiede, nis , de oranje-partij of het huis van Ora*
toegedaan attache , e. a la maison d'orange.
Oranjekist , yr. kist voor oranjeappelen ,
caisse a oranges.
Oranjeklant , m. vriend van het huis van Oranje, ami de la maison d'Orange.
Oranjekop , m. zekere worm , aardkrekel ,
waaruit de meikever voortkomt, courtiliere , f:
Oranjekleurig, b. n. couleur d'orange, de couleur d'orange, orange, e.
Oranjelieden , oranjelui, m. meerv.; zie Oranjeman.
Oranjelint , o. oranjekleurig lint, ruban orange , tn.
Oranjeman ,
(meerv. oranjemannen) , man,
die oranjeappels verkoopt , vendeur d'oranges, —, (meerv. oranjelieden, oranjelui), voorftander van het huis van Orange,
oranjeklant, ami de la maison d'Orangc.
Oranjepeer, vr. zekere fraaije gele peer, sorte
de pare, poire d'orange.
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Oranjerij yr. warme kas, inzonderheid voor
oranjeboomen 9 orangerie.
Oranjefap o. oranjedrank , orangeade, f.
Oranjefchil, yr. ecorce d'orange, f: Ingelegcre
oranjefchillen , orangeat, tn.
Oranjefnippers, m. meerv. orangeats.
Oranjeviag, yr. oranjekleurige vlag, pavilion
orange.
Oratie , vr. (ond, woord) redevoering, oralson, harangue, f., discours , tn.
Orberen, b. w. (ik orberde, heb georberd),
gebruiken, (om het voor bederf te bewaren) , rendre , consumer, faire usage de,
se servsr,de.
Orde yr. geregeldheid, regelmatige fchikking,
ordre 9,arrangement , melisposition, categorie.
Zonder —, (door elkander, verward) , sans
ordre, pele-mele 9 en confusion , confusement.
In — brengen, (fchikken, regelen), rnettre
en ordre, arranger, disposer. Alles is bij hem
in de beste —, tout est dans un grand arrangement chez luie In — houden , tenir en bon
ordre. Hij is een man van —, (een man , die
van ordelijkheid houdt), c'est en homme
d'ordre , c'est un homme qui aime l'ordre. — in
eten en drinken houden, (geregeld eten en
drinken) , vivre de regime. — op zijne zaken
fiellen , (zijne zaken regelen), mettre ordre
ses affaires , arranger ses affaires. —, in de
bouwkunde, bouworde 9 bouvrtrant , ordre,
tn. De vijf order zijn: de Toskaanfche , de
Dorifehe , de jonifche , de , Corinthifche en,
tie zamengeftelde, les cinq ordres &architecture sont: le toscan ou rustique, le dorique,
Pionique, le corinthien et le composite. —,
gezelfchap van menfchen, die onderling verbonden zijn, ordre
Ridderorde , ordre
de chevaleties. De Malthezer
l'ordre de
Malte. Geestelijke — 9 ordre ou communautd
de religieux.
orcieteeken , ordre. Hij
draagt vier ordes
porte quatre ordres.
Ordeband of lint , o. cordon, ordre, m.
Ordelijk , b. n. in orde, geregeld, en ordre,
regulier, ere, rigid , tnethodique. Een
— man, un homme d'ordre , un homme qui
ain2e l'ordre. Een
gedrag , sine conduite
reguliere.
bijw. regulihrement, avec ordre, mithodiquement.
Ordelijkheid, vr. ordre,
regle, tnethode,
—, regelmatigheid, regularite, symetrie.
Ordeloos,
n. ongeregeld , zonder orde,
derange, e. mal reed, e. confus, e. sans
ordre,irregulier,
bijw. sans ordre,
confusement, pole-mole.
Ordenans, yr. (ond. woord), bij het krijgswezen, man ten dienste van eenen officier,
om orders over te brengen, ordonnance,
Op — zijn, etre d'ordonnance.
Ordenen , b. w. (ik ordencle, heb geordend),
fchikken, regelen, in orde brengen, mettre
en ordre, arranger, disposer, ranger, ordonner regulariser. Tot priester — ,
ordonner ptétre ; van hier: Geordend , als:
geordend perfoon, (geestelijke,) clerge ,m,
Ordening, yr. het ordenen, action de regler,
etc. — inzond. ordination.
Ordesbroeder, m. kloosterbroeder,, religieux,
regulier.
Order, yr. bevel, last, ordre,commandement,
in. injonction, jussion,' consigne e De,— aan
eene fchildwacht geveit,' consigner. Gij moet
wachten tot nadere faut attendre de
nouvelles ordonnances. :Betalen aan den Neer
de C. of , payer a 'Mk. deC. ou 4 son ordre.
Ordinans; zie Ordenans.
Ordinantie y r. (ond. whord ,) bevel, ordre,
fchikking, arrangement, tn. disposition.
Or-
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Ordinaris, tn. publieke tafel, ordinaire, m.
table d'heite, f: restaurant. — houden, terair In eenen eten , diner ou
souper d une table
kloosterbroeder, religieux,
Ordersbroeder,
regulier.
Ordinarishouder, m. traiteur, restaurateur.
Ordineren , b. w. (ik ordineerde, heb geordineerd ) , fchikken , ordonner, disposer. —
bevelen , ordonner , commander.
ordre, regleOrdinering, vr. ordonnance,
went , m.
Ordonnantie, yr. bevel, order, voorfchrift ,
ordonnance, f. edit, reglement , m. om
to betalen, mandement , m. De — van
eenen arts, van eenen geneesheer , l'ordonnance ou la recette d'un midecin. —,
bij fchilders, inrigting, ordonnance. De —
eener fchilderij , !'ordonnance d'un dessin.
Ordonneren, b. w. (ik ordonneerde , heb geordonneerd)bevelen , gebieden , voorasten, ordonner, commander,
fchriven
, gelasten,
j
enjosadre, downer ordre.
Orego , m. zeker kruid, foort van majolijn ,
origan.
Orgaan , 0. (oud w.) werktuig, inzond. in
een dierlijk ligchaam, organe ,
Organifatie, yr. (oud woord) regeling, organisation.
Organisch, b. n. bewerktuigd, organique.
Organiferen , b. w. (ik organifeerde , heb georganifeerd), inrigten, organiser.
Organist, m. orgelist, orgelfpeler, joueur
d'orgues.
Orgel, o. zeker fpeeltuig, dat inzonderheid
in kerken gebruikt worth, orgue, m. orgues f. pl. Een goed , un bon orgue,
de bonnes
argues. Op het — fpelen , jouer
'
de Porgue, toucher Porgue.
orgelblaasbalk , m. souifiet
Orgelblaasbalg
d'orgues, tn.
souffleur
d'orgues.
Orgelblazer, m.
Orgelconcert, o. concert d'orgues, on.
Orgeldeur, yr. battant , volet d'orgues,
Orgelen, b. w. (ik orgelde , heb georgeld,)
op het orgel uitvoeren , executer sur l'orgue. o. w. op het orgel fpelen , jouer
de Porgue, toucher.
Orgelist, in. organist , orgelfpeler; zie Organist.
Orgelkast , of kist, yr. cabinet d'orgues, buffet d'orgues , sommier,
Orgelklavier, o. klavier met een orgel, clavier d'orgues, tn.
Orgelkoor, o. orgues, f. pl. tribune, f.
Orgellood , o. plomb dont on fait les tuyaux
d'orgue.
Orgelmaker , m. faiseur d'orgues.
Orgelmuzijk, vr. musique'id'orgues.
Orgelpijp-, yr. tuyau d'orgue,
Orgelpiiplip, yr. biseau , m.
Orgelregister , o. jeu d'orgue, m.
Orgelfpel, o; zie Orgelmuzijk.
Orgelfpeler, m. joueur d'orgues.
Orgeltje, o. voor vogels, serinette, f.
Orgeltrapper ; zie Orgelblazer.
Orgeltreder; zie Orgelblazer.
Orenbaar, m. (fcheepsw.), hallebouline, f.
Origineel, b. n. (ee ) oorfpronkelijk , original, e. Een — fchilderftuk, un tableau
original. —, origi.nalement. o.
het oorfpronkelijke , origtnal, tn.
Orion, m. zekere ilex, orion.
Orkaan, m. hevige form, ouragan.
Orleaan, orliaan , m. zekere verve, roucou.
Ortolaan, m. kleine trekvogel, ortolan.
rund van het mannelijke geflacht
Os ,
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Een jonge — , tin bouvillott.
boeuf.
un boeuf sauvage, un bulge,
Een wilde
un bison. —, gefnedene bul, boeuf chdtre;
fig. Hij is een domme
hij is ee, —,
( h&j is zeer dom, een dommerik,) c'est nose
sotte bete. Hij is een regte (een lompe vlegel, een regte lomperd ,) c'est un
rustaud, c'est un gros rzistaud, fpr. w.; zie
Ezel.
Osfendrek, m. osfenmest, osfenftront, osfenmist, fiente de boeuf, fumier de boeuf.
Osfendrift, yr. drift osfen , troupeau de boeuf,
Osfendrijver, m. Bouvier.
Osfengal, vr. fiel de boeuf, m.
Osfenhandel, m. traffic de boeufs.
Osfenharc, o. coeur de boeuf, en.
Osfenherfens, vr. meerv. cervelle de boeuf, f:
Osfenhoorn ; zie Osfenhoren.
o. de
Osfenhoren, m. come de boeuf,
Itof, come de boeuf,
Osfenhuid, yr. peau de boeuf, f. cuir de
boeuf, m.
Osfenklaauw, yr. come du pied de boeuf:
Osfenkoop, m. marche fast pour des boeufs.
Osfenkooper, m. marchand de boeufs.
tete de boeuf, f.
Osfenkop,
Osfenleer,, o. cuir de boeuf, tn.
Osfenlever, yr. foie de boeuf, tn.
Osfenmarkt, yr. marche aux boast}, m.
Osfenmerg, o. moille de boeuf, f.
Osfenmest, osfenmist, m. osfendrek, osfenfront ; zie Osfendrek.
Osfenmuil, m. mufle de boeuf.
(fcheepsw.,)
Osfenoog, o. oeil d'un boeuf,m.
oeil de boeuf,
Osfenpens, yr. tripes de boeuf, f. pl. grasdouble, m.
Osfenpoot, m. pied de boeuf.
Osfenfnuit, m. inufle de boeuf:
Osfenflal, m. itable aux boeufs, bouverie, f.
Osfenftront; zie Osfendrek.
Osfentand, m. dent d'un boeuf,dent de boeuf, f.
Osfentong , vr. tong van eenen os langue d'un
boeuf, langue de boeuf. Gerookte langue
fumee. —' zekere plant , (in de kruidk.)
Pechioide. De valbuglosse. De wilde
Porcafche
Perinacie. De roode
nette.
,
Osfenvleesch, o. boeuf. tn. Een auk
une piece de boe4f.
Osfenvoet , Osfenpoot ; zie Osfenpoot.
Osfenweide, yr. prairie ole Pon engraisse des
boeufs, f. paturage, m.
Osfenweider, m. engraisseur de boeufs ; zie
Vetweider.
Otter, m. zeker tweeflachtig viervoetig dier,
loutre, f.
Ottervanger,, m. chasseur de loutre.
Ottervangst , yr. chasse aux loutres.
OLtervel, o. peau de loutre. f.
Oubollig ; zie Holbollig.
Oud , b. n. de verftrekene during aanduidende,
een zeker getf.1 jaren bereikt hebbende , age,
e. qui a un certain dge. Hoe --, zijt ?
quel dge avez-vous? Zip is twee jaren ouder
dan ik , elle est mon ainee de deux ans. Ik
ben ouder dan gij, je suisvotre ancien. Mijn
vader is zestig wren oud, mon Pere est age
de soixante ans, mon pere a smante ans.
bejaard, vele jaren beflaan hebbende,
vieux, vieille, qui est fort avance,.
0. en age,. qui a dull longtemps , qui a beaucoup serve, ancien, ne. maken , b. w.
vieillir. — worden, devenir vieux, vieille,
viellir. Een — man, (un vieil homme)
un vieux homme, un vieillard. Een zeer
— man, un homme dicripit. Oude merifchen ,
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Cohen, oude lieden , des vieux, m. pl. oude
luidjes, oude vieilles gens, f. pl. Hij
gaat flechts met oude lieden om, • sl :toe
hante que des vieux. Eene oude vrouw,
tine vieille femme, tine vieille; fig. De-dude mensch, (Adam), le vieil homme. Het
oude testament, le vieux testament. Len-kasteel, un ancien clidteau. Oude initellingen, d'anciennes institutions. Eene oude
vriendfchap, une ancienne amitid. Eene
oude famine, tine ancienne Hij - is
een der ouclite kooplieden van Amfterdam,
Al est un des plus anciens negotiants &Amsterdam. Een — vrijer, aun vieux garcon.
—, in eenen anderen zin, amant saranne.
Eene oude vriifter; zie Vrtjfter. Eene oude
kennis, une vieille connaissance. Een oude
vriend, un ancienlami. Een oude ,makker ,
tin ancien camarade.. Een oude rot 7
(doorfiepen vos) , un vieux routier. Een
woord, en vieux 'mot , un mot hors
d'usage , un mot qui a vieilli. Eene
—e mode, une vieille mode. — brood, du
pain rassis oft dui-. — bier, de la,. biere
vieille. — fpek, du lard ranee.. lk laat
het bij het oude, je m'en tiens a la
la vieille mode; fpr. w. Gelijk de ouden zongen , zoo ptepen de jongen; zie Piepen. —
en jong heeft er den mond vol van, chacun
en .parle. dat voorheen beflaan heeft,
ancien, ne , qui a ate auparavant , ce qui
s'est passe depuis long-temps , antiqae. De
oude Grieken , les anciens Grecs. De indite
gefchiedfchrijver, le plus ancien des historiens.
Een (d. voormalig) regter, un ancien
juge. De ouden, (d. 1. de oude Grieken,
Romeinen, euz) les anciens. De oude letterkunde , la litterature des anciens. Een —
gebruik, un antique usage, un usage antique. Oude ftandbeelden, des statues antiques, f. pl. Naar de oude mode of manier,
a l'antique. Oude zeden, des moeurs antiques. Een oude haat, une haine inveteree,
tine rancune. De oude gerchiedenis, Phistoite ancienne; fig. Hee is al weer de oude
deun, (het oude liedje), c'est toujours la
tame chanson. Voor oude tijden, jadis,
autrefois , anciennement.
Oudaard, m. oud man, grijsaard, vieillard,
vieux homme.
Ondachtig, b, n. een weinig oud of bejaard,
die op zijne dagen komt, an pen vieux, un
pea vieille, qui est sur le retour de Pdge ,
qui commence a vieillir.
Cudbakken, b. n. van brood, dat reeds eenigen tijd gebakken is geweest, belegen, rassis ,e. dur, e. — brood, ,du pain rassis ou dur;
fig. zie Ouderwetsch.
Oudburgemeester, m. gewezen burgemeester,
ancien bourgmestre.
Dude, (ouder) yr. verouderd woord, vieille ;
zie Ouderdom.
Oudeigen, o. oude rente, vieille rente,
( oude gewoonte) ancienne habitude.
Dude kleerenkoop 5 zie Ode-kleerenkooper.
Oude-kleerenkooper,, m. fripier.
Oude-kleerenkooperij vr. friperie.
Oude-kleerenkoopfter, yr. fripiere.
Oudc-kleereranarkt-, yr. friperie, f: znarche
aux.vieilles nippes , no.
n.
Hij heeft een —
aanzien, it a Pair vieillot.
Oude mannenhuis, 0. maison fondie pour la
retraite des vieillards , f: hospice des vieillards , tn.
Ouder, m. vaderof moeder, Pere, tn. mere; f.
meestal meerv. ouders, ouderen, parents,
pare et mere, m. pl.
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Ouderdom, m. jaren, dge, Een hooge
un
grand tip, m. .vieiltesse ,
Groene —,
dge rassiA"Mannelijke
dge
Odderen;- zie Ouder:
Ouderhetde, err. amour de ses parents, tn.
Ouderltjk b. n. van de ouders, des parents.
De ouderlijke woning, het ouderlijke huis,
la maison'de ses parents.: Ouderltike liefde ,
l'amour des parents envers leuts enfants. Het
0nderltike hart, le coeur des parents.
Oaderling,7m in de kerk, enz., ancien.
Ouderlingenbank, yr. bane des anciens. tn.
Ouderliagfchap ,-o. chaige . d'ancien, f.
Ouderloos, b. ,n4 , zonder ouders,
ni
pare ni.mere, qui a perdu ses parents. Een
ouderlooze knaapr 7 wee4 , un orphelin. Een
— meisje-, une orpheliffe. Ouderlooze kinderen 4 opderloozen , des orphelins, tn. pl.
Oudermin ; zie.Ouderhart.
Ouders; ;se. Ouder.
Onderwets, bijw. maar den trant der ouden,
a Pantique, a 'la vieille mode; fig. in den
genseenen fpreektrant , duchtig, zeer flerk ,
comme it flout, fort , de la belle maniere,
Bien, extremement.
Ouderwetsch, b. n. naar den trant der ouden,
antique, vieux , vieille , gaulois , e. gothique,
suranne , e. — geed , oude prul, antiquaille f:
Ouderwetschheid, yr. anttquite.
Oude-vrouwenhuis, o.
fondee pour la
retraite des vieilles femmes , f. hospice des
eines femmes.
Oud-grootmoeder, yr. overgrootmoeder,
saieule.
Ond-grootvader, m. overgrootvader,
Oudheid , yr. ouderdom , toeftand van hetgene
zeer lang befiaan heeft, vieillesse, anciennenete. De — van een geflacht, Panciennete
d'une lang verleden tijd, anti'quite, f. anciens siecles , vieux temps ,
pl. De helden der les !zeros de Pantiquite. -- 2 hetgene van de ouden tot ons ge,komen is, meestal meerv. oudheden , antiquites , antiques, —, ouderdom, van gebouwen , vituste. Verhandeling over de oudheden, archiologie. Befchrijving der oudheden , archdographie,
Oudheidkenner, m., kenner der oudheden,
antiquaire , archeologue.
Oudheldskunde, yr. science ou connaissance des)
antiquites, archeologie.
Oudheidechrijver,
archeographe.
Oudmoei , yr. moei van vader of moeder
grand' tante.
Oudoom , m. oom van vader of moeder, grandoncle.
Oud-ouderling, m. voormalig ouderltng , csdevant ancien.
Ouds, bijw.' enkel gebruikelijk met van, els:
Van —, (van your lange tijden), depuis
long-temps, jadis,, anciennement,. do longue
main, autrefois.
Oudijzer, ou,droest-verkooper , ferrailleur.
Oudfle , b. n. (overtreffende trap van oud),
senieur,, van broeders of zusters, aind e.
Mijn — broeder, mon fire 'aind. Uwe-zuster 2 votre soeur ainee. , wijsite en kundigfle, nestor.
Oudtijds , bijw. in oude tijden , weleer,, in
oude dagen, voorheetv, jadis , ancienoement,
autrefois, 4upar2rvant.
Oudvader,- m. aartsvader:-, patriarch, patriar.
che , kerkvader, pare de l'eglise, De
oudvaders, les pares dardese; 'fig. ---Hij is
al naar de oudvaders, (hij heeft reeds den
aftogt geblazen, is dood), , id est déjà tort,
it a passé de pas, it est. ad Nitres.
Oud-,
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Oudwijfsch, b. n. van een oud d'une
Wage femme , de vieilles-; figs omdwijffche
vertellingen , ( fprookjes), ties core tes de Welldormir ,debout, des contes
les, des contes
bleus ; zie Vertelling,,Sprookje.
Outaar; zie Altaar.
Outer • zie Altaar.
Ouwel, m. zeker dun gebak hetwelk tot onderfcheidene einden, dock voornamelijk tot
het toemaken van brieven wordt gebruilo ,
paine d cacheter. gewiide ouwel, hostie,
hostie consacrie,
Ouweldoos, yr. boite 4 pain 4 cricketer.
Ouweldoosje r o; zie Ouweldoos.,,
Ouwelkan, yr. voor gewijde-ouwels, ciboit e.
Ovaal, b. n. eirond, , (male.
Oven, m. eene bellotene plaats, gefchikt, om
door vuur heet gemaakt te worden„ ten einde
daarin te bakken four, Brood in den —
fchieten , (hetzelve daarin- zetten),, mettre
in; fig.
le pain au four, enfourner du
flat gaapt zoo wijd als een (dat is geheel onwaarfchijnlijk), Bela est outré cola
West point du tour semblable. Het was , alsof
hij tegen eenen — gaapte, zijne, redenen
vonden geen gehoor), c'etatent des paroles
dans Pair, on ne Pecoutait point. —, om:te
fournaise,, f. four.
branden, fourneau,
Een gloeijende une fournaise ardente.
De drie nrannen, welke in den gloeijendengeworpen Werden-, les trois enfants quiturent
leas dans la fournaise.
Ovendeur , yr. pone de fourneau, 1., beuchoir,, m.
Ovendweil; zie Ovenwisch.
Ovengaffel , yr. roerijzer van eenen oven,
pook, fourgon, attisoir, m.
Ovengat, o. mond- van den oven , gueule du
four, f.
ides wat men in den oven
Ovengebak
bakt, ce' qu'on cult au four, tn.
Ovenhuis, o. fourni,l, m.
Ovenkoek, m. koek die in den oven worth gebakken 5 gateau cuit 411 four.
Ovenkrabber, m. rakelijzer voor eenen oven,
(bij. bakkers), vuurhaak , rable.
Ovenpachter, m. van een regtsgebied fournier.
Ovenplaat , yr. plaque du four„ plaque de
fourneau.
tOvenfchop , y r. fchop , die bij eenen oven
wordt gebruikt , pelle de four.
Ovenflok , m. ovengaffel, roerijzer;_zie Ovengaffel.
Ovenwisch , tn. bos oude lappen aan eenen
ftok om den bakoven fchoon te makers, ecou-,
villon.
Over, bijw. overig als overfchot , de reste.
Wij hebben tijd — 5 nous avons du temps di
reste, nous avons plus de temps qu'il nous
ram". Ek . is geld. , it y a de l'argent de
reste, it y a de Pargent de trop. Er is tien
gulden — , (tiers gulden sneer dan vereischt
wordt ,) al y a ,ciix florins de trop. Er is
een fchelling—, (te veel,) it y a un escalin
de trop. — , voorbij ,,passe e. Het onweer is
forage est passe. — en weer, de part et
4'autre(heen en weer, ) ch ,et 14; wederkeerig,
wederzijds ,) mutuellement , reciproquement,
voorz.
run Pautre, les- sines les outres.
par-dessus,, au dessus
b:ove p overll eeq
de. Er komt een tie ,Itad, 4 y a
tiv Qrage-gii des us de la* Wile. -7- land rd.zen 5 (te land reizen,) voyager par terre,
— zee reizen, voyager par tner. ,Het water
ging hemtwee voe t het hoofd, it avait deux
pseds d'eau .par,-dessus la tete. De golven
gingen — 1111j heen , les fists ont passé par-
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dessus ma tete.
cene heg fpringen, sauter par-dessus tine hale.
eene brug gaan,
(eene brug overgaan ,) passer sur un pont.
gene plank gaan passer sur une planche.
Met, iemand weg zijn, (met iemand op
^ zijn , met iemand op reis zijn, met ieweg
mand reizen ,) voyager avec q. q. , voyager
en compagnie avec q. q. ; van hier : fig. Met
iemand weg kunnen, (met iemand kunnen- omgaau ,) s'accorder avec q.q. Tot —
de .00ren in fchulden fteken (zeer vele
fchulden hebben, zoo dat men zich niet
weet te redden ,) etre fort endette , e; zie
ook Oor. — het veld loopen , (het veld
overloopen ,) passer le champ; ,fpr. w. Kom
ik -- den , hond dan kom ik ook — den
(kart, (heb ik de groote uitgaven beftreken, +dad zal ik de kleine ook wel
boven
komen) ; zie Hand. —, door, door eene
plaats been, — den Haag naar Amfterdam gaan , aller a Amsterdam par la Hoye.
— de ftraat gaan , (de ftraat overgaan,)
passer par la rue. —, het voorwerp eerier
werkzaamheid , 4.-Langen tijd iets doorbrengen„ (langen tijd aan lets bezig zijn,)
passer beaucoup de temps .a faire ch. , travailler longtemps a q. ch. — lets deaken ,
(zijne gedachten over lets laten gaan ,) penser 4,q. ch., réflecliir a q. ch. — lets
fpreken, parler de q. ch. Zijne gedachten
(aangaande) lets zeggen, dire son opinion
our, q. ch. den tijd aanduidende, welken
men' aan lets bezig is, gedurende, 4, pendant.
stafel
table. Wij hebben er
tafel van gefproken, nous en avons pane
table. — den inaallijd, pendant le repass
dag, pendant le Jour. —, intonderh.
wanneer daarbij de aanleiding der werkzaamheld of de aanleidende oorzaak bedoeld
wordt, als: zeggen ontftond een gefchil, ces mots causaient tine dispute.
—iemandklg,
se. plaindre de q. q. — iets
beraadflagen , consulter ou .deliberer sur q.
ch. — iemand in den rouw zijn , porter le
deuil de q. q. Erzal vreugde --hem zijn,
on se rejouira pour lui. iets in toorn
getaken, se flicker de q. ch. — iets in twist
geraken , se quencher de q. ch. — lets tvhsten , disputer sur q. ch. Iemand
iets ge'
q. ch.
luk wenschen , feliciter , q. q.
aan gene zijne, au de-la, a Pautre cdte de.
— de, rivier wonen , demeurer a l'autre cote
de la riviere, denseurer au de-14 de la riWere. Hij is reeds — de grenzen, it a deft) passe les frontiéres, it est déjà au de-14
des frontieres. eene voorwerp van magt,
heerfchappij, toezigt, enz., sur. Hij, heeft
geene magt — mij , tl n'a point d'autorite
our ma. — iemand regeren, dominer stir
q. q., gouverner q. q. De zege zijne
vijandeir behalen„ :obtenir la victoire sur see
ennemis, vaincre ses ennemis. Een wakend
oog.-- iemand houden, veiller sur
zie Oog. Het heel — het leger yoeren,
commander Parmit‘ verfcheidene natien
heerfchen, regir sur plusieurs nations. Men
heeft hem her .opzigt 7-- al deze lieden gegeven, on lui a donne l'inspection sun toes
ces Bens-ci. _Zij heefc veel magt het gomoed van haren man, elle a un grand ascendant sur ?'esprit de son mari. T-4-, het
voorwerp van gemoedsbeweging aanduidenlets ergeren., se scandalide , als,: Zich
sets verheugen, se
se, de q. ch. Zich
Zich
iets verwonderen ,
jouir de q. ch.
s'etonner de q. ch. — lets boos warden, se
filcher de q. ch. — lets klagen , se plaindre
de
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de q. ch. lets fchreijen , pleurer deq.
ch., pleurer q. ch. —, een grouter getal,
enz, aanduidende, plus de. Hij is mij —
de honderd gulden fchuldig, it me dolt plus
de cent florins. — den gewonen tijd blijven, rester plus longtftnps qu'4 l'ordinaire.
Hij is — de zestig (jaren oud), a plus
de soixante ans. Het is reeds — zes uur,
it est six heures passees. — de helft , au
de-la la moitie.
na, als : Heden
acht dagen, d'aujoutd'hui en huit. kort
of lang, tut ou tard. —, in fommige fire,ken worth het gebruikt in plaats van, voor ,
als: Ik was — eenige dagen te Leijden ,
je fus a Leide it y a quelques fours. —
vele, jaren ,
y a plusieurs annees. (A a nm er k. Dit gebruik verdient intusfchen geene navolging). tegenover,, vis-à-vis
de. Hij woont — mij, st demeure vis-4 vis
de mos.
Overaardig, b. n. zeer aardig, alleraardigst ,
tres-agt eable , tres,fplaisant , e. bijw.
ties agreablement, tres-plaisamment.
Overaardigheid, yr. ,zeer groote aardigheid,
plaisanterze três-agreable ou divertissante.
Overaardiglij k , bijw. ongemeen aarclig; zie
Overaardig, bijw.
Overaardsch, b. n. bij Hooft, bovenaardsch;
zie Bovenaardsch.
Overademen , b. w. (ik overademde , heb overademd), zijn' adem over iets laten gaan , over
iets ademen, souifier sur q. ch.
Overal , bijw. alorn , op alle plaatfen , partout, en tout lieu, en taus lieux. God is
— Dieu est partout. tegenwoordig,present , e. a tout.
Overalomtegenwoordig, b, n. present , e. partout; zie Alomtegenwoordig.
0 veralomtegenwoordigheid , yr. toute presence;
zie Alomtegenwoordigheid.
Oyeralpisch, b. n. transalpin, e. ultramontain, e.
Overaltegenwoordig , n. Overalomtegenwoordig; zie Alomtegenwoordig.
Overattegenwoordigheid, vr. overalomtegenwoordigheid ; zie Alomtegenwoordrgheid.
Overafemen , b. w. (1k overafemde , heb overafemd); zie Overademen.
Overat , yen'. t. van Overeten.
0 verazen , b. w. (ik overaasde , heb overaasd,
te veel aas of eten geven, donner trop a
manger, gorger. o. w. te veel eten ,
manger trop , se gorger.
Overazing, vr. action de gorger.
action de
se gorger, action de manger trop.
Overbabbelen, b. w. (ik overbabbelde , heb
overbabbeld), overfchreeuwen, voorbijbabbelen, etourdir q. q. force de crier, crier
plus fort qu'un autre. —, ik babbelde over,
heb overgebabbeld), overbrengen, verklappen , redire, dire, raconter.
0 .rerbabbeling. yr. action d'itourdir q. q, a force
de crier. — 7 action de redire, de raconter.
Overbed, o; zie Dekbed.
Overbeen, o. uitwas , exostose,
aan de
pooten der paarden, suros , ganglion, m.
Overbevruchting , vr. (bij geneesheeren), enz.
te fierke bevruchting, superfetation.
Overbieden, b. w. (ik bood over, heb °vergeboden) meer biedei dan een ander. Itmand
q.
renekirir sur
Overbinden, b. w. (ik bond over, heb overgebonden),, over lets heen binden, lies ou
attacker sur,- tier ou attacher par-dessus.
—opnieuw
• binden , andermaaLbinden, lier de
nouveau , teller, (iTan boeken) relier de nouveau. Deze fchoof is losgegaan, gij moot
dezelve
cette gerbe s'est
faut
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la roller. Dit book moet overgebonden worden , it faut relier de nouveau ce livre.
Overbinding, yr. action de lier ou roller de
nouveau. - 9 action d'attacher ou de liersur
ou par-dessus une chose.
Overblazen, b. w. (ik blies over , heb °vergeblazen), nog eens blazers, op nieuw big
zen, smiler de nouveau, souffler .encore une
op een blaasfpeeltuig, nog eens
fois. —,
fpelen , jouer fie nouveau, jouer encore une
fois. —, (ik overblies, heb overblazen),
goud over lets blazen, met bladgoud overtrekken , dorer, couvrir d'une feuille d'or.
Overblazing yr. action de soulfler de nouveau.
—, action de jouer encore une fois. —, action de dorer, couvrir d'une feuzlle d'or.
Overblijffel, o. hetgene van jets overblijfc,
reste, restant , residu ,tn. grail/on. m. fig. - debris, fragments , tn. pl., bribes, f. pl. re, m. pl. Men zettede ons flechts tie
overblijffelen van het gastmaal voor, on ne
nous servit quo les testes, les bribes du festin. De overblijffelen der heiligen , les reliques , f: pl.
, van gewijd brood, van
gewijde dingen, eulogies , f. fpoor,
vestige , m. trace , f: Men vindt daarvan
niet de geringlie overblijffelen , on n'en trouve
pas if moindre vestige.
Overblijven, o. w. (ik bleef over, ben over.
gebleven), overfchieten, als overfchot blijven, rester , etre de reste , demeurer do reste.
Er is niets overgebleven, it n'en resta rien
blijven beftaan , nablijven, rester, continuer. blijven leven , continuer de vivre,
rester, s'urvlvre.
Overbluffen, b. w. (ik overbrufte, heb overbluft) iemand met fcherpe woorden en bitfe
bejegeningen ter neder Haan, deconcerter; zie
VerblUffen.
Overbluffing; zie Verbluffing.
Overbodig, b. n. meer dan noodig is- , overtollig , te veel, superfla, e. excessif, lye.
Die redenen zijn —, ces raisons sont superflues. —, meer dan de pligt gebiedt, surdrogatoire. Overbodige werken, des oeuvres
surerogatoires, f. pl. —, bijw. d'une maniere superfine, excessivement, avec exces,trop.
Overbodigheid yr. overtolligheid, superfluite f: exces, m.
surdrOgation.
Overbodiglijk , bijw. d'une maniere superflutt;
zie Overbodig, bijw.
Overbranden, b. w. (ik brandde over , heb
overgebrand), op nieuw branden, nog eens
branden , brz2 ler de nouveau , braler encore
une fois.
Overbranding, vr. action de br eller de nouveau,
de bailer encore une fois.
Overbrasfen, o. w. (ik braste over, hob overgebrast), op nieuw brasfen, wederom brasfen , manger de nouveau avec exces, faire
de nouveau la debauche,faireune'seconde
(zich) b, w. (ik overbraste ,
overbrast), zich door brasferij ziek Taken,
se rendre malade el force de trop manger.:
Overbras,fing yr. action de' manger de nouveau avec exces, nouvelle Manche ,ripaille:
action di se ,r'endre malade a force 'de
crop manger.
Overbreijen, b. w. (ik breide over, hey
overgebreid), pp nieuw breijen , nog eens
of andermaal breijen, ‘tricöter de nouveau.
Overbrengen, b. w. bragt over, heb overgebragt) , brengen, ter hand ftellen, pot,
ter, apporter, reme-ttre. Iemand eenen brief
apporter tine lettre el q. q., remettre
une lettre q., Ilt heb hem het geld
overgebragt , le Jul ai remis l'argent. Hebt
gij
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gij nwe boodfchap behoorlijk overgebragt ? Overdacht, verl. t, en verl. deelw. van Overavez-vous frit votre commission comme
denken.
faut? Wie zal die boodfchap ? qui est-ce Overdadig, b. n. verkwistend , onmatig, buitenfporig , excessif, ive, suberflue, e. proqui fera cette commission? —, overvoeren ,
ditte, somptueux ,se,intemperavt, e.—, bijw.
transporter , transferer,, passer , amener,
in overdaad, avec' excas ,excessivement 5 avec
faire passer; fig. Ik heb veel met hem
Overgebragt , (ik heb veel moeite met hem
profusion, en prodigue ? prodigaloment.
gehad ,)' it m'a cause beaucoup de peine. Zij Overdadigheid, vr. exces tn. profusion ; zie
heeft ai wat overgebragt , (al wat doorgeOverdaad.
llaan ,) elle a souffert beaucoup. ver- Overdadiglijk, bijw. in overdaad, avec exces;
klikken , openbaren , overbabbelen , herhazie Overbodig , bijw.
len , vertellen , verhalen , rapporter,,redi- Overdammen 5 b. w. (ik damde over heb overre, decouvrir, communiquer;fg. rapd,orter,
geclamd), eene partij op het dambord overfpelen , op nieuw fpelen, jouer de nouveau ,
dire. Gij hebt hem alles weer overgebragt ,
verhaald,, wat men hier heeft gezegd , vous
Puer une seconde fois.
lui avez reportó ou rapportó tout ce qu'on a Overdanfen , b. w, (ik danste over, heb overgedanst) , op nieuw danfen , eenen dans nog
dit ici; — van eene rekening,-rejeter. Breng
deze fom op de rekening van het volgende
eens danfen, danser encore une fois , dattser
rejetez
cette
somme
sur
le
compte
de
nouveau.
jaar over,
de Pannee proehaine , fig. toepasfen, te pas Overdeelen , b. w. (ik decide over , heb overgedeeld), nog eens deelen , divisor ou parbrengen, appliques, faire l'application de.
Overbrenger, m. die jets overbrengt , overtager encore une fois ou de nouveau.
geeft, als inzond. eenen brief, eon pakje, Overdeelend , o. n. (in de rekenk. en meetk,),
surpartient; superpartient, e.
enz. porteur , messager. Wie is de — van
dien brief, qui est le porteur de cette let- Overdeeling, yr. nouvelle division, action de
rapporteur.
verklikker,
aanbrenger,
divisor de nouveau.
tre.
Overbrenging, vr. action d'apporter, de re- Overdek , o. bovendek, couverture , couvertumettre. —, action de potter, de transporre de lit. fcheepsdek , dek , pont,
tillac. m.
ter , transmission, trans.feration, f. transent
m.
—,action
de
rapporter,
de
Overdeken
, m. eerfte deken ; zie Opperdeken.
ferem
redire , de decouvrir,, etc. — eener rekening, Overdekken, b. w. (ik overdekte, heb overdekt),
geheel
bedekken
, van boven dekken, couvrir.
rejet, m.
Eene boot — met zeildoek, couvrir un bateau
Overbrengfter, o. portette ,messagere. —, rapou une chaloupe , banner un bateau, mettre
porteuse.
une banne sur un bateau. Eenen wagen — ,
Overbrieven , b. w. (ik briefde over, heb
bacher un chariot ; van hier : Een overdekte
overgebriefd), door brieven bekend maken
wagen , un chariot baclie , un chariot conof mededeelen , faire savoir par une lettre
vert; fig. Iemand met fchaamte — couvrir
ou par des lettres, communiquer par une
-q. q. de honte. Met fchaamte overdekt,
lettre ou par des lettres, ecrire. Ik zal , het
fig.
overbrengen,
convert, e. de. honte, confus , e. —, (ik dekle
le
lui
ecrirai;
haar 5
te over , heb overgedekt ), toedekken 5 cou.
verklikken , mededeelen , overbabbelen, rapyrir. Dek mij goed over , op dat ik zweeporter, redire, dire, communiquer.
action
de
communiquer
par
te, couvrez-moi bien, afin quo je transpire.
Overbrieving, yr.
—, op ,nieuw dekken, andermaal dekken,
des lettres ou par une lettre, action de recouvrir de nouveau, couvrir encore une fois.
dire; fig. action de rapporter,, de redire.
Overbroek , y r.' tegenitelling van onderbroek , Overdekking, vr. action de Couvrir de nouveau
ou encore une fois.—, overdekfel, overdek;
bovenbroek, culotte de dessus.
zie Overdekfel.
Overbruinering, yr. rembrunissement in.
Overdekfel-,
o. hetgene ter dekking client,
Overbruineren , b. w. (ik bruineerde over,
couverture,
rembrunir.
heb
overgebruineerd
,)
`
Overbuigen , b. w. (ik boog over, heb over- Overdelven, b. w. (ik dolf over , heb overgedolven) , nog eens delven , op nieuw delven ,
gebogen), naar eene zude buigen, krom
creaser de nouveau , creaser encore une fois.
buigen , courber de quelque cote, .plier de
quelque ate. Buig dien tak een weinig naar Overdenken , b. w. (ik overdacht , heb overdacht), overwegen , bepeinzen , zijne geeleze zijcle , courbez cette branche un pen de
dachten over iets laten gaan-, reflechir sur,
o. w. met zijn , naar den
ce cote-ci.
aire reflexion sur ott .miditer, poser,
eenen of anderen kant buigen of gebogen
fconsidirer,
rummer. Ben gewigtig plan —,
worden , se plier de quelque ate, se coat-ruminer
un projet important. Eene vraag
ber de quelque cote.
—, mediter une question.
Overbuitelen, (ik buitelde over, heb
overgebuitelcl) culbuter,, faire lit culbute. Overdenking, vr, action de reflechir, de miditer,
etc. zie Overdekken meditation,
' culbuter.
—, (met zijn),
re flexion, consideration. In diepe overdenOverbaiteling , yr. culbute, action de culbukingen -verzonken zijn, etre dans une pro.
ter, action de faire la culbute.
Overbusfelen b. w. (ik busfelde Over, heb _fotide meditation.
Overdenker
; m, centemplateur.
botteler
overqebusfeld),
op nieuw btsfelen
'
Overdeur, yr. porte qui est vis-a-vis d'itne
de notivedu,'botteler encore une fois.
autre.
Overhuur, ni. buur,, die tegen oils over woont,
Overdienen o. w. (ik diende over , heb overvoisin qui demeure vis-à-vis de nous.
gediend) langer dan den bepaalden tij51. dien.
ce
qui
est
de
trop,
surOvercompleet, b.
nen , servir plus longtemps qtdon ne door.
numeraire.
Overdiep-,
b. n. meer dan deep genoeg , Crop
exOvealaad, yr. ;verkwisting, onmatigheid,
profonde, e.
ces, tn. profusion, prodigalite, depense,
somtuosite , supetflue, f. luxe, en. Groote Overdigt', b. n. al te digt , crop ipais, se;
zie Digt.
plegen, commettre des exces. In — leyen, vivre dans la mollesse, ironer iwe vie Overdijk, m. digue qui est vis-h-vis tl'une mitre digue f.
dissipee.
Oier-
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Overdik, b. n. meer dan dik genoeg, trop Overdrevenheid, vr, het overdrijven, exagebijw. bij
bij verration, outrance,
Opals , se, zie Dik.
Overdikken, b. w. (ik dikte over, heb overgrooting, hyperboliqnement.
gedikt), dikker maken, rendre plus epais, se. `Overdrijven, b. w. (ik dreef over, heb overOverdobbelen , b. w. (ik dobbelde over, heb
gedrevcn), naar de overzijde drijven, chasovergedobbeld), eene partij nog eens dobsir de l'autre ate, pousser de l'autre
o w, (met zijn ,) naar de andere zijde
bclen, joust- encore one fob- aux des, joner
drijven of gedreven worden, passer de l'auaux des de nouveau.
b.
w.
(ik
deed
over,
heb
overgetre
ate,
(en flottant), passer. —, b.w. (ik
Over,loen 7
clean), overlaten, afftaan, inzonderh. eenen
overdreef, heb overdreven), te fterk drijkoop of eon gekocht goed, ceder, abanven, surmener , ,exceder.
- outrer,forcer. Eon
donner, transmettre, laisser. Doe mij eenipaard
surmener, outrer ou exceder un
cheval ; fig. te ver gaan met iets, outrer,
ge van die boeken over, laissez-mor quelpousser crop loin , charger
exagerer
ques-uns de ces livres. lemand eenen koop
7 nog eens
crop. Hij ovcrdrijft alles, it outre tout, id
—, ceder un achat a q. q.
est outré en tout , it exagére toujours lee
doer, op nieuw doers, herdoen, faire de
ne
nouveau, faire encore une fois , refaire,
choses. Men moet het vasten niet
overdekken, couvrir.faut pas s'exceder de jednes. Zie ook Overrepeter.
Overdom, b. n. ten uiterfle dam, extremedreven.
Overdiejving, yr. action de chasser d'un autre
meat stupide.
ate. —, action de surmener ; fig. action
Overdonker, b. n. te donker, trop obscur, e.
verd'exagerer,, d'outrer, exageration.
Zie Donker.
Overdoopen, b. n. (ik doopte over, heb
grooting (in de redek.), hyperbole.
overgedoopt), nog eens doopen, herdoo- Overdrinken, (zich) b. w. (ik overdronk mij,
pen, baptiser de nouveau, rebaptiser.
heb mij overdronken), zich in den drank te
Overdorfchen, b. w. (ik dorschte over, heb
buiten gaan, zich door te veel drinken ziek
overgedorscht), op nieuw dorfeben, nog
maken , boire trop, se rendre malade 4 force
de trop boire, boire plusqu'on me peut supeens dorfchen, battre (le ble) de nouveau.
Overdorfching , yr. action de battre le bid de
porter.
Overdroevig, b. n. hooglt droevig , extremement
nouveau.
Overdonwen, b. w. (ik donwde over, heb
triste, tout-a -fait &soli , e.
, bijw. d'une
overgedouwd), van de eene naar de andere
manure extrémement triste.
Overdronk, verl. r. van Overdrinken.
zijde douwen, pousser d'un cite ti autre.
Overdraaijen . b. w. (ik draaide over , heb Overdronken; verl. dw. van Overdrinken.
overgedraaid), van de eerie naar de andere Overdroog , b. n. zeer clroog, extrémement
sec , che, trop sec , che.
zijde draaij en, tourner d'un cite a autre.
Overdroogen , b. w. (ik droogde over, heb
—, op nieuw draaajen, nogmaals draaijen
tourner de nouveau, tourner encore une
,overgedroogd), nog eens droogen, essuyer
Overdragen , b. w. (ik droeg over, heb overde nouveau , essuyer encore une fois,
gedragen) , dragende overbrengen transporDroogen.
ter, porter ,d'un lieu 4 rut autre; fig. Eene Overdruk, b. n. to druk , crop affaire, e. Jie
rekening van het eene bock in het andere
heb het —,
trop a faire.
(overbrengen), transporter- tin compte Overdrukken , b. w. (ik drukte over, heb
overgedrukt), op iets drukken, arpliquer,
d'un livre is uo autre. Eene fchuldvorde(iemand het regt geven,
imprimer. —, nog eens drukken, Imprimer
ring aan iemand
om eene fehuld in te vorderen), transporter
de nouveau, zie Drukken.
une creance a q. q. Iemand eenen post — 7 Overduidelijk, b. n. te duidelijk, trop.clair,e.
(hem eenen post geven of opdragen), defe- Overdun, b. n, al te dun, crop mince, zie
ter ou con firer une charge a q. q.
verDun.
tellers, overbrieven, verictikken, overbabbe- Overduurzaam, b. n. tc duurzaam, trop du.
rable , zie D uurzaam.
len, rapporter,, dire , r edit- e, communiquer;
Overduwen , b. w. (ik duwde over, heb overfaconter.
geduwd), zie Overdouwen.
Overdrager m. overbrenger, rapporteur , dlOverdwalen, o.
(ik dwaalde over, ben
lateur.
action
de
transporter,
transovergedwaald),
dwalend overgaan , passer
yr.
Overdraging,
en errant , error ri; et là dans quelque lieu.
mission. —, aanbrengen , dilation.\
Overdragt, yr. het overdragen, transport, in. Overdwars, bijw. dwars, en travers, de travers , transversalement; fig. — leggen, metcession. — van goederen , expropriation de
biens par laquelle la propriete est transmise
tre en travers. Iemand
aanzien, regarder
q. q. de travers.
(feheepsw.) als: —
a rtn autre. — van lets doer, faire transals:
aan booed drijven, aborder en travers
port de q. ch. —, overdragtelijke zin ,
derivant.
figurement.
Bij
Overdwarfen, b. w. (ik overdwarite, heb
Overdragtbrief, in. note de transport, f.
overdwarst), dwarsboomen, beiemmeren,
Overdragtelijk, b. n. figuurlajk figure, e.
contrarier,, opposer.
bijw. figurenzent , ;etametaphorique.
gefproken, metaphorique- Overdweilen, b. w. (ik dweilde over, heb
phoriquement.
overged.weild), Hog eens dweilen, laver de
spent parle.
nouveau avec un torchon.
Overdreef, verl. t. van Overdrijven.
Overeen , bijw. over elkander, Pun sur l'auOverdreven, verl. dw. van Overdrijven.
tre, tune sur l'autre , les ups sur lee aub. n. buitenfporig, exagerd e. outré , e.
tres , les ones sur les autres. —, in zaexcessil, ive. Overdrevene gedachten, des
menftelling, zie de Zamengeftelde woorden.
vergroot , lzyperbolique.
pensees outrees.
Die man is in ayes —, cet homme est outre Overeenbrengen , b. w. (ik bragt overeen,
heb overcengebragt), doen overeenftemmen,
bijw. d'une manure entree, exen tout.
cessivement. Hij is — beleefd., it pousse la
concilier,, accommoder,, accorder.
complaisance Crop loin, id est beauceup crop Overeengebragt, verl. deelw. van Overeenbrengen.
complaisant.
Over.
I i

i
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ren, it y a trois fours, la vane tPavant
Overeenkomen, o. w. (ik kwam overeen, ben
hier.
overeengekomen) overeenitemmen , het
Bens zijn of worden, tot een vergelijk ko- Overeggen , b. w. (ik egde over, heb overgeegd), nog eens eggen , herser de nouveau.
men, correspondre, etre conforme, se rapporter , convenir, ( met titre) s'accorder avoir Overegging, yr. action de herser de nouveau.
Overeind, bijw. regt op, debout, sur pied,
tlu rapport ensemble, tomber d'accord d'une
perpendiculairement. — than , se tenir
chose , transiger, s'afuster. Dit komt met dat
niet volmaakt overeen , (is daaraan niet voldebout. zetten mettre debout, lever. —
rijzen , se lever.
maakt gelijk, ftemt daarmede niet volmaakt
Overeifchen
, b. w. (ik overeischte, heb overceci
ne
se
rapporte
pas
parfaitement
a
in,)
eischt), te veel eifchen , demander crop,
cela. Dat komt niet overeen met hetgene
surfaire. Ik overeisch niet, je ne surfais
uw broeder .mij gezegd heeft, cela n'est pas
point du tout.
conforme a ce quo votre frere m'a dit. Zij
celui qui dsmande crop, qui
kwamen zamen overeen om op die en die Overeifeher,
sur fait.
plaats zamen te komen, sl convinrent de se
overeengekomen
Overeifching,
vr.
action de demander crop,
trouver en tel lieu. Men is
de surfaire.
dat, enz., it a ete convenu, que, etc. Zijne
flerkte komt met zijne dapperheid-overeen, Overenten, b. w. (ik entte over, heb overgetnr), op nieuw enten, enter de nouveau.
ses forces correspondent a son courage. Zij
komen tai alle opzigten met elkandor over- Overernitig, b. n. te erntlig, trop grave; zie
Ernitig.
een , ifs s'accordent en tout , ifs se convienneat parfaitement. Met jets, met iemand Overeten, (zich) b. w. (ik overat mij , heb
Hij
mij
overeten), zich door te veel eten ziek
s'accorder
avec
q.
ch.
avec
q.
q.
,
maken, se rendre malade a force de trop
zoekt met hem overeen te komen
manger.
cherche a transiger avec lui. Dat komt vrij
flecht met uw oogmerk overeen , cola s'ajuste Overfeilen, b. w. (ik feilde over, heb oven
gefeild), zie Overdweilen.
assez-mil au dessein que vous avez. Het kwam
met zijn belang niet overeen, it n'etait nul- Overfluiten , b. w. (ik floot over , heb °vergefihit), op eene fluit op nieuw fpelen, op
lement de son inter-it.
nieuw fluiten, jouer de nouveau, suffer de
Overeenkomst , vr. het overeenkomen, concbrnouveau.
dance , correspondance , f. rapport, m. conormite , analogue, convenance, compatibili- OverfoeliEn, b. w. (ik foeliede over, heb
fte,
overgefoelied) , nog eens verfoelia, zie
proportion. —, overeenftemming, eendragt,
Verfoelien.
eensgezindheid, harmonie, sympathie, bonverdrag, Overfraai, b. n. zeer fraai, extremement beau,
ne intelligence , unanimite.
fluiten,
belle.
Eene
contrat , m. convention.
Overfrisch, b. n, al te frisch , Crop frail,
faire fine convention.
faire tin contrat,
'
fiche; zie Frisch.
nit onderfcheidene talen (in
—vanworde
Overgaaf, yr. overhandiging, action de rede letterk.), paronomasie.
mettre , remise , delivrance. Bij de —
Overeenkomftig, b. n. overeenkomende , anavan den brief, en remettant la lettre.
logue, conforme a, compatible avec, qui a
overdragt, transport, 712, action de transpordu rapport , sympathique, sortable. De koter, cession. —, van eene belegerde plaats,
pij is — het origineel , la copie est conforme
enz. aan den vijand, action de rendre, red11 l'original.
dition. De — eener vesting, la reddition
Overeenkomftigheid yr. qualite de ce qui est
d'une place.
conforme ou analogue a q. ch., analogue,
Overgaan, o. w. (ik ging over, ben overgeconformite.
gaan), overloopen, zijne vanen verlaten,
Overeenkomfliglijk, bijw. conformement a.
als: Tot den vijand —, passer a l'ennemi,
Overeenftemmen, o. w. (ik ftemde overeen,
deserter a l'ennemi. —, van het eene voorovereenkomen , het
heb overeengeilemd)
werp tot het andere overfpriegen , zich van
eens zijn tomber d'accord, s'accorder, etre
het eene voorwerp tot het andere begeven,
d'accord, etre du memo sentiment, etre unaals : Van het eene fchip op het andere —,
nime , titre de concert, sympathyser, se donpasser d'un vaisseau a un autre; fig. Tot
harmoniser, uniner la main. Doen
iemands
gevoelen , (iemands gevoelen
ormer, concorder. Dit flemt overeen met
f
nemen of omhetzen), embrasser ou adopter
hetgene gij gezegd hebt, cola s'accorde avec
l'opinion de q. q. Tot de christelijke Gods.,
ce que vous avez die; van hier:
dienst —, se faire chretien, embrasser la
Overeenflemmend, b. n. hetgene overeenftemt
religion chretienne. Tot eene andere Godsconcordant, e. d'accord, du méme sentigedienst (zijne Godsdienst verlatetr, van
ment, qui s'accorde, consonnant, e;
Godsdienst veranderen), changer de religion.
lijkvormig , compatible; fig. correspondent,
(een ander geTot een ander gevoelen
ve. qui se convient, convenable, sympathique.
voelen aannemen), changer &opinion. Tot
Overeentlemming, yr. correspondance , f. ac(dezelve omde Katholijke Godsdienst
cord, m. convenance, concordance , f. juste
helzen), se faire catholique, embrasser la
rapport de plusieurs choses ensemble, m.
zich tot jets antlers
religion catholique.
harmonie, union de deux ou de plusieurs sous, (daartoe befluibepalen , als : Tot iets
entendus a la fois et formant une harmonie.
ten), se resoudre a q. ch. Tot jets anders
De — der Evangelisten, la concordance des
entreprendre
(iets
anders
ondernemen),
consontwee
toonen,
.Evangelistes. — van
quelque autre chose; van iets anders fpreken,
nance. — van verscheidene flemmen, homoWij
zullen
dit eindiparlor d'autre chose.
gelhagie ; zie ook Gelijkluidendheid.
gen , en daarna zullen wij tot het overige —,
lijkvormigheid 'compatibilite.
Overeenzaam, b. n. al te eenzaam, trop solifinissons ici , et puis nous procederons au rests. —, van het eene voorwerp tot het antaire; zie Eenzaam.
dere overgebragt worden, etre transports,
Overeerlijk, b. n. al te eerlijk, stop honnete,
e.
porte, e. , verdwijnen,. ophouden ,
zie Eerlijk.
cesser, passer, se passer, se dassiper, Het
Dvereergisteren, bijw. de dag voor eergisteon-
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onweer ging fpoedig over, (liieId fpoedig
op), forage passa bientdt. De pion zal
fpoedig —, la douleur cessera bientOt. —,
overgegeven worden, se rendre. De flad is
aan de vijanden overgegaan , la vine s'est
rendue a l'ennemi. overgehaald worden
en daardoor geluid geven , sonnet-. De bel
gaat niec over , la sonnette ne sonne pas. —,
oulings, overkomen , arriver. —, in zekeren toefland geraken, als : Tot verrotting
—, tot bedert —, se pourrir,, se putrefier.
—, gevolgd van eenen 4den naamval, over
iets gaan , passer, traverser, passer sur.
Eene brug —, passer un pont, passer sur
fin pent. — (zich), w. w. (ik overging
mtj , heb mij overgaan ) , ech door veel gaan
to iterk vermoeij en, se fatiguer trop en
tnarcizant, a force de marcher.
Overgaauw,, b. n. ten uiterfte gaauw, estrémement adroit, e. zie Gaauw.
Overgaderen , b. w. (ik gaderde over, hob
overgegaderd), zie Overgaren.
Overgang , m. het gaan over iets, action de
passer, f passage, m; fig. Het heeft van
nacht een' — ij s gevroren (eigenlijk zoo
&lc , dat men er overgaan kan, zeer clerk,)
it a geld si fort cette nuit qu'on pent passer sur
la glace, it ageld si fort cette nuitgue la glace petit tenir, it a geld extrémement fort
cette nuit. —, het overgaan tot een ander
voorwerp , transition, f. —, het overgaan
tot eene andere godsdienst, enz., changetnent, (de religion, d'opinion, etc.) m.
—, het overgaan eener flad aan den vijand,
overgaaf, reddition, f. — van den ftraatweg
naar de lagere zijden , (bij voerl.) debord.
Overgapen, b. w. (ik overgaapte , heb overgaap:), —, (zich), to wijd gapen , bail' lir to op, se faire vial en baillant , se demettre la machoire en baillant.
Overgaren , b. w. (ik gaarde over, heb over, gegaard), door vergaderen overhouden, befparen , garder, dpargner, amasser. Hij
heeft niet veel overgegaard, it n'a pas garde beaucoup, it n'a pas epargnd beaucoup,
it n'a pas amasse beaucoup. Overgegaard
geld, epargne ,
pl.
Overgave , zie Overgaaf.
Overgebogen, verl. dw. van Overbuigen.
Overgebragt , verl. dw. van Overbrengen.
Overgedreven , verl. dw. van Overdrijven.
Overgecuwen (zich), b. w. (ik overgeeuwde ,
heb overgeeuwd), zie Overgapen (zich).
Overgegeven, verl. dw. van Overgeven. ,
b. n. boos, flecht, fnood, abandonne, e.
decide, e. roué, e. Een — booswicht , un
saldrat decide. Een — lichtmis , tin roué
debauchd. Eene overgegevene ligtekooi, tine
femme abandonnie, une prostitude.
bijw.
de la maniete la plus mauvaise.
Overgegevenheid , vr. dtat d'une personae
abandonnee, abandonnement, m.
Overgegoten, verl. dw. van Overgieten.
Overhebben.
Overgehad ,
—
Overkijken.
Overgekeken,
—
— — Overklimmen.
Overgeklonunen,
Overklieven.
—
Overgekloven ,
Overgeiag , o. nagelag , subrdcot, m.
Overgeleid, verl. dw. van Overleggeri en
Overleiden.
Overgeloof, yr. bijgeloof, superstition, f.
Overgeloovig, b, n. bijgeloovig, superstidiens , euse. — 5 bijw. superstitieusement.
Overgenoeg, bijw. meer dan genoeg, crop de
rests , plus que sulfisarnment.
Overgenomen,
\Teri. dw. van Overnetnen.
Overrijden.
Overgereden,
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Overgefchonken, verl. dw. van Overfchenken.
Overgefchoren, — Overfcheren.
..... — Overfchieten.
Overgefchoten ,
Overgefchoven 2 ..... — — Overfchuiven.
Overgefchreven , — — Overfchrijven.
— — — Overflaan.
Overgeflagen ,
Overgefmeten , , — — — Overfmijten.
Overgefmolten
, — — -- Overfmelten.
— --— Overfpringen.
Over gefprongen
— — — Overftijgen.
Overgeilegen ,
—— — Overtiegen.
—
O
vergefloken,
— Overftrijken.
Overgeftreken ,
Overgetogen, ___ — — Overtiegen.
Overgetrokken, — — — Overtrekken.
Overgeven, b. w. rik gaf over, heb overgegeven) , in iemands handen fiellen , remettre,
delivrer,, donner, rendre, livrer, confier,,
ceder, resigner, abandonner, laisser. Iemand eenen brief— , remettre oft rendre nose
lettre a q. q. De regering Aan zijnen opvolger —, remettre le gouvernement a son successeur. Eene belegerde flad aan den vijand
—, rendre ou livrer une ville assiegde a
l'ennemi. Zijn ambt —, resigner sa chat:ge.
Zijne ziel aan God—, resigner son ante a Dieu.
Zijnen boedel —, faire cession de sesbiens,
tnettre ses biens entre les mains de ses ereanciers. Zijne aanfpraak op iets —, renon.
cer a ses pretentions. De wapenen —, mettre has les (times; van bier: zich —,se rendre, (van een fchip) amener; fig. zich aan
zijne driften —, s'abandonner 4 ses passions,
se livrer a ses passions. Zich aan de genade van iemand —, se livrer A la merci do
q. q, se livrer au pouvoir de q. q. Zich aan
den wind en de zee —,foster a la merci des
vagues et du vent. Zich aan den wind —
obeir au vent. —, overlaten , laisser. lit
heb hem mijn geld en mijne papieren overgegeven, je lui ai laisse mon argent et met
papiers en garde. —, overreiken , toereiken ,
tendre, remettre, donner. —, overlkten,
om te vonnisfen,s'en sapporter au jugement
de. Ilan iemands oordeel —, remettre are
jugement de q, q., s'en rapporter a lui.
Zip ambt —, resigner sa charge, s'en ddmettre. Het niet ligt —, titre dur, e. ei la
desserre. —, brakea , vomir, rendre, rendre
gorge; Hij heeft gal overgegeven, it a vomi
la bile ; van bier : fpr. w. Hij worth wel kwaltjk , maar hij geeft niet over , (hij toont wel
eens eene vlaag van milddadigheid , maar als
het op geven aankomt, houdt hi) zich ftii),
it montre .quelquefois de la charia , mais ii
ne donne jamais Hen.
!
Overgeving, vr. action de remettre , etc. (ate,
Overgeven) ddlivrance. —, affland , action
de ceder , etc. cession, f. abandonnernent ,rn.
— van eene flad, overgaaf, oveygave , reddition. — onderwerping , resignation ,soumission 5 f. —, braking, vemissernent, m. action
de vomir, tie rendre, de rendre gorge.
Overgevlogen , verl. deelw. van Overvliegen.
Overgevloten , — Overvliegen.
Over gevoelig, b. n. al te gevoelig , trop sensible, zie Gevoelig.
Overwigt , o, hetgene boven het vereischte
gewigt is, surpoids , surplus de poids ,m. zie
Overwigt.
Overgewogen , veil. deelw. van Overwegen.
Overgewonden — — — Overwinden.
Overgewonnen — — — Overwinnen.
Overgeworpen , — — — Overwerpen.
--—
Overgezeid,
— Overzeggen.
.....
.....
— Overzitten,.
Overgezeten ,
— OverziedenOvergezoden , — —
Overgezonden , — — — Overzenden.
Iiig
Over-
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droit, cu Pon passe les barques , par dessra.
Overgezongen, veil. deelw. van Overzingen.
het
— Overzwemmen.
une digue au moyen tie roulaux.
Overgezwommen—
Overgierig, b. n. al te gierig, trop avare, zie
overhalen, passage d'un canal.
Overnaalglas, o. koif om Clerk water to distilGierig.
Overgieten , b. w. (ik goot over , heb overleren, (bij de ('cheik.) poem, m.
gegoten), van het eene vat in het andere Overhaasten , b. w. (ik overhaastte , heb overhaast ), te zeer haasten, hater trop , presgieten, transvaser, tranfuser,verser d'un vase
ser trop , accelerer trop , precipiter. Eene
dans Pautre. 4— , gieten, dat het overloopt,
zaak —, precipiter tine affaire , la hater
gietende doen overloopen, emplir crop ,r spantrop, la presser avant le temps. Zich
tire. Gij giec de desert over , veils ernplissez
crop la bouteille. Gij giet den wijn over,
(te grooten haast maken), se hater ti op,se
presser crop , se precipiter, faire q. ch. avec
vans re index le vin.—, op nieuw gieten,
(ik
overgoot,
ps
,
ecipitation. Een overhaast beiluit , sae
ondre
de
nouveau,
refondi
e.
fheb overgoten), overal gieten, begieten ,
resolution precipitee.
pas—dessus,
verser sur Overhaastig, b. n. ongemeen haastig , al te
verser dessus, verser
voortvarend, ties-prompt , e. is op pressant ,
la super facie, couvi it oil enduire le dehors
e. trop empressd , e.
bijw. tres-prompde q. ch. , de quelq.ue fluids. De vruchten
tement, fam. biedi-breda.
met fuiker—, couvrir lee fruits de sue; e.
Overhaasting,
vr.
crop
grande
hate, pi ecipitaaction
de
transvaser,
transOvergieting, y r.
tion. Iets met — doen, faire q. ch. avec
fusion. — action d'emplir crop, action de precipitation,
precipiter q. ch., faire q. ch.
repandre. —, action de verser dessus on parpt ecipitamment.
dessus, action de verser sur la super fide.
Overhakken, b. w. (ik hakte over , heb overt. van Overgaan.
Overging ,
Overgipfen, b. w. (ik gipfle over, heb overgehakt), nog eens hakken, cooper de nonyeas , zie Hakken®
gegipst), op nieuw gipsen,.platrer de nosOverhalen, b. w. (ik haalde over, heb overYeas, platrer encore tine fo is.
gehaald), naar de andere zijde hales , passer.
Overglijden , o. w. (ik gleed over , ben overvan hier : Den haan —, ( den haan fpannen),
gegleden), naar eene zijde glijden, glisser.
doen overbander le chien (d'un fasil),
Overgoed , b. n. ongemeen goed , extremeHaan, faire pencher. Dat zal de fchaal —,
meat bon, ne, excellent,e.—bijw.excellemcela fera pencher la balance; fig. bepraten
went.
bewegen, tot iets brengen, persuader (a
Overgoedheid, yr. exces de bonze, m., exembrasser un sentiment). Iemand tot zijn
treine bonze, crop grande bona.
gevoelen —, (iemand zijn gevoelen doen
Overgolven , b. w. (ik overgolfde, heb overomhelzen), faire entrer q. q. dans son sentigolfd), golfswijze overgieten, verser sur a
distilleren, distiller; tirer la quingrands (lots par dessus.
anent.
tessence de, tirer a Palembic , passer par
Overgommen , o. w. (ik gomde over, heb
(bij de fcheik.)
l'alembic. Herhaald
overgegomd), nog eens gammen, glimmer
repascolzober. Voor de tweeds maal ,
de nouveau, gommer encore tine fois.
ser par Palembic, rectifier: —, doorhalen,
Overgooijen, b. w. (ik gooide over, hob
over den hekel halen, ,eprendre, laver la
overgegooid), herwaarts gooijen, jetervers
nous, jeter de ce cote-ca. Gooi het touw
tete a q. q.
(ik Overhaler, m. celui qui passe , passeur; fig.
over, jetez la corde de ce cite-ci.
celui qui persuade.
overgookle, heb overgooid), gooijende met
jets bedekken, cony ; sr en jetant par des- Overhaling, y r. action de passer, f. passage ,
— van den haan , action de bander is
sus.
chien d'un fusil; fig. action de persuader,
Overgoot, verl. t. van Overgieten.
persuasion. —, action de distiller , distillaOvergocen , veil. dw. van Overgieten.
nz.
Overgreep , yr. diefflal,
tion; voor de tweeds maal, (bij de fcheik.)
(bij de
rectification, repasse. tlerhaalde
Overgreep, ve.l. t. van Overgrijpen.
fcheik.) cohobation.
Overgrepen, veil. deeiw. van Overgrijpen.
Overgrijpen, b. w. (ik overgreep, heb over- Overhand, yr. overtreffende snags in fierkte,
superiorite victoire. De
dessus, avantage ,
grepen), grijpend' omvatten, empoigner.
Overgrillig, b. n. al te grillig, to op caprihebben, avaw le dessus, pr edominer. De —
nemen, krijgen , bekomen , Pempoi ter (sur,)
cieux , euse. Zie Grillig.
ps edoininer, prendr e le dessus (overwinnen),
Overgroeijen , o. w. (ik overgrocicle , heb
, (ik groeide
remporter la victoire; (toenemen), croitre,
overgroeid), zie Begroeijen.
naar
eenen
ham
accreitte, s'accroltre, augmenter.
over, ,eben ov,ergegroeid),
Overhandigen, b. w. (ik overhandigde, heb
groeljen, croitre de cite.
overhandigd), ter hand flellen, met de
Overgronden, b. w. (ik grondde over, hob
overgegrond) , bij fchilders , op nieuw
hand overrerken, remettie en main progronden , d. i. ten tweeden male eene grandplc , mettle en main , delivrer , livrer ,
verw over jets lbejken, zie Gronden.
donner.
Overgroot, b. n. ongemeen groot, extreme- Overhandiging, yr. action de reniettre, action
went grand, e. excessiyement grand, e.
de livrer , de delivrer,, de donner, delienorme,"colossal, e.
vrance.
Overgrootmoeder, yr. moeder eener groat- Overhands, bijw. met de omgekeerde hand,
moeder of eens grootvaders, birdieule, mere
du revers de la main. — naaijen, surjebeurtelings,
de la grand' mere on du grand pere.
ter , cottdre en surjet.
tour a tour , alternativement.
Overgrootvader, m. vadet van eenen grootvader of van eene grootmoeder, bisaieul, Overhandsch, b. n. overhandsch genaaid, als:
pert du grand pert on de la grand' Mere.
Een overhandfche naad, un surjet. Een
Overgulden, b. w. (ik overguldde, heb overoverhandfche fleck, un point de sur; et.
Vergulden.
Overhangen , a. w. (ik hing over, heb overguid)
Overgulaing , vr. het overgulden , zie Vergehangen), overhellen , naar eene zijde
guiding.
hanger), pencher,, avancer,, surplotnber, in?hats waar
Overhaal,
Qverhaalt, endiner , divorces. De 1111114r bangt over ,
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(Worse. —, over het vuur hangen ,

ns

Oveiheidspost, in. post van een' overheidsper-

Coon , zie Overheldsamht.
ophangen, te vuur zijn of hangen, etre sur
le feu, titre pendu, e. stir le feu. —, b. w. Overhekelen , b. w. (ik hekelde over, heb
overgehekeld), nog eens hekelen , Setancer
te vatic hangers , pendre era mettre sur le feu.
de nouveau. — (zich), (ik overhekelcle
Overhanging, yr. action de pencher, pente,
nrej rich raij overhekeld), zieh clo t ' hakepenchement, ne.
len beeeeren , se faire real en serancan.t.
Overharken , b. w. (ik ha.rkte over, heb overte helder, trop clazr, e,
geharkt) , nog eens harken, ?ardor de nou- Overhelder, b. n.
Zee Helder.
veal!, tattler encore one leis.
Overbaspeien , b. w. (ik haspcldc over, heb Overitellen, o. w. (ik helde over, heb overgeheld), overhangen, pencher,, avancer,
overgehaspeid), op nieuw of nog eens hassurplomber, incliner, deverser; fig. Getepelen, deyider de nouveau, devzder encore
genheid tot jets toonen, poacher , inone foes.
cliner.
Overhebben , b. w. (ik had over, heb °vergehad), overig hebben, boven het vereischte Overhelling, yr. inclinaison, zie Overhanging;
fig. inclination.
hebben, avoir de t este , avoir un surplus,
avoir un surpoids. lk gaf hem gisteren den Overhenid, o. tegenflelling van onderhemd,
chemise de dessus, chemise glrnie,
gulden, en hij heeft er geene drie van over,
hemd dat tot fieraad geciragen wordt,
le lei donnaa hier dex florins , et it ne biz
halfhemd, chemisette , f.
kunnen misfen, avoir
en reste pas trois.
de trop. Hebt gij ook aardappels over ? Overherken , b. w. (ik her Tcte over , heb overgeherkt), zie Overharken.
arez-vons des pommes de tore de reste? Ik
heb er geene over, je n'ai pas de trop, je Overneusch , b. n. al te heusch, trop obligrant , e. zie Heusch.
ne pins me passer de cellar qua j'ai; fig.
(veel van iemand Overhinken, o. w. (ik Iahikte over, ben over,
\T eel voor iemand
gehinkt), hinkend overgaan, passer en dehouden ,) titre fort porte , e. on incline , e.
client, etc. Zie Hinken.
tour q. q., Ulmer beaucoup q. q. Weinig
(wernig van jets houden ,) Overhuppelen, o. w. (ik hippelde over , ben
voor lets
overgehippeld), zie Overhuppelen.
avoir peu de gozit _pour q. cll., ne pas aimerq.cls.
Overhechten, b. w. elk hechtte over, heb Overhippen, o. w. (ik hipte over, ben overgehipt), zie Overhuppelen.
,overgehecht), nog eens hechten, attacher
de nouveau, faufiler de nouveau, zie Hech- Overhoef, m. uitwas van eenen paardenhoef,
suros, m. excroissance sur la come , au
ten.
sabot , d'un cheval, f:
Overheen, bijw. over lets heen, par-dessus.
passez par-dessus. Trek er de- Overhoeks, bijw. eigenlijk van den eenen teStap er
genoveritaanden hoek tot den anderen, de
mettez cot habit par-dessus;
zen rok
travers, transversalement, de biais, en trafig. Er — Happen,, (nret achten) ne pas
vers, diagonalement — leggen, tnettre en
regarder q. ch., passer par-dessus q. ch.,
ti avers.
faire q. ch. a la hate, faire q. ch. precipztamment.—, daarenboven, outre cola, de plus. Overhoeksch, b. n. hoekswijze, oblique, ce
qui
est
de
?ravers
, de biais , on travers.
suheer
,
die
over
iemand
is
,
,
Overheer,
meester, maitre, souve- Overhornpelen, o w. (ik biompelde over, ben
perieut ,
overgehompeld), hompelend overgaaa, pasrain, seigneur.
ser en clochant, etc. Zie Hompelen.
Overheeren , b. w. (ik overheerde, heb overheerd), regeren , als beer over lets regeren , Overhoop , bijw. dooreen , door elkander ,
pole-mele, sens dessus decrees; en desordre,
rigner ou dotniner en maitre sur, gouverner,
en confusion, covfusement. —, finij ten , wermaitriser,, commander. —, veroveren , overpen , halen, goorjen , jeter sees dessus desweldigen, conquer-it-, subjuguer,, reduzre
sous,renvercer ,,etnbrouiller,meler ; fig.— wer-e
par les armes ; fig. sonmettre.
pen, renverser,, culbuter,, faire tomber,bonscuoverheering, yr. action de gouverner; fig.
leggen, titre derave , e. titre
ler ; culbuter.
soumissiou.
en dósordre,etre seas dessus dessons. Tie t ganfche
O verheerlijk , b. n, ongemeen heerlijk , suroute
pet be , magnifique , it es-excellent , e. somehug s ligt —, het bilis ligt wheel
la meison est en decotdre i fig. Met iemand
tueux , ease, riche. —, bijw. magnifiqueliggen, (met iemand in orrnin zijn),
meet, excelletnment, somptuensemeiet.
avoir on d,:fferent avec q. .q., avoir one queOverheerfchen, b. n. (ik overheerschte, heb
e. avec q. q.
overhemcht), over iemand of lets heerrails avec q q. , etre
liggen zamen —, ifs ont du bruit ensemble,
fchen , dominer, avoir l'empire set', avoir
la domination , conquerir,, subjuguer,, asifs se sent brouilles. Met iemand
raken
geraken, se brouiller avec q q.
sujetir,, soumettre , reduire, dornpter.
dominateur, souverain, Overhooren, b. w. (ik overhoorde, heb,overOverheerfeher,
hoord), ale: Eenen leerling zijne les —,.
conquerant, maitre.
(remand zijne les laten opzeggen, om te
Overheerfehing, vr. domination , predomination
zien, of hij dezelve kan), faire reciter sa.
f. empire, m. reduction, conquite.
loco,; a q, q,
Overherd, yr. die met openbaar gezag over
land, Had, enz. bekleed zrjri , supericurs , Overhooring, yr. action de faire reciter.
In. pt. justice, f. officiers et magistrats gut Overhouden , b. w. (ik hield over, heb overgehouden), na het noodige gebrurk van iets
rendent la justice, tn. pl. De — eener clad,
te hebben gemaakt, overhebben t garder.y
le magistrat. De wereldlijke —, le bras
avoir de reste, rfserver. Ik heb eenen
seculier,, la puissance temporelle. De —
den overgehouckn , it me reste un
gehoorzamen , obeir a ses superieurs. Zich
—, gedurende den winter houden , conserver..
tot de — wenden, recourir a la justice, au
De zomervrucheen kunnen niet overgehouden
magistrat, au juge.
worden , les fruits d'ete ne se conservent pas.
Overheidsambt, o. charge et dignitd de teaDoze vrucht kan men (den winter,)
ce
gistrat, magistrature, f.
fruit se garde tout Phiver.
Overheidsperfoon,
magistrat, hostile du
Overhuizen o.
magistrat.
(ik huisde over, ben overi3

ge-
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gehuisd), zie Verhuizen. , o. de daad
van overhuizen of verhuizen, zie Verhuizing.
Overhuppelen, o. w. (ik buppelde over, ben
overgehuppeld), huppelend overgaan, passer ez, sautiliant.
Overjaard, b. n. door verjaring vervallen; zie
Verjaard.
Ovetjagen , b. w. (it joeg en jaagde over,
heb overgejaagd) , over iets been jagen,
ehasser de ce cote-la. (ik overjaagde of
overjoeg , heb overjaagd), te hard jagen,
door flerk jagen benadeelen, surmener, ex.
ceder, forcer.
Overjagten, b. w. (ik overjagtte , heb overpousser trap fort.
jagt), te flerk jagten
Zich —, (al te overhaast
' te werk gaan).,
se presser trop fort, agir avec trop de preca?station , se precipiter.
Overjaren, w. (ik overjaarde, ben overjaard) , bijna enkel gebruikelijk in : Overjaard
zijn, (meer dan ten jaar oud zijn), avoir
passe, e. l'4ge d'un an , avoir plus d'un an ,
suranner.
zie Verjaren.
Overjarig, b. n. meer dan den jaar oud, tie
_plus d'un an, (van wijn gefproken), de plus
d'une feuille. Deze wiju is — , ce yin est
de plus d'une feuille.
Overjarigheid, yr. het meer dan den jaar oud
zijn, dge tie plus d'un an ,
Overig, b. n. hetgene van de bepaalde of noodige hoeveelloeid eens dings nog voorhanden
is , restant, e. de reste, ce qua reste. Hij is
de eenige , welke van deze familie nog — is,
it est le seal restant de cette famine. Snijd
mij van deze acht ellen goed er zes af, en
bewaar mil de overige twee, de ces bait aunes d'etoff'e, coupez-m'en six , et gardez-moi
les deux aunts restantes. De overige honderd guldens, les cent florins restants
restant. Zijn overige leeftijd, le role de
sa vie. De overige menfchen, le rests des
hommes. Drie zonen leven nog, de overige
zijn geftorven, trois fils sent encore en vie,
les autres sent morts. Waar is het overige
geld? oil est le reste, on le restant , de Pargent? — laten, laisser , laisser de reste. Het
overige, le reste, le restant. Voor het overige, au reste, du rests, pour cc qui est du
rests.
Overigens t bijw. voor het overige , zie voor
het overige bij Overig.
Overijdel, b. n. al te ijdel, trop vain, e. zie
IJdel.
Overijken, b. w. (ik ijkte over, heb °vergeijkt), op nieuw ijken, jalonner de non.
veau, zie IJken.
Overljlen, b. w. (ik overijlde, heboverijld),
zich overhaasten te veel haast maken te
voorbarig handelen , se precipiter,, se pres.
ser trop.
Overijling, y r. te groote spoed, overhaasting, precipitation. Hij. heeft het door —
gezegd, (hij dacht er niet bij , toen hij het
zeide ,) al lui est dclza_ppe de dire, it s'est
eckappl.
Overijverig, b. n. al te ijverig, crop zel e,
zie IJverig.
Overkaarden , b. w. (ik kaarde over, heb
overgeltaard), op nieuw kaarden, carder de
nouveau.
Overkaauwen(zich), b. w. (ik overkaauwde
mij, heb mij overkaauwd), zich door kaauwen nadeel toebrengen, se faire du mal en
Inachant.
w. (ik kakelde over, heb
Overkakelen,
overgekakeld) , zie Overbabbelen. (zich,)
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(ik overkakelde , heb overkakeld), te veel
kakelen, babiller trop.
Overkalanderen , b. w. (ik kalandercle over, heb
overgekalanderd), op nieuw kalanderen
calandrer de nouveau.
Overkalfateren, b. w. (ik kalfaterde over,
heb overgekalfaterd ) op nieuw kalfateren ,
calfeutrer de nouveau, calfeutrer encore une
fois.
Overkalken, b. w. (ik kalkte over, heb overgekalkt), op nieuw kalken, enduire de nouveau de chaux, pliitrer de nouveau, zie Kalken.—, crepir de nouveau , cr epir encore
one fois.
Overkatnmen , b. w. (ik kamde over , heb overgekamd), op nieuw kammen, nog eens kammen , repeigner , peigner de nouveau , peigner
encore une fois ; zie Kammen.
tegenovergeflelde leant, cite
Overkant ,
oppose , autre Aan den —, is l'autre
cite. Aan den — der rivier, au deltic de la
riviere, de-la la riviete.
Overkappen , b. w. (ik kapte over, heb overgekapt), nog eens kappen, op nieuw kappen , cooper on hacker de nouveau, couper on
hacker encore une fois.
Overkarig, b, n. te karig, crop avare, trop
chiche.
Overkarnen, b. w. (ik karnde over, heb over-.
gekarnd), op nieuw karnen, nog eens karnen , haters de nouveau, battle encore une
fois; zie Karnen.
Overkernen, b. w. (ik kernde over, heb overgekernd), zie Overkarnen.
Overkijken , b. w. (ik keek over , heb °vergekeken), overzien, voir, regarder,5 passer
les yeux. Van dezen heuvei kan men het
ganfche land —, de cette colline on peut voir
tout le pays.
Overkisten, b. w. (ik kistte over , heb overgekrit), in andere kitten doen, mettre dans
d'autres caisses , mettre dans une autre caisse.
Overklappen , b. w. (ik klapte over , heb overgeklapt), overbrengen, overbabbelen, rapporter , redire, communiquer.
Overklauteren, o. w. (ik klauterde over, ben
overgeklauterd), over iets heen klauteren,
grimper par-dessus q. ch.
Overklaveren, o. w. (ik klavercle over, ben
overgeklaverd), zie Overklauteren.
Overkleed, o. meerv. overkleederen en overkleeren), vdtement de dessus , surtout,
koorkleed, koorkleed eens
Priesterlijk
sur.plis ,
priesters met mouwen, rocket,
(meerv. overkleeden), tapis was sur
un autre, tapis de dessus.
Overkleeden , b. w. (ik overkleedde , heb over. kleed), bekleeden, revdtir, couvrir.
Overkleeding, yr. het overkleeden, action tie
overkleeren, habillement de
revdtir,,
dessus, m.
Overkleedfel , o. hetgene tot overkleeding
ilrekt, couverture, f.
Overklimmety , o. w. (ik klom over, ben overgeklommen), over iets heenklitnmen , grimper ou moister par dessus. overfhjgen,
overfpringen , .franchir; fig te boven komen , sulmonter, — overtrefiren, te boven
fireven , boven iemand uitmunten , surpasser.
Overklimming, yr. action de grimper par dessus , f. fig. action de surmonter,, de surpasser.
Overklouwen , b. w. (ik klouvvde over, heb
overgeklouwd), nog eens klouwen, op nicuw
klouwen, riiteler de nouveau.
Overkluiven , b. w. (ik kloof over, heb overgekloven), nog MO kluiven, rogner de
nouveau.
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Overknap, b. n. ongemeen knap, extremement
capable; zie Knap.
Overkneden , b. w. (ik kneedde over, heb
overgekneed), nog eens kneden , petrir de
nouveau.
Overkoken, b. w. (ik kookte over, ben overkookt), bij het koken overloopen, s'enfuir
en bouillant. De melk kookt over, le lait
s'enfuit —, (met Hebben), van den pot,
als: De pot kookt over , le pot regorge.
Overkomelijk, b. n, dat men over kan komen,
surmontable; fig. dat men te boven kan komen of herftellen , eparable. Len — verlies,
une perte reparable. AANMER.K. Het woord
komt weinig voor, behalve in de zamenflelling Onoverkornelijk.
Overkomen , o. w (ik kwam over, ben overgekomen), van elders komen, venir de quelque lieu , venir. Tot iemand —, venir chez
q. q., visitor q. q. —, (in dezen zin bij
fommigen met het voorzetfel onfcheidbaar,,
als: ik overkwam, ben overkomen), gebeuren , arriver. Allerlei ongelukken kwamen
mij over, (overkwamen mij), it m'est arrive
des malheurs de toute espece. Vat komt
over ? (wat overkomt u?) qu'avez-vows?
Wat zal ons nog —? (wat zal ons nog gebeuren ? quo deviendrons - nous ? —, over
lets komen , passer. 1k kan de rivier niet — ,je ne puns passer la rivihre. te boven
komen, herflellen , surmonter, re.parer. lk
zal de fchade wel —, je reparerai ma perte;
onverwacht —,survenir; fig. fam. Hij moet
(hij moet opdokken, geld geven, beralen),
it dolt payer, it dolt cracker au bassin.
Overkomst 9- yr. het overkomen , venue, arrivde.
Onvoorziene
survenance.
Overkonnen, zie Overkunnen.
Overkoperen 7" b. w. (ik koperde over, heb
overgekoperd), nog, eens koperen , op nieuw
koperen ; zie leoperen.
Overkoud, b. n. al te koud , zeer koud , trop
froid, e. extremement froid, e.
Overkous , yr. tegenflelling van onderkous,
bas de dessf1S , M.
Overkraaijen .„ b. w. (ik overkraaide, heb overkraaid) , eigenlijk door kraaijen, en fig. door
fchreeuwen tot zwijgen brengen, faire tine
a force de crier, crier plus fort qu'un autre.
Hij overkraaide mij , 57 me fit tiro par ses
cris.
Overkraaijer, m. fig. celui qui crie plus fort
qu'un autre.
Overkraaijing, yr. fig. action de crier plus
fort qu'un autre.
Overkraaifter, yr. fig, celle qui crie plus fort
qu'un anti e.
Overkrachtig , b. n. ongemeen krachtig, extremement fort, e. ou solide.
Overkreppen , b. w. (ik krepte over 4 heb overgekrept), op nieuw kreppen, creper de nouveau.
Overkrijgen, b. w. (ik kreeg over, heb overgekregen) , naar zich toekrijgen , als: ik kan
het niet—, (ik kan het niec zoo ver brengen, dat men het mij overzendt ,) quoique
le fasse, on ne me l'envoie pets.
Overkrom , b. n. al te, krom, trop courbd, e,
zie Krom.
Overkroppen, b. w. (ik overkropte, heb overkropt), te veel voedfel geven aan vogelen ,
en daardoor de krop te zeer opvullen, gor..
ger, donner trot el manger. Zich met fpijs
(te veel fpijs gebruiken, ) so gorger de
viande, se surcharger l'estomac, se surcharger d'aliments,s'empiffrer , manger trop; zie
Overladen in dezen zip. fig. overladen,
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surcharger. Met werk (te veel werk
opdragen ,) surcharger d'affaires. Met werk
of bezigheden overkropt zijn , (niet weten
wat men eerst of laatst zal doen) , titre
surcharge , e, de travail , ou d'affaires.
Overkropping, vr. action de se gorge,- de;
fig. action de surcharger5.surcharge.
Overkruijen , b. w. (ik kruide, krooi en krood
over, heb overgekruid, overgekrooijen en
overgekroden), herwaarts kruijen, brouetter vers ici. — ( zich ), ik overkruide,
overkrooi en overkrood mij , heb mij overkruid , overkrooijen en overkroden), zich
door kruijen benadeelen , se faire du mal en
brouettant.
Overkruipen, o. w. (ik kroop over, ben overgekropen), over eene plaats heen kruipeu,
kruipend over eene plaats komen, passer,
(sur) en rampant.
Overktujeren, o. w. (1k kuijerde over, ben
overgekuijerd) , kuijerend overgaan, over
lets heen kuijeren , passer , (sur) en se promenant.
Overkuisch , b. n. al to kuisch, trop severe;
zie Kuisch.
Overkunnen o. w. (ik kon en konde over,
heb overgekonnen), ergens kunnen overgaan (eigenlijk met uitfluiting van een ander
werkwoord , als: komen , gaan , enz.)pouvoir passer. Ilt kan de brug niet over ,
(overgaan , overkomen), je ne pubs passer
sur le pont.
Overkwtjlen , b. w. (ik overkwijlde, heb overkwijld) , overal met kwijl bedekken couvrir
ou remplir de have.
Overlabbeijen, b. w. (ik labbeide over, hely
overgelabbeid) , overbrengen, overkakelen
overklappen , overdragen, rapporter, redire.
Overlabben , b. w. (ik labde over , heb overgelabd), zie Overlabbeijen.
Overladen, b. w. (ik laadde over, heb overgeladen), in een ander fchip , enz. laden,
charger dans an autre vaisseau, etc.,—, (ik
overlaadde , heb Oterladen), te zwaar laden,
charger Crop, surcharger. Het gefchut
charger trop le canon. Een paard sztrchatger ten cheval. Een fchip —, surcharge,- un vaisseau ou an bateau; fig. lemand
(iemand zeer veel weldamet weldaden
den bewijzen), combler q. q. de bienfaits.
Zijne maag met fpijs , ook enkel: Zijne
maag —, se surcharger d'aliments ou de nourrituce, se surcharger l'estomac, se gorger de
viandes , s'empi,fp er. Met bezigheden —,
surcharger ou accabler d'affaires. Deze
ce tafchilderij is te zeer met figuren
bleau est trop charge de figures.
Overlading, yr. action de surcharger, surcharge; fig. — der maag , repletion de l'estomac.
—, in de fchilderkunst, charge, action do
charger.
Overlakken, b. w. (ik lakte over, heb overgelakt) , nog eens lakken, vernir de nouveau,
vernir encore une fois. ( ik overlakte ,
heb overlakt) ; zie Verlakken in de eigenlijke
beteekenis.
Overlang, bijw. voor lang, lang geleden, ily
a long-temps, depuis longtemps.
Overlangen, b. n. (ik langde over, heb overgelangd), overreiken, tendre 5 passer, donner.
Overlangs , bijw. in de lengte , ,tegenftelling
van Overclwars, en longueur, en long.
Overlangzaam, b. n. te langzaam, ongemeen
langzaam, trop lent, e. extremement lent, e.
Overlast , m. al to zware last, surcharge f; fig.
moeite, last, charge, gene, incommoditd,
importuniti, ,pane, contrainte fdcheuse,
en.
1i i 4
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ennui lemand --'aandoen, (iemand tot
last zip), incommoder q. q., genet q. q.,
importuner q. q., etre a charge 4 q. q.
ilrekt nuj tot grooten (dat is mij zeer
lastig), cela m'est bien a charge. llij duet
ieder—aan, it est a charge a tout le monde.
Overlasfen, b. w. (ik o y erlastte, heb overlast), overladen, zie Overladen in de 1.
beteek.; fig. bezwaren , met te yeEl belnsten,
surchal ger , donne?' trop de commissions a.
Overlastig , b. n. te zwaar bclast of Med= ,
fchip , ten b4,teau
als : Een
fig. tot lase, qui est charge.
Overlasting, yr. action p'e sarcharger,, stirchalge ; fig. (faire yemble f enibal ras ,
152.
Overlaten, b. vs. (1k liet over, heb overgelaten) , ovelig laten, laten oveibluven ,
laisser de teste. 1-lij heeft niets daaryan
overgelaten , (hij heeft alles genomen), it n' a
lien laisse *de ?este. afflaan, overdoen,
laten hebben, cuter, laisser, abandonner,,
delaisser. Line piaats aan eenen anderen —,
(dezelve aan eenen anderen afflaan ,) ceder
sa place a on mate. Zijne goederen
zijne fchuldei:ehers goederen voor
de fchulden laten verkoopen, ) fait e cession,
abandonner ses biers a ses creanciers. Ik
laat de, bezorging dier zaak aan u over,
laat n voor die zaak zorgen) je vous
laisse le soin de cette affaire. inzonderheid iemand iets voor etenzelfden prijs overdoen , waarvoor men het gekocht heeft,
cider a q. q. one chose pour le mime prix
nous a coati. —, over jets Jared
g,aan , loopen, pasferen, rijclen, enz., laisser passer, laisser traverser. Men laar niemand over, (men laat niemand pasferen,)
on Ile laisse personne passer (la tiviere, le
pont-, etc.)
Overleden, ver1.-dw. van Overlijden.
Overledene, m. edvr. wort, e. dc'funt , c. trepasse, e. Eerst — 7 padecede , e.
Oerleder, zie Overleer.
Overleed, veil. tijd van Overlijden.
dat gedeelte van het leer aan
Overleer,
eenen fchoen, hetwelk den voet van voren
Nieuw — can eenen
bedekt, empeigne,
fchoen maken, metti e one nouvelle
a tin soldier.
Overleeren, b. w. (ik leerde over, hob overgeleerd), nog eens leeren , op nieuw leeren, revoir, repasser,,recorder,
lecon). Ik heb mijne les viermaal overgeleerd,faitepasse,repete ma lecon quart e'er's.
o. action de ref titer (sa lecon), f. Bij
het — mijner les, en repetant ma lecon.
Overleg, o. het oveerleggen en overdenken
eenor zaak in Karen ganfchen omvangr, reflexion, deliberation, consideration, f. Pigment , m. lets met goed doen, (eene
zaak goed overdenken ,) faire one chose
apses l'avoir bien consideree. Zonder —,
overweging, sans consideration. Zonder —
te werk gaan, (onbedachtzaam handelen ,)
egir sans consideration , agir sans o eflexion
on sans jugeonent, inconsiderement. Diet rijp
avec maturite.
Overleggen, b. w. (ik legde en leide over,
heb overgelegd en overgeleid), in de zeevaart, aan eene andere zijde leggen , als:
Het roer tourner le bord. De zeilen
—, changer les voiles. —, openieggen, vertoonen , montrer,, produire. lk zal al de flukken
, je produirai toutes les pieces. —, befparen , ter zijde legged, overhouden , overwinner/ , gal der , eprrgitel , cnrre; . 1Iij
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heeft te veel kinderen, hij ken niets
it a to op d'enfants , rl ye petit rich epai gnei%
(ik overlegde 9 overleide hcb overgelegd en overleid), overdenken„ zich eene
zaak in haat' ganfeben zamenhaig. voorflellen , cm zich eaarnaar te gedragen, consider er , peser, examiner, consul' tel sue , r eflechio stir,„ditibjo er, concerter.11Ij overlegt
niet behootbj k , wat h1I fpreekt, (hij denkt
daaroNer ntet bel,00rtli e na,)
Ovcrleg het, (denk
pas asset a ce ga'il
cc over na,) iensez-y. Hetgene men te
trzg:ier ce
zeggen heer, veolaf wel
qii'on a a al,;;. e. lets met eenen anderen
(last hem daatover raadplegen,) consulter
avec eta al i t; e sue q. ch., aetzberer avec on
art; e sot q. ch. Zij hel-ben fang overlegd,
of, enz., ils oat etc lougtemps a considerer,
55, etc.
Overlegging, yr. action de tourney. —, action
de pi oduire. — „action de garder, d'ipargner. —, action de consideter,, consideration; zie Overleg.
Overleid, veil. deelw. van Overleggen.
Overleide 7t. van Overleggen.
Overieiden, b. vv.' (ik leidde over, heb overleid), Leiden, menet- ou conduhe
yens ici, vets nous.
Overlekker, b. n. ten niterfie lekker, , tràsdelicicux, ease.
Overlenig , b. n. al te lenig, trop souple;
zie Lenig.
Overletteren, b. w. (ik letterde over , heb
overgeletterd), nog eens lctteren, zie Letterer).
Overleven, b. w. (ik overleefde, hob overleefd), larger dan een ander leven na
den dood van een' anderen bbjven leven,
survivre a.
Overleveraar. 'm. traditeur.
Overlevende, m. degene,'welke na den dood
van eenen anderen blijft leven, survirant•
Overlevendig, b. n. al te levendig, trop vi f,
y e, extrêmement vif, y e, zie Levendig.
Overleveren , b. w. (ik leverde over , heb
overgeleverd), overgeven, ill het bezit van
overhandigen, ter haed
iemand
(kill,' er , livrer, mettre entre les Mains
de, remettre. Eenen brief —, remettre une
esenter one
lettre. Een fineekfehrift —,
liii er les prirequite. De gevaagenen
sounie" s. Eenen misdadiger in handen van
het geregt remeitie tin criminel entoe
les mains de la justice. Iemand aan den regter —, litter q. q. act jvge.
Overlevering, yr. ese daad van overleveren,aflevering, action de delivi cc , de livrer,,
de remettre, de presenter, delivrance, livraison, eseotation. , van onde tijden,
mondeling voortgeplant berigt, tradition.
Er is eene fchriftelijke en eene mondelinge
y a one tradition icrite, et one tradition scale. Dit zijn dingen, welke alleen
bij — ter onzer kennis zijn gekomen , cc
tont des chases que la toile/Won settle nous a
apprises. Dat alles is flechts eene —, tout
cela West qu'une tradition. Door — voortgeplant , traditionnel, le. Door — voortgeplante wetten en gevoelens, des lois et
des opinions traditionnelles. Door , bij , ,
bij w. traditionnellement.
Overleving yr. langstlevendheid , survivance,
survie.
Overlezen , b. w. (ik las over, hcb overgelezen), lezen, lire, lire a la hate, parcourir. Eenen brief —, parcourir one lettre.
-

herlezen, of nog eons
on

0 E
onder het lezen niet opmerken, passer en
lisant, ne pas voir en lisant.
Overlezing, vr. action de parcourir , lecture.
- , action de tethe._ — , action de passer
en lisant.
Overlicht, b. n. ongemeen licht, te licht,
extrimement clair, e. trop clair, e. Deze
kamer is —, cette chambre es; crop claire;
zte Licht.
Overl ieden, m. =cr y. van Overman; zie
Overman.
Overlief, b. n. ongemeen lief, extrdmement
ainsable; zie Lief.
Overliegen, b. n. (ik overloog, heb overlogen), ten oniegte of valfchelijk befchuldigen , accuser liitissement, calomel,
tracter.
Overbep, veil. t. van Overloopen.
Overliggen, 0. w. (ik lag over, heb overgelegen), blmjven lig-gen, rester, durer, se
garder. Deze wuchten kunnen niet —,
tee fruits ne se gat dent point. —, over den
gewonen tmjd lig-gen , rester trap longtemps.
Overligt, b. n. te ligc, trop leger, eve; zie
Ligt.
Ovenijden, o. w. Cik overleed, ben overlecien)\ fterven, den geest geven, mourir,
decider, trepasser, rendre i'es_prit. o.
dood, fterven, most, f: dices, trepas, on.
Overlijmen, b. w. (ik lumde over, hcb overgelijind ), op nieuw lijmen , nog eens bjinen ,
colter nouvean, roller encose une fois ,recoller.
Overlikken, b. w. (ik likte over, heb °vergelikt), op nieuw likken , nog eens likken,
lisser de nOuveati, lisser encore sine fois.
Overlogen, verl. dw. van Overliegen.
Om erlomp, b. n. te lamp , crop stupide; zie
Lomp.
Overlooclen, b. w. (ik overloodde 9 heb overlood), met lood overdekken , couvrir de
plumb. hen dak — , cosiviir en toit de
plomb.
Overloog, yen'. t. van Overliegen.
Overloogen, b. w. (ik loogde over, heb
overgeloogd), nog eens loogen, mettle encore sine jois 4 la lessive.
Overloon , o. en m. sale/re au dessus dii salai; e os dinaire 9 vs.
Overloop, overfirooming, debordement ,
711. o egos gement , inondation ,f — van gal,
ilebortiement , ; egorgement , epanchement ,
debord de bile. —, op fchepen, dek, verdek , tillac, pont, premier poet, franc tillac. —, in huizen, overdekte plaats tusfchen vertrekken , galerie, decouvcrte. f —
van het eene vertrek of gedeelte van eon
huis naar het =dere, corridor.
Over i oopen , o. (ik liep over , ben
overgeloopen), naar de andere zrjde loopen , passer de l'autre ate (en courant), traverses-. —, van den eenen tot den anderen overgaan, als : Tot den vijand —
(zijne vanen verlaten, en zich bij den
vijand Voegen), deserter a rennemi , passer
a l'ennemi. , (met Hebben) , overvioeijen wegens volheid , se deborder ,
regosger , s'enfuir. Het glas loopt over,
le v'esre regorge. De pot loopt over, le pot
s'enfuit. —, b. w. (ik overtiep , heb overloopen), onder den voet loopen, omver
loopen , renverser a la course ou en courant.
, door te flerk loopen buiten adem brengen, fatiguer en courant. Zich — , perdre
ha/tine en courant, se fatiguer en courant;
ook : se faire du mil en courant; fig. Ietnand , (hem te menigvuldig bezoeken,
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iemand door zijne bezoeken tot last zijn , )
impos tuner q. q. par ses inipo 5 iunites , IC visite,- crop souvent. JJzj overloOpt nnj niet
il MC visite rat ement. Ik zal hem niet ligt
weer —, (hem niet ligt weer bezoeken ,)
je y e is visiterai plus Si , vlugug overzien, pat courir , sevoir , repasse; a la hate,
loser un coup cl'oeil sapide
iemand , die overloopt tot den
Overiooper,,
vijand, ti ansfUe , 5 ends!. dc'serteur.
Overloopiug, vr. action de deserter on de passera l'ennerni, desertion, f. — 5 deborde;vent m. inondation, f.- — der gal , zie
Overloop.
Overloven , w. (ik overloofde, heb overloofd), te veel loven overvragen , sus fair°,
demanacr crop.
Overlover,
celui qui surfait on qui downde trop.
Overloving , vr, action de surfaire , action de.
demander coop.
Overluchtig, b. n. te luchtig , to op frais
else; zie Luchtig.
Overlui, m. meerv. voor overlieden ; zie Overman.
Overluid , bijw. luide , luidkeels , bardop , met
Wider iternmen, tout haut , ci haute voix,
fchreeuwen ; jeter les basics cris , crier les
hunts cris , pousser des cris. — lagchen ,
s'eclater de mire. —, b. n. zie Luid.
Overluiden b. w. (ik overluidde , heb overluid) , bij iemands overlijden de klokken
luiden, Bonnerles cloches a Ia mart de q. q.
Overluiden, m. meerv. voor overlieden zie
Overman.
Overluijen , b. w. (ik overluide , heb overluid);
zie Overluiden.
Overluisteren, b. w. (ik luisterde over, heb
overgeluisterd) , luistereirde overbrengen,
redit e ou rappotter en chuchotant.
Overmaaijen, (zich,) b. w. (ik overmaaide,
heb overmaaid), zich door maaijen nadeel
toebrengen , se faire du ma/ en fauchant,
it force de j-aucher.
Overmaat, yr. nicer dan de vereischte maat,
surmesure, f. excedant ; fig. ewes, m. Tot
— van ongeluk, pour comble de ma//sour,
pour surcroit de malheur.
Overmager , b. n. zeer mager , te mager , extrdmement maigre, trop maigse ; zie Mager.
Overmagt, yr. meerdere mager, sui,eriorite,
pouvoir sujdeierzs , 21.l. forces supineness , f.
pl. De — hebben; avoir Ia sui:Orios:tdo
Voor de — bukken , (voor cone meerdere usage
moeten onderdoen) cider au potivoir super lens-.
Overrnagtig, b. n. eene meerdere magt hebbende , sup/near , e. plus fort , e. , bijw.
superieurement.
Ovenuagtigen, b. w. (ik overmagtigde , heb
overmagngd), veroveren, conquet ir , vaincre , subjuguer.
Overmagtrging, vr. action de vaincre, de conquirir , de subjuguer, conqudte.
Ovennaken , b. w. (ik maakte overe,--"fieb overgemaakt) , hermaken, op nieuw maken,
, faire tie nouveau , fait e encore IMO
overzenden , doer toekomen, reois.
fmettre
e tenir, faire passer,
, envoyer ,
aire parvenir. Iemand geld —, remettse
f
de Pargent a q. q.
Overmalkanderse Meting , vr. over elkander
enchevauchure.
Overmakmg, vr. action de refaire. —, action
de remettre, f:, envoi, on. remise, f.
Overmalen , b. w. (ik rnaalde over, heb overgemaald) , op nieuw maks moudre de
nouveau.
Over.
Iiis
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Overman, m. '(rneerv. overlieden ? overluiden
en overlui), hoofd van een gild, maitre
(d'un corps de métier), maitre jure , jure.
Overmangelen, b. w. (ik mangelde over, heb
overgemangeld) , nog eens mangelen, op
nieuw mangelen, calendrer de nouveau, calendrer encore une 'ois.
Overmannen, b. w. ilt overmande , heb overmand) , door meet% ere kracht of magt overwinnen , overweldigen , abattre par des forces superieures , vaincre, abattre par le nornbre. Overmand worden , (voor de ineertlerheid moeten bukken), doe actable , e. par
le nombre, succomber sous la multitude; fig.
overitelpen , accabler.
Overmarcheren , o. w. (ik marcheerde over,
ben overgemarcheerd), over iets marcheren,
marcher sur, traverser.
Overmartelen b. w. (ik martelde over, heb
overgemarteld)
, in den gemeenen fpreektr. ,
'
met veel moeite over jets heen brengen,
porter ou transporter a travers de, avec beaucoup de peine.
Overmatig , b. n. boven de maat , buitenfporig,
excessif, ive, demesure , e. outré, e. extreme, exorbitant, 0. —, bijw. demesurement,
a i'extes , avec exces , excessivement, a outrance, extrémement.
Overmatigheid, yr. grandeur demesurie , grandeur excessive.
Overmatiglijk, bijw. zie Overmatig, bijw.
Overmatten , b. w. (ik mattede over, heb overgemat) , op nieuw matten , nog eens matten ,
natter de nouveau.
Overmeesteren , b. w. (ik overmeesterde, heb
overmeesterd), overweldigen, bemagtigen ,
te onder brengen , vaincre ,reduire,dompter,
..subjuguer , se rendre maitre de, forcer,
surtnonter. Eene nlaats —, se rendre maitre
d'une place ; figs Zijne driften—, maitt iser on
subjuguer ses passions. Zich door zijne driften laten —, se latsser maitriser de ses passions.
Overmeestering , yr. action de vaincre, de
reduire ; t eduction , prise, conquête.
Overmengen, b. w. (ik mengde over heb
' de
overgemengd), andermaal mengen, meler
nouveau.
Overmesten, b. w. (ik mestte over , heb overgemest) , nog eens mesten , fumer de nouveau.
Overmeten, b. w. (ik mat over, het) overgemeten) , hermeten, mesurer de nouveau,
remesurer , mesurer encore une fois._—,
overmaat geven, ale: Hij heeft twee flesfchen overgemeten, it a donne unesurmesure
de deux bouteilles. ,
Overmeting, yr. hermeting, action de remesu.
rer; —, action de donner une surrnesure.
Overmidden, bijw, door bet midden, over het
midden been, par le milieu, en deux.
Overmild, b. n. te mild, trop liberal, e; zie
Mild.
Overmisten, b. w. (ik mistte over, heb overgemist), zie Overmesten.
Overmits, zie Vermits.
Overmoed , m. roekeloosheid, vermetelheid ,
temeritó, f. —, trotsckheid, orgueil , m.
insolence, arrogance, vanite.
Overmoedig, b. n. roekeloos, temeraire. —
trotsch, vermetel, presom_ptueux , euse , orgueilleux, eine, vain, e. fier,, ere. —,
bijw. temerairement. —, insolemment , avec
insolence, arrogamment, avec arrogance ,
presomptueusement , orgueilleusement , vainement , fierement.
Overmoedigheid, zie Overmoed.
Overtuoeteu, o. w. (ik luoes over, heb over-
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gemoet) eigenlijk met ultlating van een
ander werkwoord, (b, v, gaan, loopen , komen enz.), over iets been moeten, titre
oblige, e. de passer , d'être porte, e. Hij
moet de brug over, it doit passer le pont.
Overmogen b. w. (ik overmogt, heb overmogt), door
' grooter vermogen overwinnen,
Pemporter sur, surmonter, surpasser, titre
plus fort que.
Overmooi , b. n. te mooi, trop beau , bel, belle, zie Mooi.
Overmorgen , bijw. den dag, die op morgen
volgt, apres-demajn.
Overmouwvr. mbrsmouw, garde manche,
demi-manche.
Overmunten , b. w. (ik muntte over, heb
overgemunt), op nieuw munten; zie Hermunten. , boven de vereischte hoeveelheid
munten, (rapper plus de monnose qu'il ye
faut.
Overnaad , m. naad over eenen anderen, couture pardessus une auto e, f.—, overhandfche
naad , surjet.
Overnaaijen, b. w. (ik naaide over , heb overgenaaid), over iets been naaijen, coudre
par-dessus. , met eenen overhandfchen
naad naaijen, surjeter, coudre en surjet. —,
op nieuw naaijen , nog eens naaijen, coudre
de nouveau, coudre encore une foss.
Overnaaifel, 0. ce qui est cousu par dessus.
Overnaauw, b. n. te naauw, trop etroit , e.
Zie Naauw.
Overnaauwkeurig, b. n. te naauwkeurig, crop
'exact, e; zie Naauwkeurig.
Overnachten , o. (ik overnachtte , heb
overnacht), den nacht ergens doorbrengen,
vernachten, toucher, passer la unit. Wij
zullen te Z noun passerons la nuit a Z
Overnachtig, gedurende den nacht, pendant
la nuit.
Overnaming, y r. naamverwisfeling, (figuur in
de redekunde, waardoor men de oorzaak
voor het gewrocht, of omgekeerd , plaatst ,)
metonymic.
Overnatuurkunde, zie Bovennatuurknnde.
Overnatuurkundig, zie Bovennatuurkundig.
Overnatuurkundige, zie Bovennatuurkundige.
Overnatuurkundiglijk, zie Bovennatuurkundiglijk.
Overnatuurlijk, zie Bovennatuurlijk.
Overnemen, b. w. (ik nam over , heb overgenomen), van eenen anderen aannemen , prendre ce qu'un autre tend. —, op zich nemep,
voor mine rekening nemen, prendre pour
son compte. Goederen voor inkoopsprijs —,
prendre des marchandises au prix coiltant.
aannemen, accepter, prendre.
Overneming, yr. action de prendre. Zie Overnemen.
Overnommeren, b. w. (ik nommercie over,
heb overgenommerd), op nieuw of andermaal
nommeren, numeroter de nouveau.
Overolien, b. w. (ik oliede over, heb overgeolied), op nieuw olien , huiler de nouveau, huiler encore une foss. (ik overoliede , heb overolied), olien, beolien,
huiler, repandre de i'huile sur.
Overoud, b. n. zeer oud, tres-vieux, vieille,
tres-ancien, tie, trbs-antique. In overoude
tijden, dans les temps les plus recules4
Overoudgrootmoeder, vr. moeder van eenen
overgrootvadet of van eene overgrootmoeder, trisaieule, mere d'un bisaleul ou d'une
bisaieule.
Overaudgrootvader, vader van eeten overgrootvader of van esne overgrootmoeder,
trisaieul , pere d'un bisaieul outruns bisaieuie.
Over-
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Overoudmoei, yr. moei van eenen grootvader
of van eene grootmoeder, tante d'un grandpere ou d'une grand'-mere.
Overoudoom , tn. oom van eenen grootvader
of van eerie grootmoeder , oracle d'un grandpére ou d'une grand'-mere.
Overpad , o. pad over de bezittingen van zijnen
buurman, sentier sur la terre du voisin, m.
Overpakken, b. w. (ik paste over, heb overgepakt), uit het eene vat in het andere pakken,
emballer ou empaqueter dans en autre tonneau,
etc. —, herpakken , op nieuw pakken , embailer ou empaqueter de nouveau, remballer, rempaqueter.
Overpakking , yr. action d'emballer ou d'empaqueter daps un autre tonneau. —, action
de remballer,, de rempaqueter, remballage, m.
Overpalmen , b. w. (ik overpalmde, heb overpalmd), omvatten, couvtir de la paume de
la main, empoigner.
Overpalming, vr. action d'empoigner; action
de couvrir de la main.
Overpappen , b. W. (ik papte over, heb overgepapt), nog eens pappen ; zie Pappen.
Overpasfen, b. w. (ik paste over, heb overgepast), op nieuw pasfen, compasser de nouveau.
Overpasfing , yr. action de compasser de nouveau.
Overpeinzen , b. w. (ik overpeinsde, heb overpeinsd), bepeinzen, overdenken , overwegen , considerer,, mediter stir , poser, riflechir 4. Overpeins die zaak, reflechissez
bien 4 cette affaire.
Overpeinzing, vr. action de considerer, consiL
deration 5 meditation, refle,xion.
Overpekken , b. w. (ik overpekte , heb overpekt); zie Bepekken. (ik pekte over,
heb overgepekt), op nieuw pekken , poisser
de nouveau, poisser encore une fois.
Overpikken, b. w. (ik overpikte ,"-heb overpikt, en ik pikte over, heb overgepikt),
zie Overpekken.
Overpisfen, b. w. (ik overpiste , heb overpis t), in den gemeenen fpreektrant , over
heen pisfen, pisser par-dessus ; fig. Een
haan zou het —, (het is zeer klein), iln'y
a qu'une enjambee. (ik piste over, heb
overgepist), pisfend doen overloopen , als :
Eenen pot —, faire tegorger un pot en pissant dedans.
Overplaatfen, b. w. (ik plaatfle over , heb
overgeplaatst), elders plaatfen, verplaatfen,
placer ailleurs, de:placer, donner une autre
place h.
Overplaatfing , vr. action de placer ailleurs ,
de deplacer.
Overplakken, b. w. (ik plakte over , heb overgeplakt), op nieuw plakken, coller de nouveau. —, (ik overplakte, hebovergeplakt),
beplakken, als : Met papier —, coller du
papier dessus.
Overplakking, vr. action de coller de nouveau.
—, action de coller dessus.
Overplanten, b. w. (ik plantte over, heb
overgeplant), elders planten, planter ailleurs , de'planter...
Overplanting, vr. action de deplanter.
Overpleisteren , b. w. (ik pleisterde over , heb
overgepleisterd), bepleisteren , pldtrer ,enduire de phil tre. —, op nieuw pleisteren,
pldtrer de nouveau.
Overpleistering , yr. action de pldtrer. —,
action de pldtrer de nouveau.
Overpleiten, b. w. (ik pleitte over , heb overgepleit), nog eens pleiten , plaider de nouveau plaider encore une fobs.
(ik
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overpleitte, heb overpleit), in het pleiten
overwinnen, vaincre en plaidant, vet:neve
a force de plaider.
Overploegen, b. w. (ik ploegde over, heb
overgeploegd) , op nieuw ploegen, nog
eens ploegen , labourer de nouveau, donner
tin second labour. Een' akker verfcheidene
malen donner plusieurs labours a tine
terre.
Overploeging, vr. action de labourer de nounouveau labour , m.
veau,
Overpoederen, b. w, (ik poederde over, heb
overgepoederd), nog eens poederen, op
nieuw poederen, poudrer de nouveau, poudrer encore tine fois.
Overpoeijeren, b. w. (ik poeijerde over, hub
overgepoeijerd), zie Overpoederen.
Overpolijsten , b. w. (ik polijstte over, heb
overgepolijst) ; op nieuw polijsten, polir de
nouveau, polar encore tine fois, donner
nouveau poll 4.
Overpond, o. livre de surpoids,
Drie overponden, trois 'ivies de surpoids.
Overpoten , b. w. (ik pootte over, heb overgepoot), zie Overplanten.
Overpraten, b. w. (ik praatte over, hub overgepraat), overbrengen , verklappen, verklikken), redire, rapporter. (ik overpraatte , heb overpraat), faire taire par
son habil reduire au silence a force de babiller.
Overpreken , b. w. (ik preekte over , heb
overgepreekt), nog eens preken , pricher
encore une fois , pricker de nouveau.
Oveipriester; zie Opperpriester.
Overraauw, b. n. te raauw,, trop pen cuit , e.;
zie Raauw.
Overrabbelen, b. w. Jik rabbelde over, heb
overgerabbeld), rabbelend lezen,iire a la hd te.
Overraffineren, b. w. (ik raffineerde over, heb
overgeraffineerd), op nieuw raffineren, nog
eens raffineren, raffiner de nouveau, rafiner
encore une fois.
Overraken, o.
(ik raakte over, ben overgeraakt), overgaan, ophouden, se passer,
censer. Zijn toorn zal wei sa colere se
passera. —, over lets komen, aan den anderen kant komen , passer , arriver 4 l'autte
bord, atteinth e l'autro boo d.
Overraspen, b. w. (ik raspte over, heb overgeraspt), op nieuw raspen, nog eens raspen,
chapeler,, etc. de nouveau; zie Raspen.
Overreedbaar, b. n. voor overreding, overtuiging vatbaar, persuasible. De grondflelling,
dat het geheel grooter is, clan een zijner
deelen`, is —, l'axiome quo le tout est plus
grand quo sa partie est fort persuasible.
Overreden, b. w. (ik overreedde , heb over.
reed), -rot lets met redenen bewegen, per.
suader,, faire croire , faire accroire. Gij zult
hem nimmer vous ne le persuaderez famais. Zich laten —, se laisser persuader.
Overreden, verl dw. van Overrijden.
Overredend, b. n. hetgene gefchikt is, om tQ
overreden, te overtuigen , persuasif, lye.
Overreding, yr. overtuiging, action de perste.
ader, persuasion.
Overreed, verl. t. van Overreden.
Overregenen , o. w. (ik overregende , ben
overregend), zie Beregenen.
Overreiken, b. w. (ik reikte over, heb over-.
gereikt), toereiken , naar iemand reiken,
reikend overgeven , tendre, donner, presenter, passer, remettre. Hebt gij den brief
overgereikt ? avez-vous renns la lettre?
Overreiking, yr. action de tendre, de donner:
etc; zie Overreiken.
Over,
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Overreizen, o. w. (ik reisde over, ben overgereisd), reizend overtrekken , passer en
voyageant , passer , traverser.
Overrekenen , b. w. (ik rekende over, heb
overgerekend) 5 nog eens rekenen , op nieuw
rekenen, recompter , tempter de nouveau,
vesiculartone seconde fobs. (ik oyerrekende , heb ovenekend), berekenen, calculer,
supputer, compie; . De reiskosten — , supporter les dipenses d'un voyage.
Overrekening-, yr. nouveau ca/cu?,
calcul, m. calculation. —, berekening, overflag, oprekening, supputation.
Ov errekken, o. w. (ik rekte over, heb overgerekt), nog eens rekken, etendre de nonveksu. — (ik overrekte mij, hebmij
overrekt), se faire seal a force d'etendre,
se fatigner a force d'etendre.
Overrekking, yr. action cretendre de nouveau.
—, action de se fatiguer en etentlant.
Overrennen, o. W. (ik rende over, ben overgerend), naar de andere zijde rennen ,passer
de Pantie cite (en galopant on ea courant).
—, b. w. (ik ovenende heb overrend),
()Inver rennen , in het rennen doen omvallen,
renverser en galopant on en courant.
Overriep, verl. t. van Overroepen.
Overrijden, o. W. (ik reed over, ben overgereden), naar de andere zijde njden , passer
(a cheval ou en voltaic) de l'autre cite.
, over jets heen n j den, passer par
(lessee. —, b. w. (ik overreed, heb overreden), rijdend doen omvalleu , renverser avec
le chew/ ou aver la voiture. door rtjden bederven, te clerk rijden, surmener,
forcer, outrer , harasser.
zeer rijk, crop riche,
Overrijk, b. n. te
puissamment riclze.
crop
vizir , e.; zie Rijp.
Overrijp , b. n. to rijp ,
Overroeijen, 0. w. (ik roeide over, ben overgeroeid), naar de overzijde roeijen, passer
la rains on en t anzant de e cite. —,
—, b. w. roeijcnd overvoeren, passer q. q.
a in raine. (zich) , (ik overioeide mij ,
heb mij overroeid), zich door het roeijen
vermoeljen , zich daardoor nadeel toebrengen,
se faire du vial ou se ptiguer en samant.
Overroepen, b. en o. w.,(ik riep over, heb
overgeroepen), roepen , dat men het aau de
andere zijde hooren ken , crier assez fort
pour et' e entendu , e. a Panto' e d. —,
b. w. iemand toeroepen ore hem tot ons te
doen komen , ier q. "v. pour le faire Nvenir chez nous. ( ik overriep, heb
overroepen), harder roepen clan een ander,
overfchreenwen, crier plus foot que. -,
door roepen nadeel doen, al s: zich —, se
fairs vial a force de crier, s'-gosiller.
Overioeren, b. vs. (ik roerde over, heb overgeroerd), nog curia roeren, remuer encore
cone foie.
rok , die over cenen anderen wordt
Overrok ,
redingote, Cagedragen, jas, sill tout ,
pote , f.
Overrolten, o. en b. w. (ik rolde over , heb
en ben overgerold), herwaarts of derwaarts
rollen, reeler (vers ici).
Overrompelen , b. w. (ik overrotnpelde, heb
overrompeld) , verrasfen overvallen , onverwacht befpringen , surprendre, prendre
au depourvu. Eerie belegerde had emporter sine place d'emblee.
Overrompeling , yr. action de surprendre.
Overrooken , b. w. (ik rookte over, heb
overgerookt), nog eens roken, fumer de
nouveau.
Overrosfen, b. w. (ik roste over, heb over-
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gerost), nog eens rosfen , op nieuw rosfers,
etriller encore ens fois, etriilet de nouveau.
Overrouwen , b. w. (ik overrouwde , heb overronwd), ronw over cenen doode dragen,
porter le deuzl pour.
Overfchaduwen , b. w. (ik overfchaduwde,
heb overfchaduwd), met zijne fchaduw bedekken umbrage? , couvrir d'ombre, ,onvrir de son ombie, obombrer; fig. befchermen , proteger , defend' e couvrio.
Overichaduwing, yr. action Xombrager , ornbre , f ombrage , m.; fig. protection.
Overichaken, b. w. (ik fchaakte over, heb
overgefchaakt), eene fchaakpartij overfpelen, refouer (cue pantie d'echecs).
Overfcliatten,5 b. w. (1k overfchattede, heb
overfchat), te hoog fchatten,. taxer on prito hoog belasten, accaser trop haut.
bier (ik fchattede over, heb
overgefchat), op nieuw fchatten, herichatten , taxer de nouveau.
Overfchatting, yr. taxation excessive. —,
vexation.
Overfchaven, b. w. (ik fchaafde over , heb
overgefehaafd), op nieuw fchaven, nog
eens khay en, raboter de nouveau ; fig. Een
gedicht wat
limer en poeme.
Overfchaving, yr. action de raboter de nouveau fig. action de limer.
Overfcheen, verl. t. van Overfchijnen.
Overfchenen, verl. dw. van Overfchijnen.
Overfchenken, b. w. (ik fchonk over, hub
overgefchonken), fchenken dat het overloopt , emplir crop , remplir to op. —, van
het eene in het ander fchenken, transvaser,
hover/
verser d'un vase dans l'autre.
het vereischte getal fchenken 5 verse,- de trap.
action
d'emplir
trop.
-.
Overfchenking, yr.
action de transvaser.
Overfchepen, b. w. (ik fcheepte over, heb
overgefcheept), in een fchip overbrengen,
passer avec en vaisseau, transporter par
eau, envoyer par des vaisseaux. Wij lieten
ons —, nous passdmes la riviàie en bateau.
—, van het eene fehipd in het andere laden,
charger d'un batimen't dans l'autre. —,
o. w. (met zijn) passer en bateau.
Overfcheping, vr. passage ou transport en bateau on vaisseau, , action de charger
d'un vaisseau dans en autre. — 5 action de
passer en bateau.
Overfcheppen, b. w. (ik fchepte over, hob
overgeichept), nit het eene in het andere
fcheppen, prendre avec en miller, etc. d'unendroit et feter dans l'autie. De foep moet
op een ander bond overgefchept worden,
ii flout mettle la soupe dans en autre plat.
Overfcheren , b. w. (ik fehoor over , heb overgeichoren), op nieuw fcheren, raser
tondre de nouveau.
Overfchieten , b. w. (ik fchoot over, heb overgefchoten), over lets been fchieten, tirer
par cheeses. o. (met zijn), overblijy en, overig zijn, rester, etre de reste. Overgefehotene brokken, reliefs , reliquats (d'un
diner), vs. pl.
Overfchijnen , b. w. (ik overfcheen , heb overfchenen), befchijnen, eclairer.
Overfchikken, b. w. (ik fchikte over, heb
overgefchikt); zie Overzenden.
Overfchilderen, b. w. (ik fchilderde over,
heb overgefchilderd), op nieuw fchilderen,
peindre de nouveau, repeindre, retoucher.
(ik overfchilderde, heb overfchilderd),
overal fchilderen, peindre partaut.
Overfchildering, yr. action de repeindre.
action de peindre par-toui.

Over-
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Overfchoen, fchoen, die over eenen anderen wordt heen getrokken, galoche, claque, f.
Overfchooijen, o. w. (ik fchooide over, heb
overgefehooid), fchooijend overgaan, parcourir en gueusant.
Overfchoon , b. n. ongemeen fchoon, ties.
ijw.
lean, bel , belle ; zie Schooii.• b
a'une maniere tres-belle.
Overfchot, o. overbltjfiel, reste, restant ,
tesidu, reliquat (saldo), 71% Het — dat
van de tafel komt , desserts,
Geef
her — van het micidagmaal, donnez-moz le
reste du diner. Iemands
(fioffelijk overbluffel), les cendres de q. q.
Overichoppen, b. w. (ik fchopte over, heb
overgeichopt), pousser a coups de pied.
Overfchrander, b. n. zeer fchrander, tres-ingemeux, ease; zie Schrander.
Overfehreeuwen , b. w. ik overfchreeuwde,
heb overfchreeuwd), iemand door ge Ichreeuw
als verdooven, itourdir h force tie crier,
faire tire a force de ctier ; harder fchreeuwen dan een ander, crier plus fort qu'un
autre. Zich
(zich door fchreeuwen benadeelen) s'egosiller,, se- faire mal h force
de cries.
Overfchreeuwing, yr. action de crier plus fort
qu'un autre.
Overichnjden, b. w. (ik overfchreed, heb
overfchreden), over lets heen fchrijden, enjamber. Ik kan die foot niet• je ne
puis enjamber ce fosse; van hier : fig. te ver
gaan , franchir (fig. depasser) les bornes
son devoir. De grenzen des eerbieds niet
ne pas franchir les bornes du respect.
Overfchruding, yr. action d'enjamber; fig.
transgression.
Overfchruven, b. w. (ik fchreef over, heb
overgefchreven), fehriftelijk mededeelen en
bekend makers, des it e faire savoir par des
lettres. atfchrijven, een affchrift fchrijven, herfchrijven, ecrire de nouveau ,recrire,
transcrire, copier. Ik laat al mijne brieven
—,
fais transcrire toutes mes lettres.
Overfchrijving , yr. action d'ecrire.
action de copier , transcription, action de
recrire.
Overfchrobben, b. w. (ik fchrobde over, heb
overgefchrobd), op nieuw fchrobben, laves
de nouveau; zie Schrobben.
Overfchuijeren, b. w. (ik fchnijerde over,
heb overgeichnUerd), op nieuw fchuijeren,
vesgeter de nouveau ; zie Schuijeren.
Oveifchuimen, o. w. fchuimde over, ben
overgefchuimd) , ichuimend overloopen
solar en ecumant, regorges- en bouillonnant.
De pot fchunnt over, le pot regorge.
Overfchniven, b. w. (ik fchoof over, heb
overgefchoven), over lets been fchuiven,
pousser par.dessus.
Ovetfchuren, b. w. (ik fchuurde over, heb
overgefchuurd), op nieuw fchuren, ecures
de nouveau, ecurer encore une fois.
Overfeinen, b. w. (ik feinde over, heb overp,efeind) , door feinen doen overkomen,
faire des signet pour qu'on vienne vets nous.
Wij feinden hen over, nous leur limes des
signes pour qu'ils vinssent vers nous.
Overfjbuwen, b. w. (ik fjouwde over, heb
overgefjouwd), fjouwend over jets been ,
brengen, passer; zie Sjouwen.
Overflaan, o. w. (ik floeg over, ben °vergeflagen), overhellen, tribucher, penclzer,
incliner. De fchaal flan te niijnen yourdeele over, la balance poncho en ma favour
"Het fchip iloeg eau Dien kant over, le vain.
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seau penchait ce ate. De baren floegen
over in het fchip, les floes entraient dans
le vaisseau; fig. Tot iemands gevoelen —,
(iemands gevoelen onshelzen,) embrasser
l' opinion de q. q. Tot den vijand —, (overloopen ,) passer on deserter a l'ennemi. Tot
ongebondenheid (ongebonden worden,)
s'abandouncr h sine vie dissolve, tomber
dans le ekreglement on dans le libertinage.
befinetteiuk zun , se coninzimiquer, etre
contagious, ease. Die ziekte 'hat dikwijls
over , ce sisal communique souvent. —, b. w.
eenen overflag maken, berekenen , opfommen , calculer, supputer. De kosten —,
calculer on supputer les frais.
, vuorbij
zien, p ier opmerken, nitiaten, weglaten,
oniettre , sauter; fig. Gij hebt twee regeis
overgeflagen, vosis- avez sauté deux lignes ;
fig. Kwade namen moet men — , (het onaangename moet men achterwege lawn, men
moet niet daarvan fpreken, ) it ne feint
parer que de ce qui est agreable.
bij
de boekcirukk., afgeven, overzetten, maculei;
— ( eenen vorm opmaken ) diesser.
Overflag,
hetgeen over lets anders heen
geflagen wordt, inzonderheid aan een kleedingftuk , rabat,
berekening, calcul,
cornpte , on. supputation, f, apercu. Eeneu
— van de kosten van een gebouw maken,
calculer ou supputer les frais d'un timent.
Bu
bijw. de compte fait.
Overfiepen , b. w. (ik fleepte over, heb overgefleept), over lets been flepen, trainer
par-dessus.
Overflijpen, b. w. (ik fleep over, heb overgeflepen), nog eens flijpeo, ten tweeden
male flupen, aiguiser de nouveau; zie Slij-.
pen.
, Overelijping, vr. action d'aiguiser de nouveau.
Overilingeren, b. w. (ik flingerde over, heb
overgeflingerd), over jets !seen flingeren,
lancer par dessus, (en secouant). — o. w.
(met zun,) als : Naar den eenen kant —,
( naar den eenen kant overbrengen), pencher
d'un cite.
Overilingering, yr. action de lancer par dessus.
Overiloof, yr. floof, die men over eene andere
draagt , petit tablier qu'on parte pas dessus
autre, tablier de dessus,
Overfineden, b. w. (ik fmeedde over, heb
overgefineed), slog eens fmeden, op nieuw
Imeden , forger sine seconde fois forger
nouveau, ref° , ger. Gij moe t die
VMS fan: refirger cette piece.
Overfmelten , b. w. (ik (molt over , hub overgefmolten), slog eens fmelten, op nieuw
imelten, finds e une seconde fois , find; e de
nouveau, matte a la fbute sine seconde fois,
efondre. Gij moet deze klok font
refondre cette cloche.
Overfinelting, vr. hergioeijing, recuit, m.
Overfineren, b. w. (ik fmyterde over, heb
overgefineerd), op nieuw fmeren, nog eens
fmeren, env. aisser ou enduire de nouveau,
tine seconde fois.
Overfmuten, b. w. (ik fineet over, he ir overgefmeren) omfinijten , doen omvallen,
renverser, retourner, tourists-.
Overfnappen , w. (ik fnapte over, heb
overgefnapt), fnappend overbrengen, everbabbelen , red ire, rapporter, dire, COMM.
niquer.
Overfnateren, b. w. (ik fnaterde over, heb
overgefnacerd), zie Overfnappen.
Overfneeuwen, b. w. (ik overfneenwde, heb
overfneeuwd) , met fueeuw overdekken,
couvrir de neige.
0. w. (met zijn), met
fneenw
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fneenw overdekt worden, etre convert, e. de
neige.
Overfnoeijen, b. w. (ik fnoeide over, heb
overgefnoeid), op nieuw fnoeijen, nog eens
fnoetjen , tallier de nouveau , etc.; zie
Snoeijen.
Overfnoeven , b. w. (ik overfnoefde, heb
overfnoefd.); zie Overfnorken.
Overfnood, b. n. zeer mood, tres-mechant ,
e. —, bijw. tres-mechamment.
Overfnoof, verl. t. van Overfnuiven.
Overfnorken , b. w. (1k overfnorkte , heb overfnorkt), door fnorkenjen nit het veld flaan,
door toefnaauwen verfchrikken , intimider
par des rodomontades, a force de rabrouer.
Overfnoven, verl. dw. van Overfuuiven.
Overfnuivemi, b. w. (ik overfnoof, heb overfnoven); zie Overfnorken.
Overfolderen, b. w. (ik foldeerde over, heb
overgefoldeerd), nog eens folderen, folder
de nouveau, solder une seconde fois.
Overfpaden , b. w. (ik fpaadde over, heb overgefpaad), op nieuw fpaden, nog eens fpaden , becher de nouveau, bicker encore une
fois.
Overfpannen, b. w. (ik overfpande , heb overfpannen), met eene fpan bedekken, mesurer
te iterk fpannen, tendre
de l'empan.
trop t. Een zeal tendre une voile
trop fort; fig. te geweldige pogingen aanwenden, faire des efforts ttiop violents.
Overfpanniug, yr. action de mesurer de l'empan. —, action de tendre trop fort, trop
grande tension; fig. irritation.
Overfparen , b. w. (ik fpaarde over, heb overgefpaard), befyaren, overleggen, epargner,
garder, mettre de cite ; zie Befparen.
Overfpeelfter,, y r. overipetige vrouw,, adultere.
Overfpel, o. echtbreuk, adultere, in. In —
geteeld , adulterin, e. In — betrapt worden , itre surpris en adultere.
Overfpelen, b. w. (ik fpeelde over, heb
overgefpeeld), op meow fpelen, jouer de
nouveau , jouer une seconde fois. — , o. w,
overfpel drijven, veroud. commettre Padultere.
Overfpeler, m. die overfpel drijft, adultere.
Overfpeleres; zie Overipeelifer.
Overfpelerij , yr. overfpel, adultere,
Overfpclig, b. n. zich aan overfpel fchuldig
makende adultere. Overfpelige vrouw, une
femme adultere.
Overfpdlien , b. w. (ik fpelde over , heb overgefpeld), nog eens fpellen, Opeler de nouveau, ipeler encore one fois. Spel die les
over , epelez cette lecon encore one fois.
Overfpitten , b. w. (ik fpittede over , heb overgefpit ) , nog eens fpitten , bicker de-nouveau.
Overfpoeten, b. w. (ik fpoelde over , heb
overgefpoeld), op nieuw fpoelen, laver au
egayer tie nouveau; zie Spoelen.
Overiponfen, b. w. -(ik fponste over, heb
overgefponst) op nieuw fponfen, laver de
nouveau avec une eponge.
Overfpreiden , b. w. (ik fpreidde over, heb
overgefpreid) met iets befpreiden of bedekken , couvrir en Otendant, etendre par dessus.
Overfpreiding, yr. action d'etendre par dessus.
—, action de couvrir entierement.
Overfprengen , b. w. (ik overfprengde , heb
overfprengd); zie Befprengen.
Overfprenkelen, b. w. ( ik overfprenkelde ,
heb overfprenkeld); zie Befprenkelen.
Overfpringen, o. w. (ik fprong over, ben
overgefprongen) over iets heen fpringen ,
sauter par dessus, franchir. Eene hoot--,
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franchir an fosse. De haan van dat geweer
fpringt gedurig over, le chien de ce fusil
se dóbande continuellement ; fig. in het lezen
overflaan, sauter , passer ;omettre.— (zich)
w. w. (ik overfprong heb mij overfprongen), zich door fpringen bezeeren of
letfel doen , se faire du mal en sautant.
Overfprong , action de sauter par dessus f:
saut, m. action de sauter, f fig. Hij maakte in het lezen eenen — van tien bladzijden, (hij floeg tien bladzijden over) il sautes dix pages en lisant.
Overdaag, btjw. (bij zeevarenden ,) als:
fmijten, werpen, (fchielijk wenden en tegen den wind inhouden), mettre au plus
pres du vent , changer du vent, changer de
bord, virer de bord, rivirer de bord, mettie le gouvernail ei Pautri bord, tourner le
gouvet nail a Pautre bord.— in Gods
naam, adieu, va ! — raken of vallen , (den
wind van voren krijgen) prentite vent levant, faire chapelle ; fig. Iemand werpen
(ietnand eenen fchnk aanjagen) , deconcerter
on embarracser q. q., mettre q. q.
quia,
fermer bouche q. q. Iemand — helpen,
(hem den voet ligren) supplanter q. q., lut
donner le croc en jambe.
Overflaan, o.
(ik Bond over, heb oyergethan), goed bluven , duren , rester, durer.
Laten
laisser reposer.
Overflaan, o. tegenwoordigheid, als; Ten —
van den notaris , en presence du notaire,par.
devant notaire. Ten — van getuigen, devant des temoins. Ten—, bijw. par ministere.
Overftallen, b. w. (ik flaide over, heb overgeftald), in eenen anderen fial plaatfen,
mettre dans une autre ecurie, dans une autre etable.
Overfta p pen, b. w.
flampte over, heb
overgeilampt), op nieuw dampen, paler
nouveau, paler encore une fois replier; zie
Stampen.
Overftappen, o. en b. w.(ik fiapte over, ben overgeflapt), naar de andere zijde happen, passer de i'autre cote, traverser. De firaat —2
passer la rue. — over iets heen 1.1appen ,
passer par dessus, enfatnber; fig. (met kwalijk nemen , vergeven ) passer, excuser , pardonner. (zich ), (ik overftapte mij , heb mij
overflapt), zich , door fiappen vermoeijen,
se fat/vier en marchant.
Overlie in. in het krijgswezen,colonel,—der
ruitertj, mestre du camp. —, bij eene geestelijke orde, general. —, in een klooster,
superieur.
Overfleeg, yeti. t. van Overftijgen.
Overfteekfel, o. hetgene over iets anders heen.
fteekt , rebord , coin, m. partie saillante,
saillie, f.
Overflegen, verl. dw. van Overftijgen.
Overfteketi, b. w. (ik flak over, heb °vergeftoken), toefteken, fiekende naar iemand
toebrengen , donner. Steek mij lien haak
eens over, donnez-moi ce croc. —, nog eens
fieken , bij plaatfnijders , retoucher. — , o. w.
(met zijn) aanfleken, over iets been fteken,
of hangen, saillir,, incliner, pencher. —
overvaren, traverser , passer , faire canal,
overtappen uit het eene
faire le trajet.
vat in het andere, transvaser, souther.
Overfteking yr. action de donner.— action de
passer.
aftapping van wijn, bier, enz.
soutirage,
Overfielpen, b. w. (ik overfielpte, heb overfielpt), overdekken , couvrir; fig. overladen,
accabler, conlier. Overlelpt van droef held,
accabM, e, de tristesse.
Over-
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Overftelping, yr. action de couvrir ; fig. action
d'accabler, f. accablement, m.
Overftemmen, o. w. (ik itemde over, heb
overgeitemd), op nieuw ftemmen, voter de
nouveau , voter encore une fois. —, b. w.
(ik overflemde, heb overftemd) door meerclerheid van flemmen de overhand krijgen ,
l'emporter par la voix. Men heeft mid overftemd , ik ben overftemd geworden , la phiralite des voix l'a emportó sur ou centre rnoi.
Overfternming, yr. action de voter de nouveau,
pluralite de voix.
Overibjf, b. n. te flijf, trop roide; zie Stijf.
Overfbigen, b. w. (ik overfleeg , heb overftegen), over lets been ftijgen, passer par
dessus , monter au dessus de, surmonter,
passe' , escalader; fig. te boven komen, conquerir,, surmonter, vaincre. te boven
gaan, surpasser , excóder. Dat overibjgt
mijne krachten, cela est au dessus de ones
forces. —, o. w. (ik fleeg over , ben overgeflegen), over lets heen flijgen; zie boven
de r e beteekenis.
Overftijging, yr. action de surmonter , etc.
escalade.
Overfill, b. n. te fill, trop silencieux, euse;
zie Stil.
Overflof, yr. ftof, waarvan het buitenfle der
kleedingflukken wordt vervaardigd, tegenftelling van voering, itoire dont le debars
est fait.
Overfloffe; zie Overftof.
Overftoppen, b. w. (ik flopte over, heb overgeftopt ), op nieuw ftoppen , remplir de nouveau, remplir d'une autte maniere.
Overflorten , b. w. ( ik overflortte , heb
overflort) , flortend met jets bedekken , couvrir; fig. Dat moot hem met fahaamte —, (met
fchaamte bedekken) cela doit le couvrir de
izonte. (ik ftortte over , heb overgeflort)
overgieten , van het eene vat in het andere
gieten, verser d'un vase dans en autre,
transfuser.
0,verftorting, vr. action de couvrir. —, action de verser dans un autre vase , to ansfusion.
Overfiralen, b. w. (ik overftraalde, heb overflraald ) , van boven overal beftralen , repandre ses rayons sur (la superficie de q. ch.).
Overftreden, vent. dw. van Overflrijden.
Overflreed, verl. t. van Overflrijden.
Overflreek, verl. t. van Overftrijken.
Overflreken, verl. dw. van Overftrijken.
Overflrijden,, b. w. (ik overflreed, heb overflreden), door flrijden overwinnen , l'emporter sur ou contre q. q., avoir le dessus
tie q. q. (a force de disputer).
Overftrijken , b. w. (ik flreek over, heb over, geftreken), nog eens ftrijken, repasser de
nouveau; zie Strijken. (ik overflreek,
heb overflreken), befmeren, enduire , frotvernisser
ter. Eene plank met vernis
ion ais; une planche. Met kalk
enduire
de pMtre.
Overilrooijen , b. w. (ik overftrooide, hob
overftrooid), beftrooijen, parsemer, saupoudrer, joncher.
Overftroomen, o. w. (ik firoomde over, ben
overftroomd), ftroomend bedekken inonder, submerguer. De rivier is buiten hare
oevers getreden, en heeft de velden overftroomd , la riviere a ddborde et inonde les
campagnes.
Overftrooming , yr. action d'inonder, inondation ,
debordement, m.
Overftuderen, b. w. (ik fludeerde over, heb
overgefludeerd), op nieuw ftuderen, itudier de nouveau, etudier encore tine fois.
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Overituiven o. w. (ik aloof over, ben oyez"
geitoven), Ituivend overvliegen, passer en
forme de poussiere; fig. fuel overloopen,
passer vite.
Overftulpen, b. w. (ik flulpte over, heb overgeftulpt) ; zie Overilelpen in de ze beteekenis.
Overftulping ; zie Overflelping in de a' beteekenis.
Overfiuren , b. w. (ik fluurde over, heb overgeftuurd) , overzenden , envoyer,, remettre.
Overfuikeren , b. w. (ik overfuikerde, heb
overfuikerd.), met fuiker overdekken , sucrer, saupoudrer' de sucre , ,lacer.
Overfukkelen, o. w. (ik fukkelde over, ben
overgefukkeld) , sukkelend overgaan 9 passer,
traverser, parcourir avec peine ; zie Sukkelen.
Overtal, o. getal boven het vereischte, surplus , reste, nombre surnumeraire , m.
Overtallig, b. n. boven het vereischte getal,
surnumeraire.
bijw. trop.
Overtappen, b. w. (ik tapte over, heb overgetapt), in een gander vat , enz. tappen, tirer
dans un autre tonneau; etc. Zie Overfteken in de laatfle beteekenis.
Overtapping, yr. sontirage , m.
Overteeder, bijw. al to teeder, trop tendre
on sensible; zie Teeder.
Overteekenen , b. w. (ik teekende over; heb
overgeteekend), overfchrijven , overbren7
gen, transcrite, transporter. Teeken dat
op mijne rekening over, mettez cela sur
tnon compte.
herteekenen, op nieuw
teekenen, dessiner de nouveau, dessiner encore une fois.
Overteekening , yr. action de transporter, f.
transport , m. —, action de dessiner de
nouveau.
Overtellen , b. w. (ik telde over , heb overgeteld), op nieuw tellen, nog eens tellen ,
recompter,, compter de nouveau, compter
encore une fois.
Overtelling, vr, action de recompter, action
de compter encore une fois.
Overteren , b. w. (ik teerde% over, heb overgeteerd), nog eens teren, goudronner de
nouveau, goudronner encore une fois ; zie
Teren.
Overtering, vr. action de goudronner de nouveau.
Overteuten , b. w. (ik teutte over, heb overgeteut), in de gemeenzame taal; zie Overbabbelen.
Overtiegen, b. en o. w. (ik toog over, ben
overgetogen, en ik overtoog , heb overtol
gen); zie Overtrekken. A anmer k. Van
dit woord is enkel de verl, tijd en het
verl. deelw. in gebruik.
Overtijden, o. w. (fcheepsw.) tij floppen,
etaler la maree.
Overtillen, b. w. (ik tilde over, heb over
getild); zoo Overbeuren.
Overtinnen, b. w. (ik overtinde, heb overtiHd); zie Vertinnen.
Overtogen , verl. dw. van overtiegen.
Overtogt , m, het overtrekken ,passage, trafet.
Overtollig, b. n. te veel, overtallig, trop;
au dessus du nombre. overvloedig,
overbodig, superflu, e. surabondant, e. excessif, ive, exuberant, e. onnuttig,
van woorden, overladen, redondant, e.
Doze uitdrukking is —, ce terme est redondant. Overtollige werken, des ,oeuvres de
surdrogation, des oeuvres surerogatoires. —,
bijw. surabondamment, plus que sujisamment.
te veel zijn, rodonder. Dit
woord
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housse, f. fourreau, m. Het — van MA
woord is hier —, men moet het ultfehrapbad , la talc d'un lit , f -- van eene officiers
de iifact Pater.
pen, ce mot redonc,
legertent, marquise, j:
Overtolligheid, yr. superfluite , surabondance,
exuberance , surerogation, exces, in. — Overtroeven, b. w. (ik troefde over, heb
overgetroefd); zie Aftroeven.
d on da nce
vanwoorden,
woor, te.
Overtaltiglijk, bijw. surabondamment ; zie Overtrof, verl. t. van Overtreden.
Overtroffen , verl. dw. van Overcreffen.
Overtollig, bijw.
Overtrok, verl. t. van Overtrekken.
Overtoog, verl. t. van Overtiegen.
Overtoom, m. plaats, waar men vaartuigen Overtrokken, verl. dw. van Overtrekken.
over eeuen dam haalt , om die van het eene Overtuigen, b. w. (ik overtuigde, heb overtuigd), tot erkenning der waarheid of tot
water in her andere te brengen, digue ou
toeilemming bewegen, convaincre, persuachaussee ent; e deux rivieres on canaux par
des. 1k wil mij daarvan met 1111j1le eigene
dessus laquelle o iz passe les barques, f pont
oogen
je veux sn'en convaincse moi-mdnic
Amfierdam, nom d'un
a rouleaux, m.
par sinesyeux. Van de wa.arheid. eener 2aak
faubourg.
ovcrtutgd
zijn , &tie convaincu, C. ou perOvertooveren, b. w. (ik tooverde over, heb
suadó , e. de la-veritd d'une chose. 1k ben
overtooverd ), tooverend overbrengen , faire
daarvanovertnigd, fen suis convaincu, e.
passer par des charmes.
Overiuigend, b. n. hetgene ovcrtuigt, of get van O vertreden .
Overtrad , verl . t.
fclnkt
om te overtuigen, convaincant,
Overtrappen , b. w. (ik trapte over, heb overe. demonstratif, ive, apodictique, persongetrapti, nog eens trappers, fouler de nondant
,
e.
persuasif,
ive, probant , e. Eene
y ears, fouler encore une fois ; zie Trapper.
Overtreden, o. w. (ik trad over, ben over ,—e reden, une safson probante. Een
bewijs, une preuve convaincante ou demonsgetreden), over jets heel), treden, passer
tratwe, (in de praktijk ,) sine conviction.
(iemands
par dessus; fig. Tot iemand
Men befenuldigt hem van dieftlal, en men
partij kiezen ,) se ranger du pas ti de q. q.
heeft overtuigende bewijzen daarvan in han(iemands gevocTot iemands gevoelen
den, on Paccuse de vol et on en a des conlen otnhelzen,) embrasser l'opsnion de q. q.
victions en main. —, bijw. d'une maniere
..._, b. w. (ik . overtrad, heb overtreden)
convaincante.
verbreken, fehenden, enfreindre, transgresser,
violer,, contrevenir prevariquer. De Overtuiging, vr. overreding, action de con.
vaincs e , de persuader , persuasion , convi,..enfreinds e ou vaoler les lois. Gods
wetten—,
Lion, certitude.
transgressor les commandern'ents de
geboden
het overvaren, passage, tracontrevenir a l'ordre. Overvaarc ,
Dieu. De orde
jet, no. traversee, f.
plaats, waar men
transgresseur, infracteur,,
Overtreder,,
overvaart
,
veer,
endroit
Pon passe l'eau,
,
violateur.
evaricateur,
contrevenant ,
passage, on.
Overtreding, yr. action de transgresser,, etc.;
Overvai,
onverhocdfche aanval, attaque
zie Overtreden. —, transgression, contraimprevue oubrusque, surps ise , f. Een
action , violation, f. violement ,
vention , infraction,
nachtellike
une surprise nocturne. Hij
— der wetten, contravention aux lois.
heeft zich door eenen
bid overrompeling,
Overtreediter, vr. cello qui tiansgresse, etc,
meester
van
deze
plaats gcmaakt, it s'ese
excelOvertreffeltjk, b. n. zeer voortreffelijk,
rendu maitre de cette place par surprise. —,
lent, e. admirable, merveilleux , ease.
toeval , accio. fchielijke ongetteldheid
transcendant , e. bijw. excellemment, admident ,
indisposition inopinee, deltaillance,
rablement.
faiblesse,
f.
exceluitmuntendheid
,
yr.
Overtreffelijkheid ,
Overvalien, o. w. (ik viel over, ben °vergeknee, transcendance.
vallen), naar de eene of andere zijde valOvertreffen , b. w. (ik overtrof, heb over•
len, se renrerser,, tomber. De boom viol
surpass
er
,
detroffen), fig. te boven gaan,
naar doze zijde over, l'arbre tomba de ce
vancer, exceller, Pemporter sur , avoir le
cite ; fig. overgaan, overloopen; ale : Tot
, etre au dessus de, its e superieur,
dessus
den vijand —, passer on doses ter d Pcnaemi.
overtreft
C. a, avoir Pavantage sur. Hij
al zijde breeders in gefialze en in ichoon—, b. w. (ik overviel, hob overvallen),
verrasfen, overrumpeleo onverhoeds aanval.held, it surpasse tons ses fs Ores en taille et
len, surpi endre , prendre a Pimps evu , prendre
en beaute. Doze fcbilder had in korten tijd
airs aepourvu, assaillir. De onzen overvieleii
ce
peintre
out
al zijde meesters overtroffen,
den \Aland, nos goys surpritent Pennemi.
bientit devance ses maitres. Virgilius en
Gevaar loopen, om door den nacht — te
Horatius — alle latijnfehe dichters, P.srgile
worden, s'anuiter. De nacht overviel ons,
et Horace Pempos tent sur toes les pates
la unit nous prit. De flaap overvalt mij,
tins. Hij heeft van daag wonderers gedaan,
le sommeil me prend. Door eenen form —
hij heeft zich zeiven overtroffen , it a fait
etre surpris, e. par sine tempéte.
worden,
des onerveilles aufourd'hui , it s'est surpasse
liii-meme. Hierin werd hij door niemand Overvalling, vr, action de tomber. —, action
de surprendre, surprise.
overtroffen, niemand overtrof hem hierin ,
Overvaren , o. w. (ik voer over , ben overe n cola ne fat infetieur personae.
gevaren),
naar
overzijde varen, passer
Overtrek ; zie Overtrekfel.
ou traverser une riviere, sin canal, etc.
Overtrekken, 0. w. (ik trok over, ben overw.
inetecen
vaartuig
overvaren , over—,
b.
getrokken), naar de overzijde trekkers of
zetten, passer' ou transporter (avec -sine
reizen, passer de Pautre cite , passer, trabarque,etc.)(bij eenen veerman) bornager.
verser. Eene rivier —, passer sine riv'ere.
Het — met eene fehouw, le bachotage.
—, b. w. naar de andere zijde trekker, tiOvervechten,
b. w. (ik vocht over, heb
(ik
overtrok,
hob
rer de Pautse cite.
overge.vochten), nog eens vechten, comovergetrokken) bedekken, bekleeden , cou.
battre de nouveau , combattre encore one fois.
vrir, garnir, t evetir enduire. Eenen fuel
met leer —, garnir ou couvrir nu siege de Overvegen, b. w. (ik veegde over, heb overgeveegd), nog eens vegen, balayer encore
cuir.
dessus, m inot fors: zie Vegen.
9vertrekfel, o. couverture,
Over-
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Oververwen, b. w. (ik verwde over, heb
overgevloeid), buiten de oevers treden,
overgeverwd), op nieuw verwen, teindre
overloopen, &border,, se &border, regorger,
ou peindre de nouveau, reteindre, repeinoverbodig zijn, surabonder. fig. overdre ; zie Verwen.
vloed hebben, avoir abondance, abonder en.
Oververwing, vr. Usage, en.
Mijn hart vloeit over van dankbaarheid, matt
Overvet, b. n. al te vet, trop gras, se, plus
coeur est rempli de teconnaissance.
que Bras, se.
Overvloeijing, yr. action de &border, f. debordernent, m. — van fap (bij de tuinl.)
Overyiel, verl. t. van Overvallen.
Overvlechten , b. w. (ik vlocht over, heb
epanchement de la seve,
overgevlochten), nog eens vlechten, op Overvlugten, o. w. (ik vlugtte over, ben
nieuw vlechten, tresser de nouveau, crosser
overgevlugt), vlugtend overgaan, passer,
une seconde fois; zie Wechten.
traverser ou parcourir en fuyant.
Overvleugelen, b. w. (ik overvleugelde, heb Overvoederen , b. w. (ik overvoederde, heb
overvleugeld), bij krijgslieden , met de
overvoederd) te veel voeder geven , nourrir
vleugels van een leger als omgeven en incrop, donner crop a manger (au betail.)
fluiten, &border. De eerite linie van het Overvoegen , b. w. (ikvoegde over, heb overvijandelijke leger overvleugelde de ouze ,
gevoegd), bij metfelaars, de voegen, anuitgebreidheid)
(had weer u
la premiere ligne
dermaal toeitrijken, remplir lesjoins
j
de
de ramie ennemie debordait la ndtre.
nouveau; zie Voegen.
Overvleugeling, yr. action de &border.
Overvoeren, b. w. (tk overvoerde, heb overOvervliegen, 0. w. (ik vloog over, ben overvoerd); zie Overvoederen.
gevlogen), over jets hoen vliegen, voter Overvoeren, b. w. (ik voerde over, heb over•
par dessus, traverser ou passer en volant ;
gevoerd), over jets voeren , overbrengen,
fig. Tot iemand
(in grooten haast bij
passer , transporter.
iemand komen) voter vers q. q. venir en Overvoering, yr. action de transporter, f.
grand' hate chez q. q.
overfpringen,
transport , passage, m.
ranter par dessus.
Overvragen , b. w. (ik overvroeg en overOvervlieger, m. zwaarite fchrijfpen , grosse
vraagde, heb overvraagd), te veel vragen,
plume, f. gros tuyau, m.; fig. man, die
surfaire, demander crop. Die koopman
an iets boven anderen uitmunt, phenix, hen;overvraagt nooit , ce marchand ne surfait
metres-habile. Hij is geen (groote)
,
jamais.
it n'est pas tres-habile. Hij zal nimmer een Overvraging, yr. surdemande.
(groote) — worden, it ne deviendra jamais Overvreten (zich), b. w. (ik overvrat, heb
tres-habile.
overvreten), zich door te veel vreten naOvervlieten, o. w. (ik vloot over, ben overdeel does, se rendre malade a force de crop
gevloten), overloopen, vlieteud buiten de
manger; zie Vreten.
oevers treden, se deborder.
Overwaag, yr. overwigt ; zie Overwigt in de
Overvlieting, yr. action de so &border,, del e beteekenis.
bordement, m.
Overwaaijen, b. w. (ik waaide en woei over,
Overvlijtig, b. 4. ongemeen vlijtig, ertremeheb overgewaaid) , van den wind gefproment assidu, e; zie Vlijtig.
ken, overvoeren, apporter. De wind keeft
Overvloed, m. fig. grootere hoeveelheid ,dan
'het overgewaaid , le vent Pa apporte. —,
gevorderd wordt, abondance, grande quano. w. (met zijn), door den wind overgerite, f. foison. Alles in — hebben of bevoerd worden, etre apporte , e. par le vent.
zitten , eenen — van alles hebben , avoir
—, door den wind verdreven worden, etre
abondance de toutes chases. Deze provincie
chasse par le vent; fig. verclwijnen, se disheeft — van wijn, cette province abonde on
siper, s'evanouir.
foisonne en y in. De groote —, de onnoo- Overwaakzaam, b. n. te waakzaam, crop vidige —, la surabondance, l'exuberance, la
gilant, e.
profusion, la superfluite. Alice was daar in Overwandelen, o. w. (ik wandelde over, ben
, tout y eta': en profusion. Waartoe deze
overgewancleId), wandelende overgaan , pas-? A quoi bon cette superfluite? De wijze
ser en se promenant. — (zich) , w. w. (ik
verlangt ilechts het noodige , hij veracht
overwandeide mij , heb mij overwandeld),
den —, le sage ne desire que le necessaire,
zich door wandelen benadeelen, se fatiguer
it meprise le superflu. In
leven, vivre
crop A la promenade.
dans Pabondance , on dans Populence , nager Overwafemen, b. w. (ik overwafemde, heb
superfiuite
grande
eau.
—
van
woorden
,
en
overwafemd), met wafem bedekken, convrir de vapour.
o re'dondance de paroles. Ten overvloede ,
pour comble, outre cola. De horen des over- Overwasfchen , b. w. (ik wiesch over , heb
vloeds, la come, d'abondance,
overgewasfchen), op nieuw wasfchen, nog
Overvloeden, o. w. (ik vloedde over, ben
eons waxfchen, laver de nouveau, relaver.
overgevloed); zie Overvioeijen.
Overwasfen , b. w. (ik overwies, heb overOvervloedig , b. n. in overvloed, abondant ,
wasfen) zie Bewasfen.
o. w. (met
e. superflu, e. surabondant , e. -- overtollig
zijn ) naar eene zijde wasfen , groeijen,
van woorden, redondant, 0. Een overvloecroitre vers quelque lieu. De boom zal naar
dige regen, des pluies abondantes, f. pl. Een
deze zijde
Parbre croitra de ce ate.
overvloedige oogst, uno pleine recolte, tine Overwegen, b. w. (ik woog over , heb overgrande recolte; bijNv abondamment, surabongewogen), op nieuw wegen, herwegen,
damment , a foison, en abondance. — van of poser de nouveau, poser sine seconde fois,
met iets voorzien wezen , abonder en, avoir
reposer.
o. w. te veel wegen „ te zwaar
abondance de.
zijn, poser trop, poser plus qu'il ne Taut,
Overvloedigheid, yr. abondance, superfluite ,
titre preponderant, e. etre trop pecan:, e.
surabondance.— overtolligheid van woorden ,
Dat weegt zwaarder , cola est preponderant.
redondance..
Meer dan iets anders wegen dat in eene
scbaal ligt, tribucher. fig. Dat weegt over,
Overvloediglijk , bijw. abondamment; zie Overvloedig , bijw.
(dat is te veel, dat gnat te ver,) e'en est
Overvloeijen , o. w. (ik vloeide over , ben
trop, cela va trop loin. Zline gierigheid
K k lc
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weegt over , (11 ij is al te gierig ,) it est Overwillen o. W. (ik wilde over, heb overgewild), over iets been willen , vouloir
trop avare. meet gelden, gewigtiger
passer, vouloir traverser. , AANMERK. Bij
zijn, als: Deze redenen zullen bij hem —,
din woord is een ander werkwoord uitgela(zullen hem overtuigen ,) ces raisons le perten, b. v. gaan, loopen, ftappen,
suaderont. —, b. w. (ik overwoog, heb
enz. Het paard wil den weg niet over, le
overwogen), overdenken , overleggen , over
cheval ne veut pas traverser le chensin.
iets nadenken, considdrer, peser, reflechir
I, examiner attentivement. Rijpelijk —, Overwinden, b. w. ik wond over, heb overgewonden) , op nieuw winden , pelotonner de
refiechir inurement; fig. ruminer.
nouveau ; zie Winden.
tordre de nouveau.
Overwegend, b. n. zwaarder wegend, over, met een werktuig overtrekken, passer a
treffend, _preponderant, e.
;Cove
tie
guinder.
Overweging , yr. action de repeser, etc.; zie
Overwegen. overdenking, consideration, Overwinnaar, m. die overwint, conquerant
vainqueur.
deliberation , meditation, f. examen, m.
Overweldigen , b. w. (ik overweldigde heb Overwinnelijk, b. n. dat overwonnen kan warden, surmontable, qu'on pent vaincre, qui
overweldigd , met geweld overmeesteren,
peat etre vaincu, e. surmonte, e. pris, e. ou
bemagtigen), vaincre , assujetir, dompter,
reduit, e.
subjuguer, surmonter, reduire, prendre par
orce, envahir, prevaloir, emporter, usur- Overwinnen , b. (ik won over, heb °vergefper.
wonnen), meer winnen dan verteren, overDe poorten der hel zullen de kerk
leggen , gagner au de-la tie sa depense ,
niet —, les pontes de Penfer ne prevaudront
garder. Mijn knecht wint jaarlijksch twintig
pas contre Peglise. De itroom overweldigde
golden over, noon domestique garde vingt
mij , le courant m'entraina.
florins par an ; fig. telen, als : kinderen ,
Overweldiger, m. vainqueur, usurpateur, enprocreer des enfants. —, (ik overwon, heb
vahisseur.
overwonnen), zegepralen , vaincre,remporOverweldiging , yr. bemagtiging , wegneming ,
ter la victoire (sur), surmonter. Den vijaction de vaincre, f. assujetissement, envaand —, vaincre Pennemi. Eene flad —,
hissement, m. reduction, prise, usurpation.
prendre
une place. Eene moeijelijkheid —,
voate,
f.
Overwelffel, o. verwelffel, gewelf,
(dezelve te boven komen), surmonter une
Overwellen, o. w. (ik welde over, ben overdifflculte. Zijne drifcen , vaincre, surgeweld), buiten de oevers treden, debormonter ou dompter ses passions. Overwonder,, se deborder.
nen worden door, succomber h. De vaak
Overwelven , b. w. (ik overwelfde , heb overoverwon mij, le sommeil m'accabla.
welfd), met een gewelf overdekken ,
voil ter une Overwinning, yr. action de garder, etc. Zie
ter,, cintrer. Eenen kelder
Overwinnea. —, verovering, action de vaincave.
cre, victoire. De — behalen, remporter la
Overwenden , b. w. (ik wendde over, heb
victoire,v4incre; fig. Er behoort eene groote
overgewend), (zeewoord) revirer le bord.
--toe, it faut se faire grande violence. -- ,
Overwerken, b. w. (ik werkte over, heb
hetgene men overwonnen heeft , conquete.
overgewerkt) , boven het vereischte werken , travailler au de-la tie sa teiche. —, Overwinst , vr. het overgewonnene , profit
excedant la depense; no.; fig. een bong geop nieuw werken, retravailler, (zich),
boren kind, enfant nouveau ne (de gents ma(ik overwerkte mij , heb mij overwerkt),
ries), m.
zich door te hard werken benadeelen, s'exOverwinteren, o. w. (ik ovenvinterde, heb
ceder, se fatiguer,, a force de travailler.
overwinterd), den winter doorbrengen, geOverwerpen, b. w. (ik wierp over, heb overdurende den winter blijven, passer l'hiver,
geworpen), naar de andere zijde werpen ,
hiverner. De troepen hebben Silefie overjeter par dessus, Teter de l'autre —,
winterd,
les troupes out hiverne dans la
omverwerpen, renverser.
Silisie on en Silesie.
Overwetten , b. w. (ik wettede over , heb overOverwintering , yr. action de passer Miniver,
gewet), op nieuw wetten, aiguiser ou
action d'hiverner. f quartier d'hiver, m.
ter de nouveau.
Overweven , b. w. (ik weefde over, heb Overwippen , o. w. (ik wipte over , ben overgewipt), omvallen , se renverser. feel
overgeweven), nog eens weven, tisser de
over lets been fpringen , sauter par dessus ,
nouveau.
passer
en sautillant.
b.
w.
(ik
wiedde
over,
heb
overOverwieden,
gewied), alles wieden, arracher toutes les Overwitten, b. w. (ik wittede over, heb overgewit) , de geheele oppervlakte witten,
rnauvaises herbes. —, op nieuw wieden,
blanchir. —, op nieuw witten , blanchir do
sarcler do nouveau; zie Wieden.
nouveau, encore une foil,reblanchir, resOverwigt , o, meerder gewigt, dan gevordercl
campir.
wordt, surpoids , excedant du ponds, (bij
Overwogen
, verl, deelw. van Overwegen, idles
het muntwezen,) forage, m; fig. grooter
wel —, tout compte, tout rabattu; tout bien
invloed, meerdere magt, meer aanzien,
considers.
ascendant, tn. superiorite, dessus, m.
t. van Overwinnen.
plus grande influence, f; preponderance, f. Overwon,
Deze flaatsdienaar heeft het overwigt in den Overwonneli-ng, m. en vr. personne vaincre,
f vaincu, m. De overwonnelingen goed
raad, ce ministre a la preponderance au conseil.
behandelen, traiter bien les vaincus.
Overwigtig, b, n. meer wegen dan gevorOverwonnen,
verl. dw. van Overwinnen.
Een
overwigderd wordt, trebuchant, e.
Overwoog, verl. t. van Overwegen.
tige dukaat, un ducat qui trebuche.
Overwigtigheid, yr. itat, m. ou qualite d'une Overwrijven , b. w. (ik overwreef, heb overwreven), refrotter.
chose qui trebuche, belangrijkheid , imOverwulven, b. w. (ik overwulfde , heb overportance.
wulfd); zie Overwelven.
Overwijd, b. n. meer dan wijd, te wijd ,
Overzaaren, b. w. (ik zaaide over, heb overtrap large; zie
gezaad.), op nieuw zaaijen, ressemer , semer
zie
trop
sage
;
Overwijs, b. n. al te
(ik overzaaide,
de nouveau, sursemer,
Wijs.
heb-
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heb overzaaid), bezaaijen , senior; fig. bcftrooijen , ItrooljRnd zaaijen, semer trop.
Overzaaijing , yr., action de ressemer.
action de semer. —, action de sensor crop.
Overzag, veil. t. van Overzien.
Overzakken , b. w. (ik zakte over, heb overgezakt) , in andere zakken doen , mettre dans
d'autres sacs. —, o. w. (met zijn), naar eene
ij de zakken, s'affaisset vers quelque lieu.
overhellen , pencher,, incliner.
Overzalven, b. w. (ik zalfde over, heb overgezalfd), op nieuw zalven, oindre de nou(ik overzalfde , heb overzalfd),
veau.
oindre , frotter ou enduire d'huile aromatique.
Overzanclen , o. w. (ik overzandde , ben overzand); zie Verzanden.
Overzeepen, b. w. (ik zeepte over, heb overgezeept) , nog eens zeepen , savonner de nouveau.
Overzeesch , b. n. van de overzijde der zee,
d'outre mer,, de ?mitre cote de la mer,transmarin, e. De overzeefche landen , les pays
d'outre-mer,, m. pl. "( bij de Engelfchen en
eigenlijk bij alle eilanders) le continent.
De overzeefche oorlogen, les guerres d'ou..tre-tner.
Overzegelen , b. w. (ik zegelde over, heb
overgezegeld), nog eens zegelen , sceller de
nouveau.
Overzeggen , b. w. (ik zeide over, heb overgezegd en overgezeid), overpraten , overbrengen , overbabbelen, redire, rapporter.
—, nog eens zeggen , dire encore une ifois ,
redire. Ik verila u niet, zeg het eens over,
je ne vous comprends pas, redites-le.
Overzeilen, o. (ik zeilde over, ben overgezeil4) , naar den overkant zeilen, faire
le trajet (a la voile) traverser. Naar Enre. Wij zeilden
geland , passer en tingleter
in twee urea van Dort naar Rotterdam over,
noes limes le trajet de Dort a Rotterdam en
deux heures. Den Rijn —, passer le Rhin,
traverser le Rhin. — , b. w. (ik overzeilde,
heb overzeild), omverzeilen , op de huid
choquer un vaiszeilen , ale : Len fchip
seau en voguant et le couler a fond.
Overzeiling, yr. action de passer a la voile.
—, action de donner un choc a un vaisseau
et de le couler a fond.
Overzenden , b. w- (ik zond over, heb overgezonden) , overfturen envoyer, remettre
expedier, depêcher, faire team. Geld —,
remettre de Pargont.
Overzending , yr. action d'envoyer,
envoi,
m. action de remettre.
Overzetfter, vr. cello qui traduit.
Overzetten , b. w. (ik zettede over , heb overgezet), overvoeren , passer. Iemand met
eene pont —, passer q. q. au bac. Zich
met de pont laten —, passer au bac. Wilt
gij mij wel —? voulez-vous bien me passer?
naar de andere zijde zetten , transporter,
placer d'un ate a Pautre; fig. vertalen,
overbrengen , traduire, interpreter, translator (verouderd). Een boek —, traduire un livre.Uit het fransch in het fpaansch traduire
du francais en espagnel. Woordelijk —,
traduire mot a mot. Gij zet te letterlijk
over, vous traduisez trop littdralement. —,
overlaten, laten , laisser,, vendre, ceder. —,
o.
(bij boekdrukkers ,) fmetten afgeven ,
rnaculer.
Overzetter,, m. traducteur,, interpritre,translateur. Letterlijke mitaphraste. De zeventig overzetters , (de zeventig, of eigenlijk
twee en zeventig geleerden, welke, volgens
het gemeene gevoclen , op last van Ptolomeus
z
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Philadelphius , het otide testament uit het
Hebreeuwsch in het Grieksch vertaalden),
les septantes, an. pl. De vertaling der zeventig overzetters , la version ou la traduction des septantes.
Overzetting, yr. action de passer. —, vertaling, traduction , version, Letterlijke —,
metaphrase.
Overzieden, o. w. (ik zood over, ben overgezoden) ; zie Overkoken.
zag over , heb overgeOverzien , b. w.
zien), am iets zien , rogarder par dessus.
nazien , verbeteren, revoir,, examiner,
confi enter , collationner. —, over de ganfche
oppervlakte heen zien, voir. Van dezea
berg kan men de geheele lad de cotta
montagne ou voit toute la ville. Een veld,
une campagne a ports
dat men niet kan
overlezen, om van buiten te
de vue.
leeren , relire , revoir,, repasser,, ripeter.
niet zien , ne pas voir , passer, sauter.
(ik overzag, heb overzien), befchouwen , parcourir des yeux. De gemaakte kaarten —, nazien, recouler les cartes; fig. Men
kan de gevolgen daarvan ni‘t —, (de gevolgea
daarvan niet berekenen), on n'en voit par
les consequences.
Overziener, m. herziener,, reviseur.
Overziening, vr. action de revoir,
, vue, contemplation.
Overziften, b. w. (ik ziftte over , heb overgezift), op nieuw ziften , nog eens ziften
cribler, sasser de nouveau , ressasser.
Overzifting, yr. action de sasser de nouveau,
action de ressasser.
Overzigt , o. het overzien , overziening, revision, revue, f Voor ik het boek uitgaf,
flelde ik eerst nog een naauwkeurig van
hetzelve te werk, avant de publier le livre,
je l'ai revu scrupuleusement. —, uittrekfel,
, un abrege; zie Uittrekfel.
als : Een kart
Overzijde , vr. tegenovergeftelde zijde , antra
ate, an de-la.
Overzijdsch, b. n. aan de overzijde zich bevindende , a l'autre ate, de Pautre ate.
Overzijn , 0. w. (1k was over , ben overgeweest), overig zijn, etre de reste, rester.
—, met de uitlating van een ander werkwoord, over iets heen (gegaan , enz.) zijn ,
avoir passe. Ilij is de brug over , a
passe Te pont. —, geeindigd zijn, avoir cessi.
De tandpijn is over, le anal do dents a cessi,
m'a quitte.
0 verzilveren , b. w. (ik overzilverde , heb
overzilverd), met zilver bedekken , argenter; zie Verzilveren.
Overzilvering , yr. action d'argenter ; zie
Verzilvering.
Overzingen , b. w. (ik zong over, heb overgezongen), nog eens zingen, op nieuw
zingen , herzingen , rechanter, chanter de
nouveau , chanter encore une fois.'
Overzitten, o. w. (ik zat over, heb overgezeten), blijven zitten, ale: Eenen ganfchen
nacht (eenen ganfchen nacht blijvea
zitten), rester toute une nuit.
Overzoet, b. n. al te zoct, trop doux , ce;
zie Zoet.
Overzolderen, b. w. (ik zolderde over , heb
overgezolderd) , op andere zolders brengen,
transporter d'un grenier a un autre ; zie
Zolderen.
Overzomeren o. w. (ik overzomerde , heb
overzomerd), den zomer doorbrengen, passer Pete.
Overzornering yr. action de .passer Pete.
Overzoomen, b. w. (ik zoomde over, heb
Kkk2
over.
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overgezoomd), op nieuwzoomen, curler Overzwart, b. n. al te zwart, trop noir, e.
Zie Zwart.
de nouveau , faire un nouveau ourlet.
Overzout , b. n. al te zout , trop sale, e zie Overzwemmen, o. (ik zwom over , ben
overgezwommen), zwemmend naar de overZout.
zijde komen , naar de p verzijde zwemmen ,
Overzouten , b. w. (ik zoutte over , heb overpasser a /a nage. — „(zich ), w. w. (ik overgezouten) , op nieuw zouten, andermaal
zwom mij , heb mij overzwommen), zich
zouten, saler de nouveau, saler encore une fois.
door zwemmen- te fierk vermoeijen, se fatiOverzuinig , b. n. al te zuinig, trop econome;
guer a la na e.
zie Zuinig.
Overzulks, bijw. daarom , om die reden , pour- Overzwom , verl, t. van Overzwemmen.
Overzwommen , ver, dw. van Overzwemmen.
quoi , pour ce;te raison.
Overzwaar,, b. n. al te zwaar,, trop pesant,
e. —, bijw. trop pesamment.

P.
bornes. Spr. w. Dat is een — haven water,
P, y r. vijftiende letter der letterlijst , p. io.
c'est une affaire decidee, connue.
Paadje , o. klein voetpad , petit sentier,, tn.
Paai, m. (aa) een onde man , vieux papa; Paalgeld , o. ankergeld , droit d'ancrage, m.
, m. balkje dat men op palen feijPaalhouder,
vieux penard.
kert, om dezelve regt op te houden , avantPaai , vr. termijn van betaling, terme de payepieu.
rnent , m. Hij zal u bij paaijen voldoen,
it vous payera en termes. De eerfie — is ver- Paalmeester, m. receveur du droit d'ancrage.
Paalmolen,
vr. moulin bad sur un terreits
le
premier
payement
est
&ha.
vallen ,
pilotd , fn.
(ond. w.) , petite monnaie
Paaijement,
Paalmosfelen
, vr. meerv. monies que Pon
pour completer une somme, bijfom ,
pêche clans une crique pilotee , monies de baie.
het ontbrekende aan eene Com, passe, f.
Paalfteen , m. grensfteen, borne, e.
appoint.
Paajen , b. w. (ik paaide, heb gepaaid), ei- Paalfieek , m. (fcheepsw.) noeud d'agui
elingue.
genlijk betalen. Van hier te vreden fiellen ,
iemand met beloften —, payer, appaiser, l'aalvast, b. n. qui ne bouge pas, ferme, in&
branlable. fig. onbetwistbaar,, incontestable,
satisfaire q. q. fig. bercer, endormir,, amuindubitable.
se:. Hij paait mij deeds met beloften, maar
hij betaalt niet , ii m'amuse toujours par des Paalwerk , o. Hei- of —, pilotage, palanque,
palissade, aan den 'cant van een water,
promesses, mais sl ne page pas. een fchip
o m eene brug aan te leggen , avant-duc, no.
van onderen met fmeer, enz. befirijken , har— van eenen dijk , palde, f: Het kasteel
espalmer
en
vaisseau
,
lui
donner
puizen ,
wordt door een goed — verdedigd , le chala coup*.
teau est defendu par une bonne palissade.
Paal , m. (a) een lang en dun fink hout of fteen ,
Met — omfluiten, palissader. dat in
pieu,
poteau,
piloboven of in den grond,
het water fiaat , om den loop te fluiten , of
tis, palis. Op palen bouwen , batir sur
den vijanden het inkomen in de haven te bedes pilotis. Eenen paal in den grond flaan ,
letten , estacade, f.
heijen , fisher, planter, piloter use pieu en
terre, enfoncer un pilotis, poteau. iemand Paalworm, m. ver qui rouge les pilotis, taret.
aan den geesfel — zetten, binden , inettre, Paander,, yr. teenen mand of korf, panier
sier,, m.
attacher q. q. au poteau. Een tuin met paPaap , m. (beleedigende uitdrukking voor eenen
len omringcl, un Cardin enclos de palis.
R. priester ,)prétre, cure:.
_flip, pilfer. — of ftaak , flok van eene tent,
kleine —; ook om jets naar het meet- of Paapje , 0. zeker bekend vogeltje meteen rood
vlakje
op het hoofd, certain oiseau. —,
jalon,
piquet.
—,
rigtfnoer of te meten ,
tonnetje van eenen zijdeworm, cocon de ver
wijngaardfiaak , echalas. — (in de wapenk.),
soie,
tn.
a
ook een fpitspaal bij de Turken , pal,(plur.)
pals et paux). Een witte — in een rood Paapsch, b. n. _papiste, catholique romaine.
veld , des gueules au pal d'atgent. Hij Paar, o. (a) twee bijeen pasfende dingen van
eene foort , paire, couple, f. couple, In,
voerdt eenen rooden —, twee groene palen
AANMERKING. Une paire zegt men van
in een rood veld , it porte d'or au pal, de
twee zaken , die te zamen behooren door
gueules a deux pals on paux. Gebrokene ,
noodwendigheid van gebruik , of die van
verdeelde of verkeerde — in een wapenfchild,
eene
zaak noodwendig zijn zamengefleld uit
centre-pal. ,Met in elkander loopende of tetwee deelen , die tot een en hetzelfde gegen elkander gekeerde fpitfe palen , a paux
bruik dienen, dus niet van elkander kunnen
aiguises. Verborgene — in eene rivier,
worden afgezonderd ; als : Een — handfchoecourcon. Regt opflaande (bij timmerl.)
nen , une paire de gants. Een — laarzen,
Eene
rij
palen
,
om
eenen
aarcolombe, f.
une paire de bottes. Eene fchaar, een fnuiden wal op te houden, culde, Grens —,
ter, une p aire de ciseaux, une paire de momborne, limite, f Dat is binnen onze palen
chettes, (des ciseaux, desmouchettes). — of
cela
est
arrive
dans
nos
bornes
gefchied,
on —, even of oneven, pair on —
fig. lemand — en perk fiellen, retenir q. q.
aan —, deux a deux. Zij gingen bij padans ses bornes , lui tnettre un frein. Zijne
ren, ils allarent deux-a-deux , par paires.
begeerten palen fiellen , mettre des bornes
Line couple wordt gezegd van dingen van deses desire. Binnen de palen van zijnen fland
zelfde loom zamengevoegd, mr.ar die niet noodblijven , ne pas sortir des bornes de son itat.,
wendig
bij elkander behooren, die dus bij
Gij gaat t de palen te buiten , (gij veroorlooft
het gebruik van elkander kunnen afgezonu te veel ; gij overtreedt de wetten der welderd
worden
; hiervan kunnen wel iueer dan
voegelijkheid), vous vous emancipez; vous
twee zijn. Men gebruikt dit woord ook vain
manquer 4 la bienseance; vans passer des
per-
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perronen of dieren, zoodra men ze ten aanzien van het getal befchouwt ; als: Een —
eijeren, knikkers, gulden, enz. une couple
id'oeuf; , de chiques, de florins. Een — paarden, one couple de chevaux. Zij zijn eerst
yen — dagen getrouwd, it n'y a qu'une
couple de lours qu'ils sont maries. Uri coui-qe zegt men van twee perfonen , zamen veronden door liefde of huweli.jk ; ook van
dieren door de voortteciing aan elkauder
verknocht ale : Een gelukkig —, (man en
vrouw), un heureux couple. Een — duiyen, (mannetje en wijfje), un couple , ook
une paire, de pigeons.
Paard, o. (aa) cheval, pl. chevaux, vs. Slecht ,
rosse, mazette, Woest casse-cou;
tn. Gevleugeld — , pegase, m. Nijl —,
hippotame. Koets— , cheval de carosse, Rij-, cheval de selle. Last—, (lepers—, cheval de Nit, de charge, de somme, de bagage. Trek— , cheval de trait. Trek- en Rij—,
cheval a deux mains. Wisfel—, cheval de
cheval rubican. Ros
relais. Zwartvaal
—, alezan ou cheval alezan. Pronk—, paleJagtpasganger,
Tel—,
roi.
f-, cheval de chasse. Een haquende,
dat eene flerke
borst heeft, un cheval fort de devant. Een
dat week in den bek is, an cheval qui
en chen'a point d'appui. Een dampig
un cheval vif,
val POUSSif. Een moedig
cheval
couple.
fringant. Mak —,
fier
cheval
Koppig cheval ritif. Stijf
ombrageux. Een --dat bevangen is, dat
warm zijnde, koud water gedronken heeft,
vn cheval fourbu. Hollend cheval qui
prend le mars aux dents. — dat ligt, zwaar
op de handen is, cheval tiger, pesant a la
main, fort en bouche. Houten —, cheval
de bois, chevalet. dat men voor eene
postchais fpant, bezijden het — dat in de
boomen that, bricolier. Eene wandeling,
optogt te une cavalcade. Een — dat
eenen fchoonen hals en kop heeft, en cheval beau de la main de l'avant. Te — flijgen, afflijgen, tnonter a cheval, descendre
de cheval, mettre pied a terre. Te — zitten, etre asses, e. a cheval. Te rijclen,
filler a cheval. Het — den toom vieren,
Mcher la bride 4 an cheval. De paarden
voor de koets fpannen , mettre les chevaux
au carosse. Een — bij den toom houden,
tenir un cheval par la bride. Van paarden
verwisfelen , relager ; fig. Tenir pied 4
boule. Koets en paarden houden tenir
equipage. Een "— berijden , dresser an
cheval. Een — overrijden, bek afrijden,
outrer un cheval. Iemand op het — helpen, aides q. q. 4 mentor a cheval; fig.
favoriser q. q., faire fortune de q. q.;
fpr. w. Paarden, die den haver verdienen ,
krijgen hem niet , les chevaux gagnent Pawlne, et les dues Pattrapent ; le Write n'est pas
recompense. Ik vrees dat het hinkende
achter aan zal komen, fe crains le messager
boiteux. Het oog van den meester maakt het
— vet, Poeil du maitre engraisse le cheval.
De paarden achter den wagen fpannen, mettre la charrue devant les boeufs. Het is een
goed — dat nooit flruikelt, it n'est si bon
cheval qui ne bronche. Iemand over het —
tillen, (hem te veel dienst doen,) donner
des louanges entrée 4 q.; outrer les chases
avec q. q., etc. Men moet geen gegeven —
in den bek kijken, A cheval donne on ne
regarde point la bouche.
paarden, o. w. (ik paarde, heb gepaard),
fchepen met paarden voorttrekkeR, se seryir
de chevaux pour tiger des vaisseaux.
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Paardenarbeid, m. travail de cheval; travail penible, etc. — doen, (werken als een
paard,) travailler comme an cheval de labour.
Paardenarts of doctor, m. veearts, hippiatre,
veterinaire.
Paardenartfenij , yr. medecine de cheval.
Paardenartfenijkunde , yr. veeartfentjkunde,
hippiatrique , art veterinaire, en.
Paardenartfenijfchool, yr. dcole veterinaire.
Paarclenbenjder, m. ecuyer, piqeur.
Paardenbloem, vr, pissenlit, m.
Paardenboon, vr. five de c heval, feverolle,
wikke, vesce.
gourgane.
Paardendek, o. couverture d'ecurie, pour an
de
rijfchool) caparacon, vs.
cheval, f. (in
Paardendief, in. voleur de chevaux.
Paardendieverij, yr. vol de chevaux, tn.
Paardendooder, m. viller, equarisseur, debt.cheur.
Paardendre'k; zie Paardenftront.
Paardengeld, o. belasting op de paarden, im.
pet sur les chevaux, m.
Paardenhaam, m. collier.
criniere,
Paardenhaar, 0. crin de clzeval,
1. — voor zeven, zeefdoek, solamaire, no.
Het — koken, crepir le crime.
Paardenhaarberetder, m. crinier.
Paardenhals, m. encolure, f.
Paardenhandel, m. commerce de chevaux, tnaquignonnage.
Paardenhoef, m. come do pied de cheval, f:
sabot, m.
— borftel,
peigne de
Paardenkam,
brosse, f.
Paardenkenner, m. connaisseur de chevaux.
Paardenkeutel, m.; zie Paardenvijg.
Paardenklaauw, m. pince (bout du pied), f:
—, (in de kruidk.) wilde latouw, laiteron,
laitron on laceron. hoefblad, trissilage,
pas d'zine.
Paarclenkleed, 0. couverture de cheval, hoarse, f.
Paardenkooper, m. maquignon, marchand de
chevaux.
Paardenkop, m. tete de cheval,
Paardenlijn, yr. treklijn, cincenelle.
Paardenloop, m. course de chevaux, f:
Paardenmarkt, m. marche aux chevaux.
Paardentneester; zie Paardenarts.
Paardenmest of mist, in. filmier de cheval;
zie Paardenftront.
Paardenfcheet, m. petarde, f.
Paardenfchouw, yr. plaats waar de paardenverkoopers hunne paarden te koop aaubteden, montre.
Paardenfmicl, tn. hoefftnid, marechal 'errant.
Paardenilaart, m. queue de cheval, ephidre, f.
Haar uit eenen — , emouchet. aan eenen
flok gebonden om vliegen te verjagen, emouchoir. — zonder haar, arite, f Turkfche
flandaard met eenen — en eenen goudein
knop , die men voor den viler draagt , toug
on touc.
Paardenflal, m. ecurie,
Paardenfleen, m. hippo/Is-he, f.
Paardenftront, o. fiente, f, crottin de diePavaaridenin
droo , 0. litiere; paille qu'on met sous
les chevaux dans Pecurze , f.
Paardenteelt of ftoeterij, vr. harass.
Paardentuig, o. harnazs ; Het zadelen en too7,
men van paarden, het tuig opleggen, enharnachement ,
Paardentuifcher ; zie Paardenkooper.
Paardenvijg; zie Paardenftront.
Paardenvlieg, yr. taon, (lees ton); (in de
natuurl. gefch.)hippobosque, oestre, m.
Kkk3
Paar-
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Paardenvouler,, o. fourrage,
Faardenvolk, o. runerij, cavalerie , f.
Paardenwed, o. abreuvoir,, m.
Paardenwerk, o. —arbeid, travail de cheval;
fig. travail penible, m.
Paardenwik , yr. vesce.
selle de cheval, f.
Paardenzadel,
Paardenzalf, yr. remolade on rernoulade.
Paardenzoen, m. hoefflag, ruade , f.; fig. —,
oorveeg, soufflet.
Paardje, o. petit cheval.
, hitje, bidet, M.
kinderwoord, hui! hui dada; fig. Hij
is geweldig op zijn it se met sur ses
grands chevaux ; it se defend vigoureusernent.
Paardmensch, m. een verdicht wezen van den
ouden tijd, centaure. Menfchen met paardenvoeten (in de fabelleer), hippopodes,
?B. pl.
Paardontleding' , yr. hippotomie.
Paardrijder, m. cavalier.
Paarlemoer, 0. nacre , nacre de perle, f Een
paarlemoeren hecht van een mes, un tnanche
de couteau garni de nacre.
Paarlemoeren, b. n. gelijk paarlemoer, nacre,
e. de nacre. Oester met eene fchelp,
hultre a ecaille nacree.
Paarlemosfel, yr. bourgandine.
Paarsch, b. n. violet ,te.
narsgewijze, bijw. deux a deux ; par paire.
Paaschavond, m. veille de piques, f.
Paasehbest, o. habit de pdques, le plus bel
habit qu'on alt, m. Zijne beste kleedereu
aantrekken, fam. s'endimancher.
Paaschbloem, yr. flour de pdques.
ongePaaschbrood, o.gd teau de pdques,
zuurd brood, pain azyme.
Paaschdag, m. Jour de pdques.
Paaschei, o. oeuf de pdques, tn.
Paafchen, Paaschfeest, o. fete de pdques, f.
Christenen) pique,
pdques, tn. pl. (bij
f: (bij de Joden). De eerfte zondag na
quasomodo, (le dimanche de la quasimodo)
Paaschlam, o. „agneau pascal, m.
Paaschtijd, m. temps pascal, temps de piques.
Paaschweek, yr. semaine salute, semaine
pdques.
Paauw, m. (oiseau de junon) paon (lees pan).
Spr. w. happen als een eene trorfche
bonding aannemen, se pannader, se carrer,
se pavaner. — met eenen uitgebreiden
—
flaart, (in dc wapenk.) paon ronant.
fpreidt zijnen Saart nit, le paon fait sa roue.
Paauwenei , o. oeuf de paon ,
Paauwenhok , o. cage de paon, 1.
Paauwenflaart, m. queue tie paon f.
Paauwenveren, yr. meerv. plumes de paon.
Paauwenvoeten , , m. meerv. plods de paon.
Paauwin , yr.ilpaonne ,(lees.panne) , fig. hoogmoedige ju er, fille gloroeuse, etc.
Paauwtje, o. _paonneau , (lees panneau).
Pacht , vr. land-, Ituur-, forme, amodiation.
In — hebben, avoir en ferme; tenir a bail,
loyer ; zie Huur.
Pachten , b. w. (ik pachtte, heb gepacht) , in
pacht semen , prendre a forme, a bail , of:
Termer, amodier, (une terre).
Pachter, tn. huurder, van eene landhoeve,
, onetayer. huurder van
jermier,, censier,
een hubs, enz. ,preneur locataire. — van een
landgoed, amodiateur. (in de prakt.) De
pachter en de verpachter, de huurder en de
verhuurder, le bailleur et le preneur.
Pachtgeld, o. pachtpenning, fermage,
Pachthoeve, yr. forme, metairie , cense , f.
(in de prakt.) tenement, tn.
Terme, f fermage m; huishuur,
l'achthuur,,
loyr,, on,
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Pachtjaar, o. an de bail,
Pachtfpel, o. feu de forme, tn.
Pachtfter, yr. fermi re, censiare, metayere;
preneuse.
Pad, o. een weg, voetpad, sentier , petit
chemin, m. — in eenen tuin, in eenenlof,
allde , f. Hoog, verheven tegen eene
borstwering, banquette , f; fig. Egli deugdzaam of Hecht leven, als: Het — der deugd
bewandelen , marcher dans le sentier de la
vertu. Van het — der deugd afwijken, se
detourner,, s'ecarter du sentier ou du chemin
de la vertu. Jaag trekpad, waarop het
paard voor eene fchuit of een fchip enz.
loopt, chemin de halage.
Pad, Padde, yr. een bekend viervoetig dier,
crapaud, on. Jonge \—, crapelet ,
Paddenest, o; fig. vuile plaats, erapaudiere,
f lieu sale , m.
Paddeftcen, m. crapaudine, f.
Paddebloem, yr. flinkende kamille, (in de
kruiclk.) camomille puante.
champignon. — zonder heel,
Paddeftoel,
bolet. Geele caliette, f. Valfche — ,
kampernoelie vol wind, wolf'sveest, (in de
nat. gefch.) vesse-loop, f.
Paf, in. flag, knal, coup, soufflet.
Paf, b. n. bol, opgeblazen, enfie , e. gonfle, e.
bijw. pouf.
Paten, o. w. (ik pafte, heb gepaft), Bonner
fchieten , tirer.
des coups, rosser.
Pagaai, yr. (fcheepsw.), roei bij de wilden,
pagaa. Pagaaijen., met de pagaai roeijen,
pagayer.
Pagadet , vr. zeker flag van duiven, grosbee ,
edelknaap, een jongeling, behooPagie,
rencle tot den hofftoet van vorften, page.
Pagina ; (ond. w.) zie Bladzijde.
Pair, m. eertitel, pair.
waardigheicl van eenen pair,
Pairfchap,
pairie, f.
Pais, m. ; zie Vrede.
Pak , o. een hoop van onderfcheidene zamengevoegde dingen , paquet , m. Groot —, ballot, no. balle , T• bos, bundel, trousse,
botte , f. —, last, fardeau , faix , m. charge, f Hij gaf hem een — kleederen,
lui donna un paquet de hardes, d'habits. —.
een flel van bijeenvoegende kleederen , habit
complct , vetement, in. Hij heeft een nieuw
—, tl a un habit neuf. — gefchriften,
(bij papierm. en boekh.)
liasse , f.
riernen papier, deux)ramess. — zijde van tien
oude ponden , moche de sole, f Spr. w. of fig.
Met zak en — yertrekken, partir avec tout
ce qu'on pout emporter,, plier bagage. Een
zwaar — op zijn hart hebben , avoir ton grand
atdeau stir le coeur. Zijn dood ligt mzj als
feen
— op het hart , sa mart me peso. Ecn
ieder zal zijn eigen — dragen, chacun y sera
pour son compte. lemand het pakjeuitfchudden, detrousser q. q., lui liter ses habits ; f
Pakdoek, o. grof linnen serpiliare , baline,
zie Paklinnen.
carpette ,
Pakdrager, m. porte-faix , crecheteur, porteballe , gagne-denier.
Pakezel, m. due de bdt.
Pakgaren, o. ficelle d'emballage. f. Dik paktouw, seizaine , f:
Pakgeld, o. emballage, tn.
Pakhaak, m. crochet a ballot.
Pakhuis , m. magasin, depot.
Pakhuishuur, o. tnagasinage, no.
Pakhuismeester, m. magasinier.
Pakje, o. petit paquet , m.;, fig. Dragt eener
zwangere vrouw als: Zune moeder heeft
het
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het — al afgelegd, (is reeds bevallen ) sa
mere est deja accouchee.
Pakkaadje, yr. eene hoeveelheid van gepakte
goederen, bagage, in;
Pakkas of kist, yr. caisse d'emballage, a embailer.
Pakkelder, in. cave tenant lieu de magasin, f.
Pakken, b. w. (ik pakte , heb gepakt), inpakken , empaqueter, emballer. lets in papier —, empaqueter q. ch. dans du papier.
Pak u van bier (ga hesnen), hors &lei!
retirez-vous vite ! tnarchez: etc. ; fig. Zijne
biezen zich weg s'en aller, ciaoger; plier bagage; s'esquiver ; se sauver;
gagner pays; tirer ses chausses, etc. — (bij
jagers), gueuler, als: De windhond pakte
den (het) haas, le levier gueula le lievre.
In kisten encaisser. In vaten of tpnnen
—, enfutailler, entonner. Haring —, paquer des harengs. Het haring—, rempaquewent , m. Zijn koffer, zijn valies is reeds
gepakt, it a dója fait son coffre , sa malle. Haring in tonnen
encaquer des harengs. Op malkander
tasser, entasser.
lemand —, vatten, mettre la main sur le
collet de q.
Parriter,, le saisir, le prendre, Pernpolgner, etc. fam. gripper.
Pakker, tn. emballeur.
rakket , o. paquet, tn.
Pakketboot, yr. paquebot, m.
Pakking, yr. inpakking, action d'empaqueter,
d'emballer, f. emballage, m. ; fig. action de
saisir, de prendre.
Pakkist; zie Pakkas.
Paklinnen 0. pakkleed , toile d'emballage,
baline, itouperie, f. Zeer grof — of zeildoek , cordats , tn. pl. Geftreept —, carpette , .f:
Pakmand, yr. mannequin, grand panier, m.
Paknaald, yr. aiguille a emballer, f Zeilnaald , carrelet , m.
Pakpaard, o.
cheval de bet, de
somme.
Pakpapier, o. du papier grin, du gran papier
ou d'emballage, m, maculature, grof
papier, waarin men de riemen papier doet,
(bij papierm.) strasse
Pakriem, m. cons roie de porte-manteau, f.
Pakfchuit, yr. barque marchande.
Pakflok , m. bille ci'emballeur, f. garrot; (bij
boekh.) loup.
Paktouw, o. corde a emballer; zie Pakgaren.
Dik
seizaine, f.
Pakwagen, M. chariot de bagage.
Pakzadel, m. bet.
Pakzolder, m. grenier a mettre des marchandiscs , magasin.
Pal, m. een werktuig ter zijde van ten fpil
of rad , waardoor dezelve belet wordt terug te draaijen , (zetter) arres, cliques qui
empéche que Pessieu, une roue ou un pivot,
ne se retrograde. — (fcheepsw. ) elinguet ,
linguet. Van hier, fig. — (onbeweeglipt,
vast,) tenir ferme, demeurer tnebran:able; ne pas lecher le pied; ne pas
bouger. Iemand — zetten, mettre q. q.
Petroit, le mettre a bout; le reduire
quia.
Palank , yr. paalverfchanfing, (in Hongarije
en Turkije) , palanque.
Palatijn, m. onderkotnng van Hongarije, magnaat, palatin.
Palatijnfchap, o. gebied van eenen paltsgraaf,
palatinat, m.
Palatine , vr. (oud. w.) fabelbont am den hals
der vrouwen, palatine.
Paleernaal of pnem , yr. aiguille a clzeveux.
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Paleerfel, o. parare , f. ornement , m.
Palei, vr, eene katrol , eu bijzonderlijk een
werktuig om menfchen te pijnigen , poulie
(pour la torture).A
Paleis, o, palais, hotel, tn. tour, f.
(ik paaldc , heb gepaald), confiPalen , o.
ner, aboutir a.
Palen, meerv. van Paal ; zie Grenzen.
Paleren, b. w. (ik paleerde, heb gepaleerd),
opfclAken, orner, parer, ajuster.
Palet, 0. (voor fchilders), palette,. f.
een werktuig om te kaatfen, battotr, m.
Paletten , o. w. (ik pallettede, heb gepalet)
jouer au volant, au battoir.
Palfrenier,, m. (oud. w.) flalknecht,palefrenier.
Paling, m. anguille, f:
Palingiteker, m, elger; aalgeer, aalfmeer,
enz. fichure, foene ou fotiene.
Palisfade, vr, fchanspaal, paalwerk,palissade.
Palisfaderen, b. w. (ik palisfadeerde, heb gepalisfadeerd), met ftormpaleu bezetten, met
paalwerk affluiten , palissader.
Palixander, o. purperhout , (in de nat.'gef.),
palixandre ou padissandre, tn.
Palklamp aan het fpil , m. traversin, taquet
d'elinguet de linguet.
Pallas, m. sabre de cavalerie.
Palm , yr. bet vlakke van eens menfchen hand
handpalm, paume (de la main) —, zekere
maat, het tiende gedeelce eener nederl. el,
palme. Nederl.
decimetre.
Palm , m. tak van eenen palmboom, buis. fleck- , hulst, houx ; fpr. w. Dat is — in het
vuur, (dat baat Diet) cela ne sers a rien.
Palmboom,
dadelboom, palmier, foort van
— in Amerika, latanier, en op de Antillen,
palmistre. Afrikaanfche
carossier. —
foort van kleine — palmetto, f.
Palmboomen, b. n. de palmier, du bois de
palmier, de buis.
Palmeikhorentje, o. amerikaanfche merle, palmiste. tn.
Palmhout, o. bois de buis, m. dee buis.
Palmhouten, b. n. de bois de buis. — vijzel,
egrugeoir.
Paltnkool, m. chou palmiste.
Palmmerg, o. palmist ,
Palmolie, vr. huile de palms, f pumicin,
Palmtak,
palme, branche de palmier, f.
Palmriet, (in de kruidk.) rosaUg, m.
Palmwijn, m. yin de palmier.
Palmzondag, m. zondag voor Pafchen, dim.an.
the des rameaux, m. piques jleuries , f.
Palfleritok , m. pelgrimsftaf, bourdon, balm
de pelerin.
Paltrok, of Paltsrok, m. een lange wijde rok,
pelgrimsrok, robe longue et large, de grog
drap, robe de pelerin,f— zekere windzaagmolen, van onderen zeer breed, moulin
vent (sur pivot).
Palts, yr. zeker land in Duitschland, Palatinat.
Paltsgraaf, m. comte palatin, palatin.
Paltsgraaffchap, o. palatinat , tn. dignia de
costae palatin.
Paltsgrafelijk of paltsisch, b. n. palatin , e.
Paltsgravin yr. comseste palatine.
Pampelmoes , m. zekere Indiaanfche vruchtboom,
foort van oranjeborom , pampelimouse ou
pamplemousse, f.
Pampernoelie, vr. duivelsbrood, paddeitoel,
champignon, tn.
Pan , yr. bekerid keukengereedfchap , pale.
une terrine, huguenote.
Eene aarden
vol,
Braad
lechefrite, polls a fire.
pononnee. —, de holligheid van het for
bekken,
eens geweers, bassinet d'un fusil.
waar
kk4
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waarin het gefmoltene metaal druipt, catin,
an. — van een dak, tuile. Herfen — ,
crdne, tet, m. fig. Een leer in de —
bakken, (in "lukken houwen), tallier une
armee en pieces; fam. De — zal aanbranden , (het zal in de war loopen, de duivel
is los ,) le feu prendra aux Itoupes , etc. Ergens aan de — blkiven hangen , (er onvoorziens en onverwachts te gast blijven), etre
retenu, e. quelgne part.
Pan-aal, m. anguille a fricasser , d frire, f.
Panaarzen; zie Geefelen.
Panaarzing; zie Geefeling.
Panappel ,
pomme a frire dans la pale, f.
Panboor,, yr. trepan, in.
Pand, o. van een kleed, pan d'un habit, m.
onderpand, gage , gagement , nantissetnent , tn. assurance , f. Onbeweeglijk —,
hypothegue, f. Hij heeft vijfcig gulaen geleend, en zijn gouden horologie tot — gegeven, it a emprunti cinquante florins, et
laisse sa montre d'or en gage. g ood ,
gage snort, mos t gage. Effecten tot — geven donner des effets en nantissement. Een
losfen, retirenrun gage. Een land tot —
bezitten , tenir sine ter re en engagement.
Zie verder onderpand. — der rninne , gage
qu'on donne a q.q. pour slirete de l'argent qu' il
prete; gage d'amour. — der huwelijksliefde,
als: Deze kinderen zijn goede panaen onzer
huwelijksliefde , ces enfants sent de bons gages
de notre amour conjugal. — in een pandfpel 9
gage. — fpelen , — verbeuren, jouer
gage touché. Wat zal dat doers, dat ik
in mime hand heb , of die doen, dien het pand
behoort ? qu'ordonnez-vous au gage touché?
magazijn der fchrijnwerkers, magasin,
Overigens heet dikwijls alles —, waarvan men zich ten onderpande zoude kunnen
bedienen, met een woord al wat men bezit,
en bien, un tneuble, sin hatiment, sine maison, une terre, etc. de quelque valeur. Ik zet
mijn hoofd tot — 9 je gage ma tete a couper.
—, flip van een kleed, pan.
Pandbezitter, Pandhoucler , m. engagiste.
Pandekten, yr. meerv, verzameling van wetten , wetboek , gemaakt door de oude regtsgeleerden op last van den romeinfchen keizer
Justinianus , beflaande uit 5o bocken , pandec.
tes
pl. , digeste,
Panden, b. w. (ik pandde , heb gepand), iemand geregtelijk noodzaken tot afgifte van
'eenig goed , om daaruit hetgene hij verfchuldigd is te vinden , exploiter , executer,,faire
saisir les biens de q. g.
Pander, pandverkooper,, an. die bet goed der
fchuldenaren pandt en verkoopt, exploiteur.
, deurwaarder,, huissier,, sergent
tear.

Panding, vr. gagerie. Geregtelijke saisie
tie biens , action d'executer q. q. execution.
Pancljeshuis , o. petit lombard, m.
meery. gijzelaars , otages.
Pandlieden ,
Pandoer,, an. Hongaarfche voetknecht , pandour
ou pandoure.
Pandregt, o. droit d'hypotheque , tn. Die —
heeft , fchuldeifcher,, creancier hypothecaire. Pandfchuldenaar,, debiteur hypothicaire.
Met —, bijw. hypothecairement.
Pandfpel, o. pand yerbeuren , gage touché, m.
Paneel, o. honten befchot, planken bekleedfel , panneau de larnbris , de carosse, etc.
—, ass, ou fond d'un miroir.
Paneelhout , o. wagenfchot , merrain ou tnairrain , m.
Paneelraam, o, tnembrure, f. De paneelen
van dit fchrijuwerk zijn van eenen duim, en
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de paneelramen van twee dnim dik , les pan
neaux de cette menuiserie sont _d'une ponce,
et les membrures de deux pouces.
Paneelwerk , tegen den zolder van een vertrek,
(in de oude bouwk.) soffite, rn.
Panharing, m. groene haring, hareng fried! .
Panlikken, o. w. (ik pranlikte, heb gepaalikt),
fchulmloopen, imarotfen , ecornsfler,, faire
le parasite ; piquer Passiette; chercher de
franches lippees.
Panlikker, fchotellikker, fchuimlooper,
klaplooper,, tafelbroer, ecornifleur, parasite, piqueur d'assiettes; ecumeur de marmite; lam. flaireur de cuisine.
Panlikkerij , vr. ecorniflerie, parasitique.
Panliklier, yr. ecornsfleuse.
beignet , tn. omelette, galekPannekoek ,
te, f.
Pannekoeken, o. w. (ik pannekoekte, heb
gepannekoekt), den tijd met niets doorbrengen , perdre le temps a ne rien faire, se
mos Andre, faineanter.
tuilier.
Pannenbakker,
Parnienbakkerij , yr. tuilerie.
Pannendak, o. toit couvert de tulles, toit tulle, us.
couvreur de tulles.
Pannendekker,
Pannendekfel, o. couvercle d'une pedle, m.
van'
eenen
fnaphaan,
van een piflool ,
—
enz. bassinet, m.
( bij fuikeraffinadeurs),
Panne tje o. podlon
poelette, f.
Pantalon, lange broek; ook can regtop in
de hoogte gaande klavecimbaal; en fig. fam.
potfemaker , hansworst in de Italiaanfche
blijfpelen, pantalon, en ,hun dans beet pantalonade, f.
panterdier, panthere.
Panter,
Panterhnid, vr. peau de panthere.
Panterjagt, yr. chasse aux pantheres, f.
Pantoffel , yr. muil der mannen , pantoufle, en
der yrouwen , ook der mannen, zonder ophaal, mule. fig. Hij flaat onder de —, it se
laisse gouverner par sa femme. De — van
den Pans kusfen , baiser la mule du pape;
zie Muil in dezen zin.
Pantomime , yr. ( ond. w. ), gebaardenfpel , tooneelfpel , waarin alles door gebaarden worth
uitgedrukt zonder te fpreken, pantomime.
Pander, o. eene vaste , gemeenlijk metalen bekleeding van het lijf, cuirasse, jaque on
cotte de maille, f. haubert,
Pantfermaker,, m. armurier qui fait des cuirasses, etc.
Panther; zie Pantfer.
Panvisch, m. poisson a fire. Gebakken visch,
poisson frit , M. friture, f.
Panvol, yr. poelonnee, f.
Pap , yr. donne brij , bouillie; fpr. w. Als u
de — geboden wordt, moet gij gapers, (gij
moet van de gelegenheid gebruik maken),
it ne faut pas negliger l'occasion. — van
y , mans, atole. ,om te
turkfche tart
plakken of lijmen, colle de farine. — voor
eenen hoed , apprét d'un chapeau. — van
kruiden, enz. die men op een gezwel legt,
cataplasme, m. fomentation, Verzachtende
, malagrne , cataplasme, emollient, m.
Eene warme — opleggen appliquer and
fomentation.
Papa, m. papa.
Papachtig, pappig, b. n. pdteux, se.
Papachtigheid , yr. pappigheid, kleverigheid,
empdtement , tn,
Papaver,, m. ilaapbol, pavot.
Papbaard, m. fam. grand amateur de bouillie.
Papegaai , m. perroquet. Naar den —, (houten
vo-
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rogel) fchieten, tirer a Polseas; fig. den Papierkastje, o. papierlade terre-papier, w.
— gefchoten hebben , avoir fait un bon Papierknipfels, o. meerv. papieren fnippers ,
coup. Het wijfje van den — , perruche , fdes rognures de papier, f.
Kleine —, parkiet, perrique, m. ook per- Papierkraam, yr. boutique de papetier.
ruche, f. Langitaartige (in de nat. Papierluis, yr. boekluis, you pnlsateur,, in.
gefch.) perriche, 1.
Papiermolen,
moulin a papier,
papetePapegaaiduiker, m. in Groenland, IJslaad,
rie,
(vogel), macareux.
Paperolie, yr. huile de papier.
Papegaaijekruid, o. duizendfchoon, jalousie, Papierplant , yr. (in de kruidk.), papyrus, m.
amarante de trois couleurs , f.
Papierriet ; zie Papierplant.
Papegaaisbek, m. (in de kruidk.) foort van Papierfchaar, yr. ciseauv a papier, m. pi.
tulp, bec de perroquet.
Papieritamper , m. (in den papiermolen,)marPapegaaiskooi, f. cage de perroquet f f.
tif2et.
Papegaaisneus, m. nez tie perroquet; nez cro- Papiertje , 0. papierrolletje om het haar to krullen , papillotte, f. Het haar in —s winden,
elm on aquilin.
papilloter. — op het huisje, torche-cul, m.
Papenbloem , yr. papenkruid , paardebloem,
pissenlit , m. dent-de-lion, f
Papierverkooper, m. marchand papetier. In
Papengebroedfel , o. priesterfchap, prétrailgekleurd papier en prenten, dominotier.
le , f.
Papierwinkel, m. boutique de papier , f.
Papenhoed , m. (in de nat. g.) bonnet de pritre. Papierworm; zie Papierluis.
Papenhout, o. fusain, tn.
Papist, m. en yr. pausgezinde, papists. HetPapenfchoen, m. (in de kruidk.) onzer lieven
gene de pausgezinden aangaat of daartoe
vrouwenfchoen , sabot ofsoulier de noire-dame.
behoort, papistique.
Paperer,
mangeur de bouillie.
Papje, o. petite bouillie
; fig. lemand een,
Papier, m. papier. Een boek, een riem
koken, vergeven, donner en boucon
rine main, une tame de papier. Klad
q. q. , Pempoisonner.
vloei —, du papier brouillard. Oud, be- Papkind, o. kind dat de borst niet heeft gepaperasse, f —
fchreven
Coeur
had , maar met de pap is opgevoed, enfant
bekladder , die oude papieren verzamelt,
nourri de bouillie.
paperassier. Post —, papier a lettres. Post , Papkommetje, o. ecuelle a bouillie,
good op fnee, papier a lettres, dord sur tranche. Paplepel,
cuiller a bouillie, petite cutllere f.
—met eenen zwartenrandpapier de deuil.Kaart
—,papier carrier. — , dat water, ijzer ofan- Pappen, b. w. (ik papte, heb gepapt), coldere vlakken'heeft , papier retire. Gekleurd—,
, attacher avec de la collo, de l'empois.
papier de couleur. Dat — flaat door , vloeit, ce
Een fink ftof
mettre, donner Pappre't
papier bait. Kas papier de rebut. Oude
une itoffe. (bij wondh.) Eon gezwel —,
papieren, prullen, bucoliques , f. pl. fig. van
appliquer un cataplasme sur; fomenter.
anenfchen die nog van zekere indrukken ont- Pappig, b. n.pateux, se.
bloot, onkundig zijn, es; Hij is nog Papping, yr. action de caller, d'appliquer an
wit —, id est encore du papier blanc,
cataplasme.
sea encore nulle connaissance. Papieren, Pallpleisrer, yr. cataplasmeq
— met brood
wisfelbrieven, bewijsitukken, assignatien,
en honing, artomeli, m.
fchuldbekentenisfen, nieuwspapieren, hand.. Pappot, m. pot a bouillie.
fchriften, enz. Ztln -ganfche vermogen be- Papfel o. de la collo, de Papp,* , tn.
itaat uit (certificaten, obligatien, enz.) Parabel , y r. (in de redek.) gelijkenis, (in de
tout son bien est en papier. Hij heeft mij in
landmeet k.)eeneronde, van boven enge en
netaald, pays en papier. Hij
van onderen wijde figuur, welke ontitaat,
beeft mij zijn hu;s verkocbt, en mij alle
wanneer men eenen kegel met zijne zijde
papieren , (handfchriften , bewijsftukken),
parallel doorfnijdt, parabole. De parabelen
cverhandigd , id m'a vendu sa maison, et
in de heilige fchritt, les paraboles de Pecrim'en remis tons les papicrs. De papieren
ture saints.
(fondfen), fiijgen dalen, des papieis haus- Parabolisch, bijw. bij wijze van gelijkenisfen;
sent, baissent. Heat gij de franfche papieop eene middenkegeIfneedfche wtjze , paren (dagbladen) gelezen avez-vous lu les
raboliquement.
papiers francais? ,Een eene notitie van Parade , y r. (ond. w.) vertooning; ook waar
gewigt verliezen, perdre un papier de con.
krijgsvolk verfchijnt, parade , revue des
sequence. De gezamenlijke papieren en betroupes. De koning begat zich, bij zijne aanTrijzen eener erfenis , les titres et les docukomst, naar de —, le roi, a son arrivie, se
ments d'une succession.
rendit a la parade.
Papierachtig, b. n. dun, papyrace , e. Waar- Paradebed, o. pronkbed, , lit de parade, m.
van men papier kan maker, papyrifere.
Paradekleed, o. habit de parade, de cerdmoPapierbloem, vr. (in de kruidk.), immortal&
nie, tn.
Witte —, eternelle.
Parademarsch, m. marche en parade.
Papierboom, m. (in de Oost), arbre papyra- Paradepaard, o. pronkpaard, cheval de parate, papyrIer, ou meurier papyrifere.
de, m.
Papierdragend, b. n. waarvan men papier kan Paradeplaats, yr. place de parade, place' d'armaken, papyrifere.
Mes.
Papieren, b. n. de papier. — geld, papier- Paraderen, o. w. (ond. w.) ik paradeercte „
monnaie. — duos, kardoespapier, enz.,
heb geparadeerd), faire parade. De fchecarton, in.; fig. — mannetje, zwak ventje,
pen paradeerden bij de aankomst van den
homme faible. — kind (bock), livre , in.
admiraal, les vaisscaux firent parade a Parproduction litteraire , f: zakje of huisje,
rivee de Pamital.
peperhuisje, cornet de papier.
Paradijs, o. lusthof, paradis, ; fig. jardindePapiertibrijk , yr. papierhandel, m. papeterie.
licieux, In. God flelde Adam in het —,
Papierfabrtjkant ,
maker, —koopet , m. paDieu mit Adam dans le paradis. Die plaats
petier.
is een aardsch ( lusthof), ce lieu, cet
Papierhandel , m. eirektenhandel, agiatage.
endroit, est en paradis terrestre.
likks
Pa.
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potnme de paradis, f.
Paradijsappel ,
Paradjjskoorn of zaad, o. kardamon, carda?none , M.
Paradijskorrel, vr. foort van peper, malaguette.
Paradijsvogel, in. oiseau de paradis, paradisier. Koning der paradijsvogels, fchoone
Indifche vogel, manucode ou manucorde , tn.
Paradox, b. n. (ond. w.) wonderfchijnend,
tegenftrijdig paradoxal e.
Parallactisch, b. n. tot het verfchillicht behoorend, parallactique.
Parallax , yr. (in de iterrek.), anderfcheid
tusfchen den waren en fchijnbaren (land
eener filer, verfchillicht , parallaxe.
Parallel, b. n. (ond. w.) evenwijdig, parallele, in. bijw. parallelement. — lijn,parallêle, f.
Parameter, m. (in de meetk.) , parametre.
De — is de onveranderlijke , beftendige
grootheid, die tot de vergelijking van eene
kromme lijn behoort, le parametre est la
constante qui entre dans Piquation d'une
courbe.

Parangonletter, yr. (bij de boekdr.), parangon, tn.
Parapheren , b. w. (ik parapheerde heb geparapheerd), (ond. w.) eenen trek met de
pen maken, parapher,, ou parafer.
Parceel, o. (ee) perceel, gedeelte, deeltje,
parcelle, partie, f.
Pardel, m. panterdier, panthere.
Pardon, o. (ond. w.) vergiffenis , pardon , in.
Parel, yr. paarl, perle. Valfche, onechte
parelen, des perles *pusses. (in den han,del), mortodes. — van eene buitengewone
grootte , perle, parogane. Ongelijk, fcheve , hoekige perle baroque. — van een
fchoon water, perle d'une belle eau. Langwerpige parelen, des perles enpoires. op het
cog, cataracte. tandje , knoopje in kantwerk , picot, oeil , in. (d'une dentelle). —,
(in den bijbel), marguerites, pl. Menmoet
Beene paarlen voor de zwijnen werpen, it ne
aut pas jeter des marguerites, des perles,
f
levant les porceaux ;fig. Eene perfoon
van uitnemende waardigheid. Mijne vrouw
was eene — der vrouwen, ma femme fut
une perle des femmes. Met parelen bezet,
perle, e. De graaflijke kroon is met parelen
bezet , la couronne des comtes est perlee;
fig. Deze daad is eene — aan zijne kroon,
cette action est son plus grand ornement
tnerite.
rardbank, yr. bane ou l'on peche des huitres
perles, in.
Parelboor, vr. percoir (pour percer des perles), in, pence-perle,
Pareldruif, yr. (bij de wijngardeniers), pergolese , in.
Parelduiker , vanger , of visfcher,, m. picheur, urinateur de perles.
Parelen, o. w. (ik parelde , [heb gepareld),
kleine blaasjes als parelen opgeven, titiller,,
Deze wijn parelt in het glas, ce
Wiz thine' dans le verre. Geparelde gerst,
orge perle.
Parelgruis of zaad., o. semence de perles, f.
Parelhandelaar, In. marchand de pei les.
Parelkleur, yr. gris de perles , in.
Parelkroon, vr. couronne, de _piles.
Parelkruid, o. gremil,
Parelkust, vs. test de perles, ou l'on fiche
des perles.
Parelmoer, yr. paarlemoer, nacre, nacre de
perle.
Parelmos, m. , lichen peril.
oParelmosfel of fchelp, vr. nacre de perle, co-
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quilled perles. Groom —, tnerelerle. —
die men nit de meerflak en andere fchelp°gewasfen haalt , burgandine.
Parelnaald of fpeld, yr. aiguille garnie de
perles.
Parelolie vr. (bij de fcheik.) hullo de perle.
Parelpeer, yr. poire-perle, perle oblongue.
Parelfchrift, yr. allerkleinfle fchrift, perle.
Parelflak, yr. burgan, in.
Parelfnoer,, 0. fil de perles , collier de perles, in.
Parelfleen,
(bij de mijnw,)perlite f. perlstein , m.
Parelvisfcherij of vangst, yr. ?eche des perles.
Parelwater, in. (in de artfenijk.), diamargariton, m.
Parelzand ; zie Parelgruis.
Paren, b. en o. w. (ik paarde, heb gepaard),
koppelen, tot een paar maken, accoupler,
apparier. — van vogels, ook appareiller.
Deze duiven
zich reeds, ces pigeons s'accouplent, s'apparient deft). zich echtelijk vereenigen, se marier, s'unir,, se joindre par mariage. — van het hert, (bij jagers), dagder. Spr. w. Zijne weigeringen
met verpligtende woorden
assaissonner
ses refus de paroles obligeantes.
Pareren, 0. w. (ik pareerde, heb gepareerd),
(oud w.) parer. —, parade maken, faire
parade; zie Paraderen.
Parfumeren, b. w. (ik parfumeerde, heb geparfumeerd), (ond. w.) welriekend maken,
parfumer.
Paring, yr. accouplement, appariement, tn.
vleefchelijke vermenging der dieren,
colt,
Park; zie Perk.
Parkement, parchemin, velin. Fijn — van
osfendarmen gemaakt, bodruche ou baudruche , f Suede in —, coutelure, f.
Parkementbereider,, —maker , m. parcheminier.
Parkementmakerij , yr. parchen?inerie.
Parkementverkooper, 111. marchand de parch&
tnin.
Parkementwinkel, m. boutique de parcheminier; parcheminerie, f.
Parket, o. parquet, m. fpr. w. Iemand in het
— brengen, mettre q. q. dans sine position
critique, dans un grand embarras.
Parkiet, m. zekere oosterfche vogel, kleine
papegaai, perrique,
Parlement , o. verzamelde regeringsleden des
rijks, b. v. in Engeland, parlement,
Parlementeren, o. w. (ik parlemereerde, heb
geparlementeerd), onderhandelen met den
viand, parlementer,, entrer en pourparler
ou en conference avec les assiegeants d'une
place.
Parlementsgezinde, m. parlementaire.
membre du parlement.
Parlementsheer,
Parlementshuis, o. palais du parlement,
Parlemoer; zie Paarlemoer.
Parmezaan, m. of Parmezanskaas , yr. parmesan, fromage de Panne,
Parnas, m. of Parnasfus, mufenberg, berg der
zanggodinnen ; fig. dichtkunst, parnasse, no.
fig. zich op de dichtkunst toeleggen, monter sur le parnasse.
Parochiaan, tn. kerfpelbewoner, paroissien,
in. — bewoonfter, paroissienne, f.
Parochie, yr. kerfpel, paroisse.
Parochiekerk, yr. kerfpelkerk, eglise paroiskerfpelpriester, cure de
Parochiepriester,
la paroisse.
Parool, o. (in de krijgsd.) mot d'ordre, d'un
guet, tn. parole, f:
Pars ;
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Pars; zie Pers.
Part, yr. een listige trek, poets, tour, tn.
niche, malice, tromperie. Hij heefc hem
eene gefpeeld, it lui a joue en tour.
Parten., grillen sottises, niaiseries, etc.
Part, o. gedeelte, aandeel part, portion,
partie, f: Een derde, vierde —, an tiers?
an quart. Half j'y retiens part. Hij
wil er zijn — van hebben, it en veut sa
part. Hij heeft er noch — noch deel aan,
sl n'y a aucune part. lk voot mijn—, quart
moi, pour ce qui me regarde, pour ma
part.
Partij , vr. menfchen door verfchillende begrippen of gezinclheden verdeeld , aanhang,
zijde, parti, clique , tn. faction, cabale, f:
Aan welke — libudt gij n ? a qua parti
vous tenez-vous? Zich tot eene verlelaTen , se declarer d'un parti. De — van Cefar overwon die van Pompejus, la faction
de Cesar l'emporta sur celle de Pompie. —,
gezelfchap. een onbepaald getal, menigte, gedeelte , deel, partie, quantite,
troupe. Eene pleizier— ,'jagt—, une partie
de plaisir, de chasse. De — heeft wegens het
fiechte weer geene; plaats gehad , la partie
n'a pas eu lieu a cause du mauvais temps.
Wirt gij van de — wezen? voulez-vous titre
de la partie? Wij waren met ons zesfen
op deze —, nous &ions six a cette partie. Ik
heb eene
kippen, duiven gekocht, j'ai
achete une partie de pouter, de pigeons. Hij
werd door eene
dieven vervolgd, sl fut
suivi par tine q_uantite, une troupe, de voleurs. , tegenpartij (in een geding),
partie. Regter en — in eene zaak zijn,
etre juge et partie. Men heeft hem als tusfchenbeide koinende — aangenomen, on l'a
reps partie intervenante. Overeenkomende
partijen ,parties contractantes. Partijen zijn
de onderfcheidene beelden en figuren van
eene teekening of fchilderij , pattie , groupe ; en — (een kunstterm in de muzijk),
Elem. Zijne — of flem zingen , chanter sa
partie. Een psalm in vier partijen of flemmen, un pseaume a quatre parties. In onderfcheidene fpelen bezigt men hetzelfde
woord , als : Men moet vijf honderd oogen
maken om de — (het fpel) te winnen
faut faire cinq cents points pour gagner la
partie. Gij hebt de — (biljard) verloren ,
vous avez perdu la partie.' Laat ons eene
fchaakfpelen , jouons une partie trechecs.
Eene dubbele — in het tictakfpel, une bredouille. Eene Bans—, une partie de danse.
Eindelijk zegt men ook : eene goede —
doen, (een goed huwelijk aangaan), faire
an bon parti. Zij is geene goede — voor
hem , elle n'est pas un assez bon parti pour
lui; zie verder de met — zamengeftelde
woorden.
Particulariteit , yr. (ond. w.), bijzonderheid,
particularite.
Partied', b. w. (ond, w.) gedeeltelijk, partie!, le.
Partijdig, b. n. eenzijdig, partial, e. Gij zijt
te - 5 vous etes trop partial.
Partijdigheid , yr. eenzijdigheid, partialite.
Hij heeft aan deze zaak — aan den dag gelegd , it a mantra de la partialiti dans cette
afraire.
Partijdiglijk, bijw. partialement. Hij is — in
deze zaak te werk gegaan , it s'e.ct conduit
partialement dans cette affaire.
Partijganger, m. (in de krljgsd.), vrijbuiter,,
partisan.
Partijgeest, us. esprit de para.
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Parttfchap, yr. kuiperij , verdeeldheid, cabale , brigue, division, faction.
Partijzucht; zie Partijgeest.
Partijzuchtig , b. n. perte, e. pour un parti;
factieux , se.
Partuur, o. (in het fpel) medefpelend, parti
convenable (manage), tn. — 7 medefpeler,
medegenoot , partner, tn.
Paruik ; zie Pruik.
Pas, m. tred , pas, m. demarche,
Eenen
valfchen (ben, faire un faux pas , brancher ; fig. Eenen misflag begaan , faire art
pas de clerc , commettre une faute. Bijzonderlijk de beweging met de voeten in het
danfen; ook de ftappen van een paard, pas,
train, m. allure , f: naauwe , fmalle,
enge weg of doortogt, passage etroit ; detroit , defile. lemand den — affnijden, couper le passage a q. q.; fig. lui Oster toute
esperance.
engte tusfchen twee bergen,
col, m. , gorge ,
naauwe doortogt tusfchen eilanden of kusten,( fcheepsw. )boaque,f
, cloorvaart , ftraat tusfchen twee banken
rotfen , passe , f ; zie verder Engte.
, vrij
geleibrief, paspot t ou passeport. vrij geleibrief,, -.- der tolkantoren, gelei-briefje,
passavant ou passe-avant ; zie Paspoort.
Pas, o. refs, maal, oogenblik , fois , moment,
tn. Genoeg op dit (voor ditmaal), assez pour cette fois-ci a , pour ce coup-ci;
fig. Dat geeft geen
(betaamt niet, is
niet welvoegelijk), sl ne convient
as,
it est mal scant , it n'est pas bienseant.
Een fchip op zijn — laden, donner
an vaisseau la charge convenable; bijw. —
genoeg, ce qu'il faut, juste. Hij is —,
(zoo even) aangekomen, it ne fait que d'arriver. Wel of kwalijk te zijn, se porter
mal on Bien. Iets van — maken, faire q.
ch. comme it faut. De kleermaker zal n den
rok van — maken, le tailleur vous fera Phabit de la sorte qu'il vous aille. lets tebrengen , faire venir q. eh. a propos. Dat
komt niet te
, cela no vient pas a propos.
Dit geld kwam mij goed te
cat argent
me Vint a propos. Uw broeder is kwalijk
—, Valle frere se Porte mal.
Pafcha of Pafchen, o. ,(bij de joden)„ pa,
qua, f.; zie Paafchen.
Pasgang, m, telgang eens paards, amble; halve
— , entre-pas , traquenard.
Pasganger,
telpaard, hakkenn, haquenee ;
f. — , fig. goed yoetganger, tin bon pieton,
Paskaart, vr, carte marine.
Paskwil , y r. eene fmaadrede , een fchimpfchrift
(deeds naamloos), pasquinade, f. placard,
Eene eerroovende
un libelle diffamatoire. Eene — maken , pasquiniser.
Paskwilmaker of fchrijver, m. faiseur de pasquinade, de libelle; libelliste, pasquin.
Paslood, o. bekeud werktuig van timmerlieden
en metfelaars , fchietlood, meetfnoer, wa.
terpas , niv eau. m. —, loodlijn , perpendi cule ,
plomb , m. Met een meten , niveler. —
der ouden met eenen dubbelen winkelhaak
gelijk eene T, chorobate , m.
Paspoort , o. ontflagbrief voor krijgslieden ,
passe-port ,
affcheit , conga, m. Ieraand
zijn
(affeheid) geven, congedier q. q.,
donner son conga.
Pasfaat, pasfaatwind , m. die wind, welkeeenea
geruimen tijd nit denzelfden hock waait ,
(omtrent de linie 5 fi 6 maanden), mousson;
vent alize ou regM, maison , f. Pasfaatwinden , die in de middellandfche zee, na
de hondsdagen, waaijen, embattes, tn. pl.
Pasfagie, y r. (ond. w.) doortogt, doorvaar
t,
Pas'
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gen , flijten), passer le temps. Voor lets —
passage, tn. plaats, aanhaling uit eenig
(doorgaan), passer, itre regardi, e. pour.
bock of fchriiver, passage 111. allegation,
doortrekken , voorbij gaan. De evencitation
nachtslUn , de lime. —, passer la ligne iquiPasfagtegeld, o. droit de passage , m.
nocdale, ou de Pdquateur. De koning heeft
Pasfagier , m. reiziger, passager, voyageur.
bier gepasfeerd, le roi a passé par ici. Er
(ond. w.) voorbu ganger , reiziger,
Pasfant ,
— hier vele menfchen , id passe ici beaucoup
arme reiziger , pauvre passant, passager.
de monde. Eene akte , eene volmagt , voor den
Pasfaco , (ond. w.) (bij koopi.) verleden ,
notarls uitvaarcligen, passer un acte, une
passe, e. lk heb uwen brief vau den zevenpr ocuration par devant notaire. —, gebeuren,
den — oncvangen , j'ai reeu votre lettre du
se passer, arriver, avoir lieu. Dat pasfeerde
septieme du passé, (du mois passé), du sept
in het jaar 164o, cela cut lieu Pan 164o.
Bernier.
Pasfeluk , b. n. en bijw. tamelijk , redelijk, Paslie , yr. her luden van onzen heiland, passion de notre sauveur. —, drift, oploopenddrageluk , passable ; passablement.
heid; zie doze woorden.
Pasfemen; , o. boordfel, omboordfel van gaud,
zilver, zijde, enz. passement, galon, m. Pasfiebloem, vr. fleur de la passion, grenadille.
Klein gouden boordfel op de randen van een Pasfieboek , o. passionnaire, m.
Pasfiepreek , yr. ludensgefchiedenis,, passion,
kleed, passe-poll, m.
(sermon).
Pasfementwerker, m. passementier.
Pasfementwerkery of makeri,3, vr. —handel, Pabfiewerk, yr. semaine de passion.
Pastei, yr. bekend gebak , pate, m. Pasteijen,
in. passementerze.
gebak maken, patisser. Spr. w. Bij gePasfen, b. en o. w. (ik paste , heb gepast),
brek van brood eet men korstjes van —,
van pas maken zoo fchikken als het behoort,
boire du y in par manque d'eau etc. ; zie
beproeven of lets wel van pas is, essayer;
Brood.
ajuster,, tnesurer. Water — 5 niveler. Eenen
hoed, een paar fchoenen , essayer un cha- Pesteibakker 5 m. pdtissier.
peau, une paire de souliers. Het kleed past Pasteibakkerij , vr. patisserie.
u heel wel, l'habit vout est bien juste, vous Pasteibakkerstafel , yr. patissoire.
1, 41 bien, vous sled bien. Wel, kwalijk —, Pasteibakiter, y r. pa tisserie.
(van handfchoenen,), ganter. Deze hand- Pasteideeg, o. pate, pour faire des pads, f:
fchoenen passes goed, ces gants gantent, Pasteikorst , yr. croilte de pate. De onderkorst
eener abaisse. Spr. w. Korst van pastel
vont, bien. Die ileutel past- op mun -horois wel zoo goed als brood, crate de pate
logic, cette clef va bien 4 ma montre. — ,
vaut pain.
iluiten, wel zamenvoegen , joiare, cadrer.
Pastel,
o. verwdeeg, pastel, en. weede,
Deze planken pasfen ( fluiten ,) niet goed,
guêtle , f. — teekenkrtjt van eene ilechte
ces planches ne sont pas bien jointes. De
loom , marouchin , m. met — teekenen , desdekfel van die doos past, (fink) niet goed,
siner au pastel.
le couvercle de cette boire ne joint pas bien,
n'est pas juste. —, het getal vol waken, Pastelouwel, yr. of koekje, o. cocagne, f.
peintre en pastel.
Bonner, fournir le nombre requis, supplder Pastelfchilder,,
a ce qui manque. Pas ow geld , comptez Pastelwerk, o. fchildertj , pastel , tn.
Pastinak
,
Pastenak,
Pinkflernik , yr. witte
kan
het
niet
—,
autant qu'il vous fact. Ik
peen of wortel, panais , m.
je n'ai point de monnaie pour supplier a co
,
m.
herder
;
zie
Predikant. — (bij de
qui manque. —, wel ftaan , betamen, voegen, Pastoor,
R. K.), priester,, curd , pritre. — of kaconvenir,, etre sortable, propre, cadrer avec,
pelaan , die niet meer heeftdan eene bepaalde
seoir, assortir a, duire. Dat past (betaamt)
Jaarwedde, congruaire.
niet om te zeggen, cela ne vous convient
Pastoorshuis
, o. pastorij, waning voor eenen
IVIejufpas de dire, vous sied mal de dire.
pastoor,, of dorpspriester, presbythre, prisvrouw, zulk een kleed past u niet, mademoiselle
byterat , us.
it ne convient pas de vous habiller ainsi. — op Pastoraal,
vr. cure, f. Hiertoe behoorenc},
jets , naauwkeurig acht geven, gadeflaan ,
curial, e.
prendre
garde
,
veiller
a,
letten , loereu,
guetter,, observer , faire attention. Ik zal Pastorijgoederen , o. meerv. biens curiaux,
m. pl.
wei op dat kind —, je .prendrai bien garde
m. eene fpaanfche zilveren munt,
a cet enfant , j' aural sow de cot enfant. Men Patakon,
kruisdaalder, patagon.
kan op alleb niet —, on ne pout veiller
Patent,
o.
opene brief. vrijheidsbrief, bewijs
tout. Woe zal op den zieke —? qui garvan toelating tot de uitoefening van eenig
dera le tnalade? Hij paste hier op hem,
bedrijf,, patente , f. Die zulk een bewijs
om zijn geld te vragen, it guetta ici pour
heeft, paten:6; , e.
lui demander son argent. — (in het kaartPatentpligtig,
b. n. patentable.
lk
fpel), niet vragen , met fpelen , passer.
Pater
, m. biechtvader van een nonnenklooster,
je
passe
,
personne
pas, fpreekt niemand?
ordesgeestelijke, kerkvader, pore confesseur
#'y a-t-il? Effen is kwaad --3 it est difficile
d'un convent de religieuses; fig. Dat is een
de rencontrer juste, ou de faire ni trop ni
gemakkel tjke c'est un homme qui aime
moms.
commoditd, (la bonne chore). Spr. w. Dat
Pasfend, b. n. welvoegend. , juste,convenable,
is alleen voor — 'en mater , en niet voor
assortzssant, e.
het geheele convent, ce n'est pas viande pour
Passe partout, m. (ond.w.) hoofdfleutel, loovos oiseaux , c'est un wit qui n'est pas pour
per, keizer,, dievenileutel , passe-partout.
tout le monde, pour chacun. Uit paters vaatje
Pasfer, m. een bekend werktuig om jets of te
tappen, tit er du meilleur yin qui soit dans
meten, en juist van pas te maken, compas.
la cave.
—, (y our zevenmakers), pence- rondo , f.
Op eene kaart met den —afpasfen, afmeten, Paternoster, o. het Vader Onze, onder de
Roomfchgezinden, pater nostre, (oraisors
compasser les degris dans une carte, memrozenkrans, rosaire, chadominicale),
surer avec le ou du compas.
bidden, dire
pelet , pato:etre, m. Een
Pasferen, b. en o. w. (ond. w.) (ik pasfeerde,
un
patenetre,
son
chapelet.
heb gepasfeerd). Den tijd —, (doorbrenPa-
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Paternosters , meerv. handboeijen , menottes,
f. pl. (bij de regtsg.) osselets. — aandoen,
emmenotter q. q.
Paterftuk, o. entre-cite, m. (d'una vache,
d'un boeuf).
Patersvaatje, o. la meilleure partie; zie Pater
op het einde.
Patervleesch, o. cote de boeuffumee , f:
Patich , Patientie , yr. zeker kruid, (in de
kruidk.) patience , parelle.
Patient , in. en yr. (ond. w.) een zieke, patient , e. un , one malade. — , een misdadiger
die ter flood verwezen is, un criminel condamne a la snort, patient.
Patriarch, in. aartsvader onder het oude verbond, ook opperfte geestelijke in de Oosterfche kerk, patriarche.
Patriarchaal , b. n. aartsvaderlijk , patriarcal, e.
Patncier, m. voordaamite , adellijke, in het
oude Rome , patrIce. De patriciers hadden
den eeplen rang na de keizers, les patriciens
avaient le premier rang apres les Cesars.
Van het geflacht der —s, b. n. patricien , ne.
In de eerite tijden verkoos men to Rome
geene confuls, die niet eerst patriciers waren , dans les premiers temp.f, on ne faisait
point a Rome de consuls qui ne fussent patriciens. De waardigheid van eenen
patriciat.
Patrijs , m. veldhoen, perdrix , f. Het mannetje van eenen patrijshaan, (bij de jagers), garbon. Oud maunetje garroun.
Jonge
perdreau.
Patrijshond, m. chien couchant.
Patnisjagt, vr. chasse aux perdrix.
Patrijsnet , o. allier, hallier a perdrix, m.
tonnelle, fleepnet , traineau, m. trainasse . f.
Patrijzenvanger, m. perdriseur. — met het
fleepnet, traineur.
Patriot, in. vaderlander,, die zijn vaderland bemint, patriote. (eertijds ten onregte vijand
van het huis van Orange), (kees).
Patriotisch, b. n. vaderlandslievend, patriotique.
Patriotismus, o. vaderlandsliefde , patriots'stne, m.
Patrones, yr. befchennfler; befchermheilige ,
atronne. De lieve vrouw, de jonkvrou
'Iaria,
aria , is de
van de hoofdkerk van Parijs , notre Dame est la patronne de Peglise
cathedrale de Paris.
Patroon, m. befchermer, fchutsheer, begunftiger,, patron, protecteur. befchermheilige , patron, (saint, dont on ports le nom).
Deze flaatsdienaar is zijn — , ce ministre est
son patron. De heilige Jakobus is de — van
Spanje, le saint Jacques est le patron de
l'Espagne.
heer of meester van eenen
kantoorbediende, patron, maitre.
fchip
per van een fchip, le-patron d'un vaisseau.
Patroon, vr. eene in papier gepakte lading
voor het fchietgeweer, cartouche. — met
kogel, met blikkendoos, cartouche a boulet,
a balles. Geweer
cartouche a fusil.
zonder kogel, kardoes, gargousse.
Patroon, o. model, voorbeeld, om naar to
werken, patron, models, m. Een— fnijden,
tailler un patron. Een — waarin veel werk
is, un patron trop chargé d'ouvrages. —,
model, de eerfle afdruk van een graveerfel,
prototype, m.
Patroonkoker , . gargoussier.
Patroonrolder of flok,
(bij de art.) mandrin.
Patroonfchap , o. patronaat , patronage , m.
Patroontas, yr. giberne.
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Patroontasriem,
bandouliere, f.
Pauk, vr. keteltrom, timbale.
Pauken , b w. (ik paukte, heb gepaukt), &titre les timbales.
Pauker, m. timbalier.
Paukerfchal, o. son des timbales , tn.
Paus, m. pape; le saint pare; sa sainteti ; archierarque. , Tot — verkiesbaar, papable ;
fig. 11,j is een regte , it veut tnener le
be anle ; it s"eleve au dessus de ses collagues.
Pausdom , papisme , m. —, pausfelijke regering , papaute, f.
Paufelijk, b. n. papal, e. pontifical, e. apostolique. Hij is tot de —e waardigheid gekomen , it est parvenu a la dignite papale;
pontificale. gebied, de pausitad (Rome),
papimanie. De —e kroon , la tiare.
Pausgezind, b. n.
Een —e, un papiste.
Paucje , o. fam. ecelesiastive imperieur, petit
pope, (jeune pretre ambztieux et hautain).
Pausfchap , o. papaute , f. pontificat , on.
Panze , yr. rust, verpozing,rustpun t , flilftand,
pause; intermission, cessation. Hij maakte
eene (een rustpunt), in het midden zijner reds , it fit one pause au milieu de sot
sermon. — (in de muzijk, in eenen pfalm,
pauzering, rust), pause, f: tacet,
Eene
maker (zwijgen), gedurende dat de anderen zingen, faire ou tenir le tacet._ Eene
vierde un soupir; een achtfte —, demi
soupir; een zestiende —, quart de soupir, us.
Pauzeren, o. w. (ik pauzeerde, heb gepauzeerd), rusten, pauser, faire-une pause , to
reposer, s'arrêter.
Paveijen ; zie Plaveijen.
Paviljoen, o. een zomerhuisje in den vormvan
eene tent , pavilion, m.
veldleger,
villon, lit de camp ; m.
een verdek achter op een jagt of ander vaartuig, pont coupe
de l'arriere , d'un yacht, m.
foort van,
ledekant, pavilion._ m.
Pedaal, 0. voetklavier, van een orgel, pd.
dale, f:
Pedagoog , m. leermeester, huisonderwijzer,
pedagogue.
Pedagogisch, b. n. pedagogique.
Pedant, m. (ond. w.) fchoolvos, wijsneu.s, een
verwaande geleerde , pedant. yr. pedants,
b. n. pedant, e; bijw. op eerie verwaande
wijze, pedantesquement.
Pedel,
een bode bij de vierfchaar eener
hoogefchool, bedeau, apperiteur.
flafdrager bij de kardinalen, tnassier.
Pedestal, o. voerftuk van eene zuil, van een
flandbeeld, piedestal,
Peel, yr. breede haarband, ruban large (pour
la tete), —, moerasfig en veenachtig land,
marais, marecage, m.; zie Moerasfig.
Peen, yr. wortel, carotte. Wine —, panais,
fpr. w Dat is andere (eene andere
zaak), c'est une autre pairs de manchei ;
voila bien une autre chanson.
Peenzaad, o. graine de carottes, f.
Peer, vr. poire. IVIuilpeer, oorvijg, sou et , o.
Peervormig, b, n. piriforme. De ---e (pier (in
de ontlk.) le piriforme.
Peerzoet , b. n. efoux , ce, comme une poire.
Peerzoete appel, pomme-poire ,
Pees, yr. tendon ; nerf, m. Leer der peesvliezen of van de fpanning der pezen, aponevrologie. Befchrijving der pezen aponevrographie.
Ontleding der —, aponevrotomie. Peesvliesachtig, aponevrotique. Peesvlies, apondvrose;
zie Spier. —, fnoer, fnaar van fchapendarmen gedraaid , van een fpeeltuig, boog,
corde, boyau, tn. Spr. w. Aan de —
moeten, (aau Lden arbeid), toe force de
trap.
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travailler rudement. Iemand met eene —
(bullepees) affmeren, rosser q. q. avec en
nerf de boeuf.
n. tendineux, se.
Peesachtig,
Peesknoop , m. ganglion.
Peesknoopachtig, b. u. gangliforme.
Peet, m. peetoom, peter, doopheffer, parrain, compere.
Peet, yr. petemoei, doopheffler, marraine,
commere.
Peetlap, iemand die een kind, in naam van
eenen eigenl.ij ken peet , ten doop aanbiedt , m.
en yr. celu i qui est parrain , cello qui est
marraine, par procuration, on a la place
d'un , dune autre.
Pegel, m. merk, boven in eene kan, om de
maat aan te wtizen, ijkmaat, etalon, jauge;
bouton , tn. marque de Petalon f.
Pegelen , b. w. (ik pegelde, heb gepegeld),
etalonner; fig. drinken, chopiner, trinquer;
lever le coude.
maatftaf voor ijkers, ijkftok ,
Pegelflok ,
ijkmaat, verge de jaugeur,, soude, f. etalon.
Pegeler, m. ij ker, etalonneur.
Peil, o. een merk, ter bepaling van de hoogte , op Welke het water op deze of gene
plaats client te blijven , marque de la hauteur
de l'eau, echelle des marees, f. Het water
l'eau est a sa Piste hauteur. Het
is op ,zijn
water ilaat onder zijn l'eau est au-dessous
de sa hauteur ou de la marque. — van een
fchip , tirant de l'eau d'un navire. Bier op
zijn — brouwen (het op eene bepaalde
hoogte later verkoken.), brasser de la biere
selon, a la mesure marquee, au juste degre ;
fchenken, verser plus qu'il ne
fig. Boven
fact, exceder la mesure. Boven — van
zijn vermogen ftijgen , alter ou-dela de sa
fortune.
reilen, b. w. (ik peilde, heb gepeild), de
diepte meten , sonder , verger , Jaeger ,
velter. Eenen regenbak — , jauger une
citerne. Eene haven —, sonder en port.
De zon prendre hauteur du soled, observer Pamplitude du sold?. Het land —,
relever la terre. Een vat — 5 velter un tonneau. fig. Men kan zijnen grond niet —,
on ne saurait le penetrer ou l'approfondir.
Peiler,, m. sondeur, op zee , piiote de sonde; wijnroeijer, enz. jaugeur,, velteur; zie
Ulcer, Roeijer.
Peiling, yr. action de sonder (zeew.) tirant de
P eau m. —, roeijing, jaugeage; voltage, tn.
,Peilkettmg yr. chamne de jaugeur , eprouvette.
Peilkompas o. compas de variation, m.
Peillood, o. dieplood, sonde, f. plomb, tn.
, m. jauge, etalon, tn. verge de jaugeur,, velte, perche a sonde marquee, f.
'Peinzen, 0. w. (ik peinsde heb gepeinsd),
met diepdenkende overweging bezig zijn,
etre pensif, ive , mediter, songer a river,,reflechir sur.
Peinzend, Peinzerig , b. n. pensif, ive ; reveur;
tneditatT, ive.
Peinzer, m. celui qui medite, qui est pensif,
etc. reveur sur q. q.
Peinzing, vr. gepeins, meditation, reflexion,
reverie, ft
Peis ; zie Vrede.
Peisteren ; zie Pleisteren.
Pek of Pik, o. poix, f— en teer, (fcheepsw.)
brai gras. fpr. w. Die — hanteert, bezoedeh zich , die met — omgaat , worth er mede
befmet, (hoe ligt men door eenen kwaden
omgang bedorven worth), qui touche a la
poix , en sera ache ; fam. Het is alsof hij
aan zijne broek had, (hij weet van geen
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henen gaan), it semble Etre colld a son siege.
Een — op iemand hebben, avoir une dent de
Tait , quelque haine , contre q. q. Met — beftrijken, endulre de poix,poisser. De borfielmaker
bepikt zijne varkensborftels , le vergettier
poisse ses soies.
Pekachtig, b. n. qui sent la poix, bituminet= , se. rdsineux, se.
Pekboom, m. pijnboom, hars— , mastboom ,
pin , sapin.
Pekbroek, m. fam. matroos, matelot.
Pek of pik docker, b.
zeer docker, fort
obscur,, e.
Pekdraad, m. ligneul, du poll poisse, chegros.
Pekel vr. zoutachtig vocht, waarin menigerlei
fpijs voor bederf bewaard wordt, saumure.
— om visch te bewaren, garum, m.
Vleesch in de — legge d , safer de la viande;
fpr. w. Iemand in de — laten fleken, (iemand in verlegenheid laten), laisser q. q.
dans Pembarras, etc. Hij zit in de —,
bat de Palle; fig. —, o. de zee, la »ter;
zie Pekelnat.
Pekelachtig, b. n. zoutig, ziltig , qui a un
goat de saumure, saumdtre.
Pekelen, b. w. (ik pekelde, heb gepekeld),
saler, mariner, mettre en saumure. — o. w.
tot pekel worden , se, reduire en saumure,
fondre. Het \vleesch begint reeds te —, le
sol sur la viande fond deja.
Pekelharing, m. hareng pec ou sale; fig. potfemaker, bouffon, arlequin, paillasse, etc.
Pekelhoer, yr. (gemeen) vieilie prostitude,
garce.
Pekelnat ©. pekel, saumure; fig. la mer,, les
ondes, f pl. les floss, tn. pl. la plalne salee.
Pekelfaus , vr. marinade.
Pekelfchuim, o. ecume de saumure, de la
mer,, f.
Pekelfpek, o. lard sale, tn.
Pekelveld, o. eene dichterlijke benaming van
de zee , plaine salee.
Pekelvleesch, o. viande salee, f sale , m.
Pekelzonde , yr. verouderde zonden, vieux
peche , tn.
Pekken, b. w. (ik pekte, heb gepekt), poisser, enduire de poix; zie Bepekken. (op
fchepen) brayer.
Pekkleed , o. om den mast (op fchepen) ,
braie , f.
Pek- of Pikkrans, yr. cercle poisse ou goudronne , tn. torche, f.
Peklap; zie Pekbroek.
Pekpan , yr. chaudiere a poix , (bij visfchers)
farillon , m.
Pekpleister, vr. (van pek en olie) dropax,
(bij geneesh.) dropacisme, m.
Pekiteen m. pechstein.
Pekton, vr. tonneau a goudron, m.
Pekwijn, m. (jade oude geneesk.) pissite.
Pekzwart, b. n. noir,, comme du jais, moreau.
Pet, Pelle , yr. Idop , van erwten , boonen,
eijeren , enz. cosse, ecosse, gousse.
pellicule.
Pelerwten, yr. doperwten , des' pois en cosses,
m. pl.
bedevaartganger, pelerin.,
Pelgnm,
Pelgrimaadje , Pelgrimfchap , vr. pélerinage,m.
Pelgrimsflesch, vr. calebasse.
Pelgrimshoed, m. chapeau de pelerin.
on roPelgrimskleed of gewaad, o. habit,
be de pelerin, f.
Pelgrimsmantel , m. mantelet de pelerin.
bdton de pelerin,
Pelgrimsftaf of itok,
bourdon.
Pelgrimsftafdrager, m. bourdonnier.
Pelgrimstas, f. panetiere.
Pei-
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Pollen, b. w. (ik pelde, heb gepeld), ecos- Pennenwinkel, In. boutique de plumes, f.
Pennefchacht , yr. tuyau de plumes ,
ser; monder, peler; fraiser. Boonen
ontbol- Penneftrijd, m. guerre de plume, f.
ieosser,, fraiser des fives. Garst
fteren, monder de forge. Gepelde garst, Pennetje, o. aan een nippertje of den tangent
van een klavecimbaal , plumasseau , tn. (bij
orge monde.
flotemakers) chevilette, f: IJzeren —, punPellen, o. toile ouvree , f.
tuur,, (bij de boekdr.) ranguillan, tn.
Pellenwever, m. tisserand de toile ouvree.
Pennetrek,
in. trait de plume. —, na de onPellikaan, m. zekere watervogel, (kropgans)
derteekening , parafe, on paraphe. Hij heeft
zekere kromme
pelican, onocrotable.
zijnen naam met eenen — geteekend, it a
tang om tanden uit te trekken, (bij tandm.)
signe son nom avec un paraphe.
davier, pelican.
Penning
, m. gemunt ftnk goud, silver of komoulin
d
monder
de
forge.
Pelmolen, m.
per,, piece d'or, d'argent on de cuivre, dePellies, yr. vrouweumantel, pelisse,
nier. Gods —, denier 4 Dieu. 's Lands
ook mansgewaad met bont gevoerd,
Pels,
penningen, deniers publics.
duitfche kopellisson ou plisson. Een — van
fourrure, f. tine
peren munt , fenin. De vijfde
boven de
fourrure de martre. Spr. w.
fabelbont,
gefchatte waarde , erne, f. Halve —, ohoIemand eene luis in den — zetten, (hem tot
le, f: tnaille, f. Gedenk—,
f.Men
aanvaarding van eene netelige zaak bewegen,)
moest den tienden — betalen, on etoit
charger q. q. d'une affaire dpineuse. Iemand
ou devoit payer un de dix, le dixieme. Teden — uitkloppen , tosser ou battre q. q.
gen den 25 sten —, an denier vingt cinq. Hij
Eene luis iu iijnen eigenen poten, se
heeft geenen — in de wereld, it n'a pas le
faire du tot t a son-mime.
sous, la maille,"pas en denier vaillant.
Pelsmaker, m. bontwerker, pelletier.
Pelsrok , m. habit fourre , vs. robe garnie de Penningkruid, maankruid, o. Penningbloem ,
vr. lunaire, bulbonac, tn.; zie Muntkruid.
fourrure, f.
Pelterijen, yr. meerv. pelleteries, fourrures. Penningkunde, yr. numismatique, science Indtallique.
, rosereaux, in. pl.
Rusfifche
Peluw of Peuluw, yr. een langwerpig kusfen , Penningmeester, m. trisorler, boursier. —,
questor,, bij de Romeinen, questeur.
traversin, chevet, tn.
Penningmeesterfchap , o. tresorerie, charge de
Pelzen, b. n. de fourrures , de peau.
tresorier, f.
Pelzer ; zie Pelsmaker.
vermaken, fnijden, Penningswaarde , yr. juste valour (d'une chose).
Pen, yr. plume. Eene
tallier une plume. Eene verfnijden, re- Penrad, o. (op fchepen) moulinet, tn.
m. buik , ventre. —, intallier sine plume. De — opvatten, mettre, Pens , vr. pane.
gewand, tripes, f. pl. tripaille.
prendre la main 4 la plume. P ennen bereiden , hollander des plumes. Eene vol inkt , Pensbuik, m. dikbuik, bedaine, f: ; fig. Dilo.
man, bedon, gros pause.
sine plumee. Eene teekening met de — gemaakt , un dessin fait d la plume. Len bos Pensebloem, yr. pensee.
pennerf, une botte de plumes. Zijne — den Penfeel, o. pinceau, tn.; fig. fchildertrant,
men ziet daarin een flout y.a des traits
vrijen loop laten , (zijne gedachten fchrijhardis dans ce tableau, on y remarque uts,
yen , zoo als ze te binnen fchieten,) derire
pinceau Nardi.
an courant de la plume , se laisser aller au
courant de la plume. Eene wel verfnedene Penfeelbakje, o. pincelier, m.
, fig, een fraaije ftij1 en fchrijftrant, en beau Penfeellapje, o. torche-pinceau, tn.
Penfeelmaker,,
faiseur ou fabricant de pin..
style, nn style courant, une excellence
ceaux.
Zijne — tegen iemand fcherpen, se preparer 4 ecrire centre q. q. Eene fcherpe — Penfeelfchrijver, m. ecrivain au pinceau.
ente, hampe, f. manche de
hebben , avoir an style mordant, mordicant, Penfeelfteel,
pinceau.
tone plume piquante. Aan de — zijn, manier
la plume; etre clerc ou garcon tie comptoir. Penfeelftreek, m. touche f. trait de pinceau.
Spr. w. Het is in de —, (het fiaat te ge- Penfeelvormig, b. n. (in de kruidk.),
celle, e.
fchieden,) la chose est sur le point d'arriver. Eene houten — of pin, tone chevil- Pensionaris, m. loontreltkend raadsheer, penr.
sionnaire.
le, (bij timmerl.) flop , tampon, tn. — of
ilift in een horologierad om het fiagwerk te Pensmarkt, vr. triperie.
regelen, etouteau, tn. — (fcheepsw.) tot Pensverkooper, m. tripier. — koopfler,, trite
piece.
verfcheidene einden gebruikt wordende , te(in de ontleedk.) het buikvlies,,
Penszak,
non, M.
peritoine.
Penantfpiegel, m. trumeau.
Penszakfcheuten, yr. meerv. de uitgangen yam
Penanttafel, yr. console.
het buikvlies , proces on appendices du perk,.
Penitentarius, tn. (ond. w.) boetregter, penitoine, M. pl.
tencier.
Pennebakje , o. baca plumes. tn. — van eenen Penterhaak, m. (fcheepsw.) croc de capon.
Peper, yr. poivre, m. Wilde —, cameade.
inktkoker, casse d'ecritoire, f.
Spaanfche
piment, m. Min geftootene,,
Pennekunst, yr. fchrijfkunst, ecriture. —,
geftampte mignonnette, poivre concassi.
kunst van fraai, fchoon te fchrijven , calligraphie.
Staart—, cubebe. — halen , fpr. w. naar
Oostindie varen, faire un tour, on voyage
Fennelikker, m. ecrivain, clerc de notaire,
etc. —, broodfchrijver, fam. fesse-cahier.
aux Indes (orientales).
Peperacktig , b. n. qui ressembie a du poivre;
Pennemes, o. canif, tn.
Pennemesje, o. petit canif, canivet, m.
poivre, e; piquant, e.
Pennenbereider,,
celui qui hollande les plu- Peperboom, m. poivrier.
mes.
Peperbos, bus of dons, Yr. poivrier, tn. poiPennenkoker, m. etui ti plumes. —, fchrijfkovriere , bolte au poivre , f.
ker,, eeri,toire, f.
Peperduur, b. n. zeer dual:, fort cher, e.
poivre, e.
Pennenkooper, pennenverkooper, m. marchand,
vendeur de plumes.
Peperen, b. w. (ik peperde , heb gepeperd),
pos0
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poivrer, assaissonner de poivre; fig. vendre
fort cher.
Peperhuisje, o. cornet, m.
Peperkoek, m. pain d'epices. Kleine rondo
Hes, nonnenbroodjes, nonnettes, f: pl.
Peperkoekbakker, m. pain d'epicier.
Peperkorrel, vr. grain de poivre,
Peperkruid; zie Peperwortel.
Pepermolen , m. moulin a poivre.
Peperinunt, yr. menthe poivi ie.
Pepermuntolie, yr. huile de menthe.
Pepernoot, yr. petit pain d'epice en forme tie
noisette ,
Peperplant , yr. Kellerhans, mdzireon, boislaureole.
gentil ,
Peperfaus, yr. poivrade.
zie Peperboom.
Peperftruik ,
Pepervogel, m. toucan.
passetage,
lepidium, on. —,
Peperwortel, m.
wilde ramenas, ratfort sauvage.
Peperzak, m. sac a poivre.
perdoen , 0. zeker touwwerli op fchepen, galauban, on galeban, m. Iedere marsfteng
heeft twee perdoens, chaque mdt tie hune a
deux galaubans.
fleur de poirier,
Perenbloefem,
Perenboom , m. poirier.
Perenboomenhout, o. bois de poirier, tn.
Perendrank, m. poird.
Perikel; zie Gevaar.
Periode , yr. (ond. w.) tijdvak, tijdkring,
ook een volzin, pdriode.
Periodiek, b. m. (ond. w.) na bepaalde, op
gezette :Aden verfchijnende, pdriodique. Een
werk , maand- of wekelijksch werk, tijdfchrift , un ouvrage periodique; bijw. periodiquement.
Perk of Park, o, eene met paalwerk enz. omheinde plaats, om daarin, vooral des nachts,
vee op te sluiten ; voorts eene diergaarde ,
parc, m. —, eene afgeperkte plaats voor worilelaars of wedloopers, (renbaan) arene,
lice, carriàre ,` f. bloemperk , parterre,
carreau, m. Zie verder de met — zamengeftelde woorden.
Perkal, o. fijn oostindisch linnen , percalle,
Perken, b. w. (ik perkte , heb geperkt), in
een perk leggen of opfluiten, parquer. Men
heeft het gefchut kort bij de {tad geperkt,
bij elkander geplaatst) on a parque
pies de la ville. ,
Pers, yr. een werktuig om te perfen, druk' len, presse. —, de glans , glanzing door
het perfen veroorzaakt , lustre, cati,
Dat book is op de —, ce livre est sous-presUit de — doer, depresser. Eene — vol
boeken , one pressde de livres. \Vijn —,
pressoir ; fig. al wat drukt, gene, f embarras, m. Mijn hart flaat als in eene quo
-mon coeur est serrd.
Persbaar, b. n, voor zamendrukking vatbaar,
compressible. Het water is niet l'eau
.nest pas compressible.
balkplank in den olijfinolen, rank
Persbalk ,
plank , detritair.
Tersboom , m,, barreau de la presse, du pressoir.
Persbord ; zie Persplank.
Persdekfel, o. timpan eener drukpers , tympan, m.
Perfen, b. w. (ik perste, heb geperst), presser, pressuter, catir, serrer. Laken, dock
, presser , calandrer du drap. Druiven,
citroenen
uitperfen , pressurer, fouler
des raisins , des citrons. Koufen glanzen, catir des bas. Geperste fa_p nit kruiLien, vleesch , enz. pressis, m. fig. Iemand
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ergens toe —, dwingen , presser, dtreindre,
extorquer, q. q. a q. ch.
Perfen, o. gebruik van de pers, pressage , ns.
Perfer, m. van ftotren, presseur. wij-uperfer, pressureur.
Persgeld of loon, o. pressurage, m.
Persgeftel, o. porte-presse , m.
Pershuis, m. Perskuip, vr. pressoir.
Perslizer, o. glansJjzor, catissoir. — bij kleermakers, carreau, buisse , m. craquette, f
ftrijkijzer,, ford repasser, m.
Perfing, yr. drukking, pression. —, tot den
floelgang, (in de geneesk.) ainesmet , m.
Perfonaliteit, y r. (oncl, w.) perfoonlijkheid,
het eigen onderfcheidend karakter van den
mensch wat eenen perfoon in het bijzonder
raakt, personnalia. Ik fpreek in 't algemeen, ik wil geene perfonaliteiten zeggen,
je pane en general, je ne veils pas personnaliser.
Perfoon , m. personae, personnage, m. In
—, en personne. Men geeft eenen gulden
de —, on donne un florin par personne, par
ate. Zijn brooder is klein van —, son frere
est d'une petite taille.
Perfoonlijk, b. n. personnel, le. Een werkwoord, un verbe personnel. —, (in de
leerk.) individuel, le. —, (in de godgel.)
hypostatique. De — e vereeniging der god.delijke natuur van Christus met de menfcheHike , hypostatique. —bijw.personnellenient. Ik ken hem —, je le connais personnellement. Perfoonlijke eigenfchappen zeggen, toeeigenen, personnaliser.
Persoonlijkheid, yr. personnalite; le personnel , (in de godgel.) hypostase. Er is in
God flechts eenenatuur,, maar drie perfoonlijkheden of perfonen, it n'y a qu'une nature
en Dieu, mais trois hypostases on personnes.
Laat ons alle — ter zijde ftellen, om on.
partijdig daarover te kunnen oordeelen , dans
cette affaire, depouillons toute personnaliti
pour en juger sainement.
Perfoonsverbeelding, yr. waardoor men aan
onbezielde Bingen leven en handeling toefchrijft , prosopopee. verwezenlijking,
perfoonsnabootling, personnification. De —
is in de fabelkunde zeer gewoon, la personnification est d'un grand usage dans la fable.
Persplank , yr. planche de presse. — van eene
perskuip , hec , m.
Perspomp , yr. pomp foulante.
Persfchroef of fpil, yr. vis de presse , en de
pressoir.
Persvrijheid , yr. libera de la presse,
Pertizaan , yr. oude ftrijdbijl, hellebaard, pertuisane , hallebarde; zulk eene kleine —,
pertuisanon, m.
Pertizaandrager, m, pertuisanier.
Perzik, yr. pêche; pavie. Vroege
alberge,
avant-peche.
Perzikblad, o. feuille de picker,
Perzikboom in. pecker. Vroege
albergier.
Perzikbrandewijn, persico , persicot.
Perzikkruid, o. vlooikruid, persicaire,
Perzikpit, yr. amande de peke.
Perzikfteen, m, noyau de peche.
Pest , yr. pestilentie , pestilence. Tegen de
—, van de — genezend, antipestenciel,
le. De mededeelen, befmetten, pestiftrer, empester,, infester de la peste. Door de
befmet, pestifere, e.
Pestachtig , b. n. pestilent, e, pestilentiel, le;
ook als zelfft. —e koorts , (in de geneesk).
fievre pestilentielle de Ilongrie.
Pestblaar,, pestbuil , pestkool , vr. pestgezwel ,
bubon pestilentiel ;
karkonkel , charbon,
car-
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parboncle, fn malebosse, carbonnelk. a- aan
lie tong, vooral aan die der beesten , glossanthrax.
Pestbuilachtig, b. n. charbonneux, se.
Pesthuis, 0. hdpital des pestiferds , m.
Pestilentie ; zie Pest.
Pestilentiewortel, m. pdtasite.
Pestkool, vr. charbon m; zie Pestblaar.
Pestknoop , m. ganglion.
Pestkoorts, yr, pyre adino-nerveuse.
Pestlucht, vr. air pestiyete , m.
Pestmannen , m. meerv. zij , die in tie pest.
ziekten aangeileld worden om tie verpesten
weg te dragen , het zij naar het yesthuis of
naar het graf, corbeaux.
Pestmeester, rn. medecin des pestifires.
Pestpokken, m. meerv. bubons pestilentieux.
Pesttijd, m. temps de la peste.
Pestverwekkend, b. n. dat de pest verfpreidt,
pestilentieux, se.
Pestvogel, m. jaseur de Boheme.
Pet, m. petje, bekend hoofddekfel, calotte ,
watergroef, put, pelts.
casquette f.
Petegift, Pillegift, yr. present, caeleau, que
ait
en
parrain
ou
ens marvaine 4 son filf
leul ou a sa filleuk , vs. present de baptéme
filkule, f.
Petekind, o. filleul,
Petemoei, vr. marraine.
Peter • zie Peet.
Peterfchap, peetfchap , o. compirage,
peterfelie of pieterfelie 7 yr. persil, m.
reterfelieachtig, b. n. qui ressemble a du persil.
reterfeliebiad, o. feuille de persil f.
Peterfellefaus , yr. sauce au persil.
Peterfeliezaad, o. graine de persil , f.
Peukel ; zie Puist.
Peul, yr. welbekend plantgewas, pois en cosse,
pois goulus, pd. Pedlen eten, manger
dis pass en cosse, etc.
Peuldop, m. gousse 4e pois, f.
Peuldragende ilruik , m. plathlobe.
Peuinw; zie Peluw.
Peulvrucht , vr. legumes en cosse , de la nature
des pois. Eene naar p'eulvruchten gelijkende
plant, plante leguminiforme.
Peulvruchtdragend, b. n. legumineux , se. De
boonen, de linzen zijn —e planten, les fives, les lentilles sont des plantes7dgemineuses.
Peupel, 0. het gemeene yolk, gepeupel, populace, f.
Peuren , 0. w. (ik peurde, heb gepeurd),
aal met wormen vaugen, pecker desanguilles
la ligne. fig. Ergens naar toe —, s'acheminer vers quelque endroit ; aller quelque
part. Aan het werk —, commencer a travailler ; -se mettre 4 Pouvrage,
peurwormen, m. meerv. , achies , f: pl.
Peuteren , o. w. (ik peuterde , heb gepeuterd),
fouiller avec les doigts; gratter; toucher
(sine corde , en sujet). In het oor, in den
fourrer le doigt dans le nez, dans
neus
reveille; curer, le nez, Poreille avec le doigt.
—; fig. Hij durft daaraatt niet — it tease
pas toucher a cette corde.
Peutering , yr. action de fouilier avec les
doigts, etc.
Peuzelaar,, m. uitpluizer,, e'plucheur. talliter,, fukkelaar, lambin, lanternier; chipotier.
peuzelen , b. w. (ik peuzelde , heb gepenzeld),
jets langzaam, zonder honger,, eten , ipinocher,, pignocher, o. w. taimen, treuzelen,
lambiner, lanterner, chipoter.
Peuzeling, yr, action d'epinocher , de manger
lentement,
beuzelpraat, lanternerie.
getalm, barguignage , m.
manReuzeiwerk , o. mets do dessert que Pon man-
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ge en grignotant, conrmo des atnandes,.des
chevrettes, des noisettes, etc.; aussz de
l'ouvrage pour s'amuser; ouvrage lent, m.
Pezerik, m. nerf de boeuf.
Pit arizar , farizeer, m. fchijnheilige, huichelaar,, pharisien, hypocrite; zie Fanzar.
Pharnofpel , o. barbacole, m.
Phyfica; zie Natuurleer, Natuurkunde met
de daarvan afgeleide woorden.
Phyfionomie ; zie Gelaatkunde, enz.
Philozoof, enz. ; zie Filozoof, Wijsgeer, enz.
Piano , bijw. (ond. w.) zachtjes, piano.
Piano-forte of forte-piano , m. (ond, w.) bekend fpeeltuig;piano-forte ou forte-piano.
Piaster , m. fpaanfche zilvermunt , piastre, f.
Piek , yr. pique. —, 'tans , zizarme ,m. Halesponton, tn. Met de — groeten,
ve
lange ftreep door
saluer de la pique.
een gefchrift met de pen, long trait de
plume, m. rayure f. fig. Ztjne
fchdren ;
zie Ontvlugten.
Piekdrager,, Piekenier, m. piquicr.
Piekftok , m. le bois d'une pique, la hamper
(ik piepte, heb gepiept)
Piepen, o.
clapir. gelijk de mosfchen, (tjilpen 5)
ook rotten en mnizen, pepier; gelijk de
kiekens, piauler ou pioler. — der konijnon , clapir. fchreeuwen, plainer,
crier. Eene piepende fleet hebben, (van
menfchen), avoir une voix criarde, fliStee.
(in de muzijk), fausset, m. Spr. w. Zoo ale
de ouden zin&en, zoo piepen de jongen
les enfants se:vent les moeurs de imp pores; re moine repond comme Pabbe cisante.
rietPieper, m. Piepertje , o. Apipeau.
pioje , chalumeau, m. flute champitre, f.
Piepjong, b, n, fort fence.
Pier , yr, aardworm ver de terre, tn. Spr.
yr. Zoo dood als-eene — zijtr, ne plus remuer plods ni pattes ; etre tout-a-fait
snort, e.
Pieren, b. w. (ik pierde, 1103 gepierd),,ont
den tuin leiden , duper , deniarser, attraper.
Pierenwaaijen, a. w. (ik pierenwaaide, heb
gepierenwaaid), courir les bordels , etc.
Pieterman, m. zekere zee-visch , vive, f.
Pij , vr. eene grove kleedingitof, en voorts een
kleed daarnit vervaardigd , bure,f.cordillas,
m. en habit , just-au corps de bure , frise ; fig. Wat op zijne pij krijgen, etre rose, e.
Piji, m. fcbiet —, boog
fchicht, jleche,
f. trait, dard, m. Werp javelot, m.
Vuur —,fuseevolante ,fleche a feu, f: Het
bout van eenen vuur —, la baguette. Eenert
- fehieten , werpen , lancer untrait. Zikt
fchild 4seerde den — af, son bouclier detourna le trait. De pijlen der liefde , lestraits tie Pamour, Htj werd door eenen
— gedood , it fat tue d'un coup de fleche.
Een -- die op den boogligt ,5 utte .fleche
en cochle. Met — en bong &ewapend zijn,
etre arse, e. d'are et de Alms. De pijen
van den blikfem , les carreaex de la foadre.
Spr. w. Al zijne pWen verfchieten , Cniet
weten wat men
en cal doen ,) fr est
au bout de son relit; it a dirt tout co
qu'it avoit u dire, lk heb nog andere —en
op mijnen koker, (nog meer voor Mijne
zaak in te brengen), fai plus d'une corde;
j'ai encore d'aietret Pekes a" mon arc,- fig.
Hij loopt als een uit den boog, ii court
avec la plus grande rapiellte, vitesse, comtne la foudre.
Pip. of Piel,
jonge eend, caneton.
Pulaken, o. bure, f.
Pijiboog, m, are, m, arbaléte, f.
L1I
Pij.
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ilechier.
Pijlenmaker,
Pijlkast, yr. gerbe (de feu). Groote
girande.
carquois, m. trousse, f.
Pijlkoker,
Pijlkruid, o. sagette, flechiere, f.
Pijlnaad, vr.'suture sagittale, queue d'arondelle.
Pijlfchot of fcheut, o. coup de flache,, in.
Pijlftaart, m. queue d'une pche, de fusee, f.
zekere eend, demi-canard, canard 41
longue queue. —, zekere visch, pastenague ou tareronde , f.
Pijlftok, m. baguette d'une //eche, d'une fusee. — (in de fterrek.), fle che d'arbalestrile, f.
Pijlvisch, in. op de kust van NormandiE ,
orphie, f.
Pijlvormig, b. n. sagittd , e. en forme de
fleche.
Pijn," yr. fmart, douleur,souPance, f. mal,
— in den rug (in de geneesk.) nostialgie. — in het gebeente, esteocope ,,m. —in
het waterloozen, urodynie i zie verder de
met — zamengeft. woorden , als: Hoofd— ,
Kies—, enz. Stekende, fchietende —, (in de
geneesk.) douleur lancinante. meeite
en arbeid, peine. Het is de pijne niet
waardig, vela ne vaut pas, la peine; le jeu
ne vaut pas la chandelle.
Pijnappel, m. pomme de pin,
Pkinappelkern, yr. pi non.
nappelklier, vr. glande piniale.
P,ijnbank , yr. torture, question, gene. —,
folterbank der martelaren, chevalet; on.
Op de — brengen, donner la question,
appliquer 4 la question. De --uithouden,
soutensr la torture; supporter la question.
Hij heeft alles op de — bekend, 11 a tout
avoud A la question. De — is afgefchaft,
la gene est abplie.
Pijnboom, Rijn, denneboom , m. pin.
Piinboomenbosch, o. pinaie, f.
Piinharst vr. galipot ,
Pijnigen , b. w. (ik pijnigde , heb gepijaigd),
folteren, torturer, mettre u la torture ou
A la question- fig. tourmenter, goner
bourreler ; fig. Het geweten pijnigt (kweIt5
den goddelooze, la conscience bourrele e
mechant. Zith ( zich geweld aaudoen ,
van het ventand fprekende) se peiner, se
travailler, donner la torture 4 son esprit,
se donner bien de la peine.
Pkiniger, m. bourreau, .questionnaire.
Pijniging, yr. foltering , torture, question,
One; fig. tourment, m.
Pijnkamer, yr. la chambre a Pon donne la
question; chambre de Ia torture.
, b. n. fmartelijk, douloureux, se,
, ziekelijk, macuisant, e. alga, e.
moeijelijk, lastig, peniladif,
e; bijw. peniblement, avec
peine; avec gene.
Pijnlijkheid,, yr. fmart, douleur. —, ongemak , ziekte, indisposition, incommodite,
infirmite.'
Pijnloos; zie Gevoelloos, Ongevoelig.
Pijnftillend , b. n. verzachtend , adoucissant ,
ou antalgique,
lenitsf, ive, anoedin ,
calmant , e. paregorique. —e middelen , des
anetiques, calmants , antalgiques , m.
des remedes anodins ou Units:fr./etc.
floppen,
vr. tabaks— , pipe. Eene
c harger, tine pipe. —, zeker langwerpig
vat, pipe. Twee pijpen fpaanfche
deux pipes de vin d'Espagne. --- 2 buis,
tuyau, in; zie Buis. — van een orgel, van
eenen fchoorfleen , van een fekreet, tuyau
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d'orgue, d'une cheminee, d'un prive, etc.
— of buis van een nool, conduit, in.
— of buis van eenen verrekijker, tube
d'une lunette de longue vue. — van eene
lamp, lamperon, in. — van eenen blaasbalk , buze. — van eenen kandelaar,, bar
beche. Eene — lak, un baton de cire d'Espagne. Leederen — van eene bratitlfpuit,
boyau, m. — eener bom, porte-feu,
saucisse. — (bij fcheik.) alonge. mergbeen , os moelleux ou a snoille. — van
een been, arm, os de la jambe, du bras,
ocile , m. — van riet, riet—, roseau, tn. —
fvan
een, Clot, fleutel, gieter, enz. canon,
vs. — langs de muren tier huizen, waardoor het water nit de dakgoot naar beneden loopt , descente; zie Pijpje en verder
de met — zamengeftelde woorden, als :
—kan , —kaneel, blaas— , enz. Spr. w.
Niet langer niet langer dans, (als er
niet meer op de — words gefpeeld,
houdt het danfen op) plus d'argent, plus
de branle. Naar iemands pijpen danfen,
(zich naar iemands wenk en wil bewegen
en handelen), s'accammoder, etre sounds
4. 1a volonti d'autrui; fig. De pijpen ftellen , (veelgeraas en getier maken) faire
du bruit, faire le seigneur, faire un
,tamarre de la vie, agir en dsspote.
Pijpaarde , . yr. terre 4 pipe , terre glaise.
(ik peep , heb gepepen), sifPijpen , 0.
jler; pepier. —, op de fluit fpelen, jotter
de la /late.
Pijpenboor, yr. perce.
Piipendopje of dekfel, o. chapeau de pipe, m.
Pijpenfabrijk yr. fabrique de pipes.
Pijpenkop, m. tete de pipe. f.
Pijpenmaker of bakker m; zie Pijprnaker.
Pi,ipenmandje , o. mantle, f. panier 4pipes,m.
Pijpenplank, yr. plank met gaatjes in een
orgel, waardoor de pijpen gaan, tamis d'un
orgue, m.
Pijpenroer, o. tuyau de pipe, in.
Pijpenfteel ,
tuyau de pspe.
Pijpenfteller, m. fig. deugniet, garnement,
espiégle.
Piipenvorm, yr. moule i pipes.
Pijper, m fiffleur, joiseur de fifflet; zie Fluiter.
Pijpgat , o. windgitt, lumiere d'un tuyau d'orgue , trou d'une flute, m.
Pijpgast, m. brandfpuitgast , pompier.
Pijpje, 0. petite pipe , pipette, f: — van eene
Ilisteerfpuit, (bij de wondh.) canule , f.
Riet—, blaas—, — van eenen doedelzak,
chalumeau, m. Riet— of fluitje (oulings),
Kwakkel—, Lok— of fluitje,
fistule,
appeau, pipeau, Een flagters—, om een
lam, kalf, op to blazen, bouffoir, in. —,
ruispijp van eene fchalmei of hobo, enz.,
anche, f. Spr. w. Hij zit in het riet en
maakt pijpjes, (hij bedient zich van de
saisit,
voQrkomende goede gelegenheid)
proud, l'occasion quand elle se presente;
profite du temps; it est dans le grain; it
est dans un bon poste.
Pijpkan, ,vr. pot a tuyan, biberon, tn.
rijpkaneel, 0. cannelle en batons, f.
Pilpkoraal, o. corail artificiel, tn.
Pigkruid, 0. fcheerling, dolle kervel, civie f.
fabricant de pipes ;
Pijpmaker, m,
faiseur de fifflets.
fife s.
Piipmakerij , yr. fabrique de pipes.
Pijpria, 0. roseau A flutes, dont on fait
des fl t2 tes , m.
Pijpuithaler, of pijpenwroeter, tn. cure-tip.
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doedelzak , cornemuse , f.
npzak,
Pik, zie Pet.
Pik , m. wrok, haat, pique, haine, dent, f.
Eenen — op remand hebben, avow une dent
centre q. 9., en vouloir a q. q. — van eenen
vagel, coup de bec.
Pikant , (ond. w.) zie Bits, Vinnig, Stekelachtig.
Piket, o. (van foldaten , wacht te voet) piquet. —, piketfpel, piquet, m. — fpelen,
piketten , puer au poet.
Pikeeren (ond. w.) zie Vertoornen, Beleedigen.
Pikeur,, m. (ond. w.)ftalmeester , die te paard
leert rijden , ecuyer , piqueur. Onder— ,
creat.
Pikkedillen , yr. meerv. kleinigheden , bagatelles.
Pikken, o. en b. w. ik pikte, heb gepikt) , becqueter , donner des coups de bec,
picoter; (beleedigen) °fewer, piquer q q.
Het — der vogels, beccade, f:— , met /Alt
of pek beftrijken,poisser, enduire de poix.
Pil of Pille , yr. pillule. Eene vergulde —,
une pillule doree. De pillen hebben niet gewerkt , les. pillules Wont pas opere. fig.
Die — is niet gemakkelijk door te flikken ,
cette pillule est di:Pile d avaler.
Pilaar, piper, m. eene ronde of hoekige
zuil van fteeri of hout, pilfer. Groote — ,
picostre, m. colonne,f. Vierkante, uitfpringende — op den hoek van eenen tempel,
ente, f.
aan eene deur, aan een venfter,
jambage dune Porte, ' d'une fenétre.
Kleine — , kleine fteenen beer , dosseret; fig.
Voorftander van jets, fteun, colonne, f.
appui, soutien.
Pilaarbijter, m. huichelaar,, fchijnheilige, bigot, faux-devot, tartufe, cagot , hypocrite,
etc.
Filaarbijterij , yr. bigoterie , hypocrisie, cagoterie, f: bigotisme, on.
Pilaarbijther, yr. bigote, mangeuse d'images ,
passe-devote, etc.
Pilaarhoofd, o. of kap ,
kapiteel, chapiteau , m.
Pilaarliist, yr. listal , listeau ou listel , in.
Pilaarfchacht of fchaft , yr. lea de colonne,m.
Pilaarvoet, m. pied, tn. base d'une colonne,f.
Pilaster , m. vierkante pijlaar, Filastre.
Pillegift, yr. present de bapteme d'un parrain ou d'une marraine a un filleul, ou 4
une filleule, m.
Pillendoos, yr. pilulier, m.
Pillendraakjer, m. (fcheldnaam voor de apothekers) zie Apotheker.
Piloot t m. pilote.
Pilotaris , m. commissaire de pert, de havre.
Pimpel, m. zekere vogel, petite misange , f:
fig. petit homme faible.
buyeur,, qui aims le plot.
Pimpelaarfter,- yr. buveuse.
Pimpelen, o. w. (ik pimpelde , heb gepimpeld) chopiner ; aimer a boire, have:ter,,
gobelottcr.
Pimpelmees, yr. misange bleue, f: grimpereau in • fig. zwak mensch, homme delicat,
faible, 'douillet , malingre.
Pimpelpaarsch, b. n. violet fence.
Pimpeltje , 0. petit verre a liqueur , m.
Pimperboom ,
; zie Pistachenboom.
Pimpernel, vr. (zekere plant) pimprenelle.
Pimpernelnoot, vr. pistache.
Pimpernelroos-, it. rose de pimprenelle..
-Pimpernelwortel , yr. racing de pimprenelle.
Pin , yr. cheville. — houten zwikje in een
vat, dusil , no. broche ,f. — , waarmede men
de osfen aanAen disfelboom vastbindt , courtourt-
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— aan de buitenhuid van een
bouton,
zeer
fchip , gournable, no. Houten —
lange ftukken hout, om die zamen te voekleine
gen , (bij timmerl.) rossignol, in
fpiering, petit kerlan.
Pinas, yr. pina, pinks, klein vaartuig,pinasse.
Pingelen , yr. meerv. de pitten of kernen van
eenen pijnappel, les noyaux ou pigeons des
pommes de pin, in. pl.
Pink, m. kleinfte vinger,, petit doigt, dolt
auriculaire.
Pink, vr. visfchersfchuit , vaartuig, pinque.
Pink, m. en vr. een jonge koe of os, boavillon , tn. genisse, f:
Pinken , 0. w. (ik pinkte , heb gepinkt),
pinkoogen, cligner des yeux. Gefladig ,
met de oogen blikken , clignotter.
Pinker, m. kinderfpeelftokje, fpringitok, bd.

tonnet.

Pinkoogen ; zie Pinken.
Pinkfler, Pinkfteren, o.pentec8te, f.
Pinkfterbloem, yr. flambe, iris, m.; zie
Lischbloem.
Pinkfterdag, m. four de penteate.
Pinkfterfeest 0. fête de pentecdte , f.
Pinkfternacht of avond , m. veille de la pentecote , f:
Pinkfternakel, vs. pastinak , , panais , fn. pastenade.
Pinkfterweek, yr. semaine de la penterne.
Pinkfterzondag, m. dimanche de la pentec8te.
Pinnen , b. w. (ik pinde, heb gepind), attacher avec des chevilles; cheviller.
Pinnetje, o. fliftje aan pen uurwerk, goupige f:
Pint, vr. pinto. Eene — brandewiin , une
pinto d'eau de vie. Halve —, chopsne.
Pintglas, 0. verre ,d'une pinte, tn.
Pintkan, yr. pot d'une pinte ,
Pintsroemer, m. bocal d'une pinte.
Pioene, yr. (zekere bloem), pivoine , rose

de notre Dame.

Pionnier,, m. (ond. w.) fchansgraver,,pionnier.
Pip of Pipping , yr. pipie. Dew kip heeft
de
, cette poule a la pipie.
Pippeling, yr. wijker
pomme madame.
Koningsappel, rent:, reinette ou rainette.
Gouden
reinette doree. (bij tuinL),
peppin d'or,, m.
pips , b. n. Pipzig, wat ongefield, maladif,

ive ,

pen indispose, etc.

Piramide , vr. pyramide.
Pis, yr. der menfchen , urine. — der dieren,
pissat , no. De katte — ftinkt zeer, le pissat de chat est trop puant. Koude
(bij
tie geneesk.) droppel , sirangurie. —,
druiper, zaadloop , chaude-pisse,gonorrhee.
Verhandeling over de —, ouronologie. Kennis der ziekte door de bekijkjng der — ,
ouronoscopie, urocrisie , uromancie.
Pisachtig , b. n. urineux, se.
Pifangboom, m. bananier, figuier des dudes.
Pifangvrucht , vr. banane.
Pisbak, m. pishoek , pissoir.
Pisblaas, yr. vessie.
Pisbroek, piskous, vr. Pisgat , o, pisseur, en.
.pisseuse, f: pissellit tn.
Pisafdrijvend, b. n. diuritifue, ischaritique.
Pisgang in de blaas, m. (in de otitlk.),
uretere. Hiertoe behoorende, uretique.
Pisglas, a. urinal ,
Piihoek, o. — goat, v. pissatiere f: piss.
soir, m.
Piskijker ,
uromante, ouronoscospe.
Piski^kerti, v± uromancie.
Pisleider, m. pisloop uit de blaas, (in de
ontik.), uritre.
L 11 2
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Pisloczing, yr. diurese.
Pisluijer of luur, piscloek, yr. braze.
Pisopftopping, yr. ischurie.
Pispot , waterpot , pot de chanthre. Pis.
potten van de bezaansroe , (fcheepsw.)
outses d'artimon, m. pl.
Pispraatjes, o. meerv., contes bleus , contes
dorinir debout; contes &enfants ; contes forpl.
goes on a la cicogne,
Pisfebed , o. duizendbeen , (gekorven diertje),
cloporte, m. paardebloem, pissenlit ,
m. en yr. kind dat in
dent de lion, f.
het bed pist, beddepisfer, enfant qui pisse
au lit, pisseur ; fam. pissenlit.
Pisfeling, bijw. en ruisselant.
Pisfcn , b. en o. w. (lit, piste , heb gepist),
uriner, jeter de Peau ; (bij kin e, le pissement.
ren)faire pipi. Het
pisseur.
Pisfer,
Pisfertje , o. kleine kraan, klein flecht fonpissotiere, f
teintje ,petit robinet,
Pisftof, vr. (bij de fcheik.) urge.
Pistache , yr. (ond. w.) zie Pimpernoot.
Pillool, yr. fpaanfche goudmunt , pistole, f.
doublon, m. Eene franfche —, louts d'or, ,
Een —
klein fchietgeweer, pistolet ,
fchot doen , tirer en coup de pistolet.
piftolen
fchieten,Npistoletter.
Met
Pifioolholfter of koker,, In. fonte, f fourreau
de pistolet.
Pifioolholiterkap , m. chaperon.
Pifioolmaker, m. ook die hiermede goed fchiet,
pistolier.
Pifloolfchoot of fcheut , o. coup do pistolet,
III. tine portie d'un pistolet.
Pisvloed, m. diabetes. Die denzelven heeft,
diabitique.
Piswegen, m. meerv. voles urinaires, f. pl.
Pisztturzout, o. (bij de fcheik.), unite,
Pit , yr. de kern, eener boomvrucht. De —
in eenen perzikfleen , =andel, l'amande,
la chair d'une peche , d'une amande. —
eener floor, le cerneau, la chair d'une
— van appelen, peren, enz., pdpin, on.
meche.
—enrlamp,ks( oen)
— of merg van eenen boom, moêlle, f ;
fig. het beste, voornaamfte vvan eenig ding,
verfland van den mensch , moille, quintessence, substance, f esprit, etc. us. Het
( beste ) nit een boek halen , tirer
la moêlle ; la quintessence d'un livre. In
deze rede zijn veel woorden en weinig —,
id y a beaucoup de paroles et pen de substance dans ce discours. Daar fleekt — in
dit werk , it y a de l'esprit dans cet onvrage.
Pythiade , yr. (in de oude gefchied.), verloop van vier jaren van de eene tot de andere —, pythiade. De —n begonnen 58o
jaren voor de gemeene tijdrekening , les
pythiades commencerent 58o ans avant Pere
vulgaire. De pythifche Apollo, (in de godenl.), Apollon pythie.
Pitje , o. petite anlande , f; petite meche, f.
Pitoor,, m. roerdomp, butor.
Pitsjaarvlag, yr. (fcheepsw.), pavilion de
conseil qui sect de signal pour ordonner qu'on
se rende a bond.
Pitsjaren, b. w. (ik pitsjaarde,, heb gepitsjaard), faire signal qteon se 'rende a bord.
Pitt-1g, b. n.- fnedig , verfiandig,
e, tngenieux, se; bijw. ingenieusetnent,
subtikment.
Plaag, vr. onheil , bezoeking, ftraf, Pau,
chatiment, tikalheur, tn. , kwelling,
verdriet, fleati,lourment, ennui , chagrin,
alikic•ion fig. demon, 'lutist,
M.
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zie Plaaggeesr. De tien plagen van Rgypte,
(in de H. Schrift) les dix plaies d'Egypte„
Plaaggeest, Plaagduivel, liweldrommel , tn.
celui gni tourmente, harceleur; lutin.
Piaagfter,, yr. lastig mensch, kwelfter,, importune , tracassiere,persecutrice, fdcheuse.
Plaagziek, b. n. qui nine a tourmenter.
Plaanboom , Plataanboom, m. platane on
plane. Plaats met zulke boomen beplant,
platanaire, f Eene met zulke boomen ontgevene plaats, eertijds te Sparta voorkampvechters, plataniste.
Plaat, yr. blad van eenig metaal , plaque,
lame, table de quelque metal quo ce soit.
Vuur plaque de foyer. — van marmer,
carreau de tnarbre, m. Print of kaartdrukkers koperen
planche de cuivre , planche d'impritnerie, forme. Vierhoekige ijzeren — aan de drukpers, (bij boekdr.) gre..
nouille. IJzeren gegotene flaande — aaa
eenen fchoorfteen, taque, f. contre-coeur,
m. -; prent of afdrukfel van eene koperen taille douse, figure en taille donee,
estampe. — van ten fchietgeweer, van een
dot, zakhorologie, ook ijzeren — of blad,
waartusfchen het lemmet van een toegevouwen
knipmes zit , patine. Uur—, wijzerbord van
een uurwerk , cadran, m. Schoot daar de
fchoot van een floc in fchiet , gdche , f.
Binnen — van een riot, (bij flotenm.)
foncet, — out het draad gelijk te waken,
(-bij fpeldenm. ) aperitoire. Zilveren plaat
voor het gat aan het verhemelte in den mond
om het fpreken te bevorderen , obturateur,m.
— met gaten op den mond van eene buis , om
het vuil op te houden,pommelle, waarin
de hang eener deur draait , crapaudine. Zand- of bank , ondiepte in de zee, bane de
sable,
Zware eikenhouten — of plank,
warier, tn. Steenen
carreau de pierre, m. IJ eren — der tangarmen (bij de
art.), bride. Gegotene waarop de bodem der fiesfchen platgemaakt worth, (in
eene glasblazerij) paupoire, f.
PlaaLdrukken, b. w. firer, imprimer des estampes.
Plaatdrukker, tn. taille-doucier, imprimeser
d'estampes on de tailles-douces.
Plaatdrukkerij , yr. imprimerie en taille donce , ou d'estampes.
Plaatgrendel -aan eene venflerdeur, plaatje
met een knipje of fchuitje, targette f
Plaatje, o. petite plaque f. — op het fleutelgat van eene deur, ecusson, m. Zeilmakers.
hand —, paumelle , f.—, kleine zandplaat,
faraillon, nt. Een ijzeren — met een gat in
het midden, waardoor een bout moe,t,
(feheepsw)fouet, m. zie Plaat.
Plaatijzer, o. tele.
Plaatkoek ,
espece de gliteau , cult stir wine
plaque.
Plaatpapier, o. papier a estampes , m.
Plaatpers , vr. presse a tailles-douces.
Plaats, yr. een fluk gronds, zoo als ernevens
of achter een hula ligt , opene —, omringd
yin muren , tour. Voor basse-sour.—,
ruitnte, enz. place, f: espace, m. Hier is
nog —; it y a encore ici une place. Iiij
verandert zijne alle oogenblikken , ii change de place , it se deplace a tout moment. Ca
niet van uwe ne boage pas de !41 place.
Ik wil niemand van zijne — verdri pen , je
ne veux diplacer personne. Ik heb drie
plaatfen op den postwagen, in den febouw.burg befproken , raj retenu ou arrete ',trots
places _a la' diligence, au spectacle. Hij had
de eerfte
aan tafel-, sl avait la premiere
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Pace, le taut-bout A table. Daar- ziln
send man op de — gebleven
1st ikmeure
mile homtnes stir la place. Er is geene —
genoeg , , ll n'y a pas assez d'espace. leder
ligchaam beflaat eene —, tout corps occupe
ran espace. grond, oord , wtjk, dorp
of flad, place, f. endroit, lieu local, terrain, no. Hier is de — waar hij
' is omgekap, voila l'endroit ole it est tad. Eeue
— van vermaak, un lieu de recreation. Op
welke — (aan welk oord) hij ook moge
gaan, ik zal hem wel vinden , en quelque
lieu qu'il aille, je le trouveras bien. Deze
— is niet ruim genoeg voor 'deze vergadering, ce local n'ert pas assez spacieux pour
cette assemblee.' Deze planten verlangen
eene vochtige — (Frond), ces plantes dernandent un terrain humide. Dit dorp is
eene aangename
ce village est tin lieu
agreable. buitenplaats, buitenverblijf,
hofitede , maison decampagne, de plaisance.
—, vesting, fterkte , place, forteresse. —
in een verhaal , enz. endroit, ns. Dit is eene
fchoone — in die redevoering, volt) en bel
endroit, an beau passage dans ce discours.
itandplaats, (predikants-bediening) vocation, eglise, cure, (d'un , ministre). — ,
ambt, post, charge, f emploi , m. Zijne
—, (zip ambt) nederleggen , se &fake de
sa change, de son emploi. Lage , natte ,
vuile crapaudiere. grijpen' avolr
lieu, trouver place. Spr. w. Men kan niet
op twee plaatfen te gelijk. zijn, (men kan
geen twee dingen te gelijk doen) on ne peat
pas' Bonner et alter en procession. Een goed
woord vindt eene goede necothe rien
is parlor honnétement; petite pluie abat
grand vent ; beauparler n'ecorche pas la
Gangue. In de eerie bijw. premierewent, en premier lieu. In -- van, au lieu
de. Zie vender de met — zamengeft. woorden, als: geboorte —, rust —, zit —, enz.
Plaatsbegever, m. dispensateur des emplois,
celui qui dispose de quelque charge ou emploi.
Plattsbekleeder, celui qui est revétud'une
charge , polsesseur d'un emploi; zie Plaatsvervanger.
Flaatsbefchrijvend, b. n. topographique.
Plaatsbefchrij ver ,
topographe.
Plaatsbefchrtjving, vr. topographic.
Plaatsbeftemming, vr. assignation.
Plaattbewaarder, m, caul qui assigne les pla.
ces, (4 Peglise),I— marktmeester, placter.
Plaatfelijk , b. n. local, e. communal, e. municipal, e. topique. —e beweging , mauvesilent local. —e goederen, goederen, die
tot eene gemeente behooren, biens commanaux. De —e of itedelijke anibtenaren,
les officiers municipaux. —e , uitwendige
koorts, koorts, die zich flechts op zekere
tijden aan een zekergedeelte des ligchaams,
aan zekere plants openbaart , fievre topique;
bijw. localement, du lieu.
jIte gefteldheid, yr. localite. *
Plaatieli
Plaatfen , b. w. (ik plaatfte , heb geplaatst),
bergen , zetten , placer, theme en place,
poser, ranger, poster. Hij, heeft een wel
geplaatst hart , it a le coeur bien place. Hij
is goed geplaatst , it a obtenu un bon emplebi, une bonne charge, tine bonne place.
Naar zult gij deze boeken —? oi placerezvaas ces livres ? NVij zijn hier flecht
geplaatst om te zien , nous sommes ici mat
postes pour voir. (bij dichters.) De
dichter heeft zijne perfoonaadjes wel geplaatst, le pate a bien contraste ses personnages.
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Plaatshond, m. chien de garde. — bulhond
Plaatshouder , m. 4touverneur.
Plaatfing, vr. action de placer, de ranger,
etc. msse en place. —, het plaatfen van
geld, k placement,
Plaatiltjper, m.ipolisseur tie plaques.
Plaatsmajoor, m. major de place.
Plaatfnijden, b. w. graver au burin. Het?—,
la gravure au burin.
graveur-, calcographe ou chalk
Plaatintjder,
cographe.
Plaatfnijkunst , yr. gravure an burin, chalcographie.
Plaatsvervangend , b. n. saccedank, e. —e
geneesmiddelen, des remedes saccedands.
Plaatsvervanger,
substitut,- ruppMant , (in
de krijgsdienst), remplacant.
Plaatsvervanging, vr. substitution, subrogation , f: remplacement, tn.
Plaatwerk, o. grai'ures de tailleldouce,estampes , f. pl.
Plagen , b. w. (ik plaagde, heb geplaagd),
tourmenter,, vexer, tracasser , infester,
lutiner, harceler, etc.; zie Kwellen, Lastig vallen.
Plager, m. laatig mensch, kweller,, feicheux,
importun; tracassier, persecuteur. —, onderdrukker, oppresseur.
Plagge, yr. (bij de looijers) om te branden ,
motte k brukr; zie polt,Graszode.
Plaging, yr.; zie Kwelling.
Plak, vr. ferule. Spr. w. Ergens de —
leggen, (het door een meesterachtig ontzag tegenhouden),- 'arréter q, ch. par un
coup d'autorite. lemand onder de — hebben, maltriser ou reduire q. q. , le tenir
sous la ferule.
Plakbrief, m. programme; eene bekendmaking
van eene verhandeling, die op eene hooge.
fchool ftaat gedaan te worden, programme,
m; zie Plakfchrift.
Plakkaat, o. aangeplakt bevel, arrit, edit,
placard, m. ordonnance (qu'on aifiche),
berigt,
Men heeft het gemeen door een
on a averti le public par un placard.
Plakkaatboek, o. recueil d'ordonnances, on
d'arréts , etc. m.
Plakken, b. w. plakte, heb geplakt),
colter, attacher avec de la code ou de Pempois , afficher, placarder. Men heeft een
lasterfchrift op zijne deur geplakt, on a
placards tin libelte 4 sa porte. Op doek ,
op lifinen entoiler; fig. eenig ding vlale
nederwerpen, jeter contre. —, iemand gevangen zetten, enfermer q. q. le mettre en
prison, emprisonner. o.
(met zijn),lang
to een gezelfchap blijven, rester trop longtemps q. part, ne pas s'en een
liefhebber van —, it est toujours le dernier
a s'en aller; east tin cal de plomb.
Plakker,, beplakker, colleur; aanplakker,, afficheur; fig. homme qui rests trop
longternps q. part; cul-de-plomb.
Plakfchrift , o. ache, f. placard, m; zie
Plakkaat.
Plakzode , yr. gazon plat, m.
Plammoten , b. w. (ik plainmootte, heb geplammoot), met voile handen betasten ,
bezoedelen , toucher on in4nier avec des
mains sales, salir, souiller.
Plan , 6. vlakte plaine ,
ontplan, m.
werp, fchets, plan, dessetn, projet, m.
Planchet of Plangjet , o. in 'een keurs of rijglijf, busc,
Planchctfchuif in een rijglijf, y r. busquiere.
?lancet, yr. planets, Otoile errante. Tot de
L1I3
Pla-
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planeten behoorend , planetarium, planetaire , m. noodlot." Ietnand zijne — lezen , (horoskooptrekken), tirer l'horoscope
de q. q. ; dire la bonne ou mauvaise aventure a q. q.
Planeetboek, o. livre d'horoscope, fn.
tooverboek , grim oire, tn.
Planeetjaar, o. annee planetaire, fn.
Planeetkenner, m. astrologist, fierrenwigchefterrenkundige, astrolaar 7 astrologue.
none.
Planeetkennis, yr. fterrenkunde,\ astronomie.
om uit tie flerren te voorzeggen, fterrenwigchelarij , astrologic judiciaire.
fierrenwigcheIaar, planeetPlaneetkijker,
lezer, astrologue.
Planeetmeter,„m. planetolabe.
Planeetlezer, m. horoskooptrekker, faiseur,
tireur d'horoscope , astrologue. — nit zijnen
geboorteftond, genethliaque. De kunst van
de planeet te lezen, horoscopie , f. De
kunst om iemand ujt zijnen geboorteflond
zijnen horoskoop te trekken, ginithliologse.
Planeren , b. w. (ik ptaneerde , heb geplaneerd), (papier) lijmen, wasfchen, coller,
laver (du papier).
Plank, Yr. planche. Smalle deel, ais, in.
Ronde —, (in -de r. kerk) om het, gewijde
brood op te zetten rondeau, tn. Eene
planken vloer, plancher,, m; fig. Een planken (hard) voorhoofd hebben, avoir un
front d'arrain; etre fort effronti. De —
mis zijn , avoir manqué son coup, se tromper. Wel bij de —kunnen, etre a son aise.
Planken, waaruit de bodem van eenen wagen beftaat, burettes, f. pl. — (in de
bouwk.), fink hoot op eenen fthoor, om
eenen balk te onderfteunen ; ook van beneden om bet indringen te beletten, (onderhag), semelle. Boei—en in eene fchuit,
(fcheepsw.) portelits, on. pl. Boei— in een
bordaille, f:
(chip, bordage, on. Ruwe
Loop— van de floep
Ligte , plancon,
op- den wal, planche. Huid—, bordage.
madrier, tn.
Zware eiken
Flanker , m. verzorger van fterke planken
voor fchepen, om te losfen, planchereur.
"'lankier o. plancher, on. plateforme , f.
Plankje, o. petite planche, petit ais; planDek—, bordeau, tn. Kleine
chette,
plankjes om de huizen, even als met leijen,
te dekken, essandoles / f:
Plankwerk , o. ouvrage en (de) planches, en.
faiseur de plans, de projets ,
Planmaker,
projecteur.
Prant , Arr. plante, f. vegetal, tn. Rivier—,
pante fluviatile. Inlandfche planten, des
planplantes indigenes. Buitenlandfche
ter exotiques. op het een of ander mineraal afgedrukt, (in de nat. gefch.) phytotypolithe , on, fleen, die eene, plant voorftelt,
plzytomorphite.
Plantaadje, yr..; zie Planting.
Plantdier, o. (in de kruidk.) plant, die iets
van de natuur der dieren fchijnt aan zich
te hebben, zoophyte, no. Leer der plantendieren, zoUphytologie.
Flanten, b. w. (ik plantte, heb geplant),
in de aarde zetten, planter , tnettre en termettre le canon en
; fig. Het gefchut
batterie. Boomen —, planter des arbres.
het algemeen) als : Eene vlag, een
arborer un pavilion, un etenfiandaard.
dant. Het geloof —, planter la foi.
Plantenbed, 0. couche de planter, f:
Flantenbefchrijving, vr. phytologie.
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Plantenkenner, m. kruidkundige, botaniste.
Plantenkiem , yr. plantule.
Plantenkunde of leer, yr. botanic. Verhan,
deling over de geneeskundige planten, phytologie ; zie Kruidkunde, enz.
Plantenolie , yr. huile vegitale.
Plantenrijk, o. regne vegetal, tn.
Plantenfap, o. suc vegetal, m.
Plantenfteen, m. dieren — (in de nat. gefch.)
zoUphytolite. —, (in de delfftofk.) phytolithe , f.
Planikunde , yr. plutologi.e.
uge.
Plantenzuiger, m. plantis
Planter, m. planteur.
Plantgewas, 0. piante, f. vegetal, tn.
Planthof, m. planterij, boomkweekerij , pips.niere.
Plantijzer, 0. der tuinlieden , plantoir, en.
Planting , yr. plantation, f. plantage, tn.
Volk -, colonie.
Plantfoen, o. van jonge boomen, plant, planFOX ou plantard,.m.
Plantfoenbosch; zie Planthof, Boomkweekerij.
Flanulit, in. (in de nat. gefch.), foort van
plantdier met een hoofd, planulite.
Plantwording, yr. vegetal:sat:on.
Plas, yr. poel (in Nederl.) door nitvoering
voortgebragt, mare. Kleine —, poel van
ftilftaand water, flaque. — op den grond
van een vertrek, door het fttorten van water veroorzaakt, gliichis , on. fig. De groote
-,--, zee , la mer.
Plasdank , in. een dank , waardoor men traclit
te behagen, temoignage de reconnaissance ,
tn. Hij deed het om eenen — bij hem te behalen 7 it le fit pour s'insinuer dans see bonnet graces.
Plasregen, m. ftortregen, fiagregen, ondie 5
lavasse,ravine, giboulde 5 gulie.f: De maartfche buijen, lee gibouldes de mars.
Plasregenen , o. w. (het plasregende , het heeft
geplasregend), pleuvoir 4 verse.
Plasfen , b. en o. w. (ik plaste , heb geplast)
in het water plompen , battre , remoter
Peau , patrouiller dans Peau; repandre de
Peau; gargouiller. —, gelijk de eenden doen,
harborer.
Plasferij 5 vs. patrouillage ? in.
Plaswater,, o. groote menigte waters , tot iets
gebruikt wordende , lavage, m.
Plat , b. n. vlak , plat, e. uni, e. plan, e.
Een platte neus, un nez plat. Een — gezigt hebben , avoir le visage plat., Een
platte , vlakke weg, un chemin uni. Het
platte land, slat fchaars met gebouwen be-.
zet is, le plat pays. Eene platte ledige
' platte
beurs , une bourse plate ou vide. Een
driehoek, un triangle plane. Eene platte
driehoeksmeting, une trigonometric plane.
Zie daar de platte grond van zijn hula,
voila le dessein ou plan de sa masson. Platte wereldkaart, mappemonde, .1. —,N lomp,
laf, ztouteloos, enz. plat, e. fade, ins:1)1de, frond, e. bas, se, etc. Eene platte:
laffe reden houden, tenir un discours plat,
fade. Eene platte, lage , uitdrukking ,
une platitude. — maken , aplatir. — worden
s'aplatir. Iemand — flaan, rouer q. q.' de
coups, le rosser de la bonne maniere; litijw.
plat of regt uit , tout .4 plat, 4 plat, tout
net; crolment, etc. — ter aarde vallen,
Comber tout plat a terre, 4 plate terre, ou
tout de son long. Hij heeft het hem — ,
ofibewimpeld, ronduit, geweigerd, it 1'a
refuse tout a plat.
Plat, o. eene cane vlakte op, of aan een gebouw,5
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&am, (gewoonlijk met lood bedekt) platte-forme, terrasse,
Boven op zijn huis
is een groot
y a une grande platte.firme au haut de sa
Het uitzigt,
dat dit (terras) heeft, is fchoon, la vue
qu'offre cette terrasse est belle. Het —, de
vlakte van eenen degen, van een mes, van
een liniaal , le plat Awe epee, d'un couteau ,

LA
949
Plaveljer, m. vlocrlegger,, carreleur.
Plaveifel, 0. bevloering, carrelage, pavement, pavage, en.
Plaveifteen , m. ftraatfteen, pave , vs. Pierre

carree pour carrekr, (paver.

Plebejer, m. een nit{ le volksklasfe nit het
oude Rome, plebeien.
Plecht , vr. (fcheepsw.) .het voorfte of achd'une rigle.
terfte halfdek van een fehip, chateau d'aPlataanboom, m. zie Plaanboom.
vant ou de derriere. — voor en achter in
Platachtig, b. n. an pea plat e.
eene fioep, tills. Huur — , coqueron,
Platbodem , Platboomd, b. n. qui a le fond
Spr. w. Van de — vallen, tomber en assplat. (fcheepsw.) vaartuig, bateau, bailgrace; etre ditnis de sa charge. De — is
ment plat, samoreux , m. plate, f: ; un vaisreeds van het fchip , ce n'eit plus la coutume.
seau a plates varangues , vaisseau, bati
Plechtanker, in. het voornaamfte anker van
sole.
een fchip , ancre de, 4, veille; grande
Platbroek, in. gelubde, eunique, chatre.
ancre , maltresse ancre, f. fig. de uiterfte
Platdak, o. (in de bouwk.), gebroken dak,
poging tot behoud, refuge, asile, recours.
mansarde, I.; zie Plat.
Het — uitwerpen, faire un dernier effort
Platdijs; zie Platvisch.
pour se sauver. Dat was mijn c'etait
Platduasch, b, n. bas-allemand,, e.
mon dernier refuge, ma derniere ressource.
Platgat r m. qui a les fesses plates ; (gemeen) Plechtankertouw, o. maitre cable, tn.
pauvre
Pleegvader, enz. ; zie Voogden.
Platheid, yr. expression plate, platitude.
Pleetzilver, o. argent plaque , en. PleetvaatPlatina y r. (zeker metaal) wit good, plaWerk, vaisselle plaquee.f.
tine.
Plegen , 6. w. (ik plagt, heb gepleegd),gePlatje , o. kwantje, gastje , petit espiegle,
woon zijn, avoir coutume de; etre accouun fin matois, petit ruse.
klein plat,
tame, e. ou habitué, e. 41. Ik plag altijd
petite plate-forme au terrasse,
Rond —
vroeg op to than, Petals accoutume a me
(in een wapen,) tourteau,
lever de bonne heure.
Platkevers, m. meerv. (in de nat. gefch.) Plegen, w. (ik pleegde, heb gepleegd),
planifbrmes.
bezorgen, in oefening brengen ; bedrijven,
Platkoppen,
meerv. (fcheepsw.) clout
begaan, soigner,, avoir soin; commett*e,
tnaugere.
pratiquer, exercer, executer. Hijheeft
Platlood , 0. geplegd loot!, plomb en feuilles,
veel misdaden gepleegd , it a commis bier;
plomb aplati, plomb lamine, m.
des crimes. Bed/x.0g bedriegen, tramPlatluis, yr. morpion, tn. —, (ale fcheldper, frauder. Raad — met iemand, conwoord), man zonder middelen, cancre ,m.
seilkr,, deliberer avec q.. q.
Platmaking, vr. aplatissement, m.
Pleging , vr. bedrijf, acie , m. action ,execution.
Platmeting , yr. meting der vlakten, plani- Plegt, yr. kusting op een huis ofander goed,

metric.

Platneus ,

hypotheque.

en yr. camard, nez camas au Plegtgewatd,„ o. habit de ceremonies m.
Plegtig, b. n. ftatig, aanzienlijk, solemPlatotusch, b. n. bovenzinnelijk, platonique.
nel, le, pompeux, se , ceremonieux, se,
Platfchieten , b.
(ik fchoot plat , heb platceremonial , e. Len plegtige dag , use
gefchoten), dimalir, ditruire a coups de canon.
jour solemnel,
(flatig gevolg,
Platteband , in. der voor- en achterbroek,
une suite pompeuse. De —e viering van
plate-bande du premier et du second renfort.
een feest, la solemnisation d'une fete. In
Platteel, o. onecht porfelein, faience, f.
dit gewijd uur, dans ce moment sacre;
Platteelbakker,
faiencier.
bijw. solemnellement, potnpeusement, avec
Platteelbakkerg , vr. fatencerie.
pomp, appareil.
Plattegrond,
effene vlakte, plan.
Plegtigheid', yr. flatelijke toeftel, bedrijf,
Platteland, o. plat-pays, on. rase campagne ,f.
solemnite , ciremonie, pompe, grand apPlatterd,
lomperd, weetniet, ignorant,
parat, appareil, tn. Kerkelijke rat, oft

plat; camarde.

r.

lourdaud.7

rite, m.

Platting, yr. (zeew.), tresse, — en leggen, Plegtiglijk, bijw.; zie Plegtig, bijw.
Zaire des tresses.
Pleidooi, o. pleitred.e, plaidoyer, plaid, in.
Platvisch, m. poisson plat, m. sorte deplie
Plein, a eigenlijk, iedere vlakte; bijzonder
f. — (in de nat. gefch. ) die op zijde zwemt,,
eene effene en vlakke plek gronds bij of
pleuronecte.
nevens een groot gebouw , plaine, place
Platvoet, in. qui a les pieds plats (et lames).
publique, f. terrein uni. —bij een Plot of
(fcheepsw.) quart de quart 4 bust du
kasteel, esplanade,
soir , (eerfte nachtwacht), aube, f.
Pleifter, (plaafter,) yr. op wonden,
Platvoeten, o. w. (ik platvoette, heb geplattre, m. Men heeft hem eene — op den
voet), fang.
mowachten, croquer le
eten
arm gelegd, on ltd a applique an emplatre
marmot; fa ire le _tiled de grue.
sur le bnas. — op den navel, pomphak ,
Platvoetig, b. n. palms, e. qui a les pieds
— van pek en was , cerapiste. fig, AL
plats. Platvoetige dieren (in de nat. gewit tot verzachting van eenig leed dienen
feh.) animaux d pieds palmes. Platvlieskan, adoucissement, tn. Ergens eene — op
voetige vogels, des palmspedes.
leggen, adoucir q. ch. Dat is eene — op
Plavei, vr. carreau , de marbre ou de terre
owe wond, c'est un adoucissemerit, (motif
cuite, m.
de consolation) pour vows. kalk, waarPlaveijen , b. w. (ik plaveide , heb geplaveid),
inede men eenen muur bedekt , gips , philtre,
vloeren met gebakkene of andere fteenen gestuc, cripi, m; zie Pleifterkalk. remand in —,
vloerd, carreler, paver. In zand paver
gips, afdrukken, titer un plats-8 sur q. g.
a sec ou de terre cuite.
bepleifteraar, ftukadoor,
Pleifteraar,
Plaveiblok; zie Straatftamper.
trier , stucatear, plafonneur.
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Pletterachtig, b. n. ldtreux, se. Eene —e Pleizierpartt , Yr. part,* de plahir.
Pleizierreis, yr. —togt, m. voyage de plataarde, une terra p dtreuse.
sir, d'agrement , tn.
Pleifteren , bijw. (ik pleifterde , hdb gepleiherd), met kalk beftrijkep, platrer,crepir , Plek , vr. plaats, place, f. endroit, m. —,
vlak, tache, marque.
enduire de platre, de crepi. — met klei en
Plemp , yr. eene vischfchuit, petite barque
gehakt aro° , enduire de bauge.
de picheur, plempe ou plempte.
Pleifteren , o. w. (ik pleifterde, heb gepleifterd), op refs ergens ftil houden, rusten Plengen, b. w. (ik plengde, heb geplengd),
uitftorten , vergieten , repandre, verser.
en zich ververfchen door eten en drinken,
Er werd veel bloeds geplengd , beaucoup
se reposer , faire halte , se raft aichir , s'arrede sang y fat repandu. Wien —, (gelijk
ter en chemin a quelque auberge pour prende oude Ileidenen deden bij hunne offerandre quelque rafraichissement.
den, drankoffers)faire des libations.
Pleiftergëwelf, o. lambris, in. voute latteef.
Pleiftering, y r. bepleiffering, beftrijking, ra- Plenging , y r. uititorting, vergieting,ripanchement, m. effusion, action de repanvatement, m. Eerfte — van eenen muur,
dre, etc.
cueillie.
Pleifterkalk , m. pliitre, crepi, stoic , gdchis. Plengoffer,, o. sacrifice de libations, m.
—, kalk , klei met firoo, torchis, tn. bau- Piengwijn, m. yin pour les libations.
Pleonasmus, in. (ond. w.) woordovertolligge, f. Een ftuk afgevallen —, pldtras.
heid in de rede, overvloedige uitdrukking,
Pleifterkas , vs. (bij de apoth.) zalfkas, emwaardoor een en hetzelve dubbel gezegdpldtrier tn.
worth, plionasme. Ilt heb het met mijae eiPleifterkuil of groeve , vr. pldtriere, f.
gene oogen gezien, je l'ai vu de mes proyr.
plaats waar men onder weg
Pleifterplaats,
pres youx : Tier is m e t in ij n e e i g e n e
ftil houdt om te rusten , enz. , station, halo o g e n, de mes propres yeux, een pleonaste, auberge sur la route.
mus, (men ziet alleen met de oogen).
Pleifterverkooper, — maker, m. phi trier.
Pletmolen , m. — hamer, m. daminoir,, apPleifterwerk, o. pldtrage; lambris Ili.
platissoir.
Pleiflerwerker; zie Pleifteraar.
Pleit, y r. een plat vaartuig, bijlander, dam- Preis, o. morceau, de gros drap, tn. tine piece de drap grossier.
looper, balandre ou belandre, tn.
Pletfleen , m. rolfleen , degrossi.
Pleit, o. regtsgeding, proces, m.
Pleitbezorger , m. proeureur ; solliciteur; Pletten, b. w. (ik plettede, heb geplet),
plat maken , en voorts verbrijzelen , lamiavocat; ddfenseur.
ner. Geplet lood, du plomb laming. Het
Pleidooi ; zie Pleitrede.
— van metaal, le laminage.
Poleitdag, m. jour &audience, four plaidoyaPletteren;
zie Verpletteren.
ble, de plaid.
Pleiten, a. w (ik pleitte, heb gepleit), een Pleureufen, vr. m.eerv. ftrooken met Iinnen,
die nienfchen van aanzien in diepen rouw
regtsgeding voeren, voor het geregt veraan de opilagen der mouwen dragen 3 en in
dedigen, plaider. De regtszaak van iemand
de oude tijden waren het- vrouwen , die bij
bepleiten, voorflaan, voor het geregt verlijkftatien gehuurd werden, om te weenen,
dedigen, plaider une cause de q. q. Wegens de verdeeling eener erfenis —, plai-pleureuses.
der pour le partage dune succession; de- Pfeuris , yr. zijde-wee , fteking in de zijde ,
pleuresie.
fendre.
Pleitend, b. w. twistend, litigant, e. plai- Pligt, tn. devoir in. obligation, f: office.
beer tot uwen — terug, rentrez dans voEr
zijn
in
deze
zaak
verfcheidene
dant, e.
ire devoir. Ik zal u mijnen fchuldigen —
pleitende „procesvoerende partijen, it y a
komen bewijzen, j'irai vous rendre noes
plusieurs parties litigantes dans cette of
Zich van zijnen — , von zijne
devoirs.
faire.
verpligtingen kwijten, s'acquitter de ses
Pleiter, m. plaideur.
obligations. Het is de — van eenen regter,
Pleiterij, yr. pleithandel, plaidoirie , prodom refit te doen, it est de l'ofiice d'un julure, .f. litige, on.; zie Pleidooi.
ge
de rendre justice; Zijnen — verzaken,
plaid,
proces,
m.
proceduPleitgeding, o.
er tegen handelen, prevariquer. Leen —,
re, f
hommage.
Pleit- of regtshandel , m.plaidoirie ,f. Deze —
duurt reeds Brie jaren, cette plaidoirie duce Pligtelijk, b. n. verbindend, obligatoire.
Pligtgebod, o. commandement, ordre qui
déjà depuis trois ans.
oblige, 112.
Pleithof,-o. vierfchaar, geregtshof, barreau,
Pligtig, 13. n. fchuldig, coupable. — verpalais, tn. tour de justice, f.
pligt, oblige, e.
Pleitkamer, -vr. chambre de justice.
Pleitrede, yr. pleidooi, o. (bij de regtsg.) Pligtmatig, b. n. conforme au devoir.,
Pligtplegen
, o. w. (ik pligtpleegde , heb
plaidoyer, m.
pligt gepleegd), rendre de bons offices , serPlcititer, yr. plaideuse.
.
Pleitvogel, vitter,, m. chicaneur , homme do , vice ,obliger, faire des compliments.
Pligtpleger, m. die vol. pligtplegingen. Is,
chicane.
formalists, faconnier, complimenleur.
Pleitzaak, yr. cause, procedure, f. proces, m.
Pligtpleging , yr. compliment, m. civiliti, ciPleitzaal; zie Pleitkamer.
rimonie, politesse, f:
Pleitzak,-m. sac ole sons les pieces du proces;
Pligtfchuldig, b. n. verpligt, oblige, e. par
fig. clzicaneur.
devoir ou bienseance.
Pleitziek of pleitzuchtig. , processtf, ive. Dat
`is een — man , c'est un homme processif, Pligtshalve , bijw. par devoir, par obligation.
Pligtvaardig, b. n. prat 4 faire son devoir,
qui anise a plaider.
qui en a le sentiment.
Pleizier,' o. vermaak, genoegen, plaisir 2,
Pligtvergeter, m. prevaricateur.
contentment, m.
Pleizierig, b. n. vermakelijk , aangenaam, Pligtverzuim, o. forfaiture, f.
plaisant ; e. divertissant , e. agreable, amu- Pligtyrij , b; n. ii4re de son engagement.
f.
Mei, ei bijw. plaisatture3t, agfeablement. Mint, yr. (in tie bouwk.) plinths, m. et
Pio eg,

P
Noeg, in. een bekend werktuig der landbouwers , charrue , f. Paarden voor den —
fpannen, atteler des chevaux a la charrue ;
achter den — loopen, meter la charrue,
fig. Lustig aan den — tgaan, (zich Lustig
aan zijn werk begeven) se mettre gaiement
l'ouvrage. De handen aan den — flaan,
(eene zaak ondernemen), entreprendre q.
eh; mettre les firs au feu. Spr. w. De
osfen achter den — fpannen (verkeerd werk
doen) mettre la charrue devant let boeufs.
iemands middelen van beflaan, gagnepain, métier, moyen de subsistance, m.
Dat is zijn wagen en —, c'est son metier,
etc. —, een timmermans-werktuig , eene
lenge fchaaf, rabot 4 rainure; zie Ploegfchaaf. een bepaald aantal , werklieden, ouvriers qui travaillent ensemble a
un ouvrage.
Ploegen, b. w. (ik ploegde, heb geploegd),
landbouwen , labourer, remuer la terre avec
la charrue. Hij heeft den akker reeds tweeinaal geploegd, it a deja donne deux labours au champ. —, o. w. fig. zwaar werk
doen, travailler beaucoup, durement, se
peiner,, piocher. Het ftrand nutteloos
werk doen , faire en ouvrage inutile. Planken —, ( bij timmerl. ) faire des rai, (bij boekb.) ronures avec fin rabot.
gner,, couper,, le papier.
Ploegen, o. labourage , labour., m.,
Ploeger, m. laboureur,, garcon de charrue.
Ploeghak, vr. ploegftok , veegfchop, floker,,
waarmede men den ploeg ontdoet van de
garde , die er zich opzet, curoir , tn.
Ploegvormig, b. n. aratriforme.
Ploeghout, o. waarin de ploeg gevoegd is,
Sep , ploegbankje , sellette d'une charrue,f.
Ploegijzer, ploegkonter , o. soc , soupeau,
coutre, m. Het firijkbord aan den ploeg,
versoir, m. oreille, f. de la charrue.
ploegijzerbeen , o. (in de ontleedk.) venter, tn.
Ploeging, Yr. eerfle
fcheuring van eenen
akker, cassaille ; zie het Ploegen.
Pioegkouter ; zie Ploegljzer.
Ploegland, o. beploegbaar land, terre labott, rable, arable.
Ploegmes, m. (bij de boekb.) affnijnies, couteau a rogner,, rognoir.
Ploegos, m. Neuf de labour, de charrue.
Ploegrad, o. roue de charrue, f.
Ploegfchaaf, yr. (bij timmerl.) bouvet, m.
voor groeven, bouvet a rainures. Spondof —, coulissoire.
'Ploegfchijf, yr. fer d'un rognoir, m.
Ploegflaart of steel, m. -manche de la charrue, mancheron.
Ploegfluk ; zie Ploeghak.
Ploegftreek, yr. hauteur de sillon.
Ploeg, your of yore, yr. sillon, m.
Ploert,. m. gust, lichtmis, liberty;, debauchA
vaurzen, garnement.
Ploertachtig, ploertig, b. n. libertin, e. debauche , e.
Ploerterij , vr. debauche, f libertinage, m.
Plof, m. coup, bruit, son, rendu par ce qui
tombe.
Ploffen, o. w. (ik plofte, ben, heb geploft),
tomber rudement, • faire du bruit en tombane; ale Nederploffess.
Plok, pink, m. handvol, poignee,
Plokjs , o. petite poignee qu'on arrache, f.
fig : petit profit ou avantage , m.
Plokpenning, m. geld dat bij eene openbare
veiling den meestbiedenden worth nit-
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geloofd, drrhes qu'on donne au dernier'
encherisseur, f. pl.
Plombeerder, m. die de goederen, floffen,
met loodjes voorziet, itempelt, plombeur.
Plomberen, b. w. (ik‘ plombeerde, heb geplombeerd), (ond. w.) plomber.13alen —,
plomber des ballots.
Plomp, m. het geluid', dat lets .maakt, als
het plotfelijk in het water valt; oak als
tusschenwerpfel, bruit que fait q. ch. en
tombant dans l'eau , m. pufl
Plomp, b. n. grof, dik, bot; fig. onbeleefd,
lourd, e.e. grossier, ere,
brut, e. emousse, e.
, e. etc. Dit
fchrijnwerk is zeer
cette menuiserie est
Bien grossiére. Hij heeft een —
a Pair grossier. Plompe orntrekken, des
contours lourds. ten
bot, mes, un
couteau emoussd. lomp, bijw. a la fourche , a la serpe. Dat is —, lump gemaakt,
cola est fait a la serpe, a la fourche. Zie
Lomp, b. n.
Plompaard, m. lourdaud, rustre, manant,
etc. ; zie Lomperd.
Plompelijk, bijw. lourdement, grossiêrement.
Plompen o.
(ik plompte , hebt geplompt),
tomber dans beau, plonger.
Plompheid, yr. grossiàreti, lourderie ,
villa , balourdise , etc.; zie Lompheid.
Plonderen ; zie Plunderen.
Plonzen, b. w. (ik plonsde , heb geploasd),
jeter , dans l'eau avec force ; o. w. ( met
zijn), tomber dans l'eau.
Plow, yr. vouw in een kleed, enz. pli, repli, fronds , m. Spits toeloopende —,pince.
Dit kleed heeft valfche plooijen, cot habit
a de faux plis , des- godures. Valfche
in het laken (in de fabrijk) ribaudure. De
— of vouw van een papier, le repli , d'un
papier , la france. Ronde — aan lubben,
aan kapfels der vrouwen,.godron, bouillon,
m. poche, f De plooijen uitdoen, outplooijen, diplisser. Uit de plooijen gaan,
se deplisser; fig. Eerie goede — aan eene
zaak . geven, donner un bon pli a une affaire. Hij heeft zijne — reeds genomen,
it ne changera pas d'humeur,, de moeurs.
Dat is nit de —', cat; est derange, en _des.
ordre. — in het aangezigt; zie
Plooijen , b. w. (ik plooide, heb geplooid),
vouwen,plisser, faire des plis ; froncer ; godronner.0 verhemden—,p/isser des chemisettes.
Eenen vrouwen rok
froncer,, plisser une
jupe. Weder
replisser ; fig. accomModer ; reparer ; donner une couleur 4 une chose.
o. w. se plier. Die zaak zal-weigeplooid
worden, cette afaire s'accommodera, se
pliera bien. Het —; zie Plooijing.
Plooijer, m. vouwer, (in de fabrijk)p/ieur.
Plooijing, yr. het vouwen, action de plisser,
de plier,, plissure , f plissement, pliage,m.
Plooifter, yr. vouwfter, plieuse,
Ploten, b. w. (ik plootte, heb geploot), de
fchapenvellen van wol ontblooten, plamer
tine peau, en 6ter la laine , la peler.
Ploter, m, celui qui piame les peaux. —
Zeeintonwer , megissier,, qui pile les peaux
de brebis.
Ploterij, yr. het afhalen van het Naar eener
huid, platnage, m.
Plots, Plotfeling, bijw. soudainement, subitement ; tout-a-coup, a Pimproviste, inopI
nement.
Plotfelijk, b. n. en bijw. soudain, e; subit ,e;
soudainement; zie het voorgaande woord.
Plotfen, o. w. (ik plotfte, heb geplotft),
plotfelijk nedervalten, tomber rudernent.
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Plug, y r. born of mondiluk, flop op een vat ;
ook een klein houten nageltje, boucli on ,
tampon (bij fchoenm.), cheville. fig. ,
lichtmis, libertin, mauvais sujet; homme de
sac et de corde, homme de niant , coupefarret ,
Pluim, vr. veder, (bij de jagers) de fiaart
van eenen haas, plume, queue d'un liivre.
Hoed—, plumet ,m.
Pluimaadje , yr. plumage, m .,ks plumes f: pl.
Pluimachtig, b. n. vederachtig, plumeux , se.
Pluimaluin , m. alma de plume.
vederbal, volant.
Pluimbal,
Pluimbereider, m. plumassier.
Pluimbos, m. vederbos , panache, tn. tour
de plumes, f:
Pluimeloos, n. deplumi, e. desempenne ,e.
Pluimen, b. w. (ik pluimde , heb gepluiind),
plumer, deplumer. Eenen vogel —, de vederen utttrekken, plumer un oiseau.
Pluimgedierte, o. gevogelte, volaille, f. volatile, tn.
Pluimgraaf, m. celui qui a soin de la volaille
ou d'une menagerie , gardien d'une menagerie de volaille. valkenier, fauconmen —, (op fchepen) garde-menagerie ;
poulailkr.
Pluimgras, o. herbe menue qui croft dans les
ruins, f.
Pluimpje , o. petite plume, f petit plumet,
plumule, f. fig. Kleine loftuiting , petiit est lone.
te louange. Hij krijgt een
Pluitnitrijken, b. w. (ik heb
geplunnitrijkt); fig. iemand vlegen, flatter, cajoler, encenser, amadouer, aduler
q: q'
Plunnitrijker, m. vleijer, flatteur, cajoleur,
t encenseur, patelin , amadoueur.
adulateur,
Pluimftrijkertj ., yr. vleijerij , flatted*, cajolerie , adulation.
Pluimitrijkiter, vr. flatteuse, cajoleuse, odulatrice, pateline.
Pluis, vr. harige trijp , _peluche ; fig. bijw. en
n. onklaar, niet versch, behoorlijk. Het
is daar niet ne fait pas bon 14; il
re fait pas Mr en ce lieu-la, cet eniroit
, it n'est pas
n'est pas Mr. Hij is niet
honnéte, it n'est pas un bon payeur.
le
Poisson
n'etast pas
De visch was niet —,
frais.
Pluis, y r. pluisje, haarachtig vlokje, flacon,
zgden kwastje, freluche, f.
m.
Pluisachtig, b. n. pluizig, poilu, e. plain, e.
de limns.
Pluistouwen, o. meerv. (fcheepsw.) cordages
refaits, in. pl.
Pluizen , b. n. (ik ploos , heb geplozen),
tot vezeltjes trekken ; van haartjes ontblooten , uitrafelen, eplucher; effiler, effiloquer.
uitplutzen, reinigen, eplucher
De wol
s'eplucher. De duiven
la lain& Zich
— hare vederen nit , les pigeons s'eplutchent.
zonder eetlust eten , peuzelen, pinecher. Een been —, ranger un os.
Plainer, yr. eplucheur, etc.
Pluizerij , yr. pluizing , eptuchement, tn. acronger.
tion de p. inocher,
Pluizig; z ie Pluisachtig.
Pluk , m. fig. goede fom, enz. bonne some,
quantiti , f. inzameling van vruchten ,
cueillette; zie Plukken.
Plukharen, o. w. (ik plukhaarde, heb
plukhaard), vechten, se prendre par les
(aux) cheveux ; gemeen, se tignonner.
Plukken, b. w. (ik pinkte, heb geplukt),
afplukken, cueillir. Vruchten, groenten
, cueillir des fruits , des legumes ; effrui-

t U
ter. Virij hebben kerfen geptukt, nous avonr
cueilli des cerise:. —, tot vlokken
eenen vogel de vepluizen, eplucher.
deren uittrekken, plumer un oiseau. Men
plukt de ganzen elle jaren onder de borst,
on plume les ores tons les ans sous la polo:aftrosfen,
ne. Druiven van den tros
egrapper ; fig. remand ontblooteu,
plumer
q.
q., Pap(kaal of arm maken),
pauvrir Pepuiser,, le saigner. to vruchrecueillir les
ten van zijnen arbeid
ruits de ses travaux , de son ouvrage. —
fen
rukken , been en weer trekken,
kr. Spr. w. Men plukt geene druiven van
distelen ; een kwade boom brengt geene
goede vruehten vo'ort, d'un sac a charbon
on ne saurait tirer de blanche farine.
cueilkur; eplucheur.
Plnkker,
oogst,
Plukking, yr. action de cueillir.
cueillette, recolte, moisson.
Plukmand, vr. cueilloir, m.
Plukfel, o. charpie, f.
Plukfier, yr. cueilleuse ; eplucheute.
Pluktijd, m. temps de recueillir les \ fruits,
la recolte.
Plukvogel, m. fchuimlooper, ecornilleur,, parasite.
Plukvrucht, yr. fruit ban a cueillir, tn.
Plukwol, yr. (bij de zeemb.) pills, tn.
Plunderaadie, vr. bait, roof, butin, in. prole.
Plunderaar, m. pillard, depredateur,
letterdief, plagiaire.
tear.
Plunderen, b. w. (ik phinderde, heb geplunderd), piller,, depouiller,, devaliser spoiler; saccager; fig. fam. De fad ward met
form veroverd en geplunderd, la villa fit:
emportie d'assaut et pillie , saccagee. De
roovers hebben hem geheel uitgeplunderd,
les voleurs Pont depouille de tons ses kardes.
Een door Troopers uitgeplunderd dorp,
un village maraude.
Plundering, yr. pillage , m. spolation pillerie,
depredation, saccagement, in. (in het
krggsw.) sac, m. Eene flad ter —overgeven,
abandonner ville tl sac, au pillage.
Plttndermarkt, yr. voddenmarkt, fripperle.
Plunderziek, b. n. roofiuchtig, pillard, e.
Plunje, yr. kleeding der zeelieden, habit de
bord, m. toutes les hardes d'un matelot,
f. pl.; fig. Goed in de plunjes zijn, etre
bien pourvu d'habits. remand de — uitfchudden, depouiller q. q., lui alter ses habits.
Plunjekist, y r. van eenen matroos, coif,-e,
aux hardes d'un matelot, nt.
Pluvier, m. een trekvbgel van de grootte
eener duif, pluvier.
Pochhans, m.; zie Pogcher, Zwetfer.
Podagra, o. pootje, goutte aux pieds. f. Met
dit voeteuvel gekweld, podagreus , podagre;
goutteux , se.
Podagrist , m. podagre, goutteux.
Borst—,
Poeder, o. poeijer,, ftof, poudre ,
poudre pectorale. Nies—, poudre sternuasenteur.
poudre
de
Welriekende
toire.
poudre tnedicinale. Haar —,
Artfeni
buskruid, poudre
poudre ja poudrer.
(bij de fcheik.),
canon. Ontvlambare
dat door de lucht
luchtontfieker, zeker
ontftoken worth, pyrophore, Drek —(bij
de tuinl.) di-doge korte mist, poudrette, f.
Gond—, goudfiof, poudre d'or (mica).
Poederbus , of doos, yr. boite a poudre.
Poederen, b. w. (ik poederde , heb gepoederd),poeijeren, poudrer, fam. calamistrer.
Poederhemd; zie Poedermantel.
Poederig b. n. paudreux , se.
Poe-
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i'oederkamer, yr. chambre h poudrer , f.
binet de toilette, m.
Poederkwast,
houppe d poudrer f.
zest, m.
Poedermantel, m. peignoir.
Poedermaker, verkooper , poudrier.
Poederfuiker of poeijerfuiker, yr. sucre en
poudre, tn. Grove —, cassonade.
Poederzak , m. sae d poudre.
PoEet, m. (e) dichter, poete.
Poeijer; zie Poeder, in alle beteekenisfen.
Poel,
een plek flilflaand water, moeras,
tnarais, beurbier, marecage, pales, m.
fondriere, mare, f;
afgrond, grondelooze kolk, abime, gouffre, m.
Poelier, m. vogel— , hoenderverkooper ,
enl. poulailler, volailler.
Poelfnip, yr. becasse de mer.
Poelwater, o. eau bourbeuse,
Poenitet, o. (lat. w.) glas wijn, dat men iemand (in gezelfchappen) tot firaf last drinken , berouw- of boetedronk, houspillon, m.
Poep, m. (gemeen) cep Wesifaling, paysan
, de Westphalie.
Poep, yr. een wind, welke men van dchter
loost, pet, vent, tn.
Poepen, w. (ik poepte, heb gepoept),
winden loozen , peter, faire des pets , Meter- des vents.
Poepenland, o. (gemeen) la Westphalie.
Poeper, m. peteur,, qui leiche des vents. --,achterfte, derriere.
Poepfler,, yr. peteuse.
Poes vr. een naam, den men aan de katten
geeft, poesje , minon, minet, on. —, een
halsdekfel van bontwerk , fabelbont, palatine.
Poesten; zie Blazen.
Potisch, b. n. poitique; bijw. poitiquement.
Poets, yr. eigenlijk fnakerij ; een boertige
trek, apenfteek, kortswijl, welken men remand fpeelt, niche, piece, sistagerie, facetie, espieglerie, f. tour m. lemand eene —
fpelen, jouer ou flare un tour q. q.
faire de belles manchettes , une niche. Deze
poetfen behagen mij niet, ces niches-l4 ne
me plaisent point.
Poetfenmaker„ tn. grappenmaker, potfemaker,
bouffon; zie Potfenmaker.
Poetiig, b. n. boertig, bouffon, ne, drele,
plaisant, e. facetieux ; se; zie Kluchtig.
Poezelig, b. h. malsch, ,mollig, zoo als tie
ledematen van een vleezig en zachtvellig
meisje, potele ,e. daft, e. gras , se.
Poezeligheid, vr. qualite de ce qui est potele,
,etc. f. embonpoint, m.
PoEzij , yr. dichtkunst , poesie.
Pof, m. son d'un coup; zie Paf. lets op den
— halen, prendre q. ch. u credit.
Poffen, o. w. (ik pofte, heb gepoft) Haan,
kloppen, souffler, battre; (bij de (lagers)
opblazen, bouffer. —, borgeb, prendre a
credit.
coffer, m. een kort zak pistooltje , )istolet de
poche. fnoever, zwetfer; zie Pogcher.
Poffertje„ o. een gerezen gebakje , petit beignet , poupelin, m.
Poffertjespan, vr.poile d faire de petits beignets, f, poupelinier, m.
Pofhans; zie Pogcher.
Pofkleed, o. boufrante *.
Pogchel, m.; tie Bogchel.
Pogchen, o. w. (ik pochte, heb gepocht),
fig. Zijne vooringenomenheid met lets betoonen , zwetfen, roemen, opfnijden, habler, faire le fanfaron, le glorieux, faire
des ostentations , se vanter, se targuer tie
q. ch. Hij doet niets dan
(zwetfen) ge-
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looft hem niet, it ne fait que habler 1ne
croyez pas ce qu'il dit. Hi pochte op zijne
afkomst, panta sa famine.
Pogcher, m. zwetfer, fnoever , grootfpreker,
fanfaron, hableur, gascon, rodomont, targueur; fain. avaleur; fig. grand abatteur
de bois.
Pogcherij , yr. fanfaronnade, hablerie, gasconnade, rodomontade, ostentation, vanterie ; jactance. Waartoe dient alle deze
(fnoeverij) d quoi bon toute cette ostentation. Al wat hij n gezegd heeft, is niets
dan (zwetferij) rout ce qu'il votes, a
dit n'est que hablerie. Gewoonte van te
pogchen, fanfaronnie.
Pogen, b. (ik po.ogde, heb gepoogd),
zijn best doen om lets te verragten, tdcher, tenter, s'efforcer, faire son possible.
Hij Poogt zijne zaken in orde te brengen,
tdche de debrouiller ses affaires. Ike vijanden poogden zich meester van de fiad te
waken, les ennemis tdcharent de se rendre
maitres de let
Poging, yr. fireving, effort, tn. tentative.
Hij deed eene — inj den minister, om deze plaats te verkrijgen, it fit une tentative
aupres du ministre pour obtenir cette place.
Dit zijn flechts vergeeffche , ijdele pogingen I ce ne sent que des efforts inutiles , de
vans efforts. , Sterke
, (zwaar werk)
ahan , m. Hevige, fnelle
fougade ore
fougasse; fig. convulsion. Ernflige
(kuiperij) brigue.
Pointuurijzer, o. (bij boekdr,) op den timpan eener drukpers, pointe de tympan, f.
Pok, yr. puist met etter,, pustule, f. bouton ou
grain tie petite verole, m. Koepokken, la
vaccine; waterpokken , varicelle. Spaanfche
pokken, (venusziekte) tnaladie venerienne,
le mat de Naples; fchaapspokken, fchurfc
tier fchapen, claveau, f De pokken ( kinderziekte ) inenten, inoculer la
petite verole; met koepokfiof, vacciner.
pokken hebben, avoir la petite verole.
Pokachtig, Pokkig, b. n. tot de fpaanfche
pokken behoorende, verolique ou varolique,
veldt-len, ne.
fchurftig, claveM , e.
Pokdaal , yr. teeken van de kinderziekte,
marque, cicatrice de petite verole.
Pokdalig, b. n. mottig, marque, e. de petite
verole, picots, e.
Poken , b. w. (ik pookte , heb gepookt),
het your omroeren, remuer le feu ovec une
attissonnoire ou avec un croc a feu.
Pokhout , o. gaiac, bois saint , m.
Pokfiof, vr. matihre variolique. Koepokflof,
vaccine, f.
Pol, m. iemand, die eene hoer o nderhoudt ;
hoerenwaard, maquereau. hoerenjager,
rufier, paillard.
Polakker, m. zekere loon van fchip in de
Middellandfche-zee, polacre ou polaque.
Polder, m, itendue de pays entourde de digoes, f. poudre.*
Polderbefluur, o. direction des digues, qui
entourent une itendue de terre, f.
Polderdijk, m. digue des poldres,
Poldermeesrer, m. directeur des poldres.
Poldermolen, m. moulin de digues qui entourent une etendue de terre; zie Watermolen.
Polderfluis , vr. &fuse der poldres.
Poleerbeitel, of hamer, my (bij loodg., om
het lood plat te flaan), planoir.
Poleerder, m. planter
Polei, o. (in de kruidk.) pouliot , .
Policie i y r. (ond w.), burgerlijke , fiads-rege ring, police.
Po-
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Policie-ruiterwacht, yr. gendarmerie, Marechaussee.
Polijsten, b. w. (ik polijste, hebgepolijst),
polir, fourbsr. Wapenen fourbir des
acmes, — van fpiegels en mariner, debratir,
(bij draaijers) alaiser.
doucir, adoucir.
o. la polissure ,
(bij de juw.) aviver.
le poliment.
polisreur, fourbisseur, brunisPolijster,
sour — van fpiegels, adoucisseur.
Polijsthout, 0. glansborftel, polissoire ,f (bij
de fchoenm.), guinche, f. — Met vilt overtrokken, moilette, f.
Polijstijzer, o. firs a retondre, m. pl.
bijzonder van
Polusting, yr. polissure, f
fpiegels, douci ; debrutissement , m.
voor de
Polijstileen, —tand, m. polissoir.
fpiegels, brfilot.
carrelette.
Polijstvijl, vr. zoetvijl,
Polis, y r. (oud w.), verzekerbrief, police.
Politick , b, n. ftaatkundig, politique.'
Pollepel of Potlepel, m, cuiller a pot, f.
Pollevij , polvij , yr. de hiel van eenen fchoen,
•talon de cuir pate, de soulier, m.
pouts
Pots, m. flagader, pouts. Ongelijke
Injure. Sidderende bij ftuiptrekkingen
(bij de geneesh.), jectigation, f. Den —
voelen, tater le pouts; fig. Iemand den —
Yaelen , (hem uithooren , ondertasten),
sonder q. q., lui tirer des vers du nez; iui
tater le pouts.
Pols, m. fpringftok , brio d'estoc.
fchers plonsftok , bouille , f. trouble.eau.
Spr. w. Men moet niec vender fpringen,
dan zijn lang is, a petit mercier, petit
pastier.
Polsader, yr. artere; zie Slagader.
Polsadergezwel, o. anevrisme,
Polfen, b. w. (ik polite, heb gepolst), den
pols voelen, tater le pouts; fig. ondertasten; zie Pols. Tracht eel's to — of uw
vader niets van deze zaak weet, taehez de
pressentir si votre pere ne sait rien de cette
affaire. —, in het water ploffen, battre
l'eau avec un trouble-eau, one perche, etc.
Polsmofje , o, miton, nt.
Polspleister, yr. epicarpe. — tegen de koorts
epicarpe febrifuge.
Polsilag, m. battement de pools, tn. pulsation, f.
Polsflagmeter, m. (in de geneesk.) pulsiloge
est pulsimetre.
Polsitok; zie Pols, Springftok.
Polswaarzegge rij , yr. pulsimantie.
Polszak, m. zeker vischnet, sorte de rets,
de filet.
Polterge es t , m. woelgeest, lutin.
polwij ; zie Pollevij:
Pomp, yr. pompe. De — is lens, (geeft geen
water meer), la pompe est franche, haute.
De — lenspompen, franchir l'eau de la
pompe. — (op fchepen). Galjoen —,
pompe d'etrave en A cuivre. betting ,
pompe a roue de chatne, a clzapekt. Klaar
water —, pompe layer. Koks-, botteliers- pompe pour ffitailles, du maitre valet.
Slag —, pompe a brimbale. Zuig —,
pompe aspirante. De — houdt geen water,
la pompe se dócharge. De — is onklaar',
verilopt, beloopen, la'pompe est engorge!.
De — is laf, la pompe est prise, a pres.
Water boven in de — gieten , charger
la pomoe. Gefcheurde of lekke — 7 pompe
eventee.
Pompbak , m. reservoir de pompe Tui recolt
l'eau dans Pintérieur de la pompe.
Pompboot, yr. miller , us ou cuillotire (de
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dec pompenmakers , rouanne.
pompe).
aardboor, tariere.
Pompbout, m. cheville, clef de pompe, f.
Pompbus, yr. barillet, m.
Pompdekfel, o. chape de pompe , f.
Pompen, b. en o. W. kik pompte, heb gepompt), pomper. Het water uit een fchirt
pomper 1 iau d'un vaisseau. fig. of fpr.
w. Het is — of verzuipen fact eravailler ou mourir de faim. Van — nosh
pompftok weten , ne savoir rien. Met —
boven houden, soutenir ou entretenir avec
beaucoup de peine; fig. flaan , battre, rosser.
Pomper, m. cetui qui pompe.
Pomperfiikkel, m. eene benaming, welke men
aan het grove zwarte brood der Westfalingers geeft, pain noir de seigle, pompernicel.
Pompgat, o. ltimiere de pompe, f.
Pomphaak, m., croc de pomp.
Pomphart, o. chopinette, f. — pompzuiger,
piston, M.- (opfchepen,)pompfchoen,heuse,
f: appareil de pompe, m.
Pompijzer, o. of pompftang, yr. verge de
piston, f. d'appareil de pompe , m.
Pomping , y r. -(in de natuurk.) het uitlaten
van lueht of water, exantlation.
Potupkast, yr. (op fchepen), archipompe.
Pompketel, m. chaudron de pompe.
Pompklep, yr. soupape.
Pompknie, yr. (op fchepen), potence de brio,
gue bale.
Pompkoker, m. (op fchepen) tremuë.
Pompkraan, Yr. robinet de pompe, m.
Pompmaker, m. pompier , faiseur de pompes.
Pompoen, yr. kalebas, citrouille; potiron,
m. Uitgeholde — 7 gourde.
tot berging der pomPompput, m. puits.
pen in Fen fchip , archipompe.
Pompfchoen ; zie Pomphart.
Pompfchraper, m. curette , f.
Pompflag, Pompfteek, m. zoo veel water als
de pomp in eenen flag opgeeft, batonnie
d'eau ,f.
PoMpflinger, m. zwengel, bascule, f.
Pompftang, vr. barre ou verge de pompe.
Pompftok of Ilan, m. brimbale, gaule de
pompe,
Pompwater, 0. eau de pompe, f.
Pompwerk, m. machine hydraulique, f:
Pompzuiger ; zie Pomphart.
Pompzwengel, m. brimbale, f:
Pond, m. (oud pond 5 oncen)livre, f. Ned.pond (to oncen) , kilogramme , tn. Bij
het — verkoopen , vendre 4 la livre.
Duizend — , millier, 1141 groot; —
vlaamsch , livre de gros , (six floe ins).
geRusfisch — (in den kooph.),pond,
zwaar in Engeland , pound ou
wigt;
pund; poundweight, m. fterlings (20
Eng. fchellingen) , livre de sterling, dix
douze florin s' de Hollande.
Ponder , m. waardoor men de zwaarte van
eenen kanon,kogel verftaat. Een drie . , zes-,
un calibre, piece de canon a
twaalf
trois, a six, a douze, livres.
Pondgaarder, m. courtier en NJ.
Pondgaren , o. gros fil rude qui se vend a la
livre , m.
Pondgeld , o. (in Engeland), pondage, tn.
Pondpapier, o. papier qui se vend a la !lyre, in.
Pond of Pondspeer,, yr. eene der grootile
peren ; poire de livre, f: bon chretien.
Pondsgewijs, bijw. a la livre.
korte degen, poignard, in. tiaPonjaard,
gee, f:
P011-
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Ponjaarderen,
w. (ik ponjaardeertie, heb
poterne , 1. — van bout aan zekere rivieren,
geponjaardeerd, (ond w.) poignarder.
om bet water terug te houden, (in de waPont, yr. een platboomd vaartuig, om menterleidingsk.) portereau , m. deurtje of
fchen , beesten, enz. over het water te zetvenfter in eene andere_ groote poort, guiEene rivier met eene —
chet , tn.
ten, bac,
overvaren , passer le bac.
Poortkamer , yr. chambre au dessus d'une
Ponteveer, o. endroit ou Pon passe une riviepot te coclthre.
le , etc, dans un bac, ponton.
Poortklamp, m. (op fchepen), cheville de
Pontgasten, m, meerv, die de ponten befturen,
sabord, f.
fehipbrugmakers , pontonniers ; zie Pont- Poortklok, vr. cloche pour la fermeture des
voerder, pontonnier.
portes.
brandklok, befiroi,
Pontgeld, o. pontage ou pontonnage, tn.
Poortkrans, yr. boven de poort, (op fchePontificaal, b. n. (ond. w.) paufelilk , priespen), croissant tie sabord, m.
terlijk , hoog priesterlijk, pontifical, e. Poortlaken, o. (op fchepen), frise pour safig. — kleed, habit de dimanche de cat emobords, f.
nie, m.
Poortlegger, m. (op fchepen), barre de saPontman, m. veerman, passeur; bachoteur.
bord,f.
Ponton , m. (ond w.) fchipbrug , briiggefchip, Poortluik , 0. (op fchepen), fluitvenfler aan
ponton.
een gefchutpoort , contre-sabord , mantePontvoerder,, m. pontonnier, pontonnier.
let, m.
Pontzeil , o. voile d'un bac , f.
Poortringen , m. meerv. (op fchepen), anneaux
Pooijen; b. w. (ik pooide, heb gepooid),
de sabords.
veel drinken, zwelgen, boire avec exc.& , Poortfchinkel, m. (op fchepen), itaque de"
trinquer, ivrogner, (geineen) grenouiller.
sabord, f.
Pooijer, in. drinker, buveur,, ivrogne.
Poortfchrijver, m. conszgne.
Pook , m. een moordtuig, waaraan men anders Poortfluiten, o. fermeture des portes, f:
den franfchen naath poignaard geeft, poi- Poortier,
zie Portier.
guard , tn. dague , f. —, om een kolenvuur Poorttalie, yr. (op fchepen), palan de r sate roeren, vuurpook, fourgon, attisoir,
bord, m.
croc a feu, tn. — bij de gieters, roerijzer, Poorttouwen, o. meerv. (op fchepen), raattisonnoire, f,

bans de sabords, tn, pl.'

Pool, y r. (o) aspunt van aarde en hemel, Poos, vr. pauze , pause , f. un pett de temps, m.
pole, m. Noord
Zuid
pole arctique Poot, m. (oo) voet van een dier dat nagels
ou du nord,
antarctique on du sud.
heeft ; Ook van menfchen in de lage firaatPoolcirkel of kim, m. cercle polaire.
'
paste, f. pied. — voet, van eene
Poolshoogte , yr, hauteur ou elevation du pole.
tafel, van eenen pot, van eene bank, enz.
Poolshoogte-meter, m. (zeew.) hauturier.
pied. — (bij valkeniers), les mains on set.,
poolftar of fter, vr. etqile polazre.
res de Poiseau, les pieds de vautour. —
Poort, vr. Porte, De fiadspoorten, les portes
(klaauw) (in de wapenk.) membre. De,
de la vine. Koets- of flal — porte copooten van eenen pasfer , les jambes d'un
chhre. Gefchut —, (op fchepen), sabord,
compas. Een paard met wit geteekende
Konflapels sabord de retraite ou,de
pooten over het kruis, (in tie rijfchool),
saints barbe. — gat tusfchen deks, hablot,
trastavat, tn. Paard, dat twee witte pooten
on. Eene — met ,twee deuren, une porte a
aan dezelfde zijde heeft, (che'al) cravat.
deux 'battants, porte brisee. Hij is met Poot, yr, telg, tak van eenen boom, enz.,
opengaan, met fluiten van de — vertrokfpruitje om te poten. ofplanten , plancon ou
ken , it est parti a porte ouvrante ,fermante.
plantard, m.
Poorten, ( opfchepen ). Val — , Looze Pootig, b. n. qui a des pattes ; —, fig. fain,
—, mantelets faux ou volants ,
pl ; zie
fterk , fort, e. robuste,
handig, habits.
verder de met — zamengeftelde woorden , Pootje; zie Jicht.
als: Schut —, Slot —, Val ,
enz.
Pootvisch, m. (voor vijvers), murrain, alePoortader, yr. veins Porte. Buik
y in. —,. (in den gem. trant), allerhande
(bij de
ontleedk.) veine-porte,-ventrale.
kleine visch , poissonnaille, f.
Poortbeflag, o, (fcheep, w.) ferrure tie sa- Poozen , o. w. (ik poosde , heb gepoosd),
bord, f.
verwijlen, tarder , s'arréter.
Poortdrempel,
(fcheepsw.) ferrure de sa- Pop, yr. poupee, — in een kermisfpel, mabord, f:
rionette. Groote —, kinderbeell, poupard
Poorter, m, burger, bourgeois d'une ville ;
on poupardeau , een iinnen-doekje
(in Italie), citadin. —, engelsch bier,
met kruiden, fpecerijen ., dat men in eenig
porter.
vocht laat weken of uittrekken, (bij de
Poorteren, b. `w. (ik poorterde, heb gepoorapoth.) nouet ,
waaruit een kapel.
terd), lonner ou accorder le droit tie bourletje of uiltje moet komen, chrysalide.
geoisie.
rupfennest aan eenen boom, nod tie chenilPoorterij., yr. burgerij , bourgeoisie.
les , —, het wijfje der vogeltjes, femaPoortermeester, m. burgemeester, bourgmestre.
le. — van eenen kanarievogel, une serine.
Poorterfchap, o. d/oit de bourgeoisie,,,
— aan de punt van eenen fchermdegen,
Poortgat, o. (fcbeepsw.) sabord, tn. — tushet propjet le bouton t le bout d'un fleuret;
fchendeks , patrijspoort , hublot , tn.
fig. Elk een heeft zijde waarmede hij
Poortgeld, o. droll. pour Pouverture des pot-fpeelt, chacun a sa marotti. De poppen
tes
zijn aan het danfen, Palfaire est en bran-le.
Poortla
ak om te fluiten, in. (op fchepen), Popachtig, b. n. comme unepoupee,poupin,e.
croc de fermeture.
Popel ; zie Populier.
Poorthengfel , o. (op fchepen), penture de Popelen , o. w. (ik popelde, heb gepopeld),
sabord, f.
binnen 's minds mompelen ; tegenwoo±dig
Poortier; zie Portier.
enkel voor kloppen (van vrees, angst , enz.
Poortje, o. geheime poort , fluipdeur , (in
trembler de peur, sentir son coeur baitre
de vesting), om uitvallen te kunnen doen,
de peur.
Pop-
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POP
Popeling, vr, trembkment de pear, battement
de coeur,
Popeleije of popelsij , vr. (oud w. voor beroerte), apoplexie.
Popje , o. kleine pop, petite poupie, f: —,
Jong geboren kind , poupon, . pouponne,
gekje, un propret,
f: Een opgefchikt
waarnit een kapelletje of
rine proprette.
uiltje, enz, groeijen moot, ehrysalide, f.
tonnetje van eenen zijworm, coque (de
ver de sole).
Poppen, o. w. (ik popte, heb gepopt),fouer
avec une poupee; fig. mallen , badiner
foldtrer avec une
Poppengoed , o. kinder fpeelgoed, des babioles, f: jouets d'enfants, in. pl., bimbelot , m.
Poppenkleeren, o. meerv. , habits de poupdes.
tn. pl.
Poppenkraam yr. boutique de poupies, do
jouets, de bimbelotier.
Poppenkramer , kinderfpeelgoedmaker, bimbelotier,, poupetier, tnarchand de pollees
et de jouets.
Poppenkraruerij , yr. kinderfpeelgoedmakerij
bimbeloterie.
Poppenmaker ; zie Poppenkramer.
Poppenfchool, vr. icole de .petits enfants.
Poppenfpel, 0. jeu de marionettes,
Poppenfpeler, m. joueur de marionnettes.
Poppenwerk, o. babioles f: col:fie/lots, tn.
, ligte timmerraadje , ouvrage peu sopl.
lide , fait a la legere , ouvrage de carton , tn.
Foppenwinkel, m. boutique 'de poupies , de
jouets d'enfants , f:
populier , m. populier, populierboom ; penplier.
Fopulierblad, o. feuille de peuplier, (in de
wapenk..), pannelle , f: 1-11j voert drie gaffel-kruisvormige populierbladen in een wit
veld, it porte d'argent a trois panelks, posh.: en pazrle,
Popuiierbosch, o. tremblaie, f:
Topullerlaan , vr. allie de peupliers.
Populiertak, m. branche are peuplier,, f.
de Apoth.) populeum,Populierzaif; vr.'
(lees pop:dome).
=Porder, in. die remand *smorgens vroeg opwekt, door het kloppen of ,bellen aan 4e
deur, reveilleur.
Foreushiid, vr. powite.
Rorei, Porrei of Prei, yr. poiretu,
f'orfier of Porfierfteen , o. porphyre, tn.
Forijzer, o zie Pook.
porrgn, b. w. (ik porde, heb gepord), aanzetteu, ,aandrijven, exciter, inciter, ani.
mer,, presser, pousser zie Aanporren. —
aan de deuress der huizen kloppen of bellen,
cm tierzelver bewoners te doen ontwaken ,
(vooral in Anifterdam), reveiller en sonnant
oft en frappant aux portes fteken, porter ou donner :in coup d'epee, de couteau,
etc. a q. q. dans quelque parole du corps.
Porring,. yr. aanzetting, aandrijving, excita-,
tion , Incitation , action de presser qupousser.
Forfelein, o. zeer fijn aardewerk, porcelaine,
f: Japaansch japon, In. porcelaine de la
Chine. Het Sineesch —, door Peen en andermaal opkoken , het aanzien van Japanach
seven, japoner.
Forfelein, yr. een bekend plantgewas, pourpier, m.
Porfeleinaarde, yr. terre pored-cane.
Porfeleinen, b. n. de porcelaine.
Porfeleinfabrijk, yr. fabrique de porcelaine.
Porfeleinkas, yr. armoire a mettre la porcelaine.
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Porfeleinmaker
—verkooper , plated'.
bakker, faiencser.
Porfeleinmosfel, vr. (in de nat. gesch.)porcelaine.
Porfeleinfchelp, yr. (in de nat. gesch.) pucelage, on.
Porfeleinwinkel, m. boutique oi Pon vend de
la porcelaine.
Porfeleinzaad, o. semence de pourpier,
Port, o. brief—, port de lettre, in. Gij moet
het — van den brief betalen, it vous faut
payer le port de la lettre.
Portaal, boofdingang van een gebouw,
enz. portal!, tn. voor — eener kerk, ingang , porehe, tn. Vij ging niet in de kerk,
bij bleef in het — Haan, sl n'entra pas dans
Peglise, it se tint -au porche, voorhuis,
vestibule, in. Hij bleef in het — of voorhuis, it demeura dans le vestibule.
Porte, vr, eigenlijk , de poort van het paleis
des Turkfchen keizers; voorts het paleis
zelf; wijders het hof, dat aldaar vergadert,
anders de Ottomannifche porte ; en eindelijk
het geheele Turkfche keizerrijk, Porte, Porte Ottotnane. gusland was in oorlog met de
, la .Russie fut en guerre avec la Porte.
Portelen , o. w. (ikportelde , heb geporteld),
opborrelen , koken, boicillonner.
Portelwei, vr, petit lait, no.
portie , vs. (ond, w.) een deel, aandeel;
portion, partie parcelle, part d'un tout.
De erfgepamen hebben het goed in vier poi.tien verdeeld, les heritiers ont parta#
bien en quatre portions. —, eten (in een
klooster) pitance.
gemeene burger maaltij.d 1' ordinaire d' en bourgeois , Blijf
bij ons op de —,. rester chez nous a la fortune du pot. Hij heeft reeds zijne gewone
wijn, it a deja son ordinaire de von.
Fortier, m. poortier, poortopzigter, poortbewaarder, portier. — (in de oude gefch,
bij de EtoliErs) , poldmarque. —, deurwachter aan de huizen van groote heeren,
suisse. — van het ferail, capigi ; en de opperite derzelver beet, cant bassi.
Fortier, o. de wederzijdfche deur van eenrijtuig, portiere de earosse, de voiture
Portierglas, o. glace de voiture, f.
Portierhuisje, o. porterie, loge , f:
Portierluik, o. klein deurtje of venfiertje in
eene andere groote poort, deur of venfter,
guichet, op.
Portierfchap, o. office, tn. charged° portier,f.
Portierfter, Portierfe of Portiersvrouw, vr.
portiere. De — van een genootfchap, gild,
la portiere d' tine communaute.
Fortret, o: (ond. w.) afbeeldfel, beeltenis,
portrait, on. Een — in olieverw, un porun portrait a huile. Een gelijkend
trait ressemblant. Hetgeen een raakt,
portraitique. Kunst van portretten te maken ,portraiture, f.
Portretfchilder, m. peintre en portraits , en
miniature, portrasteur, portraitiste.
Portant-bin , yr. (fcheepsw.) boegtouw, capdelette.
Portvrij , o. port franc, no.
Pos of Post, yr. klein vischje , chabot, tn.
Post, 431 . ffij1 van eene deur, poteau, moncant, jambage d'une porte. — van een dakvenfler, ftandplaats, bijzonder
in het krijgswezen, , poste, tn. De foldaat
was niet op zijnen —, le soldat n' etait pas
a son poste. Het leper fiaat op eenen voordeeligen
Partner occupe an poste avantageux.
voor fctildwacht., sentinelle,
postei
, ambt, waardigheid, bediening,
be-
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beroep, charge, f. emploi, office, poste,
en. Hi) bekleedt eenen, — van veel lieden
benijd, it occupe un ,poste envie de bleu des
gens.
neemt zijnen — goed waar,
s' acquit bier de son emploi. Hit verrigt den
—, (de bediening), van geheimfchrijver,
it fait 1' office de secretaire. Eenen (een
ambt ,) nederleggen, se defaire d'une charge. de plaats, waar paarden en boden
in gereedheid fiaan, om menfchen , brieven ,
enz. te vervoeren, bureau de postes,
poste, f. Breng dezen brief naar den —,
apportez cette lettre d la poste. De — is
nog niet aangekomen, la poste n' est pas encore arrives. Hebt gij den brief met den —
ontvangen ? avez-vows reps la lettre par la
poste ? Ik zal u met den —fchrijven, je vans
ecrirai par la poste. De rijdende
is
courrier. — van eene rekening, article, m.
partie De — op uwe rekening that nog
te betalen, 1' article de votre compte est encore 4 payer. Betaal hem dezen kleinen —,
payezlui cette petite partie. Eenen fchulden — in de rekening laten openthan, laisser une partie, un article en soufrance. Hij
had eenen *an duizend gulden te ontvangen, it avait d recevoir eye partie de
mille florins. Zijne boeken met dubbele pos.
ten houden, (1taliaansch boekhouden) tenir
ses livres 4 _parties doubles. Te rijden ,
courir, prendre la poste, aller en poste;
fig. per —, gezwind, avec , d la hdte, en
grande hate. Brief op de— terugblijvende,
blijvende liggen, tot hij worth afgehaald,
poste-restante.
Postbediende, m. ()Pier on commis de poste,
employe la poste.
Postbode , m. courrier, postilion, ordinaire,
tn. poste, f. Ik zal u met den eerften —
fchrijven , ire vous ecrirai par le premier
ordinaire. —, bode , boodfchapper te paard,
te voet, messager d cheval , d pied; zie
Postrijder.
Postbrief, m. lettre qui va par la poste, venant
par la poste , f:
Postchais of Kales, yr. chaise on cakche
poste.
Postdag , m. four de paste ois de courrier, ordinaire. Ik zal u den naasten — antwoorden , fe vans repondrai au prochain ordinoire.
Postelein ; zie Porfelein.
Posteren, b. w. (ik posteerde, hub geposteerd), plaatfen, flellen, poster , placer.
Zich —, se poster , se placer.
Posterij , vr, maison de poste, poste aux chevaux; zie Posthuis.
Postgeld, o. port de lettres, m. frais deport,
tn., pi.
Posthoprn of horen , m, cornet de postilion.
Posthuis, o. postkantoor, paste aux lettres, f.
bureau de poste, m.
Postjongen, m.; zie Postrijder.
Postkaart , vr. carte de poste. —; zie Postlijst.
Postkales; zie Postchais.
Postkantoor; zie Posthuis.
Postkar, yr. charrette de poste.
Postkarretje , bodenwagentje , o. messagerie , f.
Postknecht; zie Postrijder.
JPostkoets, yr. fnelwagen, diligence.
Postlijst, vr. la liste des lettres qui se trouvent dans la malls du postilion, le hordereau des lettres.
Postlooper of postrijdee , postknecht, m.
postilion, courrier.
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Postmeester m, maitre de poste; chevaucheur.
Postmeesterfchap, o. charge deo maitre de pos.
te, f.
Pqstmerk, 0. timbre tie poste, tn.
Postpaard, o, cheval de poste , mailier,,
Postpapier, o. papier 4 lettres , de poste, ns„
Postregt, o. drat d'entretenir des poster;
droit do relais , tn.
Postreis, vr. journde de poste.
Postrijder, m. _postilion pour la poste a cheval , courrier.
Postfchijn, m. certificat de poste.
Postichip, o. paquebot, tn.
Postfchrijver, m. secrdtaire ou commis de
poste.
Postscriptum, o. (ond. w.) (P. S.) nafchrift
(in brieven), post-scriptum , tn. apostille,f.
Postfial, o. ecurie ou stable pour les chevaux
de poste, f.
Postitiji, vr. zie Post in de eerile beteekenis.
Kleine —, potelet, in.
Posttijding, vr. nouvelle apportee par la paste.
Postuur, o. geftalte,houding van het ligchaam , plaatfing, figure, posture, taille;
attitude, f. port,
Postwagen, m. chariot de poste, coche,
diligence, f
Postweg, m. grande route , f. chemin de poster.
Postwezen, o. affaires concernant les postes,
f. pl. la direction des posses.
Pot, m. keukengereedfchap , pot. Aarden,
koperen —, pot de terre , de cuivre. Kleine
koperen — met eenen heel en drie poten,
caquerole, caquerolle, f: ou caquerolier.
Een — vol, tine poste. Men heeft hem
eenen — vol water op zijn ho yd uitgegoten, on lui a fete une potee 'eau sur la
tite. Spr. w. Er is geen — zoo fcheef, of
er past een dekfel op, it n'y a si michant
pot, qui ne trouve son couvercie ; zie Dekfel. Den bond in den — vinden (te laat
komen), venir trop tard pour diner, diner
par coeur. De — verwiit den ketel, dat
hij zwart is; zie Ketel. fig. Een eenvoudige
(fpijs die in den pot wordt bereid, poe
ordinaire, simple, la fortune du pot.) nit
den — doen, depoter. —, geld, '(lat men,
in zekere fpelen, bijeen legt of inzet, on}
het te trekken of te verteren , poule, enfeu. In den — zetten, mettre A la poule,
I'enjeu. Den — trekken of winner, tirer,
gagner la poule, Penjeu; fig. Den — trek,
ken of verteren, (ergens kwalijk afkomen),
eprouver des desagrements ; zie verder
met — zamengeftelde woorden, als: Arch:
— Bloem—, Spaar—, enz.
Potaadje , yr. potaadje , een mengfel van fpijs,
potage, m.
Potaarde , yr. glaise, terre glaise, argue. —
kneden, met — beffrijken, corroyer.
Potasch, yr. cendregravelie, potasse.
(bij
de zeepzieders), satin, m. Grondftof van
potasium, ns. Gezuiverde Engelfche
—, potasse (potasche) perlasse.
potaschmaker,, m. salinier.
Potdekfel, o. couvercle de pot, tn.
Potdoek, o. toiled torchon , f.
Poten, b. w. (ik pootte, he b gepoot), planter. Kool aardappelen , planter des
choux, des pommes de terre. Jorge visch in
eenen vijver — of zetten , empoissonner,
aleviner, un itang, un vivier.
Potentaat, m. (ond. w.) mogendheid, vorst
opperheer, potentat, souverain.
Poter, m. planter, kweeker van boomen,
planteur.
Po-
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Potertjes, o. meerv. kleine aardappelen , gefchikt om gepoot te worden , peates po,rnnoes de terre propres a etre plantees.
Potgeld , o. argent mignon, m.
fondeur de pots , de marmites.
Potgieter,
Pothengel, o. anse de pot , f. Een hengfel ta
( in de waeenen pot maken , anser.
penk.) corniere , f.
waarin
wel fchoenf:
—
Pothuis, o. echoppe ,
lappers zitten te werken , bouge, m.
Potje, 0. petit pot, no. Spr. w. Er flaat een —
voor u te vuur ! attendez-vous a etre puni,
e; fig. Een — of beursje maken , geld nitleggen , boursiller. Schilders aarden—, godet, m.
Potjebeuli ng , y r. grutten met rozijnen gekookt , du gruau cult avec des raisins secs.
Poting, yr. action de planter, plantation.
empoissonne—vanischejr,
'vent , m.
Potkaas , yr.., witte kaas, fromage a la .pie.
Potkijker, gierigaard. lekkerbek , m. friend
gut examine les pots; grigon;—, koksjoagen,
jouille-au pot.
Potlepel, Pollepel, m. cuiller a pot , f.
Potlood, o. teekenkrijt potloodpen , crayon,
tn. Met — ttekenen, crayonner. — mooderts , plombagine , mine de plomb , f. — kalamijnfleen
Potlooden,..b. w. (ik potlOodde, heb gepotlood), kagchels noircir des pales avec
de la cadmie.
Potmispel, m. sorte ,es_pece , de nefle, f.
poterie. ( KagPotoven, in. four a potter ,
chel).
pate
en
pot,
m.
yr.
Potpastei,
Potpenning , m. potituk, medallic curieuse,
Pots; zie Poets.
Ekitsachtig; zie Potfig.
Potfcherf, vr. tot de pot, tesson, m.
Potfenmaker,, m. boon, bateleur, jongleur,
polichinel, arlequin, baladin 5 farceur , matassin, jodelet , plaisant , etc. ; zie Hansworst. Malle — , turlupin.
laffe kartsPotfenmakerij , yr. arlequmade.
wij1 , baladinage, m. ; zie Pots.
Pcitfenmakersd ans , m. pantalonnade, ariequine,.!
Potftuk; zie Potgeld.
Potfuiker, tn. :acre en pot.
Patten, b. w. (ik pottede , heb gepot), mettre‘ de Pargent,4 part, de cote ,-Pipargner,
thesauriser.
Pottenbakker,, m. potier.
Pottenbakkerij , yr. poterie.
Pottenbank, pottenkas, yr. dressoir,, m. armoire 4 vaisselle , f.
Pottenkraam, yr. boutique de poterie.
POttenmarkt, yr. marche a la poterie, m.
Pottenfchuit, yr. barque chargee de potcries.
pottenwinkel; zie Pottenkraam.
Potter, m. celui qui dpargne, amasse de Pargent , aniasseur,, thfiauriseur. fchraper,
thesaurisateur.
Potvisch , m. mastvisch , cachalot.
Pover, b. n. (ond. w.) zie Arm.
Praaijelf, b. w, (ik praaide , heb gepraaid),
preijen (fcheepsw.),, iemand op zee outmoeten en hem fpreken,
( zeew. ) ba'teau qui hole les
Praaifchuit ,
&laments' entrants ou sortants.
r.
pracht;
vertooning van grootheid
Praal, y
en laister, pompe, magnificence. - in kleederen, huisraad, enz. pi affe.
Praalbed, o. pronkbed, lit de parade, m.,
Praalbeeld, 0. statue, erigee en I'honneur de
q. q.
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Praalboog, m. arc de triomphe.
Praalgewaad, o. habits de cdremonio, tn. pl.,
costume de triomphateur, tn.
Praalgraf, o. mausolde, f. Ledig
cenotaphe , m. — des ouden , sarcophage, m.
Praalhans , m. fanfaron ; zie Pogcher.
Praalkoets, yr. char de triomphe , m. earosse
de parade, m.
Praalitoel, m. siege triomphal.
Praalftoet, m. cortege, de triomphateur.
Praalzetel, m. ; zie Praalfioel.
Praalziek Praalzuchtig , b. n. qui aime l'os.
tentation, glorieux , se, orgueolleux, se.
Praal- of Pronkzucht 5 yr. fnoeverij , ostentation, jactance.
Praam , m. angst, verdrukking , _oppression,
anxidte , detresse,
Praam, yr. (fcheepsw.) foort van fchouw,
ligter, prime, gabarre, f. bac, 191. - op
de Garonne, filadiere.
Praat , m. gefnap , gekal, caquet, babil , M.
jaserie, f: fam. bavardage. Gij hebt te veel
praats , vous avez trop de babil; vous jasez
flop. 1k heb Been — voor je n'al rien
a vow dire. Heb zoo, veel praats niet, ne
faites pas tant Pentendu. Malle —, des sottises, des balivernes , des sornettes , f. pl.
quodlibet. Gemeenzame praat , gekout , confabulation; fig. Gekke —, billevefees ,
pl. fam. IJdele loopje , calembredaine.
—, redo, gefprek , discours , entretien,
propos.
Praatachtig , b. n. babillard, e. bavarde, e.
verbeux, se, fam. causant , e.
Praatal, m. zie Babbelaar.
Praatje , o. gemeenzaam gefprek , entretien,
tiiscours familier, in. fig. fam. Zotte praatjes vertellen , conter des fagots, des fadaises.
Kinderpraatjes contes d'enfants no. pl.
Praatjes voor de vaak , des babioles a tier, tn. pl. des sornettes ; f. pl.
mir
Het is maar een ce n'est qu'un bruit;
fpr. w. Praatjes vullen den buik niet, ventre
affame n'a point d'oreilles ; tout ce babil
ne vaut rien.
Praatiter , Praatmoer , yr. babillarde , causen.
se , jaseuse; zie Babbelaaraer.
Praatitoel , m.
fam., Hij zit op zijnen— ,
it ne fait quo causer ou babiller.
Praatvaar, zie Prater.
Praatziek Praatzuchtig, b n. qui aime el causer , a babiller , loquace ; zie Praat.
achtig.
Praatzucht , yr. babil, tn. bavarderie ,
quacite ; fig. ddmangealson de parler, f.
praatzuchtig, b. n. zie Praatachtig, Praatziek.
Praauw,, m. een nit eenen uitgeholden boom
gemaakt vaartuig , kano , canot, bacassas ,
tn. pirogue, f.
Pracht yr. praal , pompe, magnificence, somptuositi, splendour, f. faSte , m. apparat,ni.
—, overdaad , m. luister,, glans,
lustre, m. Buitenfporige , luxe asiatique.
Prachtig, b. mpompeux, se ,magnifique, somptueux , se, spiendide, fastueux, se.
Prachtiglijk , bijw, pompeusement, magn:fiquesnout , splendidement, fastuensement, sompkoninklijk, roydtueusement, superbement.
lement.
Prachtvertooning, yr. italage de magnificence, m.
Praetor , m. (in de Rum. ,gefch.) veldheer,
landvoogd, preteur.
Pragchen , o. w. (ik prachte , heb gepracht),
vleijend vragen , bedelen, demander q.
d'une maniere cajofante. Eertijds, gieriglijk bij een fchrapen, (om een' duit dood
blij-
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1)1:liven) leaner, Lacher d'attraper d'une maniere basse.
Pragcher, m. fchraper, usurier, ladre, fessemathieu.
Pragcherij yr. fchraperij, Mine, users, lestnerie.
Praktijk , y r. (ond, w.) uitoefening,pratique,
exercice, m. Die geneesheer heat veel —,
ce medicin a beaucoup de pratiques. Die notaris veritaat de ce notaire entend la
pratique. Men moet de — bij de befchouwing voegen, ii fact joindre lapratique
la theorie. listige handel, des menses,
f. pl. ruse pratique sectete. Naar de —,
in de beoefening, bijw. atiquement.
Praktikabel, b. n. (Ond, w.) doenlijk, nitvoerlijk , praticable.
kraktiferen, b. w. (ond. w.) (ik praktifeerde
heb gepraktifeerd), beoefenen , uitoefenen,
prat:quer, exercer, professer (la medicine,
etc.) —, van eenen advokaat, frequenter le
barreau.
uitvinden , inventer.
Praktiziln ,
( ond. w. ) praticien; proce-e
t eur.
Praktizijnskantoor, m. bureau de praticien,
(d'un avocat, notaire, etc.) etude, f.
Praktizijnswerk, m. pratique , f.
Pralen, 0. w. ( ik praalde, rich gepraald),
vertooning van grootheid en luister waken;
paraitre avec magnificence, avec faste, brilkr,, faire parade. —, fnoeven , iich beroemen , pogchen , se vanter, faire des fanfarontiades , des rodomontades,- se targuer;
zie Pogchen.
Praler, fn. celui qui fait parade de; se vante,
fanfaron, rodomont.
Pralerij , yr. pogcherij , rodomontade, fanfaronnade , jactance.
Pram, yr. borst van eene vrouw, teton, tn.
mamelle.
Pramen , b. w. (ik praamde, heb gepraamd),
drukken, prangen , opprimer, presser , tourmenter,, vexer.
Praming, yr. drukking, oppression, vexation.
Prang, vr. knelling, drukking, action de serrer,, .de presser ., f. serrement , tn. fig. op.
press:on, vexation.
Prangen, b. w. (ik prangde, heb geprangd),
knellen, drukken , serrer, presser ; fig. opprimer, oppresser, vexer. —, o. w. (fcheepsw.)
voor, tegen den wind oplaveren, pincer (le
vent). iVlijne fchoenen — mij (knellen mij )
aan de teenen , mes soulisrs me serrent les
orteils.
Pranger, m. prangijzer, cancan. (bij den
hoeffmid, neusntjper , torche-nez, tn. morallies , f. pl. —, yang van eenen windmolen , freine; zie Molenpranger.
klemhaak (bij fchrijnw.) sergent.
Pranging, vr, serrement, m. zie Prang.
Prangmolen ,
Gemeente of dwangmolen ,
insulinbanal.
Prangwortel,
flalkruid , osfebreker,, arreteboeuf, tn. bugrane f.
Prat , b, n. hoovaardig, trotsch, orgueilleux,
se, Fier, ere.
-Praten, o. (ik praatte , heb gepraat) causer, s'entretenir familierement, discourir;
(in den gem. Tpr. tr.) confabuler. Hij weer
wet to
salt bien discourir.
fnappen, babiller, laser.
Prater, m. causeur; babbelaar, discoureur,,
verbiageur, contour; proneur. Gemeenzaine
—, fain. confabulateur. Wijdloopige —, albefchik , tatillon.
Pratten, 0. w. (ik prattede , heb geprat),
pruilen misnoegd, zijn, bonder, faire le
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mine. —, zich verhoovaardigen ,s'enorgueillir. — twijfelachtig than , halter, etre en
suspens , incertain, irresole.
Pratztekte, vr. kwijnende ziekte, maladie
lente.
Pranwel, yr. zie Wafel.
Precies, bijw. Cond. w.) ftipt, précis;
e. exact, e, fixe; bijw. precisetnent, exactetnent.
Precipitaat , o. neerploffing ; de droes bij scheikundige ontbindingen, het bezinkfel, pricipite , m.
Predestinatie, vr. (ond. w.) (in de godgel.)
voorbefchikking, predestination.
Predestineren, b. w. (ond. w.) ik predestineerde, heb gepredestineerd) (in de godgel.)
voorbefchikken , voorbepalen , predestiner.
God heeft de uitverkorenen gepredestineerd,
Dieu a predestine les emus.
Predikambt, o. office de ministre, de predicateur , de pasteur, tn. ministers ecclisiastique, m. cure, f: Vergadering der predikanten bij -de hervormden, ministare,
Predikant , m. leeraar van de godsdienst, tninistre, predicateur,,pasteur.
Predikantsplaats, yr. place de ministre, de
predicateur, de pasteur.
Predikatie , yr. preek, leerreden , sermon,
preche, tn. predication, f. Boet na de
mis , prone, m. —, die der oudvaders , kerkvaders, homelie. De, fchoonile —n der kerkvaders zijn die van den H. Chrijsostomus
en Gregorius, les plus belles homelies sont
celles de Chrysostome et de Gregoire.
Predikatien-boek o. verzameling van predikatien , sermonnaire,m. Verzameling van feestpredikatien der paufen , (in de kerk. gefch.)
sermologue ou sermologe, tn.
Predikdienst ; zie Predikambt.
Prediken , o. (ik predikte, heb gepredikt)
preken, godsdienftige leerreden houden ,
pricher, annoncer la parole de Dieu,apostoli.
ser * fig. fain. voorprediken, beftraffen,
lange vermaningen doen , proner, sermonner.
Spr. w. voor den geleerden is goed —,
a bon entendeur pen de paroles. Gij predikt
voor dooven, (uw gezegde heeft geenen
vloed), vous préchez dans le desert.
Prediker , m. preker, predicateur, ministre de
l'evangile;—, herder , leeraar, pasteur. fain.
sermonneur. — van Salomo , ecclisiaste.
Predikheer , Preekheer, m. (bij de Roomschgez.), frere précheur; predicateur (chez
les Cath. Rom).
Prediking , vr. predication.
Predikftoel, m. preekiloel, chaire, f:
Preek, yr. sermon, preche, tn. predication.
Preektrant of flip , m. style de la chaire, maniere de precher.
Prefect ,
itedehouder, landvoogd, prefet.
De onder —, le sous-pt efet.
Prefectfchap , o. itedehouderfchiP , preTectuur,
prefecture, f.
Prei , y r. porei , porrei, poireau, on porroan, in.
Preijen ; , zie Praaijen.
Preken ; zie Prediken.
Preker; zie Prediker.
Prelaat, in. kerkvoogd, hooge geestelijke
ambtenaar,, prelat.
Prelaatfchap, o. prelature, f.
Preliminairen, vr. meerv. (ond. w.) voorafgaande vredespunten, priliminaires de la
paix.
Preluderen, o. w. (ik preludeerde , 110 gepreludeerd), (mid. w.) (in de muzijk),
vooruit fpelen), priluder. Hij houdt en
11/1 m m
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voor to beginnen,
Pretenfie , yr. (ond. w.) vordering,
van om lang te •
aanfpraak , pretention. — regt, droit, titaime a prdluder long-temps avant de comre, m.
mencer.
Premie, yr. (ond. w.) prijs, prix , tn. re- Preurelaar, in. mompelaar, knorrig mensch,
grondeur, grogneur,grognard,marmotteur.
compense. — van asfurantie verwaarborPreutelaarfter, vr. grondeuse, grogneuse.
ging , prime d'assurance.
Prent , of Print, yr. eene afgedrukte teeke- Preutelen , o. w. (ik preutelde, heb gepreuteld), marmotter ; zie Prevelen.
opborning, afbeelding, estampe. plaat , planrelen, bouillonner.
che , image. Hij is een liefhebber van
prenten, tl est curieut en estampes , ama- Preutelgeld, 0. kleingeld, petite tnonnaie,
menuaille, f.
teur d'estampes. Er zijn verfcheidene —en
of platen in dit bock , it y a plusieurs Preuteig, b. n. d'humeur grogneuse, grondeur, ease, grogneux, ewe.
planches dans ce 'lyre, it y a plusieurs estampes , images dam ce livre. plaat in Preuteling, yr. grogneuse, f grognement , m.
het koper gefneden , gravure en taille-douce. Preutelwerk, o. kleinighed.en, wisjewasjes,
bagatelles, Wailes, f: pl.
Geetfte — of plaat, taille-douce a ream
Preutsch, b. n. trotsch , hoogmoedig, waan.
forte.
wijs, fier, ire hautain , e. orgueilleux , se,
Prente-boek, o. livre d'estampes, tn.
prude; bijw. Nrement, hautainement.
Prenten ; zie Inpre-nten.
Preutschkeid , vr. hoogmoedigheid, \enz. fierPrentenkraam, vr. boutique d'estampes.
, arrogance; pruderie.
Prentkonst, vr. het plaatfruiden , gravure,
(bij plaatfn.)niez Pre velaar,, m. marrnotteur; zie Preutelear.
taille-deuce. Zwarte
Pre velenb. w. (ik prevelde , heb gepreveld),
zo-tinto, m.
mompelen, binnen 'smonds praten, marmotPrentverkooper , m. marchand d'estampes ;
ter- parler entre ses dents ors doucement.
imager.—, kwantfelaar in prenten, fchildeyr. action de
entre ses dents,
Preveling,
'
riien , brocanteur.
on de marmotter.
Prentwinkel, m. boutique d'estampes , d'imaPrevelmis, yr. ftille mis, 'nesse basse.
ges, etc. f:
Prieel, o. een groen plekje gronds, dat door
Presbijteriaan, m. en yr. presbijteriaansch,
loofwerk overfchaduwd words ; bijzonder een
presbytetien, no. De presbijterianen zijn
lusthuisje, dat uit lommerrijk geboomte za.
den bisfchoppelijken tegengefteld, les presmengefteld is, pavilion, cabinet de verdure
byteriens sont opposes aux episcopaux. De
en. tonnelle, f. petit berceau, m.
presbijteriaanfche kerk , l'eglise presbytePriegel, priegelitok m. knuppel, gourdin,
rienne.
baton.
presbytirianisPresbijteriaanfche leer , yr.
Priegelen ; zie Kioppen , Slaan , Afrosfen.
me, m.,
Prefenning, yr. (fcheepsw.) geteerd zeildoek, Priem, m. een fpits ijzer, waarmede men gaten boort, poll:con; vierkante — (bij de
prelart , m. braie.
moordpriem,
art. ) broche cart*, f.
Prefent, b. n. (ond. w.) tegenwoordig aanpoignard, stylet; zie Dolk. — der vuarwerwezend , present, e.
ked, pique-chasse, f. — der fpeldenmakers,
Prefentie , yr. (ond. w.) tegenwoordigheid,
repepion,— , waarmede men de kaardebollen
presence. — geld , droit de presence , m.
ontdoet van de wol, curette, f. fingers —,
Prefident,
prefes (ond. w.) voorzitter,
wetitaal, fusil.
.president. Hetgeen tot eenen voorzitter
Priemen, b. w. (ik prieinde,. heb gepriemd),
behoort, hem aangaat, presidental, e.
percer avec un poincon , poquer.
Prefidentfelap, o. (ond. w.) voorzitterfchap ,
presidance,
Priester, prétre. Arnie — , ca.pelan.— van
de christehjke leer, doctrinaire. OnwaarPrefidentsfloel, in. siege no. chaise de presidige —,presto/et.',Mahomedaanfche—,iman.
dent, f.
, papas.
— in Siam, talapoin. Oosterfche
Prefidentsvrouw, yr. presidente.
Prefideren, o. w. (ik prefideerde, heb gepre— van Cijbele , corybante.
fideerd), (ond. w.) voorzitten, presider. Priesterambt , Priesterfchap, Priesterdom, o.
prétrise ,f. sacerdoce,no. geestelijkheid ,
1k prefideer in de vergadering van ouderlingen , je preside a l'assemblee des anciens.
clerge ,
Presmeester, m. (in Engeland), aanwerver, Priesteres, yr. of priesterin, pretresse.
recruteur.
Priestergewaad , o. of rok, tn. habit, veteoverrek van eenen
ment sacerdotal , on.
Presfen , b. w. (ik preste , heb geprest) iemand tot de krijgsdienst dwingen, enreler,,
priester, soutane, f. Korte priesterrok , souaire
servir
par
force,
lever
les
gees,
mettanelle,
f.
f
tre en requisition
perfen, presser.
Priesterin ; zie Priesteres.
werver, enreleur.
Priesterlijk, b. sacerdotal, e. Priesterlijke
•Presfer,
gewaden , kleederOn, ornements,vétements ,
Presfing, yr. enrelement force, m. action de
habits sacerdotaux.
presser , prase, levee, requisition, conscription, f.
Priest erorde , yr. ordre de prdtrise,
Prestant, m. voornaamile en grootfte orgel- Priesterfchap ; zie Priesterambt.
Priesterwijding, yr. ordination.
pijp. , prestant.
Prestimonie , yr. (ond. w.) privaatflichting Prij , vr. kreng, dood aas , charogne. fig. on(tot onderhoud van eenen priester) prestideugend vrouwmensch, carogne.
monie, en wat hiertoe behoort , heet pros- Prijken, o. w. (ik prijkte, heb geprijki),
pronken, faire parade, briller, se pavaner,
timonial , e.
firer vanite. fam. se parader. Het land
Prefumeren, (ond. w.) zie Vooronderftellen,
prijkt met fchoone vruchten, le pays &ale
vermoeden.
Pretendent, vorderaar, eifcher, bijzonder
de beaux fruits.
waarde van een ding in handel en
aanfpraak maker op de krbon van een rijk, Prijs,
pretendant, yr. preondante.
wandel, prix, no. valeur, , Wat is de
pretenderen , (onol w.) zie ,Eifchen, Vorde— van dit dock ? quel ,est le prix de ce
Jen Aanfpraak maken.
drap ? lets v9or eenen geringen of fpot —,
voor
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voor den markt
voor den inkoop
voor den vastgeftelden koopen, acheter
q. ch. a vii prix , au prix contant ,
au prix de marchd , a pHs fixe. Zeg
mij den naasten dites mot le plus juste
prix. Onder den — verkoopen, vendre
non prix. Zij zijn het omtrent den — eens
geworden, ils sont convenus du prix. Hij
heeft hem den —, de waarde daarvoor gelof,
geven, it lui en a payd la valeut.
eloge, m.
roem, eer, louange, gloire,
belooning, aanmoediging,prix, m. recompense, f. Men heeft hem den — toegewezen, toegekend, on lui a adjuge le prix.
Mijn noon behaalde den eerffen —, mon fils
remporta 1c premier prix. Tweede —, belooning, die men geeft aan hem wiens werk
het bekroonde het eerst evenaart, accessit.
— in eene loterij , prix. genomen
fchip , prise, f: Op — flellen, mettre
prix. Ergens — opftellen , apprecier ,
priser. Ik flel (op —, (waardeer) zijne
vriendfchap , j'apprecie son amitie. geven, prostituer. Zij heeft hare eer —, ten
beste, gegeven, elle a prostitue son honneur.
Zich zelven aan de ondengd
geven , (overgeven) , s'abandonner au vice. Om —,
bijw. a Penvi, a qui mieux mieux.
Prijsbederver, m. gtite-metier.
Prijsbepaler; zie Pfljzeerder.
Prijscourant , m. prix courant, tarif.
Prijsje, o. petit, bas prix, m. lk heb het
gekocht, je
ached a bas,
voor een
a petit rpix; —1oftuiting, petite louange,
Prijsmeester, m. maitre de prise.
Prijsopgaaf, yr. question proposde pour le prix,
mese au concouts.
Prijsfchip, o. prise , f.
Prijsfelijk, b. n. louable, digne de louange,
d'eloge ; estimable.
Prijsuitdeeling, yr. distribution des prix.
Prtjsverhandeling, yr. piece qui a concouru
pour le prix qui a rempot td le prix.
Prijsvraag; zie Prijsopgaaf.
Prijswaardig, Prijzenswaardig; zie Prijsfelijk.
Prijzeerder, m. priseur,, taxateur, estiniateur,
Prigeerfter, yr. zie Waardeerfter.
Prijzen, 134 w. (ik prees, heb geprezen), loyen , roemen , &ever, exalter, vanter, glorifier. lk moet zijn gedrag
act que le' lone sa conduite. Men heeft
f
hem hemelhoog geprezen , on Pa eleve jusqu'aux nuts. Gods heiligen naam (verheerlijken), exalter le saint nom de Dieu.
Het past niet zich zel,ven te ne sied
pas de se vanter soi-mime. God zij eloofd
en geprezen , Dieu soit loud et glore e. Els'entre-loner.
kabider
Prijzenswaardig; zie Prijsfelijk.
Priizeren, b. w. (ik prijzeerde, heb geprijzeerd), waarderen , fchatten , apprecier,
priser, estitner, eyaluer, taxer, mettre
prix.
Prijzering, yr. taxation, appreciation, estimation, evaluation, mist 4 prix.
Prijzing , yr. louange, f, Ologe, ne.
Prik , m. de daad van prikken , een fleek,
pig:2re, f. coup (de pointe.) Een — met
eene fpeld, tine piqure d'epingle. Hij gaf
hem eenen — met het pennemes , it Jul porta
tin coup de canif. Een — met een lancet,
un coup de lancette. aan eenen priktol ,
pointe de fer au dessous d'une toupie, f. —,
zekere visch, waarmede men kabeljaauw
yangt , negenoog, lamprei, lamproie, f.
Spr. w. Men moet de prikken levend houden, (men moet de taken aan den gang en
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fate: Mir tout
In goeden ftaat houdent
en bon etas. amandel, die nog in den
bast zit, arnande en cosse dure. — met eene
vork , of zoo veel als men met eene vork
prikt, fig. een weinig, ce que Pon petit
prendre avec la fourchette. Een prikje falade , un pen de salade. Spr. w. of fig. Hij
assemble
gelijkt zijnen vader op een'
parfaitement a son pert. Hij verftaat dit
op een'
juist, it entend cela a merveille,
au bout du doigt, parfaitement bien.
Prikkel, m. prik, angel, ook op bladeren als
van hulst, aiguillon. —, angel der bijen,
aiguillon des abeilles.
prikflok der osfendrijvers, aiguillade, f: ftekel, (in
de kruidk.) piquant. — fig. aanfporing,
aanzetting tot lets, aiguillon; zie Prikkeling in de derde beteekenis.
Prikkelbaar, b. n. irritable; zie Prikke.
lend.
Prikkelbaarheid,vr. irritabilite. -- (in de
geneesk.) incitabiliti. Het galvanismus
heefc het vermogen de — te verwekken, le
galvanisme a la faculti d'exciter Pirritabilite.
Prikkelen, b. w. (ik prikkelde, heb geprikkeld), prikken, piquer, picoter ; zie yrik.
ken. Waterachtige vochtigheden , die de
huid —, des sdrositis qui picotent la peat'.
kittelen, titiller. De wijn prikkelt het
verhemelte , le Yin titille le palais; fig. aan.
porren , aanzetten, animer, aigetillonner,
encourager, exciter , irriter. Hij heeft hem
tot de deugd aangeprikkeld, ii l'a excite,
anime a la vertu.
Prikkelcnd, b. n. fiekend, piquant, e.
Prikkeling , yr. pigeire, f: picotement ,
Eene — over het geheele,ligchaam voelen,
sentir un picotement par tout le corps. —,
kitteling, chatouillement, m. dernangeaison,
titillation.
aanfporing, aanzetting, aandrijving, excitation, incitation,' f: encouragement, m. — verhittende fcherpheid, irritation. De — der vochten, Pexcitation
des hurneurs , — der vochten, (in de geneesk.) irritation, excitation. De Capp=
zijn in eene groote —, les humeurs sont
dans tine grande irritation.
Prikken, b. w. (ik prikte , heb geprikt), fteken .; piquer. Een papier piquer un
papier. De wondheeler heeft hem tweemaal geprikt, zonder dat er bloed gekomen
is, - le chirurgien l'a pique deux fobs sans
pouvoir tirer du sang.
Prikking , vr. pig:2re, action de piquer; zie
' Prik. — met naalden, (bij wondh.), acapuncture.
Prikflede, yr. petit traineau qu'on fait avancer avec de batons ferres.
Prikftok, m. aiguillon.
voor osfendrijver,
aiguillade, f.
Priktol, m. werptol, toupie, f. Met den ..-fpeleti, jotter 4 la toupee.
Pril, b. n. aardig,. vrolijk, frisch , gab e.
frais, fraiche, v if, eve, gaillard, e.
Primaat, m. opperfte kerkvoogd, primat. De
aartsbisfchop van Canterbury `beet — van
Engeland, Parchevdque de Cantorbery se
dit prima: d'4ngleterre. Onder eenen
behoorende, fiaande, primatial , e.
Primaatfchap, o. opperkerkvoogdij , primatie,
1. De voorregten van het —, lee prerogatives de la primatie.
Primidi, m. de eerfle dag van eene franfcho
decade, primidi oti primedi.
Primitif, b. n. (ond,' w.), oorfpronkelijk,
rimitif,
M 2

PRI
PRI
962
gang bij de R. K. procession. — op Sakrs
Primo , bijw. (ond. w.) eerflOijk, vooreerst ,
mentsdag, sacre, m.
primo.
Principaal, in. (ond. w.) hoofdperfoon , mees- Procesziek , b. n. pleitzuchtig, processif, ive,
qui aime les proces.
ter , principal , maitre. — , b. n. het voqrProcuratie, yr. (ond. w.), bezorging , beftunaamfte , hoofdzakelijkfte , principal, e.
ring van eene zaak ; ook
de fchriftelijke
.00k
Prins, in. prince.
volmagt, welke men
geeft, om in
Prinsdom , o. principaute,
zijnen naam, zekere zaken te verrigten ,
Prinfelijk , b. it. de prince; bijw. en prince;
procuration. Hij handelt volgens eene —
zie Vorftelijk.
(volmagt), ii agit en vertu de procuration,
Prinfenhof, o. cour, f. palais ou hdtel de
en plein pouvoor— moet met den naam
prince, m.
desgenen , die ze geeft , onderteekend zijn,
Princes, yr. princesse.
la procuration dolt etre parafee par celui
Princesfenbier,, o. biere un peu blanche, f:
qui la donne.
Princesfenblaauw, o. berlijnsch blaauw,, bleu
Procurator , ni. (ond. w.) verzorger der wede Berlin, de Prusse.
zen , enz. , procurateur.
Princesfenboonen , yr. meerv. fives blanches
que l'on mange avec les écorces, plus petites Procureur, zaakbezorger, pleitbezorger,
praktizijn,gevolmagtigde,procureur; avoid,
que lee haricots.
praticien.
Princesfenkoekjes, o. meerv. petits biscuits ou
Prodictator, m. (ond. w.) in de Rom. gefch.)
gateaux sucres, m. pl.
magifiraats perfoon , die de magt van eenen
Print ; zie Prent.
dictator had, en zijnen post Waarnam, proPrioor, m. de eerfte voorflander van een
dictateur.
klooster of ftift, kloostervoogd, prieur.
Proef, proeve , vr. onderzoek , essai, m.,
Pat den — aangaat, b. n. prieural , e.
epreuve ondervinding, experience. De
Prioraat, sPrioorfchap, o. ook de wooing van
— van iets nemNen , faire Pessai de q. ch.
eenen prioor of kloostervoogd, prieure, f.
Soort van prioorfchap bij de monniken ,
Wilt gij het op de — nemen ? voulez vous
prendre cela 4 l'essai ? Natuurkundige
custodie, f; en hetgeen hiertoe behoort,
essai de physique. Deze — bewijst, dat hij
custodial , e.
in flaat is, jets grooters nit te voeren, cet
Priorin , yr. kloostervoogdes, prieure.
essai fait voir qu'il est capable de reussir
Prifeerder; zie Schatter , Waardeerder.
q. ch. de plus grande. Iemands trouw op de
Priferen ; zie Waarderen, Schatten, Prizeren.
fiellen , mettre la fide/id de q. POPrifering, Prifatie, vr. ; zie Waardering,
preuve. De —, (het proefblad) is nageSchatting.
zien
, het kan worden afgedrukt , Pepreuve
Prisma, o. kantzuil; in de meetkunde , een
est revue, it n'y a qu'h firer. —, bewijs,
langwerpig ligehaam, dat door meer dan
betoog , een werkfluk , waaruit men iemands
vier vlakten is ingefloten, en welks grondbekwaamheid beoordeelt, preuve; ij heeft
vlakten gelijie en paralel zijn, prisms, m.
przsmatoque.
op de — gepredikt , it a fait un sermon d'ePrismatisch, b. n.
preuve , ( bij handwerksl.) chef d'oeuvre , no.
Prifon, o. (ond. w.); zie Gevangenis.
zie Proeffluk , en ook Monfter, Staaltje. Geef
lieux,
Privaat, o. geheim gemak, privó ,
proeven van uwe bekwaamheid, donnez des
zie Huisje.
m. pl. aisances,
preuves de votre capacite. De — nitflaan
Privaat , b. n. (ond. w.) huisfelijk , geheim,
louden, titre d Pepreuve. De — van eenen
bijzonder, ambteloos, prive , e. Als — man
regel, la preuve d'une tegle. De — op de
leven , vivre en homme — in zamendeeling wordt door de vermenigvuldiging
fiellingen bij ,particulier, ere. — les in het
gemaakt, la preuve de la division se fait par
Fransch, leven particuliate en franpais. —
la multiplication. Dat is eene —, ( een
onderwijzer, maitre, instructeur particubewijs) van vriendfchap, c'est une preuve
lier.
d'amitie ; fig. Dat is de — op de fom , ceci
Privilegie, yr. (ond. w.) voorregt, privileprouve la justesse de ce qu'on avance. Vuur
ge, m. De — van deze flad is , le privilege
of water — (in de oudheid), proef van onde cette ville est. Dit ambt geeft fchoone
fmaale, 4.ot2t,
fchuld, Godsregt, ordalie.
privilegien, voorregten, cette charge donne
essai, m; zie Proefje. muntilempel, coin, m.
tie belles prerogatives; zie ook Vergunning.
Proberen, b. w. Cond. w.), de proef nemen , Proefbiad, o. epreuve f. Drukproef, revision
(revisie) Het derde —, la tierce. Opziebeproeven, essayer, eprouver.
nor eener drukkerij , die tevens de proefbla.
Procederen , b. w. (ond. w.), handelen, overderen naleest, prote.
gaan , te werk gaan; een regtsgeding vceren. Voor de regtbank van eerflen aanleg Proefdagen, m. meerv. jours d'epreuve.
(zeew ) quar9ntaine,
—, prodder par devant le tribunal de preProefdruk, m. premiere epreuve, f.
miere instance.
Procedure, y r. (ond. w.) regtspleging, pleit- Proefgaren , o. (bij linnenwevers), doitee,f.
handel, procedure. Men heeft de ganfche Proefgewigt, o. ponds echantillonne, m.
— (pleitliandel) in handen van den eerflen Proefgoud , 0. or d'essai , no.
prefident gefteld , on a mis toute la proce- Proefhoudend, b. n. qui est a Pepreuve.
Proefjaar, o. annee d'epreuve ; zie Proeftijd.
dure entre les mains du premier president.
Proces, o, (ond. w. ), regtsgeding , proces, Proefje, o. petit essai, petite epreuve. Hij
heeft mij eenige proefjes van wijn gezonden ,
Hij
heeft
zijn
—
verlorenmet
de
kostn.
it m'a envoy'. quelques essais tie yin. —, monten , al a perdu son proces avec les frail
fler,, montre, f.—, ftaaltje, echantillon , m.
prejudiciaux ort les frail tie procedure. Het
laten ophouden , (beide partijen afwij Proef kunst, yr. (bij de fcheik.) de kunst om
in het klein de hoedanigheid der metalen en
_zen,) mettre les parties hors de cour et de
mineralen to onderzoeken , te beproeven,
proces.
docimasie.
proces-verbaal, o. Cond. w.) fchriftelijk verhaal of verflag van hetgeen ergens gebeurd, P roeflepel , m. (bij tinneg. zeepz. enz.) Oremvette , f:
gezie,n of gehoord is, proces-verbal, vs.
gosdienstige om- Proof, of proevenlezer, m. correcteur,
Processie, vr. plegtige
Proof-
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Progrnmma ,
(ond. w.) , gedrukt berigt;
Proeflezing, yr. prelecture.
uitnoodigingsaangeplakte aankondiging
Proefmunt, yr. pled fort, in.
fchrift tot eerie plegtigheid, programme.
Proefneming, yr. essai (iii de natuurk.) expeMen noodigt tot de openlijke redevoerinrience. — en doen, *Mire des experiences. —
gen nit door programma's , on invite aux
van de deugdzaainbeid der verwe van floffen ,
declamations publiques par des programmes.
debouilli, m.
Prol, y r. appelbrij , soupe au last de beurre
Proefondervindelijk, bijw. experimental, e.
(babeurre) et aux pommes.
Proefplaat, vr. probeerplaat, tot moniter van
de muntfpecien, (bij het muntw.) dendral. Prollig, b, n. dik , alt appelbrij , epais , se,
gluant, e.
Proefpredikatie, vr. sermon d'epreuve, m.
Proeffchot, o. coup d'essai ou d'épreuve, m. Prompt, b. n. (ond. w.) vaardig, fuel,
Proeffchrift , o. essai de plume, m.
pi ompt, e. bijw. promptement.
Proefflot, o. nachtflot, serrure 4 double tour , Promptheid, yr. (mad. w.) promptitude..
fieraad, opfchak, parade , parure,
Pronk ,
tie Area, f.
piaffe , f. ornement. Te — than (ter itrafProeffmeltkroesje, o. ( der metalen ) patefe ), faire parade; fig. Openlijk to — Haan
lin , m.
etre expose , e. a la risee du public.
Proeffpel, o. voorfpel, prelude, in.
toetsiteen , pierre de touche,r. Pronkaard, Pronker,
faletjonker, dameret,
Proeffteen ,
damoiseau, petit-maitre, coquet, glorieux ;
Proeffluk , o. meesteriluk , chef-d'oeuvre , coup
d'essai, rn.
fig. muguet, muscadin; fam. murliflore,
Proefftukje eener munt , o. peuille, f.
godelureau. Den — fpelen , mugaetter. Hij
, (eer) van zijn geilacht , it est
Proeftegel , m. (bij de fieenh.), chantignole , f.
is de
Proefiijd, an. in de kloosters, probation, f.
Phonneur, la gloire, l'ornement de sa fanoviciat. Zip heeft., drie maanden den — nitmule.
gehouden , voor dat zij non werd , elle a fait Pronkbed , o, lit de parade , tn,
trois mois de probation avant de prendre l'ha- Pronkbeeld, o. statue , f.
bit. De — van deze monniken is zeer itreng, Pronkbehangfel, o. riche tapisserie, f.
le noviciat de ces religieux (moires) est tres Pronkdegen,
epee de parade, I.
austere.
Pronkdeken , yr. fprei, course-poznte.
Proeftin , o. etain commun, en.
Pronken , o. w. (ik pronkte, heb gepronkt),
Proefwijn,
epreuve, f essai de vin.
faire parade, s'enorgueillir,, piaffer., se paProefzilver, o. argent d'essai, argent de juste
vaner , se panader, tirer vanite de. Zie
aloi, m.
hoe hij pronkt (welke trotfehe houding hij.
Proesten, o. w. (ik proestte, heb geproest)
aanneemt), voyez comme it se panade. Hij
pronkt met zijne mooije kleederen, II fait
der paarden , fnuiven, s'ibrouer, — van
menfchen ; zie Niezen.
parade de ses beaux habits, it se mire dans
ses beaux habits. Hij. pronkt (hij verhooProesting , yr. het proesten cier paarden , arosevaardigt zich) op zijne kundigheden,
ment, m.
s'enorgueillit de son savoir.
Proeve ; zie Proef.
Proeven, b. w. (ik proefde, lieu geproefd), Pronker; zie Pronkaard.
fmaken , godter, savourer, tdter de. Proef Pronkerfj, , vr. gepoch, parade, vaine parsedien wijw eens, golitez, savourez un pee ce
re, ostentation.
yin, tatez un pen de_ce y in.
bijzonder Pronkgewaad, o. habit de ceremonie. —, cp.
of een drank goed is, digester. Het — der -fchik eener jufvrouw, atour, m.
dranken , la digustatzon, gustation.
Pronkgmf, o. praalgraf, mausolee, m.
Proever, m. van dranken , degustateur; gour- Pronkjui,veel, o. excellent bijou, ou foyau, m.
met. —, (fchenker) echanson.
perle , f:
Proeving, yr. het proeven , fmaak , gusta- Pronkkamer,, yr. chambre de parade.
Proef, essai,
Pronkkleecl ; zie Pronkgewaad.
epreuve.
tion.
Profeet, m. (e)prophéte.
Pronknaam , m. titre, nom de qualité.
Profesfor, in. (ond. w.) hoogleeraar, profes- Pronknaald, vr. pronkkegel, obilisque, pyraseer. Ben — in tie geneeskunde , in de godmide,
geleerdheid, in de regten, in het hebreeuwseh, Pronkpaard , o. cheval de parade ,palefroirm.
tin professeur en medecine , en theologie, de Pronkfieraad, o. ornement,
parure, f.
drott, d'hebreu.
Pronkfler, yr. femme, fille, qui se pare exProfesforaat , o. hoogleeraarsambt , professocessivement, coquette; fain. nufje pimbeche.
rat, in. Tot die waardigheid behoorende, Pronkflat , o. piece d'ornement, f. fig. Lieu
professoral, e. —
geleerdheid, un tresor de science;
van
Profetenkoek , m. foort van gebak , brioche, f.
un herniae de beaucoup de lumiere.
Profeteren,
w. (ik profeteerde , heb ge- Pronkwerk, o. ornement, (de sculpture ors tie
profeteerd), voorzeggen , voorfpellen, promenuzserie), couronnement,
phetiset ; predire l'avenir.
Pronkzetel, m. siege triomphal.
Profetes, vr. prophetesse.
Pronkzucht, yr: envie de paraitre, de briller.
Profetie, vr voorzegging, prophitie, predic- Pronfelaar ; zie Knoeijer, Kwanfelaar, Brodtion. De profetien van Iesaias, les proplzódelaar.
ties d'Isdie.
Pronfelen, b. en o.
(ik pronfelde, heb
Profetisch, b. ii. prophitique.
gepronfeld) ; zie Knoeijen , ,Kwanfelen ,
Profijt , o. voordeel, winst, profit, gain,
Broddelen.
avantage , revenant bon, m. — nit iets halen , Pronfelwerk ; zie Broddel- of Knoeiwerk,
titer du profit de q. ch.
Prooi, vr. roof, buit , proie, capture, f: pitProfijtelijk , b. n. avantageux, se, profitable ;
lag:e, butin, m. De leeuw wierp zich op
bijw. avantageusement.
, le lion se feta sur sa prole.
zijne
Profijtertje , o. binet,
Snort van — , gemaakt Proost , m, kerk- of ftift-Yooritander, opperals eene waskaars, dat men in de kandelaars
geestelijke , privet,
souche,.f.
Proostdij , yr. Proostfchap , o. ,priveti , f:
Profiteren , o. w. (ond. w.), ik profiteerde , Prop , yr. eene flop , die vast in eene opening
heb geprofiteerd), voordeel doen, winner,
gedrukt, gedraaid of geflagen worth, om
profiter.
de
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deze/ve daarmede digt te maken, bouchon,
tampon, boudon, m. Eerie ton met eene
bouten toemaken, boucher un tonneau
avec un tampon de bois. — (papieren) op
een vuurroer, voor het geweer, bourre.
bouchon.
—vorhetgfcu(bijda.)
Garen — (op fchepen ,) valet de canon,
étoupin, m. — van hooi of gras in een kanon ,
ourrage,
— of bal, den men iemand in
fden
mond fteekt om het fchreeuwen te beletten , baillon, tn. Houten proppen, waarmede de gaten geilopt worden, die in een
fc 144) gefchoten zijn, fiopplanken; proppen
voor de kluisgaten , des palardeaux, no. pl.
Propdarm, m; zie Slokop , Vraat.
Proponent, m. als predikant voorgefleld , die
zijn examen ondergaan heeft om predikant
te kunnen worden, proposant, candidat.
Proponeren, (ond. w.); zie Voorffellen.
Propoost , o. (ond. w.) propos, discours, m.
'Proportie , yr. (ond. w.), evenredigheid, gelijkheid, proportion.
Propofitie , yr. (ond. w:), voorflel, fielling
proposition.
Proppen , b. w. (ik propte , heb gepropt),
floppen, ftouwen, bourrer,,rernplir , fat err.
Zijne maag , (vol floppen , overdadig
eten), se farcir l'estomac de viande, s'empiffrer., Canzen
, vetmesten, engraisser,
empdter des oies.
Proptrekker, m. tire-bourre.
Kurkentrekker,, tire-bouchon.
Profa , o. (ond. w.) oitrijm, ondicht , prose ,f.
Profelit ,
een nieuw bekeerde , die van geloof verandert , proselyte.
Profodie , yr. (ond. w.) klankmaat der lettergrepen , prosodie.
Protest, o. (ond. w.)prot'it , tn.
Protestant , m. protestant.
Protestantendom, o. protestantisme, in.
Protestantsch, b. n. protestant, e.
Protesteren, b. w. Cond. w.), tegenfpreken ,
zich tegen iets verzetten, aankanten , protester. Haar man verpligtte haar doze akte
te teekenen , maar zij protesteerde voor
en na daartegen, son marl l'obligea a sigoer Get acre, mais elle protesta encore avant
et apres. Wanneer iemand weigert eenen
wisfel aan te nemen , of hem op den vervaldag te betalen, dan moet of kan men hem
eaten —; un refus que fait sine personne
d'accepter one lettre de change ou de la payer
a Pecheance, it faut la protester, on pent
la faire protester.
Prove , yr. het onderhoud , hetwelk iemand
voor zijngeheele leven, alit eene geestelijke
flichting trekt; voorts een ambt , hetwelk
aan iemand zulk een onderhoud verfchaft ;
fig. het onderhoud, hetwelk iemand zich in
een zoogenaamd proveniershuis voor al zijn
Leven bezorgt , _pribende„ van hier:
Provenier,, m. prebendier,, pribende.
Proveniershuis, o. communaute , f. ou h8pital,
hospice , ole Pon achhte son entretien d vie , m.
Proviand, m. mondvoorraact, levensmidclelen ,
leeftogt, provisions, munitions de bouche,
f. pl. vivres, in. pl.
Provranderen, b. w. (oncl.w.)(ik proviandeerde , heb geproviandeerd), approvianderen
van levensmiddelen, van voorraad voorzien,
approvisionner, avitailler, pourvoir de vivres.
PrOviandering , approviandering , vr. verzorgin g van voorraad , avitaillement oft avictuaillement, ravitaillement,
Proviandhuis, o. magasin de vivres, in. pouryoirie , f. voorraadsmagazijn voor doortrekkende krijgslieden, &ape, f.
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Proviantmeester,
pourvoleur,, mu r'tionnaire, avitailleur, vivier, etapier,, (op feepen) victuailleur.
Proviantwagen , m. chariot de vivres ou de provisions de bouche; caisson , fourgon de vivres.
Provinciaal, b. n. (ond. w.), gewestelijk,
landtchappelijk, dat tot een landtchap of tot
eene provincie behoort, provincial, e. Provinciale vergadering, assembles provincials.
Provinciaalfchap, o. waardigheid van eenen
provinciaal, vr. provincialat, tn.
Provincie , vr. landfchap , gewest, province,
De vereenigde —11 , let provinces unies.
Provinciehout, o. bois rouge pour la tein.
tore, en.
Provifie , y r. (mid. w.), voorraad, voorhanden zij nde hoeveelherd; de bezorging ; het
toekomende voordeel , de winst; ook attrekking van eene fom voor gedane moeite , provision. Hij heeft nog eene goede — van
wijn in zijuen kelder,, it a encore ups bonne
provision de vie -dans sa cave. Betaal hem
de koopwaren , na aftrekking van urge
payez lui les marchandises apres en avoir
deduit votre provision; bijw. par provision ,
provisoirement. Neem bij — i bezit van den
turn , prenez possession du Cardin par pi avision.
Provitiekamer,, yr. depense, office, chambre
aux; de, provisions, f. garde manger, in.
Provifiekelder, yr. fpijskelder, sommellerie,
cave pour garder les provisions, f. cellier,
Provifioneel, b. n. (ond. w.), bij voorraad,
vooruit, voorloopig, enz., provisoire, provisionnel, le. Provifionele of voorloopige
opheffing van een geregtelijk beflag, main
levee provisoire. Een verdrag, en traits
provisionnel; bijw. provisoirement.
Provifor,, m. (ond. w.), opziener,, meesterknecht , zaakbezorger of waarnemer (iii
eene Apotheek), proviseur; en de waardigheid van eenen zoodanigen lAeet provisorerie, f.
Provoost, m. iemand die over iets gefleld is ;
diegene, Welke de overtreders, onder de
krijgslieden en fchutters, gevangen neemt ;
ook kapitein geweldiger genaamd, prevot;
ook de gevangenis zelve, prison, f.
arrét, cachot, m.
Pruik, Paruik , yr. perruque. — met eenen
haarzak , perruque el bourse.
Pruikebol , m. tete a perruque, f.
Pruikedoos, vr. (oo) boite.
Pruiken , o. w. (ik pruikte , heb gepruikt),
pruik dragen , porter perruque.
Pruikmaker,, m. perruquier.
Pruikwitikel, m. boutique de perruquier,, f:
Pruilen , o. w. (ik pruilde , hob gepruild),
zekere mengeling van droefheid en gramfchap betoonen, moppen, bonder, faire la
mine, la moue. Zij — reeds dagen lang tegen eikauder, ils sent des fours sans se parler , a se faire la mine au a se voir de :ravers.
Pruiler, m. knorrepot, boudeur.
Pruilhoek , m. boudoir.
Pruiling, yr. morring, bouderie.
Pruilmond, m. ; zie Pruiler.
Pruilfier, yr. boutieuse.
Pruitn, y r. prune. Gedroogde
pruneau,
tn. Wilde —, prunelle. Kroosjes
domas , m. Lekkere groene
reins claude.
Lekkere geelachtige mirabelle. Kleine
roode —, cdrisette.. — van Brignole , brignote.
Pruimboom
prunier. Wilde
pelossier.
Pruimekern , yr. amande de prune.
Prue-
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Pruimelen, yr. meerv, gekonfijte pruimen van Puf, vr. lust, enYie , inclination , f. penBrignole in Provence, brignoles confites,
chant , m. Ik had er geene — op, je n ea;
Pruimen, b. en 0. w. (ik pruimde , heb geavais aucune envie.
pruimd), tabak kaauwen, macher du tabac, Puffen, o. w. (ik pufte , heb gepuft), blachiquer.
zen , souffler. —, b. w. trotferen , braver ;ar.
Pruimendrank, m. prunelet.
fronter.
Pruimenkonfituur, yr. prunelee.
Pui, puije , het onderfle gedeelte of de
Pruimentuin, m. pruimenbosch, prunelaie, f:
eerfle verdieping van een gebouw, premier
Pruimer, m. tabak — , celui qui mache du taetage d'un edifice , m. —, het balkon van
bac, macheur de tabac.
, bet fladhuis, tribune de Phetel de ville.
Pruimefap, o. jus deprunes ou de pruneaux , m. Puik, b. n. best, uitmuntend, excellent, e.
Pruimefteen , m. noyau de prunes.
exquis , e. delicieux , se. Die koffij is —,
Pruimmond,
klein mondje , bouche mignonvoila d'excellent cafe.
ne , f.
Puik, o. het beste , het uitgelezenfle, elite,
Pruimpje , o. kleine pruim, petite prune , f.
flour, quintescence, f. Het — der jongetabak, chique , f.
lingfchap moest marcheren . la flour de la
Pruis ; zie Bruis , Schuim.
jeunesse Polite des jeunes gene etait fordo
Pruifen; zie Bruifen , Schuimen, Opborrelen.
de marcher.
Prul, y r. een ding van geene waarde , vodde, Puikjuweel, o. bijou ou joyau choisi, m. fig.
chiffon , brimborion, colifichet , rogaton, m.
perle , f. honneur,, ornement (du sexe), m.
antiquailie guenille ,
fain. brou- Puikfchilder, m. peintre celebre, illustre,
tiles., fig. fain.
van een vent, un
tres-habile.
homme de rien , etc.
Puikfluk of werk, o. meesterfluk , chefd'oeuPrulachtig 5 Prullig , b. n. chatif, lye, misevre, m.
rable; bijw. chetivment.
Puilader,, yr. krampader,, grosse vaine aux
Pruldichter, m. rimailleur,, mauvais poete ,
jambes, varice.
poetereau , poete a la douzain4
Puilen; zie Uitpuilen.
Prullenkooper,
curieux de vieilleries , de Puiloog , o. oeil qui sort de la tete, sell sailchiffons , etc. qui fait auras d'antiquailles ,
m. en
lant oil a la Fleur de la tete, tn.
chaffonnier, revendeur.
yr. personne qui a les yeux saillants.
Prullenkraam, vr. boutique d'antiquailles , de Puiloogig, b. n. qui a les yeux saillants ou
chiffons, etc.
sortants de la tete.
Prullenmaker, m. auteur a la douzaine, a la Puimfleen , m. pierre ponce, f.
balle, pauvre auteur, rapsodiste , miserable Pain, o. decombres, tn. pl. Oboulis, gravois
ecrivain.
ou gravas , tn.
Prullenmand, y r. panier aux chiffons, on.
Puinbak, in. lieu ou Pon jette des decombres, etc.
Prullenvaar ; zie Prullenkooper.
Puingras, o. hondfland, chien-dent ,m.
Prullerij , vr. vodderij, pietrerie.
Puinhoop, in. hoop van puin, monceau ou tas
Prullig, b. n. chetif, ive, miserable; bijw.
de decombres, debris, m.pl.ruines, f.pl. Dechdtivetnent , misdrablement.
ze clad is tot eenen— gefchoten, cette
Prulfchrifs, e. bagatelle litteraire , rapsoest battue en ruines, est reduite en poudre.
die, f.
Poist , vr. met etter, etterblaasje, pustule;
Prulfchrijver; zie Prullenmaker.
fig. bouton, tn. — in het aangeligt 5 bourPrumellen, yr. pruimen van Brignole; zip
geon, no. Neus vol puisten, nez bourgeonPruim.
blaar, kleine opzwelliiag der huid,
ne,
Prut, vr. dikke karnemelk , Tait collie, tn.
iveltire. Vurio , uitflag, ichauboulure,
caillebote.
echauffure. Vol vurige puisten, echauboule,
Prut, b. n. en bijw. enkel gebruik. in gem.
e. Roode — op den news, rubis, m. Vefpreekl,v. Het is daar niet — (helder),
nuspuisten aan het voorhoofd, chapelet,
n'y fait pas clair. Zij is niet — (deugt niet
to;; fig. Ergens eene — (afkeering van hebveel), elle ne vaut pas grand' chose.
en aversion.
ben), avoir
Prutkooper, m. paysan quo vend de la raille- Puistje , o. huidziveertje , efflorencence,
bote.
door eenen huidworm veroorzaakt, Caron,
Pruttelen, 0. W. (ik pruttelde , heb gepruton. —s, die des nachts fomtijds op de huid
teld) , gronder,, grommeler, marmotter ,
komen, nachipuisjes, (in de gerieesk.) epimitonner.
nyctides , pt. Klein aan de oogleden,
Psalm, m. psaume. De zeven boetpsalmen ,
firontje, orgeleolet ou orgelet , m. Rood
les sept psaumes de penitence ou les sept petherminthe, fi Klein — aan het voorhoofd,
nitenciaux.
tubercule.
Psalmboek, o. livre de psaumes ,psautkr, tn. Puistachtig, zie Puistig.
Psalmdichter, m. psalmiste. Dat den psalmen, Puistbijter, m. kever, cerfvolant.
den psalmist aangaat , psalmitique.
Puistig, b. n. puistachtig, bourgeonne , e. cowPsalmgezang , o. psalmodie, f. Het zingen in
perose , e. Een — aangezigt , un visage cowden fmaak van het
psalmodiation , f.
perosd. —, van uitflag vergezeld, exanthiPsalmist; zie Psalmdichter.
mateux , se. Een uitflag koorts , ( in de
Psalmzingen , o. w. (ik zong psalmen, heb
geneesk.) une fievre exanthemateuse.
psalmen gezongen), psalmodier,, chanter Puistigheid, yr. vurige uitflag of puist, ichaudes psaumes.
boulure.
Psalter, o. foort van harp, psalterion, no.
Puistvormig , b. n. pustukur,, se.
Publicatie, y r. (ond. w.), bekendmaking, Puit, m. (in zeeland) kikvorsch, grenouilk ,
aankondiging, publication.
veenboer, tourbier.
Publiek, b. n. (ond. , w.) openbaar, openlijk, Puitaal, m. barbote, , aalrups, lotte,f:
bekend, algemeen , public, quo ,-manifeste, Pul, yr. eene kruik, creche. Tinnen — of
notoire , connu, e; bijwelubliguement , matuitkannetje , met eene lange kromme pijp,
nifestement , en public.
waaruit men jonge kinderen, weer moeder
Publiek, o. public , m.
geen zog heeft , laat driuken pijpkan, biPudding ; zie Podding.
boron d'dtain, no.
Mmm4
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voogd moet 2orgen voor de goederen Yam
Pullebroer m. zuiper, biberon.
zijnen un tuteur doit avoir soin des blers
Pullen, b. w. (ik pulde, heb gepuld), boire
de son pupille.
avec exces, trinquer.
Pulver, o. buskruid, poudre a canon, f. —, Puren , b. w. (ik puurcle , heb gepuurd), zuiveren , purifier.
ftof, poudt e, f: lets tot — ilampen, reduire
Purgatie, vc.(ond. w.), zui yeren , afdrijvend
q. ch. en poudre.
middel , purgation. Deze — heeft flerk gePulverflok ; zie Snaphaan.
werkt, cette purgation a produit un grand
Punch of punsch, yr. bekende drank, punch
ofet.—, zwakke zui yering , (in de geneesk. )
ou ponche ,
hypocatharse.
Punt, o. een flip over het algemeen, point,
tn. Eene lijn tusfchen twee punten , one Purgeerdrank , o. potion purgative, .1; purgatif, oeinede catharique , m.
ligne entre deux points. —, een der flippen
of klinkletters in het Hebreeuwsch, point Purgeerkruid, o. scarnmonee, f.
(voyelie de la langue hebraique). Kunt gij Purgeermicidel, o. laxatif,
het hebrecuwsch zonder punten lezen? sa- Purgeerpoeder, o. poudre laxative, f.
(ik purgeerde , heb gepurvez-vous lire le liebreu sans points? Punten Purgeren , 0.
geerd), purger, se purger. Het onmatige,
afflippen, ponctuer. Zet een — op
overdaclige
superpurgation, f.
de i , mettez un point sur Hij flaat op
het — van te vertrekken, it est sur le point , Purgerend, b. n. laxatif, ive, purgatif, ive.
le moment, de partir. Wij zulleri het van Purim , o. fees: der jodefi op den 14. Maart ,
tot aandenken hunner verlosfing ten tijde van
— tot — onderzoeken, nous l'examinerons
Esther , Hamansfeest ,purim, m.
d° point en point. Het — van eer, point
d'honneur. tceken , geplaatst op twee Puritein, m. Engelfche, geftrenge hervormde ,
geftrenge presbyteriaan, die de bisfchoppeklinkletters om ze in twee lettergrepen te
Li ken geheel verwerpt, puritain; hunne
verdeelen, dyalyse, f. Het — van eer is
leer, puritanisme, m.
zijne heerfchende drift, le point d'honneur
hoofdfluk of Purper,, o. eene bijzonder donker-roode
est sa passion dominants.
kleur, pourpre, tn. —, -kleedinkfluk met
eener rede , zaak, point, article d'un
purper geverwd, la pourpre. Het — was
discours, d'une affaire. Zijne preek was in
de kleeding der oude koningen, la pourBrie punten (deelen) verdeeld, son sermon
re etait i'lzabillement des anciens rot's;
trait divise en trois points. Men moet tot
et —, (de waardigheid, het gewaad der
het — (hoofdpunt, zaak) komen, it faut
kardinalen ,) la pourpre. N aar he t— flaan ,
venir au point. Deze gebeurtenis is een
aspirer 4 la poudre. Lange, van onderen
zeer donker — in de gefchiedenis, cet evemet '— geboorde rok, dien de romeinfche
nement est un point d'histoire fort obscur.
confuls droegen, pretexte; ook weed zulk
Punt, yr. fpits, uiteinde, pointe, extremite.
eenen rok, dien de kinderen der voornaamDe — van deze naald is gebroken , la pointe
fie
Romeinen droegen, tot hunnen naanneDe
—
of
(pits
de cette aiguille est cassee.
lijken ouderdonr-, robe pretexte gettoemd.
van eenen toren, van eenen &igen, la pointe dune tour, d'une epee. lemand voor de Purperachtig, b. n. tirant sur le pourpre.
fiof, pour.
— van den degen eirchen, degen , appeler Purperen , b. n. do pourpre.
pre, f.
q. q. en duel ; envoyer tin cartel a q. q.
Punten van eene halve maan , van eene Purpeikleed, o. pourpre, f:
Milts van eenen hoed, van eene pastei, Purperkleung of purperverwig, b. n. purpitrin, e, pourpre, e. Purperkleurige bloom,
enz., cornes, f. pl.
flour pourpurine.
Puntachtig, b. n. fpits , pointu, e.
Puntdicht, o. epigramme. — waken, epi- Purperkoorts, blots of fcharlakenkoorts, pyre pourpre on scarlatine.
grarnmatiser. Tot een — behoorende,
grammatique. Martialis heeft in het maken Purperlip, yr. levre vermeille.
van puntdichten uitgemunt, Martial a ex- Purpermosfel; zie Purperflak.
Puperrood, b. n. rouge pourpre.
celle dans la poesie epigrammatique.
Puperflak , vr. pourpre, conchyle, m;
epigrammatiste.
Puntdichter,
Verfteende
purpurite.
Punteloos, b. n. itomp, (in de wapenk.)
Purperverw,, vr. pourpre, couleur depourpre.
morns, e.
Purperverwig
;
zie
Purperkleurig.
(ik
puntte,
heb
gepunt),
w.
Punten, b.
fpits maken , aanpunten , aanfcherpen , apoin- Purpervisch, m. pourpre, buret.
Put, m. een deep uitgegravep gat in den
tiser, rendre pointu, e.
grond, puits. Diepe — in de mijnen, boPunteren, b. w. (ik puntercle, heb gepunre, f. Sprw. ale het kaIf verdronken is den
terd), pointer, diriger vers un point. (Bij
dempen, former Pei-able quand les chefchilders en gra y.) pointiller.
vat's
sent dehors. Zink —, puisard.
agrave,
f.
haak,
Punthaak ,
waarin het wiel wordt gelegd um de naaf
Puntig, b. n. fpits, fcherp , pointe, e. acct,
te boren , (bij de wagenm.) chancier a pere.; fig, naauwkeurig, précis e, ponctuel ,
cer le moyeu.
le, exact, e. —, net en zindelijk, propte,
Putdekfel o. couvercle de pulse ,
net, te.
sceau de puits,
Puntigheid , yr. precision; ponctualite, exac- Putemmer,,
Putgalg, yr. houtwerk boven eenen put, pctikude; proprete.
Puntiglijk, bijw. ponctuellement, exactement,
P ultehnataek. , m. crochet a puiser de 1' eau.
proprement:
kuiltje in de
Puntrede , Puntfpreuk , yr. edel gezegde , bon- Putje, o. petit puits.
teeken van kiuderpokken ,
fossette,
dige fpreuk, kernfpreuk , apophtegtne, aphomarque de petite verole,
risrne , bon mot, m. pointe d'esprit.
Puntuur,, vr. pinnetjes van ijzerof ftaal, waar- Putketen, yr. chaine de pulse.
mede de boekdrukkers de vellen papier op Putkonw of kooi, yr. kooi van eenen putter,
(vogeI) cage de chardonneret.
de -pens vastmaken , ranguillon.
Pupil, m. (ond. w.)onmondige, voedfterling, Putoor ; zie Roerdomp.
pupille,
in.
et
f.
Een
Putrad, o. roue d'un posits, f.
minderjarige wees,
Puts-
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charne de portes haubans. Mars —,
beflag der juffers van het fiengewand, bande de hune.
Putting, Want, o. (tcuwen), gambes de hones,
pl.
Putwater,, o. eau de puits , f.
Putzwengel, m. bascule, (de puits), f.
Puur, b. n. en bnw. (ond, w.) zuiver, pur,
e. sans melange. — good, de l'or pur. —,
geheel
tout-a -fait , entierement. — of
wilmoederilaakt, entierement no, e.
lens, opzettelijk, expres , 4i dessein; de
gaietó , de coeur.
alsof, comme si.

PUT
Puts of Putfe, yr. wateremmer, (op fchepen) seilleau, tn.
Paden, b. w. (ik putfte , heb geputst), puiset- , de l'eau avec un seilleau.
Puttegraver of delver, m. ct euseur de puits.
Putten, b. w. (ik puttede, heb geput),
, tiler de l'eau avec an sceau. Het —,
puisage.
Puttenruimer, m ; zie Nachtwerker, Secreetveger.
putter , Puttertje , m. clistelvink (vogel) , chardonneret. Jonge griset ; fig. drinker,
buveur.
Putting, yr. ijzeren ketting (fcheepsw.), ca-

Q.
Q, vr, de i6 letter van de letterlijst, , tn.
Dit is eene letter van vreemden oorfprong,
die weleer te onregt onder de nederduitfche
medeklinkers gerangfchikt werd. Zij is eigenlijk een overtollig letterteeken, hetwelk
wtj niet behoeven, dan bij het fchrijven van
vreemde woorden ; als basterdwoorden en
eigennamen. Bij alle nederduitfche woorden bezigt men nu Kw; zie aldaar.
Quadrille , vr. kond. w.) kaclrilje , omberfpel ;
ook dans met vier perfonen, quadrille.
Q ualificatie, yr. (ond. w.) opgave en verkrijging der noodige eigenfchappen ; benoeming , qualification.
Qualiteit, yr. (ond. w.), de gefteldheid, eigenfchap van een ding of van eenen perfoon,
ook de Band in de burgerlijke zamenleving,
de titel, de benaming, die iemands waarde
en rang in de burgerlijke zamenleving beteekent , qualiti.
Quantiteit, v?. (cud. w.), hoeveelheid, menigte , quantite.
Quarantaine, yr. (ond. w.), veertigdaagfche
proeftijd, voor fchepen, fcheepsvolk en
reizigers, die van plaatfen komen, welke
men van pest verdenkt, of van dezulke ,
waar zware aanftekende ziekte heerscht,
quarantaine.

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

R.
vr. zeventiencle letter der letterlijst, (de
q er bij gerekend) r, tn.
Ra, vr. (fcheepsw.) een Lange, ronde fleng,
kruifelings aan de marten van groote fche.
pen hangende, en dienende om derzelver
zeilen nit te fpannen, verger, antenne. De
mars —, la vogue de hune. De braamzeils
— la vergue de perroquet. De — firijken,
narlaten , arriser. De zeilen aan de — vastmaken , enverguer, rabaner les voiles.
Road, m. bepaling van hetgeen te doen fiaat,
raadgeving, ook vergadering van zulke perfonen , conseil ;— , berigt , avis. Ik zal uws
broeders — volgen 9 je suivrai le conseil de
p otre frere. Eene zaak in den — voordragen , proposer une affaire au conseil. Hij
weet er geen' — toe , it ne sait pas se tirer d'embarras. Luigter naar goeden —,
suivez les bons conseils. Ga met den beer N.
te racle , consultez Mr. N. Vraag bij uwen
broeder om — 9 demandez conseil d votre
frere. Iemand met — en daad bijflaan, assister q. q. de ses conseils, de paroles et
d'effets. Spr. w. Flier is goede duur,
on ne sait quel moyen it faur choisir, c'est
fa sine facheuse extrepite. Rol= tijd komt

—, le temps fournira des tnoyens, a nouvelles afraires, nouveaux conseils. Wien moet
hier fchaffen, it faut trouver ici des
moyens, reniedier a ce mal. Veel —weinig
baat, chaque moyen n'est pas utile. Te rade worden (goed vinden), prendre, former
la resolution de. Buiten —, (ten etude —,
radeloos, bulpeloos zijn) ne savoir
fare, titre desespete,
ne savoir ou donner
la ate. — van Spanje, junte ou fonts, f.
Geheime conseil prive 4 van den Turk.
fchen keizer, divan. — eens konings, cabinet. Zie veriler de met — zamengeftelde
woorden , als : Kerkeraad , Krijgsraad, Staatsraad, enz.
Riadgeeffler, vr. conseillere.
Raadgevend, b. n. consultant, e. Eene raadgevende Item, une voix consultative.
Raadgever, m. conseiller, consultant ; mentor.
Raadgeving, yr. conseil , m. — der regtsge.
leerden 9 raadgevend oordeel in gefchrift,
consultation. —, meening, gevoe/en , avis,
m. De koningen moesten voordeel trekker
uit de goede raadgevingen, die men hun
geeft, les rois devraietit yofiter des bons
avis qu'on leer donne.
M m w$
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Raadhuis, o. fladhuis , hdtel, m. tnalson de
voile, f.
Raadkamer, yr. chambre du conseil. geregtsfchrrjfkamer,, greffe , m. —'der geestelijken , definitoire, m. afgezonderde plaats
in de —, parquet, m.
Raadpenfionaris , m. loontrekkende raadsman,
conseiller pensionnaire. — van Holland, pensionnaire de la Hollande.
Raadplegen, b. w. (ik pleegde raad, heb raad
gepleegd), consulter. Eenen geneesheer—,
consulter en midecin. Met zich zelven —,
( overleggen)se consulter sol-meme.— , overwegen , redekavelen, in beraad nemen , deliberer,, conferer. Over eene gewigtige
zaak —, (dezelve in beraad nemen) deliberer d'une chose, sur une affaire importance.
De zaak is gewigtig, zij verdient , dat wij
er over —, (eens zamen over fpreken)Paf:
elle merite que nous
fate est importance,
en conferons. Andermaal, op nieuws —,
redeliberer.
Raadpleging, vr. consultation.—, overweging,
deliberation.
Raadsbefluit, o. resolution, arret, decret ,
arrête du conseil, m. — (bij de Romeinen),
senatus-consulte, m.
Raadfchrijver, m. geregtfchrijver, griffier,,
secretaire du conseil , du senat.
Raadfel, o. enigme, m; fig. Zijn gedrag is
voor mij een — (ik begrijp het niet), sa
conduite est pour moi un enigme.
Raadfelachtig , b. n. duister, ingewikkeld,
inigmatique ; bijw. enigmatiquement. —,
twijfelachtig, problematique, douteux, se.
R.aadfelachtigheid , yr. qualite de ce qui est
enignatique. —, dubbelzinnigheid, ambigum.
Raadfelboek , o. recueil d'enigmes, tn.
Raadsheer m. mem0-e du conseil, conleiller ,
senateur romain.
senateur. Romeinfche
Vrouw van eenen raadsheer aldaar, senaconsultat.
te Athetrice. Paufelijke —,
ne, areopagite. — in Engeland, alderman.
Raadsheerlijk , b. n. senatorial , e. senatoTien , ne. —e waardigheid , dignite sdnatoriale.
Raadsheerfchap o. —ambt, o charge , digniti d'un conseiller , Waardigheid, gebied,
woning van eenen raadsheer te Rome , senatorerie.
Raadflaan ; zie Raadplegen.
Raadflag, m. conseil. overweging , deliberation, f. Heimelijke, booze — of aanflag, machination, f Raadflagen , voornemens , ontwerpen , inzigten, befluiten, projets, desseins, m. pl., resolutions, f. pl.
Raadsman, m. conseiller, conseil, mentor.
assemblee
Raadsvergadering, yr. conseil,
du conseil. (te Rome) senat, tn. Cefar werd
in tie voile — gedood, Cesar flit tue en
plein senat. — van het rijk in Engeland,
parlement , m.
Raadsverwant , Raadsvriend, m. lid van, denraad, membre du mime conseil, mime collegue.
Raadvragen , b. w. (He vraagde (vroeg) raad,
heb raad gevraagd), consulter , prendre
avis. Weder — 5 reconsulter.
Raadvraging, yr. action de demander conseil;
zie Raadpleging.
jtaadzaam, b. n. heilzaam, dienstig, geraden ,
nuttig, salutaire, convenable, qui est a
propos , utile, expedient, e. Het is — dit
te doen , id est expedient _de faire cola. Ik
je le juge
oordeel, houde het voor

prop OS.
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Raaf, Rave , yr. corbeau, corbin, tn. Zwarte
— op de Alpen, chaoard, jonge —,corbillat', m. fpr. w. Het is eene witte —,
(een zeldzaam verfchijnfel) c'est un corbeau
blanc , q. ch. de rare. 111j flesh als eene
it est larron cement une chouette;
voe
l tout.
Raagbol , m. Raaghoofd , o. houssoir a manche long pour Oter les toiles d'araigndes.
Raagftok, m. manche de houssoir.
Raak, b. n. getroffen, touché, e. Dat is —
cela est touché. — flaan , fpelen, toucher
en frappant, en jouant.
Raalclijn , vr. (in de meetk.) tangente.
Raam , yr. en o. chdssis , tn. Verifier—, chdssis de feneare. Een
dat niet opengaat,
vastgemaakt is, en chdssis dormant.
eener
bedding(bij de art. ) chas ssis.— eener bedding,
chassis de platte-forme. IJzeren (bij de
drukkers) dat om de vorm ligt , chassis.
Frisket— eener drukpers , frisquette ,
ren zonder hang in het midden , tot het
drukken van tabellen , plakaten enz. ratnette , f Laken—, (bij de lakenwevers)
rame, f. , Lakensramen, aan de ramen flaan,
ramer ou aramer des pieces de drap. Borctuur—,
metier,,m.Paneel —, (bij de fchrijnw.) membrure. —, het houtwerk , de ftelling, aan
eene zaag, monture ,f. fat de scie, b m.
couverte de presto ; zie
—derpaimks,
verder de met — zamengeftelde woortien ,
als : Deur—, Glas- —, enz.
Raamgeflel, o. (bij de pasfernentwerkers),
potenceaux, tn. pl.
Raamkoord, o. corde de chassis de fenetre, f.
Raampapier , o. champi , m.
Raamzaag, yr. fpanzaag, scie a debiter.
Raap, vr. knol, naves , naveau, m. —radijs,
radis, tn. rave en,navet , f.
Raapakker; zie Raapland.
Raaphoen ; zie Veldhoen.
Raapkoek, m. kook van raap- of koolzaad,
oliekoek , gdteau de navette, tourteau.
Raapkool, vr. Radijskool, thou-rave, m.
Raapkruid , Raaploof of Rapenloof, o. herbe
ou verdure de navets ; feuilles de navette,
de rave, f pl.
Raapland, o. Raapakker,, champ de navette, no.
Raapolie , m. olie van raap of koolzaad, hello
de navette, rabatte,
Raapzaad, o. koolzaad, colza, m. graine de
navet , navette, f.
Raar,, b. n. zeldzaam, zonderling, rare, qui
n'est pas cornmun ,e.—, zonderling, vreemd,
wonderlijk, etrange , singulier, ire, bizarre; bijw. rarement, etrangement; stngulierement.
Raasbol, m. getiermaker,, levenmaker, fchreeuwer,, criailleur,, tapageur, braillard, bradleur, etc.
Raasbollen, o. w. (ik raasbolde, heb geraasbold), faire du tapage , du bruit, criailler,
brailler.
(ik raaskalde, heb geraasRaaskallen , o.
kald), ijlhoofdig zijn , ijlen, etre en delie extravaguer, deraisonner, radoter, delirer.
Raaskallend, b. n. delirant, e.
itaaskalling , vr. ijling, desire, tn. • transport
au cerveau , tn. reverie , f. Zoodra de koorts
des que la
terugkomt, valt hij in eene
tombe en reverse.
fievre
zie Koppermaandag.
Raasmaandag,
Raat, zie Honiggraat.
Raauw, b. n. niet gekookt, niet gaar, cru,
e. fpr. w. Hanger maakt raauwe boonen zoet ,
it n'est sauce qua d'appetit ; fig. Ben —
voor-
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Voorflel , (zulk een , dat nit hoofde van vorm
of inhoud ongefchikt is om ingang te yinden), lase proposition crue , qui ne peut etre
admise ,ou qui West pas asset digeree. —,
zie Ruw.
Raauwachtig, b. n. un peu cru e.
Raauwachtigheid; zie Raauwheid.
Raauweltjk , bijw. ruwelilk , onbefcheidenlijk,
criiment, rudement, brutalement.
Raauwheid, vr. erudite.
Rabanden m. meerv. (fcheepsw.), rabans
d'envesgure on de tetiere.
Raharber, yr. rhubarbe.
Rabat, o. fmal tuinbed, plate-bande , cotiere,
f.(koopmanswoord), korting, af trek ,
lederen rand aan
rabais, escompte , m.
de kap eener koecs, om den regen of te
keeren , gouttiare, f.
fmalle firook boven eene gordijn, rabat, m.
Rabatijzer, o. caltat doable
Rabatfchaaf, yr. guillaume a platte-bande, tn.
Rabatteren, b. w. (ik rabatteerde , heb' gerabatteerd) , rabat geven van eene te betalen
fom, van, ceder honderd iets kwijtfchelden,
rabatti e, escompter,, deduire.
Rabauw of rabouw, m. zekere grijze winterappel , graauwe renette, ook karpendu genoemd , (pomme de) capendu, courtpendu;
zie Renet.
Rabauwt m. dengeniet, fchelm, wellusteling , maraud, vaurien, riband, libertin, etc.
Rabauwtefluk, o. lichtmisferij, fchurkerij,
enz. ribauderie, friponneric,etc.
Rabbelaar, m. ftamelaar, bredouilleur.
Rabbelaarfler, bredouilleuse.
Rabbelarij, Yr. bredouillement 9 tn.
Rabbelen , o. w. (ik rabbelde , heb gerabbeld)
zoo fchielijk fpreken, dat men onverftaanbaar words, bredouiller.
Rabbeling ; zie Rabbelarij.
Rabbelfchrift, o. krabbelfchrift , grifonnage ,
m. pieds de mouches , on. pl.
Rabbeltaal, yr. bastaardtaal; zie Brabbeltaal.
Rabbijn , rn. leeraar der joden , rabble, docteen juif: Die de leer der rabijnen beoefent,
aanhaanger der rabijnfche leer, rabbiniste.
Rabbunendom, o. leer der rabbijeen, rabbinisme ,
Rabbunsch, b. n. rabbinique. —e uitlegging
interpo etation rabbinique. —e geleerabeid.
(op eenen fpottenden toon) rabbinage , tn.
Raboorden , (eene plant) ; zie Duizendknoop ,
Varkensgras.
Rabout, zie Rabauwt.
Rabraken; zie Radbraken.
Rad, o. wiel, roue, f. De raden of raderen
van eene koets, les roues d'un carosse. Een
molen—; sine roue d'un moulin. Een—flaan,
(met de handen op den grond, en de beenen omhoog in het rond flaan, gelijk een
rad, kinderfpel), faire la roue ; fig. Iemand
een — voor de oogen draaijen, (hem verbufteren) tramper, duper, j ouer q. q.;
mener par le nez. Hij is hier het —, (hid
is de bewerker van al wat hier voorvalt)
it fait ici aller la machine; it y est a la hauteur. 'pr. w, Onder het — raken (zich
zeer in de klem bevinden) se trouver au
has de la roue; titre mal dans ses m'a'res.
Het vijfde aan eenen wagen, (iets dat
niet alleen overtollig is, maar zelfs hindert) homtne nul, zero, in. chose inutile au
superfine, f: Zeker touwflagers
carle,
zie verder tie met — zamengefielde
woorden , als: Kroourad, Kamrad, Spinrad, enz,

RAA
969
Rad, b. n. fuel, vlug, gezwind, vite,prompt,
e. agile, presto, alerte, rapids; bijw. rapidetnent, promptement , vote..
Radbeflag, o. beflag van een w iel, radfchijf,
radfcheen , bandage , bande de roue, f. Het
beflaan der raderen of wielen met ijzeren
banden, embattage , tn.
Radbraken, b. w. (1k radbraakte , heb geradbraakt), rouer,, rompre. Men heeft den
inoordenaar levendig geradbraakt), on a
roué ie meurtrier vij-: gene taal (fleck
fpreken) ecorcher une langue. —,9 fig. Verminken, in den grond bederven, yerbroddelen , bousiller, gazer la besogne, la tronquer.
Raddigheid ; zie Radheid.
Radeloos , b. n. wanhopig, desesperd, e. sans
conseil ou ressource, pei flex, e. Hij is in
eenen radeloozen toeitand, it est dans fine
situation perplexe.
Radeloosheid, yr. desespoir, dtat desespere , tn.
Rademaker, m. wielemaker, charron, foyer.
Rademakerij , yr. charronnage t tn.
Raden, b. w. ( ik , [raa.dde] heb geraden ),
aanraden, raadgeven, conseiller a q. q,donner conseil. Ik raad u als vriend, doe het
niet, je vous conseille en ami, ne le faites
pas. Zich door iemand laten suivre le
conseil de q. q.— , gisfen , door gisfen ontwaar
worden, hoe het met eene of andere zaak
gelegen is, of wat daarin nroet gedaan worden , deviner , conjecturer, rencontrer,
Iiij heeft het geraden, it l'a devind, rencontre. Uit het voorgaande rade.of gisfe ik
naar het toekomende, par le passé je conjecture de l'avenir. Een, die lets geraden
heeft, un deyineur.
Raderen ; zie Radbraken.
Radertje o, fpoorradertje, molette de l'eperon, f ; zie Rolletje.
Raderwerk, o. foliage, tn.
Radheid , yr. fnelheid, vlugheid , vitesse,
agilite, rapiditd. Hij heeft eene groote
fnelheid van tong, it a une grande volubilite de langue.
Radijs, yr. foort van rasp, knol, radis. m.
Groote zwarte fagot, m. Wortel gelijk
eene —, (in de kruidk.), racine rapacee.'
Radijskool ; zie Raapkool.
Raduszaad, co. graine de radis , f:
Rading, yr. gisfing, conjecture. —, raadfel,
enigme.
wigchelarij , waarzeggerij ,
nation.
Radingfpel, o. het opgeven van raadfels,
woordenraadfel, fen d'enigmes , de charades.
Radlijn , yr. cyclade.
Radnaaf, raclnave, yr. moyeu d'une roue, tn.
Radfcheen , Radfchijf; zie Radbeflag.
Radfpaak of (peek, yr. fpaak tusfchen de as
en de rondte van het rad, rais, f:
Radfparre , yr. remketting , enrayure. — 9 fchepbord , , in het rad van eenen watermolen,
aileron, tn.
Radvelge vr, rand van een rad of wiel, dat
beflagen wordt, jante.
Raf, y r. rugvinnen van heilbot, les nageoires
dos du turbot, f.
Rafel, y r. zeker gebrek aan eene gewevene
flof, anders gleed genaamd , ichifting,
eraillure,
f: pl.
Rafelachtig, yr. ce quo
Rafeldraad,
flu effile , tn.
Rafelcn, b. en o, w. Cik rafelde, heb gerafeld), effiler, s'effiler , s'erailler. Die flog
rafelt uit, cetre Otoffe
Rat
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Rafeling y r. uitrafeling , effilure. — 5 plukfel
van linnen, charpie.
Rafelzijde yr. sole e lee.
Raffinaderij , vr. ra aerie.
Raffinadeur, m. ra neut..
raffineerde, heb geraffiRaffineren , b. w.
neerd), rafiner.
Rag, o. het weeffel der fpinnen , fpinneweb ,
toile d'araignee, f'.
Ragchel, m. rogchel, taaije flijm , flegme , vi‘
lain crachat, m, pituite, f.
R.agehelaar, m. rogchelpot, fpuwer, cracheur; graillonneur.
Ragchelen, o. w. (ik ragchelde, heb geragcheld), cracher, jeter des flegmes au de vilains crachats. veel fpuvven , graillonner.
Ragcheling , yr. action de cracher, de fetter
des fiegtnes au de vilain4. crachats ; crachement, m.
Ragen , b. w. (ik raagde heb geraagd),
van fpinrag zuweren abattre,enle yer les
toiles d'araignees avec un houssoir.
Rager, , celui qui enleve les toiles d'araignees avec un houssoir. —, die afftoft,
housseur.
Rahout, o. (fcheepsw.) lisse de vibord, f.
zie Berghout.
Rak, o. een genoegzaam regtuit voortloopende ftreek of eind van eenen weg, eene vaart
enz., bout de chemin, trajet, 711. rik
(fcheepsw-.) van eene rivier,, direction droit
d'une riviere entre deux coudes ,
ra aan den mast , ra( fcheepsw.) van eene
cage, tn. — van lcIoten en fleden, racage
pommel et a bigots. Fokke of groote ra
racage a drosse des bosses vergues. —
bovenbram en bramra, batard des vergues,
de perroquets et de catacoi,in. Groot — voor
mars en kruisra, racage des vergues de grand
et petit hunier et perroquet de flitsgue.
kloot , raque ou pomme de racage , f. Kogelrakken in een (chip , pares d boulets. Geweer— , ratelier d'armes. — met vuurpijIen, girandole, f. — in den wind, vent
contraire sur l'eau. — in een hoencierhok ,
ook voor vaatwerk , zie Rek.
Itakel. rakelftok , een werktuig om de
brandilof in den oven te roeren, en daaruit
te fchrapen, rable, foutgon.
Raken , b. w. (ik raakte, heb geraakt ), treffen 5 aandoen, toucher, atteindre. Dat heeft
zijn hart geraakt (hem aangedaan), cela lui
a touché le coeur. In hoe verre raakt u dit ?
aan), en quoi cela vows touche(g aat u dat
t-il?Dat raakt, (treft mij) cela me touche;
fig. Wat is hij ligt geraakt, it ptend feu
facilement; it a la the pres du bonnet; que
sa bile est aisee a emouvoir.- 5 aangaan ,
betreffen, regarder,, interesser,, toucher,
concerner. Dat raakt mij niet, cela ne m'interesse pas, ne me regarde pas. Dat raakt
uwe belangens, cela concerne vos interets.—,
aanraken , met de einden ergens tegen flooten , aboutir, toucher. Met de einden tegen
elkander zetten , aboutir. Mijn huis raakt
aan het zijne , ma rnaison touche la sienne.
Zijn tuin raakt aan , (loopt uit op) den grooten of gemeenen weg, son jardin aboutit.au
grand chemin; zie Aanraken. —, tot iemand
behooren , aan iemand vermaagfchapt zijn,
appartenir ; fig. etre e. a. Hij raakt
mij stet, it n'est pas mon parent. Het raakt
de vaders, (koint hun toe, betaamt hun),
Ronne kinderen te fIraffen , it appartient aux
o. w.
pêres de chatier leurs enfants.
(met zijn), gerakeu, vallen , tothber , etc.
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IIij is in ongunst geraakt, it est tombd en
disgrace. Dood 'etre tue, e. rester sur
le champ de bataille. Buiten westen —
titre desoriente , e. ne savoir ou Pon est.
Van zijn ftuk (fleken blijven) perdre la
tramontane; demeurer court, perdre contenance, devenir confus, e. In bran& —, s'enflammer. Het huis raakte in brand, le feu
prit a la maison. Uit het geheugen sorts,- de la memoire, s'oublir. Om lijf en goed
—, perdre les biens et la vie. Van den weg
s'egarer ou s'ecarter du vrai chemin. In
verlegenheid —,/tomber dans Pembarras ;
fpr. w. ne savoir de quel bois faire fiche.
Dat raakt nit de gewoonte , cela commence
a vieillir, a passer, a n'etre plus de mode.
Op eene zandbank
(zeewoord) echouer.
Op eene klip aborder un rocher. Den
grond van achteren — (met een fchip) , Bonner un coup de talon. Vast — , accrocher,
Weg — 5 se perdre. In zee — (loopen),
entrer en mer. Zij is aan den man geraakt,
elle va se marier. Zij zijn flaags geraakt,
ils en sont venus aux mains et aux prises.
Ons land is in oorlog geraakt, notte paysest
entre en guerre; zie venter Aanraken , Geraken.
Raket , vr. (zeker kruid), raquette. f. velar, m.
Raket, ranket, Breed —, raqueton, ns. een
kaatstuig, kaatsnet, raquette, f.
Raketbal, m. volant.
Raketmaker, m. raquetier.
Raketflag, m. coup d'avant main.
Raketfpel, o. volant, m.
Raketten , o. w. (ik rakettede, heb geraket),
jouer au volant, m.
Raketting, vr. chaine de vergue.
Raking, yr. action de toucher, etc.
Rakker,, m. diefleider, diender,, archer ; set.gent , pousse-cul.
Rakketalie, yr. ( fcheepsw. neerhaler,)calbas
ou calebas, palan de drosse, de racage , hale-bas, m.
Rakketouw,, 0. (fcheepsw.) batard de racage,
Rakketros m. train , dosse de racage.
Ralijn van een zeil, yr. tetiere ou ralingue de
titiere.
Rallen, o. w. (ik ralde, heb gerald), fnappen , klappen, babiller, clabauder;jaser,
causer.
Rain , m. het mannetje van een fchaap , biller.
Bevruchten der fchapen door den —,
—, het eerfle der 12 teekens van den
dierenriem ; ook dorm — (krijgsgereedfchap
bij de ouden,) Mier; fig. een - wellustig
mensch, vieux debauche.
Ramblok , o. (fcheepsw.)'b/in'
Ramen , b. en o. w. (ik raamde heb geraamd),
mar eene afgemetene rigting bepalen , mikken , viser, prevdre la visee, les mesures.
raadplegen , overleggen, concerter , fixer
zie Beramen. Wie kan het zoo — ? qui
est-tie qui rencontre si juste? Eenen dag —
om iets te cioen, fixer un jour pour faire
q. ch.
Raming, yr. overleg , deliberation, f. mesures, f. pl. —, mikking, visee;
conjecture.
Rammeijen , b. w. (ik rammeide , heb gerammeid) , met eenen flormbok omver ftooten ,
battre, renverser avec le biller.
Rammelaar, m. mannetje van een konijn, lapin male, bouquin. Evan eenen haas, rOfi••
quet , bouquin. kinderbei, hochet. —,
fnapper,, raasbol , babillard, criailleur, claquedent clabaudeur.
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Rammelaarfier,, yr. babillartle , criailleuse.
Rammelen, 0. w. (ik rammelde , heb gerammeld), geraas maken ,faire un bruit importun , faire sonner, resonner. Met geld —,
faire sonner Nugent. 5 fig. babbelen ,faser , babiller, parlor a tort et a travers.
titre en
—vanhzekoijfprnd,
chaleur'ou en amour.
Rammeling, vr. gerammel, geraas, bruit , tapage ; babil, caquet ,m.
Rammenas, rammelas, yr. raifort, m.
Rammenaszaad , o. graine de raifort, f.
Ramp, vr.,....ongeval, ongeluk, disastt e , matheur , accident funeste m. disgrace, caducite ; fig, bicétre m.
Rampaard , o. (fcheepsw.) rolpaard, afoot
bold, m.
Rampfpoed, m. onheil, infortune , adversite,
calamite , f. zie_ Ramp.
Rampfpoedig, b. n. infortune, e. funeste, deplorable ,desastreux , se. deplorant, e. bijw.
Rampfpoediglijk 7 deplorablement, ddsastreusement.
R.ampzalig, b. n. funeste, miserable, calamiteux , se. malheureux , se. —, verdoemd,
damne , e. prive , de la fdlicite eternelle ;
mauvais , e. chitty;
—fig.lecht,nd
ive. Op eene rampzalige, jammerlijke wijze , miserablement, d'une maniere calamitense.
Rampzaligheid, yr. etat triste , funeste ou malheureux , m. grande misere. Eeuwige
verdoemenis, damnation eternelle.
Rampzaliglijk, bijw. funestement, malheureucement, miserablement.
Ramshoofd, o. tote de biller , f.
Ramshborn, 0. cot ne de belier,, f:
Ramsklooten, yr. meerv. testicules du biller,
(bij koks.) , onimelles.
Ramskooi, vr. etable a beliers.
Ramskop ; zie Ramshoofd. •
Ramsvacht, yr. toison de biller.
Rand, m. omtrek van eenig ding, welke buiten deszelfs eigenlijk ligchaam uitfteekt,
bond. De — van eenen fchotel , le bond d'un
plat. — van eenen hoed , bird d'un chapeau,
(bij hoedenm.) coquille , f — om den vier
van een tafelbord , bouge d'une assiette, f.
Op den — van het graf than, etre sur le
bird de la fosse. Op den — van zijn verderf
zijn, etre a deux doigts de sa ruine. Verheven rebord. De theeblaadjes hebben
verhevene randen , les cabarets ont des rebords. Mijne doos lint op den — van
den fchoorfteen, ma tabatihre est sur le rebird de la cheminee.—,boordfel, lijst van
eenen fpiegel , bordure, f: cadre. Schuins
geflepene — aan eenen fpiegel, biseau. Gevouwde — van het oor (in de-ontl. k.) helix. Binnen — van eenen fchoen, tranchefile , f. De onderfte -- eener klok, waartegen -de klepel flaat, prince, f. — eener
taart, (fmalle reep deeg, dienende tot eenen
band om eene pastei of taart, bande , f:
—omdeznfa,
limbe, f. — van een
bloemblad, bloemkelk, marge, limbe d'un
titale , d'une corolle. — van een ascrolabium
of fterrenhoogtemeter , limbe d'un astrolabe. — van een 'fchuifraam om het inwateren
te beletten lavenier. De —, de wanden,
eener wood', les levres d'un_e plaie , f. pl.
— of lijst , waarop een gewelf-van een gebouw rust , imposte, f. — of kant op geichrevene of gedrukte bladzijden, rnarge, f.
Hooge — van een fink geld, debord.
-tenr
munt, waarop het randfchrift that,
tranche, f: cordon. Kabel — van een link
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geld , crOnerlage. Korrel — der muntflukken ,
gtenetis, De — van een aanbeeld, Parate, f. De randen van gegotene letters affclirappen , affnoeijen , del dner. Het affchrappen zelf, Pecidnage. —, zoom, (in de
bouwk en wapenk.) ook van den kiater eens
vuurfpuwenden bergs, orle. Mars —,
( fcheepsw.) guerite , f. De rnarszeilen op
den — ftrii ken , amener les huniers sur le
ton du mat. — van de bun eens visfchersvaartuig, tremue , f. — van een dak,
gende in den bovengevel , of in de kap zelve, rivet. — van een afdak eener kaatsbaan
in de opene lucht, dienende om den bal terug te werpen , rabat. Een fcherpen aan
een vaatwerk maken , pincer. —, uiterfie
uiteinde (laatfle oogenblik), extremite, f.
Randen , b. W. (ik randde , heb gerand ), de- maken, munt
cerneler,, cordonner
(bij boekd.) marger. Een gerande dukaat,
un ducat cordon:2,e. Geraad blad , feuille marginee, birdie.
Randijzer, o. ijzer, waarmede men eertijds
in de glasblazerij den rand van den hall eener
flesch maakte , cordaline, f:
Ranalijst, yr. (bij de fchrlinw.), languette.
— van eene theetafel, enz. rebord, tn;..zie
Rand.
Ranclfchrifc, o. randteekening, note marginale , f. Kleine —, notul e, f: — van eene
munt (gelijk der oude daalders) legende,
Randfleen , m. van eenen put , mardelle ors
margelle ,
Randteekening, yr. note marginate,
Rang , m. waardigheid, aanzien , rang, ordre
tn. dignite condition ,
Het–is een man
van den eerfien c'est un homme du premier rang ou ordre, de la premiere condition, qualite , —, orde, fchikking, plaats
rang, ordre, lieu. Zip vader heeft den eerileu , de eerfle plaat's (is de voornaamfte)
in zijn dorp, son pare tient le premier lieu
dans son village. —, eene trap, grade. Eerife , opperhoofdigheid, plzmaute , f. De
eerfle — of opperhoofdigheid van den pans ,
la primaute du pape.
Rangfchikken, b. w. (ik rangfchikte, heb gerangfchikt), ranger, arranger , placer el
son rang, mettre en ordre , disposer classiier ou classer, regler. Men rangfchikt hem
fonder
de groote dichters, on le range au
nombre des grands poises. H&j heeft al zijne
kinderen wel aan Wel ,gerangfchikt, (geplaatst) 11a bien place a table tons sec enants. De vijand had zijne troepen goed ge.
frangfchikt,
(in orde gefchikt)Pennemi avait
bien dispose ses troupes.
Rangfchikking , yr. ordre, arrangement , classement , tn. classification, disposition, categorie. Deze twee dingen behooren niet onder eene —, (voegen zich niet te zameu)
ces deux choses ne sons pas de mime categoric. — van fchuldeifchers ; orde naar welke
zij betaald worden, collocation. De yangfchikkende getallen , (in de fpraakkunst) les
nombres ordinaux.
Rangfirijd , m. debat, tn. pretention tio
seance , la preference, f:
Rangzucht, yr. ambition de tenir us rang,
eleve parmi ses concitoyens , etc.
Rangzucntig, b. n. eerzuchtig, ambitieux ,se,
pretentieux, se.
Rank, yr. list, booze trek, ruse, intrigue,
f: tour,, artifice ,
Rank, yr. fcheut van meer dan een plantgewas 5 branclie , f. Wijngaard — , sarment, m.
brtinche de vegne, f.
van eene raeloen-.
plant
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plant , van hop, enz. bras, klein rankje,
waarmede fommige planten zich aan het een
of ander vasthechten (gelijk aan de wijngaarden) cirrhe ,
vrille, main. Een
' die veel ranken
wijngaard,
vigne
sarmenteuse.
Rank, b. n. en bijw. dun, tenger, gréle
matgre, effild , e. glance, e. — (bij beeldh.
en fchilders) svelte. Eene ranke zuil , figuur,
une colonne, figure svelte. Een — fchip,
dat te weinig breedte heeft, un vaisseau
etroit de bord, legerement bdti , un vaisseau faloux , faible de cote. Ranke floep,
canot volage.
Rankheid, yr. tengerheid, dunheid, tnaigreur,
ddlicatesse taille mince, ddlide ; grdle et
menue sveltesse.
Ranket ; zie Raket.
Ranonkel, m. zekere bloem, renoncule, f.
grenouillette ,f.
wilde
Ranonkelbol, o. griffe , paste (bulbe) de renoncule,
Rans Ranftg , b. n. garflig, fierkfmakend ,
ranee ; zie Garstig.
Ranfel, m. knapzak van eenen foldaat, havreklein valies, mallette, f. fig. rug,
sac ;
geven, roslijf. Iemand wat op zijnen
ser, dtriller q. q.
Ranfelen; zie Shan, Kloppen.
Ransheid; zie ,Garfligheid.
Ransuil , m. zie Nachtuil.
Ranciben o. het losgeld , waarmede men iemand van krijgsgevangenfchap of flavernij
vrijkoopt, rancon, m. — losfing, rachat ,
affranchtssement, m. eene hoeveelheid
van fpijs of drank, welke aan matrozen of
foldaten toegedeeld wordt , of van voeder
y our de paarden van ruiters, enz., ration,
portion, f. Hij ontvangt drie rantfoenen
voeder, it recott trois rations de fourage.
Men heeft reeds dd rantfoenen aan de foldaten uitgedeeld, on a déjà distribud les rations aux soldats.
Rantfoeneren , b. w. (ond. w.) ik rantfoeneerde , heb gerantfoeneerd) op rantfoen
,
ranfiellen; ook voor losgeld vrilkoopen
(zeew.)
fonner,, rachetter. Een fchip
ranconner un vaisseau.
Rantfoenering, yr. loskooping, losfing, ranfonnement des prisonniers , m.
Rantfoenhouten, o. meerv. (fcheepsw), houten die de ronding aan den achterfteven van
een fchip maken , estains ou stains , tn. pl.
Rap , b. n. , en bijw. zie Vlug, Gezwind. Jan—
en zijn maat , (gemeen), la canaille , la-racaille , la populace , la lie du peuple.
Rapen , b. w. (ik raapte , heb geraapt) , fchie.
lick naar zich halen, wegnemen, ramasser,,
amasser vies ; zie Oprapen. inzamelen,
recueillir,, tirer, amasser. Hij doet niets
dan — en fchrapen , it ne fait qu'a amasser
clu biers par toutes sortes de votes. Spr. w.
— uit, les hommes ne
De menfchen zijn
pensent qu'a amasser de Pargent.
Rapenfleel , m. fiengelmoes, ttges de navets ,
pl.
Raphoen, o. het wijfje van een yeldhoen,
femelle d'un perdrix 5 f:
Rapier, o. zijdgeweer,, oude lange degen ,
rapiere , brette, epee longue , f.
Rapiergordel, m. conturon.
Rappig, b. n. en bijw. zie Schurftig.
Rapport, 0. (ond. w.) berigt, Nei-flag, hetwelk men van eene zaak geeft, rapport, recit, m. Van al wat men gezien heeft een
getrouw — doen, faire un fidele rapport de
tout ce qu'on a vu. Volgens het — der ge-
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neesheeren, suivant le rapport des Walegelijkenis, overeenkomst, ressem' cons.
blance , f. Er is weinig (gelijkenis) tusfchen die twee perfonen , it y a peu do reisemblance entre ces deux personnes.
Rapporteren, b. w. (ik rapporteerde, heb gerapporteerd) (ond. w.) berigt geven, enz.
rappot ter.
Rapsch ; zie Rap.
Rapfodie, y r. (on& w.) fig. zamengelapt gefchrift, mengelmoes, tapsodie (van Homerus) , zijn gansch gefprek is flechts eene —,
tout son discours n'est qu'une rapsodie.
Rarigheid, vr. zeldzaamheid , raretd, ccriositd.
Rariteitkamer, vr. cabinet de curiositis , m.
Ras , o. zekere gemeene kleedingsflof, ras ,
no. Gemeen —; 'rasette, f —, draaikolk,
tournant d'eau , goulfre , m. eene 'bort
van geflacht , van citeren en menfchen, race. Dat paard is van een goed ce cheval est de bonne race, espece, f fam. gemeen yolk engeance , canaille.
Ras , bijw. rasjes , gezwind , feel, vile, promptement, etc.
Rasch, b. n. zie Gezwind, Snel Vlug.
Raschheid , yr. zie Snelheid, Gezwindheid.
Raschfchip, o. bdeiment a voiles carrdes, m.
Rasp , vr. rape (bij wondheelers) rugine.
Raspen , b. w. (ik raspte, heb geraspt), iets
met de rasp vermalen, raper. Suiker
raper du sucre. Tabak
raper, grivoiser du tabac. Brood —, chapeler du pain.
Geraspt brood, du pain chapele.
fclirappen , ruginer.
Rasphuis, 0. Spinhuis, maison de correction
ou de force.
Raspvijl, vr. (bij de plaatf.)
m. —,
ruffelfchaaf, (bij de fchrijnw.) 'Viand,
rape a bolsi,
Raspzaag, yr. scie double.
Rasfchelijk, bijw. zie Ras, bijw.
Rasfchen ; ( zie Haasten, Spoeden.
Raster, M. breede, grove lat, zie Lat.
Rat of Rost, vr. rat , m. fpr., w. Eene oude
— in de val krijgen (een geflepen mensch
in het naauw brengen) attraper on duper un
Vieux routier. Zoo kaal als eene — , gueux
comme un rat d'eglise. Daar zijn ratten in
den winkel geraakt, la boutique est mangee.
fig. Een °alp ratje (een fchalkachtig kind)
tin petit-espiegle, fin petit eveille. Egijpti;
fche , ichneumon. Buidel philandre,
mormose , sarigue ou didelphe, etc. zie Buidel —; zie verder de met — zamengestelde
woorden, als: Veldrat, Bergrat, Waterrat, enz.
Rate', m. cricelle , f. wekker in een
klooster, om de monniken te wekken, tarabat. —, klep , onrust in eenen molen , molenklepper,, traquet,` cliquet.
Ratelaar,, in. fig. babbelaar, babillard, causour,, jaseur.
Ratelaarfter, yr. fig. babillarde , caustuse,
faceuse.
Ratelen, 0. w. (ik ratelde, heb geratela),
faire 4u bruit avec une crdcelle; fig. babbejaser.
len ,
Ratelman ; zie Klapperman.
Ratelflang, vr. eene flung, die met haren fiaart
ratelt , serpent a sonnettes , couleuvre a collier.
Ratelwacht; zie Klapperman.
Ratijn, o. ratine,
Ratijnen, b. n. tie ratine.
Rattenkruid; zie Rottenkruid.
Rattenval ; zie Rattenval.
Raveling van broom; zie Springtij.
Rk.
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Ravelijn, 0. een bolwerk, dat eene halve
maan , of twee zijden van eenen driehoek vertoont, en op zich zelf, door de gracht van
den wal eener vesting afgefcheiden, gemeenlijk voor eene poort aangelegd worth-, om
dezelve te dekken, ravelin, m. demi-lune, f.
Ravenaard, m. nature , f: instinct tin corbeau.
Ravenaas , m. kreng, charogne ; fig. Galgenbrok , pendard , gibier de potence.
Ravengekras , Ravengekrijsch, o, croassement, m.
Ravenkost, m. charogne , f:
Ravenzwart , b. n. tres noir, e. noir, e. cornme un corbeau.
Ravotten, o. w. (ik ravottede , heb geravot),
lustig fpelen, tieren, danfen, loopen en
fpringen , sauter,, danser, faire du charivari, foldtrer.
fioeijen, batifoler.
Ravotfler, vr. celle qui fait du bruit, du tintamarre , en sautant , en dansant, en coltrant, etc.
Ravotter, m. celui qui fait du bruit en sautant, ea dansant, qui batifole.
Ravotterij , vr, charivari, tintatnarre, batifolage ,,m.
Razeil , o. voile carree, voile a vergue, f.
Razen, o. w. (ik raasde, heb geraasd); een
luid, onftuimig getier maken , faire du bruit,
du tIntamarre, du vacarme, pester, faire
le diable a quatre, criailler, tempeter,, lutiner. Hij doet niet dan fchreeuwen en — ,
it ne fait que crier et tempeter.—, ijlh000fdig zijn, etre en &lire.
Razend, b. n. woedend, dol , furieux, se,
frenetique, enrage , e. en fureur,- furibond,
e; Eene razende, hevige pij n, tine douleur
violente. Een —e hpnger,, une fairs enragee. bijw. Hij is — verliefd op dat meisje,
it aime cette fille a la rage.
Razer, m. dolleman, furieux , furibond, en, rage frenetique, tapageur.
Razernij of Razerij ; yr, fureur, frenesie,
rage , manie, f. delire, m.
Reqn, vr. rozijn. , raisin sec.
Razipaziju , m. vsnaigre fait de raisins secs.
Razijnenbaard, m. pustules rouges, dartres ,f.
bourgeons autour de la bouche de jeunes enfants.
Reaal, in. (a), fpaanfehe munt , real, m. reale, f: (eertijds hier te land) trois sous et
demi de Hollande.
Rebel, m. (ond. woord ) oproermaker, rebelle.
Rebelleren, o. w. (ik rebelleerde, heb gerebelleerd), oproer, opiland maken, se rebeller,, se revolter.
Rebellie , yr. rebellion, revolte.
Rebellig, b. n. rebelle, revola , e.
Recenfent, m. (ond. w.) beoordeelaar, boek,
beoordeelaar
ct itique , censeur.
Recenferen , b. w. (ond. w.) ik recenseerde,
heb gerecenfeerd) critiquer , censurer.
Recenfie, vr. (ond. w.), beoordeeling, critique, analyse critique, recension.
Recepts, o. (in de praktijk) blijk van ontvangst , bekend fchrift, recepisse, f.
Recept, o. (and. w.), voorfchnft, welke beftanddeelen men ter bereiding eener zaak,
(bij voorb. artfenij , fpijs, verw, enz.) nemen moe4 bijzonder eene artfenij, voorfchrifc,
recette,, formule , ordonnance, f. Receptenfchrijeen, formuler, dresser une formule,
ecrire des recettes.
Receptie , yr. (ond. w.) anthaal, ontvangst ,
reception.
1ecief, yr. (ond. w.) eerie ontvaugceel, of
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fchriftelijke verklaring van eenen fchipper,
dat de goederen ontvangen en in het fchip
geladen zijn, recif ou ressif, m.
Recipient, tn. (bij de fcheik.) van een disteleervat , recipient.
Reclameren , b. w. (ond. w.) ik reclarneercle ,
heb gereclatneerd), zijne bezwaren inbrengen ; terugeifchen, opeifchen, reclamer.
Men heeft dezen gevangene gereclameerd,
(apgeetscht) reclamd ce prisonnier.
Recommandabel, b. n. (ond. w.), aanbevelingswaardig, lofwaardig, prijswaardig , rdcommendable.
Recommandatie , yr. (ond. w.), aanbeveling,
aanprijzing, recommendation.
Recommanderen , w. (ond. w.) ik recommandeerde , heb gerecommandeerd), aanbevelen , aanprij zen, recommander.
Recreatie, yr. (ond. w.) uittpanning, verlustiging , recreation.
Recruteren, b. w. (ik recruteerde, heb gerecruteerd), krijgsvolk aanwerven, recruter.
Recrutering , yr. recrue.
Recrunt, m. nieuw aangeworven foldaat, recrue, f.
Rector, m. (ond. w.) recteur.
Rectoraal,
n. rectoral, e. Rectorate waardigheld, 'lignite rectorale.
Rectorfchap , Rectoraat, o. rectorat,
Redacteur, m. (ond. w.), verzamelaar, zamen- of opfteller van eenig gefchrift, drukbezorger, fchikker en uitgever (van tijdfchriften), redacteur.
Redaccie , yr. ond. w.) verzameling , zamenof opftellen van eenig gefchrift, de drukbezorging, gezamenlijke uitgevers van tijdfchriften, redaction.
Reddeloos, b. n. buiten ftaat om zich te redden, onherftelbaar, qui est sans resrource,
qui ne-peut etre retabli, e. irreparable , delabre, e. Zijne zaken zijn flaan zeer
fleeht, zijn verwarcl, ses affaires sont delabrees. Een — fchip een fchip, dat in eenen
reddeloozen flaat is, un vaisseau delabre,
desempare. Een fchip —fchieten , (fcheepsw.
desemparer un navire.
Reddeloosheid, vr. situation desesperee, f:
delabrement, tn.
Redden, b. w. (ik reddede, heb gered) Eigenlijk, ijliugs uit een dringend gevaar nitrukken , sauver , delivrer, tirer du peril,
de danger , de peine. —, nit allerlei ongelegenheid en verwarring uithelpen, ontwarren, vereffenen , debrouiller,, accommoder,
regler, ajuster, dechiffrer, derneler. Eenen
verwarden boel accommoder, iijuster
une succession embrouillie. Spr. w. Alle wereldfche zaken
zich zelven , on vient a bout
de tout en ce monde ; it n'y a rien de si embrouilld qui ne se demele.
zal zich uit
die zaak wel
it se tirera bien de cette
affaire. Hij weet zich niet te ne salt
plus oh se Bonner de la ate. Zich —, wederk. 'w., se debarrasser se tirer d'uti
mauvais pas , se sauver, se &gager.
Redder, m. sauveur,liberateur. — Verlosfer,
redempteur. Jezus Christus is de —, very
losfer, Zaligmaker van het menfchelijke geflacht, Jesus Christ est le sauveur, redenp.
teur du genre lihmain.
Redderaar, m. celui qui arrange ou met en ot r
-dre,q.ch
Redderen, b. w. (ik redclerde, heb gered.
derd), opredderen, arranger, mettre en or.
dre q. ch. De zeilen — (faheepsw.), dezelye goed naafi"den wind zetten, orienter les
voiles.
Redi-
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Redding, yr. arrangement, ordre, m. action
d'arranger.
Redding, vr. herilelling , verlosfing, behoudenis, ddlivrance, redemption, f. re'tablis,sement, sauvement , m. zonder —, sans res.
source. —, het redden van goederen bij
eene fchipbreuk , sauvage, sauvetage, m.
Reddingsboei, yr. (zeew.), boude de sauvetatage , salva-nos , m.
Rede , vr. reeks van aaneengefchakelde woorden , aanfpraak, redenering, een gefprek ,
vertoog, discours, propos , entretien, m.
paroles , f: pl.; harangue , oraison. Hij
deed eene fchoone — of aanfpraak kan den
koning, prononfa une belle harangue au
roi. Hij bleef in zijne — fteken, it demonra court. De den — deelen, lee dix parties d'oraison, du discours. Iemand in de
— vallen , interrompre q. q. , cooper la parole a q. q. Verbloemde (raadfel) dnigme. —, bekwaamheid der ziel, waardoor de
mensch redekavelt en van de beesten, onderfcheiden is , vernuft, verfland, redelijk denkvermogen , raison.—, oordeel „Pigment ,tn.
Rededeel; zie Rede.
Redekavelen, o. w. (ik redekavelde, heb ‘geredekaveld), redenen geven ofwisfelen over
jets , befluit opmaken, raisonner, argumenter,, inferer.
R.edekaveling, yr, redenering, raisonnement ,
bewijsreden , argument, m,
m.
Redekunde , Redekunst, y r. de wetenfchap,
welke den mensch opleidt, om wel en bondig te redekavelen, anders muter den naam
van 1 o c a bekend , logique, dialectique.
welfprekendheid , rhetorique.
Redekundige , m. dialectkien, logicien, rhdtoricien, rheteur.
Redelicht, o. lumiere de la raison, f:
Redelijk, b. n. met rede begaafd, vernuftig,
raisonnable , done , e. de raison, qui a la
faculte de raisonner. De mensch is een —
fchepfel, l'homme est une creature raisonliable. De redelijke ziel , l'ame raisonnatamelijk billijk voegzaam gevoeble.
gelijk , raisonnable, equitable, juste, passable, convenable. Doze voorwaarden zijn ,
ta;
ces conditions sont raisonnables;
bijw. raisonnablement , equitablement,
assez bien, passablement. Hoe vaart gij?
—, comment vous portez-vous? passablement.
Het gaat hem —, it se Porte assez bien ; ses
affaires vont assez bien.
Itedelijkerwijze, bijw. raisortnablement , avec
raison.
Redelijkheid, yr. billijkheid, raison, equitd ;
justice. Steekt daar eenige — in ? y a-t-il
quelque raison en cela? y a-t-il la moindre
ombre d'equite on de justice?
Redeloos, b. n. onvernuftig, irraisonnable.
Een un animal, une bite irraisonnable, une brute.
Redeloosheid, vr. pen, manque de raison, tn.
Redematig, b. n. conforme a la raison; bijw.
conformement el la raison.
Redematigheid, yr. chose qui est conforme
la raison.
Reden, y r. drijfveer van iemands doen, oorzaak, raison, cause, f. motif, sujet , tn. Hij
heeft groote — (oorzaak) om zich te beklagen , it a grande raison de se plaindre. Hij
beef: het met zonder redenen gedaan, it ne
l'a pas fait sans raisons. Men heeft hem
zonder geftraft, on l'a puni sans cause.
Het eigenbelang is de eenige — (drijfveer),
die hem aldus duet handelen, l'interet est
ele seal motif qui le fait agir ainsi. _ Die re-
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denen zijn onwederleggelijk, ces raisons sont
ineontestables ; bijw. Om welke
?
om ? pourquoi? Om —, 4 cause de, pour
cause de.
Redenaar, m. orateur , rheteur, rhdtoricien,
harangueur. Drog , sophiste. —, die met
luider item en op den toon van, eenen
jets uitfpreekt of voordraagt , declamateur.
De Romeinfche redenaars, les orateurs Romains. Cicero was de beroemdite Latij nfche — van zijnen tijd, Ciaron dtait le
plus celdbre orateur, rheteur latin de son
bijw. oratoirement.
temps. Als een
Redeneerder, m. raisonneur, discoureur.
Redeneerkunde , vr. art de raisonner , dialectique; zie Redekunde.
Redeneerkundige ; zie Redekundige.
Redeneren, o. w. (ik redeneerde , heb geredeneerd), raisonner, discourir ; zie Redokavelen. Wijsgeerig —, philosopher.
Redenering, yr. zie Redekaveling.
Rederijk , b. n. fort, e. de raisonnement , qui
appartient a la rlatorique. —, weifprekend,
fierN k , disci t , e.
Rederijker, m. nom qu'on donnait jadis en
Hollande a des gees qui affectaient ou s'etu.
diaient a parlor en rime. rijiulaar, rimailleur.
Rederijkkunst, yr. Redekunst , rhdtorique.,
Recleftrijd, Redetwist, m. dispute, f.— over
eenig lcerftuk an de godsdienst , of over eenige punten des geloofs, controverse, f.
Redetwisten, o. w. (ik redetwistte, heb geredetwist), disputer.
Redetwister m. disputeur, controversiste ; zie
Redeftrijd.
Redevoerder, m. orateur, harangueur.
Redevoering, yr. oraison, harangue , f. discours, m. De redevoeringen van Cicero,
les oraisons de Cicdron. Hij heeft eene
fchoone — gehouden, it a prononce un beau
discours. Hij deed eene redevoering aan
het y olk, it harangua le people.
Redewisfelen , o. w. (ik redewisfelde, lieb
geredewisfeld), discourir,, s'entretenir.
Redewisfeling, yr. discours , entretien, tn.
Redeziften, o. w. (ik redeziffe , heb .geredezift) , iemands gezegde bedillen, critiques
lee paroles de q. q. fam. dpiloguer.
Redezifter, m. critique, dpilogt.ieur.
Redezifting, yr. critique , action d'epiloguer,
woordwisfeling, discussion.Ree of Reede , yr. eene ligplaats-voor zeefchepen, niet ver van de kust , waar zij
eenen goeden ankergrond hebben , en tegen
wind en ftorm genoegzaam beveiligd zijo,
rade. 13eflotene ( zeew. ). rade abrstde,
close. Opene —, rade foraine. Op de —
leggen, mettre en rade. De fchepen liggen
op de — , les vaisseaux sont a la rade.
Ree, reede, b. n. en bijw. ; zie Gereed,
Klaar, Vaardlg. Reel roepen de fchippers
hunne knechts toe, wanneer doze zich gereed moeten maken, om bet fchip to does
wenden, pare a virer! red, adieu va!
Ree , yr. het wijfje van eenen reebok; zie
Hinde.
Reebok , m. chevreuil. Jong van eene reegeit,
chevrillard:
kleine jonge
Reede; zie Red.
Reeden, b. w. (ikreedde, heb gereed) , vervaardigen, toeftellen gereed maken , preparer, appre'ter. Schepen timmeren en
uitrusten, equiper des navires , des vaisseaus.
De zijde op den/zijdenmolen —, bereiden,
mouliner la soie. Spr. w. 1k zal daar niet
(ik zal mij daar niet mede bemoejiaan
ien)ft
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jets , je ne m e interesserai pas dam oette Reefchaaf, of rijfchaaf, yr. (bij de fcitrijuw.5
a acre.
varlope,
Reeder, m. die een fchip geheel of ten deele Reet, yr. Scheur, Spleet; zie deze woora
uitreedt, preteur,, affilteur, proprietaire
den.
d'un navire, chargeur. Mede combour- Reet, yr. werktuig, waaraan men zich bij de
geois. — van kaperfchepen, armateur.
toebereiding. van het vlas bedient, (hennipReederij, vr. (van koopvaardijfchepen), afrebraak), brote , macque. — , pleats waar het
tement , equipement de vai.cseaux marchands,
vlas to weeken of to rotten gelegd worth,
tn. Linnen, wollen, zijden , manufacroutoir ou rouissoir.
ture,' fabrique de toiks, d'itores de lame, Reettrekker, metfelaar of timmerman, die
de sole.
aangefleld , om de affcheiding van naast
Reeds, bijw. alreeds, Ufa. Uw broeder is
elkander ftaande gebouwen aau te wijzen;
reeds aangekomen, votre frere est déjà arook wel erffcheider genoemd , macon ou
rive.
charpentier chargé de marquer la separation
Reedfchap ; zie Gereedfchap.
des bdtiments gut se touchent pcesque, de
Reedfel, o. fabrijk, maakfel, fabrique, fadeux maisons attenantes.
Fon f.
Reeuw, o. allerlei gereedschap en huisraad in
Reef, rif, o. eene firook aan een zeil ,
Vriesland, routes sortes d'ustensiles, de meu(fcheepsw.) ris, m, pointure, f: — inbinpl.
bles ,
den, prendte en rh; zie verder Rif, (meer Reeuw, o. doodfchuim, ecume d'un mottgebruikelijk op fchepen), fig. Een — in
rant ,
het zeil doen , (zijne uitgave befnoeijen), Reeuwen , w. (ik reeuwde heb gereeuwd),
retrancher sa depense.
een lijk van doodfckuim en verdere onreinigReefbanden , meerv. ( fcheepsw.) atonwen ,
heder zuiveren, (afleggen,) nettoyer tin
garcettes , j. martinets, breuils, m. pl.
corps mort , et lui tnettre en linceuil, on
Reefgaten,
meerv.(fcheepsw.)yeux de pie,
drap mortuaire.
m. pl.
Reeuwer,
Reeuwfter, yr. celui, celle qui
ReeftaliUn, yr. meerv. (fcheepsw.), palannettoye et habille un cadavre.
quins de ris, tn. pl.
Reeuwplek , vr. tache qui indique la more,
Reegeit , yr. chevrette.
tache mortuaire.
Reek, yr. kleine egge , petite herse.
Reeuwroof, in. roof in een huis , dat door de
Reekalf; zie jonge Reebok.
pest befmet is , butin vole dans une ?liaison
Reeks, yr. eene rij van in orde nevens elkanpestifiree.
der geplaatfte dingen, geregelde opvoiging Reeuwsch, b. n. ; zie Geil.
van grootheden, serie, progression, suite, Reeuwzweet, o. sueur de most; zie Dood,
rangee, enfilade , tirade, ribambelle. Eene
sweet.
van meetkundige vooritellen , une sirie de pro- Referein of refrein, o. zeker foort van gepositions mathematiques. Eene rekenkundige,
(hell& , bij de oude rederijkers gebruikelijk,
geometrifche (progresfie), one progresdaar men aan het einde van leder koppelvers
sion arithmetique , gdometrique. Zip leven
denzelfden regel herhaalde, even als in het
is eene — van ongelukken geweest, sa vie
zoogenaamde rondeel, refrein ou refrain, ma ate une longue suite de malheurs. Eene —, Reformateur, m. (ond. w.) hervormer, reforrij, van huizen , une rangee de maisons. Hij
matter.
heeft ons eene fchoone — van verzen nit Reformatie yr. (ond. w.), hervorming, re4
zijn gedicht voorgelezen, il nous 4,1u une
formation.
belle tirade de son poeme. Dit is eene lange Regeerder, m. Regeerfter,, vr.; zie Regent,
— (rij) van redenen , die niets bewijzen ,
Regentesfe.
voila tine longue enfilade de raisonnements Regeerlust, m. desir,, m. envie de gouver.
qui ne concluent riots.
aaneenfchakeling,
nor,
clzaine, f:- enchairzement m. enchainure.
m. eigenlijk een werktuig, tangs hetEene — (keten) ven bergen, une chaine
welk9 men regte lijnen trekr, een
de montagnes. Eene -- van denkbeelden,
regle, f. Een koperen une regle de
en enchainement d'idies. Achtervolgende
cuivre. Ook eene bepaling, hoe men zich
— , entre-suite; zie verder Menigte. '
in deze of gene taal, enz. moet uitdrukken,
Reep , m. (ee) lange en fmalle ftrook van eon
voorfchrift, tegle, f. Eene taal naar de revel of eenige linnen of wollen flof, bande,
gels leeren, apprendre one longue par (les)
een touw,, dat in lengte en dikte aan
regles, par principes. Kent gij de regelen
eenen reep gelijkt, inzonderheid een tow,
der franfche fpraakkunst ? savez-vous les rewaaraan eene fchuit of pont vastgemaakt is ,
gles de la grammaite francaise? Geene —
om langs hetzelve van den eenen kart naar
zonder uitzondering, point de regle sans
den anderen over te varen ; ook — waarexception. In de rekenkunde. De — van
mode men de klok trekt, (klokreep), cordrieen, la regle de trois , de proportion on
de, . — lood op den nok van een leijenclak
d'ordre. voorfchrift iii eene kunst, enz.
bri er. — van een vat; zie Hoepel. —,
Dat is volgens de regels der kunst, cola est
draaireep , (fcheepsw.) itague ou itasalon les regles de Part. —, eene bepaling
voor leefwijze van geordende geestelijken,
quc , f Braamdraai itague de pert oquet.
Boei —, (tot het ophijfchen van het anker),
als: die geestelijke orde heeft veel regels
p rin. Stuur— , drosse de gouvernail , f.
acht to nemen, cot otdre ,religieux a a obWind—, guinderesse, f.; zie verder de met
server bite des regles. een aantal woorzameugeft. woorden op fchepen, als:
den , die in eene linie nevens elkander goTalie—,
enz.
fchreven of gedrukt worden, ligne, f. Op
Reepangel, m. ligne armee de halms, d'haelke bladzijde fiaan twintig regels, ii y a
mecons , f.
vingt lignes, a claque page. De zetter move
Reepdanfer, m. ; zie Koordedanfer.
deze regels regt zetten, ilfaut quo le cotse
Reephout, o. hoephout, bois 4 cerceaux,
positeur redresse cos lignes. lk fcbrijf u
Rees, onv. veil. t. van Rijzen.
d e ze regels, om u te vragen , fe vous ecrir
lteepmaker, of Hager; zie Touwflager.
cos lignes pour y ou: demander. Nieuwe —
Nn
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( bij het dictcren ). alinia. — , voor- Regenmantel, in. manteau pour la pluie, gaban, (op fchepen) caban.
fchrift, rigtfnoer, enz., regle, f. precepte.
Zie verder de met — zamengeft. woord.en, Regenmeter, m. hyetométre, vdrometre ou
ombrometre ; pluviometre , pluviometrographe.
als : Eetregel , Grondregel , Leefregel ,
Taalregel, enz.; ook fig. Gewooute, Ge- Regenpomp, yr. pompe de citetne.
bruik , Orde , Instelling, enz. iu den zin van Regenfcherm, o. parapluie , tn.
Regent, m. regeerder,, befluurder over het land
voorkomende.
en bijzonder over godshuizen , regent, diRegeldraads, bijw. de drat fil, en droite lirecteur,, administrateur. De regenten van
zie
Regtflreeks,
Regelregt.
gne;
het weeshuis zijn vergaderd, les regents,
Regelen , b. w, (ik regelde , heb geregeld),
les direcreurs de la maison des orphelins sent
fchikken, in orde brengen, inrigten , regler,
assembles. De prins —, le prince regent,
Zijne
uitarranger, ordonner, regulariser.
ou regnant.
gave naar zijn inkomen —, reglersa de ease
sur son revenu. Een wel geregeld (Inge- Regentenkamer, yr. chambre des directeurs ou
des administrateurs d'un hepital, etc.
lie
rigt) huis ; sine maison bien ordonnee.
onty a9gst , de inzameling der belastingen Regentesfe, yr. regente directrice. De moeder' van Lodewij k XIV werd tot — ver, tegulariser la pereeption des imp4ts ; fig.
klaard , la mere de Louis XIV fur declare°
compasser. Zijne daden, zijn gedrag —,
regente.
compasser ses actions , ses demarches.
Regeleren, b. w. (ik regeleerde, heb gerege. Regentfchap, o. regering, regence, administration. Na den dood. van Lodewijk XIII
leerd), liniEren, regler.
werd het — (de regering) van het koningRegelering, Regeling, vr. action de rdgler.
rijk gegeven aan Anna van Oostenrijk , apres
inftelling, verordening, reglement, m.
la wort de Louis XIII la regence du royRegelings of regelingen , m. meerv. (fcheepsw.)
,autne
fist donnee a 4rInne d'Autriche.
herpes
on
lisses
de
herpes
van het galjoen,
Regentijd, in. saison pluvieuse, f.
d'eperon, 1. pl.
Rcgelloos , b. n. onregelmatig, irregulier,, Regenvlaag, yr. ondie de pule. Kleine —,
(zeew.) grenasse.
ihre.
R.egenvloed, Regenftro pm, m. torrent (de
Regelloosheid , yr. irregularitd.
Pule)
Regelmatig, b. n. regulier,, iere , reed, e.
Een werkwoord, (in de fpraakk. ), un Regenvogel, in. certain oiseau qui presage la
pluie (pluvier).
—e
medicijn,
(bij
de
geneesh.)
verbe regulier.
Regenvorsch , m. groene land-, boomkikvorsch ,
mddecine dogmatique.
graisset , m. raine, rainette, f.
Regelmatiglijk, bijw. regulierement.
Regelregt , bijw. en droste ligne, en ligne di- Regenwater 7 4). eau de pluie, eau pluvial° , f.
recte, directement , de droitfil, en#roiture. Regenwind, m, vent pluvieux, vent de plisse.
Hij gaat —, (regt toe s , regt aan ,) naar Regenwolk , yr. nude pluvieuse.
ver de terre, tn.
Petersburg , sl va en drosture a Petersbourg. Regen- of aardworm,
achee, f. (in de nat. gefch.) lombric
Regeltje, o. verkl. woord van regel, petite
lombril.
regle , f.
to paard, Regeren , b. w. (ik regeerde, heb geregeerd),
Regement, 0. regiment, m. Een
beheeriChen, het gebied voeren, oppermagsin regiment de cavalerie.
tig befturen , gouverner, dominer,, regir,
Regementsdoctor, in. chirurgien ',safer.
avoir l'empire sur. God regeert de wereld,
R.egementskwartiermeester, In. mareehai de
Dieu gouverne le monde. Ooze goede koning
regeert zijn koningrijk zeer wijsfelijk, no, grosse pluie.
Sterke
pluie ,
Regen,
ire bon roi gouverne son royaume tree sageStof, Ojne koude , bruine, f. Spr. w.
ment. Het bedrijvend werkwoord regeert,
Hij fchfl wde den —, en viel in de floor,
(beheerscht) den vierden naamval, le verbe
(van den wal in de floor) , it tomba de
actif regit l'accusatif. — (fcheepsw.), de
Py re en chaud seal; it tomba de la pale
zeilen — manoeuvrer les voiles. Een fchip
komt zonnefchijn),
dans la braise. Na
—
, gouverner sin navire. Een paard
plus('
apres
(na lijden komt verblijden),
naar de kunst befluren , maniersin cheval. De
le, beau temps.
vrouw regeert haren man, la femme gouRegenachtig, b. n. pluvieux, ewe. Het is —
verne son marl. o. w. de overhand hebweer, fait un temps pluvieux.
ben , ragner,, sager, etc. 'Alexander de gropciterne , f.
Regenbak,
ne volken Alexte regeerde over verfcheide
Regenbeek, zie Plasregen.
andre le grand regna sur divers fieuples. De
Regenboog , m. arc-en-ciel, iris. — (bij dichkinderziekte regeert , heerseht daar , la peters) echarpe d'iris , f.
tite verde y regne. Deze pans regeerde
Regenbui, yr. ondee , giboulde , guilee.
ties jaren op den paufelijken noel, ce paps
Regenen , (o p ped. werkw.) het regende, heeft
siegea
dix ans.
Het
pleuvoir,
faire
de
la
pluie.
geregend),
pleuvra bientdt. Het Regerend, b. n. regnant, e. regent , e.
zal wel boast
regent 'eat het giet, alsof her :net emmers Regering, vr. , befluur, bewind, beheerfching,
gouvernement, regne, empire, regime,
y ol, uit den hemel gegoten worclt , it pleut
domination, direction, regence, fi— , oversl verse a seaux. lk vrees dat het zal
held, magsstrat ,m.—, eertijds voor eenige
je crains qu'il rte pleuve. Het heeft flerk
nederlandfche fteden , gouvernance. Het zijn
geregend, it a fort plu. Het begint weder
de bevelen van de , (van het gouverneto regenen, sl commence a repleuvoir.
ment) ce sont les, ordres du gouvernement.
Regendroppel, m. goutte tie plus°, f.
Wij Leven gelukkig onder de — van den
of gat 0. de luchtflreek
Regenhoek ,
besten koning , nous vivons heureux sous le
windflreek van waar de meeste regen komt,
regne du meilleur roi. Jezus Christus leefde
aloe , rumb ou rhumb de vent amenant lapluie.
onder de — van .6.ugustus, Jesus Christ yeRcgenkap, yr. karpoets, tapabor,, m.
cut sous l'empire d'Auguste. De onzijdige
icharpe
pour
lapluie,
f.
Regenkleed , o. falie,
werkwoorden hebben geene regtilreekfche
Regenmaand, Yr. (bij de Fr. van den 2o Jan.
(beheerfching), les yerbes neutres n'ont point
wt den 18 Fein. pluviose. j
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de regime direct. Voor zijn vertrelt overliet hij hem de — (het beituur) over zijne
landerijen, avant son depart it lui laissa la
direction, Padtninistration de ses terres.
Voor zijnen dood gaf hij de — (het regentfchap) over aan zijnen zoos, avant sa mort
ii donna la regence a son fils; zie Beftuur,,
Bewittd, Beheerfching, enz. De teugels der
—, les rénes de Pempire. De — waar het
gemeen heerscht, volksregering, democratie.
Alleen heerfching , monarchie , — van
weinigen, oligarchie. Adel —, aristocratic.
— van vijf perfonen, pentarchie.
Regeringloos, b. n. anarchique.
Regeringloosheid , vr. anarchic.
Regeringsambt , o. of post, m. charge, f.
poste ors emploi dans le gouvernement ,
Regeringsbank yr. siege, bane des magic.
trots , m.
homme en place.
Regeringsperfoon,
Regeringsraad, m. conseiller de la regence.
Regeringsfecretaris, m. secretaire de la regnence.
Regeringstijd, m. temps de gouvernement.
Regementstamboer, m. tambour major.
Regeringsvorm, m. forme du gouvernement,
1. —, itaatsregeling , constitution.
Regeringszaak, yr. affaire du gouvernement, tn.
Reggen, o. w. (ik regde, heb geregd),
(fcheepsw.), de masten in kleine vaartuigen
nederleggen , mettre has, baisser les mats
een (chip ontmasdans one embarcation.
ten, demater un vaisseau.
Register, a. infchrijvingsboek, registre on regitre, tn. Doop— of bock, registre baptistaire on de baptime. bladwijzer (bij
boekdr.), table des 'nailer-es, f. index, in.
Er is geen — van dit bock, ii n'y a point
de table a ce livre. Men zet gemeenlijk het
aan het eincle van een bock, on met
communement Tiede. a la fin d'un livre.
—dervastegodern derzlv eignars,
cadastre. * Zak —, aanteekeningsboek,
repertoire, m. — van een orgel, (orgelpijpen), registre d'un orgue, d'orgues. De orgelpijpen van hetzelfde —, van derzelver
rij , les tuyaux du memo jeu. Een uithalen , titer tin jeu. Dag— der fluurlieden
journal, tn. — van de dagelijkfche ontvangst en uitgave, journal, livre , papier
journal. — van een leen , denombrement;
calendaire, m. — van eene
Kerkelijk
gemeente, eener ftad , van een gezelfchap,
matrologue, f. rol, naamlijst, matricule, f.; zie verder Naamlijst. Spr. w. AL de
registers uithalen , (zijne item zoo veel verheffen als mo o elijk), clever sa voix autant
qu'on pent. Op het zwarte - , (in een
kwaad blaadje) flaan , avoir une mauvaise
renomwde; zie verder: Dag—, Geflacht—, enz.
Registerhouder, m. bewaarder der registers of
protokollen, registraire.
Registratiekantoor,, o, bureau d'enregistrement, m.
Registreerbaar,, b. n. enregistrable.
Registreerder,, m. registrateur.
Registreren , b. w. (ik registreerde heb geregistreerd), enregistrer ors enregitrer,, coneller sur tin registre.
Registrering, yr. registratie, hot infchrijven
enregistrement on enregivan akteu enz,
• uittrekfel van eene registracrewcut, m.
tie (in de prakt.) registrata, tn.
Reglement, o. (ond. w.) verordening, voorfchrift, reglement, tn.
Reg, b. n. en bijw. het tegendeel van krom,
gebogen, qui n'est pas courbe , e. ors tor-
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Cu, e. droll, e. Een regte boom, on arbre
droit. Een regte hock (in de wisk.), tin
angle droit. Houdt u alien —, tenez-your
tons droit, redressez-vous. Een regte weg
czonder kromten), an chemin droit. Dag
As de regtfte , kortfte weg, voila le chemin
le plus droit. Iemand op den regten weg
brengen, (op den weg, die tot zijn oogmerk dienftig is), fig. hem tot deugd ea
godsdienst opleidt, mettre on remettre q.q.
dans le droit chemin; lui faire entendre raison. De regte zijde van dock of eenige
ilof, l'endroit. edit, waar, opregt, (in
tegenftelling van het gee' valsch is), vrai,
veritable. Eene regte vieugde , tine veritable joie. Dit is zijne regte meaning niet
ce n'est pas sa veritable opinion. Dat is de
regte oorzaak , voila la veritable raison.
Hij is -een regte gek, it est an vrai , franc,
fors, coquin. Dat was mijne regte moeder,,
(geene ftiefmoeder), ce fur ma vraie mere.
Mijn regte, voile broeder, mon frare germain.
Dat is de regte beteekenis van dit wooed
c'est le vrai sens de ce mot. —, wettig,
legitime. Dat zijn de regte erfgenamen , ce
sone let heritiers legitimes. De regte (onmiddellijke) leenheer, (bij regtsgel.) le sei-.
gneur direct. De regte, gefehikte tijd
temps convenable. Een akkoord, (eene
regte , juiste overeenftemming , waarvan de
grondtoon in de bas ligt, an accord /direct.
Een regte (lijffelijke) neef, an cousin germain. —, overeenkomftig met de voorfchriften der deugd, regtvaardig , billijk, juste.
De regte, juiste maat, la Piste mesure. De
regte verhouding, la juste proportion. Ter reg.
ter tijd, ter feede komen , ( van pas komen ),
venir a propos , a point nomme. Hij is aan den
regten man gekomen , (hij heeft dien gevonden), il a trouve son homme. Ik kan met
hem niet to —komen, (niet overeenkomen)
je ne pais m'accorder avec Jai. Hij is onbezonnenhij zal in niets to --komen
( flagen ), il est etourdi , it ne riassira
Tien. Hij. gaat niet — door zee, (hij
fpreekt niet vrij nit), it n'agit pas rondotnent, adroitement , franchement, thus detours. Ga altijd — toe , aan, en gij zule
zijn huis vinden , allez toufours tout droit
sans detourner ni 4 droit, ni a gauche, et
vows trouverez sa maison. Hij heeft hem op
den regten-weg gebragt, ii Pa remis dans
le droit chemin. 're — helpen, (beter onderrigten), desabuser. Ik kan met hem niet
to — komen, je ne puis m'accorder avec lui.
Het is hem — gefchied, l'a bien,marite;
cela lui est bier; du. — of niet, d tort on
a droit. — zoo, (zeer wel), fort bien,
precisement, tout insp. Hij heeft-mij — in
inljn oog getroffen, it m'a donne droit dans
Poeil. Spr. w. Het kind bij zijneu regten,
naarn noemen, appeler an chat an ,chat. Als
de regte Jozef komt, moat Maria wel volgen , guard le veritable amour vient ,
maitresse doit suivre. Die wagen goat niet
cette action n'est pas conforme aux principes de la vertu.
Regt, o. droit, m. raison, justice, f: titre ,
AANM. Deze woorden worden veelmet onderfcheid. gebruikt. Droit, al wat met de
infpraak der billijkheid overeenkomt , bevoegdbeid , enz. Al wat door uitdrukkeliike
voorfchriften bepaald is, in befchrevene
wetten aanbevolen wordt, als: Ik heb zoo
veel — daartoe als een ander,, j'y ai autant
de droit qu'un autre. Hij. heeft het — to
zeggen, hetgeen hem zal behageu, it a le
Nnn2
drat,
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droit, it est en droit tie dire ce qui luiplaira. Het — op lets hebben , avoir droit sur,
le droit d'ancrage.
a q. ch. Het anker
Pat is tegen cela est contre tout
droit. Elk een heeft het — zich te verdedigen , wanneer hij wordt aangevallen , chacun a le droit, est en droit, de se defentire
en cas d'attaque. Van zijn — afflaan, renomer 4 son droit. Alle die — hebben,
kunnea hier komen , tons les ayant droit
Itaanpeuvent venir ici. Hij houdt zijn
de , ii maintient son droit. Hij heeft zijn
verloren , it a perdu ses elicits. De koning houdt zijn — met gewapender hand
Ilaande, le roi soutient son droit par la vole
des armes. De Romeinen hadden het —
over levee en dood hunner flaven, les Rsmains avaient droit de vie et de mort cur
leers esclaves. Iii de regten fluderen, etatiler en, le, droit. Doctor in de regten,
docteur en droit. Het ron,einfche , goddelijke of kerkelijke, burgerlijke —, le droit
rornain , divin , ecclisiastique ou canon,
civil. De regten fiellen, (der inkomende
en nitgaande waren),/es droits d'entree et de
sortie , (des traites foraines). Let — der
volkeren, le droit des peuples. Het -21- van
eerstgeboorne, le droit d'ainesse. Het —
(impost) op den wijn, le droit sur le vie,
etc. Spr. w. Waar geene wet is,/ verliest
, ou it n'y a point de loi,
de keizer zijn
le roi" perd ses droits. billijItheid, rede,
oorzaak, gelijk, raison. Gij hebt — daartoe , vous avez raison en cela. Met des te
zeide ik het, a plus forte raison,
grooter
je le disais. Beiden willen gelijk,
hebben, tout deux veulent aroir raison.
Het — op zijne zijde brengen, mettre
raison, le droit, de son ate. Hij wil altijd.
— hebben , it vent toujouss avoir raison.
Van God en regtswege, selon Dieu et raison. Justice, f. Mem moet eenen ieder —
d.oen, (geven watt hem toekomt), it flout
rendre justice 4 tout le-monde, it fact faire
droit a chacun. Doet — en ziet niec om,
aites votre devoir et ne craignez personae.
fZich
zelven verfehafren, se fall e justice
a soi-meme. Men kan van dezen regter
Been — verkrijgen , on ne pout obtenir justice de ce juge. Men beriept hem met —,
, justice, ook de
on le blame avec justice.
uitvoering van een geflagen vonnis; alt:
(firafoefening
men zal heden
den), on feta justice aujouod'liui. lemand
voor het — roepen , appeler q: q. en justice. —, titre, m. (in de praktijk), blsjk of
bewijs in regten. Een goed naar — van
aankoop , volgens erfenis , bezitten , posseder
un bite; a titre d'achat , a titre 4'12in:tier.
Het bezit geldt vooreen —, possession vaut
droit. Hij heeft — , aanfpraak , op uwe
vriendfchap , it a lien des titres a votie
eischt hij dit ? a quel
ainitie. Met welk
bijw. van regtswetitre exige-t-il cola?
ge, el bon titre, de bon droit.
Regtbank, yr. Vierfchaar, Geregtshof, tribunal, tn. cour de just ice, f. for , m. —
van eerfien aanleg , tribunal de premiere
instance. — van strafoefening, haligeregt,
tribunal criminel. Iemand voor eene —
d.agen,,doen verfehijnen (bij sic regtsgel.)
to aduire q. q. devant en tribunal. Kerkegeregtshof , for ecclesiastique.
Eike —
cour laique, f. for exterieur.
Wereldlijke
in /eene keuken, dressoir,
Regtboek, o. livre de droit,
—, Wet1oele, code, m.
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Regtdag, m. jour d'audience, jour de seance
pour les juges, jour de palais, jour de
plaid ou plaidable. Morgen is het — ,
c'est domain jour de palais.
Regtedarm
( in de ontl. k.) grootfie
darn in de ingewanden
rectum, (lees
rectome.)
Regtelijk, b. n. volgens regt, geregtelijk,
judicaire, juridique; bijw. juridiquement ,
juridicairement. iemand aanklagen of
befchuldigen, accuser q. q. en justice; zie
Regterlijk.
Regteloos, b. n. onwettig,
e. 11141time , sans droir, non fonde , e. en droit
zie Onwettig„
Regten, b. w. (ik regtte, heb geregt), regt
maken, regt buigen , do ester , redresser,
rendre droit, e. — fpreken en het vonnis
uitvoerep ; ook de uitfpraak van het regt
inroepen, juger, -justifier. —, ter dood
brengen , openjijk strafFen, executer, justicier. Men heeft twee menschen geregt,
de eene is gegeesfeld en de andere opgehangen , on a justicie deux hommes, Pun
est flume, et l'autre est perdu. Men heeft
twee dieven met den dood gefiraft , on a
execute deux voleurs. o. w. Tegen iemand
—, hem in regten vervolgen, proceder conire q. q., lui faire, intenter un proces.
Regten, o. meerv. regtsgeleerdheid, jurisprudence , f. Hij fludeert in de — 5 il etudie en droit. Hoogleeraar in de —, professeur en droit.
Regter, m. juge. geregtsheer, die de
geregtigheid lief heeft, justicier. —, beflisfer tusfchen twee partijen , fcheidsmatt,
arbitre.
Regter, b. n. tweede vergrootingstrap van
regt, tegenovergesteld van linker; zie de
volgende met — zamengestelde woorden in
deze beteekenis.
Regterambt, o. judicature, f.
Regterhand, yr. main droite, la droite , la
dextre. Zij waren ter — en flinkerhand geplaatst, ifs itaient places 4 droite et 4 gauche. Hij liet hem aan zijne
gaan, illui
donna la droite; fig. Hij is zijne (zijn
fieun, zijne hulp) it est sa main droite, son
bras drat, son appui, son soutien, son secours.
Regterlijk, b. n. judiclaire. Eene —e altte , en
acte judiciaire. Dit gefprek behoort tot het
vak, ce &scours est dans le genre judiclaire. Hij heeft een aanzien, it a la
mine, l'qutorite de juge.
Regterfchap ; zie Regterambt.
Regterfloel, m. siege, tribunal, for. De regter zat op zi)nen —, le juge ótait assis dans
son siege de justice, sun son tribunal.
Regtervleugel,
aile droite, f: la droite.
Regtervoet , in. pied droit
Regterzejde, vr. cote‘ droit, m. Ter —,bijw.
droite, h dextre.
Regtevoort , bijw. tegenwoorciig, a present,
tnaintenant, en ce temps-ci, etc.
Regtgeloovig, b. n.; zie Regtzinnig.
gegtheid, yr. hoedanigheid van hetgene regt
en niet krom is, qualite
ce qui est droit
et non courbe ; fig. opregtheid, intfeha,
penheid, sincerite, droiture, franchise,
rectitude.
Regthoek, 0. rectangle, angle droit, tn.
Regthoekig, b. n. (in de meetk.) rectangle,
rectangulaire,'orthogonal, e. Een regthoe.
kige driehoek, un triangle rectangle. Eene
regthoekige figuur, nose figure rectangle , au
rectangulaire. Eene f cir van vier regre
hoe-
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hoeken to; paraildlogramme. Eene figuur
digs lijn, une ligne perpendiculaire , vermet zes regthoekige zijden, un
ticals.
de. —, bijw. orthogonalemeut.
Regtftandigheid, yr. perpendicalarite , vertiRegthof; zie Geregtshof.
calite.
Regthuis o. Maison commune, f Pheitel ou Regtftandiglijk , bijw. loodregt, loodlijnig,
maison de village de Pon atiministre la jusd'aplomb , perpendiculairement, verticaletice. — der praetors te Rome, (eertijds),
?tient , a .*pic.
pretoire, no.
Regtftreeks, bijw. directement , immediateRegtigen , b. w. (ik regtigde, heb geregtigd) ,
ment , en droite ligne, sans detour.
gezag, regt geven, autoriser.
Regtftreeksch, b. n. direct, e. immediat, e.
Regtkamer, yr. chambre de justice.
Regtsvervolging, yr. (in de praktijk) pourRegtkunde ; zie Regtsgeleerdheid.
suite.
Regtlijnig, b. n. rectiligne. Een regtlijnige Regtsverzuim, o. niet verfchijnen voor het
driehoek, un triangle rectiligne.
e). Hij is niet
geregt, de'faut (en justic
Regtmaken , b. w. (ik maakte regt, heb regtvoor het regt verfchenen , (in de praktijk)
gemaakt) weder
buigen, Haan, enz.
it a fait defaut.
redresser.
Regtsvorderaar , in. regtsbevorderaar, die,
Regtmaking, y r. gelijkmaking van eene rekezich in regten beklaagt, complaignant, acfling , la rectification d'un compte.
cusateur, demandeur. — (in de rom. kerk.),
Regtmatig, b.,n.
, regtvaardig , juste,
promoteur.
equitable, legitime , raisonnable ; zie Billijk, Regtsvordering, yr. accusation.
Regtvaardig.
Regtsvorm , m. forme judiciaire,
Regtmatigheid ; zie Wettigheid, Ilillijkheid, Regtsvraag
yr. onderyraging, question de
Regtvaardigheid.
droit, interrogation.
Regt-over, bijw. vis-a-vis, 4 l'opposite.
Regtszitting, Yr. gehoorpal, audience.
Regts, bijw. a droite, sur la droite.
Regtte, yr. qualite de-e qui est' droit et non
Regtsbaan, m. ; zie Regtsgebicd.
courbe.
Regtsbevorderaar; zie Regtsvorderaar.
Regtuit, bijw. tout droit, de droit fil ; fig.
Regtsbode, m. geregtsbode , messager de jusonbewimpeld, ft anchetnent , sans detour,
tice. — deurwaarder,, huissfer,, audiencier.
sans deguisement , droitement, nettement.
Regtsch , b. n. en in. droitier, ere. Zijne Regtuit , en yr. hollow tout rond, une perzuster is —, (doet alles met de regterhand)
sonne qui dit tout ce qu'elle pense, qui no
sa soeur est droitiere. — en linksch, (zich
deguise point la veritd.
van beide handen even goed bedienende) Regtvaardig, b. n. juste, droit, e. equitable,
ambidextre.
Write, e,—,bijw.justement, iquitablement.
Regtfchapen , b. IL opregt, eerlijk, braaf, Regtvaardige, m. juste, homme de bien. De
enz. honnete , sincere, brave , loyal, e. franc,
zal eeuwig gelukkig wezen , le juste sera
che, integre, droit, e. etc.
iternellement heureux.
Regtfchapenheid, y r. braafheid, eerlijkheid
Regtvaardigen, b. w. (ik regtvaardigde, heb
opregtheid, enz. honnetete , loyaute, sincegeregtvaardigd) , vrij fpreken , justifier,
rite , probite, integritd , candeur,, droiture,
disculper. Wij zijn door het bloed van
rectitude, etc.
Jezus Christus geregtvaardigd , nous sommes
Regtsdwang , m. gewapenderhand , main
justifies par le sang de Jesus Christ. Zijne
forte, f.
vrienden hebben hem geregtvaardigd, over
Regtsgebied, o. ambacht , jurisdictie , jurishetgeen, waravan men hem beschuldigde,
diction, ressort, district, no. Deze lanoes amis Pont disculpe tie ce qu'on lui irnden s liggen onder het — van den vorst, ces
putait. Zich —, se justifier, se purger , etc.
terres sont situees dans le ressort du prince. Regtvaardigend , b. n. justifiant, e. justifiGeestelijk
officialite. Dat tot het — becatif, ive. De regtvaardigende genade, la
hoort ,
heeft , juriditionnel, le.
grace justifiante. —e bewijsftukken , deg
Regtsgebruik , o. regtsvorm, formaliteit, forpieces justiAcatives. Dat te regtvaardigen is,
malite de justice , forme judiciaire, f.
justifiable.
Regtsgeding, o. pleitgeding, proces, litige, Regtvaardigheid , vg. billijkheid , justice ,
no. cause, procedure, f. iiij heeft zijn —
droiture, equite.
( proces) verloren, ii a perdu son proces, Regtvaardiging, yr. vrijfpreking van fcbuld,
sa cause. Dat kan — (pleitgeding) veroorjustification, absolution.
zaken , cela pent occasionner sin litige. Dat Regtvaardiglijk, bijw. justement, equitablezijn de flukken van dit —, voila les actes de
ment.
cette procedure. Een burgerlijk — veranderen Regtvaardig maken ; zie Regtvaardigen.
in een lijffiraffelijk (in de praktijk), lijfftraf- Regtvaardigmakende ; zie Regmardigend.
felijk maken , criminaliser (une affaire).
Regtvaardigmaking; zie Regtvaardiging.
Regtsgeleerde, m. jurisconsulte. Minder dan Regtzaak, yr. cause, f. proces, nth
deze, jut iste.
Regtzinnig , b. n. Regtgeloovig, orthodoxe.
Regtsgeleerdelijk, bijw. op eene geregtelijke
Algemeene of —e godsdienst, catholicisme,
wJjze juridiquement.
fn. - maken , catholiser.
Regtsgeleerdheid, vr. jurisprudence, f. droit ,tn. Regtzinnige , tn. en yr. orthodoxe.
Regtshandel, in. procedure, f.
Regtzinnigheid, yr. orthodoxie, —, leer der
Regtshandelaar,
praktizijn , praticien.
kath. kerk , catholicite.
Regtskosten , meerv, onkosten van een regts- Regtzinnigljk, bijw. orthodoxement , d'une
geding, frais d'un proces, d'une procedure.
maniere orthodoxe, catholiquement.
Regtsmagt, yr. pouvoir juridiCaire ou ,furidique. Regtzinnigwording,
yr. catholisation.
Regeom, bijw. a droite, demi-tour a droite. Rei, yr. ronde dans , branle, m. dance. —
Regtspleging; zie Regtshandel.
van zangers en zangeressen, koor, chooser;
Regtfpraak , y r. regtfpreking , fugement,
zie Rij.
decret, arat, tn. sentence (du barreau.) Reiger,
zekere roofvogel, heron. Jonge
Regtfiandig , b. n. loodlijnig , loodregt,
, hdronneau. Witte —, garsette,
perpendiculaire , vertical , e, Eerie regtflanKleine witte
2 aigrette, f
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de ses motors. Er heerscht eene groote —
Reigerboe in. bas met witte relgervederen,
(zindelijkheid) in dit huis, it regne une
in het midden van eenen vederbos, panache
de plumes de heron, in. aigrette, f.
grande nettete dans cette maison.
Reigerbosch of hut , o. plaats waar de reigers Reinigen , b. w. (ik reinigde, heb gereinigd),
zuiveren, purifier, nettoyer , epurer, dehunne jongen uitbroeijen ook waar men
purer , mond:fur,, deterger. Een huis —,
dezelve opvoedt, heronmere, f.
fchoon maker , nettoyer fine maison. Eene
Reigerjagt, yr. chaste aux herons. Een valk,
die op de — is afgerigt, un fuucon heronwonde — of zuiveren, (bij wondh.) deteiger,, mondifier une place. Het blued,
nier. Het wijfje van eenen reigervalk, (in
het meraal depurer, purifier le sang,
de nat. gefch.) sacre , m.
le metal. Vuiligheden , enz. (bij scheik.
Reigernest, o. sold de heron, m.
ook danfende
Reijen, o. w. zie Rijden.
en apoth.) van vloeijende dingen
, afzonderen ,
=gen , chanter en dansant.
Kwade , flechte braudewijn
Reiken , b. w. (ik reikte, heb gereikt) rekzuiveren, voor de tweede maal
overhalen, rectifier de Peau de vie. De
ken, uitrekken uitfirekken, tendre , etentanden fchoonniaken , curer les dents.
dre, alonger. De hander ten hemel —, tenUitbaggeren, debourber ; zie verder Zuidre les bras au , vers le ciel. 1k reik u de
je
vous
veren.
hand om uw voorftel aan te nemen,
tends, je vous donne la main pour accepter Reinigend, b. n. zuiverend, om bloed te
zuiveren, (in de geneesk.) depuratoire
-yotre proposition. Hij heeft zijnen tuin tot
depurgatoire, depurgatif, we , detergent,
aan den grooten weg uitgerekt, vergroot,
v.
epuratoire (*). het lijden is voor den
a
itendit
son
jardin
jusqu'au
grand
chesl
mensch eene reinigende fmeltkroes, het lijbereiken, atteindre. Ik kan
min. o. w.
je ne saurais atteindre jusden reinigt , zuivert, verbetert den mensch
zoo ver niet
als in eene fmeltkroes, les souffi .ances sont
ques-14; je ne puis y atteindre. — Hij kan
sauroit
pour Phomme un creuset ipuratoire. Een —
met de hand aan den zolder
(bloedzuiverend) geneesmiddel, un remide
it pent ? toucher de la main au plancher.
depuratoire, m.
s'etendre. Zijne beerzich uitftrekken
fchappij reikt zich nit) over deze Reiniging, vr, zuivering, purification. Het
reinigingsfeest bij de joden , la fête de la
volkeren , sa domination s'etend sur ces
purification chez les juifl. De — der metapeoples. Zijn verfland reikt zoo ver niet,
len , la purification des mitaux. —, (in de
son esprit , ne s'etend pas si loin , ne /a pas
Rom. kerk). De mis was haast gelezen,
jusques-la Mijn gezigt reikt niet zoo ver,
de priester was aan de —, la 'nesse etait
ma vue ne porte pas jusques -14. Spr. w.
(jets onpresque dit, 'le pritre itait a la purificamet de hand aan den hemel
tion. De — der heilige maagd, la purifimogelijks doen ) faire q. ch. qui est imcation de la salute vierge.
loutering (bij
p ossible; zie Toereiken Uitreiken Uita
de
fcheik.) ddpuration. afzondering van
Ttrekken.
alle gemengde, ongelijkflachtige deelen , recReikhalfen, o. Vt. (ik reikhalsde , heb gereiktification. — bij de Turken, gourlu,
halsd) , den pals reiken ; rekken , uitftrekbloediuivering, purgatie. Deze —
ken, om iets te gemoet te zien, en dus
(purgatie) heeft sterk gewerkt, cette pureen
fterk
verlangen
naar
zoodanig
lets
fig.
gation a produit en grand effete eener
betoonen , tendre, alonger la tete et le con
artfenij (bij de apoth.)ablation.—,zuivering
pour voir,, regarder q. ch. ; fig. aspirer
eener wonde , (bij de wondh.)abstersion.
q. ch., desirer q. ch. fortement; languir
ttitwerping, epuration (*), f , epurement,
(aprei). Geef hem wat hij u vraagt, laat
(*) —, het reinigen , schoonmaken,
hem met zoo lang donnez lui ce qu'il
le nettoyement. Men heeft haar betaald
vous demande, ne le faites pas tent languir.
voor de — van het huis, on lui a paye pour
Wij zeer naar bet oogenblik van zijn verle nettoyement de la maison.
trek, nous ne faisons plus que languir apres
le moment de son depart. Hij reikhalsde, Reinigingsbak , voor eene waterleiding,
waarin eerst het water gezuiverd wordt
haakte , verlangde naar dat geluk, it aspzzandkom, purgeoir.
volt a ce bonheur.
Reikhalfing , yr. allongement du cou; m. fig. Reiniglijk , Reiniijk , bijw. nettement, puremen:, proprement.
flerk verlangen, desir ardent, grand diReinuit, bijw. regtuit, opregt, franchement,
sir, etc.
nettement.
Rein, b. n. onbefmet, onbevlekt, zuiver,
fchoon , pur, e. net, te, sans tache, pro- Reinvaren, vr. (in de kruidk.) tanaisie; zie
Wormkruid.
pre, monde. — water, de l'eau pate. Een
, zuiver fchrift , une ecriture nette. 1k Reis, Reize, vr. de handeling, waardoor
la conscience
men zich van de plaats, waar men is, naar
geweten ,
heb een
eene afgelegene plaats begeeft, voyage.
nette. Zijne kleederen zijn altijd —,
Eene reis te water, ter zee, um voyage , par
niet bevlekt, ses habits sont toujours proeau, par mer. Mijn broeder is op —, noon
pres , sans taches. God beval aan Noach
fare est en voyage. Zij zullen op —
zeven paar van elke foort reine dieren in de
gaan , zich op reis begeven, ils iront, se
ark te laten komen, Dieu ordonna a Noe de
mettront en voyage, en route. Zij hebben
re entree dans Parche Sept couples de chafa
kuisch
,
eene
verre gedaan, its out fait un voyage
que espece d'animaux mondes.
de long cours. Zij hebben eene — naar
eerbaar, zuiver, chaste, par, e. Dat is de
Duitschland gedaan , ils ont fait an voyage
reine, zuivere waarheid, c est la pure Wrien illlemagne. Zijn broeder is van de —
te. Eene reine, kuifcbe maagd, une fille
teruggekomen , son frere est revenu de voyapurement,
nettement,
probijw.
chaste. —,
ge; fig. Hij zal de aannemen, (gaan
prement.
Iterven) it mourre. Spr. w. ,eene verloReinette, vr. (zekere plant) zie Geitebaard.
ren — doen , (in het oogmerk van zijeen
Reinheid, y r. zuiverheid, eerbaarheid , nettog% etnz. niet flagen ) fare en voyage
held, kuischheid , purete , y ettete, chastete.
overvaart, tract, m. —, het
inutile.
lie - eerbaarheid zijner zeden , la purete
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rondreizen naarverfcheldene plaatfen (voorambtshalve ) tournde. Deze koopman doet
jaarlijks twe, reizen naar Duitschlaed, ce marchand fait deux tournees par an en Allemagne.
, eene keer, eenmaal, fois, f.
coup, m. Het is de tweede maal, dat
hij mij bedriegt, c'est la seconde fois qu'il
me trompe. 1k vergeef het u voor deze —,
keer, je vows le pardonne pour cette fois,
pour ce coup.
Reisapotheek, yr. droguier, tn.
Reisbaar,, b. n. gefchikt , gunflig om te reizen, propre , favorable a voyager. Het weder is niet 7 ,-le temps n'est pas propre
voyager.
Reisbecl, o. lit de voyage, tn.
Reisbediende , m. (bij koopl.) voyageur.
Reisbefchrijver, m. voyagiste, relationnaire.
Reisberchry ving , yr. stineraire, description
ou relation de voyage.
Reisblad, o. feuille de route, f.
Reisboek, o. itineraire, carnet de voyage ;
journal ?le voyage ; guide de voyageur, m.
Reisbrief, m. Vrijgeleibrief , verlof om te
reizen , (bij de Roomfche geestelijken),
obedience, f.
Reisgeld, o. argent qu'il faut avoirpourfaire
voyage, (der monniken), viatique , no.
Reisgenoot, m. en yr. compagnon de voyage,
compagne de voyage, f:
Reibgezel, m.; zie Reisgenoot.
Reisgezelfchap, o. cornpagnie de voyage, f:
Reisgoed, o. bagage de voyage, m.
Reishoed , m. chapeau de voyage.—, reispet,
(karpoets), tapabor.
Reiskist, y r. zie Reiskoffer.
Reiskaart, yr. carte itindraire.
Reiskap , vr. cuculle.
Reiskastje of kistje, o. nicessaire,
Reiskelder, m. (kistje om flesfchen op reis
mede te nemen), cantine, f:
Reiskleed, o. habit de voyage, m.
Reiskoets, yr. carosse, m. voiture de voyage.
Reiskoffer , m. cope. Kleine —, valies,
mantelzak, tnalle, valise, Groote —,
sommier. Groote met leder bekleede
met eenen ronden dekfel, bahut.
Reiskosten, m. en meerv., frais de voyage.
Reiikoufen, y r. meerv. gros bas de lame
pour le voyage, ns. pl.
Reislaarzen, yr. meerv. bottes de voyage.
Reislust , m. lust om te reizen, envie de
voyager, f. gout pour les voyages.
Reismaal of Reismale , yr. ; zie Reiskoffer In
de z. beteek.
Reismakker, m. ; zie Reisgenoot.
Reismantel, m, manteau de voyage, tn. ea:ague ,-f. surtout, brandebourg.
Reispet,
karpoets, tapabor.
Reispenning, m. passade, f. viatique,, no ;'zie
Reisgeld. Den armen eenen geven, donnez la passade au pauvre. ,
Reisrok , m.; zie Reismantel.
Reisflok, m. (bij de draaijers), poupie, f.
Reistuig, o. equipage, bagage,
Reisvaardig, b. n. prét, e. d partir.
Reiswagen ; zie Reiskoets.
Reiswijzer, m. wegwijzer, indicateur,guide.
Reiszak, m. sac °a le voyageur met ses hardes , m. Kleine leeren
bougette,
Te
paard reizende
, sacoche, f.
Reizen, o. w. (ik reisde , heb gereisd), voyager, faire un voyage. Hij heeft door geheel Europa met postpaarden gereisd, it a
voyage par route PEurope en poste. Te water, ter zee, te land —,_ voyager par eau,
par mer , par terre.Dag
D
en nacht —,
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voyager jour et wait. reist flechts bij
dag, sl ne voyage qua de /our- Hij is naar
Brusfel gereisd, 11 est alld 4, parts pour,
Bruxelles. Nog eens eene nieuwe reis
doen , revoyager. Heen en weer —, roller
et venir.
Reizer of Reiziger, in. voyageur, passant,
pasiager.(*)— ( in de oudh.)xenomane. Wij
zijn ilechts reizigers in deze wereld, nous
ne sommes que des voyageurs, des passagers
dans ce monde. De roovers hebben de reizigers uitgeplunderd, les vidkurs ont divaUse les passants.
Reizigg:er, yr. voyageuse, passagere. Zij reist
veel , c'est une grande voyageuse.
Rek, rak, o. Droogrek, (voor linnen),
choir, no. —, (bij de boekdr.), etendoir,
m.; zie Raani; zie verder Hoender—,
Schotelrek of rak, enz. Op het —, van
het — fpringen ('van hoenders), fucker,
dejucher.
Rekbaar, b. n. extensible.
Rekbaarheid, yr. extensibilite. De — van
het goud, Pextensibilite de Por.
Rekbank , yr. (bij draadrr.) argue. —, eerdjds
voor misdadigers ; zie Pijnbank.
Rekeinden, o. meerv. het begin en einde van
een flak wollen ftof, (in de fabrijk), entrebandes ou entrebattes , pl.
Rekel, m. mannetje van eenen hond, chien
,mdle; fig. Een buffelachtig mensch brutal,
tnaroufle, rustre.
Rekelachdg, b. n. onbefchoft, enz. brutal,
e. bijw. brutalement.
R.ekenaar.
rekenmeester,, arithmiticien
chiffreur, calculateur.
Rekenaarfler, yr. calculatrlce.
Rekenbaar, b. n. berekenbaar, qui pent etre
calcule ou compte „calculable.
Rekenboek , o, cijferboek, livre d'arithmitipie, de calcul,
Rekenbord o. table ou planche a calculer,
Rekenen , b. en o. w. (ik rekende, heb ge.
rekend), eigenlijk op eene reeks brengen,
bij een tellen , oprekenen, berekenen, comp.
ter, cakuler, supputer. Zij hebben de kosten
Van dit gebouw niet berekend, ils n'ont pas,
calcule, supputi les dipenser de co &lament.
Bereken, tel op , hoe veel doze fommen be.
loopen, supputez d combien Coutes ces sommes
montent. Ik heb het er afgerekend, je Pen
ai decompte ; fpr. w. Die zonder den waard
rekent , maakt eene verkeerde rekening, qui
compte sans son hdte , compte deux fois. On•
der een getal, enz. begrijpen. Men heeft
hem onder de geleerden gerekend, on Pa mis
au rang des savants. Ik durf mij daaronder
niet je n'oserais me mettre du nombre.
Jeans wend met ide misdadigers gerekend,
Jesus fur mis au rang des malfaiteurs. Ik
wil dat niet ik geef het 11 ten gefchenk,
je ne mettrai pas cola en ligne de compte,
je vous en fais present. fig. Mede daar oe,
der gerekend, (begrepen, verftaan), y cowprise eenig ding fchatten, achten, beoordeelen en waarderen. Hoe hoog heeft
men dit land gerekend? d combien a- t - on
evalue cette terre? Hoe hoog, wat rekent
gij voor den wijn ? combien comptez - you:
pour k yin? Verder zegt men nog: van
eenen zekeren dag beginnen te —, dater d'art
certain jour. Een jaar in het andere gene.
trend, bon an, mal an; annie commune.
Door elkander gerekend, Pun portant Pautre. Ik rekene het mij tot eer, je me fais
hanneur de cola. Op remand
flaat maken, cotnpter, faire fond sur q. q. Reken
N nn 4
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op mijne yrienachap, cotlptez faites fond,
cijferen,
reposez vous cur mon am:tie.
eh-direr. Hij leert apprend a chiifter.
—, den tijd der bevalling eener zwangere
vrouw bepalen, compter. Zij rekent in de
rnaand Maaxt te , elle compte d'accoacher au mois de mars; fig. Zijne vrouw
rekent al, sa femme est deja enceinte.
Rekenfeil, yr. erreur, faute de calcul, f:tnecompte , m.
Rekening, yr. .compte, calcul, m. memoare,f,
Eene — opmiken , dresser un compte. Breng
dat niet in — 5 ne mettez pas cela en ligne
de compte. Schrap dat op mijne — nit,
cayez, etez cela de dessus de mon compte.
Er is eene fout in de —, it y a sine erreur
,au compte.' Eene effene ronde foul
compte rend. Eene — van ontvang en nituitgave , un compte de recette et de misc. Op
an compte
5 a compte. Een inkoop
d'achat. Eene verkoop un compte tie
yente. Op — alien, passer en compte, porter en compte, mettre ou coacher sur, en lig„tie de compte. Eene fluiten, solder, arfilter, un compte. Het Clot of faldo eener
—, la solde d'un compte. — van zijn befluur geven, rendre compte de son administration. De koopman heeft mij reeds zijne
— (van verkochte-goederen) gezonden, le
tnarchand m'a dija envoyd son memoire. Stel,
mettez cette
zet deze uitgave op uwe
depense sur votre metnoire. De berekening, overrekening, overflag eener —, la
supputation d'un compte. Rekeningsposten,
pl Deze twee
meerv. parties ,
artikelen vergrooten zijne ces deux articles enflent ses parties. Eene afbetaalde —
(in het fin. wezen), quitus, m. De — opmaker,
afnemer en —doener, Poyant et le rendant.
op — (in mindering), a compte. Naar uwe
— of uw gevoelen , a votre compte, a votre
itivis; vindt er zijne — bij, sl en
tire son profit; it trouve son compte a cela.
Het gaat niet naar zijne—, it est trompe
dans son attente; les chores vont autrement
qu'il ne pensait. Het is voor mijne — 5 fen
suss responsable. Ik heb eenen f}reek door
zijne — gedaan, as derange ses projets.
Rekenkamer, yr. chambre des comptes.
Rekenkundig , b. n. arithmitique, calculatoire.
voorflel, une question arithmetique.
Een
Rekenkundiglijk, bijw. arithmetiquement.
Rekenkunst, Rekenkunde, Cijferkunst, yr.
arithmdtique, f. calcul, algorithme , tn.
Rekenlei, yr. ardoise, ardoise 4 chiffrer,, .a
cakukr.
Rekenmeester, tn. cijfermeester, maitre d'arithmetique, chiffreur, arithtneticien. —
(in het fin. wezen), maitre des comptes,president de la chambre des comptes.
Rekenmeesteres, yr. arithmeticienne.
Rekenpenning, m. legpenning , jeton.
Rekenfchap, yr. compte, m. raison de q. q.
Geef mij — van uwe handelingen , rendez
viol compte de vas actions. — van remand
vragen, eifchen , demander compte a q. q.
zie Verantwoording.
Reanfchool, yr. ecole d'arithmitique.
Rekentafel, vr. table d'arithmetique, a cakuler. — waarvan zich bijzonder tie Grieken
bij het rekenen bedienden, abaque, abetcot, tn.
Rekhout , o. (bij de leerbereiders)paumelle , f.
Rekijzer , 0. (fchaap bij de handfchoenm. waarover het leder gerekt worth) paisson, tn.
Rekkelijk, b. IL dat gerekt kan worden (als
toegevend ,
lat. ) qui prete, couple. —
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meegaande , traitable accommodant, e. facile, commode , complaisant, e. bijw. cornmodement , facilement, souplement , complaisamment.
Rekkelijkheid, Yr. gedweeheid, souplesse.
toege ‘ endheid, humour traitablefacilite
d'hutneur, complaisance , condescoidance.
Rekken, b. w. (ik rekte, heb gerekt), een
ding van weerskanten aanhalen, wider of
langer waken, uitrekken, etendre, elargir,
alonger, detirer. Linnen
detirer, etendre du lingo. Het ijzer
uitfineden,
darer le for. Eene huid uitftrijken,
detirer une peau. Het glas—, (bij de glazenm.) morailler le verse. Dat leder is te
veel gerekt, ce cuir est trop tire, alone.
verlengen ; fig. Den tied —, op de Lange baan fchuiven , ralonger le temps , gagner du temps. Eene zaak
tirer,, trainer
zone affairetren longueur.
o. w. langer of
wijdcr worden, s'alonger %s'elargir, s'etentire, preter. Deze laarzen ces better
ptétent. — wordt ook gebezigd voor hardloopen van paarden , die zich uitrekken,
en als met den buik op den grand loopen,
aller ventte a terre, courir de toutes ses
forces. fig. zegt men van menfchen : Hij
ging —, weg loopen, it gagna au pied, it
tira le nerf, etc. —, op het rek gaan zitten (van hoenders) jacher,, se fucker.
Rekker, celui qui tire, &end, ditire,etc.
Rekking , yr. verlenging, uitbreiding van iets
allongement, tn. extension. De —, uitrekking van een ligchaam in de lengte , ?extension d'un corps en longueur.
Reklaars, yr. botte molle.
Rekleer, 0. cuir souple, gui prete, tn.
Rekfler, yr. femme qua etend , ditire du
liege.
Rektuig, o. instrument qui sort a tirer,
etendre, etc. (etendoir).
Rekwest , request , o. verzoek- of fmeekfchrift,
requite , petition,* f.
Rekwestrant, m. (ond. w.) verzoeker, eifcher,, pititionnaire.
Religie; zie Godsdienst.
Reliquie, o. (ond. w.) overblijffel van eenen
heiligdom, relique, f. Deze kas
bevat de —n van eenige heiligen , cette:chdsse contient les reliques de quelques saints.
Reliquiekas , yr. (ond. w.) kas, waarin eenige
overblijffels der heiligen bewaard worden,
verzameling van heilige 'overblijffelen, reliquaire ,
Relien; zie Rallen.
Relletje , o. telkens herhaald vertelfeltje , badinage. m. Een — van iets maken, faite
d'une chose an badinage. Dat is een geworden , cela a etc tourne en badinage, est
devenu nose plaisanterie publique.
Rolling, yr. gerel, babil, caquet , m.
Relmuis, yr. foort van rat die gedurende den
winter flaapt, bergrot, veldmuis, loir,, m.
fpitsmuis, musaraigne;
Remedie, yr. (ond. w.) hulpmiddel, genet'smicldel, remede, tn.
keten waardoor een wiel van
Remketting,
een rijtuig worth vastgehouden , (bij het afrijden der bergen, enz.) enrayure, f.
Remonftrant, m. remonstrant, arminien.
Ren, m. run, een fnelle loop, grand galop,
pleine carridre, f. course, 1: Het paard
le cheval court le grand
loopt op eenen
galop. zie Galop.
Renbaan, yr. renperk, carriere, lice —, (14
de oude Romeinen cirque, static , tn.—der
Grieken voor paarden, hippodrome, on.
Ken-
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itenbode, in. postbode courrier,, m.. estai
fette, T.
Rendier, o. zeer bekend viervoetig dier in
Rusland, renne on rhenne, f. — van Kanada, caribon, m. —, (in de wapenk.) ranger
on tangier.
Renegaat, m. (ond. w.) een afvallige, een
christen, die de mahomedaanfche godsdienst
omhelst, renegat.
Renet , yr. renet-appel, rainette. f.
Renloop, m. galop, galopade, f:
Rennen, o. w. (ik rende , heb, ben gerend),
fnel loopen , courir ties vite , de toutes ses
forces, a toute bride, galoper; zie Runnen
in de eerfte beteekenis,
Renonkel ; zie Ranonkel.
Renperk, o. ; zie Renbaan.
Renfpel , o. eertijds rijfpel , fteekfpel te paard,
tournoi , tn. fence, De fieekfpelen gebeurden gewoonlijk in de ridderfpelen , les
joutes se faisoient ordinbirement dans les tournois. —, carrousel, m. (tegenwoordig noemt
men op de kermisfen , een in de rondte draaijend fpel voor kinderen, zittende op een
peard, in eene fchuit, enz.) caroussel, m.
Renftrijder; zie Kampvechter.
(
Rente, yr. de opbreugst van vaste / goederen
en mtgezette gelden, interest, rente, f. revenu annuel, math , m. Geld op — zetten , mettre tie l'argent a rente, placer a
interet, ou en rente. Hij leeft van zijne
it vit de ses relates. , de ses interets. Achterfiallige
arreages, m. pl. Dezelve laten oploopen, arreager. Lijf rente viagére. Los —, rente rachetable. Leen —,
rente fiodale. — van vier, van vijf ten honderd, rente au denier vingt Ling, au denier
vingt. Hoofdfom van eene —, sort principal d'une rente.
Rentebrief,
contrat de rente, tn.
iron f.
Rcnteloos, b. n qui est sans rente. Dit geld
cot argent est sans rente, oisif, ne
rapporte rien point d'intere't.
Rentenier, die van zijn inkomen , van zijne
renten leeft , celui qui vit de ses revenus ,
de ses interéts, de ses rentes, tentier, capitaliste.
Rentenieren , o. w. (ik rentenierde, heb gerenteniercl), vivre de ses rentes.
Rentenierfier, yr. rentiere.
Rentheffer; zie Rentenier.
Rentheffier; zie Rentenierfter.
Rentkamer, yr. chambre des finances;
Rentmeester, m. ontvanger, penningmeester,
receveur,5 financier, to Osorier, intendant,
administrateur des biens de q. q. d'une ville, etc.
Rentmeesterfchap, o. charge de receveur, de
tresorier, d'intendant, etc. f.
Rentfchuld, y r. achterftallige renten, arreages de rentes, tn. pl.
Rep , m. — en roer , bijW. en alarme, en
consternation. /lies i in — en roer , tout
est alas me.
Repareren , (ond. w.) zie Verbeteren, Herftellen. Een fchip —; zie Kalefateren.
Repel , m. vlashamer,, hekel, hennipbraak ,
bisoir, seran, affinoir, macque , broie ,f.
Repelen, b. w. (ik repelde, heb gerepeld),
reppelen, vias beuken of braken, serancer,
briser, teiller on tiller , macquer le lin, le
chanvre; zie Hekelen.
Repeteren, (ond, w.) zie Herhalen.
Repetitie, vr. (ond. w.) zie Herhaling. Een
horologie , een flaand zakuurwerk, tine
montre a repetition. De drukker in een
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horologie, le poussoir (Puna montre rl repetition ,
Repetitor, rn. Cond. w.), die de lesfen van
den hodgleeraar met de ftudenten herhaalt ,
repititeur.
Repliek , o. (ond. w.) tegenfchrift, tegenantwoord , klaagfchrift (-bij regtsgel.), reprique,f
Reppen, b. w. (ik repte, heb gerept)-, in
iterke leweging brengen , zich haasten , haastig werken, mettre en grand mouvement ,'se
depecher, se hater, se presser; fig. o, w.
tot het onderwerp van een geiprek maken,
parler, toucher, faire mention. Men heeft
van die zaak niet gerept , on n'a pas fait
mention de cette affaire.
Reprefentant, m. (ond. w.) vertegenwoordiger,, reprisentant.
Republiek, vr. (ond. w.) Gemeenebest, republique.
Republikein, m. (ond. w.) republicain.
Republikeinsch , b. n. (ond. w.) republicain,
Request, rekwest (ond. w.) klaag- verzoekof fmeekfchrift , requite, f: zie Rekwest.
Requestmeester, tn. maitre des requites.
Refident,
(ond.
zaakvertrouwile in
vreemde hoofditeden , resident.
Refidentie, yr. (ond. w.) refidentie - plaats,
woonplaats, residence.
Refideren, o. w. (ik refideerde, beb gerefideerd), (on& w.) verblijven, zijnen zetel
houden, resider.
Refiderend, b, n. woonachtig, residant, e.
Refolveren, (ond. w.); zie Befluiten.
Respijt , o. (ond. w.) verlenging, van
den betaaitermijn , alai, repit, atermoietnent, no. — dagen , (bij koopl.) jours de
grace, m. pl.
Rest, Yr. overfchot, restant, a. rente, res..
taut reliquat, residu, m.
Resteren ; zie Overfchieten.
Refultaat , o. (ond. w.) uitkomst ; befluit , gevolg, resultat, m.
Refumeren, b. w. (ond. w.) ik refumeerde,
heb gerefumeerd ) in het kart herhalen,
resumer. De notelen zijn gerefumeerd en
goedgekeurd, les notules sont resumees et
approuvdes.
Rete, vr. plaats waar men den hennip of het
vias weekt of to rotten legs, routoir, rouissoir, m; zie Reet in de 2. beteekenis.
Reten, o. w. (ik reette, heb gereet), het
vlas in reten of renten zetten, souls le lin.
Retig, b. n. vol fclaeuren, plein , e. de fentes,
crevasse, e.
Retour, o. (on& w.) terugkomst, retour,
— wagen , chariot de renvoi, m.
Reu ,
rekel, het mannetje van eenen bond,
chien Spr. w. bijt reuen en tey en, (bij laat niemand onaangerand), it en
vent a tout le monde; it cherche querelle
chacun; it s'attache a tout le monde sans
distinction.
Reuk, m. het zidtuig van den reuk, odorat.
Hij heeft eenen fcherpen, fijnen
it a l'odorat fin. 1k heb geenen ik ruik niet
je n'ai point d'odorat. —, geur, --odeur,,
senteur, f. Die bloem heeft eenen aangenamen —, eette flour a tine agreable odeur coo
senteur. — van wijnen en fpijzen, fumes.
Deze wijn heeft eenen aangenamen
ce
y in a un bon fumet. Deze windliond heeft
eenen ftechten
ce ldvrier a to nez dur.
Eenen fijnen un sentiment fin. — der
houden, sentiment, nez; fig. Hij ftaat in
eenen ilechten — 5 (men fpreekt met geeu
lof van hem) it est en mauvaise odeur, renn5
pug.
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riputation ne fleare pas cotrnae
hisume. Ik heb er reeds den — van weg,
(ik ben al achter het geheim gekomen), pal
déjà dicouvert le pot aux roses. Slechte —
of fmaak van fpij zen of dranken , die bedoryen zijn, event. Dit vleesch heefc reeds
eenen kwaden —, cette viande sent déjà Pevent., Muffe remugle. Dit linnen heeft
eenen muffen —, ce linge sent, le remugle.
(bij jagers) lucht , vent. Het hert laat eenen
iterkeren na, dan de haas, le serf est de
plus grand vent que le liavre.
Reukaltaar, o. en m. autel des parfums, m.
Reukbal , m. pastille odorante ou odorifirante , f.
Reukdoosje, o. cassolette, petite boite de senteur, f:
Reukeloos, b. n. zonder reek, sans odeur ,
inodore.
Reukeloosheid, yr. anosmie.
Reukfieschje , o. flacon trodeur,, de senteur, m.
Reukkastje of koffertje , 0. parfurnoir,, m.
Reukmenger, Reukmaker, m. parfumeur.
Reukoffer, o. der Heidenen , suffumigation, f.
Reukpeer,, yr. poire de parfum.
Reukpoeder,, o. poudre de senteur, f.
Reukftof, vr. aromate, parfum, encens tn.
e
Reukvat, o, wierookvat, (in de R. kerk)encensoir, 7n.
Reukwater, o. eau de senteur, f.
ipi.
aromates,
Reukwerk , o. parfum,
drogues aromatiques, f. pl.
Reukwerker; zie Reukmenger.
Reukzenuw,, yr. nerf olfactaf or" olfactoire , en.
Reus, m. een ongemeen fang mensch , giant.
Verhandeling over de reuzen , gigantologle,f.
Reusachtig, b. n. egantesque, colossal, e.
Reusachtigheid, yr. taille gigantesque on colossale.
Reute ; zie Rete in de ade bet.
Reutel , in. het geluid der ademhaling van een
mensch , wiens longpijpen met flijm of bloed
zijn aangevuld, zoo als dit het geval bij
ftervenclen is, rale, ralement.
Reutelaar,, m. knorrepot, grogneur, grandeur,
fam.babbelaar, babillard.
Reutelaarfler, vr. grandeuse, grogneuse, fig.
babillard.
Reutelen, o. w. (ik reutelde, heb gereuteld)
raler. De zieke begint to —, le malade comknorren, gronder, gro.
mence
fnapgner,murmuter,marmott er. fain.
jaser,
babiller, causer.
pen , kakelen,
zeef, tamis.
Reuter,
Reuzel , o. panne, graisse de pore, f (op
fchepen) stiff, osnt,
Reuzelvet , o. sain-doux, m. graisse de parc.f.
Reuzenaard, m. race de giants, f.
Reuzenbeeld, o. statue colossal , .f. colosse,ns.
groot beeld aan den achterfleven van
eene galei, enz, gigante, f.
Reuzenhand, yr. main de giant.
Reuzenkracht, yr. force prodigieuse.
Reuzenflang, vr. itouffeur, no.
Reuzenfchrede , yr. pas gigantesque, pas do
giant, in.
gigantomachie, (combat des
Reuzenftrijd,
giants ou des Titans avec les dieux).
Reuzenvoet, m. pied de giant.
iteuzenwerk', o. ouvrage gigantesque, en. eravaux de giant tn. pl.
Reuzin, yr. giante.
Revelaar,, in. mijmeraar, fuller, benzelachtige
prater, radoteur, reveur.
use.
Revelaariter, vr. radoteuse, rive
(ik, revelde , heb gereveld),
Itevelen , o.
radoter,, river.
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Reveling, yr. redotage, en. radoterie, reverie.
Reven, b. w. (ik reefde heb gereefd),
(fcheepsw.) de reven inbinden, prendre les
ris. Het —, inhalen, vastmakcn der zeilen , le ferlage.
Rhumatiek, b. n. met zinkingen gekweld,
vochtig , vloeijend, rhumatique, rhumatistnal, e. —e pion, douleur rhumatismale.
Rhumatismus, m. (ond. w.) vliegende jicht ,
rhumatisme.
Rib , yr. aan het ligchaam der menfchen en
zoogdieren, ate. De lange, de borstbeenribben , les vraies-cotes, les cites sternales.
Eene geDe korte ribben, les fausses
rookte
one the fumie. Dat tot de ribben behoort, costal, e.
dunry4 balk (bij
timmerl.) zolderrib, sabliere , solive, lamaan
bourde , f. soliveau, tn. Uitftekeude
een gothisch gebouw, lierne. fpar,
chevron, tn. Ribben, kromme inhouten ,
die den buik van een fchip vormen, membres d'un vaisseau, membres, cites de navira, tn. pl. — , kleine dwarsbalk in een
fchip, barotin, ns. —, de vezelen van kruiden , bladeren, enz., nerfs, m. pl., fibres
vigetales, cotes, f: —, afdeelingen van
meloenen , cites, f. pl.; fig. of fpr. w. Dat
kleeft aan de ribben, (daar wordt men vet
van) cela engraisse ou fait devenir gras.
Dat zet wat aan de
, cela donne du profit, remplit la bourse. Dat float mij op de
, cela me fait tort, me resole. Iemand de
ribben fmeren, (braaf flaan) rosser, frotter q. q.
Aetes , f.
Ribbenband , m.
Ribbenftoot , m. coup dans le /lane. — met den
fnaphaan , fig. bits antwoord, bourrade, f.
Ribbenftooter, m. foort van zware wagen ,
die hevig fchokt , tapecu oft tapecul.
Ribbefluk 0. rug, harst van eenen os of eene
hoe, aloyau, morceau de cite, haut-cdte,
in. longe,
Ribbetje, o. van varkens, kalveren, enz.,
atelette, f.; zie Rib, Balk.
Ribbevlies , 'o. plàvra , f:
Ribbezenuwen , vr. meerv, nerfi costaux,
in. pl.
Ribbing, yr. van een bock, van planten , nervure.
Rid ook Rit, m. course A cheval , f. —, wandeling to paard, tour, en. promenade A chevat , cavalcade, f:
Ridder, in. chevalier. — der middeleeuwen ,
paladin. De koning heeft hem tot — van
den koufeband geflagen, le roi l'a crei ,
fait chevalier tie la farretiere, Jul a donne
l'accolade. Bende fielders in het ridder- of
fteekfpel, quadrille , — van den tweeden
rang (in bet krijgsw), bachelier. Een dwalende — , un chevalier errant. —, ruiter,
cavalier.
Riddergefchiedenis , yr. histoire, f. roman tie
la chevalerie, m.
Riddergoed, o. terre noble, f.
Ridderhof, o. maison noble, f.
Ridderkasteel, o. chateau d'un chevalier , no.
Ridderleen, o. fief noble, tn.
Ridderlijk , b. ts. iquestre, chevaleresque, de
• chevalier. —, kloek , dapper , vaillant, hirdique; bijw. vaillamment, hirdiquement.
—e waardigheid ; digniti de chevalier.
Ridderorde, vr. ordre de chevalerie, ordre
iquestre ,
Ricfderfchap , 0. chevalerie , f ordre iquestre , tn.
Ridderfchool, yr. academie pour la noblesse.
R.idderilag , m. reception d'un chevalier, acco-
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colada, f: Tot ridder flaan, den — geven ,
Bonner 'accolade.
Ridderfpel, ridderfteekfpel, o. tournoi, carrousel, in. joule, f.
Ridderfpoor, yr. eene bloem, pied d'alouette
cornette.
ou dilphintum ,
Ridderfiand, in. noblesse , f. ordre equestre.
Ridderteeken, o. decoration d'un ordre de
chevalerie , croix , marque d'un ordre ,(cordon, ruban).
Riddertogt,
course, expedition d'un chevalier, f.
Ridmeester; zie Ritmeester.
Ridsch ; zie Ridfig.
Ridfelen, o. w. (ik ridfelde, heb geridfeld),
eene ligte beweging der bladeren , die een
ligt geruisch verwekt, faire un bruit sourd ,
( comme les feuilles des arbres , agities par
le vent) murmurer. De wind ridfelt (ruischt)
in de blacieren, le rent murmure dans les
feuillages.
Ridfeling, vr. geridfel, ligt geruisch, nsurtnure , bruit sourd , m.
Ridfen, b. w. (ik ridfte , heb geridkt), prikkelen , in beweging brengen, aanridfen,
exciter, inciter, writer. vaten met het
inerkijzer merken, rouanner.
Ridfig , b. n. tot paren geneigd, verhit , geil,
en chaleur , en rut , chaud ,e , lascif, we,
lubrique, en amour, etc.
Ridfigheid, v. rut, m. chaleur, lasciveti, etc.
Rieken, o. w. (ik rook, heb geroken), fijne
uitwafemingen, die den neus prikkelen , van
zich geven, reuk geven , rendre odeur, sentir, repandre ou exhaler une odeur. Die
bloem riekt , of ruikt , goed., ewe fleur sent
Lien, donne une agreable odeur. o. w. de
gezegde uitwafemnigen met den neus inademen , zoo dat dezelve daardoor geprikkeld
work, (voor beide beteekenisfen gebruikt
men veelal Ruiken), flaire , sentir. Duf
, sentir le relent. De hond riekt het
wild , le chien sent on flaire le gibier. Dat
riekt naar den rook, cela sent lafutnee. Het
odoration, f.
Riekend, b. n. sentant , flairant. Wel—,
odoriferant, e.
Riem , roeifpaan, rame, f. aviron. band,
attache,f.— eene lederen brook om zijn lijf ;
een breede lederen gordel , om geld in te bergen , ceinture, f ook fmalle — der marskramers , omboeken in te pakken , euz. , laniàre,
courroie ,f. , escourgeon. Degen— , ceinturon.
aan eenen jagthoorn, enguichure, ceinturette , f: reep, bande , f; zie Reep.
De fchoenriemen , les tirants. De buikriem
van den zadel eens paards, let sangle de
la selle d'un cheval. Leeren waaraa* de
lalepel van eene klok hangt, brayer, — papier, (20 boek), rame de papier, f. De riemen uitleggen, Cfcheeps
w.) mettre les rames
dans Pettier; armer on border les avirons.
De riemen firijken, retirer les avirons. Met
zeilen en riemen of roeijen zijnen voortgaug
waken, alter 4 traits eta rames. — om te
fiuren of te wrikken , goudille, f. Het einde
van eenen
dat binnen boord is, 'wanneer
tie riem te boord ligt, taubour d'un aviro
Hang— aan eene koets, soupente, f: Spr.
iemand op zijue eigene riemen laten driven,
(hem aan eigen befluur en eigene krachten
overlaten), abandonner q. 4 sa propre
conduite. Men moet roeijen met de lumen
die men heeft, (men moet zich op de best
inogelijke wijze van de voorbanden zijnde
bulpmiddelen bedienen), it faut se tirer
d'affaire le mina qu'on pent. Hij fteekt u
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een onder het hart,. (hij geeft u moed),
it vous encourage. Uit een anders leder is
goed riemen fnijden, (wordt gezegd van
iemanci, die van Beene fpaarzaaniheid weet,
wanneer hij lets voor eens anderen rekening
doet),,..faire du cuir d'autrui large courrole ; e' tre liberal , du Bien d'autrui. De Hemen te boord leggen, (zijn best doen),
Faire de son mieftx , de sin possible.
Riembank , roeibank, yr. banc de rameur,, rm.
—, in eene floep; taste.
Riembeflag, 0. garniture de ceinture
,
(fcheepsw.) fusee d'aviron,
Riemblad, o. pale de rame, d'aviron, f.
Riemen; zie Roei.jen.
Riemer ; zie Roeijer.
Riemgat, m. trou de tolet, itrier.
Riemklamp , m. roeidoft in eene floep of barkas , banc de nage,
'
Riemmaker, m. avIronnier,, ceinturier.
Riempinnen, Roeipennen, yr. meerv., tolets, m.
Riemfiag, m. in het water, palade, f:
Riemvisch , m. (in de nat. gefch.) trIchiure, f.
Riet , o. een bekend gewas, roseau,,
Spaansch —, rotting, canne, f. bast:n on
battin, tn. Suiker
canne 4 sucre. Een
-7 van een fchot, zonder kwasten, une canne
d'un jet. Spr. w. Hij zit in het —, en
maakt pijpjes, (hij maakt zich de voorkomende gelegenheid wel te nutte); zie , Pijpje. Hij laat alles in het — loopen, (hij
befluurt zijne zaken Hecht),
neglige tontes ses affaires. lets in het — fchuiven,
faire manquer ou ichouer, q. ch.
Rietakker, m. rietboscb, rietveld, jonchaie,
roseliere, f.
plantagie van rottingen en
rieten , cannaie, f:
Rietband, m. lien de roseau.
Rietbinder, m. celui qui lie des roseaux en gerbes , botteleur.
Rietbos, m. bos met riet, botte de roseaux, f.
Rietbosch ; zie Rietakker.
Rietdak, o. toit de roseaux , m.
Rietdekker, m. couvreur en roseaux.
Rietdijk, m. digue soutenue par des roseaux, f.
Rietfluitje , e. rietpijpje, chalumeau , pipeau,
Turksch , salamanie f,
Rietgras, or laiche, f.
Rietkolf, vr, de knobbel, waaruit het net
voortfpruit massue de roseaux.
Rietmat, yr. natte de roseaux.
Rietmes, o. coutel, m.
Rietmusch, yr. moineau des roseaux ,
Rietpeer, yr. poire de roseau.
Rietpijpje; zie Rietfluitje.
Rietpluim , yr. tete de roseau.
Rietfnip, vr. waterfnep, becassine.
Rietfiok, m. rotting, canne, f:
bamboos,
bambou.
Rietveld; zie Rietakker.
Rietvink , m. rousserole, f:
Rietvorsch, m. grenouille de marais
Rif, m. (zeew.) blindeklippen onder water,
ricif ou ressif. banden, doublure ou renfort de ris. — gaten, oeuillets de ris. —
feifings, garcettes de ras,.f. pl. — talie-looper,, garant de palanquin. — talie-fchinkel, pendeur de palanquin.
Rif, o. lange, fmalle 'zandbank in zee, bane
de sable long et &reit. geraamte, squelette,
Rigchel , yr. voor porfelein en aardewerk, per.
te-vaisselle , f.
bovenfie rand van eenen
fchoorfleen, rebord,
— op eene altaartrede , gradin,
onder aan eene zuil,
tondin
-- of lijst , tringle, grosse latte.
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Itigten , b. w. (ik rigtte , heb gerigt); zie
Regten. Eene firekking aan eenig ding geven, slat het regt uit, op een ander ding
aan of langs hetzelve henen loopt, diriger,
tendre, conformer, braguer, pointer. filet
kanon tegen een bolwerk braguer ,
pointer un canon contre tin bastion. Rigt u
rangez-vows! Het — vat een gefctint, le
pointement. Zijn leven, zijne daden naar de
leer des evangeliums —, conformer sa vie,
ses actions a la doctrine de Pevangile. Zich
—, se diriger vers , se regler stir. Rigt
naar uwen broeder, reglez-sous sur votre
frere. Eene rigtlijn, ioodregte lijn, tine
ligne normale.
zie Regter.
Rigter,
Rigtig, b. n. juste, ajustd, e. e.
exact, e. correct , e. etc. Hij heeft eene
rigtige , juiste , betaling ontvangen , it a
reps tin payement exact. Her is daar niet
zeker , ii ne fait pas our en co lieu. Hij is
niet — in zijn hoofd, it a le timbre file ;
it est tin pets fon. bijw. exactement, justewent, etc.
Rigtigheid , yr. juistheid, justesse , ex actittide.
Rigting, yr. direction. — van lijnen naar den
punt (in de meetk. enz.) convergence.
pointement , braque-vaneflkgchut,
tnent , m. firekking (in de natuurk.),
tendance
Rigtfnoer, o. cordon, niveau, ligne, f;
fig. regne, f. tnodele, exemple. m. gouverne,f. Gij moet dit met het — meten , it fact
mesurer cela au cordon. De geboden Gods
moeten het — onzer daden zijn , les commandements de Diets doivent etre la regle
de nos actions.
Rij , vr. reeks, rang, m, rang* rfile, suite.
Eene reeks van boomen, van itoelen, un
rang d'arbres, de chaises. Zie daar twee
fchoone rij en lindeboomen , voila deux beaux
rangs de tilleuls. Eene — huizen, tenten,
sine rangie de maisons , de tentes. In eene
achter elkander gaan, aller a la file,
dt"filer. De laatfie in eene gelidfluiter,,
serre-file. Eene mooije — van boeken, une
belle suite de livres. Op eene lijn , en
haie. Lange —, fain. ribambelle. Eene lange — van fcheldwoorden zeggen , dire une
ribambelle d'injures. Eene rekenkundige —,
reeks, progresfie , une progression arithmetique. Eene — of reeks van meetkundige
voorftellen, tine serie de propositions mathetnatiques ; zie Reeks.
Rijbaan , yr. rijfchool, manige, m.
deer, waarop men rijdt ,rmontuRijbeest,
re , In Spanje gebruikt men gemeenlijk
de inuilezels tot rijden , als rijbeesten, les
mules sont la monture ordinaire en Espagne.
Rijden , o. w. (ik reed, heb en ben gereden) , op den rug van een Bier of op een
ander voertuig vervoerd worden. Op een
paard aller a, moister tin cheval. In
eene koets, in een rijtuig, op eenen wan-en
, alter en carosse, en voiture, en chariot.
Te post —, aller en poste. Half fpoor
aller en, stir
cattayer. Op fchaatfen
des patins, patiner. In eene , flede ,
alter en traineau. Op lichen — , marcher
avec des echasses; fig. ne savo,ir oti Pon est.
Op de tong —, (het onderwerp des gefpreks
zijn),, etre sur la langue du public ; etre le
sujet des discours publics. Hij rijdt er voor,
c'est 4 ses depens ; cela retombe =rim*. Ten
(fcheepsw.) door den wind, golanker
v. en , op en neer gaan , tanguer, chasser,,
loner sur ses ancres.
wordt ook gezegd
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van visfchen , kuitfchieten, frayer. Van
viervoetige dieren , dekken, paren, s'accoupier,, couvrir. —, b. w. Ik heb hem tot
Rotterdam gereden , Jo l'ai voiture jusqu' 4
Rotterdam.
Rijder, m. cavalier, dcuyer. Een go/Men —,
(04 gulden), une piece d'or(de 04 florins de
Hollande). Zilveren —, ducaton, (28 sols).
Rijf, yr. hark, rdteau ,
— rasp, rape.
Rijfelaar , m. dobbelaar,, lotfpeler, kaartfpeler,, brelandier, banquier, (au jeu).
Rijfelbeker, m. trechter,, cornet.
Rijfelbord , o. table a loner, aux des, f.
Ri.ifelen, o. w. rik rijfelde , heb gerijfeld),
jouer aux des;; a la rafle.
Rtjfelfpel, o. rafle,
%i gen , b. w. (ik reeg , heb geregen) , eigenlijk doorboorde dingen, op eene rij aan een
fnoer vast maken , ook toerijgen, lacer,
serrer avec tin lacet. Wilt gtj eens mijn
keurslijf —? voulez-vous un pen lacer mon
corps- de jape? — met wijde fteken naaijen , faufiler. Men heeft dit kleed flechts geregen om het te pasfen, on n'a fait que
faufiler cet habit pour l'essayer. —, met
eenige fieken hechten, om het te doen
blijven , zoo als het gevouwen is, empoin, enfiler des perles.
ter. Paarlen aan
mand aan den degen —, passer Pelee au
travers du corps de q. q. Rijglijf, keurslijf, corset, corps de lupe, vs.
Rijgmalie, yr. beflag aan eenen veter, ferret on.
Rijgnaald, yr. aiguilette.
Rijgnestel , Rijgfnoer, rijgveter, m. lacet. —
met twee malien, crevet.
Rijk , b. n. eenen overvloed van aardfche
goederen bezittende, riche, opulent , e.
puissant, e. etc. De rijke lieden, les ewe s,
les gens riches. — Zijn vader is de rijkfle
koopman in de clad, son, pore est le plus
puissant negotiant de la ville. in woolden, copieux , se, abondant, e. fain. fchatrijk , fonce' , e. gem. call , e. Zeer —
mensch , bezitter van een of weer millioenen,
kostbaar , prachti n. , riche,
millionnaire.
magnifique, somptueux , se. — maken, enworden
, zich verrijken , s'enridear.
chir,, devenir riche, s'engraisser. Het lezen
maakt het geheugen verrijkt het, la
memoire s'enrichit par la lecture. Hij heeft
zich in die zaak zeer verrijkt, tit s'est.engraisse dans cette ,affaire. bijw. richement , magnifiquetnent. Een geladen fchip,
tin vaisseau richement charge. Zie de met
— zamengeft. woorden, als: Bloedrijk ,
Liefderijk ,
Rijk 0. heerfchappij , regering, regne, tn.
domination, f. Keizer—, empire, Kuning— , royaume, m. — alleenheerfching,
monarchie. Het Asfyrifche, Medifche —,
la monarchic des Assyriens, des Modes. Het
— der natuur, le regne de la nature. Het
— der dieren, planten en mineralen of delffloiren, le regne animal, vegetal et mine'?al. Onder bet —, de regering van Lodewijk xvi, sous le regne de Louis 377f;
fig. Zijn — is uit , (zijn gezag en invloed
is weg) it os fini de commander, it n'a plus
d'empire stir.
Rijkaard, m. richard, homme riche, millionnaire.
Rijkales, yr. caleche.
Rijkdom , m. richesse, f. fchatten, goederen, trisors , grands biens. Groote —,
opulence, f; fam. bezitting, avoir. Pat is‘ al
c'est tout men a0oir.
mijn
Rij.
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Rijkelijk , b. n. overvloedig ruim , abondant,
e. copieux , se, sotnptueux , se, etc. bijw.
abondamment , richement , largement, grossement , sufsamment, liberalernent, avec
profusion, etc. Hij heeft hem — betaald,
al lui a. grossement , largement pays, Hij
heeft hem daarvoor beloond, it Pen a
richement recompense.
Rijkelijkheid, yr. ruimheid, mildheid, overcladigheid, liberalite , pt odigalite , profusion, abondance.
Rijkheid, vr.; zie Rijkdom.
, ftalpostilion, piqueur.
Rijkneclat,
knecht , palefrenier.
Rijkoets, yr. carosse, m.
Rijksacht, yr. ban de l'empire, m.
Rijksadel, in. noblesse de l'empire, f.
Rijksadelaar, m. aigle impetiale ,
Rijksambt, o. charge de l'empire, f.
Rijksambtenaar, m. officier de l'empiro.
Rijksappel, m. globe imperial.
Rijksbaron, m. baron de l'empire.
Rijksbenden, rijkstroepen, yr. meerv. troupes imperiales,
Rijksbeftuur, o. rijksbewilad, gouvernement,
regne, m. administration de l'empire, f:
Rijksbewoner, m. regnicole.
Rijksbodem, m. territoire de l'empire.
ij ksburger,
citoyen, bourgeois, d'uneville
tmperiale.
Rijksburggraaf,
burgrave de l'empire.
Rijksdaalder, m. (5.3 fiuivers) risdale ou rixdale , f.
Rijksdag,
assemblie des etats de l'empire
on du royaume, diets, f.
Rijksgebied, o. jurisdiction, domination de
i'empire on du royaume, f.
Rijksgenoot,
(oo) associe a l'empire.
Rijksgezag, o. autorite souveraine d'un empire, etc. f.
Rijksgraaf, m. comte de l'empire. Rijksgravin,
comtesse de I'empire.
Rijksgraaffchap, o. comte de l'empire, m.
Rijkshalve, bijw. de la part de l'empire, de
part Pautorite souveraine, au none de rempit e.
Rijksheerfchappij , vr. autoritd souveraine de
l'empire.
Rij kshofra ad , m. conseil, conseiller aulique
de l'empire.
Rijksinwoner; zie Rijksbewoner.
Rijkskamcrgerigt, o. chambre imperials, f.
Rijkskarnerheer, tn. chambellan de l'empire.
Rijkskanfelier, m. chancelier de l'empire;
garde de sceaux. Turksch
reis-efendi.
Rijkskrets,
cercle de l'empire.
Rijkskroon, yr. couronne imperials ou royale.
Rijksleen, o. fief de l'empire, m.
Rijksleger, o. artnee de l'empire, f.
Rijksoord, m. (oude mune) quart d'une Tisdale.
Rijksoorlog, in. en vr. guerre de l'empire, f.
Rijksopperhoofd, o, chef souverain de Pampile.
Rijksopvolger,
successeur u Pempite.
Rijksopvolging, yr. succession a Pempit e.
Rijksraad, m. conseiller de l'empii-e.
Rijksfchepter, in. sceptre imperial on royal.
— op de oude gedenkpenningen, haste, f.
Rijksflad, yr. yule imperials, ville libre de
l'empire.
Rijksflaf; zie Rijksfchepter.
Rijksilenden,
meerv. etats de l'empire.
Rijksvergadering, yr. assemblde des etats
l'empire.
Riiksvorst, rn. prince de l'empire.
Ripsvoritendom, o. principaute do P empire, f.
R
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Rijksvorstin, rijksprinfes, yr. princesse de
'empire.
Rijkszorgen, vr, coins du gouvernement', m.pl.
Rtjkunst , yr. equitation, f: manege,
Rijkusfen, o.' flechte bovenzadel, bardelle, fi
Rijm, m. ligte uitilag, waarmede_ alle y door
een zacht vorstjc bedekt worth; zie Rijp.
Rijm, o. rijtndicht, de overeenftemming van
een eindklank van dichtregels, rijmwoord,
rime, f. vets, m. Slepende —, rime feminine. Staande —, rime masculine. lets
in — overbrengen, traduire q. ch. en vers.
lets in — zetten, mettre .q ch. en rime.
Rijmader, yr. rijmgeest, vetne poetique.
Rumantel, m. manteau de cavalier, m. easaque, f.
Rijmdicht , o. poems, fn. pasie, f
Rijmdichter, m. poste,
Rijmeester, m. pzqueur.
Rijmelaar, m. Hecate verfenmaker,,
poetereau, meiromane.
Runielaarfter, yr. rimailleuse.
Rijmelarij , yr. gerijm, rimaille.
Rijmelen, b. w. (ik rijtnelde, heb gerijmeld),
rimailler.
Rijmeloos, b. n. en prose , prosaique, non rime.
De verfen van de la IVIothe zijn niet
vloeijend, les vers de la Moths sent prosai.
ques.
Rijmen, o. w. (ik rijmde, heb gerijnicP,
rimer, versifier, poetiser. Dit woordt rijmt
niet met het andere, ce mot ne rimepas avec
Pautre. Dat is Hecht gerijmd , cela est
anal versifil; —, fig. s'accorder; bijw. in!rijm
ftellen, mettre en vers, rimer. Hij beefs
dit vercelfel gerijmd, in verfen gebragt,
a rime ce conte, l'a mis en vers. — is geen
dichten, it ne suffit pas de rimer pour etre
pate.
Milner , m. rimeur, versificateur , pate.
Slechte
rijmelaar, rimailleur.
Rijmerij, vr. poesie; zie Rijmelarij.
Rijmklank, m. rime, f.
Rijmkunst , yr. dichtkunst, art de rimer, de
aire des vers, art poetique, m. poesie, verfsification.
Rijmlust,
rijmzucht, yr. mitromanie ,
mangeaison ou verve poetique , f. envie, ardent- de rimer , f.
Rijn in. naam van eene bekende rivier,
Rhin.
'
Den — op-, afvaren, monter,, descendre le Rhin. —, ijzeren knits in den
looper of bovensten moleufteen bevestigd ,
rijn genoemd, anille f
Rijnbeziaboom , m, (in de nat. gesch.) (kruisdoorn),nerprun, m. hourg spine, f.
Rij nbloein yr. immottelle Jaime.
o. Rhintal, m.
Rijngraaf, m. rhingrave, comte du Rhin.
Rijngraaffchap, o. coMte du Rhin, m.
Rij ngravin, vr. rhingrave, comtesse du Rhin.
%I nland, o. Rhinlande,
Rijnlander, m. habitant de Rhinlande.
Rijnlandsch, b. n. de rhinlande, rhinlandique.
Rijnlandfele maat, ?Bemire de rhinlande.
Rijnprovincien , yr. meerv, provinces rhenanes.
Rijnsch, b. n. du Rhin, qui vient du Rhin. —e
wijn, du vin de rhin. — of rinse, zuurachtig, aigret, te, aigrelet, te , vert, e.
piquant, e.
Ripschheid, yr. zurigheid, verdeur, acidite.
Riinfchip, o. navire , vaisseau, bateau, sur
le Rhin, m.
Rijnfchipper, m. batelier qui va sur le Rhin.
Rijnfchuit, vr. bateau, m. barque, qui
navigue stir le Rhin.
Rijnitroom, m. Rhin.
Rijn.
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Rijnverbond, o. confederation rhenane, f.
Rijnwater, o. eau du Rhin. f.
Rijnwilge, yr. keelkruid, liguster , (in de
(kruidk.), crane, m.
Rijnzwaluw,
hirondelle de rivage.
rijm , b e vrozen dauw , frimas,,
Rijp,
givre, en. gelee blanche, f.
Rijp, b. n. een gewas of eene vrucht tot eene
genoegzame volkomenheid geraakt, mar, e.
Die appelen zijn nog niet ces pommes
ne sent pas encore mares; fig. tot manbare jaren gekomen , voor een huwelijk,
etre nubile. Een — oordeel, un Pigment
mar. Een — beraad, tine mare deliberation,
une deliberation reflechie. In rijpere jaren ,
en age mar. Die onderneming is —, ter uitvoering gerchila, cette entreprise est sur le
point d'être executee.
Rtjpaard, o. cheval de sells, de service, en.
monture, f.— der vrouwen, pronkpaard , palefroi
Rijpelijk, bijw. rijp, marement, avec beaucoup de reflexion. Ik heb die zaak — overwogen , fed examine marement cette affaire,
ai refqchi serieusement.
Rijpen, o. w. (ik rijpte, heb, ben gerijpt),
rijp worden, tnarir, devenir mar. De mispelen worden rijp op het firoo, les
nefks marissent sur la paille; fig. Men moet
deze zaak laten rijp worden, ii faut laisser
marir cette afaire.
etteren, van eene
zweer, suppurer.—, b. w. marir,, rendre mar,
e. De zon eloet de vruchten -maakt ze
rijp, le soleil merit, rend, les fruits mars.
Rijpen, onperf. w. (het rijpte , het heeft gerijpt), ligtelijk vriezen, faire du frimas,
du givre, de la gelee blanche ; geler *facile?Bent.
Rijpheid, yr. maturite. Deze vrucht zal niet
tot — komen, ce fruit ne viendra pas a,
en, sa maturite. De —, volwasfenheid des
ouderdoms, la maturite de Pdtge. — van
verftand, maturite d'esprit. Dit gezwel is
op het punt van —, cot abces est a son
point de maturite.
voor, den tijd, vroege
precocite; al to vroege prematurite. Al tO vroege — van verfland, prematuritd d'esprit.
Rijping, yr. zie Rijpwording.
Rijpmaand., eertijds de derde maand vas
het republikeinfche jaar der Franfchen, van
den een en twintigflen November tot den
twintigften December, frimaire.
Rkirmakend , b. n. (bij de geneesh.) maturatif, ive , maturant , e. suppuratif, ive.
Een middel voor een gezwel, un medicament tnaturatif.
Rijpwording, vr. maturation. Dat weder is
ongunftig voor de' — der vruchten, .ce temps
est contraire a la maturation des fruits ;
(bij de geneesh.) maturation, suppuration.
surtout, m.
Rijrok, m. casaque,
Rijs, o. 'eene jonge, dunne en lenige boomfpruit, lootje, teen, petite branche on verge, f. osier, scion, m. dunne takjes,
ramilles,f.p1.Erwten rijzen, des rames de pois,
f: Spr. w. Jonge — kan men buigen,
maar geene oude boomen, (de mensch is in
zijne jeugd buigzamer, dan naderhand), on
pent plier Parbre quand it est jeune , mais
faut corriger
non pas quand it est vieux
les enfants dans lour jeunesSe.
Rijsbank, vr. risban, m. jetee faits de faseines.
Rijsberm, yr. (in de waterleidingkunst), ver,
fterking nit rijsbundels met paalwerk aan
den voet van eenen muur, risberme.
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Rijsbezem, m. bolai de bouleau.
Rijsboompje, o. arbrisseau,
Rtjsbos, m. bundel van teen of rip, takkebos, botte d'osiers, bourree,f: fascino, cotrot, petit fagot.
Rijsbosch, o. teenbosch, oseraie,
Rijsbundel, m. faisceau de verges.
Rij fchaaf, vr. reefchaaf, raffellchaaf, varlopo
f. riflard, tn.
Rijfchool, yr. manege„ m. academie d'orquication.
Rijsdam, m. levee de fascines , — op het
einde van eenen ilijk , ftroomkeering, epic
de fascinage, m.
Rijshout, o, branches de bouleau, de saule,
f: pl.
Rijsje , o. teentje , roedje, , houssine , verge , f.
petit scion
Rijfpoor, o. wagenfpoor, orniere, f.
Rijst; vr, riz ou ris, tn. — met boter, melk
en vleeschnat gekookt, pilau, m.
Rijstakker , m. rsjstland of veld , riziere,
Rtjstebrij, yr. bouilile de riz, f. riz au
last, m.
Rijstebrood, o. pain de riz, m.
Rijstemeel , o. farine de riz, f:
Rijsteu, b. n. de riz.
Rijstkoekjes, o. meerv. gateaux de riz,
m. pl.
Rijstland, zie Rijstakker.
Rijsnat, zie Rijstwater.
Rgstoogst, m. recolte de riz, f.
Rtjstfoep, vr. potage au riz, tn. soupe au riz.
Rijstftroo, o. paille de riz, f:
Rtjsttaart of rijstetaart, yr. tourte ou tarts
au riz.
Rtistveld, zie Rijstakker.
Rijstvogel, m. mean de riz, padda.
Rijstwater, o. eau de riz, f.
Rijswaard, m. plantation de sautes ou d'osiers
entre une digne et la rivare , f.
Rijsworst , yr. andouille au riz.
Rtjswerk, o. ouvrage de fascines , en fascinage , m.
Rijten, b. w. (ik reet, heb en ben gereten,)
icheuren, van een rukken, dechirer , fendre. o. berften, fplijten, se dechirer , se fendre, crever.
Rijtijd., m. der visfchen, temps oh les poissons
fraient, fra y . De — der haringen ( bij de
visfchers) relouage du hareng.
Rijting, yr. fcheuring, crevasse, dechirure,
fente.
Rijtuig, o. voiture, f. fnel
fnelwagen,
velocifere, f. voor eenen perfoon, desobligeante, f. — op veren , voiture a re,tsorts, Ligt —met twee wielen, cabriolet,
tn. Reis —, waarin men kan flapen, dorRirteuuigem'afer, m. charron.
Rijtuigverhuurder, m. huurkoetfier, loueur
voitures, voiturin.
Rijven, b. w. (ik reef, heb gereven), harm
ken, rateler.
Rijwagen, m. chariot.
Rijweg, m. grand chemin, en. grande route , f.
Rijzen , o.
rees, ben gerezen), hooger
worden, s'elever,croitre,devenir
, plus haut,
e. monter. Het water rijst , Peau monte. —,
opkomen, ontflaan, s'elever, resulter ; zie
Ontflaan, Voortkomen. Daar rees een form,
it s'eleva tine compete. De zon is aan het
—, le soleil commence a s'elever, a monter,
a paroltre.
opflaan, se lever. Rijst alien op ! levez-vous tons ! prijs klimmen,
opflaan, monter, hausser, encherir. Het
koorn is gerezen, duurder gewordea , le bled
0
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a encheri , month ben prijs der levensmid- Ring, in. kring, ronde omtrek , contour, cer,
cle. Een — om de zon of maan, couronne,
delen doen hausser le prix des denrees.
f. halo. — om Saturnus, anneau de SaturDe elTecten zijn gerezen, les effets sant
die•
Iemands
lof
ten
hemel
doen
ne ; zie Kring. Voorts een ding van metaal,
hatisses
ver la glare de q. q. jusqu'aux nues, l'exbout, enz. hetwelk de gedaante van eenen
kring heeft, anneau, m. bague, f: (met
alter jusqu'au del.— , gisten, lever, fermen.
fleenen bezet) Een gouden une bague,
ter. Gerezen brood , du pain ferrnente.
yr; anneau d'or. Oor—, boucle d'oreille, .f.
Deeg te — zetten, faire lever de la pate,
la mettre en levain. Te berge om hoog
Trouw—, anneau nuptial. Naar den — fteken , course on courir la bague. — der
ftijgen, oprijzen , dresser, herisser. Bij dit
verhaal — iemand de haren te berge, ce rdgouddraadtrekkers , passette, f. — of knop
cit fait hirisser, dresser , les cheveux.
aan eene fchuiflade , main , f. — der gaasRijzeud, b. n. montant, levant. De rijzende
werkeis, ztjdewevers en lintenwevers , mailRijzende
wijn
,
is
wijn
le
soleil
levant.
ion. —en om de boomtakken , verticelles ,
zon ,
van eenen rijnfchen, fmaak , die krachtig ,
f. pl. IJzeren —, band, om den naaf van
hoofdig is, bruist , yin capiteux , qui a
een wiel of rad, om eenen paal , enz. ook
de la verdeur, tn. de la she, qui pit-ilk; fig.
om eene fink frette ,
waaraan de
De rijzende zon aanbidden , adorer le soleil
kiepel in eene klok hangt, klepelring,
levant ; faire la cour 4 4. q. qui commence
van eene kerkkroon
beliére, f:
avoir du credit.
aan den poot van eenen valk , waarop
Rijzendhetd, yr. montant, tn. vigueur, verhet wapen of de naam des eigenaars flaat,
deur,, she.
vervelle ,f. Gordijn—, deur —, anneau de
Rijzig, b. n. wel uitgewasfen, lang, de haurideau, de Porte. —, band, om een mes,
te taille.
hecht , om eenen rotting, enz. virole, f:
Rijzigheid, yr. haute taille.
— (op fchepen) anker— , arganeau. PoortRtjzing, yr. montee, hausse. pe — eenen
, boucle, anneau de sabord. Stag—en,
brug , van een gewelf, la montee d'unpont ,
andaillots. —en of duimelingen daar de roerd'une voute. Deze eetwaren hebben eene
haken in hangen, femelles du gouvernail.
groote — gedaan, zijn gerezen, ces denrees
f. pl. IJzeren — of kous in een touw,, ont
ant eprouve une grande hausse; zie Verhet doorfnijden voor te komen, cosse, f:
booging. De — der wateren , la crue des
— van een fchietgeweer, wairin de laadeaux. De — van eenen vuurpijI , le vol d'une
flok valt doorgaat, porte-baguette, tn.;
fusee. — der effecten, la hausse des effets;
zie verder de met — zamengeitelde wo
zie ook Opklimming, Opftijging als van bet
den, als: Armring, Tafelring, Kluiverrin
kwikzilver in eenen barometer.
Zegelripg, enz. Befchrijving der ringen,
Rikkekikken, 0. (ik rikkekikte, heb gedactyliographie, f. Waarzeggerij door midrikkekikt) (gelijk de kikvorfchen doen) co.
del van ringen, dactyliornancie,' Verzaasser.
meling van gegraveerde ringen, dactyliothaRillen , o. (ik rilde, heb gerild), beven
que, f.
van fchrik en vrees, van koude of van af- Ringband, m. halsband, collier.
keer , frissonner, trembler ; fain. greloter; Ringbord, o. fnaarfpeeltuig, cymbale, f.
trembloter. De koorts overvalt hem, hid
(fcheepsw.) rahout, lisse de vibord, f.
begint te — , la fiêyre le prend, it com- Ringbout, m. (fcheepsw.) cheville a boucle,
mence a frissonner.
f. (bij de art.) anneau rI piton.
Billing, yr. frisson, tremblement, m. Dit Ringdoosje , o. baguier, m.
nieuws heeft hem doenrillen, cetteinouvelle Ringduif, y r. wade houtduif, ringelduif, pilui a cause des frissons. Ligte frissongeon a collier , ramier, coulon , m.
nemevt , m.
Ringelen, b. w. (ik ringelde, heb geringeld)
RimpeF, m., eene plooi in een buigzaam ding,
(verouderd) met eenen ring omgeven, inride, f. salon. Wij hebben eenige rimpeis
fluiten ; fig. ook temmen , bedwingen , enaan het voorhoofd, nous avons quelques ritourer -d'un anneau; fig. dompter , reduire.
des au front. De —s die men merkt op de Ringelmusch of mosch, yr. moineau de bois, m.
huid der beenderen, les sillons qu'on re- Ringelooren , b. w. (ik ringeloorde, heb gemarque sur lapeau des os. Zekere door den
xingeloord), plagen, kwelleu; iemand op
ouderdom ontitane —s in de hoeken der
allerlei wijze naar zijne hand zetten, touroogen van menfchen en dieren, des eperons.
mentor , barceler, vexer, harceler. Hij kat
Rimpelen, b. w. (ik rimpelde, heb gerimzich van zijn wijf
it se laisse maitriser
peld), rider, sillonner,, froncer, faire vepar sa femme.
nir des rides. Hij heeft een gerimpeld voor- Ringelflang, y r. amphisbene, serpent annu.
hoofd, it a le front ride. Het voorhoofd
laire, tn.
,froncer le front. —, o. w. se rider ; —, ringen, b. w. (ik ringde , heb geringd),
(van itoffen) ineen krimpen , se ratatiner. Het
boucler. Eene merrie
boucler une cavale.
parkement rimpelt, le parahemin se ratatine. Ringetje , 0. (in de wapenk.) annelet, m.
—, van wateren gefproken, in den winter
bouclette, f Koperen , dat men eene
ligtelijk bevriezen, se glacer, se geler,, se
merrie aandoet opdat geen hengst haar dekprendre.
ke of befpringe , boucle, f.
Rimpelig, yr. ride , e. fronce , e. ratatine, e. Ringkas yr. (bij de goudf.) chel ton de bague, m.
sillonne , e. (in de kruidk..) rugueux , se. Ringkoffertje, o. juweelkistje, baguier, ecrin,m.
—e bladeren, ides feuilles rugueuses,
Ringkolder,, m. malienkolder, cotte de mail(lees .). —e , gerimpelde appel, pomme ratales, f.
tinee.
Ringkraag, m. der officiers , in vreemde dienst ,
Rimpeligheid , ruwheid, yr. rugosite.
hausse col.
Rimpeling, yr. froncement , tn. (in de out'. k.), Ringloop,
(ridderfpel), course de bague, f.
corrugation.
Ringmuur, m. mur de cloture ou d'enclos.
Rinde , y r. (veroud. w.,) fchors , bast van den Ringnagel , m. piton.
eikenboom , run , icorce de bois de chene, Ringrups yr. chenille annulaire, livrie des
f. tan, m.
as bros.
Ring.
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Ringfchroef, yr. piton a vis,
Ringtang, yr. (tier kuipers) traitoir,
Ringflout, yr. fosse de cloture , m.
Ringfpier, yr. muscle annulaire, tn.
Ringswijze, bijw. en forme d' anneau, en cercle,
en rond.
goudvinger, doigt annulaire.
Ringvinger,
Ringvormig, b. n. annulaire,verticelld ,e.—e
takken, des rameaux verticelles. —e zonsverduittertng, eclipse annulaire.
Ringworm, m. daauw haarworm, dartre.
Rinkel , m. blikken , ijzeren of koperen plaatje
of ringetje waarmede men een geluid maakt,
petite lame, sonore , f. petit morceau deferblanc , de culvte on de fer,, :roue, dont les
enfants se servent principalement en fouant
au cercle.
Rinkelbel , y r. kinderbel, rammelaar, hochet , 122.
Rinkelbom , yr. tambour de Basque,
Rinkelen, 0. w. (ik rinkelde , heb gerinkeld)
met rinkels fpelen , faire du tirelentin.
Rinkeling, yr. tintamarre, tn.
Rinkelrookien, o. w. (ik rinkelrooide, heb gerinkelrooic1), onder veel . geraas rondzwieren, courir les rues , fa ire la vie. —, in
llechte huizen loopen, ( gemeeu) faire le
guilledon.
Rinkelrooijer, m. coureur de nuit, libertin.
Rinkelwerk, o. ornement leger, menu, de
sculpture , tn.
Rinket, o. klein deurtje in eene fluisdeur,,
petit guichet dans une porte d'ecluse, tn.
Rinkinken, b. en o. w. (ik rinkinkte, heb
gerinkinkt), een Berk gerinkel, geraas,
maken; lets met zulk een geraas vernielen,
briser, casser des vitres, des verres avec
du bruit; faire du bruit en cassant des vi-,
tree.
Rinneken, Rinniken; zie Grinniken.
Rinsch; , zie Rijnsch.
gouRiool, egout , cloaque, degorgeoir,
lotte, rtgole, f.
Rifico , m. (ond w.) het wagen, waagliuk,
gevaar, risque.
Rispen, o. w. (ik rispte , heb geripst), Toter, lecher des vents par la bouche; zie Oprispen.
Riot, y r. een,uitfpruitfel van eenen aalbezieboom of wijnflok, waaraan de bezien of
druiven zitten, grappe (de gt:oseilles, de
raisins); — uijen , glane d'ognons ; —;
verzameling van dingen aan een wow goregen, opgehangen , cordee. vlasbundeltie , touffe, butte de chanvre, de lin. Eene
hoeveelheid van op haren kant gezette leiion , welke acht voeten in de lengte bedraagt huit pieds d'ardoises rangees sur
'
bears bords.
Risten. b. w. (ik ristte , heb gerist), tot
risten maken, faire des glasses d'oignons,
des confer, des corddes.
Ritmeester, m. capitaine de cavalerie.
Rits, tusschenw. cric. Hij scheurt het rits
aan flarden, it le dechite en mille pieces.
m. of merk op een vat, ( fcheepsw. )
rahe
f.
:
Ritsbord, 0. (fcheepsw.) tablette d'equerris-
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comtne font lee enfants ; —, b. w. fcheuren, de
Kleederen van het lijf — 7 user el force de
courir.
Rivier,, yr. riviere. Eene groote flenve ,m.
Die clad ligt aan de —, Bette ville est situde
sur la riviere. De — ftroomt door de Itad,
In riviere passe par la ville. Dat de rivieren aangaat, fluvial, e. Scheep yaart op de
rivieren, navigation fluviale. De rivierfchelpen, mosfels 7 lee coquilles, mottles fluviatiles , de riviere. — plant, plants fluviatile.
Rivierdijk , m. digue le long d'une riviere, f.
Rivierkreeft , yr. ecrevisse d'eau deuce, de
riviere.
Rivierpaard, o. nijlpaard, hippotame,
Rivierfchildpad, yr. amyde.
Riviervisch, m. poisson de riviere, d'eaa
douce.
Riviervogel, m. oiseau riviereux. Riviervalk,
faucon riviereux.
Rivierwater, o. eau de riviere, f.
Rob, zeehond, chien de mer, chien marin , phoque. — maag van groote visfchen,
estomac (des grands poissons).
Robbehuid, yr. peau de clzien de tiler.
Robbeknol , m. dikke jongen , vreter, gros
garcon, pifre.
Robber, in. waarmede de plaatdrukkers den
inkt op de platen doen, tampon; balle, .f.
Robbefpek, o. graiss'e de chien de mer, f.
Robbetraan, m, hulls de chien de riser, f.
Robbevel; zie Robbehuid.
Robijn, m. een edelgefteente van eene roode
(bij de
kleur,, rubis. Ruw ongeflepene
juweel.), cabochon. Bleekroode rubis
spindle ou balais. Heldere, klare robijnfteen, rubace ou rubacelle, f.
Roebel,
zekere RusflIche munt, rouble.
Halve —, demi rouble ou poltinick.
fchoone bloem, laurierRodedencli.on ,
roos, rosage, ou rosagine, f. oleandre.
Roede , yr. dunne buigzame boomfpruit, verge, baguette, houssine, gaule. Kleederen
met eene — uitkloppen, battre des habits
avec une houssine. Door de fpits—n loopen,
passer par les baguettes. een maatfiaf
van eene bepaaalne lengte (eerst as Rijnl.
voeten ,) perche, verge, (decametre). Een
land met de — meten, mesurer une terre
la perche. Eene — gronds, une verge,
perche, de terre. Vierkante —, are, tn.
Halve —, toise. De —, flaf van Aaron, la
verge d'Adron. Toover— , wichel—, verge
de magicien, baguette divinatoire. eener
molen , wiek, verge de tnoulin, aile, f.
volant , no. — in de lengte , toise courante.
Kubiek toise cube. het mannelijke
teeldeel, teellid van menfchen en beesten;
ook verfchillende foorten van houten , ijzeren, koperen en andere flaven, verge. IJzeren flaf, verge de for, (longue tangle de
er). Platte ijzeren couliere. een
fgeesfel
nit eene enkele — of nit eenige zarnengebondene rijzen, tuchtroede, verges,
Met eene — Oaan, baguetter, anf. pl.fig.
of fpr. w. Der — outwasfen zijn,
gler;
avoir la clef de ses culottes. De — kusfen,
sage , f.
(zich aan de tuchtiging onderwerpen), se
Ritshout, o. kruishout, (bij de timmerl.)
soumettte au chdtiment; zie verder de met
trusquin, 111.
— zamengeflelde woorde.n, als: Gordijn—,
Ritfen, o. w. ridfen, (ik riffle, heb geritst),
enz.
Venfler
een vat merken, rouanner.
Ritsijzer of ridsijzer, o. merkijzer, bij tim- Roedehoofd, m, gland, m. tete de la verge ,f
rouannette,
roinetRoeden ; zie Roeijen.
merl. en kuipers,) enz.
Roedrager,, m. roederig Geregtsbode, partetraceret,
te,
verge , huissier a verge, porte-masse.—,pe..
Kitten o. w. (ik rittede, heb gerit), fterk
del, aan de univerfitelten , bedeau.
loopen en draven , coursr beaucoup ca et hi,
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niet te hoog
, on ne peut trop exalter
Roef, yr. in eene fchuit, enz. chambre de bateses mirites. Men moet zijne edelmoedigheid
Tier, f. cabinet, m. — op het halfdek of op
of verheffen, it ne faut pas
niet te hoog
de campagne (fcheepsw.) coche stir le gaitroemt ztjne
trop vanier sa ginerosite.
lard ou sur la lunette.
kunde overal, il pane son savoir partout.
Roefgeld , 0. argent que Pon paie pour occuGij doer niets dan bij elk eenen uwe daden
per sa chambre , m.
Roeibank , yr. bane de rameurs, en. — in eene
, vous ne fates que précher vos exploits
a tout le monde. God zij geloofd en gefloep , taste, tn.
roemd , geprezen , Dieu soit loud et glorifie ;
Roeibark, vr. barque a rames.
Roeipen , vr. etrier,, touret, m.
fig. preconiser, o. w. Ergens roem op dragen,
Roeidal,
pogchen , zwetfen , etre vain , e. faite gloire
—en eener floep, echomes, scalmes , tolets ,
tn. pl.
de q. dz., se vaster, se glorifier ; fain. se
targuer. lk roeme mij , ftel mijnen roem in het
Roeijen,, 0. w. ( ik roeide , heb geroeid ),
kruis van Jezus Christus, je me glorifie dans
been en weer bewegen om daardoor een
la croix de Jesus Christ. Hij beroemt zich
zwaar ligchaam iq eene vloeiftof voor te
op zijnen adel, il se targue de sa noblesse.
fchuiven; ook een vaartuig door beweging
pogcher, zwetfer, fanfaron, havan riemen voortftuwen , s'agiter pour Roemer ,
wijnglas, verre a yin.
bleur, vanteur.
faire avancer ; ,ramer,' tirer a la rame ,
lampee , f.
gem. Groote
avironer. Kunt gij —? savez-vous ramer?
Hard
faire force de rames. (fcheepw.) Roemgierig, b. n. Roemachtig.
Die matrozen — goed, ces matelots voguent Roemgierigheid , yr. aviditó de gloire, vanite,
ambition.
bien. Roei aan het Ituurboord! vogue trina- Roeming, vr. ostentation, yanterie, vanitd.
bord. Over lang, met lange flagen
ger de long. Averegts —, nager en arriere, Roemrijk, b. n. glorieux, se.
, Roemruchtig , b. n. glorieux , se , ellebre,
scier 4 rebours , a ruler Gelijk aan
fameux , se, renomme, e. insigne, etc.
accorder. Tegen den wind in —, orser.
Kracht van —, passevogue ; fpr. w. Men Roemruchtigheid , yr. gloire , celebritd, f.
renom, m.
moet — met de riemen die men heeft, (men
moet zich fchikken naar de gelegenheid) , Roemruchtiglijk, bijw. glorieusement, memoi faut ceder au temps. b. w. — Iemand door rablement,
overvoeren, transporter q. q. en ramant. Roemwaardig, b. n. glorieux, se, louable,
digne de louange, d'eloges.
1VIen heeft het (chip in de haven binnengeroeid, on a amend le vaisseau dans le port a Roemwaardigheid, vr. merite, tn. gloire, etc.
force de rames.
meten (van win, filer- Roemwaardiglijk, bijw. glorieusement , digne•
rent, d'une maniere digne de louange,
ken drank, enz.) !auger. Zie Rooijen.
d'eloges.
rameur,, nageur, vogueur. Al
Roeijer,
de roeijers eener galei, chiourme , f. gale- Roep , m. de daad van roepen , action de
crier. —, gerucht, tijding, bruit, cri, m.
riens , m. — der wilden , pagayeur. —,
nouvelle, f. renom. De
gaat, le bruit
wijnpeiler, jaugeur,, velteur.
Roeiklamp, m. porte-tolet.
court. Het is een meisje, dat in eenen
flechten —, in een kwaad gerucht, ftaat
Roeipen , zie Roeidol.
c'est use fille de mauvais renom. Deze man
Roeiriem, m. rame, f. aviron. Galei met vier
est
rijen roeiriemen (eertijds) quadrirenze , f.
ftaat in eenen kwaden
cet k
waden —
vial fame. , Iemand in eenen kwaden
— der wilden, pagaye , f.
brengen , belasteren, difamer q. q.
Roeifchip , o. beitiment a rames, m. tine gaWe.
Roepen, b. en o. w. (ik riep, heb geroeden), crier, appeler. Tot de wapenen
,
Roeifchuit, yr. bateau, tn. nacelle , barque
crier aux armes. Hulp , crier a l'aide,
rames.
a
Kleine — of floep , biscayenne.
au secours. Het bloed des regtvaardigen
Roeiflaaf; zie Galeiboef.
roept om wraak , le sang du Piste, crie yenRoeifpaan ; zie Roeiriem.
geance. Appelen te koop —, crier des
Roeiflok ; zie Peilitok.
pommes. Wie heeft mij geroepen? qui m'a
Roekeloos , b. n. vermetel, temeraire, auappele? Uw broeder roept u bij uwen naam,
dacieux , se, inconsidere , e. etc• bijw. timevotre frere 'y ens appele par votre nom.
rairement, inconsidftement , audacieuse-Moord en brand —, crier au feu et au meurwent, etc.
tre. Iemand voor den regter roepen, dagRoekeloosheid , vs. timeriti, audace, barvaarden, assigner q. q., titer q. q. en jusdiesse.
Zich men eene
lice, appeler devant
o.
w.
(ik
roekoekte,
heb
geroeRoekoeken,
luide item laten hooren, crier, jeter des
koekt), ( zoo als de duiven doen ) roecris. Zij riepen en God verhoorde hunne
coder.
gebeden 9 ils crierent, et Dieu exaucait
eer, lof, achting , gloire, reputaRoem,
leers prieres. Elkander
s'entr'appeler.
tion, renommee , vogue, illustration,f reconvoquer.
nom, honneur, estime, m. etc. Zie ookBijeen
Luister. Naar — haken , aspirer a la glot- Roepend, b. n. gut appele , criant, e.
fchreeuwend , ijsfelijk , Inorme, horrible.
verwerven, s'acquerir de la
—re.Zich
Dat zijn roepende zonden, ce sent la des
gloire, de la reputation. Hij draagt — op
peches enormes et criants.
zijne rijkdommen, il se gtorifie ; se vante ,
de ses richesses. IJdele , geringe —,gkrzo/e.. Roeper, m. fchreeuwer, celui qui appele,
btaillard, criard. Stads oniroeper, crieur.
Roemachtig, b. n. glorieux , se, avide de glosfpreektrompet, porto.voix.
(eertijds
re, ambitieux, se.
in de fprk.) vocatif, m.
Roembaar,, b. n. glorieux, se , louable, qui
beroeping, vocaratite des louanges. Eene roembare daad, Roeping , yr. appel ,
tion. De — der Loden en heidenen, la y eune action louable ou fatneuse.
cation des fulls et des gentils. —, lust,
Roemen , b. w. (ik roemde , heb geroemd),
trek, inclination.
prijzen , looven , luid. verheffen , exalter,
loner vaster, pi ner ; precher; glorifier, Roepftem, vr. voix qui apple.
ciMbrer,, etc. Men kan zijne verdienften Roepfter, yr. fclireeuwfter, crime, braillarde.
Roep,
0 o0
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Roepvogel , 111 . lokvogel , appelant.
Roer, o. van een vaartuig, fchip, gouvernail,
— van eene fchuit wordt ook welpeautt e
genoemd, m. —van kleine vaartuigen, avit on,
in. De helmflok van het —, le timon ou
barre du gouvernail. (fcheepsw.) Het fchip
laat zich gemakkelijk
luistert naar het
Buren, le vaisseau est sensible a son gouvernail. Het — omwenden, virer,, changer
de, bord. Leg het — aan boord , bat re a bold.
Het omfmijten , os.ierleggen , changer la
barre du gouvet nail. Het — aan boord fteken ,
Bonner un coup de gouveo nail. Haal op het —
barre au vent. Midden fclieeps het —, droit
barre. Stuurboord het tribord la barre.
Het — in het water houden, faire droite
route. IJet — aanzetteu, merken, pieter le
gouvernail. Aan lij het —, envoy°, barre
sous le vent. Het aan orafhangen, monter oil demonter le gouvernail. Bakboord het
— , babord la barre. Te loefwaard aan
boord bet —, au vent tout la barre.
loefwaarts , barre a art iver.
Aan het — flaan , faire l'office du pilote,
gouvel.ner ; fig. Het befluur van evenveel
welke dingen, gouvernail, timon des affaires, tn. direction, administration, f Hij
houdt het — van den that in handen,
tient le gouvernail de Petat. Zoodra de kosing het — der zaken , het bewind, op zich
genomen had, dàsque le roi eut pris le timon
des afiraires. Gij houdt ow — niet regt,
( gij beftuurt uwe zaken niet goed), vous ne
dirigez pas Men votre barque. Spr. w. Hij
is het — van het fchip, (hij beftuurt alles),
it a la direction de tout ; it dirige tout.
Roer,, o. eigenlijk eene rieten pijp , en voorts
evenveel welke pijp, tuyau de resents, de
pipe, m. tige de roseau, —, de pijp van
een schietgeweer, en zulk een schietgeweer
zeif, zoo haast het eene aanmerkelijke lengte heeft, this geeu pistool ; maar een snaphaan , fossil , mousquet , tn. arquebuse , f.
Een kort karabijn , mousqueton, m. fig.
alles in rep en — brengen , feter partout
l'alartne, mettre tout en desordre, en confusion on en combustion.
Roerbaar, b. n. zie Roerevd.
Roerhand, m. ferrure du gouvernail, f:
Roerdomp , m. butor.
Roerdrager, m. porte-arquebuse.
Roeren, b. w. (ik roerde, heb `geroerd), in
beweging brengen, remuer, mouvoir, mettre en mouvement ; toucher, brandiller, agiter. Den brij omroeren, remuer ou tourner
la bouillie. Den trommel , battre le
tambour. God heeft zijn hart geroerd,
Dieu a touch son coeur. Zoo gij u rssert
zijt gij verloren, si vous vous temuez, vous
ir tes perdu. Gem. Niemand mem zich , personne ne grouille. , aanroeren , melden,
citer, faire mention, toucher. Qij moot die
fnaar niet — , ii ne fact pas toucher cette
corde. , treffen, aandoen, toucher, elven.
voir. Deze redenaar west de harten zijner
toehoorders te — , cet orateur snit emoudigte bij
voir le coeur de ses auditeurs.
zijn aanraken , toucher, etre e.
Eene regte lijn die eene kromm'e aanroert,
aanraakt, une ligne droite qui touche une
cots, be. Kruidje roer mij niet, ( zekere plant)
sensitive, f. noli me-tangere , m- (lat. uittir.);
fig. Zij is een krnidje roer mij niet , elle se
wet facilement en colére, elle ne veut pas
qu'on lui parle.
Roerentl, b. n. roerbaar, mobile, meuble.
Koerende en onroerende goederen, mobi-
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Tier, biens tneubles et itnmeubles. Geroerde
eijeren , des oeufs brouilles. maken,
l'ameublissement, m. mobilisation, f: —,
treffend , ziel—, touchant , e. Hij fprak op
eeue —e wijze, it parla d'une maniére touchante.
Roerhard, b. n. moeijelijk te fturen,
a gouvetner.
Roering, vr. beweging, mouvement, remue'went, in. agitation.
buikloop , diarride , tours, flux de ventre, m. ,—, beroerte , opfchudding, trouble, tumulte, m.
etneute: — van het fpringtij (zeew-.) hooge
vloed , reverdie.
Roerkruid, o. (in de kruidk.), liarbe-4-coton,
gnaphalium, m.
Roerlijk , b. n. mobile, remuable.
Roerloop, in. loop van een roer, canon de
fossil, do mousquet.
Ruerloos, b. n. immobile , sans mouvement;
sans gouvernail.
Roennaker,, m. geweermaker, armunier arguebusier.
Roermakertj, yr. geweermakerij, arquebuserie.
Roerom, m. poespas, vermenging van onderfcheidene groenten onder elkander, mengelmoes , macedoine, f. to ipotage.
Roerpen, yr. helmftok, masse, barre du gouvernail, f: timon, m.
Roerring , ankerroerring, boudinure,f. —,
aan een fchietgeweer voor den laadftok, porte-baguette. Zie Ring.
Roerruiter, m. carabinier.
Roerfchutter, m. arquebusier, mousquetaire.
Roerfpaan , roerftok, m. bij de muntw.
brassoir.
bij de apoth. en wondh.
fpadel, espatule, spatule, f. — der pafteibakkers, Oche, f.
bij de kaarienm.,
mouvet ou mouvette.
bij de fuikerr. ,
mouveron. — der fcheik. en azijnmakers,
roerhaak, rable des chimistes.
roerijzer
der gieters, attissonnoire. — der loodgieters, labour, laboureur.
bij het blusfchen van kalk, bouloir.
Roerftok; zie Roerfpaan , m.
Reervink, yr. lokvink , pincon appellant, m.
fig. aanfloker, aanhitfer, belhamel, `boutefeu , chef de mutins, auteur, moteur d'une
sedition.
Roes m. bedwelming van fierken drank, lyresse legare , f. Eenen — hebben, etre 4
demi gris, un .peu soul, etre dans les vignes,
entres deux visit. Zijnen — uitflapen, cuver
son y in. Jets bij den — koopen of verkoopen , acheter ou venire q. ch. en bloc et en tai.
ruw ustilag aan ijzer, rouille,
Roesc,
rouillure , f: — in bet koren , rachitisme.
zie lioenderrek.
Roestachtig, roestig, b. n. rouille, e., en, e., aerugineux , se. — maken,
rouiller. brandig koren , bled rouille.
Roesten, o. w. (ik roestte, ben geroest),
met roest bezet zijn , verroesten, ouiller,,
s'enrouiller. Het fiaal roest, wordt lige
roestig, l'acier se rouille assement ; fig.
oude liefde roest niet, on n'oublie pas facilement des amours. —, -van vogelen, kippen, die op hunne rust, op hunne ftokken
gaan zitten, se fucher,, aller se fucher.
Roestigheid, roesting, yr. rouille, rouillure.
Roestkleurig, b. n. rouilleux , se. Eene —e
bloem, une flour rouilleuse.
Roet, o. suie, f: ongel, fmeer, du suif,
graisse de boeuf, f.
Roetachtig, roetig, b. n. fulig:ineux, se.
Een —e damp, une vapeur fuligineuse. —e
tong, langue fuligineuse.
Roe-
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c'est Phabit qui fait l'homme ; la belle plume
R.oetigheid, yr. (bij de geneesk.) roetachtige
zelfflandigheid, cue bij koortfen op de lipfait le bel wean. Iemand den — uitvegen
pen, tanden, enz. komt, fuliginositd.
(hem lustig bekijven of flaan ), rosser , fretRoetkleur, yr. couleur de suie.
ter, etriller q. q.; gtonder q. q. fig.
Roetkleurig , b. n. lignuode , de couleur de
heeft een rokje uitgetrokken, is maser. ge.suie. —e tong, langue lignuode.
maigre, il a a:matn
warden, it est denn
Roetzwart , o. noir de fumee, m. — , om teekegri ; zie de met — zamengeft. woorden.,
ningen te wasfchen , bistte, tn.
Apen—, Onder—, Reis—,enz.
Roezemoezen , roezeboezen , o. w. (ik roeze- Rokkeband, m. cordon ou tour de quenouille..
moesde , heb geroezemoesd), tieren en kri- Rokkebont, o. estice de futaine on de slawsoelen, mettre, jeter tout sens dessus desse, f.
sous, faire la vie, du tapage.
Rokken, yr.; zie Spinrok.
kwaadfloker, bouts feu, instiRoezen, o. w. (ik roesde, heb gerOesd), Rokkenaar,
gateur , qui seine la division.
vendre, acheter en bloc et en tas, faire negoce sans peser ni mesurer„
Rokkenaarfter, yr. instigatrice.
Rokkenen , b. w. (rokkende, heb gerokkend),
Roezig, b. n. half dronken; zie Roes.
Roffel, y r. eene fchaaf, waarmede men het
ook rokken, vlas of wol op den fpinrok
ruwfte van het hout affchaaft, riflard, rawinden , charger la quenouille , enquenouilhot trebauche, gros rabot, m. Het roffelen
ler. —, kwaad ftoken, berokkcnen, brasser,
op de trom, le roulement tin tambour. —,
tramer du mai, seiner la division,machiner.
het trommelroeren des morgens om de folda- Rokkenshoofd, o. tote de quenouille, f.
ten te wekken, reveil , m. battre la diane. Rokkenftok, m. baton de quenouille.
kastijding van eenen foldaat, die onder Rokslijf, o. keurslijf, corset, corps de jahet roffelen op de trom door de fpitsroeden
pe, us.
loopt, flagellation. Eene — krijgen, passer Roksmouwen, yr. meerv. munches de aufustpar les baguettes ; fig. Hij loopt er met de
corps, d'habit, etc.
— over heen, (hij gaat daarmcde los en Rokspantl, 0. pan de just-au-corps, d'habit,
flordig te werk), it ne fait qu'y passer lede robe, etc. m.
gerement.
Roksvoering, yr. doublure de just-au corps,
Roffelaar,
bousilleur,'gate-metier.
d'habit, etc.
Roffelaarfler, yr. bousilleuse; — babbelaarfler, Rol, yr. een cilinder van hout, of andere
babillarde. Dat is eene regte
ftof, waarvan men zich tot verfchillende
c'est une
grande babillarde.
&Alden bedient, rouleau, 6,1indre, m. De
Roffelen, b. w. (ik roffelde, heb geroffeld),
rollen van eenen mangel, les rouleaux d'une
raboter grossierement ; knooijen, brodcalandre. — of fpil van een 'windas , om op
delen, bousiller. —, door de fpitsroeden late hijsfchen, treuil, m. Eene — papier,
ten loopen, faire passer par les verges, —,
tabak, un rouleau de papier , de tabac. Eene
o. w. den trommel roeren, battre un roule— dukaten, un rouleau de ducats. Eene
tnent,
rabbelen, babiller, jaser etc.
ijzerdraad , une torche de fil de for. lijst,
Roffelig, b. n. grassier , ere; —, bijw. grosregister, r die , catalogue, m. liste. Men heeft
sierement.
hem van de — gefcnrapt, on l'a rape du
Roffelfchaaf, yr. reefchaaf, varlope, gros rarole, de la liste. Verfteende of dadel,
bot, tiflard, m.
(zekere fchelp), in de nat, gefch.), cylinRoffiaan, m. hoerewaard, rufien, magnereau,
drite. —, hetgeen een tooneelfpeler moec
paillard.
de perfonaadje
opzeggen, role, m.
Rog, zekere foort van platvisch, rale, f.
door den tooneelfpeler , verbeeld, Hie,- le
personnage represents par racteur.
Sprw. Was er flimmer — in zee, hij zou
mij aan boord komen, (was er ergere onaanfchijfje onder een rolbed of rolwagen, rolletje , roulette. Eene — fpelen, jouer on
genaamheid voor mid mogelijk, ik zoo dezelve niet ontwijken), tout ce qu'il y a de
t Ole. Tlij is op de —, de lijst der foldaten
plus mauvais me vient.
geplaatst, it est mis sur le role des soldats.
Rogchel, yr.; zie Ragchel.
De wereld is een fpeeltooneel, elk fpeelt
Rogchelaar; zie Ragchelaar.
en krijgt-zijn deel, le monde est on
zijne
Rogelachtig, b. n. pituiteux, se; fleg.matique.
theatre , chacun y joue son ale a part. TaRogchelbaltje , o. fpuwbakje , crachozr, m.
baks
?Ole tie tabac.
Rogehelen; zie Ragchelen.
Rolband,
ruban de lame.
Rogcheling; zie RaRcheling.
Rolbed, o. lit a roulettes, tn.
Rogchelpot; zie Ragchelaar.
Rolbeurt, yr. tour de tele, tn.
Rogge, yr. seigle. Mengfel van — en tarwe, Rolblok , o. rolfleen, brine-motto, rouleau
conseigle, no.
cylindt e, m.
Rogge bloem m. bloem die onder de rogge Rotbroek, yr. culotte qu'on roule avec les has.
groeit, koornbloem, klaproos , coquelicot. Rolbrog, yr. pont a rouleaux, tn.
Roggebrood, o. pain de seigle, pain bis,
Roldoek ,
hancldoek, tonaille, f.
Roggehialm, yr. age de seigle.
Rolgordijn , yr. yalgordijn , store, m.
Roggemeel, o. farine de seigle, f.
Rolhout; o. rolfleen, m. rouleatt. — der was•
Roggemeelbloem, yr. fleur tie la farine
kaarfenmaker, rouloir,
Rolkoets, yr. carosse roulant, on.
Rok, m. mans_—, just-au-corps, habit. Vrou- Rolkoufen, yr. meerv. grands bas qu'on rouwen—, jupe, robe,
— van vrouwen van
lair jadis sur la culotte, tn. pl.
lagen Band, cotte, f. Mang kleed der Rollaag Yr. petite elevation de terre pour emroomfche geestelij ken ,chape ,f. Korte priespicker Páboulement, (bij metfel.) assise.
ter— ,soutanelle , f. Overrok van eenen pries- Konen; b. en o. w. (ik rolde, heb, ben go-.
ter, soutane, f. Sprw. Zijnen omkeeren ,
rold), wentelen, rouler, faire avaneer en
(van de eene partij tot de andere overroulant. Van boven
puler en bas. Hi)
gaan), tourner casaque .; changer de religion,
rolde van den berg, it roulait du haut de la
de sentiments, de part:. De — maakt den
tnontagne. De tranen rolden . hem van de
than, (bet uiterlijke zet hem waarde bij),
wangen, les lames caulaient le long- de se:
yeti0002
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gronder; faire vn bruit sourd, murmurer.
joues. Het of — van lets , naar beneden— ,
De donder rommelt, le tonnere gronde. Het
roulade, f. Wij zijn mooi afgerold, nous
rommelt hem in den buik, zijne ingewandert
avons fait tine belle roulade. Het — der
—, le venire lui grouille, ses boyaux grouilkoetfen, le roulement des caresses. Een gelent, crient, grondent; —, b. w. alles door
rold blad, (in de kruidk.), tine feuille teelkander imijten, jeter sens dessus desvolutee. fpr. w. Een dubbeltje kan wondersous.
lijk , aardig, rollen, les choses prennent souRommeling, yr. geraas, bruit sourd ; murvent une strange tournure.
mure, grondement, m. De —, het geromRollende, vr. morceau de boeuf roule, tn.
mel des donders deed zich hooren , le gronRolleng , yr. stokfische ou inerluche en roudement du tonnere se fit entendre. ramleaux , tn.
melende winden in de ingewanden , garRolleren , b. w. (ik rolleerde , heb gerolleerd),
gouillement, (in de geneesk.) botborisme ou
distribuer ou partager les riles.
borborygme; mouvement peristaltique ou verRolletje , o. roulette , f: ( bij de ouden) onder
miculaire des intestins. oud huisraad,
de pooten der tafels, antistrepte, f. Leude vieux meubles,.m. pl. —, mengeling,
ningfloel met rolletjes, un fauteuil dt roumelange, in.
lettes.
Rolling, yr. action de rouler , f. roulement , tn. Rommeikruid, o. gemengde kruiderijen, spices melees, f. pl., melange d'e'pices, d'epiRolmeester, m. rollenbewaarder, garde-role.
ceries 9 m.
Rolpaard, o. roopaard, affuit, alrUs t de canon
de bird. — voor kleine kinderen, petit che- Rommelpot , m. pot convert d'une Vessie, dans
la quelle on fast hausser et baisser un baton
val a roulettes.
pour rendre us; bruit sourd.
Rolpalen, yr. meerv. om touwen op den
grond der zee te trekken, trekpalcn, pieux Rommelfchuit, vr. barque charges de vieux
meubles.
de tirance , in. pl.
Rolpens, vr. pane de boeuf, tie yachts, rem- Rommelzo , vr. oud goed, of oude boeken in
eenen hoop , alles door elkander, on tas ou
plie de viande roulie et marines.
melange de nipes, de livres, un fatras; fig.
Rolpleifter, vr. ( bij de apoth. ) magdaleon
fam. — van dingen, die op eene verkooping
d'empldtre,
te gelijk verkocht warden, pate,
Rolfteen, m. zie Rolblok.
Rommelzolder, m. decharge, f. grenier ou
Rolftoel, m, chaise u roulettes, f.
l'on met de vieux meubles.
Rolflok, m. rouleau. — der hoedenmakers
roulet.•—, houten vijzelflamper, ( bij de Romp, m. menschelijk ligchaam zonder hoofd,
handen en voeten, tronc. — van een verapoth.) bistortier. — tot het oprollen der
minkt beeld, terse. — van gebradene vowaskaarfen , rouloir.
gels , hoenders, ook van een gebouw, carrol, bundel tabaksbladeren , maRoltabak,
casse , f. — van een fchip, ronche, corps,
noque , f.,
carcasse d'un vaisseau, f. — van eeu pert,
Rolvast, m. die vast op zijne rol is, qui salt
ontdaan van zijn ingewand, coirre.
bien son rile.
Rompelen ; zie Rimpelen.
Rolvormig, b. n. cylindrace, e.
Rolwagen, m. roulette, f. chariot a roulettes. Rompelig , b. n. rimpelig, raboteux, se, ltd.
gal , e.
Roman, m. een verdicht gefchiedverhaal, ro, salement, malproman. La Fontaine heeft vele romans ge- Rompflomp , bijw.
prement, ndgligemment, a la hate.
fchreven , La Fontaine a ecrit , beaucoup de
Rond,
b.
n,
rend,
e.
circulaire,
spherique.
romanromans. Kunst om —s te fchrijven,
Eene ronde tafel, une table ronde. Een
cie ,f.
ronde kring, un cercle rend. Ronde dans,
Romance, yr. (ond. w.) (in de muzijk) rodanse en rend. Een — getal, une ,somme
mance; (dichterlijk) eene kleine avontuurlijronde. Een — jaar, tine annee entiere , toute
ke gefchiedenis, op eenen gemeenzamen trant
tine annee. Bol —, orbiculaire. —e fpier van
in dichtmaat befchreven, romance.
het oog, muscle orbiculaire. gebouw,rorde
(ond. w.) avontuurlijk, faRomanesk , b.
koepel, (in de bouwk.), ook eene rondo
belachtig , romanesque.
kraag, rotonde, f. Het rondo fchrift , la ronRomaniferen, 0. w. (ond. w.) (ik romanifeerdo. — uitthijden , als dock, leer , hout , enz. ,
de , heb geromanifeerd) romans fchrijven ;
ichancrer. Den kraag van eenen mantel —
eene ware gefchiedenis als eenen roman inuitfnijden ichancrer le collet d'un manteau ;
kleeden, romaniser une histoire.
— fig. opregt, franc , che, sincere, ingeRomanfchrijver, m. romaniste, romancier.
nu, e. etc.; zie Rondborftig. Sprw. Goed
Romantisch , b. n. (ond. w.) dichterlijk fchoon,
goed Zeeuwsch, les habitants de Zeebekoorlijk, betooverend, romantique. De
land° sent des hommes sincerer. De ronde,
ligging van lit dorp is —, le site de ce vilzuivere waarheid , la pure Write; bijw.
lage est romantique.
,
la rondo, orbiculairement. Het gaat
Romanzucht , yr. lust , begeerte om romans te
va a la ronde. In de wereld — zwerven,
lezen, passion de lire des romans.
rider, rouler par le monde. — fchieten,
Romein, m. remain.
(met zijne rekening wel uitkomen), faire
Romeinletter, vr. (bij de boekdr.) remain.
Bien son compte, avoir assez. (fcheepsw.)
Romeinsch, b. n. remain , e. qui est de Rome,
Een touw — fchieten , rouer un manoeuvre.
qui conceme le peuple remain. De —e gemaken,
— draaijen , tournoyer, tourne y .
Ichiedenis, l'histoire romaine. Op zijn —
loopen , circuler; fam. omzwerarrondir.
leven , vivre 4 la romaine.
ven , lanterfanten , courir la pretantaine.
Romer, m. wijnglas ; zie Roemer in de ac be- gaan, faire la tour. —, als voorzetfel,
teekenis.
zie Rondom.
Rommel, yr. zegt men van eene vrouw die
alles in wanorde brengt, femme qui brouille Rond, o. rand, cercle, en. figure spherique,
rondo ou circulaire, f. Half —, deem-certout, brouillon.
cle.
Rommelarij , zie Rommeling,
(ik rommelde, heb gerom- Rondachtig , b. n. rondelet, te ;spherique,
Rommelen, o.
spheroidal, e.
meld), een dof geluid geven, remelen,
Rand-
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Rondachtigheid, vr. rondeur, rotonditi ;
rick&
Rondas, yr. (rond fchild), rondache. Kleine
rondelle.
Rondboritig, b. n. franc, che, sincere, ingests, e. rond, e.
bijw. rondement, sincerement, franchensent, sans detour.
Rondboriligheid, vr. opregtheid, sincerite ,
franchise, candeur.
Ronddraaijend, b. n. vertiqueux, se. Eene
—e beweging, un,mouvement vertiqueux.
Ronde, yr. een omgang , ronde,patrouille. De
doen, faire la ronde, la patrouilk.
Rondeel , o. (ee.) zeker klein Fransch gedicht,
rondeau,m; half ronde toren, tour 4 moitie
ronde, rondelle, f:
Rondelijk ; zie Rondboritig als bijw.
Rondemaat, yr. mesure rondo f. pour les bids,
les pois, etc.
Ronken, b. w. (ikrondde, heb gerond),
rondmaken, arrondir, (bij de goudfm.) gironner. Eenen balk aan de kanteit —, de
fcherpe hoeken wegnemen , quarderonner,,
o. w. De ronde doen; zie Ronde.
Rondgaande , rondloopend, n. circulaire ;
circulant, e. — brief, circulaire , lettre
encyclique, f:
Rondheid, yr. rondeur, rotondite, sphdricite.
opregtheid, candeur, franchise, sincerite. — der balken en luiken, (op fchepen), besson, m.
Rondhout, o, Bois arrondi , rond, tn. Rondhouten (op fchepen) masten, ra's, braamItengen enz, nature d'un vaisseau, f: des
cabillots , m. pl.
Ronding , vr. rondmaking , arrondissement, m.
Boogwijze — van fommige fcheepshouten ,
buikflukken , acculement, m. van een fchip ,
tusfchen de knieftukken en de kiel, cot lee,
— van den boeg , dpaulement , m. (in de
bouwk.) fierlijke — der bladeren aan den
knop eener zuil van het houtwerk , enz.
galbe , m. Vaas van eene fchoone vase
d'un beau galbe.
Rondlooper of klopper, m. (der loodgieters)
bourseau.
Rondom, voorz. au tour de; bijw. 4 l'entour,
de tour cStes. — influiten , cerner, environner,, investir.
Rondomfchaduwigen, m. p1. (in de aardrijksk.),
bewoners der beide koude luchtitreken, pe.

risciens.

Rondo , vr. rondshout van eene drukpers,
roue d'une presse d'imprimerie.
Rondfel, o. van een horologie, pignon, tympas , no.
Rondte , vr. zie Rondheid.
Ronduit, bijw, rondement, a decouvert , sans
detour, tzettement, sans diguisement, —,
ruiterlijk , a la grosse mordienne.
Rondvisch, m, poisson rond.
Rondvoeren, zie Omvoeren, Omleiden.
Rondzwerver,
rideur.
Ronken , o.
(ik ronkte , heb geronkt),
zwaar flapen , en daarbij fnurken, ronfler.
Ronker, m. ronfleur.
Ronking, vr. ronflement , In.
Ronkiler, yr. ronfleuse.
Rons, yr. eener drukpers , brache.
Ronfelaar, of ronzelaar, zielverkooper,
(werver voor de dienst), dbaucheur, racoleur.
Ronfelen of ronzelen, b. n. werven (mu to
dienen)ebaucher, racoler.
Ronzebons, vr, feu de marionettes, tn.
R ood, b. n. (0o) rouge..-., ros, roux ,rousse. Hoag —, rubiconde , vermeil, le. —haar

RD 0
99T
poll roux. Roode baard , barks rousse. De
roode kleur, la couleur rouge. geverwd
dock , du drap teint en rouge. Roode wijn,
du y in rouge. —, (in de wapenkunde) de
gueules ; als: Hij voert eenen rooden leeuw
in zijn fchild, ports un lion de gueules.
—, hoogrood , koperrood aangezigt -visage
rubkond ; hoog roode lippen, des levres ver- worden, maken, `rougir, deves
nir rouge, rubefier. fpr. w: Den rooden
haan in een (chip fieken, mitre le feu aux
poudres, et faire sauter un navire.
Rood, o. de roode kleur, rouge, no. couleur
rouge, f. Het e_erbare — der fchaamte , le
rouge de la pudeur; zie Roodheid, Bleek —,
rouge pale, (bij de yaw.) spinelle . f. Helder
Sloed , rouge sonnacarat,
gain. Donker
rouge fond.
'
Roodaarde, yr. roodkrijt, rubrique , crate
rouge, arcane ou arcande, sanguine.
Roodachtig, b. n. rougelltre.—(lni de fcbeik.),
rutilaut , e. violet-rood, zinzolin, e.
Roodachtigheid, yr. rousseur.
Roodbol, roodkop, een roodharige , m. rousseau.
Roodbont, b, n. entremile , e, de rouge.
Roodborstje, o. (een vogel), rouge-gorge,
berce, tn.
Roodeloop , m. flux de sang ,m.dvssenterie, f.
Roodgefpikkeld , b, a. trusts, e.
Roodharig; zie Roodbol.
Roodheid ,. yr. rougeur, f: rouge, tn. Dit
ter verdrijft de — der oogen, cette eau ere
la rougeur des yeux. — van koperwerk, rougissure. — tier huid, door het wrijven, (in
de geneesk.) phinigme. tn.
Roodkrijt, 0. ; zie Roodaarde.
Roodmakend 2 b. n. rubeflant e.
Roodinaking ., yr. (in de geneesk.)rubification.
Roodfcha,ar,, yr. foort van flokvisch, merluche.
Roodfel, o. blanketfel, fard , tn.
Roodflaartje o. (een vogel), rouge-queue f.
Roodficen ,
sanguine,. f.
Roodverwer,
tanturser en rouge, en dearlate.
Roodvonk , vr. roodgrond, feu volage,
purper vuur, pourpre. fcharlaken
koorts , blookkoorts , flews scarlatina, pourpree.

Roof, in, de daad van rooven , bait , butin,
m. rapine, rapinerie, prise, prole, volerie,
f. fig. depouille; zie Rooverij, Bait , Sprw.
Hij zoude eenen voor de hel van daan
halen, Chij is zoo onverfaagd, dat hij het
gevaarlijkfte zelfs ondernemen zou. ), sl ne
craint ns Dieu, ni diable ?fait enlever
du butin aux porter de Penfir; zie vercler
Menfchen— , Vrouwen— s enz.
Roof, ,rove, vr: de korst van eene zweer,
crate d'une plate, escarre.
Roofachtig, b, n. enclin , e.,,adonnd, e.vol, pillard, e; zie* Roofzucbtig.
Roofachtigheid, vr. tenchanvais ,vol, au pillage,i zie Roofzucht.
Roofdier, o, bete, animal vorace ou carnas-

sier ,

Roofgalei , vr. kaperfchip , brigantin„ tts.,galere de corsaire, de ewe.
Roofgierig; zie Roofzjek.
Roofgoed, o, prole, butin, pillage, M.
Roofnest, roofhol, m. caverne, retraite tie

brigands, de corsaires,
de voleurs.

repenre, ou Basile

Rooffchip , o. capre , pirate, corsaire,
Rooffter, vr. voleuse.
Roofvogel , m. oiseau de prole,. oiseau rapace;,

fig, corsaire, pirate , icumeur de mer.

R oofvogelnest , o. aire

Roof-
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Roofziek, Roofznchtig, b. n. avide de burin, Rookfbherm ; ale Vuurfcherm.
rapace, e. enclin, e. a la rapine. Rookfpek , o. pore, lardfume, tn.
Roorzucht, vr. rapacite, avidite, penchant a Rooktabak, m. tabac fumer.
la rapine. , net dorp werd aan de — der Rookverdrijver, m. fumiste.
zeker weektuig beftaande uit pijpen, die in elkander
foldatenblootgefteid, le village fut expose
fluiten , daleme , f.
a la rapacith des soldats.
Rooi, m. de daad van rooileti, het aanleggen Rookvleesch, o, viande fumee, f.
regeling, Rookworst , yr. saucisse, andouille fumee.
en mikken op iets, vide, f:
Rookzolder, m; zie Rookhok.
, alignement , inesurage.
Rapilen , b. W. (ik rooide , heb gerooid) , op Room, m. (oo) creme, f. Tot fcbuim geflagene, opgejaagde —, crime fouettee. Spreekw.
eenig does aanhouden en hetzelve bereiken,
(Hij heeft den — weg, en laat de melk
viser a q. ch. et Patteindre. regelen ,
voor anderen, il en a tire la quintessence.
fchikken, afmeten, aligner, niveler; mesu(kan wel Roombak, m. vlootje, platole, f.
rer, etc. fig. Hij kan het wel
vivre. —, roden, Roomen, b. w. (ik roomde , heb geroomd),
leven), il a de ,
de room van de melk affcheppen, &rimer.
n, uittrekken ; van
roqen, roeden, ntgrave
o. w. cremer. De melk van die koe geeft
houtgeWas, wortels , enz. zuiveren, deterniet veel room , le Tait de cette vache ne
rer,, arracher,, deraciner, extirper. Een
creme guere.
graf viler tine fosse. Wijn, iterken
drank — of roeijen , jauger,, velter. Het—, Roomkaas, yr. fromage a la creme, tn. fonthee, f. Roomkaasjes verkoopen, vendre
peilen van vochten, veltage, jaugeage.
des jonchies.peiler, jaugeur, velteur, mesaRooijer,
Roomsch, b. n. roomschgezind, romain, e.
rear.
de Rome. — katholijk, romain, e. catholiRooijing, yr. peiling, jaugeage, veltage,
que. — gezind, catholique remain. Het —e
mesurage, alignement, m.
rijk , Pempire remain. —e booncn, feves de
Rooimeester,, m. die den thud der gebouwen
Rome, de grosses fives.
regelt en fchikt, inspecteur des bdtiments.
vlade,
opziener der groote wegen, erffchei- Roomtaart, yr. tarte a la creme.
dariole.
der,, grand voyer.
Roopaard, o; zie Rolpaard.
Rook, yr. een hooiftapel, tneule (de foin).
Rook, m. damp, fumee, f. fpr- w. Dit ver- Roos, yr. (bloem), rose. Wilde —, eglantine. Witte, hoogroode, bout geitreepte,
dwijnt in —, cela se dissipe en fumee; cela
verwelkte —, rose, blanche, incarnate,
ne reussit point.
panachee, fande; fig. liven als eene —,
Rookachtig, rookerig, b, n. qui sent la !u(als op roozen), dormit: doucement ou prontie, enfume , e.
fondement. Lets onder de — (in vertrouRookaltaar, o; autel des parfums, m.
wen of in het geheim), vertellen, dire
Rookdoos, vt. bate furntgatoire.
q. ch. en secret, en confiance. De tijd baart
Rooken, o. w. ( ik rookte , heb gerookt);
rozen, (de tijd baart verandering ten goerook van zich geven , lamer, jeter de la
de), le temps dinette des circonstances plus
fumee. Het rookt in de keuken , il fume dans
heureuses. Hij gaat, wandelt , op rozen,
la cuisine. Die fchoorfteen rookt, cette cheil a tout a souhait; il nage dans les plaisirs.
ranee fume. Het paard rookt , dampt fterk,
Verfchillende dingen, weer geitalte eenig(door hard loopen) le cheval fume. b. w.
zinc aan die van eene roos gelijkt, als:
doen rooken. Wilt gij eene pijp tabak —?
eene — van diamanten , une rose de didmants.
voulez-vows fumer une pipe de tabac? —, in
Kunstroosje, van linten, enz., rosette.
den rook hängen. Hammen — , fumer des
—ophetkmas,d'ui
rose.
lambons. Gerookt vleesch, de la viande
Roos
, yr. eene ontfleking aan de oppervlakte
un
fumeron.
umee. Eene rookende kool,
fHaring
van het menfchelijke ligchaam, erysiphle ou
—, saurer. "Het haring' —, la saceresipêle, m.
rissage. fpr. w. Daar kan mijn fchoorfteen
rat van — (daarvan kan ik niet bellaan)ce- Roosachtig, roosvormig, b. n. rosace , e.
rozig, erysipelateux ou itysipelateux, se.
la ne pent me faire gagner la vie; cela ne
fera pas bouillir ma marmite. Het rookt Roosnageltje,'o. klinkplaatje, ook rozenftempel , rosette, f:
er geweldig, (er heerfchen geweldige twisten) on eriaslle la, on s'y chante pouille. Roosten , b. w. (ik roostte , heb geroost), op
den rooster braden , griller, rdtir. — ( bij
ROokend, b. n. fumant, e. Een rookende
de fcheik.) droogen , torrefier. Met fuiker
berg, une monttagne fumante.
— praliner. Een fink geroost brood, une
tabaksrooker,, fumeur, Haring —,
Rooker,

saurisseur.

rdtie.

berookte, enfume, e. qui sent Rooster, m. om op te braden, of iets warm
te maken, gril. — voor vaatwerk, egouttoir
la fume.
— (bij de pupierm.), accottoir. — in eenen
ook rook.
R.00kertj , vr. vleesch en fpek
vijver, , f. egrilloir. — op het dek
hut, boucan, tn. — voor haringen, saurisvan een fchip, traliewerk, caillebotis. — in
seIie.
het algemeen , grille, f. zie Tralie TralieRookgat, o. waar het gedurig rookt, lieu,
werk. vastgeftelde orde, volgeni welke
endrat eiC il fume beaucoup, toujours, tn.
regeringsposten en a ,dere ambten bekleed
— van eenen fch.ourfteen, ventuose, f.
of begeven worden ; ook eene lijst, waarRookhok, o. place, chambre a fumer la vi.
op ieders beurt ter waarneming van het een
aside, f.
of ander berekend en bepaald is , toerbeurRookig, ba, n. rOokerig, berookt, enfutne, e.
ten, table , liste qui indique les tours de
qui sent la fume:
ceux qui font quelque service. Spr. w. Het
Booking, yr. berooking met kruiden, reukgeld words daar op den — geteld, ( het
werk , enz. fumigation. Bewierooking in
geld met daar met gevaar gehaald worden)
de roomfche kerk 1 encensement, m.--, bet
on ne saurair tirer de l'argent de eel enrooken van haringen , saurissage , tn.
droit-la, it n'y a pas de arete la pour ceRookleider, m, tuyau de cheminiejumicore. (*)
lui qui demande, Het ging er heet van den
Rookpoeder, yr. poudre fumigatoire,
Rookerig, b.
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(er werd hevig gevochten) on s'y battit rut/malt, it y fit chaud; le choc fut
sanglant.
Roosterfche wijze, bijw. en forme de gril ;
treillise, e. a claire-voie.
Roosterwerk , o. zie Rooster en Traliewerk.
Roosting , vr. het braden op den rooster, grillade. — der metalen , grillage, m.
Roostpan, yr. braadpan, lechefrite.
Roosverwig, b. n. de couleur de rose; vermeil, le.
Roosvormig, b. n. zie Roosachtig.
Rooven, b. w., (ik roofde, heb geroofd),
iets op eene onregtvaardige en geweldige
wijze wegnemen , voler, ravir, enlever,
prendre de, pat , force, piller,butiner; zie
Tlunderen. — op zee, pirater,, ecumer la tner ;
fig. onttrekken ; remands hart —, deszelfs
genegenheid op eene onweerftaanbare wijze
tot zich trekken, ravir. Een meisje nit het
huis van Karen vader , fchaken 9 ravir une
fille de la maison de son pere; zie Stelen , Ontrukken.
Roover, tn. dief, vokur,, brigand, ravisseur,
larron, maraudeur, spoliateur. Roovers,
gidfen der pyrenefche gebergten , miquelets.
Zee —, pirate, corsaire, ecumeur de mer.
beroover van flaats— en weezengelden,
dipridateur.
Rooverij , rooving , yr. vol , brigandage, larcin, m. rapine ou rapinerie, spoliation. Zee
piraterie.
Rooffter, vr. voleuse.
Ros, o. een vlug en moedig paard, cheval.
Slecht
oude knot, rosse, haridelle,
Ros, b. n. roux; roodachtig, rousse; roodbruin, bar, e. De leeuw is —, le lion est
roux.
Rosachtig, b. n. roux , rousse , roussdtre, rougedtre, alezan, e. Een
paard, een vos,
un cheval alezan, ou ales-an.
Rosachtigheid, yr. rousseur.
Rosbaar, vr. draagbaar,, zetel, litiere, f.
brancard, m.
Rosbaard, m. barbe rousse, f.
Rosbaardrager, m, oudtijds lijfdrager, lecticaire.
Rosbeijer, paard van de vier Heemskinderen , cheval bayard, cheval des fits d'4imon;
flecht paard , rossinante.—, pronkpaard ,palefroi ; fig. kwelduiveli, wild-fchepfel,
tin , dragon, etc.
Rosharig , b. n. roux, rousse; qui a le poll
roux. —en doek , linnen, paardenharen ftof,
rapatelle, f.
Roskam,
etrille; fig. Scherpe beoordeeling , critique.
Roskammen , b. w. (ik roskamde, heb geroskamd), etriller; fig. iemand wakker doorhalen , bekijven , chapitrer, tancer,, reprimander q. q. , lui laver la tete, etc.
Roskammer, m. paardenkooper, maquignon.
Roskammerij , yr. maquignonnage, m.
Roskleurig , b. n. roux, rousse, de couleur
rousse.
Rosmarijn , m. rosmarijnboom , romarin.
Rosmolen , m. moulin a cheval, fig. Hij loopt
in den — , (hij is half gek), it a le timbre
fell, ou le cerveau blesse.
Rosfen, b. w. (ik rotte, heb gerost), paarden met eenen roskam fchrappen, dtriller;
fig. afrosfen, ros krijgen , Tosser, battre.,
dtriller, echiner q. q. de coups, etre rosse,
e. o. w. hard rijden, count avec vitesse ,
rtidement , en voiture ou a cheval.
Rot; zie Rat.
Rot, 0. een getal van bijeen zijnde perfonen,
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een bepaald getal van foldaten ; voorts een
getal van menfchen , die
ie zich met flechte
oogmerken vereenigen , aanhang, bande,
troupe, escouade; clique, faction; ligue, f.
parti, on. Fen — van tiers, van honderd
foldaten , bij de Romeinen , decurie, centutie , f. Een — ftrutkroovers, une bande de
brigands, de voleurs. leder korporaal had
een (een derde gedeelte eener compagnie te voet) onder zich, chaque caporal
avait tine escouade sous ses ordres. Een godloos —, gebroedfel, omringde mij , une
tnauvaise engeance m'entoura.
Rot, o. verrotting„ pourriture , f. pourri, m.
Rot , b. n. tot bederf overgegaan, pourri,
e. Otte , e. corrompu, e. Die peer is—, cette
pare est pourrie. Sprw. Hij is niet —,
(niet ongefchikt, op alles wel gevat),
n'est pas sot, c'est un fin merle; fig. Het
zijn geene rotte appelen, ce sent de bonnet
tnarchandises, ce ne sont pas des gueuseries.
Die zijn hjf bewaart , bewaart geene rotte
appelen, celui qui prend garde de son corps,
ne fait pas ital.
Rotachtig, rottig, b. n. qui sent la pourriture , le pourri, carieux, se, Oa, e-. entame , e. de la poutriture, entiche,
putride. Deze vruchten zijn
aangeftoken,
ces ft nits sont entichis.
Rotachtigheid, rottigheid, rotheid, Yr. pourriture, corruption.
Rotgans, vr, one sauvage, f. morillon, m.
Rotgezel , in. camarade de la mime bande on
de la mime escouade.
Rotkoorts, vr. fievre putride, adynamique.
Rotmeester, m. caporal.
Rotneus, m. fnotneus, morveux ,
mory euse , f.
Rots , yr. eene fleenige verhevenheid , welke
boven de opperVlakte der aarde ofden bodem
der zee, door natuur gevormd, of door
kunftige nabootfing der natuur daargefteld
is , klip, rocker, roc, m. roche, f. -Het
huis ligt op eene —, la maison est bdtie sur
tine roche. Uit de — komt eene fontein,
tine fontaine sort d_u rocher. Hij fiaat zoo
vast, is onwrikbaar als eene
il se tient
cornice tin rocher, it est inebranlable.
fermeklip
onder water, ecueil, m. fig. een
vaste fteun , veilige toevlugt, recours , refuge, rocher, m. ressource.
Rotsachtig , b. n. rotfig , fteenachtig , rocallleux , se, pierreux, se, rocheux, se.
Rotsachtigheid , yr. qualitd de ce qui est pierreux , se.
Rotskristal, o. (bij Plinius), pramnion, (morion), cristal de roche, m.
Rotsfieen , m. roc, rocker, (in de nat. gefch.),
petrosilex. — fleet' uit eene rots gehtuwen,
pierre taillee d'un rocher, f.
Rotsfteenachtig, b. n. (in de nat. gefch.),
petrosilicieux, se.
Rotswijze , bijw. par escouades; par sections;
par bander.
Rotszout, o. berg-, fleenzout , sel getnme,
Rotten, 0. w. (ik rottede , heb gerot), tot
bederf overgaan, verrotten , pourrir, se gdter, se corrompre. De overmatige regens
doen tie vruchten —, les pluies excessives
pourrissent les fruits. Een verrotte appel,
une pomme pourrie. Het is tijd deze vruchten te eten zij zullen verrotten , it est
temps de manger ces fruits, ils vent se pourrir. De granen — voor dat zij uitfpruiten,
les grains se pourrissent avant de germer.
Op eene oproerige wijze te zaniest —,
s'attrouper tfinsultueusetnent, se tnettre en
ban;
0004
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betaald, it a paye folle-enchdre. —, herbande, s'associer a de mauvais garnements.
roeping van zijn woord, dedit. Den — ge.
Te — leggen, b. w. rouir , mettre tremper.
yen , payer le dedit.
Hennep te — leggen , rouir du chanvre. De plaats, waar mdn den hennep of Rouwlied, o. cantique, chant lugubre , funebre, m.
te weken , legt, routoir,
het vlas,te
Het laten verrotten van lompen, tot het ma- Rouwlint, o. ruban de crepe, tn.
ken van papier, pourrsssage, tn.
Rouwmaal, o. repas mortuaire, des funerailles ,
Rottenhout , o. (in de kruidk.), myonimes,f.pl.
Rottenknip, vr. Rottenval, ratiere.
manteau tie deuil.
Spren, Rouwmantel,
kel, assomtnoir,,
Rouwpaard, o, cheval enharnache de deal,
de drop noir, M.
R.ottenkruid, o. arsenic , mercure sublime,
Rouwfchoenen , m. meerv. des souliers de
roquette, f.
wort aux rats ,
deuil. Kamoesleeren —, des souliers de cuir
Rottennest, 0. nid de rats , tn.
bronze.
R.ottenftaart, vs. queue de -rat. —, ronde
vijl, lime ronde. —, (zekere plant), myosure. Rouwfleep , m. lijkflatie , convoi, m. pompe,
f. funebre.
Rottenvuur, o. feu de file, m.
pi.
Rouwftatie, yr. funerailles, obseques,
Rotterij , yr. oploop, attroupement, tn.
pompe funebre.
Rottig, b. n. verrot , pourri, e.
Rotting, yr. bederving, verrotting, pourri-, Rouwftrooken, m. meerv. manchettes de deuil,
pleureuses , f. pl.
ture.
een rietachtig plantgewas, canne,
Rouwwinkel , m. winkel waar men rouw
bamboes ,,bambou , m.
f. baton, m.
verkoopt, magasin de deuil.
Rottingband, m. cordon de canne.
Rozenblad, o. feuille de rose, f.
Rottingje, o. badine , f.
Rozenjtiffer, yr. Rozenmeisje, rosiere.
Rottingknop,
pomme de canne, f.
Rottingolie, yr. (fchertfend) , rottingilag, Rozelaurier, m. oldandre, laurier rose. Laurierroos, rosace.
huile de cotret ; coup de bdtons , no. pl.
Rotzak, m. lomp , ongefchikt mensch, moron- Rozemarijn; zie Rosmarijn.
Rozenazijn, m. rozenedik , vinaigre rosat.
fie , boulder.
Zaif van olie en — oxyrrhodin.
droefheid ,in het algemeen,
Rouw,
tristesse , affliction, peine, f. in. — Rozenbalsem, m. baume rosat.
over eenig bedrijf, regret ; zie Be'ouw. — Rozenbed, o. bed met rozen, couche de roses, roseraie ,
over iemands overlijden; ook de kleeding,
waarmede men zijnen aan den dag legt, Rozenboom, m. rozelaar, rosier. Wilde —,
eglantier.
deuil, m. Den — aannemen, s'habiller de
deuil, prendre le deuil. Ik ben over mijne Rozenbottel, m. gratte-cu ou cul d'une rose,
foort van fiesch, espece de bouteille, f.
vrouw in den —, je suis en deuil de ma
femme. De zware le grand deuil. De Rozengaard; zie Rozenbed.
odeur de rose, f.
ligte of halve —, le petit deuil. De dienst- Rozengeur,
boden kregen ook —, on donna aussi des Rozenhoed, m. krans van rozen, guirlande,
couronne, de roses, f.
lijkftahabits de deuil aux domestiques.
Rozenhonig, m. miel rosat ou de roses.
tie , convoi funebre, tn. pompe funebre, f.
Rozenhout, 0. bois rosier, tn.
Rouwbaai, yr. reveche noire.
Rouwband, in. bandeau de crepe, tn. voile de Rozenkleur, yr. couleur de roses, rose.
Rozenkleurig, b. n. rose, e. roseitre, rose.
devil,f.
Rouwbedrijf, o. action de porter le devil, f. Rozenknop, m. bouton de rose.
Rouwbeklag, o. compliment de condoleance,tn. Rozenkoek, m. diarrhodon.
Rozenkrans, m. paternofter, chapelet, pateBrief van —, lettre de condoleance,
nitre , rosaire.
lettre qui donne avis de la
Rouwbrief,
Rozenkransrnaker,
m. patenetrier.
snort de q. q. f.
naam eener fekte in de ze.
Rouwdrager, m. celui qui porte le deuil , des Rozenkruizer,
ventiende eeuw, rose croix ,
habits lugubres.
Rouwen, o. w. (ik rouwde, heb gerouwd), Rozenmetaal , o. (nieuw metaal), rhodium ,tn.
engelsche munt geslagen onder
rouwgewaad dragen , porter le deuil, etre Rozenobel,
Eduard III, noble a la rose.
en deuil, b. w. avoir regret , se repenRozenolie
;
huile
de roses.
yr.
tir de q. ch; zie Berouwen.
Rouwiloers , o. rouwlamfer, crepe ,tn. Lang — Rozenrood, b. n, couleur de rose, rose, 8.
incarnat , e.
ofrouwfluijer der\vrouwen, (eertijdOnsantef.
Rozenftruik, in. rosier.
Rouwgedicht, o. elegie , f.
yr. (in de nat. gesch.) volucelle.
Rozenvlieg,
boucle
de
devil.
Rouwgesp, yr.
Rozenwa.ter, o. eau de roses , f*.
Rouwgewaa d , 0.; zie Rouwkleed.
Rouwgoed , o. tout- ce qui apportions au Rozenwijn, m. y in de roses, yin rosat.
Rozenzalf, yr. onguent rosat , m.
deuil, tn.
meerv. gants de deuil. Rozefteen, m. rhodite, f.
Rouwhandfchoenen,
Rouwig, b. n. droevig, treurig, offltge , e. Rozewortel, m. een wortel die als eene roos
ruikt, orpin rose, tn.
, e. lugubre , marri , e.
triste ,
Rozig b. n. door eene onrfleking aan de
Rouwkamer, yr. chambre tendue de deuil.
oppervlakte van bet menschelijk ligchaam,
Cik rouwklaagde, heb geRouwklagen , o.
erysipelateux , se, ou dresipelatenx , 'se.
rouwklaagd), s'affltger,, pleurer, se latnenRuchtbaar,
b. n. wereldkundig, public ,que,
ter sur la mort de q. q.
connu e. divulgue , e., nototre , manifesto.
celui qui pleure , qua s'affli ge,
Rouwklager,
Dat is — 5 cela est public, connu parsons,
se lamente sur la wort de q. q.
cons= de tout le monde. Een uur nadat
Rouwklagt, y r. (in ondicht) lamentation;
dit nieuws aangekomeu was , werd bet overal
complainte; oraison funebre.
—, une heure apres que let nouvelle
Rouwkleed, 0. habit de deuil, habit lugubre,m.
arrivde, elle fut divulguee portent. Die
Rouwkoets, yr. carrosse de deuil , ou drape ,
cette affaire n'est pas
zaak is nog niet
Hij
heeft
folio
enthere,
f
Rouwkoop ,
maken , rendre public,
encore notoire.
— ii se repend d'avoir achetd. I-Itj beeft
que,
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quo, 6 bruiter, divulguer, trompeter. —
worden, s'ebruiter, se repandre.
Ruchtbaarheid, yr. publicite, notoridtd.
Ruchtbaarmaking, yr. divulgation, publicitd,
f: bruit, en.
Rug, van een' mensch, van een dier, van
eenen berg , van een mes, bock, kieed,
enz., dos. Hij draagt den zak op den —,
it porte le sac sur le dos. Zu ligt op den
—, elle est couchee stir le dos. Den vijand
in den —, (achter zich) hebben, avoir.
I'ennemi en dos , derriere soi. Dit krijgsheer
viel den vijand in den —, van achteren aan,
ce corps a'armee grit l'ennemi de revers,
l'attaqua par derriere. Hij heeft eenen
krommen a le dos courbe. Iemand
den — toekeeren , (hem met verachting verlaten), tourner le dos a q. q., s'eLoigner de
q. q. fair q. q. — aan — plaatfen, adosser. Hij leant met den — tegen den muur,
it s'adosse contre la muraille. lets achter
den — van iemand zeggen, (niet in zijne tegenwoordigheid), elute q. ch. de q. q sans
qu'il puisse s'en apercevoir ; dire q. ch. en
rabsence de q. q. Sprw. Hij heeft eenen
breeden
daarop kan veel affluiten; (hij
noon zich weinig aan berisping), :1 se soucie
de la critique. Geene oogen in den
hebben, ne pas voir ce qui se passe derriere soi. Hij heeft veel op zijnen
est surcharge d'affaires it a , beaucoup a son
charge. Tot den rug behoorende, dorsal,
e. Schuinfche — van een mes, biseau.
—vanegwlf, bon
extrados.
Te — 7 bijw. en arridre , a reculons.
Rugband van een boek, m. (bij boekb.), nerf
(d'un
Rugchelen, o.
(ik rugchelde, heb gerugcheld), het geluid der ezels, balken, braire.
Ruggebeen, o. Ruggegraat, yr. opine du dos,
echine , f. Tot de ruggegraat behoorende,
spinal, e. Ingebogene lordose, f. De
ruggegraat breken, echiner.
Ruggelings, bijw. dos a dos , dos contre dos.
— tegen elkander zitten, adosser. — over;
zie Achterover.
Ruggemerg, vr. mobile epiniere ou spinale.
Ruggen , b. w. (ik rugde ,heb gerugd), ten
rugileun geven , soutenir,, appuyer. Een
bock van achteren bekleeden , (bij de
boekb.), nerver un livre.
Ruggepiin , yr. mal au, de dos , m.
Ruggefpraak , vr. mondgefprek, pour-parler
in. conference.
g.uggefluk; zie Rugfluk.
kughout, o. dat men op den rug bindt, om
er iets op te zetten en te dragen,crochet, m.
Rugkleed,
paardendek, caparacon.
Rugklier, vr. glande dorsale.
Rugkorf,
rugmand, yr. marskorf, hotte, f:
Rugriem m. aan het tuig van een paard,
surdos.
Rugfpier , vr: muscle sous-dpineux ou dorsal, m.
Rugfleen rugfteun , m. appui, soutien.
Rugfteunen; zie Ruggen.
Rugftuk, m. van een klein wild, als: van
eenen haas, een konijn
— van een
varken , echinee. f:
, achterleutting van
eenen ftoel, van eene bank, dossier.
Rugteekenaar, m. van eenen wisfelbrief, endosseur d'une lettre de change.
Rugwervelbeen, o. vertebre dorsale, f; zie
Wervelbeen.
Rugwol, yr. mere laine.
Rugzenuwen, yr. meerv. nels dorsaux, m. .
Rugzuil, vr. colonne epiniere.
Rui; zie Rei.
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Ituidig, b. n. met fchurft bezet, galeux , se,
rogneux , se.
Ruidigheid, yr. gale, rogue.
Ruif, vr, ratelier, m.
Ruig, b. n. met haar , wol, vederen, enz.
bezet , wollig , vela, e. pelu, e. peluche, e.
couvert , e. de poll, (in de kruidk.) cotonneux, se. Ruige , harige handen , des mains
velues ; zie Hang. E'en ruige deken, une
couverture peluchie. Een ruige i rowe Iteen
zoo als hij nit de fteengroeve komt, tine
pterre velue. —, ruw, rude , dpre , door „e.
au toucher ; grumeleta , se. —, ongelijk,
ruw, hoot, du bons go umeleux , brut. —,
onbefehofc , grassier, ere, malhonneete, insolent, e. fig. Een ruige Apostel, un grotsier personnage, un grivoss ; zie Ruw.
bijw. rudement grossterement.
Ruigboorfchaaf, yr. guillaume a ebaucher.
Ruigheid, vr. rudesse , aprete; fig.gtasihreti,
Insolence.
Ruigpootig , b. n. pattu , e. Een —e duif, eene
duif met veeren aan de pooten,pigeonpattu.
Rt.igfchaaf, yr. roffelfchaaf, riflard, m.
Ruigte, y r. het ruige van eenig ding, de ruige karat, c'ete du poll , m; zie Ruigheid. —,
allerlei wild gewas , broussailles heroes sauvages , j: p1. fig. Hecht y olk, gepeupel,
canaille , racaille , lie du peuple.
Ruijen, o. w. (ik ruide , hub geruid), van
vederen verwigfelen, rnuer. Deze hoenders
hebben reeds geruid, ces ponies ont déjà mue;
fig. ook van andere beesten , die hunne haren verliezen. De kat begint te —, hare
haren te verliezen, qe chat commence 4 ,nicer.
Ruiken, o. en b. w. (ik rook, heb geroken),
rieken , sentir, flaire, ileuret Ik ben verfiopt
ill het hoofd, ik ruik 'nets, je sods enrhume,
je ne sons Tien. Dat ruikt of riekt aangebrand, cela sent le bride. Dat ruikt of riekt
als balfem, cela fleure comme, baume; 74e
Rieken. De honaen hebben het hert geroken, les chiens ont flaire le cerf. Sprw. Hij
zal er niet aan (niet hebben), it n'en
tatera point ; ce ne sera pas pour son hoc.
Ik kan het niet — , je ne puts le flaire-, bemerken , remarquer,, avoir le vent de.
Ruikend, b. n. reuk gevend, odortferant e.
qui donne de Podeur.
R.uiker, m. eenige zaamgebondene bloemen,
bouquet.
Ruikerfleschje, o. ftopflesch, flacon d'odeur, m.
Ruikermaakfter, yr. bouquetiere.
Ruilbaar ; b. n. dchangeable.
Ruilebuiten, 0. w.
ruilebuitte, hob geruilebuit); zie Ruilen.
Ruilebuiter; zie Ruiler.
Ruilen, b. w. (ik ruilde, heb eruild verwisfelen , troquer, ichanger,, donner ou
prendre en true ou en ichange. vernielen (in het kaartfpel) biguer.
Ruiler, m. troqueur, echangiste.
Railing, yr. troc , echange , m. Hij heeft
eene goede
gedaan, it a fait un bon troc.
Ruilfter, yr. troqueuse.
Ruim, o. van een (chip, cafe, f: —, oak,
diepte van 't
pontal ,
Het benedenfte —, le fond de cafe, m. Achter
cafe
de Parrière. Groot
grande cafe.
eener kerk,
f.
Ruim, b. n. gefchikt om veel te bevatten
wild, uitgeftrekt, spacieux, se, itendu, e.,
ample, vaste , large, etc. Een — huis,,eene
ruime kamer, une maison, une chambre,
spacieuse. Hij woont , it est loge Bien
du large. —e lucht, plein, grand air. Het
ruime midden der ludt, le vague do Pair,
0 0 05
fig.
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fchilderij , vaguesse. — (in de ontleedk.)
fig. Hij heeft een — geweten (een gewetusfchen de twee wenkbraauwen , gabellem
ten dat zich niet ligt bezwaart ) sl a la
conscience large. —, onbekrompen , large,
ou glabellum, m.
(in de bouwk,) tusfchen twee balken , zuilen of tusfchen den
liberal , e, pas chiche, bien garni , e. Zij
muur en de balken, travee. Er zij.n vij f
heeft eene mime , rijkelijke beurs , elle a
ruimten aan deze zoldering , it y a cing trala bourse Bien garnie. Zijn broeder heeft een
vees ce plafond. Bedekce — op het achrevenu.
- inkomen , son frere a un. onbelemmerd. De handen hebben , avoir
terfle gedeelte na de roeibanken aan eene
galei , conille.
les mains libres ; avoir bien du loisir. De
tusfchen de muzijklijnen ,
espace, groote
tusfchen de woorden , (b.tj
ruime zee, la largue, la pleine, la haute
boekdr.) colombier
waardoor het licht
mer. (Zeew.) Met eenen ruimen wind ,
komt,jour„ m. (Zie dit woord in het fransche
ruimfchoots , zeilen , aller vent largue ou
deel, daar — zoo verfchillend jour beteede vent largue ou franc , faire vent /argue.
kent). — tusfchenruimte tusfchen iets, aan
- keen zeilen , courir a franclies ou grastusfchenruimte,
een gebouw , claire-voie.
ses bowlines. Het mime fop kiezen , alarguer ;
afitand van palen , zuilen (in de bouwk.)
*bijw. zie Ruimelijk , Rijkelijk, Onbekrompen.
espacement des potaux, des colonnes; PentreRaimanker,, o. (fcheepsw. ) ancre de cale, de
tusfchen de ribben
deux de deux pilotis.
rent se ,
der boeken (bij de boekb.) entre- gerls , tn.
Ruimbaan, yr. place. — maken, faire place;
pl. — tusfchen twee kwasten of knoesten
ecarter la foule, la presse.
pl.
van eenen boom, entre-noeuds,
Ruimelijk , bijw. spacieusement , amplement ,
tusfchen twee lijnen , entre-ligne.— tusfchen
largement.
meer clan, au deli; de, plus
twee dingen laten , espacer. — tusfchen twee
de, au dessus de, par de la , outre. Men
krollen, neuten (in de bouwk.) entre-modilheeft hem — betaald , on lui a paye largeion, m. — ( fcheepsw. ) der zee , le tarwent Het is — een jaar,, it y a plus d'un
ge. De — van een fchip , la capacite d'un
an; zie Rijkelijk.
navire. — tusfchen twee verdeitken, tusRuimen, b. w. (ik ruimde heb geruimd),
— van de vaart
fchendek , entre-pont ,
ledig maken , ontledigen , ledigen , vider ,
tusfchen fchepen, om te kunnen
eener
,
(vuldel) evacuer,, decharger ; degorger,
zwaaijen , evitee. — tusfchen bak en fchans,
curer. Eene put — , fchoonmaken, vider,
embelle. — tusfchen de pompzode en het
inruimen , aan anderen
curer un puits.
openingee
boord , aile d'archipompe,
overlaten , evacuer, vider, faire place a
tusfchen geftouwde vaten , faux reuns ,
ded'autres, se retirer,, quitter un
—, overvloed , abondance, quantite. —
semparer. Het garnizoen was verpligt de
van beftaan , ruim inkomen , atsance.
vesting to — ontruimen , la garnison fist
obligee d'evacuer la place, la forteresse. Zijn Ruin , m een gefneden hengst , hongre , chehuis moet hij zijnen fehuldeifchers —, over- val hongre. Engelfche pasganger,guilledin.
laten (bij regtsg.) it est oblige de deguerpir RuIne vr. (ond. w. ), mine, f, debris, m. pl.
had- geruimd , ver- Ruinen , b. w. (ik ruiude, heb geruind),
hongrer ou chdtrer (un cheval), bistout ner.
laten, il a quitte la ville , il a desempare
Ruineren , b. w. (ond. w.) ik ruineerde ,
de la ville. Zwarigheden nit den weg
heb gertfineerd) ruiner detruire.
fig.
Hindernisfen —,
lever des difficultes;
aplanir des obstacles. ( zeew. ) De wind Ruifchen , o. w. (ik ruischie , heb geruischt),
een zacht en liefelijk gedruisch maken , garurmt , (wordt gunftig) le vent adonne.
zouiller,, murmurer , faire un petit bruit
celui qui vide, dvacue , decharge ,
Ruimer,
agreable;
cooler doucement.—gehik de zee,
zie
Sekreetruimer.
etc.
mugir, bruire. De golven ruischten , les
Ruimijzer, o. ruimnaald , degorgeoir, m. —
fists bruyoient ; zie Bruifchen. Deze beck
voor het geweer,, Opinglette,
ruischt aangenaam , ceruisseau gazouille ago éRuiming , vr. plaatsmaking , evacuation, reablen2ent. Eene beck die in het bosch ruischt,
ontruiming , het verlaten eener
traite.
un ruisseau qui murmure dans le bocage.
opruiming der
plaats, desemparement.
Het
ruischt geweldig in mijne ooren, les
fchepen en vaartuigen in eene haven ,
oreilles me tintent terriblement.
cle, f daticlement.
reiniging , nettoyRuifching , yr. geruisch, gazouillement, murmeta, enrage, m.
more, m. De —, het geruisch eener beck,
Ruimnaald; zie Ruimijzer.
le gazouillement d'un ruisseau. —, het bruisRuimichoots, bijw. au large, au long et au tarfchen der zee , mugissement de la mer. —
ge, largement, amplement.— zeilen , (zeew.)
in de ooren , tintement, tintouin, tn. 1k
aller (de) vent largue; zie zeew. op Ruim.
heb eene —, een getuit in de ooren , j'ai
Ruimfchootsch , b. n. libte, liberal, e. geneurn tintouin dans les oreilles.
reux , se, prodigue.
Ruimfchotig , bijw. liberalement , largement, Ruismuizen, o. w. ik ruismuisde , heb geruismuisd)
, geraas maken , roezemoezen , faire
somptueusement.
du bruit , du vacarme; courir les cabarets.
Ruimfchotel,m. verkwister, prodigue, depensier.
Ruimfpraak , yr. overdrij ven , vergrooting , Ruispijp , vr. cornemuse, musette, f. claqueboss,
exageration, hyperbole.
Ruimte , y r. -grootte , onbekrompene plaats , Ruispriper,, m. joueur de cornemuse, de musette, etc.
wijdt e , espace, terrain, 271. place, capacite.
Er is geene — genoeg, zl n'y a pas assez Ruisvoren of ruisvoorn , m. (in Noord-Holeen bekende
land doorgaans enkel
id'espace. Mijn tuin beilaat eene groote —,
wit visch , blei , able , m. ablette, f.
mon jardin occupe un grand terrain. Laat
ons voor de anderen — maken , faisons place Ruit , vr. elk vierkant ; bijzonder op eene
Ik fpeel in ruiten ,
fpeelkaart , carreau,
mime lucht , grand air.
aux autres.
je joue en carreau. Glasruit , carreau (de
De vogels leven gaarne in de —, les oiseaux
vitte) ; carne, m. — van een dam of fchaakaiment le grand air ; un lieu spacieux.
bord , case. Schuinfche , langwerpige
- , die men heeft doorgezwornmen, nagde.
(in
de wapenk.), losange. — (in de meetk.),
,
De — of wijdte van de vaart eener rivier,
vlakte
kleine
losange, f rhombe,
eener vlakte, sire. — op eene
i'dvitie.
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of zijde van edelgefteenten,facette,f. — foot
waarin men hennep te rotten ligt, routoir,, tn.
Ruit of mite, vr. (in de kruldk. eene plant),
wijnruit, rue des jardins.
Ruiteblad , o. (in de kruidk.), feuille de rue, f.
Ruiten, b. n. de carreau.
boer, valet de
carreau.
aas, as de carreau.
Ruiten, b. w. (ik ruitte, heb geruit); zie
Plunderen, Rooven.
Ruicenvisch , m. (in de nat. gefch.), in Amerika, rhomboidal.
Ruiter, in; zie Plunderaar, Roover.
.Ruiter,
paardrijder, cavalier. Spaanfche
of Vriefche
cheval de frise; herisson.
Ruiterbende, vr. cavalerie. Zware
grosse
cavalerie. Ligte
, cavalerie legere.
Ruiterlijk, b. n. vrij , opregt, ongedwongen,
franc, eke, sincere, cavalier, ere, bijw.
franehement, sincerement ; cavallerement.
Ruiters, bijw. a la cavalerie, librement, Cavalierement.
Ruiterfchap , o. cavalerie,
nand van
eenen miter, etat d'un cavalier, m.
Ruitersjongen, m. pakknecht, trosdrager,goujat.
Ruiterspaard, m. cheval de service, d'escadron
de bataille.
Ruitertrom, m. pauk, timbale f.
Ruitervaan, yr. banier, etendard , m.
Ruiterwacht , vr. garde de cavalerie, vedette.
Ruitezaad, o. (ingeruitzaad) graine de rue
Ruitezalf of zalve 9 vr. onguent gris,
Ruitijd, m. (der vogels enz.) mue , f. temps
de moo.
Ruiting, y r. kling van eenen degen, lame d'epee. geklonterde melk, lait caille, m.
caillebote, f:.
Ruitswijze , ruitvormig , b. n. geruit, losange,
e. rhomboide , rhomboidal, e. rhombifere ;
bijw. en losange, en forme de rhomboide.
Eene klokbloem met ruitvormige bladeren,
one campanule en puilles rhomboidales. Glazige teen , wiens zijden of vlAten ruitvormigeffiguren zijn, quartz rhombi:fere. Ruitvormig fchild., (in de wapenk.) ecu en losange. Een — geflagen diamant, en diamant taille en losange, a facettes. Boomen
— in verband plaatfen, zoo dat er een in
het midden te ftaan komt, planter des arbt es
en quinconce, (en echiquier)
Rook, fchok, trek, secousse, f. coup, of
fort subit. De — of fchok was zoo hevig.,
dat ik daardoor werd omvergeworpen, la
secousse fut siviolente, quo j'en fus renversd.
Het blued kwam met, bij rukken, fprongen,
wonde, le sang sortait de la veins
par saillies. — met den toom (in de rijfchool), saccade, ebrillade , escavessade, f:
Rukken , b. w. (ik rukte, heb gerukt) , nitrukken , iets met geweld van zijne plaats
bre/igen, tirer de force, emporter avec of
fort, par secousses , arracher. Iemand jets
Hit de handers
arracher q. ch. des mains de
q. q. o. w. (met zijn) se mouvoir,, changer de place , marcher , avancer. 'Het leger
rukt te veld, l'artnee entre en campagne.
Rukking, yr. remuement , deplacement ,
lement , tn. — Ituiptrekking, convulsion,
retraction, f: retirement des nerfs , m.
Rukwind, m. coup de vent, m. bouffee de vent
(zeew.) rafale, f. fortunal ,
Rul, b. n. ongelijk, hobbelig, inigal , e.
rude, raboteux , se; bijw. inegalement.
Roil, vr. driftige toeloop, debit extraordinaire
de q. ch. tn. Er is eene — in den tabak ,
y a on debit extraordinaire de tabac.
Rulheid, yr. inegalite.
Rum ,
rum,
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toot
Rumoer, o. opfchudding, verwarring, luidrucbtige beweging, oproer, geraas, rumour,
f. vacarme , bruit, M.
Rumoer of geraasmaker, m. tapageur.
Run, m. daad van rennen ; zie Ren.
Run, yr. gemalen bast van eikenhout , tan,
R.und, o. bete 4 comes, f:
Runderharst, m. aloyau de boeuf:
Runderrib, f. elite de boeuf,
Runderltal, m. stable a boeufl ou el vaches.
Rundvee, o. gros betail, /11.
Rundvleesch , o, du boeuf, m. viande de boeuf;f.
Runisch , b. n. oud Noordsch, runique ou rune.
Runkleurig, b. n. tanne, e.
Runmolen, m. moulin a tan.
Runners, o. w. (ik runde, heb gerund ),
courir toute bride, au grand galop, aller
ventre 4 terre, galoper.— stollen , cailler,
se prendre, se figer, coaguler. Zie Stremmen.
Running , yr. (der melk) cailkment figement,
m. coagulation, f.; zie Stremming.
Runfchuur, yr. (bij de leerl.) ecorcier, m.
Runfel , o. ftremfei, leb, presure, f:
Runturf, yr. runkoek , plagge om te branden,
-(bij de leerl.) motto A bruler.
Rups , rupfe, ook rijp, \ yr. chenille. Harige
— (in de nat. gefch.) velue. Zeerups, aphroelite. — die de boomluizen opvreet, herisson 9 —, die de bladeren oprolt, (in de
nat. gefch.) rouleuse. — van den olmboom,
sauteuse. rupfen veranderen in poppen,
waaruit kapellen, vlinders, komen, les chenilles se changent en chrysalides et devienvent ensuite des papillons. De rupfen , en
hare nesten , uit de boomen doen , echenfller.
Rupfendooder, m. zeker infekt, Welke zijne
eijeren, in een doorboord ligcliaam van eene
rups legt, fluipwesp , ichneumon on mouche
ichneumons, f.
Rupfenhaak, m. rupfenfchaar, werktuig om
rupfen te vangen, echenilloir.Rupfenest, o. nid de chenilles, m.
Rupfefchijter, m. een vlinder, uit wiens eijeren rupfen voortkomen, papillon.
Rupfevangst, yr. echenillage, tn. prise de chenilles.
Rusch, m. bies, jonc , roscau.
Ruschdijk , m. digue eouverte de joncs , f.
Rusgeel, b. n. (rood rottekruid), arsenic rouge.
Rusleder, rusleer, o. moskovisch leer, (cuir
de) roussi 2,m.
Run vr. eigenlijk bewegingloosheid, repos,
m. Gij kunt geen oogenblik in — blijven,
zijn) vous.ne saurez demeurer en moment en repos. — van eenen molen, joc,m.
Den molen in — zetten, tnettre le moulin
joc ; fig. De toefland van iemand, die door
geene geMoedsbewegingen verontrust words,
repos, m. tranquillite , quietude. Van deze
zijde ben ik in — (gerustheid), over deze
zaak ben ik volkomen geruit, je suit en repos de ce ate-la; je suis 14-dessus en plein
topes. Hij kan wegens deze zaak niet met
(rustig) flapen, it ne pent dormir en repos sur cette affaite. Niets verftoord de —
(gerustheid) van mijnen Chap, rien ne trouble la tranquillite de mon sommeil. De liefde Gods flat het gemoed in volkomene—,
l'amour de Dieu met l'esprit dans Pentiere
quietude; zie Gerustheid. vrijheid van
twist en krakeel, vrede, tranquillite , paix.
Er heerscht in mijne fchool eene groote(ftilte), it regneune grande iranquillite dans
mon ecole. In —, in vrede levee, vivre en
verpoozing van het werrepos, en paix.
ken , van moeite verdriet of fmart ,
quietude, paix, reMche. Diem eon weinig
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, prenez un pen de repos , reposez-vous un
pen. Hij heeft noch , noch eluur,, i1 n'a
ni repos, ni cesse. De geest heeft — noodig,
l'esprit a besoin de relache. De — is zoet
na het werk , le repos est dons apres le travail. Hij flijt nu zijne dagen op het land
in ftille it passe a present ses fours en
campagne dans une douse quietude. IVIen
leeft bij hem in groote —, on vit chez lui
dans une grande paix.
flaap, repos, sommeil, m. Hij is nog in —, flaapt nog,
est encore en repos ,
dart encore. Zich ter
ruste begeven, alter se coucher, se mettre
au lit. Ik wensch u eene goede
je vous
souhaite le bon repos. eeuwige zaligbeid , repos &erne, beatitude celeste. —,
tusfchenpoozing van gezang, muzijk , pauze ,
pauzering, pause , f. tacet, m. dood,
Hij is reeds in de —, it est IMP mort. —
van een fchietgeweer, repos , art-he. tn,
De haan ftaat in —, le chien est en repos, —,
verademing , verkwikking , ontfpanning , reche, reldchement m. De geest heeft
noodig, l'esprit a besoin de reldche. Na
eene groote infpanniiig van geest heeft men
eemge ontfpanning noodig, apres une
grande contention d'esprit on a besoin de
quelque reldchement. Rusten ( fcheepsw. )
der hoofdtonwen, (een auk hout , waarop
de hoofdtouwen fleunen), ecotards, portep1. —, flille bedaardheid , kalmhaubans,
te des gemoeas, calme.
Rustaltaar, o. in eene ilraat aangebragt , waarop men het H. Sacrament bij eene processie laat rusten, rustplaats, reposoir,, ns.
Rustbank, vr. bane a reposer , canape, tx. —
(in de bouwk.) zie Rustplaats.
Rnstbed, o. lit de repos, m. —, fofa , yr.
sofa, canapé, m.
Rusttlag, m. jour de repos.
Rusteloos, b. IL woelig, onrustig, inquiet,
etc, remnant, e. turbulent , e; zie Onrustig. flapeloos , agile, e. qui ne pout
dortnir,, prive , e. de sommeil. Den nacht
doorbrengen, passer la nuit sans reposer,
dans une agitation continuelle; bijw. turbuletnment ; sans repos, sans sommeil.
Rusteloosheid, yr. onrust, woeligheid, inquietude, turbulence; agitation. —, flapeloosheid, insomnie.
Rusten , 0. w. (ik rustte , heb gerust), verpoozing van beweging en arbeid genieten,
uitrusten, se reposer, prendre du repos , etre
en repos, tranquille ou calme. flapen
reposer, dormir. Hebt gij wel gerust ? avezvans bless dorms ou repose? —, ergens op
fleunen , berusten, that maken, se reposer,
s'y fier. Hij rust op zijnen meester, it se repose sur son maitre. Wanneer mijne bears
ledig is, rust ik , verlaat ik mij up u , si ma
bourse est vide, fe me repose sur vous. In
het graf —, reposer dans le tombeau. b. w.
Hij laat zijn been op eenen foci
Laten
, it repose sa jambe sur une chaise. Jets
laten (er niet aankomen, aanroeren),
fake reposer, n'y pas toucher. —, ophouden , (in de muzijk , enz.), pauses-.
Rusten, b. w. (ik rustte , heb gerust), zich
tot iets bereiden, door aanfchaffing van bet
noodige, bereid =ken, se ereparer. — tot
den ftrijd , faire des preparatlfs pour le combat ,s'armer ; zie Toerusten.
Rustig , b. n. frisch , wakker,, vigoureux , se,
alerte, robuste , agile , vif, vive, dispos ,
etc. —, gerust, bedaard, calme , passible, tranquille, etc. —, wakker, vinnig ,
ferme, brusque, rude, vigoureux, se, etc.;
bijw. ; zie Rustiglijk.
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Rnstigheid; zie Wakkerheid.
Rustiglijk, bijw. vsgoureusement , vertement,
hardiment ; fermement , intrepidement; tranquillement , avec calme ; etc. — aantreden,
marcher d'un pas ferme.
Rusting, yr. wapentuig, armure. — 7 maatfnede in een vers, Cesure.
Rustkamer,, yr. wapenkamer, arsenal , appartement oh Pon garde les armes, m. salle d'artnes.
Rustlijn , (fcheepsw.) touw dat het anker
vast hout , serre-bosse.
Rustmeester, m. opziener over het krijgsgereedfchap, garde d'artilierie ,preposó d'un arsenal.
Rustplaats, yr. lieu de repos , ns. pleisterplaats , station. Op eene plaats flu houden,
wat rusten, faire une station en quelque
lieu. — op eene trap, (in de bouwk.), paler, repos d'escalier, m.
verblijfplaats,
flaapplaats, nachtveiblijf,.gite; fig. tombeau,
m.
(bij de R. K.); zie Rustaltaar.
Rustpunt , o. point d'appui. —, (in de muzijk ), pause, f.
Rustftoel, m..chaise a dos, fauteuil. —, leunfloel
met kusfens, kusfenzetel, bergere, ottomane,f.
Rnsttijd, m. temps de repos, loissr,, ni. hens es
de loiszr, f. pl. — op icholen, vacance , f.
— der regtbanken, (vacantie), vacation.
Rustuur, 0. heure de repos, f.
Rustveer, y r. rust van eenen fnaphaan , enz.,
arret d'un fossil, m. De fnapisaan was op
zijne
le fusil dtait debandd.
Ruw,, b. n. ongeflepen , hobbelig, oneffen van
oppervlakte, rude , raboteux , se , inegal , le,
dur , e. etc. Een ruwe , hobbelige weg , us;
chemin raboteux, scabreux, inegal. Eerie
ruwe, harde huid , une peau dare. Eene ruwe , fchorre item, une voix dare, rauque.
—; ongebleekt , cru , e. ecru, e. — linnen,
de la toile &rue. Rowe , rijzige, ongewassene wol , de la laine jarreuse vierge.
Ruwe ongeverwde zijde , de la sole icrue.
Onbereid leder, du cuir emu. Een ruwe,
ongellepene diamant , un diamant brut.
Onbewerkt marmer,, marbre brut. Ruwe
bladeren , (in de kruidk.), des feuilles scabres. — onaangenaam, koud, winderig
weder, ride, frond , mauvais. Het is —
weer , it fait un temps rude. —, onbefchaafd, lomp , ongemanierd, grossiet• , ere,
lourd , e. impoli , e. rustique. etc. Een —
yolk , un peuple. grossier. Een — menscb,
• un homme grossser,, un.rudanier. Dat is —
b eeldhonwwerk , voila 'de la sculpture extremoment grossiere. Een onbefchaaft werk,
un ouvrage brut. —, bij het aanraken , riche; zie verder Ruig. bijw. rudement grossiarement , impoliment, etc. Hij fprak —,
in het ruwe , s1 parla grossihrement. Hij
behandelt hem zeer it le traite fort inspolinsent , grossierement. In het ruwe (hour,
marmer), uithouwen, degrossir.
Ruwaard,m. rustbewaarder;befluurder van zeker
landfchap, gouverneur dune province, reward.
Ruwelijk, bsjW. grossierernent, rudement 3 brutalement , avec Impdiitesse , etc.
Ruwharig , b. n. dikharig,fert velu, e. convert,
e. de longs polls. — (in de kruidk.) bk.
sute , e. hispele.
Ruwheid , vr. inegalite; rugosite; van het weder , dprete , rsgueur. —, fig. onbefchoftheid,
rudesse; grossierete, impolitesse, rusticiti , etc.
Ruwfmid, m. groffmid , marechal [errant.
Ruwwerker, m. ouvrier qui travallie grossierement, qui óbauche , q. ch., qui degrossit.
Ruzie, yr. twist, krakeel, dispute,querelle, noise.
Ruziemaker, ruziezoeker, m. twistzoeker, quorelleur.
Ruziemaakfter, yr. querelleuse.
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S.
S, yr. de achttiende letter der letterlijst, s, Sabelen, b. w. (ik fabelde, heb efabeld),
m. Eene groote S, un grand S. Eene kleine
met de fabel houwen, sabrer, onner es
s, un petit s. Eene curfive s, en s i clique.
coups de sabre.
Sa, tusfchenwerp. woord van aanmoediging, Sabelhouw, m. fabelflag, houw met eene
fa Fa! allons,courage!
bel, coup de sabre.
Saai, vr. zekere wollen floffe, saye. Luikfche Sabeljagt, yr. jagt op fabeldieren, chasse des
saye de Liege. — tot patroonzakken,
zibelines.
(bij de art.), serge pour sachets.
Sabelkling, yr. kling eener fabel, lame d'un
Saaifabruk, yr. fabrijk waar faai words gesabre.
maakt , fargieweverij , fabrique de saye.
Sabelkwast, m. kwast aan eene fabel, houppe
Saaihal, yr. plaats waar de aukken faai word'un sabre, f.
den geflempeld, halle aux sayes , (jadis Sabelmof, yr. mof van fabelbont, manchon de
lieu oil l'on plomboit les sayes).
zibeline, m.
Saaijen, b. n. van faai gemaakt, de saye. Eene Sabelpels, m. pels van fabelbont, zibeline, f.
gordijn , un rideau de saye; fig. Een
pelisse.
faaij e vent , (iemand die niet vlug is, ook Sabelpunt, yr. punt eener fabel, Pointe eats
langzaam in het fpreken) un homme lent,
sabre.
un lendore.
Sabelfcheede, yr. fcheede eener fabel, gains
Saaijet, o. getwijnd wollen garen, estame, f
d'un sabre.
fil d'estame, Geringe foort van —, es- Sabelflag, m; zie Sabelhouw.
tamène , f.
.Sabelflaart, m. fiaart van een fabeldier, queue
Saaijetfabrijk, yr. fabrique d'estame.
de zibeline, f:
Saaijetkluwen, o. kluwen faaijet, peloton d'es- Sabeltasch, yr. zeker fink van eene huzarett
tame , m.
montering, sabretache.
Saai-faaijetwever, m. sergier.
Sabelvanger, m. celui qui va a la chasse des
Saaijetten, b. n. van faaijet gemaakt, d'estazibelines.
me, de laine. koufen, des bas d'estame, Sabelvangst, yr. fabeljagt, chasse des zibelim. pl.
nes. Op de — gaan, chasser aux zibelines.
Saa .jetwinkel, m. boutique ou l'on vend de Sabelvel, o. vel van een fabeldier, peau de
Pestame, f.
zibeline, zibeline,
Saard, b. u. zie Zacht, Teeder.
Sadduceen, m. meerv. van fadduceer; zie
Sabbat, m. bij de Joden, rustdag, zevende
Sadduceer.
dag der week, sabbat; fig. rustdag, jour de Sadduceer, m. (meerv. ,Saaduceen en Saddurepos, dimanche. Den — vieren, sabatiser.
cars), aanhanger van zekere Joodfche feltSabbatdag, m. dag des fabbats, Zaturdag,
te , ten tijde des Zaligmakers, Saduceen.
jour du sabbat.
Sa4duceesch, b. n. van de Saciduceen, SaduSabbatjaar, o. bij de oude joden, elk zevende
ceen, ne. De Sadduceefche leer, le sadujaar, wanneer alle velden braak moesten
ceisme.
gen, annee sabbatique, f.
Saffier, in. en o. (A anm erk. voor den deers
Sabbatfchender, m. degene welke den fabbat ,
is het m, voor de floffe o.) zeker edelgeof fig. den Zondag niet viert, violateur du
fieente, saphir, tn. Een fchoone — ,
sabbat. En die denzelven goed viert, sabbeau saphir. Een oosterfche
en saphir
bataire.
d'orient.
Sabbatsmeid of vrouw, vr. bij de hedendaag- Saffieren, b. n. van saffier, de saphir.
fche joden , meid, welke op den fabbat het Saffieriteen, m. father, saphir.
huiswerk verrigt, servante qui sert dans les Saffioers, y r. veld, bastaard faffraan, papa.
tnaisons des juifs modernes le jour du sabbat.
gaaizaad , safran batard, safre, rn. (in de
Sabbatsreis, yr. bij de joden, voyage sabbakruidk.) carthame, tn.
tique , us.
Saffraan, m. voortbrengfel van zekere plant,
Sabberder, m. kladfchilder, barbouilleur. —,
hetwelk in de teneeskunde, enz. words
ijdele fnapper, bavard.
gebruikt, safran. Bastard — , carthame,
Sabberen , o. w. (ik fabberde , heb gefabberd,)
Pleitter van —, azijn, enz. (in de gefig. flecht fchilderen, kladden , barbouiller.
neesk.) oxycroce.
fnappen, babbelen, bavarder, jaser, Saffraanachtig, b. n. naar faffraan gelijkend,
babiller.
safrand , e. de safran.
Sabel , yr. breed gekromd zwaard , sabre. (in de Saffrainbloem, yr. zekere bloem, crocus, m.
v-vapenk.) badelaire, m. Met de — houwen,
flour de safran.
sabrer. Men had hem met de — gehouwen, Saffraanboom, m. zekere boom, safran.
(men had hem fabelfiagen gegeven), on Pa- Saffraandrank , m. faffraanbrandewijn, scubas
vast sabre. Houten — van eenen hansworst,
au usquebac.
butte.
Saffraangeel, b. n. faffraankleurig, jaune comSabel, m. zeker zoogdier, hetwelk tot het geme du safran, safrand , e. o. faffraanflacht der wezels behoort , zibeline, martreklenr, couleur de safran, f. jaune de safran,ni.
zibeline , zeker halsdekfel van fabel- Saffraankleur, yr. faffraangeel, couleur de sabout, palatine de zibeline. Zij had haren
fran, f jaune de safran, m. Met — ver— omgedaan, elle avait mis sa pelisse de
wen, safraner.
zibeline.
Saffraankleurig, b. n. faffraangeel, jaune cornSabelbont, o. bont van fabelvel, zibeline, f
me du safran, safrand , e.
Sabelboonen, yr. meerv. boonen in de gedaan- Saffraanplant, yr. plant, die faffraan voortte eener fabel, féves, haricots en forme de
breugt, safran, m.
sabre, m. pl.
Saffraanplanterij, yr. planterij van faffraan,
Sabeldier, o, zibeline, martre-zibeline, f.
saffraanbed, o. safranare.
PPP
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Saffraanpleifter, Tr. (bij de geneesh.) oxycro Saldo o. (ouch. w.)in den kooph. , overrchot
of verfchil eerier rekening, solde de compte,
cium, m.
overfchot, reside, reste, m.
f.
Saffraanflam, m. safraniere, f.
Saffranen, b. n. van faffraan, de safran, sa- Salep, yr. zeker voortbrengfel uit het plan
tenrijk, salep, m.
fran.
Saffranig, b. n. faffraanachtig, safrane, e. Salet ,o. gezelfchapskamer,, salle d'assemblde, f;
fig. gezelfchap, assemblie , compagnie, f.—
de safran.
houden, tenir assembler.
Sage; zie Zage.
Sagen, o. w. (ik faagde, heb gefaagd), (bijna Saletjonker , m. pronker, damoiseau, dameret,
verouderd) met eene flerke vrees bevangen
tnarjolet, freluquet , mirliflore, petit-mattre ,godelureau, fig. muguet.
zijn, craindre, apprehender, avoir peer;
Saletjuffer, Saletpop , vr. pronkfter, opgedrilzie het meer gebrnikelijke Verfagen.
de pop, coquette.
Saizoen, o. jaargetijde, saison, f. De vier
faizoenen, les quatre saisons de Pannee; hg. Saletrekel, en. fchimpnaam in het dagelijkfche
verkeer; zie Saletjonker.
Gefchikte of bekwame tijd, saison, f. temps
Salie , yr. zeker welnekend gewas, in de gepropre pour faire q. ch., tn.
neesk. en in de huishouding gebruikelijk, sauge
Sal, m. een lang vrouwenkleed, losfe japon,
(bij de artfenijbereiders)aelisphacos , en.
robe, f.
Salieblad,
o. feuille de sauge, f: Leg er een
bois
de
sayerSakerdaanbout, o. zeker hout,
— op , appliquez-y une feuille de sauge.
dan, m'.
Sakerciaanhouten, b. n.. van fakerdaanhout, Saliebloem , vr. bloem van falie , fleur de sauge.
Saliemelk, yr. melk, waarin faliebladen gede bois de sacerdan.
kookt zijn, Tait a la sauge, tn.
Saki, m. aap met eenen vosfenftaart,-saki.
Sakrament, o. bondzegel in de godsdienst, Salingen , yr. meerv. (fcheepsw.), barres de
, f pl. bare eaux , tresseaux, en. pl.
sacrement , en.
Salmoniac, m. zekere fcheikuudige bereiding,
Sakramentboek, o. sacramentaire, en.
sel amoniac.
Sakramenteel, b. n. (ee) de fakiementen betreffende, sacramental., e. sacramentel, le. Salmoniacgeest, m. esprit de sel amoniac.
bijw. sacramentalement, sacramentelle- Salomonszeget, o. naam van zekere bloem,
sceau de salomon, m.
meet.
Sakramenthuisje, a. in de godsdienst, taber- Salon, o. (ond. w.) groote zaal, gezelfchapszaal, salon, m.
nacle ,
profanateur tie saint Salpeter,, o. zekere delfflofvan eenen bitteren
Sakramentfchender,
fmaak , salgtre, nitre, (bij de fcheik. ) nisacrement.
trate, tn.*
maken , faire du salpetre.
Sakramentsdag, nok wel: Heilige zezuiveren, raifiner du salpdtre. muurker feest bij R. K., At du saint sacrezout 9 sel mural , aphronatron , halinatron 9 m.
ment, fete-Dieu, f.
Sakristie, yr. bij eene R. K. kerk , vertrek, Salpeteraarde, yr. falpeter bevattende aarde,
terre nitreuse.
waar de kerkelijke gereedfchappen, enz. beSalpeterachtig , b. n. lets van falpeter hebbenwaard worden, sacristie.
de nitreux, euse, salpdtreux , se.
Sakristiemeester, m. bij R. K. koster; zie
Salpeterbereider, m. falpeterkoker, salpitrier.
Sakristijn.
Salpeterfabrijk,
yr. fabrique de salpdtre, salSakristij ; zie Sakristie.
pdtriere.
Sakrijstun, m. bij R. K. koster, sacristaim
Salp'etergeest, m. geest van falpeter, esprit de
Sala; zie Salade.
nitre.
Salade, yr. zeker moeskruid, laitue; Krop
zeker geregt, dat Salpetergroef, vr. groef, waarin men falpeter
laitue pomade.
vindt , nitriere.
koud met olie en azijn gegeten worth, saverle- Salpetergrond; zie Salpeteraarde.
salade d'oignons.
lade. Uijen
Salpetergrondlaag,
yr. laag van falpetergrond,
eplucher
tine
salade.
zen ,
radical nitrique, m.
Saladebak, m. fchotel , waarin de falade worth
terkokerii, plaats , waar
opgezet, saladier. broeibak, om falade Salpeterhut, yr. dlpe
men falpeter maakt, salpêtriere, nitriére.
te trekken, couche pour la laitue, f.
Salpeterig; zie Salpeterachtig.
Saladeblad, o. feuille de laitue, f.
Salade-emmer,m. emmer met gaatjes, om de Salpeterketel, m. ketel ter zuivering of bereiding van falpeter, rapuroir.
falade uit te Haan, saladier.
Saladeolie, y r. olie, die men op de falade ge- Salpeterkoker; m. zie Salpeterbereider.
Salperkokerij , yr. zie Salpeterhut.
bruikt, huile douce; zie Olijfolie.
Saladeplant, yr. latuwplant, plante de laitue. Salpeterlepel, m. pusoir.
Saladefchotel, m. fchotel, waarin men falade Salpeterloog, yr. loog van falpeter, lessive tie
salpdtre.
opzet, saladier.
Salpeterlucht, yr. Salpeterachtige lucht, air
Saladezaad, o. graine de laitue, f.
nitreux,
Salamander, m. een tweeflachtig viervoetig
Salpeterfchuim, o. zoutfteenfchuim, aphroni.
dier, salamandre, f.
tre, tn.
Salamanderboom , m. zekere oostindifcbe boom,
Salpeterftruik , yr. (in de kruidk.) 12itraire.
ttouron.
gas , o. (bij de fcheik.)
Salpeterverwekkend
gefala,
(ik
falarierde,
heb
w.
b.
9
Salarieren
gaz nitrogene, m.
lien° (wad. w.) bezoldigen, salarier, souSalpeterzieder,
m.
zie
Salpeterbereider.
layer, gager. De troepen worden door Engeland gefalarieerd, bezoldigd, les troupes Salpeterauur-keukenzout, o. nitro-muriate,m.
Salpeterzuur, o. (bij de fcheik.) acide Intrisont soudoyees par l'ilngleterre.
gue, m.
Salaris , o. (ond. w.) bezoldiging, loon, saSapeterzuurzout, o. (bij de fcheik.) nitriMire , m. gages, m. pl.
te, tn.
Salderen , b. w. (ik faldeerde , heb gefaldeerd) ,
in den kooph., als : Eerie rekening (het Salueren, b. w. (ik falueerde, heb gefalueerd) , (oud. woord) begroeten , saltier. Met
faldo eerier rekening betalen), solder en
saltier de canon.
het gefchut
tont te.
Sa-
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Saluit, vr. (verond.), naam van eenen visch;
zie Meeraal.
Saluut , 0. (oud. woord). begroeting, heirwensch, salut, m. Aau al clegenen , welke
dezen zullen nen, —, a tous ceux qui ces
plisentes lettres verront, salut.
Sauutfchot, o. fchot, om te falueren, salut,
In. salve, f. faluutfchoten doer , saluer.
Salutatie, yr. ( ond. w. ) begroeting, salutation.
Salvo , 0. (oud. woord) begroeting door het
gelijktijaig afvuren van geweren of kanonnen , eer- of vreugde-fchot, salve, f.
Samaar, yr. een deftig vrouwekleed, simarre.
Sambukhout, 0. iambouc , m.
Samereus , m. zeker lang platbodemd (chip (op
den Rijn), samoreux.
Samkijn, m. zeker turksch vaartuig, satnme-
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Wanneer het fap in -de boomen begint te
werken, quand la seve monte aux arbres.
Sapanhout, o. zeker hout, om geel te yerwen , sapan, bois de la jamaique, brdsillet,
m. bois de fustet.
Sapblaauw, o. zekere blaauwe verw, bleu tie
tournesol,
Sapgroen , o. zekere groene verw, vert
ris , vet t de g aieul , vert de vessie , m. vert
de suc des plantes.
Sappeloos, b, n. zonder fap , droog, sans
suc, sans seve,
droog, sec ,seche.
Sappeloosheid, yr. qualite de ce qui est sans
suc ou sans seve,
droogheid, secheresse,
f:, manque de suc, tn.
Say peur , m. (in het krijgswezen), mijndelver,
homme employe a la sape, sapeur.
Sappig, b. n. veel fap bevattende, succulent,
e. juteux , se, savoreux , euse, gui a bias
du suc on du jus, fondant, e. quo rend bien
Sa4mmelaar, m. leuteraar,, talmer,, lambin, lanternier.
du suc ou du jus. — vleesch, viande succuSammelaarfter,, yr. leuteraarfter,, tjalmfler,,
lente. Sappige appels, des pommes qui out
lambine , lantet niere.
bien du jus, des pommes succulentes.' Dens
Sammelarij , yr. leuteren , talmen , action de
perziken zijn zeer ces peches out biers
lambiner au de lanterner,, lambinerie , f. lamde Peau, sont juteuses. Eene fappige peer,
binage , in.
( die in den mond finelt), une poire fondanSammelen , 0. w. (ik fammelde, heb gefamte. bijw. succulement ; zie Zoetfappig.
meld), leuteren , talmen, langzaam te werk Sappigheid, yr. qualite de ce qui est succulant,
gaan , lambiner , lanterner,, etre lent , e.
e.
fmaak, geur, saveur.
faire q. ch.
Saprijk , b. n, veel fap bevattende; zie Sappig.
Sandaal , yr. (oud, woord) foort van fchoeifel , Sapyerw,, yr. verw, uit het fap van planters
vrouwenfchoen der oude Grieken van Sandaalvery aardigd, couleur faite du sue des planbout ; voetzoor der monniken zonder overletes , d'herbes.
der , fcherrechoen , sandale.
Sarazijnkruik, o. zeker gewas , holwortel, arisSandelboom, m. Indifche boom, die het fantoloche , f:
delhout oplevert, arbre de sandal, ou san- Sardellennet, o. potinieres, f pl.
Sardijn, yr. zekere kleine haring, (gerookt
tal.
Sandelhout, o. zeker blaauwachtig bout van
beet zip fprot ), sardine , f. Groote
den fandelboom waarvan de apothekers zich
harengade ou harenguiere.
bedienen, santal, ou sandal, bois de sandal. Sardijnennet, o. sardiniare, f. Klein—, socktihre , f:
Sandrak, yr. witte hars, die nit den jeneverboom vloeit , sandal ague.
Sardonijxfteen, m. sardoine, f.
Sanhedrin , m. bij de oude joden , zekere raads- Sargie yr. zekere gekepel-cle wollen flof,
vergadering , beitaande uit 70 leder), en in
serge , —, nog onbereide wol , beige, f:
welke, de hoogepriester voorzat , sanhedrin.
Dunne —, sergette. In — gekleed zijn , etre
vétu, e , de serge.
Sanikel, yr. zeker kruid, nom d'une herbe ,
sanicle.
Sargie-fabrijk , — weverij, yr. fabri4ue de
Sant, m. een heilige , saint , homme saint.
serge, sergerie. Die de fargie maakt , verSantekraam , yr. in de gemeeuzame taal, gekoopt, serger ou sergier.
bagage,
m.
SargiEn, b. n. van fargie gemaakt , de serge,
heele
fait de serge.
Santin, yr. eerie heilige, salute, femme qui
'nine tine vie sainte.
Sarp ; zie Wrang.
Santorie, yr. zeker gewas, duizend guldens- Sarren, b. n. (ik farcle , heb gefard), tergen,
kruid , centauree.
iemands worn gaandc waken, agacer,, irriter,, piquoter, harceler; fig. provoquer, piSap, o. vocht ., 'us m. eau, f., suc, tn. Er
zit geen — in, cela n'a point de set. Er is
coter. Gib moet hem met —, it ne faut pas
Pirriter. Hij heeft haar den ganfchen dag
eel.
—
in
dit
vleesch,
it
y
a
bien
du
suc
y
dans cette viande, cette viande a bien du
gefard , sl 1 a harcelee , picotee , toute la
journee.
suc. Deze fchapenbout heeft veel —, ce
gigot de mouton est plein de jus. Het — Sarring, yr. provocation, agacerie, irritation,
ult. een kruid drukken, exprimer le suc d'une
picotene, j:
herbe. Doze appels hebben veel
geven Sarrer,, m. plaaggeest , terger, harceleur.
(zijn zeer fappig), ces pommes ant Sas, o. fchutfluis, sal,
veel
— met eene fchutbien du joss, resident bien do jus. Deze
deur,, portereau.
zeewoord, tournans
perzik , deze peer , heeft veel
de mer, tn.
, heeft een
aangenaam cette pêche, cette poire a Sasfefras, o. (in de geneesk.)zeker hout,sasbien de Peau, a une eats fort agreable. Het
safras, bois de sassafras , in.
— van eenen citroen , het nit eenen citroen Sasfefrasboom, m. boom, welke het fasfefrat
geperste —, le jus de citron. —, vocht in
oplevert, laurier sassafras.
het menfchelijke ligchaam, humour, f. Het Sasfer,, m. fluiswachter,, commis de la douane
kwaad zit niet in de fappen, het zit in bet
aux ecluses , douanier des ecluses.
bloed, le mal n'est . pas dans les humeurs,
Satan, m. de opperfle der booze geesten, saest dans le sang; zie ook Kwaadfappig. —,
tan , m ; fig. in de volkstaal , als : Een —
in boomen en planten, sive ,f. —dat uit de
van een wijf, nue vraie diablesse. Een
boomen op planten loopt, wanneer men ze
van een vent, un vrai diable.,
fnijdt, lartne, f. Onrijp druiven—, ver. Satansch, b. n. van den fatan, duivelsch,
jus ,
heisch, satanique, tilabellque, infernal.
Verdikt ongekookt —, rob, in.
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Sabslepel, m. lepel, om fans te roeren, eriz;,
Satanfche boosheid, inichatUta sateThiqits
cuiller a sauce, f:
fig. vervaarlijk, fch.rikkelijk, terrible, diabolique, extrémement mdchant, e. bijw. Sauslook , o. sjalotte, f. Kleine uije,
te. Groene
ravigote, f:
d'une maniere diabolique , diaboliqueSauspan , vr. fauskom, sauciere ; zie Sauskom.
ment.
Sater, m. boschgod, bokspoot, satyre, bou- Sauspot , m. pot a faire une sauce, des sauces.
oude wellus- Sauvegarde, yr. (ond. w.) vrijgeleide , sauquin;`fig. Een oude
vegal de.
teling,) un vieux paillard. lage of gemeene potfenmaker,, bouffon. Een misfeluke Sauveren, (ond. w.); zie Redden.
Savelboom, m.Zevenboom. sabine,f. savinier.
—, un bouffon ennuyant.
Satersbek, m. gezigt van eenen rater, visage Savonet, yr. (ond. woord) zeepbal, savonnette , f:
de satyre.
Saterskop , m. kop van eenen rater r tete de Savonetbal, m. zeepbal, savonnette, f.; zie
Savonet.
satyre, f.
Satersneus , m. neus van eenen later, nez d'un Savonetdoos, yr. doos voor eenen favonetbal,
boite a savonnette.
satyre.
poor of voet van eenen Eater, Savooikool, yr. soort van fmakelijke kool,
Saterspoot,
chou de Milan, chou de Savoie, tn.
pied d'un satyre.
Satijn, o. eene glanzige zijden fiof, satin , Scanderen b. w. (ik fcandeerde , heb gefcandeerd),(ond.
'
woord) een vers naar de lengtn. Zoo zacht als doux, ce, comme du
te en kortheid der lettergrepen afmeten , scansatin, comme un satin. Half —, satin cap
der.
fard ou de Bruges.
Satijnachtig, b.‘n. als fatijn, sating , e. doux, Schaaf, yr. werktuig, waarmede men de rowe
oppervlakte van het bout wegneemt , race, comma du satin, comma un satin. Eene
bot ,tn. Boor- of fponning — , guillaume, tn.
fatijnachtige huid, une peau satinie, tine
Breede boor—, feuilleret, m. Rolle blokpeau douce comme du satin.
-, tnouchette , f. Kraal—, mouchette
Satijnen, b. n. van fatijn , de satin. Een —
colombe. Fijne — voor
roue. Kuipers
kleedje , une robe de satin.
Zoet— , recaloir5
lijsten , tarabiscot,
satinaire.
Satijnwever,
Blok—, rabot rind. Steile boor—, raSatineren, b. w. (ik fatineerde, heb gefatihot de bout. Toog—, rabot cintre. Trap—,
neerd), (ond. w.), als fatijn maken , satiguillaume de _bout. Zoet boor—, guillaume
ner; van hier : gefatineerd papier, du parecaler. Rabat—, guillaume a Platte banpier sating , tn.
Satinet, o. dunne fatijnachtige , geflreepte fiof
de. Rij- of ree—, varlope. Tand—, varlope
onglet ou onglde. Roffel—, riflard, vs.
a
satinade
van zijde en boomwol,
Lijst- of raj—, galere. Ruig en boor—,
Satire, yr. (ond. woord ,) fpotfchnft , hekelguillaume a dbaucher • fig. De grove —
dicht , satire.
over iets laten gaan, Ciets met overhaasting
Satiriek, b. n. (on4woord,) fpottend, bijtend,
en flordig afmaken) travailler a la hate.
sat:I-Nue. Zen — werk, un ouvragesatirique.
De fijne — over een werk flrijken , (een
Een fatirieke trek , un trait satirique. Een
werk met orde en netheid volbrengen ,) redichter, un poete satirique. Een —
bijw.
toucher an ouvrage , polar un ouvrage, pashomme
satirique.
un
mensch 9
ser le rabot a un ouvrage.
d'une maniere satirique, satiriquement.
Saucijs, y r. dunne worst van varkensvleesch Schaafbank, vr. ( bij timmerlieden), bank, waarop men fchaaft, itabli, m.
met zout en fpecerijen, saucisse, saucisson, tn. Saucijzen braden, faire rdtir des Schaafbeitel, m. fchaafijzer, o. ijzer in eene
fchaaf, fir du rabot, ferd raturer, tn.
saucisses.
Saucijsbroodje, o. broodje met varkensworst, Schaafkrullen, yr. meerv. fchaaffel , afval van
gefchaafd hoot, planure, f. copeaux, rn. pl.
petit pain a la saucisse, vs.
Schaafmeso. werktuig van onderfcheidene
Saucijsmaker, m. saucissier.
werklieden, om iets door fchaven glad te
Saus, y r. allerlei fap of vocht, bij fpijzen gemaken of te reinigen, couteau a rai der ou
bruikt, om die fmakelijker te maken, sauce.
ratisser, m. (bij boekb.) -racloir,, tn.
Bruine, zoete —, sauce rousse, douce. Uijen
ratissoire,f. (bij iooijers) drayoire, f dcharSterk gekruide —, sauce
—saucexoign.
Spreekw.
Honger
is
de
beste
noir,
m. — (bij leerl.) dare on entire, f.
de haut gat,
(honger is de beste kok , honger maakt Schaaffel, o. fclikafkrullen , planure, f. co.
peaux , tn. pl. —, hetgene van iets afgeraauwe boonen zoet, ) it West sauce que
fchaafd wordt, raclure ratissure, f. (van
d'appetit ; De — is beter dan de visch, (de
vellen,) drayures, f. pl.
kool is de fop niet waardig) la sauce vaut
tnieux que le poisson. In de — doopen, Schaaffpaanders, m. meerv. fchaaffel ; zie
Schaafkrullen.
saucer ;,fcherpe , fierke rdmoulade ou rdmolade; fig. hetgene het genot verhoogt , Schaaffteen , m. (bij de leerl.) quiosse, f
sauce. —, bij tabakshandelaren, zeker wa- Schaaffiroo, o. zekere plant , welker engel
dient, droog zijnde, om te polijsten of
ter, waarmede de tabak wordt bevochtigd,
presle, f Met— poglad te maken,
sauce, sauce du tabac; zie verder Eijer-,
lijsten of gladmaken, pidler.
Mosterd—, enz.
Saufen, b. w. (ik fauste, heb gefaust), er- Schaak, yr. maagden- of vrouwenroof, (in
dezen zin chaos niet meer in gebruik ,) rapt,
gens eenen beteren of den regten finaak aan
enlevement, m.; zie Schaking.
geven , saucer. —, bij tabakshandelaren,
als : Tabak—, preparer le tabac avec de la Schaak , tusfchenwerp. in het fchaakfpel , ichec.
— deu koning, (waarfchuwing , aan den kosauce; fig. doorhalen, rabrouer, chanter sa
ning, dat hij zich 'verplaatfen moet , om
gamtne a q. q.
niec te worden vastgezet,) ichec au roi.
Saufer,, m. degene die faust , celui qui sauce;
— zetten , (vastzetten,) Bonner ichec a,
zie Saufen.
tnettre cn &lac. Een fpel — fpelen, (een
action
de
saucer;
zie
Saufen.
Saufing ., yr.
fpel fchaken ,) jouer aux &bees, jouer tine
Sauskom , yr. fauspan, saucier*. Eene zilvepartie d'echecs.
une saucier* d'argent.
rpn
Schaak*
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Stimakbord, 0. bord tot het fpelen van het
fchaakfpel, echiquier, m.
Schaakmat, b. n. echec et mat. —maken, (den
koning vastzetten ) mater; fig. zich niet
kunnende redden, als: Hij , (hij weet
zich niet te redden , hij is uitgeput , afgemat)
it ne salt pas se tirer d'affaire, it est Opuise
de forces; it est recru.
Schaakpartij , vr. partij op het schaakbord ,
pantie d'echecs.
Schaakfchijf,, yr. fchaakfluk , pike, f: fchaakfclnjven , echecs, m. pl.
Schaakfpel, o. het fpelen op het fchaakbord,
echecs, m. Het — fpelen, jouer aux
echecs. — , fchaakbord met de fiukken,
echiquier et der echecs. Een elpenbeenen
—, des echecs d'ivoire, tn. pl.
Schaakfpeler, m. fchaker, joueur d'echecs. Hij
is een eerfte it est un grand jouer d'echecs , it joue bien aux echecs.
gchaakwerk , o. (fcheepsw.) , redents, tn. pl.
Schaal , yr. ( a) buitenfte oppervlakte , zie
Schil, Schel; Dop, buitenfte plank van
eenen boom, premiere et derniére planche
d'un arbre, dosse. Buitenfte — eener fchildpad , carapace. —, drinkfchaal , drinkbeker,
coupe, tasse.
kleine fchotel, ( meestal
Schaaltje, ) petit plat, tn. ecuelle, ,
een van de twee borden eener weegfchaal,
bassin, (wanneer dezelve van hoot vervaarvaardigd is, ) plateau , rn. De— flaat over,
la balanch-e trebuche; van hier : de geheele
weegfchaal , balance , f. ( in de munt, )
ajoustoir, m.; fig. De — gelijk houden,
(onpartijdig te werk gaan ,) agir sans par.
tialite agir impartialement. fig. In de —Iangen , (in evenwigt hangen ,) etre suspendu,
e. en dquilibre. Dat kan geene — houden;
( dat is te ligt,) cela ne pase pas assez. Die
reden houdt geene —, (die reden is niet
van genoegzaam gewigt , ) cet argument
n'est pas assez fort ; cette raison n'a pas
assez de poids. —, bekken, waarmede men
aan de huizen omgaat, om liefdegaven in te
zamelen , bassin, m. Met de — omgaan ,
(de collecte doen) faire la collecte avec
le bassin. verouderd, teelbal; van hier
in de lage volkstaal ik zal u voor de fchalen fchoppen , ik zal u de fcha pen aan flukken Haan, (ik zal u fchoppen geven, ) je
vous donnerai des coups de pied.
Schaal, yr. eene figuur, afgedeeld
even als eene ladder, welke dient, om de
evenredigheid tusfchen teekeningen en de
geteekende voorwerpen, of te =ten, op
landkaarten , enz., echelle. — of maatflok
( bij mastenmakers ) piquette. Mast — ,
(fcheepsw.) jumelle de malt. Stoot ju.
melle de racage ; defenses de vergue.
Schaalbijter,, m. Schalebijter, scarabee.
Schaalboter, yr. beurre qui se vend en detail, m.
Schaaldier, o. Bier met eene fchaal, animal
a ecailles , animal 4 coquille , crustacee,
testae*, m.
Schaaltje, o. verkl. w., kleine fchaal. Zie
Schaal.
Schaalvisch, m. foort van visfchen , poisson
coquille.
Schaamachtig, b. n. schaamte hebbende , iigt
verlegen, bedeesd, honteux, euse, qui a de
la pudeur, pudique, pudibond. Dit meisje is
zeer
(bezit veel fchaamte , ) cette fille
est toute honteuse,
cette fille a Pair
honteux. Een meisje moet
zijn, (moet
fchaamte hebben ,) une file doit avoir de la
pudeur. Een — kind , un enfant pudibond.
Schaamachtigheid, vr. paw. De mpgdelijke
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—, la pfielesr virginals. De betrustheid,

dat men eene flechte daad heeft gepleegd,
veroorzaakt fchaamte en bet gevoel der zedigheid brengt de — voort, la science d'avoir
une mauvaise action cause la honte, es
fleaitsentiment
de modestie produit la pudeur.
Schaambeen , 0. (in de ontleedk.) (os) pubis, m.
Schaambrok, m. laatfte ituk in eenen fchorel,
morceau honteux.
Schaamdeel, o. meestal enkel in het meerv.
fchaamdeelen, teeldeelen, parties hontettset , nudite f. pl.
Schaanilid, o. teeldeelen eener vrouw; zie
Schaamdeel. —, van eenen man, membre
viril, m. verge, f
Schaamrood, b. n. blozende van fchaamte,
rouge de honte, qui rougit de honte. —worden , rougir de honte. — maken, (doen blozen), faire rougir de honte. Het worden ,' Perubescence, f
Schaamfchoen, m. meerv. fig. als: De — uittrekken , (alle fchaamte afleggen), rononcer
route honte, bannir touts pudeur. De —
uitgetrokken hebben , avoir perdu toute honte; avoir renonce 4 toute pudeur; fam. avoir
toute honte bue.
Schaamte , yr. onaangename aandoening, vet,
zeld. van blozen , veroorzaakt door de zigtbaarheid van onze naaktheid, honte, pudeur.
Van — blozen, rougir de boats. zedigheid , honte, modestie, pudeur,chassete.-,-,
verlegenheid, confusion. —, in den bijbel, naaktheid, nudite. teeldeelen,
parties honteuses, f pl., pubis, penil,mont
de Venus, m. Zijne — bedekken , couvrir
see parties honteuses. Maagdelijke pudeur virginale. Mlle fchaamte verliezen,
fam. se devergander.
Schaamteblos , m. blos, door fchaamte veroorzaakt, rougeur, f.
Schaamtelijk, b. n. die fchaamte bezit, tnodeste , chaste, - pudique. —, bijw. chastement, avec pudeur.
Schaamteloos, b. n. zoncler fchaamte, onbefchaamd , Trona , e. impudent, e. dehonte,
0. devergonde, e. Een gedrag, une conduite effrontee. Eene fchaamtelooze wow*,
une femme Mont*. bijw. fchaamtelooslijk, impudemment, efrontement, sans pudeur.
Schaamtelooze toeftand, defergondement.
Schaamteloosheid , vr. onbefchaamdheid, erfronterie, impudence.
Schaap , o. (a) een viervoetig woldragend
dies, brebis , f mouton; se. Een Spaausek
, merinos , m. Een wild —, moo on, m.
De fchapen hoeden , weiden ., gar der, mener, paitre les brebis, les moutons. Eene
kudde fchapen , un troupeau de brebis.
Spreekw. Een fchurft — fteekt de geheele
kudde aan , (den Hecht mensch bederft een
geheel gezelfcbap), une brebis galeuse gate
tout un troupeau ; it ne faut qu une brebis
galeuse pour infester tout le troupeau. Er
gaan veel tamme of makke fchapen in een
hok, (toegevende lieden verdragen zich gemakkelijk), quand on n'est pas &Pile , on
trouve sans peine a se placer; plusieurs personnes peuvent se placer 14. Men moet de
fchapen fcheren, naar dat zij hebben,
(men moet zich naar perfonen en omflandigheden fchikken), it taut avoir egard aux
personnes, it fact savor bien discerner son
monde. De wolf verilindt de getelde fchapen ook, (welke moeite men zich ook geven moge, om jets te bewaren., men verliest
het toch dikwijls), d brebis complies le loup
les mange,
loop en prod ant. J1ij beet
zij
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ejno fchaapjes gefchoren (hit heeft een aar. Schaapsleder ; zie Schapenleder.
dig ftnivertje overgelegd), 11 a biers fait Schaapftal, ni. fchaapichot, fchaapskooi; zie
Schaapfchot.
ses afaires. Hij heeft zijne fchaapjes op
het drooge , (hij heeft zoo veel overgewon- Schaar, vr, menigte, hoop , doom, bende ,
multitude, troupe, bands, foule, f. grand
nen dat hij leven kan), it pond sur ses oeufl ,
nombre , m. Eene ontelbare — van men-,
it a son pain cuit , i vat a son aise. De
fchen, tine multitude innombrable d'homeene fcheert de fchapen en de andere de
mes; zie Heer—, Vier—.
varkens, (de eene krijgt veel, de andere
weinig), l'un bat les haies et l'autre Arend Schaar, yr. werktuig om te fnijden, betiaande
uit twee op elkander draaij ende bladen, ciPoiseau ; l'un s'enrichit en dormant et l'auseaux, tn. pl., paire de ciseaux , f. Eene
tre se tee pour gagner q. ch.; fig. christen,
fchaar, tine paire de ciseaux des ciseaux,
ten aanzien van zijnen herder, van zijnen
an ciseau. Eene flof met de
' — fnijden,
leeraar, brebis, ouaille, f: Een goed hercooper tine etcffe avec des ciseaux. Waar is
der zorgt voor zijne fchapen, ( een goed
mijne —? ou sent mes ciseaux ? of: est mon
leeraar zorgt voor de leden zijner gemeente), tin bon pasteur a soin de ses ouailles.
ciseau ? De wondheeler heeft hem driemaal
met de — gefneden, le chirurgien ha a
Een verdoold (een afgedwaalde van de
De
donne trois coups de ciseau. De — in jets
leer), tine brebis ou ouaille egaree.
zetten, mettre le ciseau dans tine etpffe ;
fchapen kennen de Clem van hunnen herder,
fpreekw. Daar hangt de — uit, (daar wordt
les ouailles connaissent ld voix de lean pasmen gefneden,) on y est loge a retrille;
teur; fig. dom mensch, bloed, fukkel ; zie
fig. Eenen lap door het oog van de — haBloed, m. blijven of zijn, (aan eenen
len , (wordt van eenen kleermaker gezegd,
koop blijven hangen), etre pris au mot dans
die lappen fteelt0 filouter quelques mot-vn marche qu'on n'avait pas dessein de conceaux d'etoffe. werktuig van onderfcheiclure , acheter sans dessein; fig. kind, als:
dene werklieden , ale: De — van eenen tuinDe onnoozele fchapen, (van kinderen,) les
man , (tuinichaar, heggefchaar,) ciseaux,
pauvres petites creatures , 1. pl. , les pauvres
m. pl. Knip , petits ciseaux. De — van
petits enfants , les pauvres petits , m. pl.;
eenen zilverfmid, cisoir, m. De — van
zie ook Schaapje.
eenen droogfcheerder, forces, f. pl. De —
Schaapachtig, b. n. gelijk een fchaap, van
van eenen koperflager, van muntwerkers,
hier, dom ; zie Schaapsch.
cisailles , f pl. —, aan eenen ploeg, ploegSchaapherder, in. (in Gelderl. fcheper) , berger
fchaar of ijzer, soc, m. meet*. fchapasteur, patre. jonge, kleine—, jonge herder
ren, nijpers van eenen kreeft, pieces, serpastoureau; fig. Onze Heiland is de goede
res , braques , f. pl.
—, die het afgedwaalde fchaap weder te regt
brengt, notre seigneur est le bon pasteur, Schaar, yr. fchaard, fchaarde, breuk; zie
Schaard.
qui ramble la brebis egaree.
fchaapherderin, yr. vrouw of meisje , dat fcha- Schaard, yr. breuk aan een mes, enz. fchaarde, fchaar, bréche , dent. Eene maken,
pen hoedt, bergare. Kleine, jonge —,
fchaarden, ebricher; fig. De fchaarden
pastourelle.
(een gebrek verhelpen,) reparer
Schaapherdershut; zie Herdershut.
an tort ou tine faute. ituk van een geherdersftaf, houlette, f;
Schaapherdersflaf,
broken pot , fcherf, tit , tn.
zie Herdersftaf.
Schaapje, o. lam, verkleinw. van fchaap, Schaarde, yr. fchaard, fchaar ; zie Schaard.
jeune brebis, f. agneau, petit mouton, m. ; Schaardig, b. n. met fchaarden of breuken,
ebriche , e. Een —mes, tin couteau ihreche.
fig. Klein wit wolkje aan de lucht, als: Er
zijn fchaapjes aan de lucht, de lucht is met Schaarijzer, o. zekere foort van hoefijzer,
sorts de fir (4 cheval) compose de deux
fchaapjes bedekt, le temps est tnoutonneux.
branches mobiles , for aplati , fora la moSpr. w. ; zie Schaal,.
de, m.
Schaapluis, vr. zeker dier, tique , f. you de
Schaars, bijw. naauwelijks, ter naauwernood,
brebis, tn.
kariglijk Op eene bekrompene
a peine.
Schaappokken , vr. fchurft der fchapen, clachichement, petihment,, mesquineveau , m. ciavelee, f:
went. -7 onzeker, sans evidence. —, zelSchaapsch , b. n. de mouton, de brebis ; fig.
den , ratement. Hij komt er y vient
zot , dom ,dwaas , sot ,te.—, bijw. sottement.
rarement.
Schaapfchaar, yr. fchaar, waarmede men fchapen fcheert, forces, forcettes, f. pl., ci Schaarsch, b. n. waarvan weinig is, dat weinig gevonden wordt, rare, qui est en peseaux a tondre les brebis , m. pl.
tite quantite. Het geld is thans zeer
Schaapfcheerder, m. tondeur de brebis ou de
l'argent est ties-rare a present. ',Het is —
moutons.
bij ons, nous en avons fort pen. —, gebrek
Schaapfcheren, o. fcheren der fchapen , tonte
aan tie noodzakelijke behoeften hebbende,
des brebis , f. als werkw. tondre.
ale : Een fchaarfche tijd, ( een fchrale tijd, )
Schaapsfchop, ,yr. in Gelderland, herdersftaf,
an temps de dasette, en temps miserable on
houlette.
mauvats.
Schaapfchot , 0. fchaapftal, fchaapskooi, bergenie , f. pare de mouton, bercail , eta- Schaarschheid, yr. zeldzaamheid, rareti , disette , manque , — van levensmiddeble a brebis , f. Schaapskooi, fig. Schoot
len , rarete des decrees. — van geld, raretd
der kerk, bercail d'eglise.
de Pargent, manque d'argent.
Schaapshoofd, o. fchaapskop, tete de brebis,
tete tie mouton, f.; fig. meerv. mouionnail- Schaarflijp, fchaarflijper, iemand, die fcharen, mesfen, enz. flijpt, emouleur. —, inles. Dat komt uit Been (dat komt van
zonderheid die zulks op ftraat doet, rdmougeenen domoor,) cola sort d'une bonne cerleer,, gagne-petit.
velle, cela est Bien imagine.
Schaapskooi, yr. fchaapfchot, fchaapftal; zie Schaarfluer, m. fchaarilijp; zie Schaarflijp.
Schaaritok,
m. (fcheepsw.) dik en fmal flak
Schaapfchot.
hout, tot ftijving van den overloop eens
Schaapskop, m.; zie Schaapshoofd; fig. tot,
fchipe, meery fchaattiokkea, fax de pont,
tOtakap , sot , idiot, imbicille.
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tn. pl. hiloires, vassoles, f pl. surbaux
In. pl.
Schaarflrook, vr. (fcheepsw.) gabarit, m.
Schaarwacht, yr. bende wachten, roede, ronde, f guet, ni.
Schaarwachter,, m. man, die tot eene fchaarwacht behoort, guet, archet du guet.
Schaats, yr. om daarmede op het ijs te loopen , patio,
Hij rijdc eene goede —,
(hij rijdt goed op fchaatfen) it patine bien,
1/ est un bon patineur. Schaatfen rijden,
op fchaatfen rijden, aller a (en) patins,
sur des patins, patiner.
Schaatsband , m. band , waarmede men de
fchaatfen aan den voet vastmaakt , cordon
qui sert 4 attacher les patins aux pieds.
Schaatfenrijden 3 , zie Schaatsiijded.
Schaatfenrijder, m.; zie Schaatsrijder.
Schaatshout , o. bout eener fchaats, fiat ou
bois de patio,
Schaatsijzer, o. fchaatsroede , fer du patin, m.
Schaatsltnt, o. lint; zie Schaatsband.
Schaatsloopen, o. fchaatsrijden; zie Schaats.
rijden.
Schaatslooper,
fchaatsrijder,partineur; zie
Schaatsrijder.
Schaatsloopfter,, vr. fchaatsrijdfler; zie Schaatsrijdfter.
Schaatsriem , m. riem, waarmede men de fchaatfen aan den voet bevestigt, courroie qui
sert a attacher les patins aux pieds.
Schaatsrijden, o. fchaatfenrijden , action de
patiner,
Schaatsrijder, m. fchaatslooper, patineur, celui qui patine.
Schaatsrijdfter, yr. fchaatsloopfter, femme ou
fille qui patine.
Schaatsroede , yr. fchaatsijzer, fer de patin, m.
Schaatsfchoenen , m. meerv. fchoenen zo n der
hielen, welke dienen of gefchikc zijn voor
fchaatsrijders, souliers sans talons, escarpins.
Schab , yr. eenigzins verouderd, flechte mantel,
rok , habit ou manteau tout use , tn.
Schabaat , tusfchenwerp. in de gemeenzame
verkeering, ik zal mij de fchade getroosten,
je serai content, jeine m'en soucierai pas.
Schabberig, b. n. in den gemeenen fpreektrant,
met gefcheurde kleederen , de gueux. Een
— kleed , un habit de gueux. Er — uitzien,
avoir Pair d'un gueux.
Schabbig ; zie Schabberig.
Schabel, vr. voetbankje , zitbankje, escabelle;
zie Voetfchabel of Voetbank.
Schahelle; zie Schabel.
Schabrak , yr. (en o.) zeker paardendek ,
housse , .f:
Schacht , yr. fchaft, naam van verfcheidene
langwerpige dingen, inzonderheid dat gedeelte eener fchrijfpen, dat.gefchikt is, om
tot fchrijven gebruikt te warden , tuyau (de
plume) m ; van bier voor: onvermaakte
peat, plume non taillee. 1k vroeg om eenc
, en niet om eene vermaakte pen , fe detnandais tine plume non taillee et pas tine
plume taillee ; van bier voor fchrijfpen,
plume a ecrire, plume. —, vleugel van eenen
vogel, aile. De duif hangt op hare fchachten , le pigeon pane stir ses ailes. fled
eener pick, Mancha, m. hampe, f. bois de
pipue, tn; van bier voor: de pick zelve,
pique. —, -heel van eenen hellebaard en van
fommige andere dingen , hampe ; hiervan
voor : den hellebaard zelven , hallebarde.
— aan eene zuil, het regtopgaande deel tusfchen den voet en de kap , fut , tronc tn, tige.
aan eene laars dat gedeelte, hetwelk
bet been bedekt, tige.
droogflok, kleer-
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ftok , perche. be -- van bet roes la miche
du gouvernail. ankerftok - zie Anker— voor den Heel eener fpacIe of fchop;
ook koker van het kruishout , douille. —,
mannelijk teellid, mannelijke roede, verge,
f., membre viril, rn.
Schachtenmaker, m. celui qui fait des tiges de
bottes.
Schachtkoker, m. pennenkoker, itui a plumes.
Schachtleder, fchachtleer, o. leer , waarvan
men laarzenfchachten maakt , cuir propre
fare des tiges de buttes, tn.
Schadde , v. eene groene zode, gazon,
—, in fommige flreken , eene foort van
turf, op veenachtige gronden , van de oppervlakte gefloken , tourbe de Marais ,
tourbe superficielle.
Schade, vr. nadeel, verlies, hinder, dommage, tn. pore, f, detriment, Begat, desavantage , etc. tn.; zie Nadeel, Verlies. —
lijden, recevoir du dommage, eprouverune
cela me porte domperte. Dat doet mij
mage. Dat zou eene te groote your mij
zijn, (dat zou een te groot verlies voor
mij wezen , daardoor zou ik te veel verliezen). , il. y aurait crop de perte pour moi.
gefchieden, it ne se
Er zal niets tot uwe
passera rien a votre desavantage. Eene
lijden, (een groot verlies
aanmerlijke
ij den), faireuneperte considerable. Iemand
toebrengen , (hem nadeel doen), nuire
4 q. q. porter prejudice a q. q. — aan zijne
gezondheid lijden, (ziek worden), toinber
malade. aan zijne ziel lijden, (het eeuwige leven niet beErven), étre danini, e.
aan zijnen goeden naamlijden , (zijnen goeden naam verliezeu ), perdie sa reputa,
Lion. Buiten mijne kan ik het niet doen,
(indien ik het doe , moet ik er bij verliezen), fe ne saurais le faire sans y perdre.
Met — verkoopen , (met verlies verkoopen),
vendre a non-prix, vendre avec perte, mevendre. Zonder — van iets afkomen, (er
niets bij veriiezen), sortir d'une affaire bagues sauves; —, nuisance.* — in een bosch
of wood , door het ontijdig hakken of injagen van het vee veroorzaakt, degradation.
Spreekw. Door — worth men wijs, maar
niet rijk ; men moet leeren met — of met
fchande , (men leert door zijne eigene misflagen bet best), on apprend a ses fautes ,
on devient sage ei ses depens. Die de —
heeft , heeft de fchande er bij , (die bet
nadeel lijdt, worth nog uitgelagchen), lee
battus paleront l'amende.
tusfchenw. dat
is jammer, c'est dommage.
Schadebaat ; zie Schabaat.
Schadelijk, b. n. fchade aanbrengend, nadeel
doen, nuisible, dommageabla, pernicieux, euse,
desavantageux, euse, prejudiciable. Een
—e koop , un achat prejudiciable. Eene
—e, verderfelijke leer, zone doctrine pernicieuse. Die onderneming is zeer — voor
hem geweest, cette entreplise lui a etc fore
dommageable. Het vuur en de rook zijn —
voor het a Fe feu et la fumee sent
nuisibles a la rue. Die fpijs is — voor de
gezondheid, ce mets est nuisible, pernicieux
la sante. —, geneigd, om fchade te doen,
tnalicieux, euse, michant, e. pernicieux,
euse, bijw. desavantageusement, permcieusement, d'une maniere nuisible, prejudiciable.
Sehadelijkheid, yr..oalite de ce qui est nuisi-,
ble, etc. malign:fa. De — der lticht, la
tnaligniti de Pair.
$cba,,
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Schadeloos, b. n. geene fchade hebbende, onbefchadigd, zonder fchade , sans dommage,
sans perte, sans perdre, indemnise , e. dedommage, e. (bij de regrsgeleerden) indemne. lemand — houden of ftellen, de
rayer q. q., dedommager q. q., indemnifser
q. q., rendre q. q indemne. Gij zult er
niet — afkomen, (gij zult er bij verliezen ,) vous ne sortitez pas indemne de cette
affaire. Hij is veroordeeld hem — te houden , it est condamne a l'indemniser. —, in
de fcheepvaart en den koophandel, reddeloos, delabre, e. en mauvais etat, en desordre. Het fchip kwam — (reddeloos) binnen , le vaisseau entra tout Mahn'. —,
werkeloos, zonder werk ztjn, als: — looDen (geen werk hebben ,) n'avoir rien
faire, etre sans besogne, aller sans besogne,
etre desoeuvrd, C. oisif, ave.
Schadeloosheid, yr. etat de celui qui a ea
dedommage , etc. tn.
Schadelooshouding, yr. action de defrayer,
etc.; zie Schadeloos houden op Schadeloos.
Schadeftelling, —houding, yr. action de dedommager , compensation , f. dedommage,
ment, to. —, hetgene dient , om iemanci
fchadeloos te ftellen , indemnite.
Schaden, o. w. (ik fchaadde, heb gefckaad),
fchade.' toebrengen, nadeel doen, nuire,
faire tort, causer du on porter dommage,
—,
faire mal. Dat zal uwe gezondheid
cela nuira a votre sante. Baat het niet,
het fchaadt niet; zie Baten ; iron. Het
fchaadt u niet! (het is uwe eigene fchuld,)
vous mdritez cela ! vous ites bien pays ! vous
recevez le salaire qui vous est du ! Het kan
n'y aura point de mal a.
niet
Schadevergoeding , yr. ; zie Schadeloosflelling.
- ontvangen, etre didommage, e. ou indemnise, e.
Schadeverhaling, yr. ; zie Schaverhaling.
(ik fchadigde , heb gefchaSchadigen, o.
digd); zie Schaden ; bijna enkel gebruikelijk in Befchadigen.
chaduw, yr. donker beeld van een ligchaam,
ontflaan door bet ontvangen der lichtftralen , ombre; fig. Bang voor zijne eigene
(grootelijks bevreesd zijn ,) avoir
donkerheid, ombre,
pear de son ombre.
lets in de — leggen, zet.
ombrage,
f
ten , plaatfen, mettre q. ch. a )'ombre. In
tie — gaan liggen, of zitten , of flaan , se
ft:ewe a l'ombre, se mettre a l'abri du soboomen geven eene aangename
leil.
ces arbres font cm bel ombrage. De koele —, )'ombrage frais. — geven , ombrager,
donner de )'ombre, faire de l'ombre. —,
onvolkomen beeld, ombre; fig. Naar eene
grijpen, (den fchijn voor het wezen nemen,) prendre l'apparence pour la verite.
Ons leven gaat vaorbij als eene ons leven is als eene —, notre vie passe comme une
ombre, n'est qu'une ombre 1Vlij blij ft geene —
van hoop over, (in het geheel geene hoop ,)il
y e me reste plus une ombre d'esperance. —,
fchim , ombre, f. faname , tn. (in de leerk.)
Een zwak ibeeld, een aan een ander flechts
onvolkomen gelijk ding, voorbeeld, zinnebeeldige figuur,, type, m. figure. Het paaschlam is de — (de zinnebeeldige figuur) van
jezus Christus, Pagneau pascal est le type
pascal de Jesus Christ; fig. Na den Pharfalifchen flag was Rome flechts tie — eener
republiek, ,apres la bataille de Pharsale
Rome ne fut plus qu?.un faname de republiquo. —,-diepfel in eene fchilderij , ombre,
obscur, that-Oscar 2 W. fig. beicher-
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ming, berchutting, ombre, protection, Glider de — uwer vieugelen , sous )'ombre de
tes ailes.
Schadu-wachtig, b. n. lommerijk, dat fchaduw
geeft , qui donne de l'ombre, ombrage, e.
ombl'eux , se. — geboomte , des arbtes qui
donnent de )'ombre. —, (in de leerk.) zonnebeellig, typique, representatif, ive, emblematique. De fchaduwachtige wet , la lei
typique ou representative.
Schaduwbeeld, o. afbeeldmg van een ligchaam
of van een gezigt, naar de fchaduw gemaakt ,
silhouette, f.
Schaduwen b. w. ( ik fchaduwde, heb ge'
fchaduwd),
in de fchilderkunst, fchaduw
in lets maken, ombrer, donner des ombres
(4 un tableau ); zie Bcfchaduwen. Eene
teekening
ombrer un dessin.
Schaduwgevecht, o. sciamochie, f.
Schaduwhoed, m. hoed , om zich tegen
flralen der zon te dekken, capeline,
Schaduwing, vr. het schaduwen, action d"ombrager.
Schaduwrijk, b. n. dat veel fchaduw of lommer geefc, y a beaucoup d'ombre, qui
donne beaucoup d'omble, ombreux ,se , ombrage, e. Eene —e laan, une allee ombragee.
Eene aangename —e plaats , un ombrage agreable. Deze planten beminnen eene —e plaats
( groeijen best op eene plaats, waar veel
fchaduw is,) ces . plantes aiment )'ombre.
Schaduwwet, o. ( de Godg. ) lei drewnielle.
Schaffen, b. w. (ik fchafce, heb gefchaft ),
bezorgen, maken dat lets plaats hebbe of
verfchijne, procurer, fournir , pourvoir,
donner. Gij most mij geld —, it vous fan:
me fournir ou procurer de Pargent. Ilulp
( hulp doen toekomen, ) procurer die
secours. Raad —, (de noodige middelen
aan de hand geven ,) trouver des moyens.
maken, doer' , verhandelen, verrigten,
faire. Ik heb niets met hem te (niets
uitftaan, ) je n'ai rien a faire, a dimiler avec lui. opdisfchen, servir les
mess ou les viandes. In deze herberg
wordt goed gefchaft , ( goed opgedischt,)
on est bien regale dans cette auberge ;
van bier : eten , -manger. Wit is er
qu'y
manger? Hij kan Lustig
goed fchranfen , wakker eten, ) it
mange bien.
Schaffenaar,, m. die de huishouding waarneemt ;
zie Schaffer.
Schaffer, m. waarnemer eener huishouding,
econome, menager, depensier, administraeter, mangeur.
teur du menage.
Schaffing , yr. action de fournir, f fournissement, m. — van geld, action de fournir de
Pargent.
Sehafgat , o. gat in de-deur eener gevatrgenis,
waardoor het eten worth gereikt , petite
fenêtre dans la ports d'une prison par laquelle on passe les wets,
guichet, m.
Schafklok, yr. klok, welke het etensuur aankondigt, cloche qui avertit qu'il est temps
de diner.
Schaflijst, yr: lijst der fpijzen , welke,gegeten
worden, liste des mess, carte, f: menu, m.
Schafmeester. m. ilmand, die voor de fpijzen
zorgt , fpijsbezorger, maitre d'hatel ; pourvoyeur, etapier. —, op fchepen,proviandmeester, munitionnaire. — in een klooster,
pitancier. —
ele ouden, architriclin.
Schaft ; zie Schacht.
Schaften, b. w. (ik fcluitte, hely gefchaft);
zip $Charelh
Schaff.
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Schaftenaar zie Schaffenaar en Schaffer.
Mit verwonderingswaardige verfcheidenheid
Schafter; zie Schaffer.
van bloemen gefchakeerd, la nature a email•
.Schaftgat ; zie Schafgat.
le ces prairies d'une variete admirable els
fieurs.
Schaftkoker; zie Schachtkoker.
Schaftij d,
etenstijd, temps du repas, m. Schakering, yr. action de bigarrer, nuance,
heure du diner ou du souper,
f., panache, email (des flout s) , m.
Schafting; zie Schaffing.
Schaking, yr. het Ichaken, action de ravir,
Schaftklok; zie Schafklok.
f., rapt , ravissement, enlevement ,
Schaftlijst; zie Schafilist.
Schako, tzako, m. hoofddekfel der foldaten,
Schaftmeester; zie Schafineester.
schako ou tchaco.
Schafttijd; zie Schaftijd..
Schal, m. geluid , galm , gefchal , son, ton;
Schaftvormtg, b. n. scapiforme.
zie Gefchal.
Schagcheraar, m. woekeraar, griveleur, ara- Schalbijter, Schalebijter, m. zekere kever,
be , juif, usurier, grippe-sou, fesse-mathieu.
vliegend hert, zie Schaalbijter.
Schagcheren, o. w. (ik fchagcherde , heb ge- Schalie , yr. lei, deklei, ardoice. Met fchafchagcherd), eenen gewinzuchtigen handel
lieu dekken, couvrir en ardoises. Een dak
drijven, woekeren, faire le métier di usumet fchaliEn beleggen , couvrir un toit d'ar,
rier, griveler.
doises.
Schagcherij, yr. woekerhandel, usure, grive- Schaliedak, o. fchaliEndak , toit (couvert)
lie , gt ivelerie.
d'ardoises, m.
Schagichering, yr. het fchagcheren; zie Schag- Schaliedekker,
leidekker, couvreur en archerij.
doises.
Schakeerder, m. celui qui bigarre, nuance, Schalien, b. n. leijen , d'ardoise, d'ardoiemaille, etc. Zie Schakeren.
ses.
Schakeerfier, yr. celle qui bigarre, etc. Zie Schalk, m. loosaard, quit, bedrieger, fin maSchakeren.
tois , robin, finaud, routier,, homese fin et
$ehakel , y r. fchalm , ring van eene keten of
ruse, espiegle; fam. croqueur,
van eenen ketting, chainon, en. Er is eene Schalk, b. n. fchalksch, loos, guitachtig; zie
— van dien ketting los , i1 y a un chainon
Schalksch.
ditache de cette chaine. — keten; fig. Ver- Schalkachtig, b. n.; zie Schalksch.
band en vervoig eener rede, suite, connex- Schalkachtigheid; zie Schalkschheid.
ion, liaison, f. , fil. tn. De — zijncr Schalkelijk; zie Schalksch.
rede werd afgebroken, it fut interrom- Schalkheid; zie Schalkschheid.
pu dans son discours. maas, van een S_chalknar; zie Hofnar.
net, maille; van hier: zeker vischnet, Schalksch, b. n. fchalk, fchalkachtig, fchalkefchakelnet; zie Schakelnet. Met de —a vishj k , loos , fin, e. rosé, e. matois, e. trifchen , picker aux tramaux.
gaud , e.
bijw. finement , avec ruse.
..Schakelen, b. w. (ik fchakelde, heb gefcha- Schalkschheid, y r. fchalkachtigheid, fchalkkeld) , hechten, verbinden, enchainer,, Tier,
heid, loosheid, finesse, ruse, f. patelinaattacher,, joindre avec des chainons , enge, tn.
chainer ; fig. zijne rede —, ( behoorlijk Schallebijter; zie Schaalbijter.
verbinden), Tier ses irides, Bonner de la liai- Schallen, o. w. (ik fchalde , heb gefcbald),
son el son discours.
klinken, Bonner , tisonncr, retentir , rendre
Schakeling, yr. het fchakelen, action d'enchalun son. De trompetten —, les trompettes
ner, d'attacher, de Tier, de joindre, action
sonnent. Eene fchallende plaats, un lieu
d'attacher avec des chainons , f., enchaineretentissant.
tnent, m.; fig. behoorlukei verbinding , suite, Schalm, m. fchakel eener keten of eens ketliaison , f. fib., enchainement , m. connextings, chainon, Deze ketting is gebroxion.
ken , er zijn twee of drie fchalmen verloSchakelnet,' o. zeker vischnet, fchakel, tra
ren, la chaine s'est rompue, ;1 y a deux on
tramaillon,
:nail , ou tremail ; klein
trois chainons de perdus.
maillades , amairades, f.
brhge, m. sage- Schalmei , vr, zeker blaasfpeeltuig , rietpijpje , chalumeau, m. In Provence gebruikelijk,
tiere ou sigetiaire.
Schakeu , b. w. (ik fchaakte, heb gefchaakt),
galoube ou galoubet. m.
met geweld. wegvoeren , inzonderh. ,een Schalmeifpeler,, m. joueur de chalumeau,
meisje of eene vrouw , ravir, -enlever de Schalonge, yr. fjalot, echalotte,
force. Hij heeft een meisje gefchaakt, it a Schäloos ; 'zie Schadeloos.
enleve une fille. Men fchaakte de kinderen Schamel, b. n. befchaamd, verlegen, honteux, euse; van hier: naakt, niet bedekt,
uit de armen hunner moeder, on ravit les
enfants d'entre les bras de leur mere. —,
nu, e. De fchamele leden, les membres
Een
wow
fcheepsw.,)
vieren,
filer,
larguer.
nus
, m. pl. —, arm, behoeftig, pauvre,
(
indigent, e. neceifiteux, euse. Schamele
faire recourir on affaler tine manoeuvre.
lieden, de pauvres gens. gering, nudeopgijen, carguer.
Sehaken, o. w. (ik fchaakte, heb gefchaakt),
rig , pauvre, humble, miserable, chilly;
het fchaakfpel fpelen, jouer aux Macs. —,
ive. Oader mijn dak, sous mon humble
b. w. als: Eene partij
jouer tine partie
toit, dans ma pauvre cabane. — , eerbaar,
d'echecs.
zedig, modeste, chaste. —, bijw. pauvreSchaker,
iemand die eene vrouw of een
tnent , miserablement.
meisje fchaakt, ravisseur,, qui enleve une Schamelbout, m. moyeu.
fille.
roover, dief, voleur, celui qui Schamelheid, y r. armoede, pauvrete , necessivole q. ch.
tó , indigence, misére. Schaamdeelen , parSchaker, rn. iemand, die het fchaakfpel fpeelt ;
ties honteuses , pl. —, Arbaarheid, chas.
zie Schaakfpeler.
tete, modestie.
Schakeren, b. w. (ik fchakeerde, heb gefcha- Schamellijk; zie Schamel, bijw.
keerd ), mengelen , Verdeelen , bigarrer, Schamen, (zich) wederk. w. fchaamte gewaar
stuancer, nicer, panacher, (van bloemen, )
worden , befchaamd en verlegen worden,
imailkr. De natuur heeft doze weide4 wet
avoir how, lire hotiteux
avoir de
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la confusion. Zich over zijnen varier
emir honte de son pire. Schaamt gij u daarover niet'1 n'avez-vous pas honte de cela?
Ik fchaam mij het te zeggen, j'ai honte de
le dire. Gij moest a dood —, vous devriez
mourir de lionte. ZIch in zijn hart —, mouzich over
rir de honte. Zich eener zaak
(wegens eene zaak befchaamd
eene zaak
zijn ,) avoir honte de q ch., titre honteux,
euse, de q. ch.,
de q. ch. Zich voor
iemt.nd (fctaamte gevoeleri, dat iemand
onze misflagen, eaz. ontdekt heeft,) titre
honteux, euse, de ce qu'un antra a dócouvert nos fautes, etc.
Schamp, y r. zijdehngs nitgeweken houw of
fnede, confusion, legere meurtrisure; zie
Schampfchoot.
Schampettuens, m. meerv. wanden aan de
pl.
mars, garites ,
Schampen , o. W. (het fchampte , is gefchampt),
affchainpen , even raken en afglippen ; e eurer; zie Affchat4en.
Schamper, b. n. fcherp, bits, honend, arrogant, e. dedaigneux, euse, insultant, e.
piquant, e. hautain, tnordicant , e. Iemand
een — antwoord geven , donner a q. q. une
dedaigneuse reponse. —e taal voeren , parler avec dedain. — 5 bijw. avec arrogance, avec dedain, didaigneusemens, arrogamment , aigrement, d'une maniere insultante, durement.
Schamperen, o. w. (ik fchamperde, ben gefchamperd ) 5 zie Schampen.
Schamperheid, yr. arrogance, aigreur, hauteur, f. dedain, no., dureti.
Schampering, vr. het fchamperen; zie Affchamping.
Schamperltjk, bijw. dedaigneusement, etc. Zie
Schamper, bijw.
Schampig, b. n. ligt affchampend, glad, glissant , e.
Schampfchoot, y r. fchampfcheut , fchoot , die
affchamt, coup qui ne fait qu'effleurer, que
riser, que raser, coup qui glisse a cite,
f
In., atteonte legere; fig. zijdelingsche aantijging , fchoot wider water, coup fourre,
coup de langue indirect, m. , ale : Elkander
fchampfchoten geven, se donner des coups
fourres , se dinner des coups de langue indirects.
Schandaal, o. aanfloot , ergernis, scandale
en. m en y r. perfoon die aanfloot of
ergernis geeft, die tot fchande verftrekt
als: Hij is een regte — van zijne familie,
doet zijne familie groote fchande aan,)
cslhij
fait la haute de sa famille.
Schandbord, o. op fcholen een bord , waarop
'
de namen van ondeugende
leerlingen tot
fchande worden gefchygven, ecriteau infatnant ,
Schanddaad, vr. daad, welke tot fchande verfirekt, fchandelijke daad , action infame,
Infanta.
Schande, y r. ftaat van lets, dat gefchonden
is, enkel gebruikelijk in: Te fchande waken, (geheel bederven , ) ruiner, gater,
tlitruire. Een paard te —ridden , ( een paard
geheel afjakkeren ) harasser on surmener un
cheval; en in de gemeene taal: Te flaaa,
(geweldig flaan , armen en beenen aan finkken flaan,) estropier a4 force de coups. Zich
te —loopen, ( zich door hard loopen grootelijks benadeelen ) s'extenuer a force de
counr; fig. Zedelijke misvorming, oneer,
honte, turpitude, f. deshonneur, ignorninie, f. opprobre affront, m. Het is—,
efst lip how, ;dile fc10440 verkregen,
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cacher on honte. Met — bedekt , met -beladen, convert, e. chargé, e. d'ignominie,
d'opprobre. Zijne eigene openbaren
(die aan het ltcht brengen, ) alleguer sa
propre turpitude. Zijne eigene — niet kunnen verbergen, s'afficher. Deze daad zal
hem tot — veritrekken, cette action lui fera
deshonneur. Dat verfirekt hem niet tot —,
cela ne le deshonnore pas. Gtj doet uwe
waardigheid — aan, vous prostituez votre
dignitd. Dat zal hem eeuwig tot — verftrekken, cela le couvrira d'une ignominie
iternelle. — met iets inleggen, (zich fchande met iets op den , pals halen ,) s'attirer
de la honte par q. ch. Te — worden, (befchaamd worden , etre confondu, e, etre accable, e. de konte. Zich lets tot — rekenen , ) dedaigner q. ch. Iemand , te
maken, faire honte a q. q. Spreekw. Zie
Schade. Armoede is geen — 5 (armoede verftrekt geenszins tot oneer,) pauvrete n'est
pas vice. —, onkuischheid , ontucht, dioo/talon.
Schanddek, o. (fcheepsw.) accotar,
Schandekoop b. n. en bijw. in den gemeenz.
zeer) goedkoop,
fpreektr. fchandelijk
(d.
'
voor eenen fpotprijs, 4 fort bon marche ,
vil prix.
Schandelijk, b. n. dat tot fchande verfirekt,
onteerend, honteux, euse, ignominieux,
ewe, whim e. dishonnéte, infame, deshonorant, e. fletrissant,
'
e. indigne. Een —
gedrag, une conduite deshonnéte, honteuse.
Eenen fchandelijken dood flerven, mourir
honteusement. Een fchandeltjke dood, une
wort ignominieuse. Dat is — voor zijn geheele geflacht, cela est ignominieux d toute
sa race. Een — beroep, un commerce infame. Eene fchandelijke daad, (eene fchanddaad), une action infamante, une action
dishonorante, tine infamie. Er ligt iets
fchandelijke in zijne handelwijze , it y a de
la turpitude dans sa maniere d'agir- —,
bijw. honteusement, ignotninieusement , viverlaten,
lainement. Hij heeft ons
nous a vilainement abandonnes.
Schandelijkheid, yr. infamie, turpitude, f.
deshonneur, opprobre, no. —; zie Schande
in de laatfle beteekenis.
Schandgeld , o. geld dat men op eene fchan
delijke wijze verkregen heeft, door eerie
onteerende daad, argent acquis d'une maniere honteuse, indigne , infame, tn. — ,
fpotprijs, vil prix, in. lets voor een ,-koopen, acheter q. ch. a vil prix.
Schandgewaad, o. kleed, dat men iemand tot
fchande aandoet; zie Schandkleed.
Schandhoer, vr. gemeene hoer, lage hoer,
prostitude , coureuse , garce.
Schancljongen, m. knaap, welke gebruikt
wordt, om ontucht te plegen, bardache ,
f awe libertin.
Schandkleed , o. kleed , dat iemand tot fchande
wordt aangedaan, fchandgewaad , habit In; livree de rnisere, f,
famant ,
Schandpaal, m. paal, waaraan miseladigers tot
fchande te pronk worden gezet, kaak, piJoni , poteau , cancan. Men heeft hem een
uur aan den — gefield , on l'a exposé une
keure au pilori. bij de Grieken,
stele.
Schandprijs m. fpotprijs , fchandgeld, vil
prix. lets voor eenen — koopen , acheter
q. ch. a vil prix.
Schandflraf, yr. onteerende firaf, partition
honteuse, peine infamante.
Schandteekcn, o, teeken dat tot fchande veritrekt t
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marque d'infamie, note honteuse,
firelit
d'infamie, f
Schandteekenen , b. w. (ik fchandteekende , heb
gefchandteekend) , met een fchandteeken
merken, noter ou marquer d'infamie, fletrir.
Schandvlek, yr. vlek die lets fchendt, tache,
tache d'infamie , infamation; fig. fiettissure , f. opprobre, m. ; fig. Schandelijk-niensch
mensch zonder eer, opprobre , deshonneur,
tn. Zij is eene voor haar geflacht, (zlJ
verflrekt haar geflacht tot fchande,)
est la honte de sa famille, elle est l'opprobre de sa famille.
Schandvlekken, b. w. (ik fchandvlekte , heb
gefchandvlekt), met fchande bedekken, convrir d'opprobre, de honte,dishonorer , prostituer, noter d'infamie.
Schans, vr. in den vestingbouw, verfchanfing,
fort, m. forteresse. 'Wjjk—, gefloten veldwerk , meest vierhoekig, redoute. Veld— ,
fort de campagne. Eene flerre—, met nitflekende punten 5 ) un fort a etoiles. Kleine
—, petit fort, fortin. Verborgene —, re
duit, m. ftadswal, inzonderheid te
Amflerdam, rempart, m.; van daar het fpr.
w. Oude paarden jaagt men achter de —,
(degenen, die ons met meer dienen kunnen , worden verfmaad, ) on ne fait plus de
cas de ceux qui ne peuvent plus servir. —,
op fchepen, fterkte der fluurplecht, galllard tie derriere , chateau de derriere de
poupe, (lunette, tillac ,
Sclanfen, b. w. (ik fchanfle , heb gefchanst);
zie-het meer gebruikelijke Verfchanfen.
Schansgraver, m. in den vestingbouw, pionnier, travailleur.
bijieman (bij milit.)
sapeur; gastadeur.
Schanskleed, o. (meerv. fchanskleeden) feheepswoord , kleed dat men ter beveiliging voor
de vijandelijke kogels aan de fchans fpant,
pavots, no. toile de prelat, de bastingage, pavesade, bastingue, .f. paviers,
m. pl. (1-cheepsw.) Vlaggen bij feestdagen
met fchanskleeden dekken , pavotser, pavier.
Schanskorf, m. met aarde gevulde korf, waarachter men zich tegen het vijandelijke gefchut verbergt, gabion. , Dek—, gabton force. Bedekking met fchanskorven, gabionade, f.
Schanslooper, m. zeemansk 'apot, capot, m.;
fig. oud paard, nude knol, haridelle, mechante rosse, mazette, f. foort van
wijden jas, voorheen in gebruik, esphce de
grand surtout , capote tie marin, f.
Schausloopfier, yr. gemeene hoer, firaathoer,
legerhoer, coureuse de remparts, paillasse
de corps de garde.
Schansnet, v. (op fchepen) vinkenet, filet de
bastingnage,
Schap , 0. in Gelderland, plank, cm lets op
te zetten, tablette, f ais, m. planche, f.
De fchappen in eene boekenkas , les tablettes d'un biblotheque.
Schapenband, m. band van fchapenlebr voor
een boek, reliure en basane, f Een boek
met eeneti un livre retie en basane. In
cenen — binden, relier en basane.,
Schapenboter,5 yr. boter van fchapenmelk , beurre de Fait de brebis,
Schapenbout, m. - voor- of achterbout'van een
fchaap , gigot de mouton, tn. Blanche de mouton, f.
Schapenfokkerij ; zie Schapenteelt.
Schapenhok, o. fchaapskooi, etable d brebis,
bergerie,
bercail,
(op fcbepen)
pare a bestiaux
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Schapenkaas, vr. kaas van fchapenmelk-, fromage de lait de brebis, m.
Schapenkeutel, m. drek van fchapen, crottin,
crotte de brebis, f.
Schapenleder, o. bereid fchapenvel , basane,
f. gekleurd
alude, f. Dun , fijn
Canepin ,
In — buiden, relier en basane.
Schapenleer, o. zie Schapenleder.
Schapenlever, yr. lever van een fchaap, foie
tie brebis, m.
Schapenlong, y r. long van een fchaap , penmen de brebis, m.mou de mouton.
Schapenluis, yr. luis, welke bij de fchapen
gevonden wordt, teek, you do be ebis m.
tique.
Schapenmarkt, yr. marche aux brebis, m.
Schapenmelk , yr. melk der ooijen, lait de
brebis, m.
Schapenmest, m. mest van fchapen, fumier de
de brebis, m. crotte de brebis, f crottin do
brebis.
Schapenmist ; zie Schapenmest.
Schapennat, o. nat van fchapenvleesch, bouillon de mouton, m.
Schapenongel, m. en o. fchapenvet, graisse
tie mouton (4 faire des chandelles), f. suif
de mouton.
Schapenparkement, o. fchapenvel tot parkement bereid, parchemin, m.
Schapenpens, vr. pens van een fchaap, tripes
de mouton, f. pl.
Schapenperkement, o. ale Schapenparkement.
Schapenpoot, poot van een fchaap, pied
de mouton.
Schapenfchonder, m. fchouder van een fchaap,
epaule de mouton, f.
Schapenflal, m. fchaapskooi, fchapenhok; zie
Schapenhok.
Schapenteelt, yr. fchapenfokkerij entretien
des brebis, tn.
Schapenvacht, yr. yacht van een fchaap,peau
de mouton ; zie Vacht.
Schapenvei, o. vel van een fchaap, peau de
brebis ,
Schapenvet, o. vet van een fchaap, graisse
de mouton , f:
Schapenvleesch, o. vleesch van een fchaap,
mouton, m. chair de brebis , f
Schapenvlies, o. vlies van een fchaap, toison
de brebis , toison de mouton, f.
Schapenvoer, o. voeder voor fchapen, fourrage pour les brebis, tn. nourriture poor les
brebis, f:
Schapenwei, yr. wei van fchapenmelk, petit
lait de brebis, de mouton, m.
Schapenweide, yr. weide voor fchapen, pacage_pour les brebis, tn.
Schapenwol, yr. wol van fchapen, lane de
brebis, laine de mouton.
Schaper, in. in Gelderland fcheper genoemd,
fchaapherder, berger; zie Schaapherder.
Schappellik, b. n. redelijk, tamelijk goed,
passable, .raisonnable.
bijw. passablemeet, assez bien.
Schappelijkheid, vr. dragelijkheid, qualite pas-,
sable , raisonnable, f. etat raisonnabk,
conversance.
Schapraai , vr. fchaprade, etenskas ; zie Schaprade.
Schapracle, yr. Schapraai, etenskas, gardemanger, dipense.
Schar, yr. zekere foort van platvisch, carre,
let , m.
Scharbier o. dun bier, petite biere, f. ; fpreekw.
Hij betert als — op den tap, (htj wordt hoe
longer hoe fiechter) it va tie mal en pis.
Scharen,
w. (ik Colaarcie heti gefchaard),
in
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in orde fchikken , rangfchikken, ranger,
mon cher ! ma chere! man , coeur!
(in het krijgswezen, van troepen), ranger
Hen aim& , mon petit coeur! mon cher
en ordre de bataille.
marl! ma there femme ! mon cher epoux !
&haring, yr. action de ranger , action de ranma there epouse ! voorraad van kostbare
ger en ordre de bataille.
dingen , inzonderheid van geld, tresor.
Schirlaken , o. eene helderroode , fijne ftof,
Schatten vergaderen, verzamelen, amasser
icarlate,
des tresors on des richesses ; fig. Waar uw —
Scharlakenbezie, vr. karmes, m. graine d'eis, (daar) is ook uw hart, /à est votre trecarlate.
sor , la est votre coeur.
Scharlakenkleur,, yr. fraaije helderroode kleur,, Schatbaar, b. n. dat gefchat kan worden, ce
couleur d'ecarlate, ecarlate.
qui pent titre estime, e. , appreciable; van
Scharlakenkleurig, b. n. couleur d'ecarlate,
bier : kostbaar,„van groote waarde, estimaicarlate.
kle , digne, excellent, e. fchattingpligScharlakenkoorts, yr. roodvonk, p y re scartig, etinsbaar,, tributaire, contribuable,
latine ou ecarlatine.
taillable.
Scharlakenrood, b. n. fcharlakenkleurig, cou- Schatbewaarder,
fchatmeester, thefaurier,
leur d'ecarlate, rouge d'ecarlate.
tresorier.
Scharlakensch, b. n. van fcharlaken, d'ecar- Schateren , o.
(ik fchaterde, heb gefchaterd), weergalmen , retentir. Hare Item
Thte, fait, e. d'ecarlate.
fchaterde , sa voix retentissait.
Scharlakenverwer, m. teintu: ier en icarlate,
laidkeels lagchen , als: Lagchen dat het fchatert
du grand teint.
of van lagchen &later de :ire, rire,aux
Scharlakenwever,
ouvrier qui fait de Peeclats, Tire a gorge deployee, se pamer de
carlate.
rite. Bij die woorden begon zij te — van
Scharlei, yr. zeker kruid met fcharlakenroode
lagchen,
d ces mots elle eclatalt de rite.
orvale
ou
toute
bonne
,f,
ortnin,m.
bladen,
Een fchaterende item une voix
Scharluin, m. weinig gebruikelijk , fchobbejak,
coquin , gueux, sceldrat,
Scliatering, vr, action de
' retentir, f. —, eclats
de rite, no. pl.
Scharminkel, m. lang en mager mensch, m.
Schatgraver,
fam.flandrin.
chercheur de tresors caches,
adepte.
Scharmutfelen , o. w. (ik fcharmutfelde, heb
gefcharmutfeld), een gevecht leveren tus- Schatkamer,, yr. plaats, waar iemands fchatten
fchen kleine hoopen, escarmouclzer combatbewaard worden , tresor, chambre du
'
den
tre Ear escarmouches. Zij fchermutfelden
tresor, chambre de Pepargne. De koninklijke, vorflelijke —, le tresor royal, le fist.
ganichen dag, ih escarmouchaient toute la
m.; fig. van kunstwerken en dergelij ke , kajournee.
binet, cubine.t des beaux arts ; des ant:quads ,
Schermutfeling, yr. action d'escarmoucher,,
on. — van den grooten heer, kazine.
escarmouche. Hij verloor veel yolk in verfcheidene fchermutfelingen, id perdit beau- 'Schatkist , vr. openbare fchat, tresor public,
m., epargne, caisse publique.
coup de monde dans plusieurs escarmouSchatmeester 0, fchatbewaarder, tresorier.
ches.
Scharnier, o. foort van hengfel aan doozen, SchatmeesterfChap o, ambt van fchatmeester,
tresorerie, charge de tresorier, f.
enz. charniere, f. fcharnieren om het roer
Schatrojk , b. n, ongemeen rijk, puissamment
te hangen (op fchepen) vertenelles,
pl.
riche , fort , tresriche , fort opulent , e. Een
Scharre; zie Schar.
—man , un homme aux ecus ; fig. cousu d'or.
Scharrebier ; zie Scharbier.
Indien hij — ware , s'il etalt ,&t riche.
Scharrelbeenen, o. w. ( ik fcharrelbeende,
heb gefcharrelbeend ), de beenen wijd van Scliatiler, yr. femme qui appiecie, priseuse,
appreciatrice.
een zetten , fchrijbeencn ecarguiller les
Schatten , b. w. (ik fchattede, heb gefchat),
jambes.
daarvoor houden , op waarfchijnlijke gronScharrelen, w. (ik fcharrelde, heb gefcharden, getal, gewigt, of waarde bepalen,
reld), kribben, gratter. De hoenders — in
estimer, croire, penser, presumer. Men
de aarde , les poules grattent dans la terre.
fchat dezen manop eene ton gouds,(men lion&
fleepvoetend gahn de voeten over den
het er voor, dat hij eene ton gouds (fzoo,000)
grond flepen, trainer les jambes. Zij kwabezit,) on estime cet homme riche d'une tonmen naar ons toe —, ils se trainaient
ne d'or. Hoe oud fchat gij dien man ? ( hoe oud
vers nous. —, b. w. als: Te zamen —,
denkt gij wel, dat hij is?) quel age croyezbijeen (bij een krabben , bij een zame•
vous que pent avoir cet homme-la? waarlen, ) amasser. Geld te zamen —, amasser
deren , de waarde van lets bepalen of opde Pargent (par une epargne sordide).
, la vageven, estimer, priser,Weterminer
Scharren, o-. en b. w. (ik fcharde, heb geleur de, taxer, evaluer, apprecier, arbifchard ), bijna buiten gebruik; zie Schartrer. Hoe hoog fchat gij dit horologie?
relen.
( hoe veel denkt gij , dat het waard is?)
Schat, m. voorraad, menigte van dingen ,
combien prisez-v.ous cette montre? Het brood
groote hoeveelheid , (inzonderheid van din- 9 (den prijs van hetzelve vastflellen,.) tagen , waaraan waarde gehecht worth,) amas,
xer le pain. Een goed op honderd duizend
ws., provision, quantite , f., nombre , grand
gulden —, evaluer une terre ii cent
nombre, in. Eenen — (eenen grooten voormille forms ; van hier: fchatting opraad) van geld bezitten, possider tine quantite prodigieuse d'argent; fig. Hij bezit
leggen, taxer. Men heeft mij te hoog
gefchat , on m'a surtaxe ; fig. op prijs ftelteenen — van geleerdheid, (hij is ongemeen
len , hoogachten , estimer, faire beaucoup
geleerd,) it est fort savant. —, elk ding ,
de cas de. Hij wordt van iedereen gefchat,
betwelk men zorgzuldig bewaart, tresor.
tout le monde Pestime. Men fchat hem voor
De gezondheid is de beste n'y a tie
tresor que la sante. Een waar vriend is een
cell' wijzen man, on le repute homme sage,
groote
un veritable ami est un grand Schatter, m. degene , die de waard van lets
tresor.
bepaalt, taxateur, triseur, estimateur, ap, in eene ,
beteekenis
preciateur, De prip dezer koopwaxen is
als : lYlijn
mijn fchate ( mij g lief: )
door
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door 'ithOttrs bepaald, ces marchandisel °tit
ete estimees et mises a prix par des appreciateurs.
Schatring, yr. het fchatten , action d'estimer,
etc. ; pt isie , estimation , evaluation , taxation , vertilation. Ik laat het aankomen op
de — van cleskundigen, je m'en reporte
l'estimation des expers ; zie Schatten. —,
belasting, contribution, cotisation, imposition, charge, taille, f: , droit, impet, tn.
Te hooge
surtaux, m.
Schattingbaar, b. n. fchattingpligtig, tributaire, contribuable, contributif, ive* ; zie
Cijnsbaar.
Schactingpenning, m. fchatting, die men betaalt, contribution, taxe, f. denier d'imptit,
de taxe, m.
Schattingpligtig, b. n. fchattingbaar, contribuable. De fchattingpligtigen, les contribuables.
Schattingfchuldig, b, n, tributaire, contribuable; zie Schattingbaar.
Schaveelen, o. w. (ik fchaveelde, heb gefchaveeld), plaats maken, opfchikken, infchikken , faire en peu de place, se ranger un
pen, cider; fig. Het begint wat te —, (het
begint een weinig te fchikken cela va as-,
sez bien. — (fcheepswoord) als : De fchepen —, debdeler. De wind begint te —,
(hij begint goed te waaijen, le vent s'adonne. —, b. w. (fcheepswoord) als: De zeilen —, ( de zeileu rigten ) orienter les
voiles.
Schayeeling, vr. action de ceder, etc., zie
Schaveelen. infchikkelijkheid, complaisance, condescendance.
Schaveling, m. hetgene van lets afgefchaafd
worth; zie Schaaffel.
Schaven, b. w. (ik fc,haafde, heb gefchaafd),
met eene fchaaf glad waken, (bij timmerheden), raboter, rendre uni, e. avec le rabot,
planer, doler. In den haak ( met de
fchaaf haaksch (zie Haaksch) maken ,)equarrir avec le rabot. Glad —, (met de fchaaf
glad maken ) recaler. Eene plank glad —,
recaler une planche. bij looijers, huiden , Yellen affchrabben, ratisser, parer,
quiosser des peaux. Het — van leder, le
quiossage. Peterseliewortels — , ratisser
des racines de persil. lk heb het vel van
mijn been gefchaafd, ( gefchuurd, ) je me
suss ecorche la jambe. Onze fchuiten \Touren fchavende (rakelings) voorbij elkauder,
Taos barques se touchaient. Ergens met den
arm over —, toucher ou frotter du bras;
fig. befchaven, verbeteren , overzien, nazien, limer, repasser, perfectionner, retoucher, polir. 1k heb aan dat vers wat te —
gehad , eu beaucoup de peine a limer ce
vers. Dat werk moet nog wat gefchaafd
worden, it fans encore linter un peu set
ouvtage. Dit boek moet nog wat gefchiafd
worden, it Taut que ce Uwe soft encore un
pen retouche. (fcheepsw. ) Dit touwwerk
fchaaft, fchuurt aan itukken, ce cordage se
rague.
Schavergoeding; zie Schadtvergoeding.
Schaverhaling, yr. gelijke vergelding, represallies. f. pl. zie Schadeverhaling en Schadevergoeding. Brieven van —, ( brieven , waarbij iemand veroorloofd words, om zijne fchade te yerhalen)Vettres de marque (par lesquelles on est autorise a s'indemniser de ses
pertes sur Pennemi), f pl.
Behaving , yr. action de raboter, etc. zie
Schaven; fig. action de limer, de perfection.
'ler, de repasser , de polio. , etc.
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Schavot, o. otilings elke ftellaadje , (bier en
daar nog niet geheel in onbruik); waarvan
nog thans voor fnijderstafel, etabli (de taillour), m. fiellaadje , waarop boosdoenders te regt gefteld worden, echafaud,
Op het — Ilerven, (door beulshanden omkomen), mourir stir un ichafiud.
Schavotdanfer, m. degene welke op een fchavot gegeeseld worth, homme qui souffre la
peine tin fouet sur Pichafaud.
Schavotdaniter, yr. meisje of vrouw, die op
een fchavot eene geefeling ondergaat, fills
ou femme qui souffle la peine du fouet sur
Pechafaud.
Schavotkleur, yr. donkerroode kleur, rouge.
tres-fonci , tn.
Schavdtpaal , m. paal , waaraan op een fchavot
boosdoenders gegeefeld worden, — fink,
pilori.
Schavotfpringer, m. fpotnaam voor eenen
kleermaker, knipluis, pique pou, bailleur.
Schavotteren, b. w. (ik fchavotteerde, heb,
gefchavotteerd), op het fchavot -brengeu,
openhjk te regt flellen , exposer publiquement
sur un echafatad; fig. onteeren, te fchande
maken, diffamer, fietrir, dishonorer.
Schavottering, yr. action d'exposer publiquement, exposition sur Pechafaud, f; fig.
deshonneur,, affront, tn.
Schavuit , m. deugniet, fchelm , pendard , frt.
pon, scilirat, h'omme de 'dant.
Schavuitenfluk, o. fchelmerij , fchelmituk,
fchavuitenituk, friponnerie, coquinerie, f.
tour de fripon, tn.
Schavuitenwerk, o; zie Schavnitenfluk.
Schedel, m. het bovenlie gedeelte van het
hoofd, tusfchen het voor- en achterhoofd.?
herfenpan , bekkeneel, crane, m. fig. Hu
heeft niet veel in zijnen
(hij weet niec
\Teel) it n'est pas tras-savant. hoofd,
site, f: Het daalde op zijnen — neer, it
tombait sur sa tete.
Schedelboor, yr. trepaneerboor, trepan, m;
zie Trepaneerboor.
Schedelhutd, yr. fchedelvlies, epicrane, tn.
Schedelleer,, yr. De — van Gall , om nit de verhevenheden , enz. van iemands fchedel over
iemands aard , enz. te oordeeleu , crdnalogie.
Schee , yr. (elders fchei) ; zie het betere
Scheede.
Scheede, yr. eene holle bekleeding, inzonderheicl voor fcherpe dingen ; zoo als voor mes-.
fen , fcharen, degens, enz., gaine de con.
teau, f. (van eenen degen), fourreau d'er
Een mes in de — 1treken, engainer-pe,m.
un couteau. Eene fchaar met tie — , des
ciseaux avec lour gaine, en etui. IJzeren—,
fourreau en tole., n:. Den degen nit de trekken (waarvoor men meer algemeen zegt s
Den degen trekken), degainer, titer Pipee
( du fourreau ou hors du fourreau). Den
degen weder in de — fleken, (den degen
weder opileken ,) rengainer, remettre l'epee dans le fourreau; fig. (den ftrijd vaarwel zeggen ,) pendre les artnes au croc;
terminer la guerre, finir la guerre, la dispute. —, in de ontleedkunde , moederfcheecle , zeker langwerpige koker aan den hals
der baarmoeder, vagin, tn. valve,
omkleedfel van boonen, enz. gousse, f:
Scheedemaker, m. werkmau die fcheeden maakt,
eerok, m. (bekleedfel der moederfcheeScgh:eindir.
de, (in de ontleedkunde ,) tunique vaginale,
tunique elytroido, f
Scheedevlies, o. bekleedfel der ittoederfchee de; zie Scheederok,
Scheell
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Scheef, b. n. en bijw. (ce) van de behoorlijke
rigting afwijkende, Ichuins, oblique , qui
n'est point droit , e. Eene fcheeve lijn ,
une ligne oblique, (in de bouwkunde,) divers, e. Een fcheeve hoek, un angle oblique. Een — vlak, un plan oblique. Deze
kamer is —, cette chambre est toute de guingois. Deze trap is —, cet escalier est gauche. Deze zuil flaat cette colonne eJt de
biais, cette colonne biaise. De tafel flaat
la table est de travers. Alles zit hem —
aan het by, it est habilló tout de guingois.
Uwe prutk zit —, votre perruque est de
ce carosse est
travers. Deze koets hangt
veal suspendu. Deze muur flaat ce mar
est divers. Men heeft dezen balk — gezet,
en a diverse cette poutre. — gaan , ( bij
timmerl.) cornaikler. De pen gaat — to het
gat, le tenon cornaille dates la mortaise —,
uit den haak, tortu, e. inigal, e. Dit hout
is — getrokken , ce bois est tout tortu. Deze man heeft fcheeve beenen, cet homme a
les jambes tortues. — bout , du bois gauche.
`Dit meisje is—, cette file' est tortue. Eenen
fcheeven nek hebben, avoir un totticolis ;
fig. Eenen fcheeven mond trekken, eenen
fcheeven mond zetten, tordre la bouche ;
fig. Verkeerd , ongerijmd, biscornu, e.
fcheeve begrippen, des idees biscornues ,
de travels, de
f. pl. —, bijw. obliquement,
biais , etc. fchrijven, icrire de travet-s ;
fig. De zaak gaat ( gaat niet goed), l'affaire va veal , pas ti souhait 7 les affaires vont
de travers ; zie verder Schuins.
Sche#heen, m. en yr. perfoon met fcheeve
beenen, personne qui a les jambes fortues, f.
Scheefbek, m. en yr. perfoon die eenen fcheey en bek of mond heeft, personne qui a la
bouche de travers, f., la bouche torse.
Scheefhals m. en yr. perfoon met eenen
fcheeven hall of nek, personne qui a un torticolis ,c f.
Scheefhei I, yr. obligate, f. guingois, biais,
on. De — eener ten, l'obliquite d'une ligne.
Men heeft de — van deze kamer, door een
affchutfel verborgen, on a cache le guingois,
de cette chambre par une cloison.
Scheefhoekig , b. n. (in de ibeetkuntle) fcheeve
hoeken hebbende, qui a des angles obliques,
a angles obliques, obliquangle. Eene fcheefachtige figuur, tine figure 4 angles obliques.
5cheefnek, m. en yr. perfoon met eenen fcheeyen nek; zie Scheefhals.
5cheetheus, m. en yr. perfoon met eenen
fcheeven neus , personne qui a le, nez tortu , f.
Scheefte , yr. fcheefheici, fchuinte ; zie Scheefheid.
Scheefvoet, tn. en vr. perfoon met fcheeve
voeten ,horrelvoet, personne qui a les pieds
tortus , pied bot , pied ears.
Scheel, b. n. en bijw. fcheef, nit den haak,
de travers, gauche. Dat hout is — getrokken,
ce bois a gauche; van bier : fcheef ziende ,
louche, bigle, qui regarde de tra5iers, strabite.
Bij is —, it est lofiche,ilbtgle. Een gezigt, un regard louche. — zien, loucher,,
bigler ; fig. 'Over iets — zien, (iets met
fcheele of nijdige oogen aanzien ,) regarder q. ch. de mauvais oeil, regarder q. ch.
avec indignation on avec envie. Dat zal
maar fcheele oogen geven, (dat zal maar
uijd, ongefloegen , verwekken,) cela causera, excitera, de la jalousie, du miconteIemand met fcheele oogen aanzien ,)
egarder q. q. do :ravers , regarder q. q. avec
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des yeux d'eni,le. Scheele wip! ( fcheldwoord) vilain bigle! Scheele hoofdpijn;
zie Scheelhoofdpijn.
Scheel, o. bijkans verouderd, verfchil, difference, f.
Scheel, o. clekfel, (hier en daar nog gebruikelij k) couvercle ,m.
Scheel, o. (ce) haarfcheel, valsch haarvlechtfel , tour de cheveux , en trousse, f:
Scheelaard, m., fcneel man , louche, bigle.
Scheelachtig, b. n. een weinig fcheel,
pea louche ou bigle.
Scheelen , b. w. (ik fcheelde, heb gefcheeld) ;
fcheiden
inzonderheid de haren, separer
(les cheveux).
fchoon maken, reinigen , zuiveren, als: Darmen
eider des
boyaux.
Scheellieid, yr. etat d'une personae louche,
Scheelhoofdpijn, vr. pip; in bet halve hoofd,
migraine, f.
Scheeling, yr. action de separer, separation.
— der darmen, action de 'dicier lee boyaux,
raclerie. Scheel kuken, of zien, o. louchemeat, strabisme, m. vise louche, f.
Scheelnaald, yr. fcheelpriem , haarnaald,
aiguille a cheveux, f.
Scheeloog, m. en vr. iemand die fcheel ziet,
personae louche ou bigle, strabite.
Scheelpriem, m. fcheelnaald, aiguille a cheveux, f.
Scheelte, yr. obliquite, f. biais,
Scheelvet, o. vet, dat bij het fcheeven der
darmen verkregen worth, klarm yet, graisse
raflie des boyaux , rdclure de boyaux, .1;
ratis, tn.
Scheen, yr. (ce) het voorste fcherpe deel van
het been, tusfchen de knie en den voet, de.
vant de la jambe , m. lemand your de fcheenen
fchoppen, Bonner des coups de pied devant
les jambes de q. (q.; fig. Zijne fcheenen
flooten , (bet hoofd ltooten, in zijn oogmerk met wel Hagen,) manquer son coup,
ne pas reussir dans ses entteprises. Iemand
iets voor de fcheenen werpen , (iemand verwijtingen over iets doen ,) reprocher q. ch.
a q. q. , faire des reproches a q.q. Dat
zal hem voor fcheenen fpringen, (dat zal
hem tot nadeel of fchande verfliekken,) cela tournera a son disavantage ,cela tournera
son dishonneur, it ne s'attend pas 4 Bela.
Eene blasuwe loopen , (een blaauwtje
loopen ; door een meisje afgewezen warden,)
essuyer un refus de la part d'une maittesse;
zie Blaauwtje. He; hard voor zijne fcheenen hebben , (het leer kwaad hebben ,) titre
fort embarrassi , e. tenir le leap par les
oreilles. Iemand het vuur ea aan de fcheenen leggen , (het iemand moeijeiijk maken,
hem clerk dringen,) presser q. q. fort, lei
causer de la peine.
boep van eenen ring,
anneau (d'une bague), m.
Lange halfmonde ijzeren bladen van een Welke
ter bedekking van armen en beenen dienen,
Armfcheenen en Beenfcheenen , brassards et
cuissards ors tassettes.
bij fmeden , ijzeren
band, bande (de fer). — (btj boekd.)
Scheen, verl. t. van Schijnen.
Scheenbeen, o. fcheenpijp, os (interieur) de
la jambe, tn. (in de ontleedk.) , tibia, m.
Scheenbordje, o. fche-epsplankje, dat men
voor de fcheenen bindt tegen het your,
_petit bois qui fert 4 couvrir les jambes pour
les garter du feu, tn.
Scheenijzers, o. w. meerv. Beenijzers, been•
fchroeven , zeker ftraftnig, waarin de misdadigers met de beenen gefloten werden ,

brodequins,

pl.

Scheeu.
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heenpijp, vr. fcheenbeen, os de la jambe, Scheepskiel, vr. bodine, quille.
(bij oiitleedkundigen ,) tibia, m.
Scheepskist , yr. kist ter berging van goedere n
Schegnplank , yr. fcheenbordje ; zie Scheenop een fchip , cope de matelot,- m.
bordje.
meerv. fcheenplanken, fcheen- Scheepskok , m. kok op een fchip , cog cuiijzers, fcheenfchroeven ; zie Scheenijzers.
sinner de vaisseau.
Scheenfchroeven , yr. meerv. , zie Scheeniizers. Scheepskost, m. gewone kost aan boord, orScheenzadel , m. zad.el , voor lastdieren , bat
dinaire de vaisseau.
(pour souses sortes de bites de somme).
Scheepskrijgsraad m. fcheepsraad , krijgsraad
Scheep , o. fchip , verouderd , behalve in Beniop een fchip, conseil de guerre d'un vaisseau.
ge uitdrukkingen en in zamenftellingen als : Scheepbkroon, yr. kroon op een fchip , cou( te)
gaan , ( zich aan boord van een fchip
ronne navale, couronne rostrale.
begeven ) s'embarquer, aller a bord. — Scheepsiading, yr. lading van een fchip , .cha.
tt
zijn , te
zijn , (aan boord zijn ,) etre a
ge d'un vaisseau, cargaison, navde. Eeno
bord (d'un vaisseau ,)
komen , venir a bond.
— kalk , une navie de chaux.
doen ( in een fchip doen , infchepen ,) em- scheepslantaarn , fcheepslantaren, lantaren op
harper. Scheep ! Scheep ! a bord ! a hood !
een fchip ; yr. fanal de vaisseau, m.
fig. Varen, waarvoor men — komt , (bere- Scheepslapper,
kalfaterder, calfat, calfakend zijn voor datgene waarvoor men dient,
tear, radoubeur.
zijuen pligt doen) faire son devoir.
scheepsleden, o. meerv. de leden of ribben
Scheepje 0. verkleinw. van fcheep , petit
van een fchip , membres d'un vaisseau, tn.
vaisseau ou navite, tn. zie Schip.
pl. cotes d'un vaisseau, f p/.
Scheepreeder, m. reeder van fchepen ; zie Scheepslijst, yr. contaur, m.
Reeder.
Scheepsloon, m. en o. hetgene men als hum
scheepsbed , o. bed op een fchip, lit de vaisvoor het gebruik van een fchip betaalt , noseau, m.
lis , nolissement, fret , tn.
Scheepsbehoeften , yr. meerv. benoodigdheden scheepsmaat, yr. maat van een fchip , mesure
voor een fchip approvisionnement d'un vais
de vaisseau.
seau , m. munitions de guerre et de bouche. Scheepsmat , yr. zeker geteerd zeil , enz. hamScheepsbefchuit , yr. eene foort van zeer barde
braie.
befchuit , welke men mede aan boorcl neemt , Scheeps-officier, m. zee-officier,, °Pier marl.
biscuit, m. — hard brood , galette.
Hier, officier de marine,
Scheepsbefluur,, o. kunst om een fchip te beflu- Scheepsonkosten m. meerv, onkosten van eta
ren , art de conduire an vaisseau, art de
fchip , frais de vaisseau.
gouverner ou de manoeuvrer un navire , gou- Scheepsoverlie , m. vlootvoogd , admiraal, amid
vernement d'un navire ,
marine, navigaral , colonel de marine , (in Spanje) amiraute.
tion, tactique navale,
Scheepspart , o. deel of aandeel in een fchip,
Scheepshezem , m. zwabbe, bezem op een
pat t, portion,, (dans un vaisseau), f.
fehip , goret.
Scheepsplank , Yr. plank, waarvan men zicli
Scheepsbul, yr. hache d'abordage , f. dont on
tot den fcheepsbouw bedient , planclie de
Se sort dans an vaisseau.
chine longue, large et ipaisse.
Scheepsblok , o. blok op een fchip , tote de Scheepiplunie , yr. plunje aan boord , habit de
more ,
chouquet ,
bord , habit de matelot, m. zie Plunje.
Scheepsboord, o. boord van een fchip, bord Scheepspomp , yr. pomp op een fchi p pompe
de vaisseau, m.
de vaisseau.
Scheepsboorder,, m. perceur.
Scheepsportie, vr. aandeel in een fchip ; zie,
Scheepsbotteler,, m. barillard.
Scheepspart.
Scheepsbouw,, tn. bouwen van fchepen , con- Scheepspraat , m. gefprekken aan board , en•
struction des vaisseaue, f.
tretiens de Piga:page, discours de Piquipo.
Scheepsbouwkunst , yr. kunst om fchepen te
ge, m. pl.
bouwen, architecture navale ou maritime. Scheepsraad m. krijgsraad aan boord, zie
Scheepsbouwmeester,, m. maitre constucteur de
Scheepskrijgsraad.
vaisseaux, ingenieur de marine.
Scheepsfchrobber m. goret.
`Scheepsbuik , m. buik van een fchip, bouchin, Scheepsflooper,, m. de'pecheur (de vieux navitn. coulee, f.
res).
Scheepsdek, o. pont, tillac, tn.
Scheepsfpiegelgevecht , o. fpiegelgevecht eenerScheepsdweil , yr. faubert , m. vadrouille.
vloot naumachie , f.
Sdieepsgereedfchap , o. ,fcheepstuig , apparaux, Scheepsflrijd , m. zeegevecht , combat naval,
ago es, m.
combat sur Peau.
Scheepsgoot , yr. van leder of geteerd dock, Scheepstimmerman , m. (meerv. fcheepstimyr. mangere ou mange , tn.
, merlieden ) maitre de hache, charpentier do
Scheepshaak, m. harpin, croc. — dreg , grailvaisseau.
pin.
Scheepstimmerwerf, y r. werf, timmerwerf
Scheepsharpuis , 0. course, suage, brai, tn.
voor fchepen , chantier,, m.
Scheepshuur,, yr. fret ,
Scheepstotrusting , y r. toerusting van een fchip,
Scheepshuurder,,
huurder of bevrachter van
dquipement, m.'apparaux ,
pl.
een fchip ,sfreteur.
Scheepstogt, m. togt ter zee, zeetogt, expedition
Scheepsjongen , m. kajuitjongen , knaap , die
navale, f:
voor de zeevaart worth opgeleid , mousse. Scheepstouw,, o. touw op een fchip, kabel,
Scheepskapitein , m. kapitein van een koopcdble, m. De fcheepstouwen , les cordages,
vaardtifchip , capitaine, patron ou maitre
in. pl.
(de vaisseau)
kapitein van een oorlog- Scheepstriomf, m. fcheepstriumf, zege behaald
fchip , capitaine d'un vaisseau de guerre,
op zee , triomphe naval.
capitaine de marine.
Scheepstriumf; zie Scheepstrionif.
Scheepskelder, m. flesfchenkelder voor een fchip , Scheepstuig , o. fcheepsgereedfchap , agres,
cave portative , cantine , f.
apparaux ,m. pl.
Scheepskeuken, yr. keuken op een fchip , kom . Scheepsvleugel m. windwijzer op den mast,
buis , cuisine de vaisseau, f. fougon, tn.
girouette au Faut du twit f.
Seheeps.
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Scheepsvloot, yr. vloot , menigte fchepen,
welke bij elkander behooten, PM. Kleine
flotille, armandille.
Scheepsvolk , o. bootsvolk , matelots, m. pl.
equipage, m.
Scheepsvoogd., m. eigenaar van een (chip,
maitre de vaisseau.
Scheepsvracht, y r. vracht voor het vervoeren
van koopwaren , ft et, nolis , transport, m.
vracht voor het vervoeren van een' perfoon, naulage, passage, m.
Scheepswant, o. takelwerk, agrès, vs. pl.
Scheepswerk, o. werk op een fchip , manoeuvre, f. — doen, manoeuvrer. In het
ervaren of bedreven zip, etre bon matelot.
Scheepswig; zie Scheepswigge.
Scheepswigge , yr. fcheepswig, dpite,.f. coin, m.
Scheepswoord, o. woord in de fcheepvaart of
zeevaart gebruikel tjk , terme de marine,
terme de navigation, tn.
Scheepvaart , yr. eevaart , navigation. — langs
de kust , cabotage , m. De — verftaan , ententh e bien la navigation.
Scheerbekken , o. barbiersbekken , bassin
barbe, no.; fig. bord of fchotel , waar een
fink uit gebroken is , hetgene dezelve naar
een fcheerbekken doet gelijken, plat ebrecid , m. assiette dbrechee , f.
Scheerdag, m. dag, waarop men den baard
laat fcheren, jour de raser.
Scheerder,, m. degene die fcheert, barbier,
baardfcheerder , baardfchrapper, , barbier.
Hij is een goed , it rase bien ; zie de
zamengeftelde woorden : Baardfcheerder ,
Droogicheerder, Lakenfcheerder, enz.
Scheerdoek, m. doek , welken men iemand ,
die gefehoren worth, voordoet, linge a
barbe.
Scheerdoos, yr. (loos, waarin men al het benoodigde tot het fcheren, enz. bewaart,
boite a barbe.
Scheerdraad, m. draad aan de fchering van een
weeffel, flu de la chaine. De fcheerdraden,
(het fcheergaren), la chaine.
Scheergangen , m. meerv. ; zie Scheerftokken , Scheerhouten , baloires, f. pl.
Scheergaren, o. fcheerdraden , chaine, f.
fcheertuig, fcheergoed;
Scheergereedfchap
zie Scheergoed.
Scheergoed, o. alles, wat men om te fcheren
noodig heeft , instruments de barbier , m.
pl. , trousse, f.
Scheerhaak , m. (fcheepsw.) , zekere haak op
fchepen , croc en forme de faux dont on se
sert pour endommager les vaisseaux ennemis,
grapin tranchant tie bout de vergue.
Scheerjongen, m. barbiersjongen , garpon barbier, m.
Scheerhaar , o. afgefchoren haar , vulhaar,
hourre , f.
meerv. (fcheepsw.) hiloires ,
Scheerhouten
f. pl.
Scheerkoker, m. koker voor fcheermesfen, enz.
itui a rasoir, m. trousse, f.
Scheerlijnen , yr. meerv. , (fcheepsw.) ,
zwichtlijnen, pantoquieres, marticles.
Scheerling , m. fcheeriink, dulle kervel, cigue, (la grande cigui, la veritable civil°,
Scheerlingdrank , m. fig. potion de cigui ,
breuvage de cigue ,
Scheerlink, m. fcheerling, dulle kervel; zie
Scheerling.
Scheerlinkdrank ; zie Scheerlingdrank.
Scheermes , o. noes, wa4rmede men den baard
aanzetten, refcheert, rasoir, tn. Len
passer sin rasoir; fig, gene tong bebben als
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een (eene addertong hebben , een grootot
lasteraar of lasteraarfter zijn), avoir une
langue de vipere, avoir une mdchante lamp
gue , avoir woe langue de serpent.
Scheermeshecht, o. hecht van een fcheermes,
chasse de rasoir,
Scheermesriem , m. riem, om fcheermesfen aan
te zetten of op te !fru ken , cuir a rasoir, m.
Scheermesfenmaker, m. coutelser qui fait des
rasoss s.
Scheerraam y r. en o. (bij wevers ,)ourdissoir
(des fabricants d'indiennes,) m.
Scheerfchaar, yr. ( bij vroeum. ) verlostang,
forceps , pl.
scheerfel, o. hetgene van iets afgefchoren
wordt , rognure , — der lakens , Couture,
Scheerftokken , m. meerv. fcheerflrooken , yr.
meerv. fcheerhomen (fcheepsw.) finalle dikke planken op een dek , planches etroites et
epaisses sur le pont, f pl. faix de pont ,baloires m. pl. hiloires, f pl.
Scheertijd , m. tijd,wanneer de fchapen wonden gefchoren , temps de la tonte , tonte f.
Gedurende den —, pendant la tonte.
Scheercutg , o. fcheergoed , fcheergereedfchap;
zie Scheergoed.
Scheerwinkel , barbierswinkel , boutique de
barbier , f. salon pour couper la barbe.
Scheerwol, yr. bourre lanice , tonture , tonte,
laine de la tonte, tondaille.
vilt, feutre, m.
kardewol, laveton , m. Scheerwollen behangfel , tontisss , f.
Scheer, m. (in de lage ftraattaal,)veest , wind,
pet, vent. Eenen — laten, eenen — laten
vliegen , peter, faire an pet , Lacher :met;
fig. Het is geen waard, (het is wets
waard, heeft hoegenaamd Beene waarde),
cela ne vaut Hen. Paid— , petarade ,
Scheet, verl. t. van Schijten.
Schegge , yr. (fcheepsw.), als: knie aan
het galjoen , gorgire , — , coupe-gorge ,
taille-mer, m. — van bet roer, safran du
gouvernail, m.
Schei ; zie Scheede.
Schei; zie Scheiding.
Schei, vr. (fcheepsw.), dwarshout , entretoise.
Scheidbaar, b. n. hetgene gefcheiden kan -worden, ce qui peut etre separd , e. separable.
Een voorzetfel, (in de fpraakk.), tine
preposition separable.
Scheidbaarheid, vr. deelbaarheid, qualite de co
qui est separable, divisibilite.
Scheidboom , boom ter affcheiding, barriere,
barre de separation, f. pdteau qui separe
deux jurisdictions, m.
Scheidbrief; m. brief van echtfcheiding , waardoor een man, onder de oude joden, die
zich van zune vrouw wilde fcheideii , haar
van zich verwijderde, en haar vrijheid gaf,
om met eenen anderen in het huwelijk te
treclen, acte, lettre de divorce, f. Eene
vrouw eener. — geven, divorcer une femme.
Scheiddrank , m. drank bij het affcheid, sauté
d'adieu; zie Affcheiddronk.
Scheideluk , b. n. dat gefcheiden kan worden;
zie Scheidbaar.
Scheiden , b. w. (ik fcheidde , heb gefcheiden),
van elkander verwlideren , separer ; afzonderen, separer. Het vleesch van beenen
separer les chairs d'avec les os. Het kaf van het
koren ( het koren van kafzuiveren ) separer
la balk du ble. De bokken van de fchapen —,
separer les boucs d'avec les agneaux. De dood
heeft mij op den O en September 183t van
mijne vrouw gefcheiden , la snort m'a separS
dt noon epause le 9de Septembre Pan mil hunt
een trento et an, —, door het bepalen der
grew.
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g renzen van elkanderen verwijcleren separer.
De PrireneEn Frankrijk van Spanje, les
Pyrenees separent la France d'avec 1' Eseene huwelijksverbindtenis doen
pagne.
opnouden, dezelve verbreken , als: nTwee
gehuwde perfonen (het huwelijk, tusfchen hen ontbinden), separer deux epoux,
demarier deux epoux , les divorcer ; zie
Echtfcbeiden. Zich laten , ( het huwelijk later] ontbinden ), se demarier. Hij
Zit' zich gaarne van zijne vrouw laten —,
(hij zou gaarne zien, dat het huwelijk tusfchen hem en zijne vrouw ontbonden wierde), it voudrait. biers se demarier. Van tafel en bed — , (van regtswege bepalen, dat
een man en eene vrouw geene gerneenfchap
van goederen hebben, en niet meer zamen
wonen zullen), separer (en marl et une
femme) de biens et de corps, de table et de
lit. —, (in - de fcheikunde) de beflanddeelen eens ligchaams van elkanderen afzonderen , ontleden, oplosfen , tot derzelver
beflanddeelen terugbrengen decomposer.
De metalen doen — , zweeten , faire le
ressuage des metaux. —, hetgene Uri en
denzelfden hoop uitmaakte , van elkanderen afzonderen , separer, partager, divisor,
desunir, dejoindre. Ljn hoord werd in eenen
flag van het ligchaam gefcheiden, dthr flag
fcheidde zijn hood van zijn ligchaam, en
soul coup dui separa la ate du, corps, dui separa la tete d'avec le corps. Twee vech-tenden —, (hen den flrijd doen oaken) separer deux combattants.
uit een doen ,
goeont warren , demeler. Eenen boedel
deren ( aan ieder der erfgenamen zijn
deel geven), partager une succession. —,
bijleggen, vereffenen, doen ophouden, een
einde aan lets maken , beilechten , als : Eenen
twist —, accommoder,, assoupir un differ end.
Wij zullen het gernakkelijk eens worden ,
nous nous accommoderons fizcilement. o.
w. (met zijn) berften fpringen , fpliiten ,
se fendre, s'ouvrir. De berg fcheidde , (de
berg werd van een gereten, door eene aardbesting), la rnontagne s'ouvrit, se fendit , par
un tremblement de terre
zich van sets
verwijderen, lets verlaten, zich van lets affcheiden, als: van de kerk (zijne godsdienst
verlaten), se separer de Peglise, quitter sa religion , faire secte apart. Uit zijn beroep.—,
( zijn Ileroep verlaten), quitter sa profess:on.
Van zrine vrouw ( van zijne vrouw afgaan ,
zijne vrouw verlaten), se separer de sa femme; fig. 1-11j kan van het geld niet , (hij
is zeer vasthoudend , zeer gierig, hij geeft
niet gaarne) it est extremement terrace.—, vertrekken , heengaan , zich verwijderen, s'en
tiller, partir. Uit het leven
(deze wereld verlaten , fterven), quitter ce monde,
mourir. elkander verlaten , van elkander
gaan, zich van elkander verwijderen , se separer, se quitter. Zij zullen fpoedig —,
its se separetont bientit. Zij fcheiddeden vrij
koel , (zij verlieten elkander vrij -1t6e1),ils
se separerent assez froidement. I-let gezelfchap fcheidde om twee uren , Passemblee se
separa 4 deux heures. Spreekw. Daar moet
gefcheiden zijn, it n'y a si bonne cornpagnie
qui ne se separe.
Scheider, m. degene , welke fcheidt , celui qui
separe, etc. ; zie Scheiden; fig. middelaar,
mediateur; zie de zamengeftelde woorden:
Boedelfcheider, Stoficheider,, Metaalfcheider,, enz.
Scheiding, yr. de daad van fcheiden, action
de separer, separation, —, (bij
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composition. De — der metalen , (bij fcheikundigen) , depart , la dissolution ties metaux. De —, het vertrek , le depart. De
— van tafel en bed, (zie fcheiden) la separation de biens et de corps, (entre un mars
et une femme) la dissolution d'un mariage,
le divorce. — ( bij het geregtsh.) disj onc: ion.
— van zilver en koper, meta al, enz. liquation.
—, het fcheiden, fchiften van den erts,
triage, m. affcheiding , fcheuring eener
kerk van eene andere , la scission; dissidence. * — van aangrenzende erfgoederen door
eeuen muur, eene heining, gracht of hoot,
fcheidmuur, mitoierie ou mitoyerie.
Scheidmaal, o. affcheidsmaal, maal bij een affcheid ; zie Affcheidsmaal.
Scheidmaaltijd,m. fcheidmaal; zie Affcheidsmaal.
Scheidmerk , o. merkteeken ter affcheiding,
marque de separation, marque de distinction, f.; zie Scheidteeken.
Scheidmuur,, m. muur ter affcheiding, tusfchenmuur,, middelmuur,, muur tusfchen twee
huizen, mur de refend , mur mitoyen, paroi ;
fig. hinderpaal, verhindering, beletfel, empechertent, obstacle. — binnen in een gebouw,
befchot, cloison, f.
Scheidpaal, m. paal ter affcheiding, borne, f.
terme; etc.
Scheidfel, o, hetgene ter affcheiding client,
separation, cloison, f:
Scheidslieden, m. meerv. zie ,Scheidsman en
Goeman.
Scheidsman, m. (meerv. fcheidslieden) goeman,
derde middelaar, arbitre, mediateur. —die
niet aan het regt gebonden is, arbitrateur.
meerv. te Athene, fcheidregters, dietEtes.
Scheidfpoor, o. fpoor dat ter fcheiding client,
orniere qui sert de limite entre deux districts, entre deux terres, f.
Scheidfleen, m. fleen , welke tot fcheidmerk
client , pierre qui marque lee limites d'urs
champ ,d'une terre f. borne, zie Scheid..
paal.
Scheidsvrouw,, yr. vrouw, welke tot derde
client, mediatrice, femme qui est prise pour
arbitre.
Scheidteeken, o. teeken waarvan men zich bij
het fchrijven bedient, om de deelen eens
volzins van een te fcheiden, signe dan$ la
ponctuation, m. (comme point, virgule,
etc.) De keunis der fcheidteekens, (de punctuatie), la punctuation. De regelen betreffende het plaatfen der fcheidteekens, les ragles de la punctuation.
Scheidweg , m. weg , welke ter fcheiding client,
chemin qui sert de limite entre deux districts
ou entre deux terres. kruisweg , carrefour,, m. bivoie, f chemin qui fourche , chemin fourchu.
Scheigoud, o. (bij fcheik.), or de depart, m.
Scheikunde , yr. fcheikunst,, de kunst , om , de
natuuriijke ligchamen , met behulp van vuur
eu andere oplosfingsmiddelen van elkander of
te zonderen, en in hunne oorfpronkelijke
beftanddeelen te ontbinden, chitnie.
Scheikundig, b. n. (in de fcheikunde 'bedreyen), verse dans la chimie. —, tot de fcheipa
kunde behoorende of daarop betrekking hel,.
bende, chimique. Scheikundige bewerking
operation chimique.
Scheikundige, m. iemand, welke de Scheikunde verflaat, chimiste.
Scheikunst ; zie Scheikunde.
Scheikunften4ar, m.; zie Scheikundige.
Scheinagels, m. meerv. (fcheepsw.), buiten nagels aan detuiten huid van een fchip, gournables pour les dears: do la faille.
Qqq
SClie i•
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Scheivocht, 0. clerk water, koningswater, eau Scheldwoord,
beleedigend woord, fchimp.
woord , injure, invective,
forte, f. (bij fcheik.), menstrue,
terme
rieux, m. parole of fensante on injurieuse:
Schel, yr. bel, lets, waarmede men fchelt ,
meerv. pouilles, vilenies, f. pl. Scheldwoorklein langwerpig klokje, sonnette, cloche.
deh tegen iemand uitbraken, dire des injuAan de — trekken, tirer la sonnette, sonref -4 q. q. des invectives contre q. q, se dener. Trek eens aan de —, sonnez , s'il you:
chainer contre q. q. Een menigte fcheldayez la bona de sonner; zie Bel in
wootAen, un debordement d'infures.
de onderfcheidene beteekenisfen.
Schelen
Schel, b. n. fchelklinkenci, helder, klaar van
o. W. (ik fcheelde, heb gefcheeld),
'
verfchillen,differer,
geluid , aigu e. clair, e. resonnant , e, soetre different de, ne pas
geluid,
sore, argentin, e. aigre. Een
etre d'accord, ne pas s'accorder. Zij — niet
une
klinkende item,
veel in jaren, bonne jaren —niet veel, (zij
un son aigre; Eene
zijn bijna van den zelfden ouderdom, hun
voix sonore—, bijw. clairement.
ouderdom verfchilt niet veel) leur dge ne
Schel, vr. fchil, omkleedfel van onderfcheidiffhre pas beauconp. Indien ik (lit geld
dene dingen , als: De — van eenen appel,
neem, fcheelt het mtj meer dan twintig gulenz. , la pelure. — of huid der fteenvruchden , (dan verlies of win ik meer dan twinten , ook der druiven, peau. — der perzitig gulden), si je prends cette monnaie,
ken, druiven, peau des péches, des raisins.
j'y
perdrai ou j'y gagnerai , plus de vingt
— van citroenen , oranjeappelen, sneloenen , enz. ; ook — of fchors der boomen,
florins. Het fcheelt mij niet, ( ik geef er
niet om, het is mij onverfchillig, het is mij
&ores. —, bast of fchaal van eikels, avehetzelfde), of gij het fchrijft of zegt,
lanede; van hazelnoten, ook van eikels, chaecrivez-le ou dites-le, cola m'est fort indifton, m. — of boiler van tastanjes, bogue.
ferent. Wat fcheelt het u? (wat verfchil
huid van uijen , robe d'oignonf. Dunne —
Drooge
maakt het u ? Wat raakt het u ?) qu'est-ce
of fchors van eene viasfpruit , teille.
que cela von: fait? que cela vous regarde?
— of bast van fommige vruchten , ,silique.
Het fcheelt mij niet, (het is mij vrij onDe — van peulvruchten, gousse, cosse. De
verfchillig ik bekreun er mij weinig om),
groene — of boiler van noten, Neale, f:
pen
m'importe, cela m'est indifferent. Het
Het
donne,
gele
fchilletje
om
de
brou, m.
fcheelt veel, ( het maakt een groot verfchil),
pit tier okkernoten, le zest. — van een ei,
wie het doet , it West pas indifferent qui le
coque, f; zie Bast, Dop, = Boller, Schaal
en ook tie zamengeflelde woordtn : Appelfait. —, ontbreken , mangelen, manquer.
Daar fcheelt zoo veel niet aan de tom ,
fehel, Citroenfchel, enz, vlies op het
hetgene aan de fom te kort komt, is zoo
oog, tare. fig. Iemand de fchellen van de
veel
niet, al s'en faut pen, que la somme
oogen ligten of nemen, (iemand de oogen
n'y soit. Daar fcheelt veel aan, komt
openen , iemand eene zaak doen inzien ),
veel te kort), s'en fact de baucoup. Het
ouvrir les yeux a q. q. Zich aan de buitenfie
fcheelt meer clan, de heift, it manque plus
vergapen , nes'arre'ter qu'ei recorce , qu'4
de la moitie. Er fcheelde weinig aan (er
la superficie.
haperde weinig aan) , peu s'en fallut. Er
Scheldbrief, m.fpotfchrift, libelle diffamafcheelt veel aan, dat het hier zoo is, (het
toire , ecrit infurieux m. lettre d'injures,f:
is hier op lang na zoo niet ) it s'en faut
Schelden, b. w.(ik fchold, heb gefcholden),
beaucoup qu'il soft ici comme on die. Er
uiparen, zijn ongenoegen door hevige woorfcheelde weinig aan, of ik ware gevallen),
den aan den dag leggen , injurier; dire des
(ik ware bijna gevallen ) ,j'ai failli a tomber.
injures , invectiver contre, chanter pouilIndien hij. geen fchurk is, dan fcheelt er
les , injures, a q. q. Hid heeft mij gefcholmaar weinig aan , (dan is hij er niet yerre
den, in.furie , al m'a, dit des injuaf), s'il n'est pas un coquin, ne s'en faut
res. Hij heeft tegen de weelde gefcholden,
guire. Er fcheelt weinig aan , dat gij zoo
uitgevaren, ,i1 a invective centre te luxe. —,
groot zijt als uw neef, (gij zijt bijna zoo
lasteren , reprimander; van bier;
groot als uw neef) it s'en faut pen que vous
Iemand voor eenen gek eenen dwaas,
ne soyez aussi grand que votre cousin. Daar
eenen onbeschoften (vlegel)—, traiter q.
fcheelt veel aan, (daar ontbreekt veel aan),
q. tie fou , de fat, d'impertitient , apit s'en faut beaucoup. ' Er fcheelde weipeler q. q. Jon , coquin, fat, ,impertinent.
nig aan, of hij had er het leven bij Inge—, outings voor: verklarbn, welke beteeIemand iets
fchoten , it a failli perdre la vie. —,
kenis nog is, overgebleven
fchorten, deren , manquer, avoir. Wat
kwijt —; zie Kwijt. razen, uitvaren,
fcheelt n ? wat fcheelt er aan ? (wat fchort
fchimpen, tiered, tempeter, pester, invecwat deert u ?) qu'avez-vous? que vous
tiver, vomir des injures. Op iemand —,
manque-t-il? Wat fcheelt a aan het oog?
(tegen iemand uitvaren), invectiver centre
rege(wat hebt gij voor ongemak aan het oog)?
q. q. Op de regering (tegen de
qu'axez-vous a l'oeil ? Mij fcheelt niets,
ring uitvarep), se dechainer centre le gou(mij deert niets, ik ben wel), je n'ai Hen,
yernement. Hil doet den ganfchen dag niets
je me port° bred. Hem fcheelt altijd iets , (hij
dan vloeken en —, it ne fait que jurer et
is altijd ongefield), it a toujours quelque
o. action d'injupester toute la journee.
indisposition, it est toujours indispose; fig.
en vloeken niet verrier, etc. lk kan het
of fprw. Altijd fcheelt er het eene of andere
dragen, je ne Saurais entendre jurer et pesteraan (er hapert altijd iets), it y a' toujours
Schelder, celui qui.injure, qui die des inuelque for qui loche. Het fcheelt hem in
jures, ou des invectives, etc.; zie Schelden.
d en bol, (hij heeft niet veel verftand), it a
Schelding, yr. action d'injurier. etc.; zie
le
timbre fele.
Schelden.
Scheldnaam, tn. beleedigende naam, nom in- Schell, o. veroud. meergras, (nog over in
Schelfzee)', roseau de marais,
jurieux , nom offensant ou diffamant. Iemand
fcheive , een afgefcheiden hoop ; zie
fcheldnamen geven, (hem fchelden), invec- Schelf,,
Hooifchelf.
sobriquet.
fpotnaam,
tiver centre q. q.
Scheldfchrift , o. fchimpfchrift , libelle diffa- Schelfer, vr. dun bla'adje, dat zich van iets
affcheidti zie Schafer.
rnatoire, e;rit injurieux,
Schel-
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Schelferachtig , b. n. naar fchelfers gelijkende ;
tear de fripon, m.
, guiterij,
zie Schilferachtig.
f. zie Schelmerij.
Schelferen, o. w. (ik fchelferde, heb en ben Schelp, yr. fchelp, een bol otkeedfel of
efchelferd), zich in dunne blaadsies afzonhuisje van fommige dieren, van mosfels,
d eren , affcheiden ; zie het meer gebruikelijke
nesters , enz. , coquille. Groote zee—,
Schtlferen.
conquer zie ook de zamengeftelde OefterSchelferig , b. n. fchelfers hebbende; zie Schilfchelp , Mosfelfchelp Parelfchelp, Zeeferig.
fchelp, enz. Het onderfle gedeelte eener
Schelfzee , yr. eene met riet of biezen begroeicontre-ecaille. Verfleende fchelpen, (in
de zee , de roode zee , mer rouge.
de nat. gefch.), trochilites , m. pl. Vol
Schelheid, y r. fchel geluid, son aigu , son
fchelpen, coquilleux, se. Kabinet, verzaclair au resonnant, m. senoritd.
meling van fchelpen, coquillier. tn. Kleine
Schelklinkend, b. n. fchelluidend, een fchel
fchelpen, die zich onder aan de fchelpen
geluid voortbrengerad, aigu, e. clair, e.
vasthechten, eendenmosfels, sapinettes, f.
Schelkruid , o. fchiewortel , itinkende gouwe ; Schelpdieren , o. meerv. crustacdes f pl. teszie Gouw.
tacies , m. pl. Verfteende
testacites lip!.
Schellen, b. w. (ik fchelde, heb gefcheld), Schelpgewasfen, in. pl. , verfteende
cosvan de fchel ontdoen ; zie Schillen.
chytes , pl.
Schellen , o. w. (ik fchelde, heb .gefcheld), Schelpje, o. coquillon, m. ?acetic, if.
aan de fchel trekken , bellen , tirer la son- Schelpgewaskunde, yr. conchyliologse.
nette , sonner. Men heeft gefcheld, on a Schelpflak, vr. escargot, m zie Schulpflak.
sonne. —, b. w. door het geluid der fchel Schelpfteed, m. pierre coqualihre, f.'
ontbieden, laten komen , sonner. Zijne be- Schelpwerk, o. coquillage , m.
dienden
s'onner ses gees, les appeler en Schelpzand, et.; zie Schulpzand.
sonnant. —, door fchellen uit het bed doen Schelpvisch, m. visch met eene fchelp, mosrijzen ; zie Opfchellen.
felen, oesters, enz., _piston h ercaille, 4 coSchellevisch, m. ; zie Schelvisch.
quille, poisson testaci ou crustacd. Slechts
Schelling , m. eene oude Nederlandfche count,
met dêne fchelp, conchylifere.
welke thans flechts de waarde van 25 cents Schelvisch, m. fchellevisch, zekere zeeviseh,
heeft, doch dewij1 deze munt onlangs de
merlan, aigrefin ; fig. — loos , !tout kind ,fin
waarde van 3o cents, (6 ftuivers) bad, vermatois, petit coquin; fpreekw. Eenen
ftaat men er in bet dagelijkfche verkeer
gooijen of uitwerpen, om eenen kabeljaauw
meestal nog de waarde van 3o cents onder,
te vangen, (iets van geringere waarde geescalin. Een Engelfche een twintigfle
bruiken, om iets van grootere waarde te verpond hurling , do waarde van 6o centen
krijgen; men zegt oRk Eenen fpiering uitongeveer), schelling.
werpen , om ?en kabeljaauw te vangen,)
Schelluidend, b. n. een fchel geluid voortdonner un oeuf pour avoir un boeuf:
brengend; zie Schelklinkend.
Sc helvischvangst, yr. piche de l'algrefin, de
Schelm, in. een door zijne misdrijven eerloos
merlan.
geworden mensch fchurk, deugniet, co- Schelwortel, m. fchelkruid, ftinkende gouwe;
quin, filou , fourbe, faquin Mitre, maraud,
zie Gouwe.
sceldrat , vaurien. Iemand voor eenen — Schemel, m. van een rijtuig (bij wagenm.),
uitmaken , uitfchelden , hem voor eenen
lisoir.
fchelm verklaren, hem fchelm noemen), Schemer, in. fchemering, fchemertijd; zie
to alter q. q. de coquin, appeler q. q„.coquin.
Schemering.
Iemand voor wegjagen , (iemand opeene Schemeravond, 'm. fchemering, avondfchemeonteerende wijze wegjagen), chasser q. q.
ring ; zie Schemering.
avec infamie. Als een fchelm handelen , Schemeren, o. (ik fchemerde, heb ge(fchelmachtig te werk gaan), agir en frifchemerd), een flaauw licht geven, ne donpon. Een — die wegloopt, (hij d;e wegner qu'une faible lumiere, Incur. —, met
loopt, gedrailgt zich als een fchelm), c'est
den onbep. 3. perfoon, van den dageraad,
on coquin qui s'en va. Net iets den —
een fchaduwachtig licht geven , als : Het befpelen , (fchelmachtig Nj iets te werk gaan),
gint reeds te —, (de dageraad Ikegint reeds
agir en coquin dans une expire. — fam.
te verfchijnen), le jour commence vdejel
fchalk,. gust , uilenfpiegel, espiegle, fripon.
poindre, le jour commence Ufa d paraitre.
De kleine — le petit fripon , le friponneau!
—, van den avond, zich_ begidnen te ver.
—, in eene ruimere beteekenis. De arme
toonen , in het oosten reeds donker begin—, (de arme drommel), le pauvre home,
nen to worden, als : Het begint reeds te
le paw; e garcon, le pauvre diable.
—, (de nacht begint aan te briken),
Schelmachtig, b. n. bedriegelijk, fchurkachtig,
nuit approche, it commence deli k faire
als een , fourbe, trompeur, *use,
bruise; fig. fam. met bepaalde perfoons-aanfripon, ne, scelerat, e. Een fchelmachtige
duiding, van de oogen, ale: Deloogen
kerel, un fourbe, On trompeur, un fripon.
mij van dat licht , (dat licht doet mijne
Eene —e daad , une action scildrate, vllaioogen flikkeren, zoo dat ik niet duidelijk
ne.
fchelmsch, fnaaksch , fripon, no.
zien kan) , cette lueur m'eblouit lee yeuxe
Een — gezigt, on air fripon.
, bijw. es
Het fchemert mij voor de oogen, di oogen
fchemeren mij , je ne vois
fripon,vilainement , en fourbe.
clairezhent ,
Schelmerij, yr. bedriegerij , fchurkerij , verrala vue un pen obscurcie; van hier : Het fchederij fchelmftuk , friponnerie, fourberie.,
mert hem niet, het fchemert hem niet Voor
tronmerie, escro.querie, faquinerie, ' coqzitzde oogen, (hij heeft verftand), ii a dubon
none ,
coquinisme, m.* Voorbedachte
seas. Er fchemert mij iets van die zaak voor
guet-apens, m, guiterij , fnakerij , fchalde oogen , (er flaat mij van die zaak iets
kerij , fchalkachtigheid, espieglerie, f. baflaauwelijk voor), je 'me le rappelle
dinage, m.
meat. Doen
iblouir.
Schelmsch, b. n. fchelmachtig, guitaehtig; zie Schemering , yr. flaauw of fchaduwachtig licht,
Schelmachtig.
faible lueur, van.den avond of den
Schelmftuk
o. fchelmerij , friponnerie , .
morgen, detijd tusfchen licht en donker,
Qqq2
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.creffinscrik, fiable lueur, f. In de —,
entre chien et loop; zie Avondfchemering
en Morgenfchemering; fig. van de oogen,
iblouisiement, m. Dat de — aangaat, ere.
pusculin, e.
Schemerlicht , o. fchemerend licht , fchemering,
faible lueur, lumiere faible , f.
Schemerlichtkring, m. (in de nat. k.), cercle
crepusculaire.
Schemertijci, m. fchemering, tijd der fchememering; zie Schemering in de 2ebeteekenis.
Sg hempen, b. w. (ik fchempte, heb gefchempt) ; zie Schimpen.
Sehendbrok, m. en vr lasteraar,lasteraarfler,
calomniateur, tn. calomniatrice, f. detracdiffamateur, medisant.
teier,
Schendelijk, b n. fchendig, onteerend, gruwelijk, infeime, noir, e. honteux, euse, mechant,diffamant, diffamatoire,horrible,
etc. bijw. d'une maniere infame, horriblement.
vr. iitfamie , turpitude,
Sehendelijkheid
horreur.
Schenden, b. w. (ik fchond, heb gefchonden) , bederven, ontfieren , van deszelfs
waarde ten deele berooven , gai ter , defigurer, mutiler, tronquer, degrader, endomwager. I3,pomen (nadeel aan bowmen
toebrengen), endommager, gater des arbres.
Mijne zuster is van de pokken gefchonden ,
la petite verde a defigurd ma toene; ook
via soeur est marquee de la petite verole.
fpreekw, Die zijnen neus affnijdt, fchendt
ziju aangezigt. Wie zijnen neus fchendt,
fchendt zijn aangezigt (wie van zijne
bloedverwanten kwaad fpreekt, vermeldt
zijne eigene fchande), fait depit a son vionteeren, violer.
sage ,qui se coupe le nez.
Hid heeft zijne belofte gefchonden, it a
vide ses promesses.- Eene maagd (haar
van hare eer berooven , verkrachten ) ,
deshonorer une fille,ravir l'honneur a une
ine , abuser d'une fille. — , lasteren ,
fkwaad
fprelcen van iemand , diffamer,, Calomnier, noircir, f. iemands goeden naam
(iemand van zijnen goeden naam berooven, iemands goeden naam bezwalken),
noircir, deckirer ou ternir la reputaq. Hij fchendt mij overal, it me
tion sle
ontheiligen violer,
degrade partout.
profaner. Den fabbat violer le iabbat.
}DJ fchendt de heiligfle dingen, -il profane
lee chases les plus saintes.
Schender, m, degene, die lets fchendt, inzonderh. in zamenitelling• gebruikelijk, ceJul qui gate, au defigure, q. ch., .destructour. —, onteerder,, diffamateur. verbreker, vertreder tier wetten, violateur,
infractenr des lois. — ontheiliger, heilig—,
profanateur. — van den eed, meineedige,
aussaire, parjure; zie Schenden en de zafmengeftelde
woorden : Boomfchender, Sabbatfchender, Vrouwenfchender, Kerkfchender, Straatfchender,
Schenderij , vr. het fchenden, action de g4ter, etc.; zie Schenden in de zamengefleide
woorden : Straatfchenderij , Boomfchenderij,
Vrouwenfchenderij , enz.
Schendig, b. n. fchend.elijk, gruwelijk; zie
Schendelijk. , onteerend, eerroovend,
diramant, e. diffamatoire, deshonorant, e.
infatnant, e. Eene fchendige handelwijze,
une maniere d'agir deshonorante.
bijw.
dune maniere dishonorante.
Schending, y r. het fchencien , bederven, mismaking, action de defigurer, tater, tronfuer 9, ch, degradation, defiguration, d -
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strectien, f. m. ottteering, las;
tering, achterklap, eerrooving, difamation,
detraction, módisance, calomnie , infamation.
overtreding , verbreking,
ment, m. infraction, f. viol, no. contravention. ontheiliging, profanation, violation.
schendkeuken, m. en yr., iemand, die eener
goede keuken tot'fchande verilrekt, dewijl
hij mager blijft personne qui ne croft pas
quoiqu'elle fasse bonne chore, f
Schendfter, vr. cello qui gate, viole, calomnie au profane; zie de zamengeftelde woorden Echtfchendfter , Illoedfchencifter ,
enz.
Schendtong, m. en y r. lastertong, lasteraar,
lasteraarfler, kwaadfpreker, eerroover,, dyfamateur, calomniateur, medisant, m, langue medisante , calomniatrice, rnedisante, f.
Scheldtonging, b. n. fchendziek, lasterzuchtig 9 kwaadfprekend , eerroovend, medisant,
e. calomniateur, trice.
Schendziek, b. n. lasterzuchtig, kwaadfprekend , eerroovend ; zie Schendtongig.
Schenkaadje, yr. gefchenk, gift, fchenking,
present, don, cadeau, m. donation.
schenkambt o. ambt van fcheaker, echansonnerie 7 charge, f office d'echanson. m.
Schenkblad, o. prefenteerblad, waarop men
kofEj, thee, enz, prefenteert, plateau ou
cabaret sur lequel on presente le café , le
the , le vin, etc.
Schenkblaadje, o. verkleinw. van fchenkblad,
petit cabaret, tn.
Sehenkbord, o. fchenkblad, prefenteerbord;
zie Schenkblad.
Schenkel, m. het been van den voet tot aan
de knie, ook van de knie tot aan de heup,
os de la jambe, os de la cuisse, m. dtj
bil, cuisse, f.— van eenen os of eene koe,
(bij {lagers), trumeau.
Schenken , b. w. (ik fchonk , heb gefchonken),
gieten, eene vloeiftof uit eene fiesch, kan,
enz. in een ander vat gieten , verser. Wijn
in een glas
verser du yin dans ton verre. Een glas te vol (bij het fchenken
doen overloopen, te veel wijn in een glas
gieten), emplir trop un verre; fig. den gefchonken drank aanbieden, als: lemand een
glas wijn
presenter un verre de vin
q. q. —, drank in het klein verkoopen,
tappen, vertappen , vendre du y in, de la
biere u petite mesure, tenir cabaret. Hier
fchenkt men goeden wijn, (hier verkoopt
men goeden wijn), ici on vend de bon yin.
Mijn buurman fchenkt goed bier 9 anon voisin
vend de bonne biere. , vereeren , gever.
Een gefchenk geven, donner un ptedent,
faire present. Dit meisje heefc hem haar
hart gefchonkea , cette fine lui a donne
son coeur. Iemand jets , (iemand iets ten
gefchenke geven,) donner q. ch. en present
a q. q. , faire don 4 q. q. , fait e present 4
q. q., gratifier q. q. de q. ch., donner q.
clz. a q. q. remettre q. ch. el
q., faire
grace a q. q. de q. Mijn beer v. d. B.
heeft mij nog vijf honderd gulden na mijn
vertrek gefchonken, monsieur v. d. B. tea
ait present, apes anon depart, en.ore de
fcinq
cents florins. Ik fchenk u dit, (ik
geef u dit ten gefchenke) fe vous donne cola, fe vous fait present de cola. Iemand een
paard (iemand een paard ten gefchenke
geven) faire present d'un cheval a q. q.
Iemand eene fchuld — 7 (hem dezelvekwij tfchelden, zie Kwijt), remettre d q. q. une
dette. Iemandde firaf —, (hem niet ftraffen
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fen, hem de welverdiende flraf kwiltfchelden), remettre a q. q. la peine, lui faire
grace. lemand het leven —, (hem het leyen lawn behouden), donner la vie 4 q. q.,
lui faire glace de la vie , (in het krijgswezen), donner quartier; fig. fam. lk fchenk
het hem niet, (ik zal het hem wel betaald zetten, hit zal er vroeg of laat voor
moeten boeten 9 ) je la lui garde bonne, je
treen souviendr4i.
Schenker, rn. infchenker, mondfchenker des
konnigs, echanson.
gever, donateur.
Schenking, vr. de daad van fchenken, ingieten, action de verser. —, het fchenken of
geven, action de donne,. —, het gefchonkene , gift, donation, f:, don, present, m.
zie Schenkaadje.
Schenkkan, vr. kan, om ce fchenken, pot_h
verser, a goulot, m. waarin het water en de wijn is bij het bedienen der mis ,
burette , f.
Schenkkamer, yr. echansonnerie.
Schenkketel, m. ketel, om te fchenken, inzonderheid waterketel, waaruit men water
in den theepot (trekpot) giet, en gewoonlijk op een konfoor in eene zoogenaamde
theefloof heeft flaan , bouilloire, f. coquemar,, m. ; zie Theeketel.
Schenkfter, yr. celle qui verse (4 bolre). —,
donatrice.
Schenktafel, yr, tafel, waarop de te fchenken dranken flaan, buffet, Jressoir, m.
Schenkteljoor, o. fchenkbord, fchenkblad,
zie Schenkbord.
Schenkvat, o. Vat , waarin men de re fchenken dranken koel houdt , aivette, f.
Schennis,vr. misdrijf fchelmftuk , wandaad,
ondaad., fnoodheid, crime, m. mechante
action. —, fchande, oneer, infamse,
honte. —, fchending, beder
opprobre,
wag degdt, m. destruction, degradation.
Zie ook de zamengeftelde woorden: Heiligfchennis, Maagdenfchennis, enz.
Schenziek ; zie Schendziek.
Schep , m. zoo veel men in eens met eenen
lepel , of ander fcheptuig , fchept , autant
qu'on prend avec un cuiller, avec une coupe,
etc. m. cuilleree, f: zie ook Schepje.
Schepbakje, o. (in de zoutkeet), puchoir,
Schepbord, o. plank aan het rad van eenen
watermolen, aileron, alichon, tn.
Schepel, 0, (oulings)zekere korenmaat, waarvan
vier eene mud maken, boisseau. m. Twee —
bij het
tarwe , deux boisseaux defroment.
nieuwe flelfel van munten , maten en gewigten , antlers : Nederlandsch fchepel , waarvan
tien op-eene mudde gaan , decalitre, m.
Schepeling, m. en yr. degene , welke zich aan
boord van een fchip bevindt , meestal meerv.
fchepelingen, equipage, tn. ,-Al de fchepelingen zijn vergaan, tout l'iquipage a pOri.
Schepelvol, o. boissele, f.
Schepemmer,, m., putemmer, godet.
Schepen ,
(meerv. fchepenen en fchepens),
eertijds zekere regter, ichevin.
Schepen , o. meerv. van fchip, vaisseaux, m.
pi, zie Schip.
Schepen , b. w. (ik fcheepte , heb gefcheept),
aan boord brengen, inzonderheid van goederen, infchepen, embarquer. o. w.
(met zijn), bijna verouderd, varen, zeilen, flevenen, naviguer.
Schepenbrief, m. brief voor fchepenen opgemaakt , obligation passee par devant les echevins, f.
Scbependom, o. al de fchepens of fchepenen
zaamgenomen, corps des echevins, m.
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Schepenkennis, vr. vaste fchuld waarvan fchepenen kennis dragen, hypothhque passee par
devant les echevins, declaration d'hypotheque. Schepensbank, yr. bank der fchepens, ham
des echevins,
Schepenfchap , o. waardigheid van fchepen,
dignitd d'ichevin, j: ichevinage, m.
Schepenskamer, yr. kamer, waarin fchepenen
vergaderen , chambre des echevins.
Schepensplaats, yr. post van fchepen, charge
d'echevin.
Schepensrol, yr. rol of lijst der fchepenen',
rile des echevins, m.
Schepje, o. verkleinw. van fchep, petite culllerce , inzonderh. in den gemeenzamen
fpreektrant, teug , flok, dronle, petit aup,.
coup, tn. Geef mij nog een —, donnez-mot
encore un coup. Laat ono nog een
nemen , buvons encore an coup. Nog een
encore un coup, une petite gorgie.
Scheplepel ,
lepel, waarmede men fchept,
(bij de glasfmelters) poche. Salpeter
puisoir, , m. (bij de kaarfemakers) .puiselle, ou puisette. Groom — (bij de,$tiikerr.)
pucheux. Kleine — , packet. Met den —
uitfcheppen , pucker.
Scheplicht, 0. vallicht, abat-lcur , on.
Schepnet , o. zeker foort van driekantig vischd
net , aan een' langen flok bevestigd , fleekner,
verveux, M. Groot — , bouteux, m — aan
eenen kleinen flok om de visfcheti uit eene
vischkaar enz. te fcheppen, trouble , f.
Scheppen , b. w. (ik fchepte, heb gefchept),
putten , puiser. Water nit eene rivier —,
puisser de l'eau a la riviare.Water nit eerie
bron
puiser de l'eau dans une fontaine.
Uit' de bron — ,puiser dans la fontaine. Ledig —, (door fcheppen ledigen), eider,
fig. Adem
(adem halen; ademen) peen=
dre haleine, t espirer ; zie Ademen en Adem.
(luck inademen), prendre Pair;
gaiter le frais; zie Lucht en Luchtje. Moed
(zijnen moed opwekken) prendre courage, reprendre courage. Vermaak—, Genoegen —, Vergenoegen
Betagen —,
( vermaak, genoegen, vergenoegen of behagen in iets vinden), prendre plaisir 4, s'amaser (4), se divertir. —,(fcheepsw.), als:
De zeilen — den wind, (de wind vult d6
zeilen), lee voiles s'eventent. Een zeil
laten , faire passer une voile a demi. — bij
papiermakers, als: Papier — ,( papier
op den vorm nit tie kuip fcheppen), faire du
papier sun la forme.
Scheppen, b. w. (ik fchiep , heb gefchapen),
voortbrengen, crier. Cod heeft de wereld
gefchapen , Dieu a tree le monde. — en vernietigen zijn eigenfchappen der Almagt ,
ci der et aniantir sent des attributs de la
toute puissance.
Schepper , m. die iets fchept of gefchapen
heeft , createur. God is de — aller Bingen -,
Dieu est le createur de toutes chases. Den
— aanbidden, adorer le createur.
Schepper, m. fchepvat , vaisseau qui Berta puiser , m. baillote, f.— , (bij de pap. in.) degene , die den vorm in de tobbe dompelt, om
de pap voor het papier te fcheppen ,plongeur.
Schepping, y r. het fcheppen, voortbrengen,
action de crier, creation. —, het gefchapene, creation.
Scheppingsgefchiedenis , yr. histoire de la
creation.
Scheppingswerk, o, het fcheppen, fchepping,
creation, f.
Scheprad, 0. aan eel= watermolen , rad met
ci 3
fchep-
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fchepboorden, roue 4 godets, retie persanne
rider, passer les rides, Een fchip elever let
ou persique.
couples et coo per les lisses, lisser. TouwSchepradwatermolen, ,moulin a elever l'eau.
werk —passer quelque manoeuvre. (aanflaan)
amarrer, (met fcheerlijnen zwichten) trdSchepfel, o. eigenlijk alles wat gefchapen is,
linguer. Web —, faire les gabarits d'un
in het gebruik , gefchapen levend wezen ,
creature, f. De magt van God in zijne
navire.Het— met eenen fleen boven op het
water, le ricochet.
fchepfelen bewoncleren, admirer la puissance de Dieu dans ses creatures. Deze vrouw Scherf,, yr. fluk van eenen gebroken garden pot,
vat, tit, tessera, m.
is een vuil
cette femme est tine sale creature. Ilc wil dat — niet bezoeken, je ne Scherfbord, o, van het verouderde fcherven,
kerven, bord, waarop men kerft, hakbord,
veux pas frequenter cette creature.
hachoir,
Schepfeldienst, vr. afgoderij , afgodsdienst,
Scherfijzer, o. ijzer, waarmede men kerft,
van het oude fcherven, kerven, kerfines ,
Schepter, m. rijksflaf, gebiedflok,, sceptre.
scarificateur,
De keizer was voorgefleld met de kroon op
het hoofd en den --in de hand , l'emperenr Scherfmes, o. mes, waarmede men kerft, van
het verouderde fcherven;'kerven, hakmes,
'salt represents la couronne sur la tete et le
couperet, m.
sceptre a la main; fig. Oppermagt, pouvoir
yr. het fcheren, action de racer,.
Schering,
souverain, sceptre. God geeft en ontneemt
de tondre , etc. Zie fcheren. De — der fchapen,
den koningen hunnen naar zijn welbehala tonte.— der heggsn, der boomen, la tonture.
gen, Dieu donne et die le sceptre aux rois,
De kruin — der gedstelijken , la tonsure: —,
comme it lui plait. Den — zwaaijen, (bet
het fcheren, fpannen, action de tendre; inzongibied voeren) gouverner, regir, Etre rederh. van eene webbe , ourdissure ; van hier,,
zeker govetu d'un pouvoir souverain.
de
gefchorene draden, tegenflelling van in,fiernte , sceptre.
flag, aan eene webbe, chaine; fpreekw. Dat is
Schepvat o. vat , waarmede men fchept, hoosbij hem — en inflag, (hiervan fpreekt hij
vat, ecope, f. — (op fchepen) puts, sellaltoos, dat doer hij Reeds), it en parle
lean, us. baillotte, .f.
toujours, c'est ce qu'il fait toujours.
Sclaeren, o. w. (ik fchoor, heb gefchoren),
zich fnel bewegen, door de lncht vliegen, Scheringsdrager, m. (bij wevers) porte-laine.
(gelijk de vogels) se mouvoir vite, voler, Scherlei, fcharlei, vr, dolle kervel, orvale
route-bonne, f, ormin,
voler vice. De vogel ,fcheert langs de kerk,
J'oiseau vole le long de reglise. heen- S cherluin ; zie Scharluin.
gaan, zich verivijderen, ztch wegpakken, Scherm , m. befcherming , protection, defense, f:
o. middel ter befcherming, paravent,
s'en aller, s'eloigner, se retirer; (in dezen
&ran, zie de zamengeftelde Zonne.
zin ook: zich —, b. w. in den gemeenzafcherm, Regenfcherm, Vuurfcherm. Een —
men fpreektrant, inzonderh. in de gebievan zes bladen, ,un paravent de six fruilles.
Clende wijze , als: fcheer u, (pak u weg,)
tooneelgordijn, voile j. Het — ophaallez-vous en! va to promener ! Zult gij u haast
len , lever la toile. Het — neerlaten, laten
weg — 7 t'en iras-tu bientet? —, b. w.
vallen,
baisser la toile. —, tooneelfcherm,
foppen, met iemand fchertfen, se moquer
coulisse, f.
de, railler, tourner en ridicule. Zie Gekscheren en den Gek met iemand fcheren, Schermboek , o. boek over de fchermkunst, livre d'escrime, on sur rescrime.
op Gek. laftig vallen, tot last zijn,
overlast aandoen, enkel gebruikelijk in het Schermdak, o. in den oorlog der ouden, mus.
cule, tn.
verl. deelw., als: Met iemand gefchoren
zijn, (met iemand opgefcheept zitten, ie- Schermdegen , m. floret, fleuret.
Schennen
9 o. w. (ik fchermde , heb gefchermd),
mand tot zijnen last hebben,) etre embarmet eenen degen, enz..zich in de fchermrasse, de q. q. Hijzit er mede gefchoren,
kunst oefenen , de fchermkunst oefenen of
(hij zit er mede opgefcheept,) zie Opfcheverftaan , esct imer,, fair e des armes. Hjj
afeten, afknagen, brouj
pen. —, afbiten,
fchermt
good, it escrime bien ; fig. In den
met
een
mes
orfchaar
affnijden
,
ter. —,
wind —, in het wild—, (fnoeven, fchreeucouper; van hier: Iemand (iemand den
wen , pogchen , van de hoofdzaak afwijken),
baard afnemen), raser q. q. , faire la barbe
habler, faire des fanfaronades.
q. q. zich —, (den baard zich zelf afnemen), se raser, se faire la barbe; zich la- Schermer, m. iemand die fchermt of de fchermkunst verflaat,escritneur,gladiateur.— voorten —, (den baardlaten afnemen), se faire
vechter bretailleur, bretteur, ferrailleur;
raser, se faire faire la barbe. De krum—,
spadassin ; zie Vechter.
tonsurer. —, van fchapen, laken, eene hegge , enz. tondre. De fchapen — 9 tondre les Schermer, yr. waard of drooge meer (bij Alkmaar) lac desseche. m.
brebis, fig. Hij heeft zijne fchaapjes gefchoren, (hij heeft zijne fortuin gemaakt), Schénnhandfchoen , m. gevulde hauslfchoen,
gant bourre.
zie Schaapje. Laken —, tondre le drap.
ourdir de la toile. Eene heg- Scherming, yr. ; zie Befcherming.
Lijnwaad
Scherminkel,
m. eri o. zeer wager mensch,
tondre
nue
hale.
Palm
—,
tondre
le
ge
geraamte , squelette, f.
Buis. Voor de laatfle maal (laken) — tonScherminkelbeen,
Scherminkel, zeer mager
dre d'alinage; fig. Allen over denen kam
mensch of diet, ook geraamte , homme ou ani—, (alien op dezelfde wijte behandelen),
mal fort maigre.—, ddodsbeen, squelette ,f.
traiter tons sans distinction. Zij zijn' alien
over idnen kam gefchoren, (zij zijn alien Scherminkelbeenhuisje o. beenderhuis , knekelhuis
, charnier, tn.
van denzelfden aard), ils sent frappes au
meme coin; — 9 fig. eel laten betalen,. me- Schermkunst , yr. kunst van Schermen , art de
faire des armes, m. escrime, f.
denemen , afzetten,surcharger, zie Snijden.,
fpannen, uitfpannen, tendre, monter. Schermmeester, m. meester die de fchermkunst
onderwijst, maitre d'escrime, maitre d'armes.
tendre
une
corde.
Eene lijn een touw
Rene webbe, ketting—, ourdir une chalne. Schermfchild, o. fchild ter befcherming, bossWier, Ocu , es.
Lijnwaad--, ourdir de la toile.—, (fcheepsw.)
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tettermfchoen, ligte-fchoen 9 bij het fchermen in gebruik , escarpin dont on fait usage
en escrimant , m. sandale. f.
Schermfchool , vr. fchermzaal , salle d'armes.
—, de fchermmeester met zijne leerlingen,
le maitre d'escrime avec ses ecoliers.
Schermilag, of Boot, m. flag met den fchermdegen , coup de fleuret , m. botte, f.
Schermutfelaar,, m. escarmoucheur.
Schermutfelen, 0. w. ( ik fcherrnutfelde , heb
gefchermutfeld); zie Scharmutfelen.
Schermutfeling ; zie Scharmutfeling.
Schermutfen , o. w. ( ik fchermutite heb gefchermutst ); zie Schermutfelen.
Schermutfing ; zie Schermutfeling.
Schermzaal , y r.; zaal waar men het fchermen
onderwijst, salle d' armes , salle d' escrime.
Scherp , b. n. en bijw. , tegenftelling van flomp ,
fnijdend , ape ,e , tranchant, e,coupant , e.
Een — mes , un couteau tranchant. Een zeer
—fcheermes , un rasoir bien affild. — waken, {linen of wetten , aiguiser, rendre
tranchant,e 5 aifiler; fig. De hon ger is een
Zwaard, (het is moeijelijk den honger te verdragen ), la faim, la pauvrete , est une glaive
bien acere e. puntig , zeer fpits toeloopend,
eene fijne punt hebbende, aigu, e. pointu, e
(in de meetk. ). acutangle, acutangulaire. Een
fcherpe hock , angle aigu. Eene fcherpe naald
(eene naald met eene fcherpe punt , ) une
aiguille tree pointue. Eene fcherpe punt,
(eene fijne punt ,) une Pointe aigue. Een te
fcherpe degen, (een degen, welks punt te
fijn is ,) une epee trop pointue. — maken,
aiguiser , rendre aigu, e. Mijne paarden
ftaan niet —, (derzelver hocfijzers ziju niet
gefcherpt , om op ijs of ,gladde wegen te
te kunnen gaan ,) mes chevaux ne sont pas
fern's a glace. Een paard zetten , (de
ijzers van een paard fcherpen , ) ferrer sin
cheval a glace ; fig. vinnig , hard, hevig ,
bijtend, bits , sanglant, e. mordant, e. mot dicant ,e.piquant , e.acre,dur,e, apre; als :
Het ging er — toe , (men vocht er woedend ,) la bataille etait sanglante, le combat etait sanglant, on combattait avec acharnement; le combat etait apre. Een — gevecht , (een woedend gevecht ,) un combat
sanglant ou violent: fig. Een — antwoord,
(een vinnig antwoord ,) une reponse duce.
Len — verwijt , tine severe, verte reprirnande. Eene fcherpe pijn , (eene hevige of
fiekende pijn ,) une douleur aigue, cuisante. — bloed , du sang ichoreux , act imoneux.
lemand fcherpe woorden geven ,
iemand
bits bejegenen ,) rabrouer q. q., lut dormer
des paroles piquantes.
eene bijtende
gewaarwording veroorzakende , doordringend , perfant, e. ive , pinetrantv e.
Eene fcherpe konde , (eene doordriugende
koude ,) un froid penetrant, vif, piquant
on apre. Een fcherpe wind , (een ruwe ,
fnijdende wind, ) un vent rude. — bij den wind
houdeoi (fcheepsw. )serrer le vent. — fchiP
vaisseau fin , de belle echappee. —e grond ,
ond aigu, de corail , pierreux. Het fcherpe
f
van het voorfchip , la pince de Pavant. — of
clomp, (in de bewerking van hout )gras ou maigre. — 131oed , (bloed 9 dat vele zoute en zure
deelen bevat,) sang acre. Scherpe vochten , des
humeurs acres ,rnordicantes , f. pl. — bier,
(bier, dat de tong prikkelt ,) de la biere
piquante. —e , wrange , wijn , du yin dur.
Scherpe kaas , du fromage piquant. gefireng , severe, rigoureux, euse, rigide.
Onze meester was zeer
itreng, notre
maitre drat bless rigide. Een
onderzoek
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Haar iets doen, (iets naanwkeurig onderzoeken,) faire sine exacta recherche ou
perquisition. Een onderzoek, (bij regtsgeleerden, de pijnbank ,) la torture. —,
van de zintuigen des gezigts , des fmaaks ,
des gehoors en fours ook wel des reuks ,
als Een gezigt hebben , — van gezigt
zijn , — zien (goed zien) avoir la vac`
perrante, bonne. Een — gehoor hebben ,
— hooren t — van gehoor zijn , (goed hooren ,) avoir l'oreille fine, delicate. Eenen
fcherpen reuk hebben , ruiken , avoir
le nez fin, avoir bon nez ; fig. naauwkeurig, naauwlettend , van nabij , naauw,
etroit, e. lemand bewaken , (iemand
naauwkeurig bewaken ,) garder q. q. &rd.tement. —, in de fpraakk. als: Het —e
toon- of klankteeken , l'accent aigu (i);
van hier Een fcherpe toot, un ton aigu.
bijw. severement, rigoureusement, avec
rigueur,a la rigueur, exactement,etroitement.
- toeluifteren, (oplettend toeluifteren ,)
aanscouter attentivement. Iemand
bij den
zien , reorder q. q. fixement.
wind , ( fcheepsw.) au plus pres du vent.
Eenen klinker uitfpreken , (in de fpraakk.
eenen klinker met het fcherpe toonteeken
uitfpreken,)prononcer une veyelle avec l'aco. hetgene op een fchietgecent aigu.
weer gezet wordt, om te befchadigen of te
kwetfen balls, f. banes,
bas , pl. Een geweer
'
met --laden,
(het met eenen kogel of met
bagel laden,) charger sin fusil a balle.
Met — fchieten , tirer a banes.
Scherpachtig , b, n. sin peu aigu, e. 014
tu, e.
Scherpelijk , bijw. zie Scherp , bijw.
Scherpen, b. w. (ik fcherpte , heb gefcherpt),
fcherp maken , (in de beide hoofdbeteekeningen van fcherp, voor fnijdend en puntig,)
aiguiser, aPer,, rendre tranchant, e. ai
gu, e. pointu, e. Eenen molenfteen —,
(hetgene men elders Billen noemt ,) piquer,
rabattre ou rehabiller une moule. Gereedfchappen
(dezelve fcherp maken , ) affilter des outris. Eene zaag — , (eene zaag
vijlen , ) rafivichir une scie. Een mes
—, ( een mes flijpen of wetten , ) aiguiser ou affiler tin couteau. De hoefijzers
, (dezelve zoodanig maken, dat de paarden zonder gevaar van te glijden op ijs en
gladde wegen kunnen gaan , ) cramponner
lee fees a cheval; van bier : Een paard —,
(een paard met gefcherpte hoefijzers beflaan , ) ferrer en cheval a glace; fig. Het
verfland , (het verliand opfcherpen, uitbreiden, doen toenemen ,) aiguiser l'esprit,
rendre l'esprit plus prompt on plus penetrant. Den honger —, (den honger opwekken ,) aiguiser Pappetit. Iemand den
moed —, ( temands moed verlevendigen ,)
encourager q. q. , lui reveilles le courage.
(hetzelve fcherper makefi ,)
Het gezigt
rendre la vue plus percante. Het gehoor
(het gehoor fijner maken,) rendre l'oreille
plus fine. Zich op lets —, (zich met de
borst op iets toeleggen ,) s'appliquer forternent ou entierement a q. ch.
Scherper, m. degene , die fcherpt , flijpt , affileur, aiguiseur; zie Scherpen.
Scherpheid , y r.; zie Scherpte in alle beteekenissen , behalve de laatfte.
Scherphoek , in. (in de meetkunde ,) figuur met
eenen fcherpen hock , figure acutangulai-re
Scberphoekig , b. n. (in de meetkunde), eenen
fcherpen bock hebbende, acutangulaire,
acesct q 4
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Schertfen, o. w. (ik fchertfte , heb gefchertst) I
a-entangle. Een fcherphoekige driehoek,
eene fchrandere cede voortbrengen, welke
(in de kruidk.), acu.
triangle acutangle.
tot eene geoorloofde verlustiging van andetangua , e.
deren en ons zelven dient, anderen tot een
Scherpigheid, vr. ftrenglieid, vinnigheid , gebetatnelijk lagchen beweegt, railler, plaiontfteftrengheid , severite , rigueur.
sante,. , badiner,, goguenattler. Met remand
bijtende
king in het bloecl, ebullition.
, (hem tot het ,voorwerp zuner fcherts
kracht, mordacia.
maken,) railler ou Paisanter q. q. Hij fchertst
Scherping, yr. het fcherpen, action d'aiguimet alles, (hu maakt alles tot een voorwerp
ser,, f. aiguisement , m; zie Scherpen.
zijnerfcherts, ) it se plassante sur tout, de
fcherpluidend , met eenen
Scherpklinkend ,
tout , it se raille de tout. Men weet niec of
fcherpen klank; zie Scherpluidend.
hij fchertst, dan of hij in ernst fpreekt,
Scherpluidend, b. n. fcherpklinkend, een
( men weet niet of het buert of ernft is, wat
fcherp geluid hebbende, aigu, e. penetrant, e.
hij zegt), on ne sait pas s'il raille ou
Scherpregter, m. meefter van den fcherpen
parle serieusement.
zwaarde, beul, bourreau, executeur de la
railleur, euse,
Schertfend , b. n. boertend
haute justice, maitre des hautes oeuvres.
badin , e. plaisant , e.
0. fcherpregterfchap ,
Scherpregtersambt
Schertfer,
m.
die
gewoon
is
te
fchertfen,
fcherpregterspoft, charge de bourreau , etc. f.
leur,, plaisant , goguenard.
Scherpfchutter,, m. (in het krijgswezen ,) buksSchertferij, yr. het fchertfen, plaisanterie,
fchieter, chasseur,, tireur,, tirailleur.*
raillerie.
Scherpfnijdend, b. n., zeer fcherp , fnijdend,
tranchant, e. aigu, e, bien . afflie, e. qua Scheraing, y r. het fchertfen, fchertferij , action tie railler, de plaisanter ; raillerie,
coupe bien.
plaisanterie.
Scherpte, yr. het fcherp zijn, -qualitd de ce
qui est aigu , tranchant, etc.; zie Scherp , Schertiter, vr. zij , die gewoon is te fchertfen, railleuse, femme on fille qui acme
inzonderh. van de vochten in dierlijke ligailler.
chamen , die veel zure en zoute deelen bevatten , als: De — der gal, Pacrete de la Scherven, o. w. (ik fcherfde, heb gefcherfd),
van vaatwerk , enz. wanneer er fcherven
bile. De — der vochten , der fappen , l'acriaffpringen , als: die pot begint te (er
inonie des humeurs ; zoo ook: De—van het
beginnen fcherven van diet] pot of te fprinfterk water, (de bijtende hoedanigheid van
gen), ce pot commence a se caster. —, kophetzelve) la mordacite de l'eau forte. De
pen, in de bovenhuid eenige openingen
— van het gehoor, van het gezigt, la subtimaken,
(bij wondh.)scarifier.
De
lite ou la jOnesse de Pouie, de la vue.
van het verftand, (de doordringendheid van Schets, y r. (bij fchilders ) eerfte ontwerp
van een fchilderfluk, afteekening, esquisse,
het verftand) la subtilia on la penetration
ebauche, f. — met potlood, esquisse au
de ]'esprit. — guurheid, onaangenaamheid of
crayon. Eerfte- denkbeeld van eenen fchildoordringendheid. ( van het wear, ) apt ea,
der, ook van eenig letterkundig werk, .crorigueur,,inclemence. wrangheid, zurigquit, m. Ruwe — van eenig gefchrift,
heid der vruchten acidia aigreur. — van
canevas, cadre , m. , — van een gewijn, vert. m. Scherpe kant, fnede van
bouw, dessin, tn.— van een groot gebouw,
een mes, degen, enz. tranchant, tail(in de bouwk.) epure, f. etalon, m. —
lant,
, m.
waarnaar jets gewerkt wordt , patroon ,
Scherpziend
n. een fcherp gezigt hebbende,
patron , m. voorbeeld, rnodhle. beflek
qui a la vue percahte ou bonne.
van een fchip , modêle, devis d'un waitScherpzinnig , b. n. fchrander, vernuftig,
seau ; zie Ontwerp, Denkbeeld. Eene
ingenieux , se , penetrant, e. &laird , e , perwaken , et oquer , esquisser,
ontwerpen
cant , e, subtsl , e, spirituel, le, fin, e.
ebaucher.
Een menfch, (een fchrander menfch) un
homme ingenieux. Een — antwoord , be- Schetfen, b. w. (ik schetfle ; heb gefchetst),
ontwerpen, een ontwerp maken esquisser,
fcheid, une repartie fine on spirituelle.
tbaucher,faire l'esquisse de, fait e Pebauche
ingenieusement , avec
—bijw.Scherpznglk,
de, tracer les premiers 'traits de q. ch.,
_sagaciie , subtilement , finement.
croquer (un dessin) crayonner. bene lam
Scherpzinnigheid , yr. fchranderheid , vernuft ,
— (zeew.) relever une cote.
_penetration,perspicacia, subtilitd , sagaciSchetfer, m. degene, die eene fchets maakt,
cite, vivaciti d'esprit.
celui qui ebauche, qui esquisse , traceur.
Scherpzinniglijk, zie Scherpzinnig , bijw.
ebauche bien.
Hij is een goed
Scherrebier, o.zeer dun bier, zie Scharrebier.
Scherts, yr. eene fchrandere rede, Welke tot Schetfing, yr. action d'ebaucher, d'esquisser ;
zie Sehets.
eene gepaste vervrolijking flrekt, anderen tot
lagchen beweegt, boert, boerterij, plai- Schetteren , o.; zie Schateren.
santerie , badinerie, raillerie, f. badinage, Schenk , yr. (eenigzins verouderd) , hoer,
ftraathoer,, garce , putain , coureuse, prosM. lets als opnemen, (er niettoos over
titude.
worden, eene zaak befchouwen als niet ernftig gemeend,) prendre tine chose en plai- Scheukachtig , b. n. flordig , hoerachtig,
moussade, qui a un air de coureuse.
santetie , en feu, tourner une chose es plaisanterie. Men moet de —, fpotternij, niet Scheuken , o. w. (ik fcheukte , heb gefcheukt ,)
in Gelderland, zich wrijven, inzonderheid
te ver drijven, it nefaut pas pousser la
door de beweging van het ligchaam de kleeplaisanterie trop loin ; fpr. w. Die fchertfen
deren over d'e eene of andere plaats does
wil, moet — verftaan , (die met een' ander
fchuren, om jeukte te verdrijven, se grafwil fchertfen, moet lijden kunnen, dat een
,
ter, se frotter. Hij doer wets dan
ander met hem fchertst, moet — verflaan,)
se frotte continuellement; fpr. w; wie fchurf
qui vent railler dolt entendre raillerie. Zij
is,
fcheukt
,
(wie
zich
fchuldig
gevoelt,
verflaat Beene —, elle n'entend pas railletoont zulks), qui se sent morveux, se mouche.
tie. — ter zijde! ( Beene boerterij, ) raillerie a part ! badinage 41 part, trove de Scheur, yr. fpleet, berst, decharure, crekloof, gercure crevasse.
vane „few.
plaisanterie,, tout de bon. tilt —, par
Er
zie Spotternii.
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Er is eene — in uwen mantel , (uw mantel
is gefcheurd), it y a tine dechirure, ou
an accroc a votre manreau ; — breuk, rupture. — in eenen muur, m.
—indebomendorevorsteorzakt,
gelivure — in de rotfen door eene aardbeving veroorzaakt scissute. — in het ijzer
of ftaal door eene fterke hate veroorzaakt,
surchaussure. — of barst in den loop van
een geweer, iventure; fig. verdeeldheid, twee fpalt , verwijdering , oneenigheid, inzonderheid uithootde van verfchil in godsdienflige
gevoelens , disunion, division , f., schbrne,
zie Scheuring in de tweede beteekenis fig.
Scheurbuik , yr. zekere ziekte , welke nit
bedorvene vochten in het menfchelijk ligchaam ontflaat , en zich door velerlei zonderlinge uitwerkfelen , onder anderen door
een' icherpen uitflag, openbaart blaauwfchuit„ s cot but , mal de terre, tn. zie Blaauwfchuit.
Scheurdoek , m. doek , om te verfcheuren ;
zie Scheurlinnen.
Scheuren , b, w. (ik fcheurde, heb gefcheurd),
van een rijten , van een rukken, eene fcheur
in iets maken , dechirer. Zijne kleederen
zijn able gelcheurd,ses habits sont tous dechit es;
zie Verfcheuren , Affcheuren , 'midden door
—, door midden , in tweeên , mettre en deux, dechirer par le milieu. —,
doen berften of fplijten , van een doen fpringen fendre, gercer. De groote droogte
fcheurt de aarde , doet ze berften , la grande
sicheresse gerce, fend la terre. De kat heeft
den vogel in flukken gefcheurd, le chat a
dimembre Poiseau; fig. in den gemeenzamen fpreektrant , als Hij meende zijn reuzel
te — van boosheid (hij borst fchier van
fpijt) , it pensa crever de rage. —; fig.
afzonderen , afschuiden , als: zich van de
kerk , —, ( zijne godsdienst verzaken ,
eene fekte op zich zelve waken), faire
secte a part , faire schisme, changer de
religion, se siparer de Piglise. Hij was van
Naar niet of te —, en vain on le voulut
separer d'elle. Een gefcheurde muur, un
mur lezatde. —, fain. met lompen gekleed ,
loqueteux, se. Zich nit ieniands armen —,
(zich met geweld. daaruit rukken) s'arracher
des bras de q. q. o. w. (met zijn) eene fcheur of
scheuren krijgen , se dechirer. Uw rok is
gefcheurd, votre habit est dechire. 'Spr. w.
Hij is er zonder kleer — afgekomen , it en
est sorti les braies nettes.
Scheuring , vr. het fcheuren , action de dechirer,
f: dichirement, m. —, action de fendre,
de crever ; fig. verdeeldheid, oneenigheid,
inzonderheid in de godsdienst , fcheiding ,
afzondering van zijn kerkgenootfchap , om
eene bijzondere fekte te vormen , f. schisme, no. scission, dissidence*. eene — in de
kerk maken of aanrigten , (aanregten) faire
schisme, faire secte 4 part. De —, affcheiding eener kerk van eene andere, la scission
d'une iglise d'avec une autre; fig. oneenigheld , verdeeldheid , division.
Scheurlaken , o. beddelaken , waarvan men
zich bedient , om windfels , plukfel , enz.
voor zieken en gewonden te maken , ,vieux
drap, qui West bon qu' a dechirer, tinge
charpie, m.
Scheurtinnen , o. binnen, waarvan men zich
bedient , om windfels , plukfel , enz. voor
zieken en gewonden te maken , vieux tinge,
qui n'est bon qu' a dechirer, et dont on se
Bert pour panser des blesses, hinge a charpie,
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Scheurmaker, oproermaker, ook iemand , die
eene fcheuring in de kerk maakt , schismatique,
scissionnaire. De Turken befchouwen dePerfen
als —s, als afvalligen en ketters , les Tures
regardent les Persans comme scismatiques et
hiritiques. — (vooral in Polen), dissident.
Scheurpapier, o. papier, dat niet meer gebruact worth ,papier de rebut, papier d'enveloppe, m. maculature, f. de la paperasse.
Scheurfel , o. iets gefcheurds , dechirure, f;
zie Scheur en Breuk.
Scheurziek , b. n. geneigd , om eene fcheuring, insonderheid in de godsclienst te
maken , schismatique.
Scheut , m. fchoot , fchot , (met een fchiettuig
of fchietgeweer , ) coup (d'une arme a feu).
Er viel een i/ se fit nn coup de fee.
Zonder een' — te doen, (zonder flag of ftoot),
sans coupjerk.— met een vuurroer, arquebusade,f Affcheids —, coup de parlance. —
met de iterktte lading, (bij de art.) tir a touts
volde. Vizier , tir de but en blanc. Kern
—, tir de plein fouet. — (fcheepsw.) Avondwacht —, coup de retraite. Boog —, coup
d'elevation. Dag — , coup de Diane. Grond- , coup dessous les oeuvres vives. Nood— ,
coup de detresse. Praai— , coup pour Idler.
Scherp—, coup a balle. Seen—, coup de signal.
Eere—, coup de saint. — met eenen handboog,
trait d'une arbaléte. Binnen fcheuts , (binnen
het bereik van een fchietgeweer,) a la portee
d'une arme a feu. Buiten fcheuts , (buiten
het bereik van een fchietgeweer) hors de
la portee d'une arme a feu. Zich buiten
fcheut houden , se tenir hors de la portee
d'une arme 4 feu; se tenir a Pecart; fig.
(zich buiten geeaar houden ) ne pas s'exposer au danger, iviter le danger ; (zich
met eene gevaarlijke onderneming niet inlaten , daaraan geen deel nemen ,) ne pas
s'engager dans une affaire pórilleuse. lemand eenen onder water geven , (iemand
een heimelijk verwijt doen , hem heimelijk
belagen) porter des coups fourres a q. q.
fam. fig. lancer des brocards, des lardons
a q. q., le critiquer sect etement. —, airs
een flot , de tong, welke tot fluiting dient ,
pine. De — van dit flot is verroeft , le
pine de cette 3errure est rouille. — van
planten , lot, fpruit , bourgeon, refetotz,
scion, m., petite branche, (van eenen wijnfiok) bouture, f:; fig. — of fchot geven
(fcheepsw.) larguer, filer les manoeuvres.
Eenen — krijgen , (fuel opgroeijen , van
kinderen ,) grandir, se devefopper. —, zoo
veel als men op eens nit eene kan , eene
flesch , enz. giet , filet, m. Een — (of
fcheutjet) azijn , un filet de vinaigre ; zie
verder le woorden Schoot en Schot.
Scheuter,, m. in Gelderland, zie het meer
algemeene Schutmeefler.
Scheutje , o. verkl. w. van Scheut , petit drejeton ; zie inzonderh. de laatfte beteekenis
van Scheut.
Scheutig , b. n. rijzig , hoog opgefchoten,
bang van geftalte (fchotig , rijzig) qui a,
la taille haute , long, tie; fig. gereed,
vaardig , bereid , prompt, e. prét, e. Hij
is niet — , om iets voor een' ander te doen ,
n'est pas tr.& prompt a faire q. ch. pour
un autre. —, mild, goedgeefs , mededeelzaam , meestal met eene ontkenning,
e, qui aims a donner. Hij is niet —,
( hij geeft niet gaarne), it nepayepas bien ,
it est dur a la desserre.
S cheutigheid, vr. rijzigheid , Lange geftalte ,
haute taille; fig. liberalise. Zijne — is
niet
S) q q 5
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riles zeer groot, it n'est pas fort liberal, it Schiereiland, o. halfeiland, pre:grille , peninest assez terrace.
sale , chersonese, f:
Scheutvrij, b. n. buiten het bereik van een Schietboog , m. bong om te fchieten , arbakte,
fchietgeweer, fchotvrij , hors de la portee
f; zie Boog.
d'une arme a feu ; fig. (buiten gevaar) hors Schietbout , m. cheville a goupille , f.
de danger , inattaquable ;—, bijw. hors d'at- Schietbus, yr. bus om te fchieten, arme
feu , f..fusil , m.
teinte. Zich houden , ne pas s'exposer ,
au danger, eviter le danger.
Scnieten , o. w. (ik fchoot, ben gefchoten);
Scheutwijn, m. weinig gebruikelijk of verouzich fnel ergens heen bewegen , fchielijlc
van plaits veranderen, van levende en lederd; zie Lekwijn.
Schicht, m. pijl, fleche, f. dard, javelot.
venlooze dingen, voler, felancer,, se precipiter. Een adelaar fchoot op de duif,
Met eenen wooden, blesser d'un trait
un aigle s'elanpa , fondit, sur le pigeon.
de /lecke.
Schichtig, b. n. fchuw, vreesachtig, inzonOnder water —, (fnel onderduiken) pionderh. van paarden, ombrageux, euse, ecouger dans /'eau. De pannen fchoten van het
dak, (gleden er fnel af), lee tuiles tomteux, euse. Een — paard, cheval ombrageux, ecouteux. Aanmer k. Het woord
baient du toil. De tranen fchoten haar in de
oogen, (zij begon eensklaps tranen te norecouteux behoort eigenlijk tot de rijfchool
ten), les larmes lui coulaient des yeux.
en worth gezegd van een paard , dat naar
Het mes fchoot hem nit de hand, (gleed
alles hoort en claardoor niet gemakkelijk aan
hem nit de hand), le couteau glissa de sa
den ruiter gehoorzaamt.
main. Er fchiet mij iets te bumen, (liar
Schichtigheid, yr. vreesachtigheid, timidite ;
fchiet mij lets in den zin , (er komt iets in
inzonderheid van paarden, qualite d'un chemij 'op ,) quelque chose passe par ma tete.
val ombrageux; escapade.
Zijn naam wil mij niet te binnen — , (ik
Schielijk , b. n. baastig, vlug, fnel, fpoedig ,
kan mij zijnen naam op het oogenblik niet
prompt, e. subit, e. imprevu, e. soudain , e.
herinneren 2 ) son nom ne vent pas me venir,
preste, expedittf, lye, brands, e. Een —e,
ne se presente pas a ma memoire, a mon
onverwachte aanval, une attaque imprevue.
esprit ; zie ook Infchieten; fig. Laten —,
Een fchtelijke dood, une mort subite, sou(roslaten, laten glijden ,) kicker, laisser
darn. In afwachting van een — antwoord,
en attendant d'une . ptornpte reponse. Zoo
filer (une corde). Voorover (voorover
vallen,) tomber la tete la premiere. ❑it
— als de blikfem, sr prompt comme un éclair.
den wagen
, (daaruit vallen ,) tomber de
Een — werkend iniddel, un moyen expedila voiture. Ten bedde uit (fchtelijk nit
tif: Hij is — vaardig te doen alles wat men
het
bed
opftaan
,) se lever promptement.
it
est
expeditif
a
faire
tout
ce
zegt,
hem
—, van planten, groeijen, wasfen, jeter,
qu'ot; lui dit. Een , onverwacht geluk , une
prendre des racines. Deze bloemen hebben
fortune inopinee. Een — fchrijver,, fnelfchrijreeds wortels gefchoten , ces fleurs ont deja
ver, un tacheographe ou tachygraphc, —, doorfete des racines ; (waarvoor ook : In de
dringend, feherp als Een — gezigt, one vue
hoogte —,) pousser. Deze planten — goed
perpante. bijw. pi omptement , subitement,
in de hoogte , ces plantes poussent bien.
soudainement , soudain , tout-a-coup , inopinezaad krijgen , (waarvoor ook : In het
ment, prestement, brusquement, vite, vitezaad —,) monter en graine. Deze knollen
tnent, avec vitesse, (in de muzijk) presto. Inbeginnen reeds (in het zaad) te fchieten,
dien gij het doen wilt, doe het — , si vous
ces navets commencent Ufa a monter en
voulez le faire, faites-le vile. Schielijker gaan,
grains. In aren
epier, monter en epis.
doubler le pas, precipiter son pas.
Het koren begint reeds in aren te
les
Schielijkheid, yr. fnelheid, fpoed, haast,
bleds
commencent
a
monter en , a eller.
promptitude, celeriti , vitesse ,precipitation,
b. w. eene fchietende beweging en eenen
soudatnete.
—'
fnellen of minder fnellen voortgang aan jets
Schieman,m. (meerv. fchiemannen, )(Tcheepsw.)
mededeelen , fnel voortdrij ven , darder,, laniemand, die voor de pompen en de reinheid
cer. De zoo fchiet hare firalen op de aarde,
van het fchip moet zorgen, bootsmansmaat
le soleil darde ses rayons sur la terre. Knit
esquiman, contre-maitre.
—, (van visfchen de eijeren uitwerpen ,)
Schiemannen, b. n. (fcheepsw.) een fchip op
' wanneer de visfchen
ragreer.
nieuw met tuig voorzien,
frayer. in den tied,
knit —, dam la saison oit les poissons fraient.
Schiemanfchap, o. post van fchieman, offices
Geld —, (geld met worpen tellen,) compd'esquiman ou de quartier-maitre , tn.
ter de Pargent par jets (geld geven of
Schiemausgaren, o. garen, hetwelk door den
voorfchieten ,) avancer oulprocurer de Parfchieman gebruikt en van het pluis van oude
gent, -preter de Pargent.1 Hij fchoot mij
kabels aan boord gefponnen worth ,
duizend gulden, it me preta mille florins.
de caret, In. menue corde d deux fils ,
1k heb daartoe het geld gefchoten, (ik heb
f. bitord , fil tire des bouts de vieux cddaartoe het geld bezorgd ,) fat avance
bles , tn.
/'argent pour cela. Geld tot de uitgave —,
Schiemansgasten, m. meerv. ('fcheepsw.)
a Pappointement. Brood in den oven
gabiers
de
Pavant.
kijkers,
foncer
(bij bakkers,) enfourner tin pain ; van
Schiemanswiel, 0. roue a commettage ro.
Kier: Brood — , ( brood voor een' anSchlep, verl. t. van Scheppen.
der' gaar waken,) cuire du pain pour an
Schier, bijw. bijna, bijkans, tea naasten bij ,
autre. De netten -, (dezelve uitwerpen,
haast , Presque, peu s'en faut, 4 peu pres ,
om visch te vangen,) deter les filets. Wij
quasi. —, bijkans was er een groot ongefchoten de netten om zes uren, nous jetdluk gebeurd, it a failli d'arriver un grand
Ines
les filets a six heures. Wortel —,
tnalheur.
(wortels krijgen ,) enraciner, prendre ractei,
Schier, b. n. in Gelderland, als : Een
Het
— van bloemen, bloettijd, floralne.
(een bedorven ei) un oeufpurri.
son; fig. De ondeugd had in zijn hart diepe
Schierbeitel, m. (bij de fchrijnw.) bec d'ane
wortelen gefchoten, le vice avait pris ra(fcheepsw. ) 2 fermoir a nez rend, Kromcine dans.son mar. Den ballast —, (fcheepsw.
me — , bec d'ane crochu,
data
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assez de force. Onze voorraad fchoot te
den ballast in het fchip wet en ,) tester,
kart,' (was niet toereikende,) notre proviemballer le lest. Rond (fcheepsw. in
sion ne fut pas suffisante, nos provisions se
de rondte oprollen, opfchieten ,) rouer (un
trouverent trop courtes , nos provisions nous
'cordage, nn cable), inettre (tine corde, un
manquerent. iVlijn geld zal te kort (ik
cable) en rond; van bier: fig. Hij kan het
zal met mijn geld niet rondkomen ,) mon
niet rand —, (hij verdient niet genoeg ,
argent ne sera pas suffisant. Iemand
om zij ne uitgaven te bettruken , om nit te
(hem met een fchietgeweer treffen) blesser
komen ,) it ne gagne pas assez de quoi sufflq. q.; fig. (in den gemeenzamen fpreekre 4 sa depense. Hij kan het op die wljze
trant, hem onverwachts aantreffen , hem
niet rond (hij kan het dus doende, met
betrappen,) rencontrer q. q. par hasard,
zijne verdienflen niet Itellen,) de cette maattraper .q. q. Met den pi.)l der liefde gemere it n'en pourrq vivre, pile son calcul.
fchoten zijn,étre atteint, e. du trait ou dard de
Met lets road , (genoeg aan lets hebben ,)
Pamour. Eenen vogel —, (hem treffen met
avoir assez de q. ch. Ik zal daarmede wet
een fchietgeweer,) tirer tin oiseau. Den
fen aural assez; fig. Een fchutje
rond
(een fchut) voor lets (lets -beletten,
vogel (hier en daar nog in gebruik als
verhinderen of voorkomen, parer un
eene uitfpanning, waarbij degene, welke
het laatfte fink van eenen houten vogel afcoup, prevenir une chose. Een foot —,
fchiet, koning words,) tirer a l'oiseau;
( een foot graven) creaser un fosse. — ,
fig. Dat is de papegaai gefchoten, (dat is
b. en o. w. (met Ilebben) door middel
een meesterlij ke trek ,) c'est un coup' de maivan fchietgeweer fuel voortdrijven, tirer,
tre. Dit kanon fchiet tien pond, (men fchiet
&charger. Saul fchoot den fpies naar
daarmede kogels van tien pond ,) cette piece
David, Saul lanca le javelot sur David.
est
de dix livres de halle; fig. De fterren
Iemand met pijlen dooden, tuer q. q. a
coups de fleshes. Hij werd met eenen piji its
—, (de hoogte der ferrets meten, )prenden arm gefchoten, (daarmede in den arm
do e, observer la hauteur des astres. De zon
gewond,) it a en un coup de flêche dans le
—, (de hoogte der zon meten,) prendre la
hauteur du soleil. De zon — en peilen, assubras, it a ere blesse d'un coup de fleche au
rer la hauteur du soleil; zie ook de zatnetbras. De vij anden fchoten onophoudelijk,
les ennemis tirirent incessamment. De vijgeftelde Aanfchieten, Affchieten , Doorfchie.
and heeft bres gefchoten, (zie Bres) Penneten , enz. enz. (fcheepsw,) Zie Opfchieten.
tni a battu en hi-eche.— van eene fpeelbatterij
(bij de art.) tirer a barbette. Een fchip in den Schieter, m. iemand, die fchiet, fchutter,
boogfchieter, tireur. Hij is een goed —,
grond —, (in den grond boren ,) cooler
it tire Bien.
— , (door een
jager, ckasseur.
fond un vaisseau. Overhoop
fchot doen vallen, ) tuer d'un coup de fusil, Schieter , m. zeker diertje , snot, mijt,-zieh
(door
fchieten
de pistolet , etc. Plat —,
in hoeken en kleerkasfen ophoudende ,
teigne, ou tigne, mite , f; zie Schietmet den grand .gelijk maken',) abattre on
raser, ddmoulir a coups de canon. Iemand
worm.
voor den kop (iemand doodfchieten 5) Schietgaten, o. meerv. openingen in den
hillier la cervelle a q. q., fail e saucer la
muur eener vesting voor het losbranden
van het gefchut, embrasures, meurtrieres ,
cervelle a q. q. Naar of op iemand—, (het
geweer op iemand rigten en affchieten ,)
canonnieres , canardieres,,— eener batterij,titer contre on sur q. Eenen vogel in
trenieres , f. pl. — in eenen muur, barbacanes. — door of op eenen muur, (bij de
de vlugt — 5 (terwijl dezelve vliegt,) tirer
art.) creneaux, in. pl. , fchutpoort op
an oiseau en vol ou en volant. Naar de fchijf
(am
zich
in
het
fchiefchepen, labord, m.
naar het wit ,
ten te oefenen, ) tirer au Blanc. Met ko- Schietgebed, o, ejaculation, oraison factila.
tore,
gels , met kruid — , tirer a balles , a poudre.
Met gloeijende kogels tirer a boulets Schietgevaarte, o. (in de gefchiedenis,) oud
rouges. In de lucht — 7 tirer en Pair. Gaan
werptuig om fleenen, enz. voort te drij—, (met het geweer op de jagt gaan,)
ven, baliste, catapulte, f:
aller a la chasse au fusil. Met eenen boog Schietgeweer , o. geweer om te fchieten,
tirer d'un arc. Met een geweer, met
arme a feu, ,arme a jet, arme a trait,
tirer du fossil, du canon. Schiethagel, m. grenaille , cendree , menu ise. f:
het kanon
harponer. Voorbij
Schieting, yr. het fchieten, action de tirer,
Met harpoenen
mis manquer, ne pas toucher. Ik heb
de pousser. — van koren, zout , enz. in een
tweemaal op dien haas gefchoten, en beide
fchip, paleage. m.
malen niet getroffen, j'ai manqué deux fbis Schietlap, in. lap, borstlap, om een fchot of
ce lievre. Dat geweer fchiet goed, ver, ce
te weren , plastron.
porte loin. Deze Jager fchiet Schietlijn, yr. (bij de art.) tit, m.
fusil tire Bien,
niet goed, ce clzasseur ne tire pas bien; Schietlood, 0. meetfnoer, paslood, niveau,
m. zeker werp tuig der timmerlieden , metfig. Mis (zich vergisfen,) se tromper.
Mis gefchoten! vous vous trompez! vous
felaars , enz. om door middel van een aan,
(eenen lompen
étes trompe Eenen bok
eene lijn bevestigd flak lood de regtfianmisflag begaan, ) faire une hevue; zie
digheicl van iets te bepalen , (fit 4)plomb ,
ldcher la bride. Schietpen, vr. pen in eene fchijf, waarop
Bok. Den tooni laten
Te kort (eigenlijk niet ver genoeg — ,)
men fchiet, but, tn.
tie pas atteindre, manquer le but, ne pas Schietpijl, m. pijl
om mede te fchieten,
tirer assez loin; (in dezen zits weinig ge.
fleche,
bruikelijk ; meest) fig. (niet genoeg hebben, ) Schietplank, zie Schutplank.
018 pas avoir assez. Hij fchiet bij zijnen Schietfchuit, y r. pakfchuit, koopmansfchuit
broeder te kort, (hij moet voor zijnen
barque marchande.,
broeder onderdoen,) it le cede a son frere, Schietflang , vr. fa n g , die op hare proof
it est inferieur a son frere, son frere le
nederfchiet , serpent qui se lance sur sa
sue-passe. Zijne krachten fchoten te kart,
prole, vs.
(waren nie t toereikende , ) it n'avait pat &hie tfpel ,
fpel , waarbij men naar een
wit
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wit fchiet, jos qui consiste a firer au
blanc , jeu de Parquebuse, m.
Schietfpoel, vr. (bij wevers) dat werktuig,
waarmede de inilagdraad door de fchering
worth gefchoten, navette, volue.
Scniettuig,o.zie Schietgeweer en Schutgevaarte.
Schietworm, m. zekere worm, teigne , tique,
mite f. korenworm , cosson; zie Schteter.
Schiften, b. w. (ik fel-ate , heb gefchift,)
fcheiden, deelen, van een doen, separer,
diviser,, partager; fig. uitpluizen , naauwkeurig onderzoeken, examiner, epluclier.
o. w. (met zijn) van melk, enz. runnen, te zamen loopen, wanneer zich het
kaasachttge van het waterachtige fcheidt,
se cailler, se tourner, se coaguler, se figer,
se prendre. De melk begint te —, le lait
commence 4 se cailler. Doen — , cailler.
Azijn doet de melk —, le vinaigre caille,
ait tourner, le lait. —, van zijde en anfdere
itoffen, wanneer de draden derzelver
gewone rigting verlaten en op een fchuiven 4 uitrafelen 9 s' erailler,, s' effiler. Het
facilement.
gaas fchift ligt, la gaze,
erailler.
Doen
Schiffer, m. degene, die fchift, celui qui separe; fig. onderzoeker, eplucheur, critique.
Schifting, y r. het fchieten , fcheiden, separation, division , f. , partage, m. ; fig.
naauwkeurig onderzoek , discussion critique,
het runnen, de firemming van melk,
f.;—,
enz. caillement , , coagulation. — , van ftoffen, action de s'erailler, .- ,eraillure. Er
zijn —en in deze Itof, al y a des draillures
dans cette etoffe. uitlezing, fortering,
triage, siparage, en. De —, het fcniften
van den erts, le triage du mineral.
Schijf, vr. naam van onderfcheidene platte
en ronde ligchamen, ads: — in eene katrol,
in een blok, roues de poulie, m.; van
hier: ' fig. Dat werk gaat of loopt over vele
fchijven, (vele perionen werken daaraan ,
het gaat door vele handen ,) beaticoup de
personnes doivent contribuer 4 cela, cela se
ait a frais communs; beaucoup de personnes
f
y travaillent. Het loopt bijna over dezelfde
fchijven, (het is bijna van denzelfden aard,)
cola est Presque de la mime nature; cela
revient a pen pros au même. Dat wit niet
over de fchijven, (dat kan er niet door,
dat niet te dulden ,) cela ne passera pas ,
cela n'est pas excusable. — der pottenbakkers , tour de potier, m. — van een dambord, pion, m. dame. — der knie, rotule,
palette de genou. — om naar te fchieten,
het wit, le blanc, le but, m. Naar de
fchieten, tirer au but, au blanc. fchietfchijf, bij de art.) cible ou cibe. Op de —
fchieten, firer a la cible. Glas—, plat
om mede te werde ou en verse, m.
pen , werpfchijf, disque, palet, — der
zon, der maan, disque, m. — van een
kalf, enz. om te braden, - rouelle de veau.
De — (in de kruidk.) disque. De — der
bloemkelk, le disque du calice. —, plat
fink van eenen appel, enz. rouelle. In fchijy en fnijden, couper par rouelles.; fig. Gouden of zilveren fiukken geld, als: Zij heeft
fchijven, (zjj heeft geld ,) elle a des ecus
elle est riche. Hij heeft fchijven , it est riche , it a des &us, it est le pore aux,ecus.
Schijfgat 9 o. gat, waarin cone fchijf komt,
mortaise de poulie, f.
Schijffchieten , o. het fchieten naar de fchijf,
jeu de Parquebuse , exercice de tirer au but, m.
Schijn, m. Licht, glans , hetgene van een ding
gezien wordt, fchijnfel Incur, clarti,
xt)30
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nifere, splendour, f. De — der zon,, der
maan, la lumiere, la clartd du soleil, de la
lune; zie Zonnefchijn, Manefchijn. Bij den
, in den —, in het fchijnfel van het vuur,
lezen, lire 4 la clartd, aas lueur du feu.
gedaante, (in dezen zin weinig gebruikelijk of bijna verouderd, ) apparence, forme, f: datgene, wat van eenig ding
under de zinnen valt, de wtjze waarop
iets waargenomen wordt, gemeenlijk in zoo
verre dezelve van de ware geiteldheid der
zaak onderfcheiden of het tegendeel daar.
van is, nitwendige vertooning, aanzien,
apparence, f extetieur, dehors , semblant,
aspect , m; fpr. w. — bedriegt, (het uttwendige komt dikwijis niet met her inwendige
overeen ,) lee apparences sent trompeuses;
fig. Zich voor den — wachten, (zorgen dat
men geenszins den — van iets hebbe ,)
sauver les apparences. Onder den — van,
sous l'apparence de, sous pretexte de, sous
couleur de, sous le masque de. Een — van
waarheid , une apparence de Write; fig. —,
dekmantel, voorwendfel, manteau, prdtexte, m. ombre, f. dehors, m. Hij heeft hem onder
den — van vnendfchap dezen fireek gefpeeld , it la a loud ce tour sous l'ombre
de Pamitie. Er is geen de min& — van twijfel, it n'y a pas la moindre ombre de doute.
Hij verfchuilt 'zich onder den — (den deltmantel) van vroomheid, it se couvre sous le
manteau de la devotion. Men meet uiet naar
oordeelen, it ne faut pas
den uiterhjken
juger par le ‘lehors. Naar alien
probablement. De — is tegen hem, la presomption est contre lui. voorkomen, uiterlijk
aanzien , mine, f. Hij heeft den — (hij fchijnt)
van rijk te zijn, it a la mine d'être riche;
fig. dcorce, f:
Schijnbaar, b. n. den fchijn hebbende, apparent, e. imaginaire. aannemelijk, plausible; zie Waarfchijnlijk. De fchijnbare
grootte, la grandeur apparente. De fchijnbare beweging der zon om de aarde, le
mouvement apparent du soleil autour de la
terre. De fchijnbare horizon, (de zigtbare
horizon ,) l'horizon apparent, visible, sensible. De' fchijnbare op- en ondergang van
een gefiernte nit de zonneflralen, le lever,
le coucher izeliaque d'un astre. bijw.
apparemment, probablement. Schijnbare aan.
nemelijkheid,
Schijnbaarheid, y r. fchijn, waarfchijnlijkheid,
apparence, probabilite.
Schijnbaarlijk; zie Schijnbaar, bijw.
Sehijnbeeld , o. beeld , dat zich anders vertoont
dan het is, phanteme, m.
Schijnchristen, m. een christen in fchijn, faux
chretien, hypocrite, m.
Schijndeugd, vr. geveinsde deugd, vertu feltste, fausse vertu ; hypocrisie.
fchijnbare dood, wort feltsSchijndood,
tez, f
Schtjndoocle, m. en y r. degene, welke dood
fchijnt te zijn, personne qui semble titre
morte, f: wort, e, en apparente.
Schijnen, o. w. (ik fcheen, heb gefchenen),
lichten, een helder licht van zich geven,
luire, jeter de la lumiere, repandre de la
lumiere. De zon fchijnt, le soleil Init. De
zon fchijnt mij in het gezigt; (werpt hare
firalen in mijp gezigt,) le soleil me donne
dans la vue me donne dans les yeux. De
zon fchijnt zeer aangenaam, (de zon geeft
een aangenaam fchijnfel,) il fait un beau
soleil. De zon fchijnt nict, (er is geene
zon,) it ne fait point de soleil. De man
fchijn
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fchijnt, it fait clair de lune, la hone luit.
De maan begint te fchijnen, la lune commence a eclairer; fpr. w. Hij kan niet
zien dat de zon in het water fchijnt, (hij
kaa niet zien dat een ander eenig genot
heeft,) it n'aime pas 4 voir en autre
prendre plaisir; fig. Zich laten aanzien,
den fchijn van iets hebben, parait; e, avoir
la mine, avoir Pair, semblet , avoir l'apparence. Hij fchijnt ecn eerlijk man te zijn,
it parait etc e honnete homme. Hij is met
altijd hetgeen hij fchijnt, it n'est pas tot,
fours ce qu'il parait. Hij fchijnt mij geleerd
te zijn, it me parait savant. Deze zaak
fchijnt mij niet goed, cette chose ne me sernble bonne. Deze tijding fchijnt mij niet waar
te zijn, (het komt mij voor dat deze tijding niet waar is,) cette nouvelle ne me parait pas veritable. Menig een fchijnt wijs
te zijn, en is dwaas, (menig een heeft het
voorkomen van een' wijze , en is een dwaas ,)
tel parait sage qui est fon. Hij fchijnt niet
veel verfland te hebben, ( hij heeft het voorkomen van iemand , die niet veel veritand
heeft ,) it a la mine de ne pas 'et; e fort entendu. —, (met den onbepaalden 3en perloon ) lijken, paraitre, sembler, y avoir
apparence. Het fchijnt, ii parait, it semble, it y a apparence. Men is niet altoos
hetgeen men fchijnt, on n'est pas toujours
ce que Pon parait. Het fchijnt dat gij ongelij k hebt, it parait que votes avez tort.
Dat fchijnt mij fchoon, (komt mij mooi
voor,) cela me parait beau. Het fchijnt dat
het regenen zal, het fchijnt to zullen regenen ,
it y a apparence de pluie. Het fchijnt dat
deze meloen goed is, (deze meloen fchijnt
goed te zijn,) ce melon a la mine d'être bon.
Schijnfilofoof of wijsgeer, m. philosophiste.
Schijngeleerde, iemand , die slechts in
fchijn, niet wezenlijk geleerd is, faux savant.
Schijngeloof, o. geloof in fchijn, geen wezenlijk geloof, foi apparente, feinte; cropance apparente, feinte, huichelarij ,
hypocrisie.
Schijngeluk, o. fchijnbaar, geen wezenlijk geluk, bonheur imaginaire , bonheur apparent ,
faux bonheur, m.
Schijngoed , o. fchijnbaar, niet wezenlijk
goad, biers imaginaire, bien apparent, m.
Schijngrond, m. fchijnbare, niet wezenlijke
grond, raison specieuse, raison plausible, f.
Schijnheilig, b. n. den uiterlijken fchijn van
heiligheid aannemen of vertoonen, zonder
die werkelijk te bezitten, hypocrite, bigot,
to , tartufe , cafard, e. faux, sse, divot, e.
Een — gezigt aannemen, (een voorkomen
van heiligheid vertoonen ,) se donner des
mines beates, tartufies ( nit verachting)
papelarder. bijw. en hypocrite, d'un
air hypocrite.
Schijnheilige , m. en vr. degene, die den uiterlijken fchijn van heiligheid aanneemt of
vertoont, geveinsde, tartufe, cafard, eagot, faux divot, papelard, m. fausse devote, cafarde, femme hypocrite, fausse prude, f: fam. Sainte-nitouche.
Schijnheiligheid, yr. huichelarij, geveinsdheid, hypftcrisie, fausse devotion, devotion feinte ou simulee, fausse piste, cagotetie, tartuferie, bigoterie.
Schijnovergang, m. (in de redek.)paralipse ,f.
Schijnrede, yr. fchijnbare redo, valfche fluitrede , drogrede , (in de redek.) sophisme,
paralogisme, m.
Schijnredenaar, m. drogredenaar, sophiste.

1031
SCH
Schijnfel, fchijn, licht, demiere, darn!'
lueur, f Her — der maan, la lueur de la
lune. —, fchim, verfchijnfel, ombee,
f. phanteme, m.
Schiinftrudig, n. dat met iets antlers fchijnt
to itrijden, doch in wezen daarmede Diet
ftrijclig is, contradictoire en apparence, parado.aal , e. paradoxe. Schijnitrudige
gen verdidtgen, soutenir des propositions
patadoxes. bijw. d'une maniete para.
doxale.
Sclujnitrijdigheid., vr. contradiction apparente, f. paradoxe , m. Dit zal vele lezers als
eene voorkomen, ceci paraitra an paradoxe a bien des lecteurs.
Schkinvermaak, o. fchijnbaar vermaak, plaisir
imaginaire, m.
Scluinvreugde, in. joie apparente ou feinte , f.
Schijnvrede, m. paix pldtree, foutrie ou simulde.
Schijnvriend, m. vriend in fchijn, faux and.
Sclonvriendfchap, yr. fchijnbare, niet wezenhike vriendfchap, fausse amitie.
Schijnvroomheid, yr. fchijnbare vroomheid,
plea feinte ou sinus/de.
Schijnwijs, b. n. wijs in fchijn, niet in de
daad, savant, e. sage en apparence.
Schunwijsgeer; zie Schijnfilofoof.
Satin- of valfche wijsbegeerte, yr. philosophis-me, m. philosopherie.
Schijnworin, m. glimworm, vet luisant; zie
Glimworm.
Schijt; zie Schijterij,
Schijtebroek, m. fcheldnaam voor iemand, die
in de brook fchijt, ( gemeen) chie-en-chaus.
ses; fig. lafaard, bloodaard, poltron, coo, fob cox.
. ard ,
Schijten, b. en o. w. (ik fcheet, heb gefcheten), (gemeen) het overfchot der verteerde fpijzen door den gewonen floelgane
werpen , hetwelk met zeker geluid gepaard
gaat, kakken, zijn gevoeg doen, elder ,
alle y a la selle, dicharger le ventre. —van
dieren, fienter; fig. van angst —, in zijne
laars —, in de broek
(zeer bevreesd
zijn,) chier de pear. Hij ging er voor —,
(hij lisp van vrees weg,) .prit la fnite de
pear.
veesten, eenen wind van onderen
laten, peter, hicher ton pet.
Sclujter, m. kakker (gem.) chieur, fig. lafaard,
poltron, couard, foireux.
veester, peteur.
Schijterij, yr. (gemeen) buikloop, loslijvigheid , court , flux de ventre , devoiement m.
foire. Aan de — zijn , (loslijvig zijn) avoir
un cours de ventre, (gemeen) foirer.
Schijtgat, 0. (gemeen) aarsgat, aars, trou des
col; anus , no. m. fchijter, chieur, degene , die winden laat,peteur,m. peteuse,f,
Schijtgeel, o. zekere gele verw, stil-degrain, m.
Schijthuis, 0. (gemeen) fekreet, prive, lieu
d'aisances, m.: zie Huisje, Sekreet.
Schijtkru,id, o. bingelkruid, (in de kruidk.)
zeker gewas, om outlasting van verteerde
fpijzen , of winden te weeg to brengen , met.
purgeerkruid, scammonee, f:
curiale, f.
Schijtpot m. (gemeen) pot , om in te fchijten ,
kakken, pot a chier.
Schijther, yr. (gemeen) chieuse, foireuse,
peteuse, cello qui Pete.
Schijtvalk , m. eene foort van roofvogel , boomvalk, hobereau, faucon des Irides; fig. (gemeen) laatdunkend mensch , ftroojonker,, fanfaron, hableur, fat.
Schijtwortel, m. purgeerkruid, zeker kruid,
dat den afgang bevordert, spurge,
Schik
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Schik, m. fchikking, orded, ordre, arrangement convenable. Alles is op zijn (alles is in orde), tout est en ordre, tons est
en ordre, tout est Bien arrange. Alles is
(alles is in wanorde), tout en
van zijn
en ddsordie , tout est derange. befchikking, disposition, f: arrangement. —, tevredenheid , verge noegen , vergenoegdheid,
contentement , plaisir. lk heb er geen — ,
(het bevalt er mij niet , ik heb er geene tier) ,
je ne m'y plais pas , je n'aime pas y etre.
In zijn— zijn, (te vreden zijn, vergenoegd
zijn) titre content e. satisfait, e.être a son
wise. Hij is niet in zijn,—, (hij is niet
vergenoegd), i/ n'est pas a son arse; it en
real a son aise ; it est de mauvaise humour.
Met iets in zijn — zijn , (zeer met iets te
vreden of ingenomen zijn), etre fort content, e. de q. cli. lets goedfchiks , gewillig,
,doen , (iets met genoegen does), faire q. ch.
de bonne'grace, de bonfire , se plaire a.faire
. ch. faire q. ch. avec plaisir. Hij heeft hem
afgeflaan ,
h et buis goedfchiks ,
it lui a cede la maison de bonne grace.'
Schikgodin , vr. (in de fabell.) eene der drie
befluurflers van 's menfchen levensloop , (Clotho Lachefis en Atropos, ) ,parque. De
fchikgodinnen , les parques, les soeurs filandieres , les trots soeurs. De heeft zijn'
levensdraad afgefneden, la parque a tranche
le fil de ses fours.
Sclaikkelijk , b. n. net , ordelijk, propre, net,
te. toegevend, infchikkebjk, vriendelijk, gedwee , traitable, raisonnable, complaisant t e. sociable, facile. —, ordelijk,
betamelijk, decent , e. pose, e. regle, e.
tamelijk, dragelijk, redelijk ,
modere ,e.
passable. —, bijw. proprement, nettement.
d'une maniere tractable, avec complaisance. —, avec ordre, sagement; —, passablement.
Schikkelijkheid. yr. netheid, propretd, nettete. infchikkelijkheid, complaisance, hit-Incur sociable on traitabk sociabilitd.
qualia de ce qui est
ordre, m, regle.
passable.
Schikken, b. w. (ik fchikte, heb gefchikt),
in orde brengen , in orde leg-gen, regelen ,
tnettre en ordre , ranger, disposer, arranger, regler. Schik die boeken eens, rangez
n peu ces livres. Ik zal alles wel —, in
orde brengen, farrangerai bien tout en
ordre. De vijand had al zijne troepen goed
in orde gefchikt, Pennemi avoit bien range, dispose, ses troupes. —, (bij boekdr.)
de letters, die een drukker gebruikt heeft,
weder in de letterbakjes , distribuer les
lettres. Hij heeft zijue zaken nog niet gefchikt, in orde gebragt, it n'a pas encore
regle ses afrait es. Wij zullen het wel —,
( wig zullen het wel eens worden,) nous
Parrangerons bien; nous nous accorderons
bless. Zich wel ( zich behoorlijk gedragen,)
se,comporter sagement. Zich naar iets —,
( zich nut. iemand 5 naar iets voegen , rigten ,)
se t ogler sur q, e. , q. ch. , s'accommoder selon
q. ch. Schik u, rigs u, naar uwen broeder,
reglez-vous sur ,votre frere. Zich naar ie(zich naar iemand. voegen ,) s'acmand
gelukken,
commoder a l'humeur de q.
flagen , aller bien, reussir. Alles zal zich
tout ira
(alles
zal
wel
afloopen
,)
wel
bien. Het begint te , it commence a alileibien. Het zal zich wel —, (het zal wel
goed gaan ,) le temps le fora bien. Zich om
, (zich in orde random de tafel
de tafel
piaatfen,) se ranger autour de la table. Hij
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begint zich tot deugd te (hij begint
zich beter te gedragen ,) it commence A so
comporter tnieux. Zich tot werken , enz.
- (zich aan het werlebegeven ,) se memo
a travailler, se disposer au travail. Zich
naar de omftandigheden
(zich daarnaar
rigten ,) s'accommoder ou s'ajuster aux circonstances. Zich naar den tijd
s'accortp;
moder ou s'ajuster au temps. Ik weet niet
je ne sass comment m'y
hoe ik het zal
prendre, queues mesut es ptendre, Zich naar
Gods wil gedragen, se conformer a la
volente de Dieu. —, zenden, Buren, envoyer, depecher. Morgen zal ik u des brief
je vous enverrai la lettre domain. —,
o. w. plaats maken , faire place , se ranger,
reculer.
zorgen , maken, avoir soin,
faire en sorte. Schik, dat gij gereed zijt,
faires en,sorte que vous soyez pret.
(met
zijn ,) voortfchuiven , fchikkende naderen ;
zie Aanfchikken, se ranger , se mettre.
Schik bij de tafel, tnettez-vous a table.
vorderen , avancer. Zij fchikken nice veel,
(zij vorderen weinig,) ils n'avancent pas
beaucoup; zie Betamen , Voegen.
Schikker,
celui qui arrange, etc. dresseur;
zie Schikken.
Schikking, yr. het fchikken, action d'arranger,, f. arrangement , tn.; zie Schikken. —,
wijzt van fchikken, orde , arrangement,
inrigting in eene fchilderiij
ordre, m.
ordonnance, entente d'un tableau. —, inrigting (in de bouwk.) entente. De — van
dit gebouw is. zeer fraai, ce bailment est
d'une belle entente. De — van deze fchilderij is Hecht, is niet goed gefchikt,
n'y a point d'entente a ce tableau. De —
en zamenvoeging der woorden, volgens de
regelen der taalkunde, !'arrangement des
mots , m. la construction ; fig. De — vin de
deelen eerier rede, eens gedichts, la structure,
la construction d'un discusses , d'un panic. De
opvolging vats verfchillende toonen in de.
zangkunst, la modulation. —, bij lagen of
bedding, stratification. —, vereffening , accommodement, m. Eene minnelijke overeenkornst, un accommodement a !'amiable, m.
transaction. — met eigenhandige anderteekening, (zonder notaris), transaction sons
seing ptive. Tot eene — komen, eene -waken , s'accommoder. Wanneer zij tot geene — komen, zullen zij zich door een proces ruheren , s'ils ne s'accommodentpas, ih
se ruineront en proces.
Schil, vr. bast , buitenfle bekleedfel; zie
Schel.
Schild, m. en o. eene in de hedendaagfche
krijgskunst der Europeers bijna verouderde
foort van fchutwapen, om het lijf tegen de
vijandelijke pijlen en houwen te bedekken
en te fchutten , bouclier ; ecu. — waarop men
de koningen , vorsten, helden , rand droeg,
pavois, m. De Grieken en Romeinen droegen groote fchilden , les Grecs et les Romains porterent de grands boucliers. Met
de lans en het — vechten, combattre avec
la lance et Pecu; fig. iemand te — en te
fpeer vervolgen , (hem eenen doodelijken
haat toedragen, iemand hardnekkig vervolgen) perseCuter q. outrance, poursuivre q. q. !'epee dans les reins. lemand in
den — varen, (iemand werfland bieden,
iemand het hoofd bieden), relancer q. q.,
lui resister en face, lui préter le collet; fig.
hetgene ons befchutting verleent, bouclier,
defense, f: De Heer is
soutien, appui ,

mijn

le seigneur est men bouclier.—

der

go-
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klein rondas
godin Pallas , egide , f.
wapenfchild of bord der ridrondelle, f.
ders, ecusson, tn. Regt om een te
dragen, (bij de ridders) ecuage, m. Eenledig — om jets in te fnijden, in een wapen,
enz. une table d'attente. Een — met
verfchillende wapenen der voorouders, familiOn , un panneau genealogique. De voet
van het —, la campagne on plaine de Peen.
Eenen leeuw in zip n voeren , porter un
lion dans son ecusson; — eener fchildpadde , ecaille de tortue , f du caret. fig. Iets
in het — voeren , ( jets ten doel hebben),
avoir quelque dessein, rouler quelque dessein dans l'esprit. Hirvoert niets goeds in
(hij heeft niets goeds voor),
zijn
roule quelque dessein funeste dans l'esprit.
1k weet wel wat hij in zijn
voert , (ik
weet wel wat hij voor heeft je sais
bien quel est son dessein, je sais bien oie it
vise, ou a quoi it vise. —, uithangbord, enseigne , f: ectiteau, tableau, m. Heeft uw
huis geen —? n'y a-t-il point d'enseigne
votre logis ? Een — uithangen , mettre une
enseigne. —, in den fcheepsbouw worden
die p1anken , waarmede men in eenen fcheepsftrijd het bovenfle dek befchanst, om de
foldaten te dekken , , fchilden genoemd, of
zetgangen, zetborden, fargues , f. pl. —,
in de natuurlijke historie, over de vleugels
van fommige infekten, dekfchild, elytre, m.
Schildachtig, b. n. (in de ontl. k.) thyroide.
- fchildvormig, thyroidien , ne,scutifortne.
Schildvormige bladeren, des feuilks scutiformes • zie Thyro— in het Fratifche deel.
Schildbanken, vr. meerv. (fcheepsw.) coites de
guindas M. pl.
Schilddak , o. (in de oude gefchiedenis), flormdak der oude Romeinen , tortue , f:
Schilddrager, m. fchildknaap, knaap, die het
fchild draagt, dcuyer.
fchildhouder op
een wapenfchild, support, tenant, m. Het
wapen van Frankrult heeft twee engelen tot
—s, les armes de France ont deux anges
pour supports. Hij heeft twee leeuwen tot
fchildhouders, it a pour tenants deux lions.
— (in de nat. gefch. ) zeker infekt ,
scutigere, f.
Schiller, iemand, die fchildert, peintre.
Klad— flechte —, barbouilleur,,peintureur,
peintreau. — in natte kalk, (in Italie)quadraroriste; zie ook de zamengeftelde, Fijnfchilder, Glasfchilder, Huisfchilder, Rij
tuigfchilder,, enz.
Schilderaadje, yr. fchilderwerk, peinture, f.
ouvrage de peinture, tn.
Schilderachtig, b. n. uitflekend fraai, fait, e.
a peindre, pittoresque bij w. trés-bien;
ittoresquement.
Sc ilderakademie, yr. academie de peinture.
Schilderen , b. w. (ik fchilderde, heb gefchilderd) , malen, verwen , peindre. Zich laten
(zich laten uitfchilderen), se faire peintire on tirer. Op doek , panel , koper,, marpeindre sur toile, bois, cuiiner, enz.
vre, marbre, etc.. Met olieverw
peintire a Phuile, peindre en huile. ' Op natte
peindre en fresque, egratigner.
kalk
Met waterverw
peindre en detretnpe.
Miniatuur
peindre en miniature. Naar
de natuur peindre d'apres nature. 1k
heb mijne vrouw na haren dood laten affchilderen , j'ai fait peindre ma femme apres
sa snort. Naar het liven
tirer au vif,
au natured. Op glas
peindre en email.
Met pastel —, peindre en pastel. Grof—,
strapassonner. Uit het hoofd
peindre
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d'idee, peindre de memoirs. •Hittorieftuk:
ken —, peindre Phistoire. Eene kamer
peindre une chambre. De raderen van eerie
koets
peindre les roues d'un carosse.
Rood —, peindre en rouge. De wilden
zich met allerlei kleuren, les sauvages se
peignent de plusieurs couleurs; fig. Eene
levendige befchnjving van jets geven ,peindye , ddpeindre , decrire ; faire le tableau de,
tepresenter. Hij fchildert zijne perfonen en
hunne karakters zoo goed, dat men hen
meent ‘te zien , it point si bien set personnages et lours diferents caracteres , quo Pon
croit les voir. De ondeugd met de leven,
digfte kleuren —, peindre le vice avec les
couleurs les plus yaws. Deze fchrijver fchildert zich zelven in zijne werken, cet autour se point , se depeint dans. ses ouvrages.,
liij fcbildert de\ dingen zoo levendig dat
men ze meent te zien, it depeint les chose,
si vivement qu'on croit lee voir.
Schilderen, o. w. (ik fchilderde , 4 heb gefchitderd), op fchildwacht Nan, etre en faction, titre au guet, en sentinelle, faire sentinelle , (bij de ruiterij) titre en vedette,
titre en fonction de vedette. Des zomers —
de foldaten twee uren, en id los soldats
sont deux heures en sentinelle; fig. lang flaan
wachten, faire le pied de grue 2 croquer
marmot, attend, e long-temps,— 2 0. action
de faire sentinelle.
Schilderhuis, -o. fchilderhuisje, waarin de
fchildwacht flaat, guerite, f. op den wal
eener vesting, vedette, f.
Schilderii, yr. fchilderftuk, peinture, f: ta.
bleau , m. portrait, tn. beeltenis, portret 2
e gie, representation f: Nagemaakre
postiche, f. Eene eenkleurige
un tabkau monochromate. landgezigt met kod.
dige beelden en vertooningen (bij fchilders)
bambochade. Hij is een groot liefhebber
van fcbilderijen
est tin grand amateur
de tableaux.
Schilderijkabinet , o. kabinet van'failderijen;
zie Schilderijkamer.
Schilderijkamer, vr. fchilderijkabinet, galerie
de tableaux , f. cabinet de tableaux, m.
Schilderijkooper, — verkooper, iemancl,
die handel in fchilderijen drijft, marchanci
de tableaux.
Schilderijverkooper 9, m. zie Schilderijkooper.
Schilderiiig vr. action tie peindre, peinture
fig. description, action de depeindre.
Schilderkamer,9 yr. werkplaats van eenenkunstfchilder, attelier d'un peintre, m.
Schilderkunst, yr. peinture, f. art de la pein.
ture, de peindre , m. portraiture.
Schildersambacht, o. metier de peintre,
Schildersezel , m. \ezel , waarop het fchilder.
werk Chat chevalet.
SchilderskneCh
t, m. garcon d'un .peintre ,
Schilderskwast, m. brosse d'un peintre, f.
Scliilderslijm, yr. en o. matonfle,
Schilderspenfeel, o. pinceau d'un peintre , m.
Schildersfpaantje of temperines, o. amassetse,f.
Schtlders1tokje, o. waarop de hand van eenen
fchilder rust, appui-main , m.
Sc ildhouder; zie Schilddrager.
S ildkever, m. (in de nat. gefch.) bonclier.
Schilder.werk, o. gefchilderd werk, peintu.
ouvrage do peinture, m.
re ,
Schilderswinkel, m. attelier d'un peintre.
Schildknaap, m. wapendrager van eenen ridder, ecuyer.
als eeretitel bij de Engetfchen, (squire) deuyer.
Schildknecht, m. wapendrager zie Schild.
knaap in de at, beteekenis.
Schad-
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Schildknoop, waterknoop ( fcheepsw. ) Schilferig, b. n. dat ligt fchilfert, ecailleuxt
cul de port ou de porc aver -tete de
Buse, pailleux, euse, qui s'ecaille facilemore, tn.
meat. — , fplinterik, ijzer, fcr
Schildkruid, o. zeker gewas, wilde mosterd , Schilfering, vr. het fchilferen, action de s'ef
seneve sauvage, m.
een been,-cailer,gm.—vn
Schildpad , yr. zeker tweeflachtig dier,, tortue.
(bij de wondh.) exfolation.
zeker flonntuig der ouden , fchilddek , Schtlfertje, lovertje, o. verkleinw. van Schiltortue. o. fchild der fchildpad, waarvan
fer, petite ecaille ou paille, paillette, f:
men onderfcheidene dingen vervaardigt, Schillen, o. w. (ik fchilde, heb gefchild),
ecaille de tortue , f: caret , tn. — (fcheepsw.)
fchelen; zie Verfchillen.
galoche, vierge.
Schillen, b. w. (ik fchilde, heb gefchild), de
Scnildpadden, b. n. van fchildpad, d'ecaille
fella van iets afdoen, peler, lever la peau
de rortue , de. caret. Eene — does, une
de, lever la pelure de, ecorcer. Eenen apbotte de caret.
pel , peter zone pomme. Eenen boom —,
Schildpadden , b. w. (ik fchildpadde, heb gepeler ecorcer un arbre. Boonen , polfchildpad), als fchildpad waken, inviter le
len, uitdoppen, ecosser des feves. Noten
uitboliteren , dealer des noix. Hennep
caret, faire, travailler en guise de
—, tiller du chanvre. Spr. -w. Ik heb een
cat et.
Schildpadsgezwel, o. (in de geneesk.) testaappeltje met u te —, (ik heb eene bed, f.
clenkeluke zaak met u te verhandelen,) j'ai
Schildpleifter, yr. pleifter in den vorm van een
un differend a demeler, a regler avec vous.
Schilling , yr. action de peler, d'ecosser,,
fchild, emphitre en guise d'dcusson, m.
Schildvink,
een vogel, foort van vink,
corcer, de tiller on teiller.
pinson.
Schim, yr. het donkere beeld van een ligSchildvisch, m. cuirasse, f.
chaam , fchaduw,, ombre, f ; fig. Naar eene
Schildvleugelig, b. n. qui a les wiles en itui,
— gnjpen , (zich aan eene ijdele hoop over(in de natuurl. gefchied.) van infekten ,
geven ,) courir apres tine ombre, se livrer
welker vleugels met zoogenoemde fchilden
a une esperance fantastique. Tegen zijne
bedekt zijn , coleoptere. Schtldvleugelige in
eigene — vechten, (zijne eigene gevoelens
fekten, (infekten met dekfchilden over de
bekampen, beftrijden ,) agir contre soi-memo.
vleugels,) des insectes coldopteres, des coldVoor zijne eigene — bang zijn , (ligt beopteres, m. pl.
vreesd worden,) avoir pour de son ombre.
Scluldvormig, b. n. scutiforme, clypeiforme.
Hij ziet er uit als eene —, (bij is zoo ma—, (in de ontl. k.) het —e kraakbeen van
ger als een hoot, als een geraamte), it est
het bovenfle deel der luchtkp , le cartilattes-mgigre. geest van een geflorven
ge scutiforme du larynx, (la pomme
ligchaam, afgefcheide ziel (in de taal der
dam). ( In de kruidk. ) —e bladeren, des
oude dichters,) ombre , f manes , .f. pl. Eene
feuilles scutifoi mes.
— zien , voir une ombre. Ulysfes ziet de
Schildwacht, y r. post , waarop een foldaat
— van Hercules in de Elijfefche velden ,
that te fchilderen , poste , guet, (ou le
termil deze held in den hemel is , Ulysse
soldat fait sentinelle) in. Op — than,
voit ('ombre d'Hercule dans les champs Ely(fchilderen ,) etre en faction, titre en sentisees, pendant quo ce heros est dans les cieux.
nelle, faire sentinelle, (bij de ruirerij) etre
Plato heerschre in het rijk der fchimmen,
hi de fabelk. )Pluton regna sur les ombres,
en vedette, etre en faction de vedette; fig.
C
(fang Phan wachten ,) attendre longtemps ,
a l'empire des ombres. Polyxenes wend aan
faire le pied de grue; (op den leer ftaan ,
de fchimmen van Achilles opgeofferd, Po•
lysene fur sacrifie aux manes d'Achilles.
fpieden,) veiller, guetter. Verloren —,
(de gevaarlijkfle post, waar de foldaat zich
Het rijk der fchimmen; zie Schimmenrijk
bij gevaar moetjeitjk redden kan en als vervan hier fpook , fpookfel , spectre, fantdme,
loren is,) poste avance, Op verloren —
eTrit, revenant, m. Fig heeft eene ge.
fiaan, (op, den gevaarlukflen post flaan,)
men , il a vu un spectre.
titre en sentinelle perdue. —, perfoon die Schimmel, yr. witachtige uttflag, moisi, tr.
moisissure, chancissure, f: Dat is half befchildert, sentinelle,,, : factionnaire, m.
dorven , gi j moet er de afdoen, cola est
( bij de ruiterij) vedette. Schildwachren uitzetten , poser de; sentinelles, (bij de ruitea demi gate, it faut en Ster lemoisi,
tnoisissure.
, witachtig paard, cheval
rij poser des vedettes, mettre en vedettes.
Eene — aflosfen, relever une sentinelle,
Blanc, cheval gris, grison.
Schimmelachtig , b. n. befchimmeld ; zie Schimune vedette.
melig.
Sehildwachthuisje, o. fchilderhuisje; zie SchilSchimmelbles, m. fchimmel met eene_ bles,
derhuis.
Schildwapen, o. Wapenfchild, geflachtswapen,
cheval blanc on gris qui a une tache blan.
den, ecusson, tn. armes, armoiries, f. pl.
the (zie Bles) au front.
Schilfer, yr. dun flukje, blaadje of plaatje Schimmelen o. (ik fchimmelde , ben geecaille,
ecaillure,
e.
van dun ijzer, enz.,
fchimmeld), met fchimmel bedekt worden,
(bij metaaluitflaan, moisir, se moisir, en meest van
(percelle). Splinter, éclat,
eetwaren , chancir, se chancir. Het brood
fmelters ) paille. fplinter van tizer,
Schilfers
op
het
ecaille, paille, de for.
fchimmelt, wanneer het op eene voclitige
plants ligt, le pain moisit, se moisit, se
hoofd, espece de rogne, croutes laiteuses,
hamerflag, crasses, f. pl.
chancit dans un lieu humide. Doen —,
teigne.
?no/sir. De vochtigheid doet het brood —,
Schilferachtig, b. n. dat ligt fplinl'humidite moisit le pain. — , o. itat d'une
terig , ecailleux, Buse, pailleux, eitse. —,
chose qui se moisit, tn. zie Schimmeling.
fchubbig, squammeux, se. Eene fchilferachSchimmelig, b. n. befchimmeld, met fchim
tige lei, une ardoise ecailleuse.
mel bedekt, moisi , e. chanci , e. — brood,
Schilferen , o. w. (ik fchilferde ,, ben gefchil' ferd), in dunne plaatjes of blaadjes gefcheidu pain moisi ou chanci. — worden, motsir, se moisir, chancir, se chancir.
den worden, s'ecailler, tomber par deaiilet,
1Schimmeling, vr. het fchimmelen , itat d'une
tomber par pailles, s'exfolier.
cho..
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those qui se moisit, m, moisissure, chanrieux, on. Bitfe
fcherpe bekeling, phi
cissure.
lippique.
Schimmelkleur, yr. kleur als van fchimmel, Schimprijk, b. n. zeer beleedigend, fort saticouleur grise, grisonne, e.
rique, fort injurieux, ease, fort offensant,,
Schimmelkleurig, h. n. eene fchimmelkleur
e. etc.
he'obende , gricdtre.
Schimpfcheut, m. fchimpende trek ,_trait
Schimmelverw,, yr. zie Schimmelkleur.
satire sarcasme, lardon, brocard.
Schimmelverwig , b. n.; zie Schimmelkleurig. Schimpfchoot
'
, m. fchimpende trek ; zie SchimpSchimmenrijk , o. (in de fabell. ) rijk der fchitnfcheut.
men , royaume des ombres, m. t, liamps-Ely- Schimpfchrift , o. fchotfchrift , ecrit satirique,
sees.
libelle, m. satire, critique, ironic , f. plaSchimmeren , o.
(ik fchimmerde, heb gecard, m.
fchimmerd); zie Schitteren.
Schimplchrijver, m. fchrijver van fchimpfchrifSchitnp , m. fcherts , boert , het tegendeel van
ten, libelliste, ectivain ou auteur satitique.
ernst, (in dezen airs weinig gebruik.) rail- Schimplier, yr. degene die fckimpt, celle qui
lerie , plaisanterie, befpotting, beinjutie q. q. ou qui invective contre q. q.
fchimptng , hoon , imaad, moquerie, deri- Schimpswijze , bijw. op eene fchimpende
sion , is onie , afft ont , outrage , tn. injure,
satarzquement , ironiquement.
insulte, ignominae, opprobre. Eenen — Schimptaal, yr. fchimpende taal, paroles inverkroppen , boite, avaler, digerer un afjurieuses ou outrageantes, f. pl.
front, soufrir patiemment an affront.
Schimpvogel , m. fig. fchamper
fpotter
Schimpachtig, b. n. honend, naar fchimp of
fpreeuw,, moqueur, railleur, goguenard.
hoon gehikende , qui tient de l'affront, in- Schimpwerk, o. fchimpfchrift, satire, critisultant , e. injurieux, euse.—, eerlchendend,
que,, f; satires , critiques , f. pl.
infamant, e. —e woorden , des paroles in- Schimpwoord, o. fchimpend woord, parole
famantes. —,bijw. d'une maniere insultante onto ageante , injure , f. snot piquant, tn.
ou injurieuse.
terme satirique, trait de satire, trait satiSchimpbtief, m, hekelende brief, mercuriale
rique , tn. Schimpwoorden, invectives, f.
critique, censure, f. pamphlet , m.
pl. ; zie Schimpfcheut.
Schimpdicht, o. hekeldtcht, poême satirique, Schin , fchinne (verouderd) yr. het vuil of de
en. satire en viers , f:
fchilfers op de hoofden der kinderen; zie
Schimpdtchter, m. hekeldichter, pate satiSchilfers in de laatfte beteekenis.
rique.
Schinde, yr. bast van eenen boom (in GelderSchtmpelijk , bijw. op eene fchimpende wijze ,
land), fchors Icorce 'Pun arbre. vel,
beleedigend , honend , d'une maniere insulhuid, peau.
tante , d'une maniere injurieuse ou outra- Schindelen, o. w.' (ik fchindelde, heb gegeante, satiriquement, &uric maniere offchindeld), (bijna , zoo niet geheel veroufensante.
derd); zie Schitteren.
Schimpen , 0. w. (ik fchimpte , beb geichimpt), Sc'ninden, b. w. (ik fchindde , heb gefchind),
fchertfen; voor den gek houcten , als: Met
het vel afflroopen, ecorcher.
iemand —, (in dezen zin wetnig gebruik.) Schinder, m. vilder, koudflagter, ecorcheurit
se tnoquer de q. q.—, Konen, dire des injuzie Vilder.
res, injurier. Op iemand (iemand ho- Schink , m. de gezonte en gerookte achterbiI
nen), invectiver contre q. q, satiriser, ca.
van een varken, ham, jambon.
lomtner, pointiller, q. q. fig. declaimer con- Schinkel fcheenbeen, beenpijp , ondertre q. q. (gemeen) pouiller.
fchmkel,
'
os de la jambe. —, dtjbeen, boSchimper, m. celui qui injure ou invective
venfchinkel , os de la cuisse, m.
dij,
contte q. q. , moqueur.
albediller, bybil , cuisse„ f.
percrrtique.
Schip, o. (meerv. fchepen), een hol vaar.
Schimperij , yr. het fchimpen , action d'invectuig, met eenen diepen , fcherp toeloopenaver, d'injurier on de declamer contre q. q.
den , bodem, vaisseau , navire, batiment,
— , fchimprede injure, outrage , tn.
(bdtiment a mer,) tn.; zie Oorlogfchip,
paroles rffensantes, critique motdicante
Itrijgsfchip, Koopvaardlifchip, Rivierfchip,
snsultante.
Wachtfchip , Zeefchip, Ltniefchip, enz.
Schimpig , b. n. fchimpend , honend , beleediEen
van den eerfien rang, en vaisseau
gend , satirique, outrageant, e. insultant,
de guerre du premier rang. Een dat een
e. mordicant;
caustique, offensant, e.
y our- en achterkasteel heeft, un vaisseau
e. injurieux, euse. bijw. satariquement,
accastille. Een achter hoog opgetimmerd of
d'une maniere inj urieuse, d'une maniere ofopgeboeid
vaisseau, navire enhuche.
fensante, d'une maniere insultante, outraEen wakker vaisseau beau de comgeusement.
bat , en vaisseau d'un beau combat. Eel/
Schtmping , yr. fchimperij , action de declaimer
driedeks —, un vaisseau el trois pants. Adou d'invectiver contre q. q., action de satimiraals —' vaisseau amiral. Een kranlc
riser.
un vaisseau falotts, tin vaissean qui
Schimplied, o. lied , waarmede iemand of iets
plie le cite , un beitament delicat utz
befchimpt worth, vaudeville, m. chanson
vaisseau faible de bois, en vaisseau
satirique, f.
Mkt:, un vaisseau qui a le ate faible, en
Schimplust, m. zucht om to fchimpen, hevaisseau qui porte teal la voili. Een —,
smear satirique, envie de critiques, d'injudat ilijf onder zeil vaisseau qui porte
tier on de satiriser, f
bite la voile, en vaisseau qui a le the fart.
Schimpnaam , m. fpotnaam, fcheldnaam, beleeEen bong boordig en vaisseau de haut
digende naam, nom injurious, sobriquet.
bord. Een — met zeil en riemen, un vas.
Iemand fchimpnamen (fcheldnamen) geven;
seau a voiles et a names. Een digt — dat
zie Sclieldnaam.
niet lek is; un vaisseau estanc. Een fcherp ,
Schimprede, y r. befchimpende rede of taal,
en vaisseau aigu. Een al to naauw gemaakt —,
satire , _pasquinade, critique, f sarcasme,
un vaisseau trop aigu. Een bekaaid, opengelibelle,
discours satirique, discours injufprongen—, en vaisseau 'argue. —,bekvo sant
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om onder admiraalfchip te zeiTen navire matelot, navire second. Een — aannemen, agrier
afdanken , disarmer un
vnvaisseau. Een
vaisseau. Bemast navire mate. Een befchadigd —, tin vaisseau incommode, avarii. Een door het gevecht befchadigd
vais!
tits vaisseau incommode du combat ,
seau disempare. Een — bevaren, naviguer
,
ten vaisseau. Een bij de maand bevracht
tits navire chargé par moil. Een bij het last
vaisseau chargé a fret.
bevracht
naEen met flukgoederen bevracht
vire chargé a cueillette, an navire chargé
en vatsau quintal. Een binnenlandsch
seau qui navigue dans les eaux internes.
Bovenwerk van een
, hauts d'un navire ,
m. pl. Een breed getuigd navire
de beaucoup d'envergure. Een — op tie
reede brengen, een fchip ter reede brengen,
te watnettre un navire en rade. Een
ter brengen, lancer ou mettre un navire
Peat:, tnettre un navire a la mer. Een
broos vaisseau incommode. Een —,
dat eene gladde vaart heeft of loopt , un
vaisseau qui se mania hien, un vaisseau qui
se porte bien a la mer. Een dat het
zeil wel voert, un vaisseau qui porte bien
la voile. Een — dat naar het roer luistert ,
tin vaisseau qui marande. Een dat is
blijven leggen, tin vaisseau qui n'a pas encore dimarri. Een diep gaand — , un
vaisseau profontii , qui tire beaucoup d'eau.
un vaisseau de haut
Een diep verbonden
bord. Een van de wormen doorknaagd —,
tin vaisseau cribli par les vers. Een dat
nevens het water doorfchoten is, nn vaisseau perci d'un coup de canon a la ligne,
on a Fleur d'eau. Een , dat frisch door
het water loopt, tin vaisseau qui navigue
bien. Uit het — gaans, sortir du vaisseau,
navire
dibarquer. Een gehuurd
, un vaisseau
lone a fret. Een gejaagd
chassi. Een doorgezakt — , un vaisseau argue.
en vaisseau qui est alli a
Een geflrand
un vaisseau barla ate. Een gelluwd
rottó. Een boven water gefchoten
yaisseau qui a rept der coups en boss. Een
un navire qui se porte bien
gezond
la mer, qui se manie bins, qui sent bien
son gouvernail, qui se gouverne bien., Een
goed loopend — , un navire qui va de Paun navire bon
vant. Een goed zeilend
voilier. De grootte van een —, la capadat
cite ou le port d'un navire. Een
hard' aati ziln touw hangs, un vaisseau qui
tin vaisseau qui
fait téte. Een hellend
cargue. Het — werkt , le navire travaille.
, un vaisseau de haat bord. Een
Een hoog
hoog getuigd un vaisseau qui a beaucoup de nature. Een —, dat zijnen gateden rang houdt, un vaisseau qui reste 4 son
poste. Een — in touw, tin navire a la reun vaisseau qui
„morgue. Een jagend
un vaisseau
s'ilargit. Een kloek
Een — commanderen, commander un
un vaisseau invaisseau. Een krank
vaisseau
commode. Een krengend
la bande. Een kwalijk loopend 'of varend
navire qui navigue mal. Een laag
vaisseau de bas bord. Een laag geun vaisseau qui a pen de mature.
tuigd
Een lang een fmuik un navire frigate.' Een — laten afloopen, memo ou
lancer un navire a Peau. Een ledig —,
un vaisseau
Een lek
sin vaisseau
dat in onmagt
qui fait de Peau. Een
just, tin vaisseau hors d'dtat de de'fitne,Een
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lige —, fin vaisseau lager, one arondelle de
mer. Een loefgierig
vaisseau ardent, ravier,, un vaisseau qui a toujours
barre a arriver. Een ten anker liggend —,
tin vesseau 4 Pancre, un vaisseau itabls
sur ses amarres. Een los —, un vaisseau
dimarri. Een dat met eene gladde
vaart loopt, tin vaisseau qui se manie Bien,
qui navigue bien , qui se porte bien a la mer.
Een — met eene hooge voorfcheen, un vaisseau de haut bord. Een — met eene lage
voorfcheen en weinig verbonden, un vaisseau de bas bead. Een — met regt overeind
ilaande masten, tin vaisseau mate ou chandelier. Een — met eene flagzij , of fcheeve
zijde , dat aan de eene zijde flerker is, date
aan de andere, un vaisseau bordier. Een —
met twee masten zonder flengen, tin vaisseau mate en galire. Een
dat niet diep
verbonden is, un vaisseau de bas bard. Een
niet genoeg gefaald
un vaisseau qui n'a
pas assez de relevi. Een dat niet naar
zijn roer luiflert dat niet vaardig in het
wenden is, ongemanierd, ougefchikt, tits
vaisseau qui ne sent point son gouvernail,
qui ne se manie pas bien, .qui se gouverne
mal, qui ne se porte pas bien 4 la mer. Een
dat niet veel afvalt , un vaisseau qui
pince bien le vent. Een — om de zeevaart
te leeren, tine icole. Een dat den neus
onderhaalt , un yaisseau trop sur le nez,
trop sur l'avant. Een ongeboeid Ins
vaisseau qui n'est point horde. Een orstjaagd
tine reprise. Een
dat op dien of
dien dag zal uitvaren , un vaisseau qui dimarrera tel jour. Een — op lager wal ,un
navire chargé a la ate. Een op prijs
vaisseau armi en course, Een —
gerust
op flapel, uri navire sur le chantier. Een
op zijde liggend, hellend of zeilend —,
un vaisseau qui cargue, qui plie le ate.
Een op zijn buik zeilend
vaisseau
la bande. Een op zijne vlugt liggend —,
tin vaisseau qui a sa tonture. Een overladen —, tin vaisseau trop chargé. Een overun vaisseau trop cale. Een platlastig
boomd — , tin vaisseau bati a sole. Een
plat —, dat buitenwaarts hoekig is 5 un navire
a plates varangues et sans facons. Een
platzijdig , regtboordig
un vaisseau qui
a le cdti dross.. Een ras vaisseau
rasa Peau. Een reddeloos — (door het
gevecht), tin vaisseau disempari ou incommode du combat. Een
dat gereed is om
te flaan , tin vaisseau beau de combattre, qui
est d'un beau combat. Een roerhard
un
vaisseau qui ne sent pas son gouvernail. Ben
fcherp
un vaisseau aigu. Een fmak
tins
semale ou semaque. Een fmoeg
batiment ras 4 Peau. Een fmuik
un vaisn'a point de relevement a Pavant.
seau
Een Inedig zeilend
tin vaisseau fin de voiun vaisseau bon
les. Een fnel zeilend
de voiles, tin vaisseau bon voilier. Een
dat den neus fpoelt, un vaisseau trop sur
le nez, sur Pavans. Een fluurlastig sits
vaisseau qui est trap sur le cul, sur Pardat flijf onder zeil is, un
riere. Een
vaisseau qui porte bien la voile , qui a le
dat achthe fort. Een te veaTalend
ter en voor veel fpringt, un vaisseau gonvaisseau
dole. Een vastgezeten
dubbelen , verdubbelen,
gisant. Een
voeren, doubler un vaisseau. Een verlengd
, un vaisseau rallonge ,ou alongi. Een
vlak

vaisseau 4 plates varangues.

Eon

da; zija zeil yea voert, tin navire
qui

s e ll
qui porte bien sa voile. Een
dat van voren laag is, un vaisseau qui n'a point de
telavement a l'avant Een voorlastig un
vaisseau qui est trop sur le nez , sur l'avant.
Een — van leeftogt voorzien, avitailler un
un vaisseau sale.
vaisseau. Een
Een wakker un vaisseau beau de combat, d'un beau combat. Een watervast —,
au vaisseau trop caM. Een weinig verbonden —, un vaisseau de bas bord. Een wel
trekkend
een op den wind liggend —,
un vaisseau qui piece bien le vent. Een
wel bezeild
un vaisseau liger, une
arondelle de mer. Een wel gekromd
un
vaisseau dont le relevement est bien properSloane. Een wel gefchoord
een wel verlengd
un vaisseau allongó , elonge, facons
de Parriere bien evidees et bien faites. Een
wel ftrokend
vaisseau qui a un beau
gabarit. Een winterlaag un vaisseau
qui hiverne dans un port. Een — zonder
vaart, un vaisseau endormi. Een — met
een dek, un vaisseau ponti. Een — met
een halfdek, un vaisseau a pont coupe. Een
gevangen —, un vaisseau prison. Een —,
dat ter kaap vaart, un vaisseau corsaire ,un
vaisseau arme en corsaire. Een gelei —,
(convooi) un vaisseau de convoi, de conserve. Een voeren, commander un navire ;
fpr. w. Naar men voor — komt , moet men
voor varen, (elk moet dat werk doen,
waarvoor hij zich verbonden heeft,) chacun
doit faire l'ouvrage pour le quel it s'est engage; chacun doit remplir les devoirs de son
emploi. Het gaat over — en goed, (het betreft burger en koopman), ceci interesse les
bourgeois et les marchands , le vaisseau et la
charge. Er komen zulke goede fchepen
aan, als die afvaren , (degenen, welke komen zijn zoo goed, als die, welke gaan),
it arrive autant de bons vaisseaux qu'il en
part; les venants sont aussi bons que les allants. De oude fchepen blijven aan land,
(meisjes, die in hare jeugd wat al te keurig zijn, krijgen dikwijls geenen man), les
filles qui font les fibres, s'en repentent quand
it est trop card; zie ook Scheep, fig. Het is
een diepgaand —, (het is ietnand, welke
geene zuinigheid kent), c'est un panier perce,
an depensier ou un prodigue. (in de
bouwk.) het ruim eener kerk, nef, m.
Schipbank, yr. bank voor de roeijers; zie
Roeibank.
Schipbek, m. bek of punt van een fchip,
pointe de Pipet-on, f.
Schipboom, m. fchippersboom, om het fchip
voort te flooten, enz. gaff, perche , f.
Schipbreuk, yr. de verbreking van een fchip
tegen eene bank , klip, enz. naufrage, m.
lijden faire naufrage , naufrager ,
ichouer et se briser; fig. In zijne eer lijden , (zijne eer verliezen ,) faire une &eche
ie son honneur, perdre son honneur. Zij
heeft in hare eer — geleden, (zij is hare
eer kwijt,) elle a perdu son honneur.
Schipbreukeling, m. en yr. iemand, die fchipbreuk geleden heeft, naufrage,, persona e
naufragee. De fchipbreukelingen, les naufives , les personnes naufragees.
Schipbrug, vr. brug, welke op fchepen rust ,
pont de bateaux, m.
Schipbank, m. bootshaak , fchippershaak , croc ;
zie Bootshaak.
Schiploon, m. en o. loon van een fchip,
vracht, fret, tn.
&hipper, m. degene, welke op een fchip
over hetzelve en over de lading het opzigt
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heeft, maitre, patron ou capitaine d'utt
vaisseau, d'un navire. — op een oorlog.,
fchip, premier maitre de manoeuvre. — op
een binnenlandsch vaartuig , batelier; fpr. w.
Hij is — te voet, (hij heeft zijn fchip verloren , hij heeft zijn' post van fchipper ver.
loren,) a a perdu son vaisseau, it a perdu
sa charge de capitaine de vaisseau; II est
depose de sa charge de batelier, etc.; zie
Marktfchipper Zetfchipper, enz.
Schipperen, b. w. (ik fehipperde, heb gefchipperd), in den gemeenzamen fpreektrant, maken , doen , uitvoeren , tot flan&
brengen, regelen, faire , executer , arranje l'executerai, ft
ger. Ik zal bet wel
o. w. (met zijn) geParranger'ai bien.
daan worden, zich fchikken , se faire, s'exd.
cuter , s'arranger.
Het begint to
(zich te fchikken ,) il commence
s'arranger. Het is gefchipperd, it est execute.
Schipperij , yr. fcheepvaart , varen , navigation.
Schippersboom, m. boom, waarvan zich eea
fchipper bedient; zie Schipboom.
Schipperfchap, o. post van fchipper, charge,
f: ou emploi de batelier, tn.
Schipperselochter
yr. dochter van eenea
fchipper, fille d'un batelier.
Schip,pershaak, m. bootshaak , fchiphaak; zie
Bootshaak.
Schippersjongen, m. jongen van eenen fchipper ; zie Schippersknecht.
Schippersknecht, m. knecht van eenen fchip.
per , garcon de batelier.
Schipperskooi, vr. vaste kooi van eenen fchipper aan board, camagne.
Schipperspij, yr. pij van eenen fchipper,
saque d'un batelier.
SChippersvrouw, yr. vrouw van eenen fchipper, femme d'un batelier, bateliere.
Schipperszoon, m. zoon van eenen fchipper,
fils d'un batelier.
Schippond, o. drie honderd pond, (eertijde
hier in gebruik,) schippond, poids de trois
cents livres ,
Schipreede, yr. reede voor fchepen , rade pour
les vaisseaux.
Schipreeder, m. reeder van een fchip, agreear, freteur.
Schiproer, o. roer van een fchip, gouvernail ,
Schipszijde, yr. zijde van het fchip, flanc on
ate du vaisseau,
Sohipzand, o. ballast, welke nit zand beftaat,
lest, fn.
Schitter, glans, fchitteriug; zie Gefchittet: coSchittermg.
Schitteren, o. w.
fchitterde, heb gefchit.
terd),
fterk glinflerend licht van zich
geven, (flikkeren ,) briller, &later, luire
reluire, itinceler, rayonner, resplendir,
Peter beaucoup de feu, avoir de Peclat.
de oogen —, (de oogen verblinden ,) eblouir
les yeux, donner dans les yeux. De zoa
fchittert mij in de oogen, le soleil m'eblouit.
Zijne oogen fchitteren van gramfchap, les
yeux lui etincelent de colere; fig. Hare on.
fchuld fchittert elk in de oogen, (valt ieder

duidelijk in de oogen ,) son innocence reluit
dates les yeux de chacun.

Schitterend, b. n. een fterk glinfterend licht
van zich gevende, luisant, e. brillant, e.
iblouissant, e. etincelant, e. eclatant, e.
radieux, se. Eene fchitterende kleur, une
couleur iblouissante. Eene fchitterendo
fchoonheid, une beaute eblouissante. De
fchitterende fneeuw, ha neige iblouissante.
Schitterglans, in. fchitterende of verblindende
arra
glans
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glans, éclat,
lumiere eclatante, iblouissante, .f:
Schittering, yr. het fchitteren , flikkering,
luister, action de briller, de Mire, etc, f:
tiblouissement, resplendissement, lustre, tn.
—, glans, splendeur, f. eclat, tn. —, (in
de natuurk.) coruscation, — in de (meltkroes , fulguration.
Schitterlickt, o, fchitterend licht, lumiere
eblouissante, f. éclat, m.
Schob , vr. (chub, fchilfer tot bedekking van
visfchen , ecaille; zie Schub.
Sehobbe, vr, fchob, (chub, fchubbe; zie
Schub.
Schobbejak, m. iemand, die overal flaat te
fchobben; bedelaar, deugniet, gueux, vaurien , pendard, coquin, homtne de sac et de
corde, galefretier,, maraud, belitre.
Schobbejakken , b. w. (ik fchobbejakte, heb
gefchobbejakt), in den gemeenzamen fpreektrout , havenen , flecht behandelen, traiter
negligemment.
Schobben, b. w. (ik fchobde , heb gefehobd),
de fchobben afdoen, ecailler, dter les icallles a. Den visch dter les ecailles au
poisson; zie Schubben. —, in Gelderland ,
fchuren, wiijven , frotter. Zich —, (zich
wrijv en , fcheuken , ) se frotter.
Schobbert,
fchobbejak , gueux, vaurien;
zie Schobbejak.Scho6big, b. n. fchobachtig, vol fchobben
icailleux, ease. —, (in de wapenk.) pape.
lone , e. Hij voert hermelijn met roode
fchobben offchubben, it porte d'lsermine papelonee de gueules. fchifferig, (in de
geneesk.) squammeux , se.
Schoe, m, zeker voetbekleedfel; zie het meer
gebruikelijke Schoen.
Schoef, yr. omilag van eenen mantel, collet
d'un manteau, tn.
Schoefel, vr. ,fchoeffel, zie Schoffe/.
Schoeijen , b. w. (ik fchoeide , heb gefchoeicl) ,
fchoenen aantrekken , chausser, mettre des
souliers a; wel gefchoeid zijn , ( goede fchoenen aan hebben,) étre bien chausse,'e.
den waterkant bekleeden, befchoeijen, garnir -ou revitir de planches les bords d'un
o. w. pasfen, enkel in eenen
osse, etc.
f
flguurlijken zin, als: zij alien op eene
leest, (zij zijn het alien eens,) ils chaussent
tons a metne point; ils s'entendent comme
larrons en faire; autant de rites sous un
bennet; fig. mettre en mime categoric.
Schoeljer, m. fchoenmaker,, cordonnier.
lchoeijing, yr. het fchoeijen , action de chausser. kant langs het water , befchoeijing ,
revitissement des bords , m. —, op fchepen ,
zetgang, bardi, m.
Schoeipl-ank, yr. plank ter befehoeijing , in de
mijnen of andere graafwerken om de aarde
tegen te houden, dosse.
Schoeifel, o, fchoenen, zekere voetbekleecling , chaussure, f. foort van fchoen of
ouderwetfche halve laars, bobelin,m. Honten — der monniken, ook voor kluchtfpelers met lage hakken , socque , tn.
Schoeije, m. deugniet, fchurk, coquin, vanTien.
Sehoeljeachtig, b. n. en bijw. als een fchoelje
..en sequin, de coquin, de, en vaurien.
Schoeljefluk,, o. fchoeljachtige trek , trait de
coquin,
Schoen, m. zeker fchoeifel, dat den ganfchen
voet bekleedt, soulier. Iemand de fchoenen
aantrekken, mettre les souliers a q. q. Zijne
fchoenen aantrekken, mettre ses souliers, se
rhauster. Imamd de fchoenen uittrekken,
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titer les soldiers d q. q., dichausser q. 50,
Ztjne fchoenen uittrekken, dter ses souliers,
se dichausser. Dezefehoenen fluiten goed,
ces souliers chaussent bien. Naauwe fchoenen aan hebben, étre dans la prison de St.
Crispin. Oude savatte, f. Anker savatte d'ancre. Pomp—, (feheepsw.)(zuiger)
heuse de potnpe. — van eene fabelfcheede,
(bij de art.)dard d'un fourreau de sabre em
eene pick, talon d'une pique.ljzefer. — van
ren — aan eencn paal , dardoire, f. Ligte
dunne dans—, escarpin. Spr. w. Vast in
zijne fchoenen flaan, (flandvastig zijn , niet
van zijn voornemen afgaan, zijne zaak wel
weten te verdedigen, ) étre ferme, constant , e. dans ses atrons ; persister dans
son sentiment ;etre constant on ferme et loyal;
ne pas detnordt e ; ne pas tourner casaque.
Men moet geene oude fchoenen wegdoen eer
men nieuwe heeft , ( men moet zich van niets
ontdoen, eer men iets beters in de plaats
heeft ,) it ne fact pas se de'faire de q. ch.,
avant qu'on ait q, ch. de mieux, in eenen
ruimen treden ,ruimfchoots te werk gaan,
depenser ou payer largement. Elk weet best
waar hem de — wringt, knelt , (elk weet
best, waar hem iets hapert,) chacun salt,
ciA le bdt le blesse. Ik zou niet gaarne ire
zijne fchoenen flaan , (ik zou niet gaarne ire
zijne plaats zijn ,) je ne voudrais pas etre dans}
sa peas, a sa place. Zie verder Hand—,
Rouw—, enz.; fig. bij dichters, tred, pas;
zie ook Looden.
Schoenaantrekker, m. een ding gemeenlijk vaia
Koren, om, bij het aantrekken der fchoenen, het achterleer op te halen , chaussepied..
Schoenband, m. band, om de fchoenen toe te
binden , ruban de soulier; zie Schoenlint.
Schoenborflel , m, fchoenfchtujer, borflel„
om fchoenen fchoon te maken, dierottoire , f.
Schoendraad, m. draad, waarmede de fchoenen worden genaaid, pekdraad,
chegros.
Schoengesp, tn. gesp op de fchoenen, boucle
de soulier, f.
Schoenlap , m. lap , zool van , op eenen fchoen
bout , tn. semeile, f:
Sehoenlappen, b. w. (ik fehoenlapte, heb gefehoenlapt) raccommoder,ressemeler
, des sow.
liens; carreler.
Schoenlappea ,o. het lappen of verstellen vas
fchoenen, action de raccom*oder des souliers f.
werkman, die met het lapSchoenlapper,
pen van fchoenen den kost wint , savetier,
fchoenlappertje
zekere
carreleur.
vlinder; zie Schoenlappertje.
Schoenlappertje, o. verkl. w.; zie Schoenlap.
per. — zekere veelkleurtge vlinder, papillon , bigarre ,tn. demoiselle, f:
Schoenleer, o. leer, waarvan men fchoenen
maala, cuir 4 faire des souliers, m. ikwen
--, empeigne de scalier, f.
Schoenleest, vr. leest voor fchoenen, forme
de soulier.
Schoenlint, o. lint, waarmede men de fchoenen boort of toebindt , ruban de soulier,
cordon de soulier; floretband, padou, tn.
Schoenmaker, m. werkman , die zich met het
maken van nieuwe fchoenen bezig houdt,
cordonnier; fpr. w. — houdt u \bij owe
leest, (bemoei u met awe cigene taken;
allez-vows en filer votre quenouille; zie ook
Leest , medecin , gueris-toi toi mime.
Sehoenmakersambacht, o. ambacht van den
fchoemnaker, métier de cordonnier, n o .
Schoen
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choenmakersbaas, m. tegenftelling van knecht,
maitre cordonnier.
Schoenmakers-bros, yr. broclie de cordonnier.
Schoenmakers-els, . yr. aline de coo donnier.
Schoenmakers-garen, o. fit de cordonnier,
fchoenmakersknecht,
Schoenmakersgezel,
garcon cordonnier.
Schoenmakersgild.e, o. weleer, corps de metier
des cordonniers , no. communaute des cordonniers, f.
Schoenmakersjongen , m. knaap ,``die het fchoenmaken leers, apprenti de cordonnier.
Schoenmakersknecht; zie Schoenmakersgezel.
Schoenmakerskorf, m. caillebotin.
Schoeumakersleerjongen ; zie Schoenmakersjongen.
Schoenmakersmaat, yr. compas de cordonnier, en.
Schoenmakersmes, o. traochet, m.
Schoenmakersnaald, yr. carrelet,
Schoenmakerspek, o. om de draden te maken,
poix de cordonnier.
Schoenmakerspin , yr. fchoenpin; zie Pin.
Schoenmakersflijffel, o. pate de cordonnier , f.
Schoenmakersftoel, m. ftoeltje, gewoonlijk met
drie pooten; zie Drievoet.
Schoenmakersvethorentje, o. astic, m.
Schoenmakerswinkel,
boutique de cordonnier, cordonnerie, f:
Schoener, m. of fchooner (zeew.) een vaar.
twig van 5o tot Too tonnen, goêlette , f.
Schoennagel, m. clou a souliers ; houtei —,
pin, cheville , f: Zie Schoenfpijker.
Schoennaad, m. naad aan eenen fchoen, couture de soulier, f. Binnenfte — (bij fchoenen) rivet, m. tranche-file , f.
Schoenpin , yr. fchoenmakerspin ; zie bij Pin.
Schoenpoetfen, o. beroep van fchoenpoetfer,
metier de decrotteur,,
Schoenpoetfer,
iemand, wiens beroep het
fchoenpoetfen is, decrotteur.
Schoenrtem, m. riem aan eenen fchoen, courrole de soulier, oreille de soulier, f. tirant.
Schoenfchutjer, m. Schoenborfiel , decrottolre , f.
Schoenfmeer, o. fmeer voor fchoenen , gratsse a frotter les souliers. glimmend fmeer,,
enrage a souliers, tn.
Schoenfpij ker, m. caboche, f.
Schoenverfierfel,o,(bij de ouden), lunule ,f:
Schoenwinkel , m. winkel waar men fchoenen
verkoopr, cordonnerie, boutique oh Pon vend
des souliers,
Schoenwisch, m. torchon a nettoyer les souliers.
Schoer,, in. (in Gelderland, o.) onweérs ylaag ,
regenvlaag, guilee, f.
Schoer ; zie Schouder.
Schoerhaai, m. zekere zeevisch, zeeEngel,
ange de mer.
Schof; zie Schoft.
Schoffeerder, ma onteerder, verkrachter, celui
qui deshonore, qui defiore de force fine fille
ou une femme.
Schoffel, yr. werktuig der tuinlieden, enz. om
het onkruid los te fiooten, sarcloir,, m. —,
zeew. , golf, lame de la mer, houle. —,
aan een molenrad, aileron, m. Houten
racloir, tn.
Schoffelaar, m. degene, welke fchoffelt, sarcleur.
Schoffelen, b. w. (ik fchoffelde, heb gefchof
feld), met de fchoffel het onkruid losfloo.
ten, sarcler, f.
Schoffeling, yr. het fchoffelen, action de sarcler.
Schoffelploeg , m. foort van ploeg, om het
onkruid los te maken in de paden van buitenplaatfen, machines a sarcicr.
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Schofferen, b. w. (ik fchoffeerde , heb gefchoffeerd), vrouwen of maagden fchendeu
of verkrachten, dishonorer, vtoler,, forcer,
deflorer, une fille.
Schoffering vr. viol , violement , tn. defloration.
Schoft, m. lompe vlegel, lomperd, maroufle,
maraud, galefretier.
Schoft, yr. en o. bij werklieden, vierde ge.
deelte van eenen nag, quart de journee, m.
quatribme partie d'une joutnee.
Scott yr. bovenfle gedeelte van den rug,
epaule, — van een paard, garrot, m.
Schoftachtig, b. n. lomp, vlegelachtig, brutal, e. rude. — bijw. brutalement.
Schoften, o. w. fchokte, heb gefchoft ),
bij werklieden , rusten , se reposer (de son
travail), faire une pause pour se refraichir.
Schofttijd , m. tijd, gedurende welken men
ichofc , temps de repos, temps pendant lequel
les ouvriers se reposent. houden, se reposer ; zie Schoften.
Schok , m. float, bons, rhos, heart, coup
rude. — van een rijtuig , cahot, —,
fchudding „,--secousse, f. De — van twee
fchepen , die tegen elkander fiooten, le hear t
de deux vaisseaux qui se choquent. De
fchokken der aardbeving, les secousses doe
tremblement de terre. De — was zoo hevig,
dat ik daardoor werd omvergeworpen,
secousse fut si violence qui j'en fus renversi.
— van de zee tegen het fchip, batture
la mer contre le vaisseau. fig. gemoedsbeweging, secousse, f. coup.
Schok, o. zestigtal , soixantaine. Een
eijeren , soixante
bij het verkoo.
pen van fommige foorten van linnen, vier
stuk, quatre
, de toile, f pl.
Schokachtig, b. n. inhalig , fchrokichtig,
goulu, 0. gournand, e. glouton, ne.
bijw. goulument.
Schokachtigheid , yr. inhaligheid, gourmandise,
gloutonnerie.
Schokkebast, m. vreter, vreetzak, flokop,
goulu, glouton.
Schokken , b. w. (ik fchokte , heb gefchokt),
fiooten, faudden , douwen, heurter, choquer,, secouer fortement, donner des secousses ou der chocs a ; fig. hevigaancloen, insouvoir, agiter, donner de ruder secousses a.
Het verlies van dat proces heefc hem geweidig gefchokt, la perte de ce proces lui a
donne une rude secousse. etc. —, fchrokken,
zie Schrokken.
(zeew.) agiter, tourmenter,,
o. w. gefchokt of geflooten
worden , van een rijtuig , etr&cahoa , e.
looter, faire des cahots.
Schokken, b. w. (ik fchokte, heb gefchokt),
bij zestigtallen verkoopen, of tellen, vendre
ou compter par soixantaines.
Schokker, zie Schrokker.
Schokking, yr. het fchokken, action de hear.
ter, f. cahotage, —, fchokachtigheid..
gloutonnerie.
Schoklinnen, o. toile qu'on vend par quatre
pieces, toile de Silesie, f.
Schokfler ; zie SchrOkfler.
Schol , yr. groot fink ijs,
glacon, m.
—, fink aarde, motte de terre.
Schol, yr. zekere platvisch , carrelet, no.;
fpr. Hij droomt van —, en eet gaarne
platvisch, (waar het hart vol van is, loop:
de mond van over) ce quo les fous pensent,
les cloches le chantent; de l'abondance dm
coeur la bouche path.
Schold, verl. r. van Scheldem
rr3
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Scholen , 0. W. (ik fchoolde, heb gefchoold),
bij menigte te zamen komen, s'attrouper,,
s'amasser.
Scholfert, m. fchollevaar ook fcholver, zekere
watervogel, die tot de duikelaars behoort,
waterraaf, cormoran; fig. lomperd, vlegel ,
fchoft , lourdaud , rustre , ours mal
, etc.
Scholier, m. iemand, die ter fchool gaat,
fchoolkind, ecolier, disciple.
Scholieren , b. w. (ik fcholierde , he), gefcholierd) , onderrigten , instruire.
Scholierfter, yr. meisje dat ter fchool gaat,
fchoolmeisje, ecoliere.
Schollevaar,
zekere vogel; zie Scholfert
in de i e. beteekenis.
Scholpei, o. flurpei, oeuf d la coque, oeuf
battu , 711. zie Slurpei.
Scholpen , o. w. (ik fcholpte , heb gefcholpt),
zachtjes kloppen; zie Kabbelen. (der baren)
Scholfchuit, yr. fchnit ter vervoering van
fchol, bateau dans lequel on transporte le
carrelet, m.
Scholtijd, m. ti jd , wanneer de fchol goed is,
saison de carrelet, f.
Scholvangst, yr. het vangen van fchol, fiche
du carrelet.
Schommel, fchongel, fchop, een met een
bogt neerhangend touw, waarop men zittend of flaand heen en weer of op do neer
gefchommeld worth, flingerkoord, escarpobrana'illoire , balancoire, f: Ik heb
in mijnen win eenen — laten makes, j'ai
it
faire
escarpolette dans n:on jardin.
fa m. en.tine
yr. iemand, die altijd in-beweging is, personne remuante, f. yr. korte
en dikke vrouw,, welke onophoudelijk met
het reinigen van haar huis bezig is, femme
grosse qui ne fait que nettoyer la maison ;
dondon.
Schommelen , b. w. (ik fchommelde, heb gefchommeld), bewegen , roeren, fchudden,
beroeren , remuer , secouer, agiter, branne faut pas
ier. Gij moet dat niet
remuer cela. o. zich bewegen , se
remuer, s'agiter, se brandiller, se faire
pousser sur l'escarpolette. —, ten ruigfle
fchoonmaken, nettoyer grossierement ou
ligerement —, overhoop halen, remuer mestage. zoeken, chercher. Ik heb overal
gefchommeld, zonder het vinden, j'ai cherchi partout, sans k trouver.
Schommelend, b. n. oscillatoire. De fchommelende beweging, le mouvement oscillatoire.
Schommeling, yr. beweging, agitation, f.
fingering , brandilletnouvement,
snout , tn. , inzonderheid, beweging of
ilingering van \den flinger eens uurwerks ,
vibration, oscillation. De fchommelingen
van den flinger eens uurwerks moeten alien
gelijktijdig wezen, les oscillations, les vibrations du pendule , d'une horloge, loivent etre
isochrones ou simultandes ; zie Slingering.
Schommelknecht, m. knecht, die het ruwe
werk doer, goujat (bij med.) opperman ,
aide-mason, etc.
Schommelkok , keukenjongen, koksjongen ,
fpitdraaijer, garcon de cuisine, martniton,
tourne-broche.
Schommelmeisje , o. meisje, dat het werk doer,
fille qui fait Pouvrage le plus sale dans la
cuisine , f. souillon , f.
Schommeltouw, o. Schougeltouw, corde d'escarpolette, etc. f.
Schompermuilen, 0. w. (ik fchompermuilde,,
heb gefchompermuild.) meesmuilen, grimlagchen glingagchen, sourire, rire seas car.
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Schongel, yr. fchommel, escarpolette ,
dilloire ; zie Schommel.
Schongelen, b. w. (ik fchongelde , heb gee
fchongeld) , been en weer bewegen , fchommelen , brandiller, balancer, brassier. —,
inzonderh. op eene fchougel, brandiller.—
0. w. been en weer bewogen worden , se
brandiller.
Schongeling, yr. bet fchongelen, action de
brandiller, f. brandillement, tn.
SchongeltouNv , o. touw eener fchongel, corde
d'escarpolette, de brandilloire, p.
Schonk , verl. t. van Schenken.
Schonk , m. been, book, fchenkel, fchinkel,
gros os. Dat zijn maar fchonken en bonken,
ce ne sent que de gros os.
Schoof, verl. t. van Schuiven,
Schoof, yr. (o) gerf, garf, bos ongedorscht
koren, gerbe de seigle, de bid. In fchoven
binden , mettre en gerbes , gerber, engerber. Hoop van teen fchoven koren,
zeau, m.
Schoofland, o. land, van hetwelk, behalve
de tiende , de zesde garf betaald wordt , terre qui , outre M dime,paie la sixieme gerbe, f.
Schooijen , b. en o. w. (ik fchooide, heb gefchooid), vernederende uitdrukking voor:
bedelen, gueuser, mendier, demander Paumono, gueusailler,, guemander ou caimander ;
coquiner, trucker. Zijn brood —, mendier son pain, mendier sa vie.
Schooijer,, m. vernederende uitdrukking voor :
bedelaar, landlooper, gueux, mendiant , calwand , caimandeur, to ucheur.
Schooijerij , yr. het fchooijen , bedelarij
gueuserte, action de gueuser, mendicia.
Schooifter, yr. vernederende uitdrukking voor
bedelares, gueuse, caimandeuse , mendiante,
trucheuse.
School. verl. t. van Schuilen.
School, yr. plaats, waar men jonge lieden in
nuttige kunflen en wetenfchappen onderwijst,
ecole,
college , tn. classe , academie. Eene
latijnfche
une ecole
— gaan, ter
— gaan, op — gaan, naar gaan , naar de
— 4aan, alley a Pecole. — leggen, mettre
Pecole. Op — liggen , op r-- zip.], etre a
Neale. Ter — beftellen, op — doen , plaune école
cer d une ecole. Eene openbare
publiq.ue. Eene lagere, kinder —, une ecole
prima:re.
waarin onderfcheidene levendige talen worden onderwezen, ecole seconvoor de oude of doode talen,
daire.
universite, acaecole centrale. Hooge
demie. Hooge voor een bepaald vak van
wetenfchap , ecole spdciale. Algemeene —
tot de eerfle vorming van kweekelingen voor
de dienst van den ftaat, ecole polytechnique.
voor fchoolmeesters, hole norKweek
male. — waar men de veeartfenijkunde leert,
, tone pe'ecole veterinaire. Eene kleine
tite ecole. hauden, testir ecole ; fig. Uit de
— klappen, (geheimen openbaren), dire
les nouvelles de Pecole, divulguer un secret.
Gij kunt bij hem nog wel — gaan, (hij kan
u nog wel onderwijzen ) it pourra bien volts
app: endre q. ch. Eene — van geduld , (iets
waarbil men zijn geduld kan oefenen), tine
ecole de patience. Hij is op eene goede —
(hij gaat met menfchen om, van welke hij
veel kan leeren), it est en bonne ecole.
klasfe , classe. De eerile —, la premiere
classe. Leerling der eerfle &oiler dela
premiere classe; fig. Hij is daar op de hoopfte —, (hij is daar in de gelegenheid , om geheel bedorven te worden ), on Pachevera
vergadering van, den onderwijzer en zijne
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meester, maitre d'ecole, pricepteur, institie leerlingen, hole, classe, f. hollers, tn.
tuteur.
toute Pecole, toute la
l. De geheele
classe, tous les hollers, tn. pl. tijd, Schoolmakker, , m. compagnon d'ecole; zie
Schoolkameraad.
zoo lang de fchool duurt, lecon, classe. De
— is uit, la lecon est finie. De — is aan, Schoolmatres , vr. Schoolhouderes, maltresse
d'ecole, institutrice.
la 'eon a commence. De — gaat tilt, on sort
de Pecole. De gaat aan , la lecon commence. Schoolmeester,, m. fchoolhouder, maitre d'icole,instituteur. fig. verwaande zot, pedant,
Toen de — uitging, a la fin de la classe.
De — verznimen , iluiperrjes maker, fpijbe(boertig) pedagogue.
len, faire Pecole buissonniere. in de Schoolmeesterachtig, b. n. priceptoral, e. —
beeldende kunflen , bijzonder in de fchilverwaand , laatcrunkend, pedantesque , qui
sent le pedant, magistral, e. bijw. en
derkunst, de gezamenlijke leerlingen en oppedant , pedantesquement.
volgers van een groot meester , hole. De
Pecok de Florence. De Schoolmeesterachtigheid, vr. verwaandheid,
Florentijnfche
— van Titiaan , Pecole du Titien. De hapedanterie f. pedantisme, m.
liaanfche Pecole de Rome. De — van Schoolmeesterlijk , b. n. magistral; e. bijw.
Raphael, Pecole de Raphael. Rubens was de
als een fchoolmeester,, verwaand, pedantesgrootile meester der Vlaamfche —, Ruben:
quement.
ut
le
plus
grand
maitre
de
Pecole
Flamande.
Schoolmeesterfchap,
o. leermeesterfchap pref menigte gelijkfoortige visfcheri die in ceptorat , m. Hiertoe
behoorende , precepgezelfchap zwemmen, multitude (de poistorial , e.
sons) troupe.
Schoolmeestersplaats , vr. Schoolmeesterspost,
Schoolatlas, m. altoos ten dienite der fchocharge de maitre d'ecole.
len , atlas 4 l'usage des holes.
Schoolmeisje, o. meisje , dat op fchool gaat,
Schoolbehoeften, yr. meerv. tout ce dent on
ecoliere, f.
a besoin a Picole ,comme livres,plumes, etc. Schoolonderwijzer, Schoolleeraar, SchoolSchoolbeftuur, o. direction d'une ecole ou des
meester, maitre d'ecole, instituteur.
holes, f.
Schoolopziener, m. opziener der fcholen
Schoolboek , o. bock dat men op fchool geinspecteur des holes primaires.
bruikt , livre d'ecole, livre de classe, on.
Schoolopzienerspost, m. post van fchoolcpSchoolbord, 0. bord, waarop men op fchool
ziener, poste, m. ou charge de l'inspecteur
fchrijft , lets uitwerkt ,planche ,f:—, fchauddes holes, f:
bord, ecriteau, tableau noir (de demonstra. Schoolregt, o. regt eener fchool, privilege
tion)
Schuifkas ter berging der fchoolou droit d'une hole, m.
behoeften, boite, (oil Pecolier serre ses li- Schoolsch, b. n. van eene fchool, dat tot de
vres, etc. ), f. uithangbord eener fchool,
fchool behoort , scolastique. De —e leericriteau d'un maitre d'ecole, tn. enseigne
wijze, la mithode scolastique. Schoolfche,
d'un maitre d'ecole, f.
waanwijze manieren, des manieres pedantesques.
Schoolcommisfie, vr, vereeniging van perfonen , Welke met het toezigt over de fcho- Schoolitof, o. flof der fcholen, poussiere de
len belast zijn, commission de l'instruction.
Pecole, f:
Schooldirectie, vr. (oud. woord) zie School- Schooltijd, m. tijd, gedurende welken fchool
beftuur.
wordt gehouden, temps de Pecole, tn. temps
Schoolgebouw, o. gebouw , waarin fchool geou l'on frequente Pecole,heures de Pecole ou
houden worth, bdtiment ou l'on tient hole ,
de classe , f. pl.
college, m.
Schooltucht , vr. tucht op de fchool, discipline de Pecole.
Schoolgeld, o. geld, dat voor het fchoolgaan
betaald wordt, honoraire, ou salaire du Schoo,luur, 0. leeruur, heure de Pecole f.
maitre d'ecele, m. (op de lat. fcholen, elke Schoolverlof, o. vrijheid, uitfpanning, geene
drie maanden) minerval,
fchool, vacance; fam. camps:, tn.
Schoolgeleerde, m. fchoolsch geleerde,scolas- Schoolvertrek , o. vertrek , waarin fchool gehouden wordt, chambre ou sage oh se tient
tique. keener der oude letterkunde, humaniste.
Pecole, la classe , f:
Schoolgeleerdheid , vr. fchoolfche geleerdheid, Schodivoogd, m. opperfle eener fchool,, ruehamanites , f. pl., doctrine scolastique.
tour, principal ou chef d'une hole.
Schoolgezel, m. fchoolmakker, fchoolkame- Schoolvos, m, fig. fpotnaam , voor eenen fchoolraad, medeleerling, compagnon d'ecole; zie
meester, pedant; archipidant. Den — fpeSchoolmakker.
len , pedantiser.
Schoolhouder, m. Schooltheester, maitre(d'e- Schoolvosfig, b. n. fig. fchoolmeesterachtig,
cole) instituteur,
pedantesque.
bijw. pedantesquement.
Schoolhouderes, vr. Schoolmatres, School- Schoolvosfigheid, yr. fig. fchoolmeesterachtighoudfter, maltresse (d'ecole), institutrice.
heid , verwaandheid, pidanterie.
Schooljaar, o. jaar, gedurende hetwelk fchool Schoolvrouw, yr. fchoolmatres, maitresse d'eworth gehouden , eer de vacantie begint,
cole, institutrice.
annee scolastique, annee de college, f.
Schoolwerk , o. werk der fchool , ouvrage de
Schooljongen , Tn. Schoolknaap, holier; pePecole , tn.
tit holier, fig. met verachting, of boertig, Schoolwezen , o. alles, wat de fcholen aangrime, grimand. Gij zij t maar een vous
gaat, affaires des holes, holes „P. pl. Pinn'étes qu'un grime.
struction publique, f.
Schoolkameraaa, fchoolgezel, fchoolmak- Schoon , b. n. (oo ) fielder, zuiver, rein, nettte,
ker medeleerling, condisciple, camarade
propre , blanc , che. Een — bord, une assiette
d'ecole.
nette, une assiette blanche. Een —glas,un ver
Schoolkind , o. kind, dat op fchool gaat,
net ou propre. Schoone ichoenen, des souliers
ecoliere, f.
nets. Een
hemd aantrekken, mettre tine
Schoolknaap , m. fchooljongen, dcolier ; zie
chemise blanche, changer de chemise. Schoone
Schooljongen.
handers hebben, avow' ks mains propres, nettes ;
Schoollecraar,
Schoolonderwiizer,I School.
do live blow ' fig. (in het
kaart,
rr4
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kaartfpel 3 geenen enkelen flag hebben ,)aVoir
fait la devole. Gij hebt fchoone handen) ,
(gij hebt geenen enkelen flag), vous avez
helder, zuiver water, de
fait la devole. —papier,
(waarop niets gel'eau claire. —
maken,
fchreven is), papier blanc , m.
te.
(reinigen), nettoyer, rendre net,
(fcheepsw.) Een fchip maken, laver les
ponts , le vaisseau, carener, donner la earene a tnettre en ca; one ou en cyan. Een
maken, (een huis reinigen), nethuis
toyer tine maison; far. w. leder maakt het
voor zijne eigene deur (ieder tracht
zich zelven te verfchoonen, te verontfchuldigen), chacun cherche a s'excuser, a se
justifier, a donner fine bonne opinion de soimime. Verder vegen voor zijne eigene deur,
dan is het voor alle deuren —, (men moet
zich met andertnans zaken niet bemoeijen),
al ne Taut pas legerement se miler des mitres d'autrui ; qui vent juger son flare,
doit commencer par soi-mime. —, bevalling
voor het oog, bekoorlijk, fierlijk, mooi,
fraai, beau, bel, le, joli, e. charmant, e.
Een — paard, an beau cheval. Len — gelaat, tin bel air , een — gezigt, tin beau
visage; une belle vue. Een — man, on bel
homme. Een fchoone mond, une belle bouche. oogen, de beaux yeux, tn. pl.
Zij heeft eene fchoone leest, — geflalte ,
elle a une belle taille,elie a la faille belle.
Een —, huis, une belle maison. Eene fchoone hand fchrijven, avoir tine belle main,
avoir tine belle ecriture , ecrire dligamment
tau joliment. Het fchoone geflacht, le
beau sexe. bevallig , inzonderheid aan
het gehoor, liefelijk, aangenaam, bel,
le, agreable. Eene fchoone Item, une
belle voix. Schoone muzdk, musique agreable. —, van den finaak en den reuk,
zie Lekker. —, van het ,gevoel, enkel ten opzigte van het war , — weer,
beau temps . m. Het is —, -weer, it fait
beau temps. rHetgene de ziel op eene aangerame wijze aandoet, beau, be!, le, joli, e.
Eene fchoone daad, une belle action. Schoone kunften en wetenfchappen, beaux arts
et belles lettres , in. f. pl. Eene fchoone
ziel, tine belle ame. Een fchoone geest,
tin bel esprit. Schoone gedachten, belles
lensies , 1. pl. Eene fchoone plaats in een
-boek , un bel endroit dans un livre; Een
—e, befchaafde ftijl, un style poll ; fig. Eene
fchoone gelegenheid, eene fchoone kans,
une belle occasion, tine occasion favorable.
Een middel, om zijn oogmerk te bereiken,
ter bereiking van zijn oogmerk, un beau moyen
our reussir. Een fchoone ouderdom, un bel
page,
un age avance. Een inkomen , un beau
reventi. Iemand fchoone woorden geven , ( lenand vleijen), flatter- ou amorcer q. q. Hij
fprak fchoone (vleijende) woorden, tt dit
des paroles flatteuses, obligeantes. boertend, beau, bel, le. Dat is wat fchoons:
la belle affaire! —,bijw. joliment, elegam'went , bien blanchement. De kinderen —
houden , dikwijls verfchoonen, tenir lee enfants blanchement. De boomen than —,,(de
boomen beloven veel vrucheen), lee arbres
promettent beaucoup , de fruits. De tarwe
that —, (de tarwe belooft een' fchoonen
oogst) le froment promet une belle recolte.
De gelegenheid flaat —, (de gelegenheid is
gunftig), l'occasion est belles, favorable. Dat
(dat komt net van pas), cela vient
komt
praten!
ei propos ; boertend : Gij hebt
(Gij kep t er goed over praten, praat gij
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tnaar),, vont avez beau parle y. geheel
geheel en al, entierement, tout-afait. Het
is — op, cela est tout a fait consume, it n'en
teste Hen. voegw. hoewel, alhoewel,
quoique, bienque , encore que ; zie Offchoon ;
zie de met Schoon zamengeftelde woorden.
Schoonbroeder,, m. behuwdbi oeder,, beau-fare; zie Behnwdbroeder, Zwager.
Schoondochter yr. behuwddochter, belle fille,
brat; zie Behnwddochrer.
'
Schoondruk , m. bij boekdrukkers , de eerfle
gedrukte zijde van eed blad, prime, P. De
— en warnruk van een blad , la prime et la
retiration d'une feuille.
Schoone, m. ale : Philippus de —, Philippe
le Bel. —, vr: fchoonheel, fchoone vrouw,
beaute, belle , belle femme. o. hetgene
fchoon is, beau, m. De leer van het —,
des fmaaks, Pesthetique, f.
Schoonen , b. w. ( ik fchoonde , heb gefchoond),
fchoonmaken reinigen, nettoyer.
o. w.
'
worden, opknappen, de•
( met zijn) fchoon
venir beau, belle , embellir.
Schooner, m. foort van fchip, schoener, m.
goilette , f.
Schoonheid . yr. bet fchoon zijn, beaute.
eigenfchap of hoedanigheid , die lets fchoon,
doet wezen , beaute.—, eene fchoone vrouw
of meisje, eene fchoone , beaute, belle fe;nme, belle, belle fille; fig. valfche, ontleende —, beaute d'emprunt. Schoonheden,
koorlijkheden , attraits , m. pl.
Schoonmaken, b. w. (ik maakte fchoon, heb
fchoon gemaakt), nettoyer, rendre net, te,
propre, Ilcrotter; Een huis — nettoyer une
maison ; me het fpreekw. op Schoon , fchoonmaken.
Schoonmaakfter, yr. werkvrouw , die zich inzonderheid met het reinigen van huizen onledig houdt, nettoyeuse.
nettoSchoonmaken, o. action de nettoyer,
yement , m.
Schoonmoeder,, yr. behuwdmoecler, belle-mere;
zie Behuwdmoeder.
Schoonprater, m. en yr. mooiprater,
raooipraatfter, vleifter, flatteur,, adulateur,,
m. flatteuse , adulatrice,
Schoonfcnijnend„ b. n. eenen fchoonen fchiji,1
hebbende , beau, belle en apparence, specieux , euse, plausible. —, bijw. plausiblement, d'une maniere specieuse.
Schoonst, b. n. het fchoonfle, le plus beau,
la plus belle. Op zijn bijw. de son mieux.
Schoontalig, b. n. eene fierlijke taal hebbende , welfprekend, eloquent , e.
Schoonte, Yr. fchoonhetd, bevalligheid, fraai.
heid, beaute , elegance.
lief, aardig, bevallig,
Schoontjes, bijw.
nettement, joliment , gentiment.
S choon, geheel en al , fchoon, bijw. tout, entierement , tout-a fait. Het is — op, cela est
tout-a-fait consume.
Schoonvader, m. behuwdvader, beaulere ; zie
Behuwdvader.
dochters man, beau-fill, genSchoonzoon,
dre ; zie Behuwdzoon.
Schoonzuster, vr. behuwdzuster, aangetrouwde zuster, belle soeur ; zie Behuwdzuster.
Schoor, vr. fchore, fchorre, onbedijkt land,
aanwas; zie Schorre.
Schoor, verl. t. van Scheren.
Schoor,' m. ftut , flew] , etaie, f. etancon , appui , etresillon, soutenement, m. boutee,
tegen eenen muur zetten,
Eenen houten
tnettre une itaie a tine muraille. Deze pir7
laar dient tot — voor dezen muur, ce pilfer
sort de soutinement a ce mur.

a

grond
item-
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nennbalk (bij timmerl.) racinal. tn. — ,
(fcheepswoord) als: fchoren onder eenfchip
op ftapel, accords , m. pl. scores, ou escores
f. pl. Dekfchoren, stances ou estances de
Pont a manche4 f.pl. Steek ‘—accole de fond.
Sloei —, accore d'etrave. —, bijw. als:
zich — zetten. De voeten — zetten (fchoorvoeten) zie Schoorvoeten.
Schooraas , vr. oeveraas , (in Gelderland) dagvlteg, haft , ephemere:
Schoorhoek , m. (in de bouwk.); zie Schoormuur.
Schoorbalk, m. (bij timmerl.) guette , f. souillard, m. (in de bouwk.) chevalement, tn.
—, knieftuk, potence, f. — of rustbalk ,
sommier, m.
Schoorhout, o. hout, dat tot fchoor client ;
zie Schoorpaal.
School:mum!, m. contrefort.
Schoorpaal, m. (bij de metf.) paal om te fcho.
ren of te fchragen, flutten, etaie , f. enchevalement. Schoorpalen tegen eenen muur zet.
ten, (eenen muur met paten flutten) mettle des etaies a une muraille.
Schoorpilaar,, in. pilaar om te fchoren , fchoorboLlt , fleenen beer tegen eenen muur,
fchoorituur (in de bouwk.) contre fort, contre-boutant, eperon.
Schoorpost, m. fchuorpaal , fchoorhout; zie
Schoorpaal.
Schoorfteen, m. eene opgaande meestal gemetfelde pijp, om den rook van het vuur
eener flookplaa:s naar buiten te leiden ,
cheminee ; f. Dranbare — cheminaux , p/.
Er ontflond brand in den —, le feu prit 4
la cheminee. Den — vegen , ramoner la
cheminee. Een fchuine —, en tuyau devoye.
Er was veel roet in den —, de — begon te
branden, it y avait beaucoup de suie dans la
cheminee, le feu prit 4 la cheminee. Spr.
w. Daar moet de — van rooken , (dat moet
het bellaan opleveren), c'est von gagnepain ;c'est pour pouvoir,
subsister , pour avoir
de quoi vivre pour faire bouillir la marmite.
Schoorfleen-band, m. ijzeren band om den
fchoorfleen , embrassure, f.
Schoorflecnboezem, m. boezem aan eenen
fchoorfleen, in de keuken , hotte d'une cheminee , de cuisine , f.
Schoorfleengeld, o. belasting op de fchoorfieenen , fouage, m. zie Haarditedengeld.
Schoorfteenkap, yr. draaikap of dekttuk op
eenen fchoorfteen , gek, tabourin, m.
Schoorfteenkleed, o. fchoorfleenkleedje , of
fchoorfteenval, tour de cheminee, m.
Schoorfteenmantel, m. fchoortteenband, manteau de cheminee.
Schoorfteenpijp, yr. pijp waardoor de rook
gaat, tuyau de cheminee, tn. Het gat in
den zolder, waardoor de — gaat , enclievdtrure.
Schoorfteenplaat, yr. haardplaat, vuurplaat,
plaque de cheminee. Staande —, (plaat achter tegen den muur, waartegen men itookt) ,
contre coeur de cheminee, m.
Schoorfteentand, m. rand van den fchoorfteen, bold de cheminee.
Schooriteenroet, o. zwartfel dat men in verw
gebruikt , bidauct , m.
Schoorfteenfluk, o. fchilderij voor den fchoorfteen , tableau de cheminee, vi.
Schoorfteenval , m. fchoorfteenvalletje , o.
fchoorfteenkleedje; zie Schoorfteenkleed.
Schoorfteenvegen , o. beroep van fchoorfteenveger, métier de ramoneur, tn.
Schooriteenveger, m. man, welke tie fchoor-
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fteenen veegt, ramoneur, ramoneur at cheminee.
Schoortje , o. verkl. w. van fchoor , (inzpnd.
fcheepsw.), als: fchoortjes onder den fteyen , sousbarbes, f pl.
Schoorvoeten, o. w. (ik fchoorvoette , heb
gefchoorvoet), de voeten fchoor of 'Irak
zetten , zich fchoor zetten , trainer les
pieds , marcher lentemeht. —, met tegenzin
iets doen, enkel in het tegenw. deelw. als:
Schoorvoetende , b. n, iets met tegenzin doende, qui fait ou agit q. ch. 4 contre-coeur,
contre son gre. —, bijw. met tegenzin,
traag, langzaam, i4 contre-coeur , lentement,
a regret.
Schoorvoetig, b. n. en bijw. met tegenzin;
zie Schoorvoetende.
Schoot , m. zie Schot en Schent. — ,
(fcheepsw.) touw waarmede men de zeilen
kan aanhalen en voeren , ecoute, f. Bezaans
—, ecoute d'artimon. Bltnde fchoot, iconte de civadiere, f: Haal ewe fchoten bij,
(bevelwoord,) horde au vent. — ruimen,
larguer Pecoute en douceur. Met een' gefprongen — varen, alter entre deux ecoutes. — vieren, larguer err filer Pecoute;
fig. Iemand den — vieren , (hem meer vrijheid geven ,) donner plus de liberte 4 q. g.
De fchoten aanhalen„ border les ecoutes.
De fchoten achter aanhalen, border les ecoutes arrieres. De fchoten voorhalen , border
les ecoutes tout plat a bloc. De fchoten zijn
niet voor , les ecoutes tie sont pas rendues.
Groote fchooten van het fchooverzeil, grandes ecoutes. Schoten halen, haler sur les
ecoutes. De fchoten later loopen , fpringen
of vliegen, filer toute ecoute. De fchoten
losfen , larguer les ecoutes. Met losfe fchoten loopen, avoir les ecoutes largues. De
fchoten opgeven , larguer les ecoutes. Op
de fchoten pasfen, naviguer Pecoute 4 la
main.; zie verder de verfcheidene foortcn
van fchoten bij Twent en de Flints.
Schoot, m. (00) de bogt van 'bet oriderlijf
eens menfchen, bijzonder als hij zit , giron, sein, m. — knian, genoux, tn, pl.
Op iemands 7 zitten, titre assis ,e, sur les
genoux de q. q. Het kind fliep op den —
der moeder, l'enfant dormait dans le giron
de sa mere; fig. In den — van Abranam ,
in Abrahams — zijn , vivre ou etre dans le
sein d'Abraharn. De — der aarde , le sein
de la Jerre. De handen in den — leggen ,
demeurer ou se tenir les bas croises, demeurer sans rien faire, etre oisif , ive. In
den — des voorlpoeds gekoesterd worden ,
(in voorfpoed leven ,) vivre dans le sein
du bonheur ; fig. In zijn eigen — zien,
(zich zelven onderzoeken ,) s'examiner soimime. —, baannoeder, sein, m. Het kind,
dat zich in den — der moeder bevindt,
l'enfant qua la mere Forte dans son sein.
—, het inwendige van lets, als : In den —
der kerk terugkeeren, rentrer dans le sein
ou le giron de Peglise, revemir au giron de
l'eglise. De rijkdommen, die in den — der
aarde , der zeeEn zijn , les richtsses qui sons
cachet's dans le sein de la terra, des viers.
In den — zijner familie , dans le sein de sa
famille. Zijn hart in den — eens vriends
uitfchudden , uitflorten , (zijn hart aan eenen
vriend openbaren ,) ouvrir son toter 4 un
ami, deposer, epancher son coeur dans te
sein d'un ami. — , flippen van een vrou.
wen nachtjakje , pans d'un et-en-fair,
m. pl. —, vr. een Plot, pine, f`.
Schootgat, e. (Scheepswo) trot; d'ecoute, tn.
Rrrs
Schoot,
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Schcy itblok, 0. (fcheepsw.) poulie des dcoutes, f.
Schoothond, m. fchoothondje, o. klein hondje , hetwelk de dames op den reboot nemen
babiche, f: babichon, bichon , wt. bichonne, f.
Sehoothoren , m. (fcheepsw.) onderfie hoek van
een zeil, pointe du bas de la voile, f.
ecouet. — van een driehoekig zeil , escot'
Schootje , o. verkl. w. van Schoot ; zie Scheutje. (fcheepsw.) als: Geef der fokkeboelijn een —, donne vent devant.
Schootplaat, vr, van een not, gdche.
Schootsvel, o. leèren voorfchoot van verfcbeidene werklieden, b. v. fineden, schoenmakers, timmerlieden , enz. tablier de cuir, m.
Schootvrij, b. n. en bijw. buiten fchot; zie
Schotvrij.
Schootwater, o. (fcheepsw.), eau douce qui
entre par les ports dans la mer, f.
Schooverzeil , 0. (fcheepsw.) Grootzeil, voile
du grand met, grande voile, cape, f.
Schooverzeilskoelte , vr. (fcheepsw.) zachte
wind, vent :mu, tn.
Schop, m. fchommel,' fchongel ; zie Schommel , Schongel.
Schop, m. hoot met den voet, coup de pied,
tn. escafe , f. Iemand eenen — geven , donner
un coup de pied a q. q. Pescafer; fig. lemand
den — geven, (hem van zijnen post ontzetten), chasser q. q. , demettre q. q. mettre q.
q. 4 la poste. Den — krijgen , (afgezet worden) , etre demis , e. etre chasse , e. Hij
kreeg den —, it fut chasse.
Schop , yr. fchop, fpade , beche, pelle.
- pelle a feu. Blikken of koperen voor
het buskruid, coupelle. 1- der turfmakers,
om den haring om te
epuche ou epuchette.
roeren , braille. Ovale of langwerpig ronde
— der bierbrouwers , fourquet , m.
Schoppen, vr. een der kleuren op fpeelkaarten , (het meerv. van fchop , yr. fchoon als
enkelv. in gebruik , even als de andere kleuren, klaveren, harten en ruiten), pique ,m.
— is troef , pique est-a-tout. In — fpelen,
jouer de pique. Hij heeft al de fchoppens,
it a tous lei piques. — keeren, tourney pique ou du pique. De koning enz. van —;
zie Schoppenkoning, enz.
Schoppen, b. en o. w, (ik fchopte heb gefchopt), zie Schongelen en Schommelen.
Schoppen , b. w. ( ik fchopte , heb gefchopt ) ,
met den voet itooten , donner un coup de
pied 4 q. q. donner des coups de pied a q. q.
escafer,, fig. Eenen vorst van den troon —,
(hem van den troon bonzen) detrener un
prince , dter la couronne a un prince. o. w.
- achteruitilaan vau paarden, ruer, faire
des ruades.
Schoppen, y r. (in het kaartfpel) pique, in.
Schoppenaas o. aas van fchoppen , as de pique ,
Schoppenachr, y r. acht van fchoppen, huit
de pique, m.
Schoppenboer, m. boer van fchoppen , valet
de pique.
Schoppendrie , yr. drie van fchoppen, trois de
pique, tn.
Schoppenhee r , , m. Neer van fchoppen; zie
Schoppenkoning.
Schoppenkoning, m. koning van fchoppen,
roi de pique.
Schoppenkoningin, yr. koningin van fchoppen ; zie Schoppenvrouw.
Schopp.ennegen vr. negen van fchoppen, neuf
de p ique, tn.
Schopp.enfpel o, fpel vau of in fchoppen lieu
de piquet
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Schoppentien , yr. tien van fchoppen, dix de
pique, m.
Schoppentwee, yr. twee van fchoppen , deux
de pique, tn.
Schoppenyier , yr. vier van fchoppen, quatre
de pique, tn.
Schoppenvijf, yr. vijf van fchoppen, cinq de
pique, m.
Schoppenvrouw,, yr. vrouw van fchoppen,
dame de pique.
Schoppenzes, zes van fchoppen, six de pique, m.
Schoppenzeven , yr. zeven van fchoppen,
sept de pique , m.
Schopper, m. degene , die fchopt, celui qui
donne des coups de pied.
Schopping, yr. action de donner des coups de
pied a q. q.
Schopitoel m. eigenlijk noel op eenen fchop,
of fchommel, siege, planche, chaise sur une
escarpolette ; doch meestal gebruikelijk voor :
fchop , fchongel , fchommel; zie deze woorden ; van hier: fig. Hij zit op den — , (hij
is upon val nabg), it est pres de 'sa chute.
Schor,, b. n. van de item, heesch, rauque,
enroue, e. Eene fchorre item, une voix
rauque. Een — geluid, (een dof krasfend
geluid), un son rauque. — zijn , eene fchorre item hebben, etre rauque ou enroue , e.
Een — geluid, gekras, graillement, m: —
(zeewoord), als Eene fchorre knit , (eene
fteile kust) , une cite escarpee. — , bijw. met
eene fchorre item, d'une voix rauque. —
fpreken , parler d'une voix rauque.
Schorbuut, yr. zekere ziekte anders fcheurbuik; zie dit woord.
Schoren, b. w. (ik fchoorde , heb gefchoord)
fchragen, itutten , itayer, etanconner, appuyer, (fcheepsw.), accorer.
Schorft ; zie Schurft.
Schorheld, yr. van de item, heeschheid, rau.
cite, f. enrouement,
Schoring, yr. het fchoren, action d'itayer,, f:
etaiement, tn.
Schorl, m. harde fleenachtige zelfilandigheid,
titanite,
schorl. Roode
Schorpioen , m. zeker dier met eenen
gen angel, scorpion. Schorpions-vlieg (in
de nat. gefch.) die veel op de druiven zit,
panorpe , m. et f. Zee —, (zekere zeevisch
scorpene. een van de twaalf 'teekenen
des dierenriems, 'scorpion.
Schorpioenolie, yr. zekere olie, huile de
scorpion, scorpiojelle.
Schorpioenkruid, o. (in de kruidk.)scorpioide,m.
Schorpioenwortel, m. (in de nat. g.) doronic.
Schorre , yr. gors, aanwas ; zie Gore.
Schorremorrie, yr. enkel in — van yolk, (gemeenite of laagite gepeupel), lie du peuple,
canaille, f.
Schors , y r. bast van eenen boom, (dikwijls
uitiluitend van eikenboomen, waarvan men
zich bedient om te looijen) , ecorce, f. (tan,
ecorce de chine). De buitenite — van
eenen boom, la premiere ou la grosse ecorce
d'un arbre. De binnenite — van eenen boom,
la seconde ou la petite ecorce d'un arbre.
Van de — der lindeboomen maakt men
firikken, on fait des cordes avec des ecorces
de tilleul; fig. buitenfle van iets,"ecorce,
superficie. Zip krabbelen aan de — en dringen tot het pit en merg niet door; zij blijy en aan de — hangen , (zij dringen met tot
het wezenlijke der zaak), its s'artitent
Pecorce. — menfchelijk ligchaam, corps
humain, corps d'un homme. Dar, tot de
fchors behoort, (in de krtlidit,), cortical.

Schor.
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S4 horse ; zie Schors.
Schorfen, b. w. (1k fchortte, heb gefchorst),
de fchors afdoen, ontfchorfen, eter Pecorce,
icorcer. uitftellen, opfchorten, verfchuiven , suspend: e ; differer, surseoir. Men
"weft die zaak gefchorst, on a sursis cette
affaire. Schort uw oordeel hierover nog
vat op, suspendez encore un pen votre jugement sur cela. Iemand in zijn ambt ,
(hem voor eenen tijd zijn ambt ontnemen,)
suspendre q. q. (de ses fonctions). —,we'erhouden , tegenhouden, beletten, arréter.
Schorfeneer, yr. zekere lange, dunne, zwartbastige , aangename bekende eetbare wortel,
scorsonere.
Schorfeneerwortel , yr. Zie Schorfeneer.
Schorfing, yr. het ontfchorfen, action d'ecorecorcement,
—, uitflel, ophoucer,
ding , suspension, f. De —, ophouding der
betalingen van eenen koopman, la suspension des paiements d'un negotiant. Wapenfchorfing, suspension d'artnes, trove.
Scborsmuilen, o. w. ( ik fchorsmuilde , heb
gefchorsmnild) , meesmuileu, grimlagchen ,
glimlagchen, sourire.
Schort, yr. voorfchoot, fchorcekleed, boezelaar, tablier, devantier, m. — der wilde
naakt gaande volkeren, pagne, M. Doe
eene voor, mettez en tablier. Eene leeren —; zie Schootsvel. —, vrouwenbovenrok , jupe, cotte.
Schortbaud , fcborteband, m. band eener fchort,
ruban de tablier. —, band, om jets, aan
of op te hangen , suspensoir.
Schortekleed , o. fchorteldoek, in. fchort,
voorfchoot , tablier , devantier, no. Zie
Schort.
Schortgn, b. w. (ik fchortte, heb gefchort),
zie Opfchorten, ook Schorfen in de tweede
beteekenis.
Schorten , 0. w. (1k fchortte , heb gefchort),
haperen , deren , manquer. Wat fchort u ?
qu'est ce qui vous tnanque ? qu'avez-vous?
wat fchort er aan ? qu'est-ce qu'il y a? Ik
weet niet, wat hem fchort, je ne sais ce
qu'il a.
Schorthaak,
haak aan eene fchort, crochet
de tablier, de.jupe.
Schortijzer, o. ijzer, waaraan een pot te vuur
hangt; zie Haal.
Schorting , yr. beletfel , hindernis , obstacle,
empichement, fam. anicroche. Wat is de
—? qu'est-ce qu'il .9 a. —, ophouding, suspension, interruption.
Schot, o. fchoot , fcheut ; zie Schoot , Scheut.
fnelle voortgang, avancement , m. course, f. Dat fchip maakt ce vaisseau va
bien. — geven, filer , 'arguer les manoeuvres.
Schot, o. befchot , fchut van houtwerk,
cloison, f Ik heb er een — laten plaatfen,
ai fait mettre ou faire une cloison. Tralie—, cloison 4 jour. Dwars—, cloison de
traverse; fig. Ergens een — voor fleken,
(iets beletten of verhinderen ,) empécher q.
ch. —, varkenskot, etable a cochons , f
fpreekw. Die een varken is, moet in het
, (die ongelukkig is, wordt dit dikwijls
nog meer ;eel) ongeluk komt zelden alleen,)
celui qui est rnalheureux, le devient encore
davantage; un malheur ne vient jamais soul.
- fchaapskooi ; zie Schaapskooi , Schaapsfial.
Schot , o. fchatting, belasting, impets , m. pl.
taxes,f41.—en lot opbrengen , (alles opbrengen, wat de regering verlangt,) payer tout
ce qu'exige k gouvernement, payer impets et
tallies. Aan — noch lot onderworpen zijn,
tire exempt, c. de payer des tallies,.
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Schotbeest , o. mastbeest , dat in het fchot gemest wordt , bite d'engrais, f ; nietswaar'
dig mensch, deugniet, vaurien. gemeene hoer, ftraathoer, coureuse, putain,
prostitute , gourgandine, f.
Schotbouten, m. meerv. (fcheepsw.) antoits,
m. pl. chevilles a boucles, f. pl.
Schotdeur, y r. deur voor ten fchot, porte
d'une etable.
Schotel ,
om fpijzen op te dragen , plat ,m.
Een porfeleinen —, un plat deporcelaine. Eon
diepe plai creux. Fen kleine —,(een
fchoteltje ,) un petit plat. Spr. w. Als het brij
regent, zip mime fchotels omgekeerd, (als
er wat te verdienen valt, ben ik er nooit
bij ,) quand it y a q. ch. a gagner, je suis
toujours absent. —, fpijs, welke in eenen
fchotel opgebragt wordt, plat. Een —
aardappelen, ran plat de pommes de terre.
Een — asperfies , un plat d'asperges. Een
— visch, tin plat de poisson. Wij willeu
maar eenen — hebben, nous ne vouions qu'un
plat. — voor — opbrengen, servir plat a
plat. Men moet niet uit den — eten , tl ne
fact pas manger dans le plat.
Schoteldoek, m. vaatdoek, torchon.
Schotelen, b. w. (ik fchotelde, heb gefchoteld), op eenen fchotel doen, arranger,
dresser oil mettre dans un plat. De kost is
al gefchoteld, le mets est deja mis dans le
plat.
Schotellikken, o.
(ik fchotellikte, heb ge
fchotellikt), ecornifler ; zie Tafelfchuimen.
Schotellikker, m. tafelfchuimer, panlikker,
ecornifieur; zie Tafelfchuimer.
Schotelrak , o. rak, waarop men fchotels,
enz. plaatst , porte-vaisselle, m.
Schotelring, Ill. ring, waarop een fchotel
wordt gezet, porte-assiette.
Schoteltje , o. verkl. w. van fchotel, inzond.
fchaaltje, waarop men een kopje (thee- of
koffijkopje, enz.) zet, soucoupe, f. Giet tie
thee in het —, versez le the dans la soucoupe. Ik heb nog zeven kopjes en elf fchoteltjes , j'ai encore sept tasses et onze soucoupes. Rond onder eenen fmeltkroes,
culot, m.
Schotig ; zie Scheutig.
Schotelwater, 0. water, waarin tie vaten na
het eten zijn gewasfchen , lavure, riticure,f,
Schots , bijw. lomp, ruw, onbefchofc, rudement, brutalement, malhonnitement, incivilenient. Iemand — bejegenen , traitor q. q.
rudement. Zich gedragen, se conduit e
malhonnitement; ne pas se conduire comme
it faut.
Schots , yr. fiuk ijs, fchol, glacon, m. De
rivier kruit , zij is vol fchotfen , la riviOre
charle, elle est toute couverte de glarons.
Schotsch, b. n. lomp, ruw, onbeleefd, onbefchoft, malhonnite, incivil , e, grossier,
ere, brutal, e. Een — antwoord, tine reponse incivile. Een gedrag, une conduite
malhonnite.
Schotschheid, vr. lompheid, ruwheid, onbefchoftheid, malhonnitete, inciviliti, rude:se , grossierete.
Schotfchrifc, o. fchimpfchrift , fpotfchrift, go.
fchrift , hetwelk dient om Iemand te hekelen, libelle, pamphlet, m. Het is een Out..
eerend
c'est un libelle diffamatoire.
Schotfpijker, m. (fcheepsw.) ciou de tillac.
Schottel ; zie Schotel.
Schotvaars, y r. vaars, jonge koe, ginisse.
Schotvlies, o. maagdevlies, (zeker vlies in
de ontleedk.) hymen, M.
Schotvrij b. n. qui est hors de la portie d'utie
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arme a feu; fig. qui est hors de danger, en
sure.te. Een — hainas, une cuirasse 4 Pipreuve du mousquet.
Schotwerk, o. clossonnage, m.
Schouder, in. fchoer, het verhevene en breede gedeelte aan beide zijden van den. rug,
tusfchen welke de hals zich bevindt, epaule, f. Eenen last op zijn' — dragen , porter
tin fardeau sur son epaule. Eenen hoogen
— hebben, avoir l'epaule haute. Deze
mensch is gedukt, het , hooft zit hem tusfchen de fchouders, cet homme est enfoncd ,
ii,-a la tete entre les epaules. Ik reik hem
niet tot aan de —s, a est plus haut que
tnoi de tenets les epaules. Zune fchouders
ophalen, hausser les epaules, faire un haussement d'epaules. Op — 't geweer! (bevelwoord bij de infanteristen, om het geweer
op den — te nemen,) portez vos acmes! Hij
heeft den — verftuikt , it a !'epaule demise.
Dit paard heeft den — nit het lid, ce cheval
s'est epiivid. De breedte van den rug bij de
fchouders, carrute; f. Dit kleed is te
naauw in de Ichouders, cet habit est trop
etroit de carrure, n'a pas assez de carrure.
fig. lets op zijne fchouders nemen, (zich
met iets belasten, jets op zich ne7,
men ,) se charger de q. ch. , entreprendie
q. ch. Eenen zwaren last op de fchouders
hebben, avoir bier: des afraires cur' le bras.
Iltj worth het moede, u langer op zijne
—s (onder zijn opzigt te hebben), it se
lasse de vous avoir sur les bras. Iemand
over den — (over den linker—) aanzien,
( iemand met verachting aanzien ,) regarder
9. q. par-dessus Pepauk , regarder q. q.
avec mepris. Over —1 (het lijkt er niet
Haar, geloof het niet,) n'en croyez den!
Gij zult het ambt krijgen, over --,-! Vous
aurez Pemploi? n'en croyez rien! Vous aurez l'emploi? oui du ate gauche on du elite
que les Suisses portent leers hallebardes !
—, van sommige dieren, epaule, f. Dit
paard is ftuf in de fchouders, ce cheval a
lee litanies chevillees. Da paard is aan de
— gedrukt, ce cheval est blesse a !'epaule.
Lam in den —, epaule, e. Een beest, dat
lam in den — is, tine bete epaulee.
Schouderader, yr. ader aan den fchouder, (in
de ontleedkunde ) veine scapulaire ou hutnerale.
Schouderband m. (bij de wondh.) (bandage)
scapulaire. Die eenen — draagt , epauletier.
Schouderbeenshoofd, (in de ontleedk.) eminence de Pepaule, acromion, in.
Schouderbeen, o. (in de ontleedk.) been aan
den fchouder, os humeral, os de !'epaule,
tn. — van een fchaap, kalf, (bij de flagters) paix, f:
Schouderblad, o. (in de ontleedk.) plat en
breed fchouderbeen, omoplatei , f: — van
fommige (viervoetige) dieren, paleron. Dit
paard is aan het — gekwetst, ce cheval est
Nesse au paleron.—van een varken, (bij (lagers) paleron de pore.
Schouderbreedte , yr. breedte van den rug, bij
de fchouders. carrure.
Schouderbladsholte, yr. omocotyle.
Schouderbreuk , yr. (bij wondheel.) breuk van
het fchouderblad, rupture de Pomoplate.
Schouderen, b. w. (ik fchouderde , , heb gefchouderd), op den fchouder of de fchouders leggen of nemen, mettre sur !'epaule,
mettre sur les epaules. —, bij de oefeningen
der foldaten, porter les acmes. Schouder
't geweer! (bevelwoord bij het exerceren,)
portez vat arses;1
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Schouderhoogte, yr. bov enfte van den fchout.
der , (in den ontleedk.) acromion.
Schouderhoek, m. (in de ontleedk.) hoek van den
fchouder, angle de !'epaule. Uttitekende hock
van het fc houderblad , apophyse, coracade , f.
Schoudedicht, yr. (bij geneesheeren) jicht in
de fchouders, omagre, goutte de !'epaule.
De — hebben, avoir la goutte aux epaules.
Schouderkwasc, m. zeker ichouderfteraad bij
officieren , epaulette f.
'
Schouderlap, m. ; zie Schouderftuk.
Schouderlint, 0. zeker fchouderfieraad, epaulette, f.
Schoudermantel, m. mantel, die een weinig
over de fchouders hangs, manteline, f. Bu
de Bernhardaner monniken, scapulaire.
Schoudernaad, m. (in de ontleedk.) naad van
den fchouder, suture de !'epaule, f. (bij
kleerm.) epaulette, f.
Schouderfloot, m. epaulde, f:
Schouderftuk , o. bij naaifters, fink, dat op
den fchouder van een hemd wordt genaaid
ter verfterking, epaulette. f. —, aan eene
wapenrusting, aan een harnas, fink hetwelk
den fchouder bedekt , epauliere, f.
Schout , in. zeker ambtenaar, drost, bailjuw,
maire, bailli, tn. — bij de Romeinen,
praetor, landvoogd, pteteur; fpr. w. Dat
kan ik wel voorbij des fchouts deur dragen,
(dat mag ieder wel zien of weten, ik behoef aat voor niemand te verbergen,) tout
le monde pent le voir ou savoir, le n'ai pas
besoin de cacher cela, je n'en fais pas art,
secret.
Schout-bij-nacht, m. (in het zeewezen), officier, die de naaste plaats aan den onderadmiraal bekleedt , wrens pligt het is, bij
nacht te zorgen , dat de fchepen volgens
hunnen rang zeilen , en het eene (chip het
andere, door overzeilen of anderzins, niet
befchadige, contre-amiral . chef d'escadre;
fig. fain. Vroedvrodw, sage femme, f.
Schoutambt, o. zie Schoutfchap.
Schoutin , yr. vrouw van eenen fchout, drosftin, baillive. De — is met te hills, la
baillive nest pas chez elle.
Schou tfchap , o. ambt of waardigheid van eenen
fchout, mairie, charge de maire, de •bailli,
etc. f.; zie Sellout. —, vegtsgebied van
eenen fclaout , baillage , tn. mairie. f. —, eens
praetors (te Rome), priture, f.
Schoutsdienaar, m. diender, agent, -archer,
sergent de bailli, (gemeen) pousse-cul.
Schoutsrol, 'yr. rol van den fchout, role des
huge criminel ou du bailli, m. liste des causes.
Schouw,vr. fchuit, pant, praam , bac, ponton,
tn. Met den —overvaren, passer dansle bac.
Schouw , b. n. befchroomd, beducht, becleesd ; zie Schuw.
Schouw ; zie Schoorfteen.
Schouw , yr. het fchouiren , bezigtiging,
fchouwing der ciiiken, grachten, wegen,
enz. door heemraden, of burgemeefter en
wethouder, inspection, visite. De — rijden, (de dijken en rivieren, enz. fchouwen 9 ) faire la visite des digues et des canaux. Wanneer gefchiedt de —? (wanneer
worden de dijken , enz. gefchouwd,) quand
est-ce que la visite des digues, etc. aura
lieu? —, de gezamenlijke perfonen, welke
de fchouw rijden of varen , les inspecteurs
des digues, etc. m. pl. Het fchouwen van
wegen te paard, chevauchee.
Schouwburg, in. vertoonplaats van toorieelfpelen , spectacle, theatre, tn. comedie, f.
(bij de oude Romeinen) amphitheatre. Gaat
gij heden naar den —7 allez-vous au spectat.
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rack, a la comedic, aujourd'hui? —, de
gezamenlijke perfonen, welke den fchouwburg bezoeken , spectateurs , m. pl. De geheele — zal in de hander klappen , tous les
spectateurs applaudiront. De geheele — was
verrukt over Naar fpel , tous les spectateurs
itaient ravis de son feu.
Schouwen , b. w. ik fchouwde , heb gefchouwd), bezien , bezigtigen , in
ooeenfchouw nemen , inzonderheid om te
onderzoeken, hoe het met zekere dingen gefield is,visiter, examiner. De du ken,er z. —,
(de fchouw rijden of varen ,) zie Schou w.
Een lijk —, (een' gevonden doode bezigtigen, om te weten op hoedanige wij ze h&j
om hec leven gekomen is ,) visster un corps
mort. Varkens — (onderzoeken of varkens
gezond of gortig zijn,) langueyer des pores;
fig. lemand vuil —, iemand kwaad —, (iemand fchuldig vinden , ) trouver q. q. coupable.
fchatten , waarderen , estimer,
estimer a l'oeil ou en bloc et en tas.
o. w. zien , blikken , regarder, voir.
Schouwer,,
ziener,, celui , qai examine,
qui visite,visiteur, inspecteur.
profeet ,
propliete ; zie Ziener. , iemand die varkens fehoui,vt , varkensfchouwer,, langueyeur
des t.ochons.
Schouwerlieden, m. meerv. van Schouwerman.
Schouwerman , m. (meerv. Schouwerlieden),
commisfionnair der fchippers , commissionnaire des bateliers.
Schouwing, yr. het fchouwen , bezigtiging ,
visite, inspection. — van varkens , langueyage , m. — van een lijk , visite d'un corps
mort.
Schouwlieden, m. meerv. van Schouwman.
Schouwman, m. (meerv. Schouwlieden) fchouwpontvoerder, iemand, welke andere lieden
van de eene zijde des waters naar de asidere met eene fchouw overzet , pontonnier. —
veerman, passeur. Ik kon den — nergens
vinden , fe ne trouvai le pontonNier, le passour , nulls part.
Sehouwplaats , yr. pleats, waar iets vertoond
wordt, tobneel , thedtre, m. scene, f:
—desorlg,
theatre de la guerre, m.
Schouwregt, o. regt, dat aan den fchouwman
wordt betaald , veergeld , pontonnage , tn.
Schouwfpel, o. hetgene gefchouwd of gezien
worth , spectacle, m.
Schouwfpeellier,, yr. tooneelfpeelfter, actrice,
actrice, comedienne.
Schouwfpel , o. iedere bandeling , welke tot
vermaak van toefchouwende perfonen verrigt wordt , spectacle, tn. De .verlicbting der
ilraten en vuurwerken zijn zeer aangename
fchouwfpelen voor het yolk , l'illumination
des rues et les feux d'artifice sont des spectacles fort agidables au people. Die brand
was een treurig cot incendie fut un triste spectacle.
Schou wfpeler , m. tooneelfpeler,, acteur,, actour, comedien.
Schouwtooneel , o. fchouwburg, fpeeltooneel,
spectacle, theatre, m. scene, f; fig. De wereld is een — en wij zijn de fpelers , le monde est un theatre et nods sommes les acteuts.
Het — der natuur,, le spectacle de la nature.
Schouwtoren, hooge toren , waaruit men in
de verte kan fchouwen , wachttoren , echauguette, f:
Schouwvoerder, m. zie Schouwman.
Schoven , o. w. (ik fchoofde , heb gefchoofd),
zie het meer gebruikelijke Schoften.
Schoveu b, w.(ikfchoofde, heb g efchoofd) 2
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in fchoven binden, mettre en gerbes gerber,
engerber. Dit koren -moet gefchoold worden, ii fact gerber ce bid ou bled.
Schovenbinder,, m. degene die het koren tot
fch'oven bind.t , liens-.
Schovenbincifter,, yr. cells qui lie les gerbes.
Schraag , yr. een iteunfel van twee , in het
midden vastgeklonkene houten , welke zoo-,
danig order iets worden gezet , dat zij een
kruis vormen , treteau, — voor eene tafel, treteau de table. —, flat, fteun , onderileunfel, dtaie, f..appui, soutien, arcs.
toir, on. Zet er eene — order, mettez-y
tine etaie.
zaagbok , Belling, om hout
op te zagen, chevalet, baudet, treteax
de scieur, m. Driehoekige
triquet, m.
— der leidekkers, bouriquet, m.
Schraag, bijw. ( in VI iesland ,) fchaarsch, naaue
weluks , rat ement, a peine. Er is — drie
el, (er is naauwelijks drie el) it y a t) peine
trois aunes. Er is — genoeg , (er is naauwee
lijks genoeg) ii y a 4 peine assez, ii n'y a
pas de trop.
Schraagbeeld o. (in de bouwk.) , lastdragend
mansbeeld , dat ter onderfteuning ook tot
fieraad dient , atlante, m. , vrouwenbeeld , caryatids, cariatide,
Schraaghout, o. bout eener fchraag, Bois d'un
treteau ou d'une itaie, m.
Schraagjes, bijw. (in Vriesland), fchaarsch,naaue
weluks , krapjes ; zie Schraag , bijw.
S chraagswijze, bij w. in den vorm eener fchraag,
en forme de treteau.
Schraagte , vr. (in Vriesland) , fchaarschheid,
raretd , f. peu, m.
Schraal, b. n. mager,, van vettigheid ontbloot,
en dus rank en tenger,, maigre, gréle, mince, decharne , e. sec, seche. Een klein —
mannetje , un petit bout d'homme maigre.
—, van een veld, niet behoorlijk gemest,
meagre. Een fchrale grond , (een etagere,
ongemeste of flecht gemeste grond) une serf-,
maigre, infertile, aride. Schraal mesten,
friter. De aarde worth —, wanneer men ze
niet most, la terre s'effrite, si l'on n'y met
pas du filmier, de la fiente. —,- van eene
kas , beurs , enz. geldeloos , sans argent.
Een fchrale tijd , un temps ou it y a pelt a)
gagner. krachteloos , weinig afdoend
zwak , nietig , faible, futile. Een — bewijs , (een weinig afdoend bewijs), une
pr cove faible. —, min voordeelig , niet veel
opbrengende , niet zeer winstgevend of voor..
deelig , als : Een fchrale post, tin emploi
chetif,peu lucratif, un emploi de peu do
rapport, nn emploi de pen de valour, pas pro-.
itable. —, van plantgewasfen , enz. nice
fvoordeelig
, mince, maigre, petit, e. Het
koren float er —, le bled y est mince. Een
fchrale maaltijd , (een fobere maaltij:1) un
repas maigre, — bier, (dun bier, Cellar.
rebier) petite bihre. — weer (ouvruchtbaar weer,) temps dpre, temps sec etfroid,
m. De fchrale kant ven hour, la dosse A:eche.— op de borst zijn (een weinig fchorzijn),
avoir la poitrine attaquee. bijw. pat,vrement , maigrement,chichement , chetivement. — karig , vrekkig, lad; e, taquin ,
chiche, mesquin, e. avare. Schrale , ongeftaclige winden , des vents debars.
Schraalhans , m. fmalhans , vrek , groote gierigaard , pince maille, homme chiche.
Schraalheid , yr. magerheid, maigreur; zie
Magerheid. —, fchaarschheid , disette,
tnanque, m. rarete,
droogte , ache,resse. —, van het weer, droogte, clorheid,
ouruchtbaarheid ariditd, sicheresse.froide,,
Schaal-
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Schraalte , yr. het fchraal Zijn; zie Schraalheld en Schraal.
Schraaltjes, bijw. fchraal,,auvrement, petitewent, mesquinement ; zie Schraal, bijw.
Schraap , yr. het fchrapen , fchraping, affchrapfel, raclure, action de racier, f.;
geven, (iemand doorfig. Iemand eene
halen , hem eerie veeg geven, ) re'prendie
q• q•
Schraapachtig , b. n. fchraapzuchtig, geneigd
om te fchrapen, om rijkdommen te verzamelon , fchrokkig, avare, chiche,mesquin,e.
avide, taquin, e. bijw. avec avarice,
avec Urine mesquinement.
al , yr. fchraapzucht, -karigSchraapachtigle
heid, avarice, Mane, lesinerie, f. desir
d'amasser, m. aviditd , taquinerie, passion
insatiable de s'enrichir.
Schraapachtiglijk , bijw. fchraapachtig, avec
avarice; zie Schraapachtig , bijw.
Schraapijzer, o. fchraapmes , ijzer, waarmede
men jets affchraapt of fchoonmaakt, racle ,
(bij de art.) racloir,
f grattoir, m.
une racle en trianm. Een driehoekig
gle. Een dubbel —, une rdcle double. Een
— met vier kanten , un ebardoir, fnijInes om of te baarden , ebarboir, m. — of
fchraapmes (bij de kuipers) echarnoir,
- voor het kanon, (bij de artill. ) om te
voelen, of er geene kamers in zijn, chat ,tn.
— om de pompen op fchepen fchoon te maken , pompkrabber,, curette, f. ;,zie Schrabber ; zie ook Ridsijzer.
Schraapfel, o. hetgene van _lets afgefchraapt
— van perworth, raclure, ratissure,
ratissure,
kement , raclure de parchemin,
tie parchemin, f: p1.
Schraapflaal, 0. ftalen fchraper, instrument
d'acier qui sert a racier , racloir d'acier, m.
Schraapzucht, yr. fchraapachtigheid, gierigheid , lesine, avarice, avidite d'amasser.
Schraapzuchtig , b. n. begeerig om geld en
good bijeen te fchrapen, avide d'amasser,
bijw. avec lesine.
avare.
Schrab , vr. fchrap , fchrabben, krab, egratigblessure. ftreep , race.
fig.
wond,
nure;
Schrabben , b. w. (ik fchrabde , het gefchrabd),
_lets met een mes of dergelijk fcherp werkrtnig zoodanig ftrijken, dat de geraakte zijvie daardoor eenigermate gewond worth,
egratigner, gratter; zie Schrappen Krabben. Een varken —, het haar affchroeijen,
pier un cochon. Het bederf van de tanden
ruginer; fig. Iemands herfenen —,
(lemand met listige vragen, enz. afmatten),
faire tourner la tete a. q. q.
§chrabber,, m. celui qui gratte; zie Schrabben.
werktuig waarmede men schrabt, gratracle ,If. —, (bij de plaattoir,, racloir,
fnijclers en -beeldhouwers) ham, f. bij
sle tuinliedon en fchoorfteenvegers ; ook voor
eene deur om het vuil van de fchaenen te
fchrabben , fchrapijzer, ratissoire, f.
Schrabbing, yr. action de gratter ou d'egratigner,de racier; zie Krabbing.
Schrabfel, o. hetgene van _lets afgefchrabt
words ; zie Schrapfel.
Gchrafelaar,, m. fchraper, vrek , gierigaard,
avare, qui -,,'it au moyen de petits gains.
Schrafelen , b. w. (ik fchrafelde , heb gefchrafeld ) bijeenfchrapen , bij beetjes verzamelen , amasser, accumuler.
Schrafeiing, vr. het fchrafelen, action d'amasser, de ramasser. Gierigheid, avarice.
Schragen b. w. (ik fchraagde, heb gefchraagd) ,
onderffeunen, onderfchragen , onderflutten.
(eigenlijk met eene fehraag ,) erayer, itan-
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Conner; soutenir, arc r>outer ; fig, flat•
ten, tot fteun verftrekken , soutenir, dpauler, alder, etayer. Zijn geluk is aan het
wankelen, het moet gefchraagd worden ,
sa fortune chancelle, elle a besoin d'être
etayee,
Schraging , vr. action d'etayer, d'etanconner;
d'appuyer, fig. etaiement, tn. action de soutenir, d'epauler, d'aider, d'etayer.
Schram , yr. eene ligte kwetfing aan de oppervlakte eens dings, oprijting, ecorchure,
egratignure, erafiure; estafilade. Hij he'eft
eene — aan het been gekregen, it s'est
ecorche la jambe.
Schrammen , b. w. (ik fchramde , heb gefchramd), ligt wooden, eene schram toebrengen , openriken , egratigner, ecorcher,
erafler. Ik heb mij aan den arm gefchramd,
het vel van mijnen arm gefchaafd, je me
suis ecorche le bras.
Schramp , zie Schram.
Schrander, b. n. fnedig, ligt gevat bij alle
voorkomende zaken , habile , ingenieux, euse,
penetrant, e, industrieux, se, intelligent,
e, sagace. Het is een zeer menscb, c'est
un homme fort judicieux. Hij is niet zeer
it est peu ingenieux, peu judicieux.
Het is een fchrandere, geestige jongen, c'est
on garcon intelligent, spirituel, it a l'esprit penetrant , prompt. Een fchrandere
kop, een listige knaap , un degourdi. Hij
heefc fchrandere oogen, it a de la vivavzcite dans ses yeux. Een — vertiuft hebben,
bijw. habileavoir l'esprit, penetrant.
tnent, ingenieusement, judicieusement, industrieusement ; avec penetration, avec in,
telligence. Hij handelt Reeds zeer
agit toujours fort judicieusement, etc.
Schranderheid, yr. fcherpzinnigheid, penetra.
tion, capacite , perspicacite, sagacite , vivacite,, f. discernement, m. etc. De — van
then jongen is groot, la vivaciti de ce garcon est grande.
Schranderlijk , bijw. judicieusement, habile•
ment ; zie Schrander, bijw.
Schrank, vr. fchraag, treteau, chevalet, tn.
— omtuininig van fchraagswijze in den
grond gestokene staken, epdce de haie ou de
cloison; cloture de pallissades, de bornes,
etc. fig. Iemand in de fchranken houden,
(iemand binnen de pales houden , hem in
toom houden,) retenir q. q. dans son tievoir, tenir q. q. en bride, tenir la bride
haute a q. q., le tenir en justes bornes.
Schrankelbeen, m. en yr. iemand die kromme
ea naar beneden van elkander afwijkende
beenen heeft, personne qui a les jambes longues et toutnees en dehors, qui a des jambes de fuseaux, f. o. jambe longue et
tournee en dehors, f.
Schankelbeenen, o. w. (ik fchrankelbeende,
heb gefchrankelbeend) ; zie Schranken in de
beteekenis van de beenen kruifelings over
elkander flaan.
Schrankelen , o. w. (ik fchrankelde , heb gefchrankeld); zie Schranken in de laatste beteekenis.
gchranken, b. w. (ik fchrankte, heb gefchrankt), influiten of omgeven, entourer
on environner de haies, de pallissades,
tie barres , de lattes ; se croiser en
kruifelings over
losange, en clorre.
, als De beeelkander leggen croiser,
nen —, croiser les jambes; of : en in dezen
zin ook : o. kromme en benedenwaarts van elkander wijkende beenen hebben, avoir les Jambes longues et tourndes es
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buiten den haak zijn,
o.
dehort.
niet haaksch zijn , s'ecarter de Piquerre.
Schranfen, o. w. (ik fchranfle, heb gefchranst).
fam. fleck eten , vreten, gulzig even,
,
goulument, goinfrer, devorer.
frer,manger
c'est un goulu, un
Hij kan duchtig
goinfre.
Schranfer m. fam : vreter, gulzigaarrcl, goinfre, goulu, bafreur, gourmand.
Schranferij , yr. fam: vreten, bafre, goinfrerie.
Schrap , b. n. gereed, kIaar bereicl, enkel
gebr. in zetten, flellen of maker, preparer. — flaan , (gereed flaan,) titre pre
pare, e;:étre en posture pour (agir,); fig.
Zijne zinnen — zetten, (aandachtig toelmfieren ,) titre attentif, ive, faire attention.
Schrap , yr. zie Schrab. inzonderbeid in
het fchrijven , khrapje , trait, no., barre ,
ligne, f. Haal er eene — door, barrez-le.
Schrapen , b. w. (ik fchraapte , bela gefchraapt),
met gekromde vingeren van eene ti,itgeftrekte
hand naar zich toehalen, of bijeen brengen,
of ook met eenig fcherp werktuig van jets
afhalen en bijeenzamelen, ruder, ratisser.
Knollen
ratisser des navets. Bijeen —,
amasser, accumuler, Hij heeft vcel
geld bijeengefchraapt, it a amasse beaucoup d'ar gent.
Schraper, m. iemand, die fchraapt, celui qui
rdcle, qui ratisse; fig. iemand, die geld en
goed bijeenfchraapr,, vjek , gierigaard,
avare, pince-maille;fam. narpagon; fig. liarpie , zeker werktuig, waarmede men
fchraapt , grattoir, rdcloir, m. rdcle; ratissoire 5 f. — (op fchepen) gratte, f; zie
Schrabber.
Schraping, yr. het fchrapen , action de racier,
de ratisser; fig. action d'amasser, d'accumuler.
Schrapje ,_o. verkl. w. van fchrap , petit trait,
zie Schrap.
Schrappen , b. w. (ik fchrapte, heb gefchrapt);
zie Schrabben. inzonderbeid eene fchrap
met de pen door iets halen, barrer, hi:17er,
fig. Iemand (iemands naam op eene lijst
doorfchrappen ,) rayer q. q. de la liste,
hirer. Men heeft hem gefchrapt, on l'a
raye de la liste.
Schrapper,, m. iemand , die fchrapt , celui qui
gratte; zie Schrabber. werktuig , waarmode men fchrabt; zie Schrabber en fchrabljzer.
Schrapfel, o. hetgene van iets afgefchrapt
words, rdclure, f., pl.; fig; zie Schraapfel.
Hij is geen — van eenen nagel waard, (hij
is niets waardig, hij deugt niets, er is niets
aan hem gelegen ,) i/ ne vaut rien , c'est un
vaurien.
Schravelen, o. W. (ik fchravelde, heb gefchraveld.) ; zie Schrafelen.
Sehrede, y r. de daad van schrijden, bet van
een zetten der beenen , action de marcher.
tred , trede , flap , pas, m. jambee.
Met rasfche fchreden gaan , fnel doorflappen , ) alter h grands pas. Met rasfche fchreden naderen , s'approcher 4 grands pas.
Met trage fchreden gaan , alter lentewent , alter 4 pas lents. Met wankelende
fchreden gaan, marcher d'un pas -chancelant. sprong er met eene — over, it le
fi-anchit d'une enjambee. Hij deed groote
fchreden, it fit de grandes enjambees; fig.
wandel, gedrag, conduite, demarche, als:
vx,stig uwe fchreden op bin pad der deugd,
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(wandel op het pad der deugd,) marchez
dans les sentiers de la vertu. Let op al
uwe fchreden‘, (geef naauwkeurig acht op
uwen wandel)faites bien attention a votre
conduite. wijdte van een fchrede , pas,
m. Het is pas een,paar fchreden van hier,
it n'y a que deux pas d'ici l4. Hij woont
flechts drie fchreden (niet ver) van hier,
it ne demeure qu'h trots pas d'ici.
Schreed, verl. t. van fchrijden.
Schreef, y r. fireepje , flreep of lijn , d;e met
krijt of anders over iets worth gehaald, trace, ligne, raie, f. trait, m.; , doorha.
ling, doorfchrapping van eenig gefchrifc,
rature ; fig. Dat gaat buiten de dat gaat
de — te buiten, (dat gaat te ver, dat is
niet te dulden )) cela passe les bor-nes, sort
des boo net , cela est exorbitant. Ergens een
fchreefje doorhalen, niet meer op iets rekenen) ne plus compter sur q. ch., le rayer,
de' ses tablettes. lk zal daar maar een fchreefje doorhalen , (ik zal dat maar uitdoen ,
d. hetzelve befchouwen als niet te bereiken , ) je le rayerai de noes tablettes. Ik
zal een fchreefje voor u uitdoen (ik zal
op u niet meer rekenen , op u niet meer
flaat maken ,) je vous rayeral de la liste,
je ne compterai plus sur vous.
Schreefje , o. verkl. woord van fchreef. Een —
vooruit hebben , (eenig voorregt, boven eenen
anderen genieten ,) avoir quelque preference
sur q. q. Zie Schreef in de laatfle beteekenis.
Schreeuw, in. het geluid of de klank, die
voortgebragt wordt bij het fchreeuwen,
cri, m. Eenen — geven, eenen —,doen,
pousser un cri, faire un Wij hoorden
verfcheidene fchreeuwen, nous entendimes
plusieurs cris. Hij gaf eenen — en fiterf,
sl poussa ton cri et mourut.
Schreeuwachtig , b. n. aan eenen fchreeuw
gelijkende,, daarnaar zweemende , criard , e.
Schreeuwbekm. en yr. schreeuwerig mensch
of dier, fcLTeuwleelijk, criailleur,, criard.,
braillard, brailleur, tn. , criailleuse, enarde , braillarde , brailleuse. Zij is eene
regte —, elle ne fait que criailler, elle cri.
aille toujours , sans cesse.
Schreeuwen , b. w. (ik fehreeuwde , heb gefchreeuwd), roepen, crier. Om hulp
crier a Paide, au secours.
als de ganzen,
gaggelen , cacarder. Moord en brand —; zie
Roepen. —, 0. w. een of meer fchreeuwen
geven of doen , zijne item zoo fleck vet,
heffen, als mogelijk is, crier, feter pousser
un au plusieurs
elever sa voix'
ler. Luidkeels —, crier 4 gorge deiployde.
Bij herhaling
roepen, crsailler. ernan4
achter na —, crier apses q. q. ; spreken
met gefchreeuw in eene vergadering, vocifirer. fig. Een ijdel boha maken, als: Het
is maar ce ne sons que des gasconnades,
— uitvaren. De priester fchreeuwde, tierde,
op den predik'floel , leprétre tonna en chaire:
Het fchreeuwt, (het is ijsfelijk), cela est
criant, cela crie vengeance. Nu zullen wij
nog laten volgen het fchreeuwen of geluid
geven, enz. van fommige dieren, als — der gan-,
zen, cacarder; der patrijzen, cacaber.
kwaken der eenden, canqueter; — der hoen,,
dens, kakelen (die eijeren gaan leggen)
queter ; — der fprinkhanen, claqueter ; —
van eenen arend, kraanvogel, trompeter;
— der herten bramer, raire ou seer, en
in den bronstijd (bij jagers) railer; — der
krekels, cigaler, grilloter; — piepen der
kuikeus,
Ana der vluken, fro'.
gof•
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getter; zingcn der leeuwerikken, gt isoller , chanter, tire- direr, turluter. — van
kemphanen , hoppen , pupuler; — van nachtuilen, krasfen, holer ;--, piepen der konijnen ,
clapier;—, neuridn, kwinkeleren van jonge
gringotter.
flaan, kwinkeleren
der nachtegaien , gringuenotter; blaffen
der honden , aboyer; — der vosfen en lionden , janken, japer; — der jagthonden ,
blaffen bij het najagen van het wild, clatir,
crier. — 5 kraaijen der hanen , chanter, co
kirren der duiven , caracouqueliner.
der; en der doffers, roucouler; --krasfen
kwaken
der raven , croasser, corailler.
knorren der
der kikvorschen , coasser.
varkens , groper, groniner; kleppen
gelijk de ooijevaars, craqueter. — der kraanyogels , craquer.
Schreeuwend, b. w. dat reden , aanleiding
geefc tot hevige kIagten , criant, e. Eene
—e, krijtende onregtvaardigheid, tine injustice criante. Schreeuwende vogels, zoo
als de kraaijen , de meerkollen , enz. oiseaux
cria,ds. Dat is een — fink, dat roept om
wraak, cela est criant. Eene fchreeuwende misdaad, (eene fnoode misdaad), une
atrocite, tin crime atroce.
Schreeuwer, iemand, die schreenwt, crteur.
— inzonderheid degene , die een ijdel bo ha
maakt, csieur, criard, criaillard, brailleer, piailleur; fig. fnoever, pogcher ,
windmaker, hableur, fanfaron, gascon; fam.
guealard. Lastige —, clabaudeur.
Schreeuwerig , b. n. gedurig fchreeuwend,
criard, e. qui criaille sans cesse.
Schreeuwing, vr. het fchreenwen , action de
crier, f., cri, us.
Schreeuwleelijk, in, en y r. fchreeuwerig mensch
of dier, criard, m. criarde, f. Hij is
een regte —, c'est en grand criard; zie
verder Schreeuwbek.
Schreeuwsmoel m. en y r. in den gemeenen
fpreektrant , zie Schreeuwbek.
Schreetiwfler, Yr. zij die fchreeuwt , crieuse.
inzonderheid degene welke een ijdel
'
bolts maakt , ertease, criarde, criailleuse,
braillarde, piailleuse.
Schreijen , o. (ik ichreide , heb gefchreid),
fchreeuwen , crier, criailler. Om hulp —,
(om hulp roepen), crier a Paide, crier au
secours. Om wraak —, ( om wraak roepen),
trier vengeance. Dat fchreit tot den hemet,
C dat is hemeltergend), cela est criant, cedes crie. —, b. en o. w. wcenen, krijten ,
huilen, pleurer , verser des larnies, repasttire des larmes. Eenen vloed van tranen —,
yeiser tin torrent de larmes. fleece tranen
pleurer a chaudes larmes. Zij kan —,
wanneer zij wil, elle a le don _des larmes.
Van blijdfchap —, pleurer de joie. Uit metlelijden —, pleurer de compassion. Zij trod
fchreijend bit-men, elle entra en pleasant,
its larmes aux yeas , des yeas haignes de
larmes. Men vond haar bitter fchreijend,
®n la trouva taste larmoyante. Bitter —,
bitte,re tranen larmoyer, jeter des larmes
de douleur. Zij konde zich van — niet wêerhonden, elle ne pouvait retenir ses larmes,
elle ne pouvait s'empicher de pleurer. Eene
vloed van tranen ftorten , verser an tortent
de larmes, fam. Dat kind fchreit, ktijt
altijd, cet enfant et iaille toujours.
Schreijend, b. n. huilend, weenend, pleurant,
e. pleureux, se. Een —e toon , en ton
pleureux.
degene
Schreijer, in. fchreeuwer, crieur,
die weent, pleureur.
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Schreijerig , ' b. n. ligt schreijend, pleureut a
ease. —, gedurig fchreeuwend, criard, e.
Schreijershoek , Schreijerstoren 9 in. tour des
pleurs ou des pleureurs ou des pleureuses, (à
Amflerdam).
Schreister, y r. schreeuwiler,, schreenwbek ,
criarde. —, degene, die weent , pleurease.
Schrepel, b. n. mager , fchraal, fchriel, rnaia
gre, gt Elle.
Schriel; zie Schraal. —, inzonderheid armzalig , ellendig , pauvre, pitoyable, mesquin,
e. Een — onthaal, tine pauvi e there; —,
bijw. pauvrement, pitoyablement, d'une
maniere pitoyable. 1emand — onthalen ,donnor au nsauvais repas a q. q.
Schrift , y r. (le bijbelboeken, de gezatnenlijke
bijbelboeken, de H. Schrift, ecriture, ecriture sainte, f 'ly res sacres, tn. pl.,,, la pasole de Dieu, la bible. —, o. gefchreven
letters, ecritate , f. caracteres ect its, tn.
pl. Zijn — is niet leesbaar, son ecritaie
n'est pas lisible. Zijn — is zoo leesbaar
alsof het gedrukt ware, son ecriture est
aussi lisible que si elle e'tait moulee. Hij
kan geen — lezen, hij leest enkel 'gedrukt , il ne sait lire Pecriture id ne lit
que le moults. Zeer fijn — , de Pecriture
fort menue. Hij heeft mij van zijit — latest
zien , il m'a fait voir de son ecriture. Laopend —, ecriture coulee, f —, op fcholen,
fchnjfoetening, exemple, f Hebt gij ow —
af? avez vows fait votre exemple? lk heb
van daag drie fchriften gefchreven, j'ai fait
trois exemples aujourd'hui. —, in den handel, fchuldbekentenis, promesse , obligation,
f. billet, m. lk heb geen — van u noodig,
(gij hebt niet noodig, mij claarvan een fchriftelijk bewijs te geven), je n'ai pas besoin
d'un billet de vows, il n'est pas necessaire
que vows me donniez an billet. Laat ohs
daarvan een klein briefje maken , faisons en
tin billet. Ilt heb — van zijne hand, (ik
heb een briefje van hem , ik heb zwart
op wit), j'ai an billet de lui. —, vrijwaringsbrief, als: doopcedels, paspoort, enz.
baptistete, passeport, etc. , us. -, het befchrevene of gedrukte gedeelte van een bock,
caracteres, caracteres smprimes, M. El. —,
gefchreven of gedrukt opflel, ecrit, m.
Hij . haalde een — nit' zijnen zak , il tira un
ecru. de sa poche. Men zal vine fchriften
eerst na zijnen flood uitgeven of lateu drukken , on ne frea imprimer ses ecrits qu'apris
sa more. Zijne fchriften hebben hem beroemd gemaakt, ses écrits Pont rendu celebre. —, meerv. fchriften, (alles, wat iernand gefchreven heeft), oeuvres, f pl.
De fchriften van Cicero, lee oeuvres de
Ciceron.

Schriftelijk, b. n. gefchreven, in fchrift,
ecrit, e, donne, e, par ecrit, Eene
fchriftelijke belofte ,, tine promesse par
ectit. —, bijw. par ecrit, par letters. Zich
— y erbinden, s'obliger par ecrit. De parteijen hebben last gekregen, om hunne grieves fchriftelijk voor te dragen , les parties
ont etc appointees h ecrire et h produire.
Schrifteloos, b. n. geene gefchriften hebbende, om jets te bewijzen, qui tea point des
preuves ecrites. —, dat niet gerchreKen is,
qui n'est pas ecrit, e. Eene fchriftelooze
y erbindlenis, une obligation non ecrite, tine
obligation qui n'est pas icrite.
Schrifgeleerde , m. bij de joden , iemanti t die
in de fchrift bedreven was , docteur quo en.
seignait la lot de Moise, scribe.
Schriftgeleerdheid, yr. bedrevenheid in de
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HtiOge Schrift , connaissance ds triture Schrilfbord, o. planche (pour ecrire, f.)
bord of loos, waarin de fcholieren hunne
(sainte).
fchrijfbehoeften bergen, cassette ou bone ors
Schriirmatig , b. n. overeenkomilig de Heilige
Schrift, met de Heilige Schrift tirookende,
lee ecoliers mettent leurs livres, cahiers,
etc. f zie Schoolbord.
con.fiwme a !'ecriture sainte, a la bible. —,
buw. conformement a Pectiture. lets — uit- Schrijfdag, m. dag, op welken men fchrijft,
leggen of verklaren expliquer q. ch. conjour quand on ecrit.
Schrijffeil, vr. feil in het fchrijven, faute
fotrnement a !'ecriture sainte, a la bible.
d'ecrivain, faute de copiste; pas de clerc,
Schriftmati,zhe'd, yr. overecnitemmi:ig met de
Heilige Schrift, confot mite a P act store sainflute d'ortographe, d'ecriture.
te, a la bible.
Schniffout, vr. four, welke men in het fchrijSchrif nor, yr. gefehrift , fchriftelijk vertoog
ven begaat ; zie Schrij ffeil. Het zijn fclutiffouten, ce sont des faucet d'ortographe.
of ander fink, dat bij den regter, enz.
work ingele yei d, ecriture, Hij laat zich Schrijfgeld, o. fchrufloon, geld, dat men
your het fchrijven van iets betaalt of ontvoor de vervaardiging van fchrifturen veel
vangt, salaire d'ecrivain, de copiste, en.
betalen, it se fait bien payer pour ses ecritures. —, de Heilige Schrift, Pecritute,
Heefc de mart zijn — ontvangenT est ce qua
livres sac; es ,m. pl. bible.
ecriture sainte,
le copiste, ?'ecrivain, a urecu son salaire.
Schnftuurlijk, b. n. overeenkomftig de Heilige Schrijfgereedfchap, o. wat men noodig
Schrift, confo' me a Pectiture sainte, conheeft, om te fchrijven ; zie Schrijfbehoeften
Me a la bible. —, bcjw. conformement a
en Schniftuig.
for me
Pict iture salute.
Schrijfgoed, o. hergene men noodig heeft,
Schriftuurplaats, y r. plaats uit de Heilige Schrift,
om cc fchrijven; zie Schrijfbehoeften
passage on texte de !'ecriture sainte, m.,
Schrijftuig.
aanhaiing van eene
allegation d'un pas- Schrijfjeukte, yr. fig. buitengewone zucht,
sage dans la bible.
osu te fchrijven (voor het publiek), demanSchriftnurvast, b. n. bedreven in tie Schrifr,
geaison d'ecrire; zie Schrijflust.
verse dans !'ecriture sainte. Die man is zeer Schnjfinkt, m. inkt, waarmede men fchrijft,
—, cot homme est bien verse dans Pecritute
tegenflelling van drukinkt, enz. encre (ti
sainte.
ecrire), f.
Schriftuurwooiden o meerv., de eigetie woor- Schrijfkatner, yr. kamer, waar men gewoon
den der Heilige Schrift, propses paroles de
te fchrijven, etude, chambre aux ecriPecriture saints, de la bible, f
tures f: comptoir. Scads- of gerigts —,
Schrude, vr. het fchrijbeenen, fchrijven, acgreffe , m.
tion d'icat quiller les jambes;zie ook Schrijden. Schrijfkantoor, o. kantoor, fchrijfvertrek,
Schrijdebeenen , o. w. (ik fchrijdebeende, heb
fchrijfkanier, comptoir, m. — (bij notar.)
gefch,rudebeend), fchrijbeenen , de beenen
etude ,
fchruclelings van elkanderen zecten, Icar- Schnjfkas, vr. kas, waarvoor men zit te
quiller les jambes; zie Schrijden.
fchrijven, en waann men de fchrtjfbehoefSchrddelings, buw. met de beenen zijdelings
ten bergs, bureau, secretait e , serre pavan elkauderen gezet , fchrijdend , a callpiers, m.
fourchon, jambe de f a, jambe de-la. — rij- Schiijfkasje, o. verkl. w.; zie Schrijfkas.
den , (met aan elke zijde van het paard een Schrijfkistje, o. kistje your fchrijfnehoeften,
been), aller a cheval jambe de f a, jambe
ecritoire, f.
de aller a cheval a caliPurchon, a che- Schrijfknaap, m. klerk van eenen notaris of
vauchons.
procureur, clerc (de notaire ou de procureur)
-Sclirddeling,sch, b. n. met de beenen zijdefam. fesse . cahier. Die net, fchoon nafchrijfr,
lings van elkander gezet, qui va a callcalligraphe.
fourchon, ou ecartant les jambes , en dear Schrijfkoker, m. koker, vo r,r fchrijfbehoefquillant les jambes a chevauchons , (ongebr.)
ten , ecritoke (en forme d'etui), f
Eene al te fchnidelingfehe houding veroor- Schrijfkunde, yr. kunst om te fchrijveu; zie
zaakt eene breuk, quand on carte
het ?Weer gebruikelijke Schrijfkunst.
crop les jambes , on court risque d'avoir une Schrijfkunst, yr. de kunst van fchrijven, art
descents de boyaux.
d'ectite. Kunst van fchoon. fraai te fehrij$chrli der,, o. w. (ik fchreed, heb gefchreden),
yen , art de bien ecrire, calligeaphie. Alge.
de beenen in eene fcuripelingfche rigting
meene — van alle natien, pasigraphie. Gevan elkan,ler zet en , avoir les piers icarbeime —, cryptographic. Ceheirne — in cijtes , avoir les jambes ecattees , marcher en
fens, steganographie.
bij verkorting, steicartant les jambes, aller a califourchon,
nographie ; be achygraphie. Geheimfchrift
marcher a califlurchon, e'carquilkr les jamcijfers , ecriture steganographique.
bes. Over eene 'yank —, (fcanidelings over Schrijfkuntlenaar, m. remand, welke de fchrijft
eerie bank ftappen), enjamber en bane.
kunst verflaat, ecrivain, maitre a ecrire,
Sehruding, yr. het fohrij fen, ecarquillement
maitre ecrivain, calligraphe. Hij is een
des jambes, tn. action d'ecal ter le, jambes;
good
c'est un bon ecrivain.
action Wecat quiller les jarnbes ; action d'al- Schrijflade, y r. lade.ter berging van fchrijfbeier on de matcher a califoutchon, a chehoeften , layette , f: ou tirotr ou Pon sera
vauchens.
des papiers, serre papiers, tn.
Schrij f behoefte , yr. meestal enkelin bet meerv. Schrijflei, vr. lei om op te fchrijven, ardoisa
fchrijfbehoeften, ( alles , wat men noodig
pour ecrire:
heeft om te fch r ijven, als: pennen, inkt, Schrijflesfenaar , m. lesfenaar, waarop men
papier, enz.) matiriaux pour ecrire , m. p1.
fchrufc, pnpitre a ecrire. Kleine — met
Schuifboek, 0. book, om in te fchrijven,
verfcheid.ene laden op eene fchrijftafel, etcvie a ecrire, calmer, m. zakboek ,
eliole, f.
tablettes , f pl. Teeken het in uw — aan , Schrufletter,, yr. gefchrevene letter, regennotez-le sur vos tablettes.
flelling van drukletter, enz. caractere ecrit,
Schrijfboekje, o. verkl. w. van fchrijfboek, Schrijfloon, m. en o. loon , dat -men voor
inzonclerheid zakboekje, zie Zakboekje.
fchrijfwerk betaalt of ontvaogt; zie Schrijfgeld
Ssa
Schriit
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Schrijflust, m. lust , om (voor het publiek) te
fchrijven, rage ou fureur d'ecrire, f; zie
ook Schrtjfjeukte.
Schrijfmeester, m. iemand, die de fchrijfkunst onderwijst, maitre a ecrire , maitre
d'ecriture.
Schriymes, o. mes, waarmede men de fehrijfpennen vermaakt, pennemes, canif, m.
Schrijfparier, o. papier, gefchikt om voor
fchrijfwerk gebruikt te worden, tegenftelling van drukpapier, enz. , papier 4 ecrire , m.
Schrijfpen, yr. pen, w/armede men fchrijft,
of gefchikt om mede te fchrijven, plume
ecrire.
Schrijfpriem,
naald of priem, waarmede
de Ouden (op was) fchreven , style.
Schrijfrol, yr. rol der zaken, welke bepleit
worden,
registre des causes qu'on
plaide, tn. ,
Schrijffchalie, yr. fchalie of lei, waarop men
fchrijft; zie Schrijflei.
Schrijffchool, vr. fchool, waar het fchrijven
onderwezen worth, stole a ecrire, stole
di Pon apprend a set ire.
Schrijffler, yr. zij die fchrijftof gefchreven
heeft, cells' qui dolt ou qui a ecrit, assteur, , Zij is de — van dezen brief Diet,
elle West pas femme-auteur de cette 'cute,
elle n'a pas ecrit cette lettre.
Schrijfflijl, fchrijftrant, fehrijfwijze, style, tn. maniere d'ecrire ou de composer, f.
Boertige kluchtige —, style burlesque , f
cacographie, f.
gebrekkige
Schrijfflof, fchrijffloffe, yr. onderwerp , over
hetwelk men fchrijft, sujet; /12. maniere.
Schrijftaal, yr. gefchrevene taal, tegenflel.
ling van gefprokene taal, enz. , langue
icrite.
Schrijftafel, vr. tafel, waaraan men zit te
fchrijven, table a ecrire, f., bureau, secretaire'
Schrijfta feltje, o. verkleinw. van fchrijftafel;
zakboekje, tablettes, f
Schrijfteeken, o. letter, fehr. ijfietter, caractere , taalteeken, point de distinction;
zie Taalteeken.
Schriiftijd, m. tijd om te fchrijven, temps a
ecrire.
Schrijftor, yr. (in de nat. hist.) zekere tor,
micographe, m.
Schrijftrant, wijze van fchrijven, maniere
d'ecrire, maniere de composer, f , style ,m.
Schrijftuig, o. alles, wat men noodig heeft
om te fchrijven, tout ce qui est necessaise,
ou tout ce dent on a bosom lour ecrire,
inlet, zandkoker enz., ecritoire, f.
Schrijfuur, o. heure a fait e,
Schrijfveder, Yr. veder of pen, om mede te
fchrijven, plume a ecrire.
Schrijfvertrek, o. vertrek,,waarin men fchrijfwork verrigt; zie SchriAkamer Kantoor.
Schrijfwijze, y r. wijze van fchrijven, fchrijftrant, facon, maniere d'ecrire, maniere de
composer, f style, ns.
Schrijfziek, b. n. ongemeen begeerig om te
fchrijven, qui a la rage d'ectire, qui a la
dimangeaison d'ecrire, qui a la futeur
es ire.
Schrijfzucht, y r. begeerte of trek om te fchrijven, demangeaison d'ecrire, rage d'ecrire.
Schrijfzuchtig, b. n. zie Schrijfziek.
Schrijlings ; zie Schrijdelings.
Schripingsch, zie Schrijdelingsch.
Schrijn, 0. kas, kist, cabinet, ouvrage de
menuiserie on d'ibentste, m. cassette ,
*hrijnen, b. vir . (ik fchrijnie , heb gefchrijnd)
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eenigzins ontvellen, enterer la pear, de, leer.
cher. —, o. w. eene heete of brandende
pijn veroorzaken, causer une douleur bralante. Het been fchrijnt mij, fe sens cue
douleur brdlante dans ma jambe.
Schrijnhout, o. kastemakershout, hout voor
fchrij nwerk, bois de menuiserie, tn.
Schrijnwerk, o. werk, hetwelk door den
fchrijnwerker vervaarcligd wordt , ouvrage
de menuiserie, f In ebbenhout, ouvrage
d'ebeniste ( ouvrage de tabletser), m., meplacanuiserie, f: tabletterie. Ingelegd
ge , m. marqueterie, f — met verdeelingen,
placag,' par compartiments.
Schrijnwerken , o. w. (ik fchrijnwerkte, heb
gachrijnwerkt), menuiser.
Schrijnwerker, kastemakert timmerman,
die fijn werk maakt, menuisier; — in ebbenhout , tabletier, ebeniste.
Schrij nwerkersgereedfchap, 0. gereedfchap van
eenen fchrijnwerker, outils de menuisier, m pl.
affiyage,
Schriinwerkersknecht, m. knecht van eenen
fchrijnwerker, garcon menuisier.
Schtijnwerkeislijm, yr. en o. fterke lijm ,
waarmede fchrijnwerkers de verfchillende
finkken aan elkander bevestigen, colle forte,
cartes, f.
Schrijkren 5 b. w. (ik fchreef, heb gefchreven), letters vormen, ecrire, former,
igurer des lettres, des caracteres. Hij
flean
lezen en —, it salt lire et ecrire. Op
papier —, ecrire sur du papier. Op perkament of parkement — 5 ecrtre sur du parchemin. Met eene pen —, ecrire avec une
plume. Met ten potlood ecrire avec son
crayon. Deze pen fchrijft goed, cette
ms ecrit bien. Uwe pen fchrijft Hecht,
votre plume ectit mal. Deze pen fchrijft
fist, zij wil geenen inlet geven, cette plume
n'ecrit pas, elle ne lache pas Pencte. lets
in het net —, (jets' net overfchrijven),
ecrire mal.,
mettle q. ch,*au net. Slecht
hanepooten
Onleesbaar Hecht
Ike
orner,
egraffiner,
ecrivailler.
fmen dit woord? (d. i. hoe fpelt menfchrijft
het '1
van welke letters bedient men zich daartoe) ?
comment ecrit-on ce mot? Eenen brief
ecrire une lettre ; ook : composer une lettre.
It; hob hem driemaal gefchreven, (hem drie
brieven gefchreven), hij antwoordt mij
fe lui ai ecrit trois fois , it ne me fait point
de reponse. Een boek —' ecrire en livre
aire tin livte. Een gefchreven bock, usa
flivre
manuscrit, un ltvre ecrit a la main.
Over jets —, (lets fchriftelijk ontbieden),
ecrire pour faire venir q. ch. Tegen remand ecrire contre q. q. blij fpreekt
goed, maar fchrijft flecht , al pasle bless,
vials it ecrit mal, it egrajfine. Fltj fchrijft
zeer bevallig, it ecrit elegamment. —, berigten, melden, marques, wander. 1k heb
het hem in mijnen brief gefchreven, gemeld,
je le lui ai marque dans ma lettre. Wilt
gij er niets van aan uwen vader —? n'en
voulez-vous lien mander a votre pese? Hetgeen men heefc gehoord, behoorlijk —, in
gefchrift ftellen, rediger par ecrit ce que Pon
a entendu. In het ontvangboek toucher en recette. Zich — 7 (zich noemen),
se nommer, s'appeler, se qualifier. Hoe
fchrijft gij u? comment vous appelez-vous?
Zich moede (zich door fchrijven vermoeijen), se fatiguer a force d'ecrire. Zich
dood —, se tuer a force d'ecrire; fig. Gefchreven than • als: het flaat gefchreven,

dat, enz. (het is gefchreven of bepaaid),,
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sil est ecrit ou decide, qte, etc. Wat gefchreven is, blijft gefchreven, ce qui est
ecrit. , est ecrit. o. de daad van fchrijyen, action d'ecrire, f. Hij geeft zich met
- af, it se mile d'ecrire. Met — den kost
winnen , gagner sa vie a ecrire. De hand
taut
doet mij zeer van bet vele —,
gefchrijf,
ecrit que la main me fait mal.
lettre
,f
, brief,
ecritute,.f: ecrit, m.
1k heb ow — ontvangen, j'ai repu votre lettre.
Schrijvenstijd , m. tijd, waarop men fchrijfc
of timer fchrijvem; zie Schrijftijd.
degene, die fchrijft, celui qui
Schrijver,
ecrit, ecrivain. affchriiver, cletc , copiste ; buraliste. Iemand die boeken fchrijft,
ecrivain, auteur. Hij is een beroemd —,
c'est un fameux ecrivain. Een ongenoemd
een naamloos un auteur anonyme.
De ongenoemde — van dit gedicht, *'auteur
anonyme de ce pame. Klein —, micogtiapile. Een flechte — van een werk, zonder
(uit verachting),
waarde, icrivailleur.
scribe. Zeer geestige bel esprit. —,
uitvinder van een algemeen fchrift, pasigraphe. — die zulks bij verkortingen doet,
brachygraphe. — van beuzelingen, riparographe. Schielijk, fuel okigraphe; zie
Schrijf kunst. Gefchied— der martelaren , martyrologiste. — der paufelijke bulle, scripteur.
, op een fchip ; ecrivain; zie ook de
zamengeflelde Dijkfchrijver,, Geheim— , enz.
Schrijverij , yr. beroep van fchrijver , metier, m.
profession d'ecrivain, no. Zijn brood, den
kost , met de — winnen of verdienen, ga.
gner sa vie a dcrire.
Schrijverfchap , o. beroep van fchrijver, charge d'ecrivain, f:, metier d'auteur,, m. —,
y r. de gezamenlijke fchrijvers, les auteurs,
ecrivains, M. pl.
Schrijversgild, o. fpotnaam voor de fchrijvers,
auteurs, ecrivains , no. pl.
Schrijving, yr. het fchrijven, action d'ecrire.
okigrapie.
Snel
Schrik , m. eene hevige ontrotring , welke
door de plotfelinge aanfchouwing of gewaarwording van sets beangfligends veranrzaakt
words, effroi , no. frayeur , epouvante, terreur, venette. f. De — des konings is als
bet brullen eens jongen leeuws, la terreur
du roi est comme le rugissement d'un jeune
saisissement. Plotfelion. Plotfeltuge
terreur panique.
liege, maar ongegronde
Schielijke en hevige fam. souleur. f. Met —
wakker worden, reveiller en sursaut.Groote—,
angst , affres , pl. De fchrikken des doods ,
les affres de la wort. Dood— of angst, al:
res de la wort. Van — beven, tremfbler
d'efTroi , trembler de frayeur. Overal
verfpreiden, porter la terreur , Pepouvanaanjagen ,
partout. Iemand
te ou
causer de la fraareur,de la terreur ,de
froi ou de Pepouvante a q. q.; epouvanter
q. q. donner de l'epouvante a q. q., alaroner q. q., le terriffer. De — verfpreidde zich
in het leger, Pepouvante se mit dans le
camp. Met — bevangen warden, etre saisi
de frayeur, de crainte. —; zie Affchrik,
vrees, ontroering, ontfieltenis, —, met
den — vrij komen , ne sollfrir que la
terreu r. Met een klein fchrikte vrij komen ,
etre un pee alarms, e., etre quotte pour
la peur.
Sehrikachtig, b. n. ligt fchrikkend , qui s'ef:
raie facilement, peureux, euse, timide,
fcraintif,
ive , sujet, te, a s'effrayer,
prendre Pepouvante. Zij is zeer —, elle
s'effraie facilethent, elle s'effraie depeu de
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chose. —, van paarden , fehichtig , ombra"
geux, euse. Een — paard, en cheval ore
brageux. Ontdoe u van dat beest , het is -7
defaites-vous de cette bete, elle est ombrda
geese.
Schrikachtigbeicl, yr. qualite de celui on de
cells qui s'effraie facilement. fchichtigheld , vreesachtigheid, timiditd.
Schrikbarend, b. n. hetgene doet fchrikken,
verfchrikkelijk, effrayant , e, effroyable,
qui cause l'effroi , terrible. Een fchouw.
pel, en spectacle effrayant. Eene fchrikbarende gefialce, une figure, effrayante.
Schrikbeeld, o, beeld, eat gefchikt is, ont
fchrik aan te jaren, figure effrayante, f.,
(tuinfpook) epouvantall, m. image ou figua
re propre a effral,er a ipouvanter, f.,
fantOme qui effrate. De verbeelding kan
ons duizend fchrikbeelden voorftelltn, la
fantaisie peut nous presenter mille images,
milli fantdmes , est capable de nous epouvanter,, de nous efrayer.
Sehrikbewind, o. regering in Frankrijk onder
ROBESPIERRE , terrorisme, m. Voorftander,, aanhanger of lid van het—, terroriste,
invoeren terroriser.
Schrikdier, o. fchrikbarend
9
diet, monstre horrible, no.
Scbrikgedrogt, o. fchrikbarend gedrogt, spectre hideux, fantime effrayant, dpouvantable, tn.
Schrikkeldag, m. de ingelaschte dag in een
fchrikkeljaar, de 29. Febr. jour intercalaire , bissexte.
Schrikkeljaar, o. jaar, waarin een fchrikkeI•
dag wordt ingelast, -hetwelk van 4 tot 4
jaren plaats heefc, behalve in tie voile eeuwtallen, die niet door 400 deelbaar zijn,
(bijv. 1800, x900, 2100 enz.) attnie
f.
Schrikkelijk, b. n. fchrikbarend, verfchrikke.
lijk, hetgene doet fchrikken, terrible, horrible, epouvantable, effrayable, effrayant,
e, affreux, euse, redoutable, hideux, se. Schrikkelli ke bedreigingen, des menaces terribles.
Eene fchrikkelijke daad, une action horri.
ble. Eene fchrikkelijke verfchijning, een
— gezigt, une vision epouvantable. Eene
fchrikkelijke foot, une terrible faute. —,
bijw. terriblement, horriblement, epouvantablement, efroyablement. — zuipen, boire
terriblement. Zij is — leelijk, elle est effroyablement laide. Hij verkwist veel
geld, it depense effroyablement. Die man
is — misvormd, 'cot homme est horriblement
de'figure. Er was een groote toevloed van
menfchen, en men werd er — gedrongen.,
it y avait une grande fouls, et on y etas*
horriblement pressi. Zie Verfchrikkelijk.
Schrikkelijkheid, yr. qualiti de ce qui, est ter.
rible, horreur, enormite. De --• , ijsfelijkheld der misdaad, Penormite du crime.
Schrikkelmaand, vr. de maand Februarij
een fchrikkeljaar, dus genaamd wegens de
inlasfching van eenen fchrikkeldag, le mois
de fevricr d'une annee bissextile, tn.
Schrikken , o. w. (ik fchrikte, heb gefchrikt),
door fchrik bevangen worden, s'efrayer,
s'epouvanter, s'itonner,se saisir, etre semi
e, de peur. Hij fchrikt over eene kleinigheld , it s'effraye de pen de chose. Ilc fchrik
zoo gemakkelijk niet, (ben voor geen Mein
gerucht vervaard), je ne m'epouvante pas
aisement. Toen men hem den dood van ztjnen zoon berigtte, fchrikte hij zoo zeer,
dat hij er van flied, lorsqu'on lei apprit lee
wort de son fils it se satsit tellensone gu'ii
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en monrut. Doen — , ipouvanter,, effrayer. Gij hebt mij door deze tijding doen
vous m'avez elf', aye par cette nouvelle. —, met affchrik vervuld worden ,
titre saisi, e, d'horreur. — , met vrees
vervuld worden, titre saisi, e, de crainte,
craindre. ijzen , als voor iets — , trembler de q. ch.
Schrikkig , b. n. zie het meer gebruikelijke
Schrtkachtig.
Schrikking, yr. action de s'epouvanter, frayour, terreur, epouvante, peur.
Scorikiniddel, o. middel , om de nadeelige gevolgen van eenen fchrik voor te komen,
remede contte les suites de la terreur, remade temper-ant, remede antispasmodique,m.
Schrikpoeder of poeijer,, o. poeder, dal men
inneemt, om de gevolgen van eenen fchrik
voor te komen , pouch e centre les suites de
la terreur, poudre temperante, poudre antispasmodique , f.
Schrikverwekkend, b. n.; zie Schrikbarend.
Schrikverwekker, m. iemand, die fchrik vet•
wekt, celui qui cause de l'effroi , terroriste.
Schril, b. n. fig. van het geiaat, fchroomvallig , amide. —, bijev. avec crainte.
Schrob ; zie Berisping.
Schrobben, b. w. ( ik fchrobde, heb gefchrobd),
met eenen bezetn , enz. en water fchoon wruyen , nettoye'r avec un frottoir, frotter (le
pave on le plancher). Een fchip onder water-, (fcheepsw.) goreter, fartberter un vaisseau ; fig. fam. Scarobben, frotter; fig. zie
Schrobberen.
SchroMer, m. degene , die fchrobt, celtri qui
frotte, etc. frotteur ; zie Schrobben. —
fcheepsjongen , mousse. fcheepsboender,,
zwabber, goret, faubert. —, wrijtdoek
oude of verileten bezem , vieux balai, balai
use, frottoir; fig. fchavuit, deugniet, faquin,
bandit, vaurien. lomperd, lompe vlegel, butor, rustre, sot. --, vrek, fchra
per, &terigaard , avare, piece-maille.
Schrobberen , b. w. (ik fchrohbeerde , heb gefchrob'oeerd), fam: iemand gispen , door- haler, hekelen, censurer on reprimander,
reprendre fortement „chapitter q. q. laver
la tete a q. q. Ik zal hem —, le till laverai in tete , je lui cbanterai sa gamine.
Schrohhering, yr. fam. fcherpe berisping ,
forte reprimande on censure, mercuriale.
Schrobbing, yr. action de frotter on de laver,
action tit goreter ou de fanberter, f. frottagc , nettoyement, m.
Schrobnet, 0. zeker vi ‘ chnet tirasse ,f
dreg met- een hecht , badail , rn.
fchoonSchrobfler, yr. celle qui frotte.
maakfter,, nettoyeuse.
Schrobzaag, y r. Itootzaag, egohine, scie
couteau, (op fchepen) scie a tenon, a poing.
Schroef, vr. werktuig , dat uit eenen flangs
wijze gegroefden cylinder beflaat en nit
eenen koker, waarin die cylinder Unit, vis,
une vis de fer. Eerie
. Lena ijzeren
fhouten
, cue vis de bois. De — toedraai
jen, serrer la vis. De — losdraaijen , ouvrier la vis, desserrer la vis. Met eene —
aan lets vastmaken , visser, fermer a vis.
De — zonder einde , la vis sans fin. De
- aan eene pers, la clef d'une presse, la
vis qui sert a serrer et a ldclzer le pressoir.
Dc — aan eenen kurkentrekker, la presse
trun tire bou‘hon. — van een fnaarfpeeltuig,
cheviile. De moe'r aan eene Pecrou d'une
vis ; zie ook Duimfchroef; fig. , iemand de
fchroeven op de cluimen zetten , (iemand
kwellen of in het naauw brengen), tour-
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menter q. q. ; De — van Arc,himedes, waterichroef, vis d'ilrchimede , .p̀ompe spiraled
Tutmelaar,, — in een geweer, vis de noix. —
van den haan van een geweer, vis de chren.
Dekfel — , vis de la bride de noix. — (bij
flotenmakers) met eenen mod verhevenen
kop , vis en goutte de surf. Noot — , vis de
rappel. Op losfe fchroeven flaan , (onzeker
zijn), titre incertain, e. om iets made
vast te honden , of te zetten, (bij horologiem., zwaardvegers, ook op fchepen emu,
111. Hand—, etau a main, m , balancier ,
moulinet, m. Slagveer,
vis du grand
ressort
, (fcheepsw.) om op te
zelen of nit te zetten , ook timmermans —,
( kelderwinde ), verin , m. Ring— , piton, m.
— die men aan de tafel vastfchroeft , etau de
resistance. —, fleutel van eene wijnpers,
clef —, geelgieters persftok, serre. Bank—,
itoqueteanon etoquiau. — met eenen platten
draad, (bij de art. ) vis a filets caries.
Pointeer
vis de pointage.
Schroef bank , vr. bank met eene fchroef, die
ergens aangefchroefd worth, bane a vis ,m.
werklteder., bane a etau, on.
Schroefbtik , of p1aat (bij de art. )pot te vis ,m.
Schroefboor, vr. boor, welker punt fchroefswijze gevormd is, taraud , m.
Schroefdraad, in eenen getrokkenen loop, m.
rayure,
Schroefdraaijer,, m. werktuig om fchroeven
los en toe te draaijen , tournevis. aan
eene bankfchroef, clef d'ecrou, f
Schroefflesch , yr. flesch , welker flop er opgefchroefd wordt , flacon, dont le honcho;
est en forme de vis, —, van eenen barbier , coquemar de bar bier , m.
Schroefgang, m de flangswijze uitgeholde
gang eerier fchroef, pas de vis, m.
Schroef horen , m. (in de nat. gefch.) zie Wentel ap.
Schroefhoren , m. kruidharen met eene fchroef,
cornea poudre a vis. f.
Schroeflijn of flak , vr. om eene ronde zuil
(in de bouwk.) helice. Hiertoe behoorende , helicien, ne.
Schroefpers, vr. pers met ee, e fchroef, in
tegenflelling van andere perfen , pressoir
vis, m.
Schroefrad , o. het getakte rad, wrardoor de
g-argen van eene zeogenoemde fchroef zonder einde bewogen worden, Ocrou d'une vis
sans fin , m.
Schroefflentel, In. fchroefdraaijer, tournevis
m. 4-, flew el met eene fchroef, clef a vis,
f tourne a gauche.
Schroefflu i s , yr. ituis met fchroeven , icluse
a vis.
Schroeffluk , fchroefwerk, o. avisse, f.
Schroeftang, vr. van bout (bij de art.) re.
glet in.
Schroefftaart, nt, queue d'un cylindre d'une
culasse,
Schroefvormig, bijw. in den vorm 'eener
fchroef, en formede vis, en ',Rice, helicolde.
Schroeftap , m. tap eener fchroef, cylindre
d'une vis.
Schroeljen , b. w. (ik fchroeide , heb gefchroeld ), zengen, ligt branders , braler liger!ernent avec un ter chard, flamber. — ,
(bij wondh.)cauthiser. broeijen, &bander. Eeren bond, diets men voor dol houdt,
aan het voorhoofd
fliitrer; zie Zengen.
Schroeijer,
iemand, die fchroeit, celui qui
geldbebrine legerement, ou cauterise.
fnoeijer, rogneur de monnaie.
Schroeiij zer ijzer, waarmede men fchroeit
for-

SCH
fer pour briller legerement la chair, m.;
fir a cauteriser, cautire, m.
Sehroe9ing, vr. het fchroeuen, cauterisation,
action de briller lege, merit.
Schroelfel, 0, afkmpfel bij het befnoeijen van
muntftukken , rognur e tie monnate , f.
Schroeven , b. w. (ik fchroetde, neb gefchruefd), de werking e au den ctlitiner
eerier fchroef doen ondervinden , aanfchioeven, laser, tourner une vis, sorer a vis.
Aan iets vast
attacher 4 q. ch. avec une
vis, ou avec des vis. Op — , zie Losfenroeven. Schroef dit flat eens aan, vissez un
pea cette serrure.
Scnroevenboom, m. (in de nat. hist.) een
boom, die als het ware fchroeven voortbrengc, of fchroefswijze gekronkelde zaadhuisies draagt , helictere,
Schrok , m. guiztgaard , guizige ureter, flokop;
zie Schrokker; fig. in den gemeenzarnen
fpreektrant, grooten hunger, grande faim, f.
Schroken, b. w. (ik fchrookte, heb geichrookt),
zeng,n , br filer lege; ement , flamber.
Schroking, yr. action de flamber on de bruler
lege, ernent.
Schrokken , b. w. (ik fchrokte, heb gefchrokt),
golzig opflokken , manger goulument, ava,
ler,d,vorer
,goinfrer; (gem:) buffer.
Schrokker, m. ichrok, fchrokdarm , vreter,
flokop , gourmand, goulu, glouton goinft e. —, vrek, gierigaard, avare, pincemaille , ladre.
Schrokktg, b. n. gulzig, goulu, e, glouton,
ne; fig. inhalig, vrektig, avare. bijw.
goulument.
Settrollen , o. w. (ik fchrolde, heb gefchrold),
in eene verdrienge lutm zijn, eene knorrige luim hebben, morren , grogner, grommeler , etre de mauvaise humeur.fmalen ,
fchimpen, als: op iemand of iets critiquer sur q. q., ou sur q. ch., blamer q. q.
on q. ch. zie Knorren.
Schromeluk , b. n. ijsfelkik , vreesfelijk, Troyable, terrible, horrible, hideux, se. —,
bijw. fclacomvallig, arnidement, avec peur,
en tremblant.
SchromelOheid, yr. qualite effroyable ouhorrible, epouvante.
Schromeloos , b. n. onberchroonid, onverfaagd,
onbevreesd , intrepide , cons ageux , euse.
—, sans peur, sans crainte, sans frayeur,, inttepidement, con, ageusement.
Schrovneloosheid, yr. onbefchroumdheid, intrepidite, f:, courage , m.
Schromen, 0. w. (1k fchroomde, heb gefchroomd), beven, bevreesd zijn, trembler
de peur , avoir peur. Voor lets avoir
pear de q. ch., craindre q. ch. —, zwarigheld maken, hesiter,, faire seri/pule ou difficulte. , b. w. vreezen , duchten, beducht zijn voor,craindre , apprehender, redouter, avoir peur de. Wij — geenen
d.wingeland, noun n'avons pas peur d'un tiran , nous ne craignons pas un tiran. Hij
beef; ,weinig magt, ik fchroom hem weinig,
it a pea de pouvoir, je le redortte pen.
Schromig, b. it. fchroomachtig, fchroomvallig , befchroomd, timide, craintif, ive,
peurezix , euse.Schrompe of fchrompet, yr. bijna verouderd 5
zie R impel.
Schrompel; zie Schrompe.
Schrompelig, b.
gefcarompeld, gerimpeId ,
rtmpelig, ride, e ,plein e, de rides.
Schrcimpelen , o. w.,(11c fchrompelde , heb gefc:hrompeld), rimpelen, rimpels kriigen,
ruder se rider, gresiller.
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Schrooijen, b. w. (zeew.) een touw om de
vaten flaan, om dezelve in of uit eene iloep
enz. to laten, trdvirer.
Schrooitouw,, o. tr evire , f.
Schroom m, her ichromen, vrees, bekommering , crainte, peur de q. ch., craindre q.
ch. fieb daar geenen — voor, vows n'ers
mettez pas en peine. — angstvalligheid,
zwarigheid, scrupule,
dryficulte, f.
verbeterc zijn werk met zoo veel
corrige son ouvrage avec tant de scruptile.
Schroomachtig, b.
fchroom hebbende, tot
fchroom geneigd , timide, pent eux , euse ,
craintif, ive. 119 is altijd even —, it
craint toujours , it est toujours timide, it a
toujours peur,
bijw. avec circonspection. Hij handelt altud zeer
agit
toujours avec beaucoup de circonspection.
Schroomachtigheid, vr. befchaamdheid, angstvalligheid, arnidite, craintepeur.
Schroomhartig, b. n, lchroomachtig, fchroom
In zijn hart hebbende , lafhartig, amide,
pusilianime, poltron, ne. Hij is een zeer
— menscli, c
un homme fort pusillani.
me. —, bijw. avec crainte.
Schroomhartigheid, yr. fchroomvalligheid, lafhartigheid, timidate , pusillanimite , pottronnerie.
Schroomharciglijk , bijw. fchroomvallig ; zie
Schroomhartig, bijw.
Schroomte, yr. zie Schroom.
Schroomvallig, b. n. fchroomachtig, timide,
craintif, ive , peureux, euse. bijw.
avec crainte.
SchroomvallIgheid, yr. fchroomachtigheid ,
crainte, peur.
Schroomvalligluk , bijw. fchroomachtiglijk,
avec peur , en tremblant.
Schroomvol, b. n. vol fchroom, craintif,
lye, peureux , euse, timide.
Schroot , o. brokken ijzer, welke men op het
gefc itut , laadc, mitraille, vieilte ferraille,
cartouche , f: Een kanon met — laden,
charger un canon a ou de mitraille, charger tin canon 4 cartouche. Met — fchieten , tirer a cartouche. Men fchoot den gebeelen dag met —, on a tire toute la journee a cartouche.
Schroothamer,
(bij het muntwezen), bollard.
Sc hroothos , yr. boite de fer blanc a mitraille,
lante rne a mitraille.
Schrootlantaren , yr. (fcheepsw.) lanterne A
mitraille.
Schrootzakken , m. meerv. (fcheepsw.) sacs,
sachets de, a, mitraille.
Schrupel, 0. zeker klein apothekers-gewigt
SC, ukule , rn.
Scnub , vr. fchubbe fchob, een klein dun boornig-fchijfje, dat, met andere zulke fchijfjes vereenigd, het lijf van visfehen en eentge andere dteren bedekt, ecaille. De fchubben van eenen fnoek , lee &allies d'un bro.
clict. De visfchen hebben fchubben, les
poisons ont des &allies. De fchubben af.
doen , van fchubben ontblooten , ecailler,
'd.er les &allies.
Schubachtig, b. n. naar fchubben gelijkende ,
ecailleux, euse ,qui resemble a des &allies.
Schubben ,,, b. w. (ik fchubde, heb gefchtibe),
de fchubben afLen van fchubben ontblooten, fehobben, icailler,, titer les &allies.
De vis:ch learner, le poisson. —, van
fchubben voorzlen„ eukel gebrutkelijk in het
verl. deerw„, Gefchttbd, b. n, van ichubben
voortien, fchubben hebbende, ecailleux,
euse, ecaille, e, Gefchubde dieren, animaux
Ss63
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Schubbig, b- n, fchubben hebbende, plein di
Icailes
) icailleux, euse, icaille, e.
Schubdier, o. dier met fchubben, fchubbig
—,
Bier, gefchubd dier, animal a
inzonderh. zekere mieren-eter op Java , Sinefche duivel , duivel van Java , (in Oostfchaaldier, animal
Indie Panjoeling).
crustacd ou testace.
Schubswijze, bijw. in den vorm van fchubben,
en forme d'dcailles.
Schubvisch, m. visch met fchubben, gefchubde visch, poisson a ecailles.
Schubwortel, m. een plantgewas met fchubachtige wortels, tandkruid, dentaire, f:
Schubde , flechte kerel, landlooper, galgebrok, coquin, fripon, vautien, etc.
Schuddebol, m. en yr. perfoon wiens hoofd
gedurig fchudt , personne qui no fait que
remuer la tete, f.
Schuddebollen, o. w. (ik fchuddebolde, heb
gefchuddebold), den bol (d. het hoofd)
fchudden, remuer la tete, hocher , branler,
la tette. —, van ouderdom met het hoof('
fchudden, beven, trembler de lee tete.
Schuddeling ,
veronderd woord ; zie Kruim,
Kruimel en Kruimeltjt.
Schudden, b. w. (ik fchuddede, heb gefchud),
lets hevig of flerk. heen en weer bewegen,
secouer, remuer, hocher, branler, ebranhr. eenen appelboom , secouer ou hocher
sin pommier; van hier (bij zin-verzetting).
Appels (d. i. den boom zoodanig fchudden , dat de appels er afvallen), secouer
hocher tin pomtnier, pour en faire tomber
les pommes, cueillir des pomtnes (en secouant
Parbre). Het hoofd —, (het hoofd been
en weer bewegen), branler, hocher ou remoter la tete. Het hoofd over iets — bother,
branler ou secouer la tete sur q. ch. Het
gebit, den toom van een paard hocher
le wort, secouer la bride, atm cheval. Geld
uit eenen zak —, (geld al fchuddend uit
eenen zak werpen), faire sorter de l'argent
d'un sac en le remuant. Het rollen der rijtuigen doet de huizen —, le roulement ties
( bij fuivoitures ebranle les maisons.
om
kerraff.) het brood uit den vorm
los te doen gaan, lecher ; fig. Eene redevoering uit de moues zonder veel
moeite eene redevoering opmaken ), fai•
ze un discours sans beaucoup ' de peine.
Spreekw. Ik kan de ooren dat ze
klappen, (ik heb voor geene opfpraak
te yreezen) fe puis aller la tette levee. fig.
fain. lemand ( hem bij de borst of
fchouders geitadig been en weder rukken),
donner des saccades a q. q.,serrer le bouton
q., secouer q. q. sabouler Hij vattede hem
bij den kraag, .bij de lurven, en fchuddede
hem twee- of driemaal, it le prit par la
eravate, et lui donna deux ou trois saccades. Zich —, se secouer, houspiller,
fig. itonner. Het luiden der klokken
beeft den toren doen —, le branle des cloches a etonne la tour. De honden — zich,
wanneer zij nat zijn , les chiens se secovent,
viand ih sons mouilles. o. zich been
en wear bewegen, trembler ; ale Bever),
lagchen dat men fchudt, dat de built of de
lever fchudt, zie Lever; ook : (luidkeels lagchen, fchateren van lagchen), fire a gorge
fchudden van
deployee. De mild doen
lagchen, epanouir la rate.
celui qui secoue, remote , hoche,
Schudder,
branle.
Schudding, vr. het fchudden, fchok y secouesent, hochement, branlement, remuement, m.
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action de secouer, de bother, de branler',
secousse. beving, tremblement, ebranlewent, no. action de trembler , d'ebranler. — (in de geneesk.) excussion, commotion.
Schuif, yr. fchuiven, voortfchuiving (van
eene fchuf op een dambord), trait, coup,
vs. Die — zal mid cluur te flaan komen,
zal nadeelige gevolgen voor Tw ain fpel hebben, ce trait use coutera cher. — , hetgene
gefchoven work, als de — eerier Roof,
eener doos, eerier kruiddoos, enz. ,
moir,, en. planche ou coulisse pour fernier
q. ch. (grendel) verron, m. plaatgreudcl van eene ventlerdeur, tatgette, f De
. van het veniler moet terdege geflocen worden, it fact bien verrouiller la fenitre. —,
aan eene tafel, die de neerhangende bladen
ophoudt, coulisse.
, fchuifdekfel, fermoir,, m.
valdeur van eene finis, port¢
d'ecluse a coulisse, vanne d'ecluse a coulisse.
aan een vrouwen klecd, enz. opening,
waardoor de band er in gaat, coulisse. —,
laadje, layette, fi
Schuifblad, o. in- en uitfchuivend blad aan
eene uittrektafel, ais d'une table en coulisse, tn., alonge en coulisse.
Schuifblinde, yr. (op fchepen) contre-civadiere.
Schuifcleur, yr. in- en uitfchuivende deur,
porte en (4) coulisse; 'trappe. zie ook Schutbord.
panlikker, tafelfchuimer, icorSchuifelaar,
nifleur,, parasite; zie Tafelfchuimer.
Schuifelaarfler, vr. tafelfchuitniter, vrouw,
die gaat fchuimloopen, ecormfleuse.
Schuifelachtig, b. n. tafelfchuimend, qui icornifie , qui aline a ecornifler.
Schuifelen , o. w. (ik ichuifelde, heb gefchuifeld), blazers als eene Jiang, siffler.
Schuifelen, o. w. (ik fchuifelde, het) gefchuifeld), fig. tafelfchnimen, panlikken,
ecornifler, faire le métier de parasite.
Schuifeling, vr. het fchuifelen der ilangen,
action de seller, f., siffiement, m.
Schuifuzer, o. ijzer, dat men ergens voorfchuift , grendel, verrou, m. —, plaatgreadel, targette, f.
Schuifkar, yr. kruiwagen, brouette, charrette a bras; kar met twee raderen, die voort, gefchoven worth, charrette a deux roues
qu'on fait avâncer 'en la poussant. —, bierwagen , haquet, m.
Sehuifknoop , knoop, dien men gemakkeWk
venen kan, anders ftrikknoop genoemd,
noeud coulant, (fcheepsw.) laguis, noeud
coulis.
Schuiflade , yr. lade, die men in- ea uitfchuift,
tiroir, tn. layette, f:
, dat in- en uitfehuift, vaSchuifluik , o.
let en coulisse,,m.
Schuif bout, fchuifpaal, o. aan eene fluisdeur,
val- of fchuifdeuren, potilles, m. pl.
-Schuifplank, y r. planche en coulisse.
Schuifraam , yr. en 0. op- en neerfchuivend
raam, feat: e en coulisse , coulisse, f., chassis, tn.
SchuiffIcen, m. groote wetfteen, waardp men
beitels, mesfen, enz. heen en weer fchuift,
om dezelve fcherp to maken , (longue)pierre a aiguiser, (des ciseaux, des cansfs,
etc.), f. —, (bij de art.) meule plate (pierre noire),
Schuiftafel , yr. eene tafel met fchuifbladen,
table a tiroirs. , nithaaltafel, table 4 allenges, en coulisses.
Schuiftang, yr. foorr van fchroten tang, welts
men
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nosh waar men hem niethceft gezocht,
men Op een iluk gefchut laadt sort° de pincettes.
it n'y a Coin ni recoin oh Pon n'ait cherSchuifrrompet, yr. eene trompet, foort van
clod. De fchtulhoeken van uw hart, , lee
bazuin, Welke men , terwijl men daarop fpeelt,
recoins de votre coeur. — in eene hegge
in- en urtichuifc, .saquebute.
voor eenen haas, een konijn, (bij jagers)
Schuifuil, m. eene der grootfle foorten van
musse ,f. — van patrijzen, remise, fig.
mien, chat-huant , in. ,chouette, f:
plaats, waar zich iemand ophoudt , die gaaFSchuifvenfler,, o. ventter, dat open en digt
ne alleen is of de eenzaamheid bemint, coin
fendtre
a
coutisse,
worth getchoven ,
oil se cache celui qui aime la solitude, no.,
Schauer, m. borftei, kleerboritel, brosse,
retraite, m. solitude, f.
vergettes, f. pl. — voor fchoenen, acrot- Schtulhoekje , o. veriaemw. van fchuilhoek;
toire f: Zie Borftel.
zeker kinderfpel, als:
zie Scauilhoek.
Schtujeraar, m., degene, die fchuijert, celui
fehuilevinkje fpelen, loner a cligne-muqui yergette. —, remand, die aan de loope
sette.
rij is, celui qui a un cours de ventre, le Schurlhol, o. hol , waar men zich verfchuilt,
devoiement.
trou , (eigenlijk van een wild dier, ook
Schnueren , b. w. (ik fchuijerde, heb gefchuivan roovers, &even), repaire, m.
jerd), boritelen, met eenen fchul j er afbor- Schuilplaats, vr. plaats, waar men zich veritelen of wruven, brosser , vergeter, frotter
fchuilt, (meest van menfchen), lien de reavec une brohe , decrotter (les souliers , les
fuge, lieu de silretd, tn., retraite, f, abri,
m. Eindelijk heb ik zijne — gevonden,j'ai
bottes). Schumer mijne fchoenen, decrottez
In es soulless.
trouve enfin sa retraite. — waar men zich
Schtujeren o. w. (ik fchuijerde , heb gefchuiverbergt om het wild te beloeren, eat, in.
jerd), loslijvig zijn, aan de loopertj zijn,
Op den loer ltaan, titre a Pea' t. waar
avoir un ddvoiement on un cows de vents e.
de bedelaars zich verzamelen, receptacle,
ben magtig aan het —, Pal un terrible
Dat huis is de — van bedelaars, cette
cours de ventre.
?liaison est le receptacle de gueux , de menSchtujeren , b. w. (ik fchuijerde, heb gediants.
vrijplaats, asyle ou asyle.
fchtujerd,) borfielen , met eenen fchuuer Schurltoren, m. toren, waarop men zich verboritelen of wrijven, brosser , vergeter,
fchuilt, (om te fpieden), tour d'oa Pon
epic, f.
Trotter avec une brosse, ddcrotter, (les soutiers, les bottes). Schwjer mijne fchoenen, Schullwinkel, m. winkel (d.
hook), waar
eidcrottez mes souliers.
men zich verfchuilt; zip Schuilhoek.
Schtujering, yr. het fchuijeren of borftelen , Schuim , o. opwerpfel van fchuimend nat,
action de brosser, etc. Zie Schuijeren.
bruis, &time, mousse, f — van het bier,
Schtujering, yr. hutkloop, eldvolement on cours
ecume de la biere, mousse de la biere. —
de ventre, m.
van zeep, -mousse de savon. Het — derzee,
Schtujermaker, m. iemand, die fchuijers maakt,
Pecume de la mer. Hij was zoo toornig,
brossier, vergetier.
dat hem het — voor den mond fond, it
Schuuerwagen, m. foort van haren bezem;
itait si fort en colere quo Pecume lui sorzie Luiwagen.
tait de la bouche. Het — vau den chamSchuijerwinkel, winkel, waar men fchuipagne-wijn , la mousse du yin de champagne.
jers verkoopc, boutique de vergetier, de
Schenk hoog in , dan komt er — op, vet.brossier,, f.
ser de haut, cola fera de la mousse; — van
Schuil, yr. de daad van; fchuilen, enkel nog
fommige dieren , bave, f. fig: Op — loopen,
gebruikelijk 'in te — gaan , — gaan (zich
(op een fchuimpje loopen); zie Scltuimlooverfchuilen, zich verbergen), ,se cacher.
pen. —, van fommige metalen, wanueer
ZY ging —, elle se cacha. ZIch— houden,
ztj gefmolten zijn , scone, chiasse, f.
(met voor den dag tomen, zich niet ver(de quelques metaux) 5 ijzerfchuim, ziltoonen), se mettre `a convert, se cacher,
ver—, chiasse, scone de for, d'argent.
se tenor cache, e. Hij hield zich eene rnaand
— van koper ( bij de koperfl. ) at-—, it se tenait cache pendant un moss.
cot , m. — bij het verwen met indigo, fleuSchtulen, o. w. (ik fchool en fchurlde, heb
, f Spr. w. Er is gees good zonder —,
gefcholen en gefchuild), verborgen
(er zijn altijd flechte menfchen onder de
verholen zijn , zich verbergen, onhekend
goede. ), y a toufours de mauvaises gene
zijn, met your den dag komen, se cacher,
parniz les bonnes gens.. —, fig. de heffe des
se tenir cache, e, se mettre 4 convert, isle
yolks, janhagel, la lie du people, canaille,
a convert, titre a l'abri. Waar mag hij
racaiqe , populace, f. menu people, m. fig;—,
toch —? ( waar mag fuj toch verborgen wevan brood, (zeer Hecht brood), de tree
zen ? waar mag hij Loch zitten)?
mauvais pain, m. enz.
titre ? fig. Er fchuilt lets bij u, (gij ver- Schuimachtig, b. n. naar fchuim gelijkende,
bergt eenig geheim), vows cachez quelque
ecurneux , euse, mousse= , euse, spumeuV, se.
secret; fpr: w. Er ichutlt eene adder onder Sehuimachtigheid, vr. hoedanigheid van hethet gras , ( er ligt onder het voorkomen van
gene fchurmachtig is, spumosite, qualite de
onfchuld een boosaardig opzet verborgen),
ce qui est ecumeux on mousseux.
sl y a quelque chose de cache la-dessous;
Schmmbekken , o. w. (ik fchuimbekte, heb
y a quelque anguille sous roche, etc; zie
gefchnimbekt), fchuim op den bek hebben,
ook: Adder. —, zich tegen regen, hagel,
het fchuim nit den bek laten loopen, e'cufneeuw, enz. verbergen, se mettre a l'abri.
sner; fig. (van woede, toorn, enz.) &uAchter eenen boom —, (zich achter een'
nser de rage , de colere, etc. Hij begon te
boom verbergen, om niet aan regen, enz.
— van woede, ii commencait a ecumer de
te zijn blootgefteld), se mettre 4 Pabri
rage, de colere.
d'un arbre.
Schurrnbeestje, o. fchuimdiertje, zeker diertje
Schuilhoek , m. plaats, waar men zich verhetwelk huisvestin het fchuim dat men meerfchuilt, of die gefchikt is, pm zich daar te
malen op de bladen van kruiden en planter
verfchuilen, cache, cachette, , lieu oh Pon
vindt, cigale spumeuse, f
te cache, f. recoin, tn. ;r is geeu hock Schuimbier, o. gebotteld 'bier, .dat bij her
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nitfchenken fchulmt , biers mousseuse, ieNmante ,cf.
Schuimblal, o. zeker plantgewas, veld-waterkers, cardamine, f.
Schuimboef, m. fchuimer, fchuimlooper, panlikker; zie Tafelfchuimer.
Schuitndiertje; zie Schuimbeestje.
Schuimen , o. w. (ik fehunnde, heb gefchuimd),
fchuim opwerpen 3 fchuim op deszelfs oppervlakte vertoonen, ecumer, fete,- de l'e
acme, mousser. — der zee, moutonner. Dat
bier fchutmt, cette biere dcume. Wanneer
men het bier hoog infehenkt , fchuimt het,
nand on verse la biere de haut, elle mousse,
D e zee fchuimt, bru,schc, /a mer moutonne.
—, b. w. van fchuim zuiveren, ecumer,
(bij fcheikundigen), despumer. Den pot—,
marmite. Den hoecumer le , pot, ecumer
ecumer le miel. Het was —, ecuning
suer la cire; zie Affchuimen; fig. zuiveren,,
xieinigen, ontdoen, bevrijden, purifier. De zee van roovers — (de zeeroovers verdrijven), faire la chasse aux pira(alles opmaken, optes. Eene tafel
eten), manger tout. Gaan (fehuiniloo
pen ); zie Tafelfchuimen, Schuimloopen, Panlikken.
Schuimend, b. n. ecumant, e icumeux, ease;
blanchissant, ev — in de hoogte ftugend ,
als: Het zuurdeeg ftijgt — in de hoogte,
le levain roche. Schuimer, m. iemand, die fchuimt, lcumeur.
tafe' lfchuimer ,-fchuimlooper ; zie Tafelzeefchuimer; zie Zeefchuimer.
fchuimer.
Schuimig, b. n. vol fchuim, ecumeux, ease,
rnousseux, euse.
Schuiming, yr. het fchuimen, action d''écumer;
zie Schutt:nen. (bij de fcheik.) despumation.
zeker gebit van een paard,
Schuimketting,
mastigadour, (gourmette).
een
weiktuig van koper, blik,
Schuimlepel,
hoot, enz. om het fchunn van sets at te ne(bij fcheik.) tioul ;
men , ecumoire,
zie Schuimfpaan an de I. beteekenis.
Schuimloopen , o. w. tafelfchuimen,panlikken,
ecornifler, chercher les franches lippies; fain.
piquA les tables. Aannierk. tit werkwoord
komt zelden , zoo immer,, anders dan ,in de
onbep. wijze voor. Indoen men het in de
andere tijden wtlde gebruiken, zou het,
(eve n als beeldhouwen, dwarsdrijven, enz.
gelijkvloeijend moeten zijn: Ik fchuimloopte, heb geichuimloopt, dat niemand ligt zal
gebruikeu. —; zie Schuimloopenj.
Schaimlooper, in. tafelfchunner, fchuimfpaan,
panlikker, chercheur de franches lippdes.—,
fchuifelaar ; zie Tafelfchuimer.
Schunnloopenj , vr. het lchuimloopen panlikken , ecornifierie, parasitsque.
Schuimfpaan m. zeker keukengereedfchap,
enz. van blik, koper, hoot , enz., met een
dun blad vol gaatjes, hetwelk client, om het
fchuim van lets of te fcheppen, ecumoite,
; Kleine —, &Juliette, f. Kleine — oni
het gebak nit eene pan te halen, friquet.
fig. tafelfchuimer, panlikker, deo, nifleur ;
zie Tafelfchuimer.
Schunniteen, m. eene tier vele foorten van
druipfleen, (stalactite) zdolithe, f.
Schuirntafel, m. en vr. degene, welke gaat
tafelfchuimin , icornifleur,, m. ecornifiezise,
Schuin , b. w. fcheef, ichrank, tu•fchen regtop en dwars ,, oblique, qui est de travers.
De —e rigting van den oogappel, straitsme , ; zie Schuinsch. —, bijw. zte Schuins.
Schuinen , b. w. (ik fchuirtde, heb gefchuind),
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mettre en pentli
rchuinniticen,
mettre dans une position inclinee, pencher,
taier, couper
taluter;; donner du talus a, griller,
de biais. Deze muur moet meer gefchutnd
werden fact donner plus de talus a Bette
muraille.
Schuins , bijw, fcheef, overdwars, fcbrank,
tusfehen regtop on overdwars, obliquement,
de biais, en talus , de guingois , en pence,
dans une position inclinde, t1 ansvetsalement.
obliEene — getrokkene
une ligne
quement. af, (ter zijde) a cite. — oP"
gaande, en talus qui va en talus. De tie'
renriem gaat — door
de middelhi n, le zcia,*ague traverse obliquement Pequateui. De
kelder g aten
gewoonlijk —, les soupi:aux t'ie cave sent ordinaitement en talus.
mettez cela de bias. Eene plank
Zet dic
afzagen (bij de fchrunw.) chanfieiner.
Eene ladder wat zetten , donner du pied
a une echelle. De geflepen rand aan eenen
fp , egel, de fchuinfche rug van een met , le
biseau. ophalen, oploopen , tauter. De
kanten , afhellingen of randen der vijvers
loopen —, les bet ds , les glacis des &wigs
sent talutes. -- over, — tegen over, presque visa vis. leggen, (fcheepsw.) poser
en decharge; fig. ongeregeld , zonder orde ,
°Melons, verward, dune maniere deteglee,
derdglement, sans oidre.
Schtuntch, b. n. fchuin , fcheef, fchrank, tusfchen regtop en overdwars, oblique , incline, e. transverse. Een — toeloopend gat
borer, of afileken (bij filmed.) dbiseler eu
4bisoler (une planche). — liggen,baiser. Zie ook Dwars.
Schuinse'aheid, y r. Icheefheid, obliquite, f.
travers, biais, in. pence, f., talus ,
cis , m.
Schuinte, vr. fchuinschheid, (in de meet-,
fterre- en natuurk.) obliquite ; zte Schuinschheid, healing. — der borstwering , plongee.
— in eenen muur, om aan eene deur of
venfter weer lick to geveo , embrasui e. —
van een© flagters bank , ook van een fpits
toeloopend-dak, d'os d'ane, m.
Schuit , vr. vaartuig vats verfchillende gedaante,
(tat op rivieren, enz. worth gebrulkt , bateau, m., barque, (in Braband en elders),
barge, chaloupe, f , esquief, m. met
prezenningen op hoepels gedekt, cabane.
Platte —, en breede , gabaar , ook praam,
gabare. Soort van ligter op de Garonne,
cow -eau, m. Klein vaartuig, traverser, m.
Lentfche galeifloep , ( op de Middellandfche zee) caique ou edit ,f. Grootfte — on/
op de rivieren te varen, foncet , rn. — in
Normandie, picoteux, ou piloteux, in. —op
de Seine, corbillard, us. Veerlchuit, veerpout op de Loire, tone. Zie vender Bagger— , markt—, nachtfchuit. Kleine ligte
Venetiaanfche fisolere. Eene — vol,
tine batelie. Schnitje varen, (een togtie
met eene fchuit doen), faire ass petit tour
dans une barque; fpr. w. In een fchuitje
zijn, in een fchuitie varen, (overeenftemmen, het eens zijn , overeenkomen), etre
d'accoord, avoir la ,rnéme pen4e. Als de
bruid is in de —, zip de beloften nit,
(wanneer men zijn Joel bereikt heeft *oort
men zich dikwijts weinig aan vroeger gedane
beloften), quand on a obtenu ce qu'an desire, on oublie ses promesses. Wij zip of
zitten in het fchuitje wij moeten
( wij hebben ons met de zaak ingelaten, wij
moeten nu voortgaan), le via est tire, il
frau: le bare. lii khet fchuitje zijn en niet
mede
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itede varen, (het befit= eener zaak aan
eenen anderen overlaten), laisser le man!•
ment de q. ch. a tin autre.
Schuiteboet ,
iemand, die de fchuiten bij
ne die&
deizelver aankonist op wacht om
lien aan te bleclen
krumjer,, poi te-faix ,
crocheteur,, bt ouetteur,, brouettier.
Schuttebuer, in. beer, (in Vites and) welkt.
zmjne re veikoopeu pioducten met eene
merm e n ter markt brengt , paysan qui poi te ses
pt ()auctions au mai the dans une petite bat que.
Schuitjepiaatje , o. verkl. w. ichnitplaatie gekout in eene fchuit ; zie Sclitutpraatie.
Schuitevaarder,, m. f,imultevoerder, al wie met
eene fchuit vaam t ; in Vriesland een tjalkfchipper,batelier.— van eenen ligter,gabat ter.
Schtute‘racht , y r. vracht eener chun , fehumtvol ; zie Schuitvracht.
Schungeld , hetgene men als vracht in eene
fchuit betaalt , 0171 hier of daar henen te
varen , passage, bachotage, m.
Schungelprek o. gefprek in eene fchuit, fchuitepraatje ; zie Schturpraatje.
Schuitg,zeiicnap, o. gezelichap in eene fchuit,
compagnie dans un bateau , f.
Schunhums , 0. hums, waar men eerie fchuit
een jags legt, maison oa Pon met une barque, f. un yacht, hangar a bateau , etc.
Sehuitjager,, m. jager eener fchuit, meestal
enkel lager genoeind ; zie Jager.
Schunje, o. verkl. w. van fchuit , petite barque,
barquerolle, f. , bachot , batelet , tn. lushaa •e1m
, coast , tn. fiotte 5 nacelle. Klein —,
roei
barquerolle. zie Selma en Boot
in tie eerlte bet.
Schuithin vr. (fcheepsw.)lijn van eene fchuit,
ableau m.
Schunmaker,, m. fcheepstimnierman , die (bijna)
enkel fchuiten maakt , faiseur de bateaux
on tie bat ques.
Scluntplaatje , o. gefprek of gekout in eene
fchutt aiscours dans un bateau , dans une
bat que , m.
Schth,reis , yr. reis met eene fchuit, vcycge
dans un bateau, dans une bat que , etc.
Schunfcnipper, rn. fch,pper eener fchuit; zie
Schumteyaarder, Sebum tevc)erder.
Schumtvol , vr. zoo veel eene fchuit bevatten
kan , batelee.
Schuitvracht , yr. vracht of lading eener fchuit,
fchnitvom batetee.—, Hutnr en vracht , die men
voor het gebrusken eener fcnuit betaalt,
fchuitevracht , batelage , m.
Schurven 5 b. w. (ik Icnoof, heb gefchoven),
voorttluwen , yoortftuwen deze beteekenis
is veroudeid hoewel nog over in fchuifkar. , in eerie flepende beweging voor
zich nit bewegen, doen voortgluden ( waarvan het tegenneel trekken beet), pousser.
Schuif de tafel een weinig naar mij toe,
poussez un peu la table vers moi. leis op
zude —, pousser q. ch. a elite , ranger q
ch. a cote. Vooruit — , pousser en avant.
Achter tut
pousser en arriere, reculer.
De gordmjnen
, titer ses rideaux ; fig.
lets op de large baan —, (sets uttliellen),
zie Baan, iemand sets op den hals iernaud sets op het dak —, (iemand met iecs
belasten) , charger q. q. tie q. ch. (desagre
able), se charger de q. ch. sur q. q. lets
op iemand , (iemand sets te last leggen),
mettle q. ch. sur le compte tie q. q. , faite
tomber q ch. sur le compte de q. q., charger ou accuser q. q. tie q. ch. De fchuld op
eenen anderen
, (eenen anderen de fchuld
van jets geven), rejeter la faute sur un
outre, lets van zijnen hals
(zich van
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lets ontdoen), to decharger se debarrasser
(fcheepsw.) als : De beugels,
de q. ch.
aan tie ra , encoquer. De lijzeilsbeagels aan de ra —, encoquer les fors des boutehors. —, o. w. met eene flepende or fchuivende bilveging van plaats veranderen , reculer, se ranger , fast e place. —, ghiden
cou p s ; van hier: fig. Gaan — k iti.herjes
wegllumpen ) s'en alter, s'esquiver, s'evader,, se detober doucentent,ptendre la faute,
enfiler la venetle, s'echapper. Zoodra ik dit
zeide , gang hij aussta; que je le disois,
it enfila la venelle, it se detoba; zie AanAffctiutven.
Schumver,, m. degene welke fchnift , celui qui
pousse, pousseur; zie vender Schutven.
Scnutverig, b.n. in fummige fireken;zie fluiyerig.
Jchuiverigheid , 'Sr. in fommige ilreken ; zie
Huiverigheid.
Schuld, y r. hetgeen men fchuldig is , te betalen heeft of betalen moet, he tgene een ander van ons te vorderen beefs, der te, f „
, debet, m. Littfiaande en te betaiea
fchulden, in fchulden, dettes actives, et
passives, f. pl., Achteilialitge fchulcien , detles artierees. Dubleule fchulden,
twurelachtige fchulden, ( fchuiden , op welt
ker binnenkumen mcn weinig reket en kan),
dettes vireuses. Vervallene —, die men kan
imp anel] Bette exigible. Bevoorregte --`, die
voor alle andere fchulden rroet betaald woe.
den , dette priviltgee. Schulden maken 5 faire
des dettes , contracter des dettes. Z cli wetter op
nieuw in fchulden ileken se tendeter. Met
fchulden bezwaren, belasten , s'oberer. Hij
heeft zmin huts met fchulden be g waattl , al a
()bete sa maison. Schulden bben avoir
des dettes, étte endeta, e. Z ; ch in fchfildeu
fleken, s'enttetter,s'obet et-. In fchnlden tleken,
étt e abyme , e, accabl , e. on charge, e, dettes. 'lot over de ooren in de fchulden fieken, in diepe fchulden fteken , vele fchulden
hebben , avoir des dettes par dessus la tete,.
Zijne fchulden betalen , payer ses dettes,
s'acquitter de, faire bouncer a ses obligations; fpr. w. Die zijue fchulden betaalt, verarmt wet, qui s'acquitte, n'appauvt it pas.
Hsi belast zich met she uititaantie fchulden,
ii se charge de tons les credits, de touter
les dettes passives. Kleine fchulden
(kladfchulden ) , dettes
criatdes.
misdaad , euveldaan , wandaad, et ime ,
peck m, offense, transgression. — bekensien , (belijaen , Bat men lchuldig is), passer condamnation, se confesser coupable.
— faut , rnisflag , foil , faute. _remand Bevan sets geven de — op iemand fchuiven ;
zie Bcfchuldigen (eenen anderen voor den
ichuldige willen doen doorgaan), aft, Muer
ou imputer la faute a q. q. De — op iemend fchuiven , (de fchuld op een' ander
werpen), rejetet la faute oar q. q. — hebben, (niet onfchuld g ),' etre en faute.
Het is uwe —, (gij zit er de oorzaak van),
vons en sites la cause, c'est votte faute, Out
vows qui en hies -la cause. 1k heb er geene
— aan, het is Mijne — Trier, (ik ben et de
oorzaak niet van, ik ben er onfchuldmg aan),
je n'en suis pas la cattle, je n'y ai pas part.
Bunten — zip], (onfclsuldig zip), ne par
avoir part a q. ch.; fpr. w. Belotten maker)
—, ( wanneer men sets belooid heeft, moet
men het houden) , il_faut tenir sa promesse ; chose promise -estchose due; zie Belofte.
Heere, vergeef ons onfe fchulden , Seigneur,
patdonnez-nous nos offenses. lk beken
nen misflag , het civet mij leed, ik belied
Stss
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rnijne — Pavoue ma faute, je teen repeat,
fen dis ma coulpe.
Schuldbekentenis , yr. bekentenis , dat men
fchuldig aan jets is, confession de sa faute.
Ztjne — heeft hem gered , la confession de sa
fchriftelijk be wij s , fchuldfaute l'a sauve,
brief clat men iemand jets fchuldig , obitgam , obligation. Eene — van, teen duizend
gulden , une obligation de dix mile floc ins.
lk zal er hem eene — van geven , je lui en
donneras une obligation. Eene — eenen
fchuldbrief voor netaris en getuigen pasferen , passer une obligation pardevant notaire
et temoins.
Schuldbode , m. ambtenaar,, welke tot invordering van fchulden wordt gebezigd , employe qui est charge d'encaisser des dettes,
huissier pour demander le .eayerneht des dettes.
Schuldboek , o. bock , waaiin_de in te vorderen gulden than opgeteekend , livre des debiteurs. (bij kooplieden), fchuldregister, carnet, m.
Schuldboeting , yr. het boeten voor eene fchuld
of misdaad , het uitdelgen eener fchuld of
misdaad, expiation d'un crime, etc. Zie Boeting , Vergoeding.
Schuldbrief, m. openbare akte , volgens welke
men zich verbindt om eene fchuld ce betalen,
fchuldbekentems , obligatie, obligation, pro'nesse , (billet ou reconnaissance d'une Bette, m.) creance, f. Zijnen — vertoonen ,
faire apparoir de sa creance. Er is een groot
onderfciieid tusfchen eene onderhandfche
fchuldbekentenis en eenen —, it y a une
grande diSrei ence entre un billet sous seign
privd et une obligation.
Schuldeifcher,, m. tegenflelling van fchuldenaar, degene , aau wren wt.) fchuldig ,
ereancier,, crediteur. Hij heeft zijne fchuldeifchers bevredigd , it s'est accommode avec
ses creanciers. wiens regt enkel op een
handfchrift van den fchuldenaar gegrond is,
creancier chirographaire.
Schuldeloos , b. n. onfchuldig , zonder fchuld,
innocent, e, sans faute. bijw. innocemment.
Schuldeloosheid , vr. onfchuld , vrijheid van
fchuld , innocence.
Schuldenaaar, m. degene , die ons jets fchuldig
is, debiteur, (bij regtsg.) oblige. Een ,
die in that is , om te betalen, un debiteur valable. De voornaamile —, le prin, die nog achterEen
cipal oblige.
oit1 ; -e fchulden te betalen heeft, redevable.
, je suis votre debiteur, je suis
Ik ben uw
votre redevable. — van bet faldo of overfchot eener rekening, reliquataire. wiens
goederen jn beilag genomen zijn(inde pr. )saisi.
Schuldenares , y r. ziJ !lie ons jets fchuldig
is, debitrice.
Schuldheer , m. degene , die van ons iets te
vorderen heeft , fchuldeifcher , crediteur,
Cr dancier.
Sehuldig , b. n. naar verpligting afgemeten ;
,
tie Verfchuldigd. —, gehouden , verpligt
qui doit.— zijn , (moeten betalen), devoir,
deEene
som
gelds
—
zijn,
etre redevable.
voir une somme d'aitgent. Wat zijn wt.) —?
combien devons-nous Htj is meer dan hij
bezit , (zijne fchulden zijn grooter dad zijne bezittingen), it doit plus qu'il lea velalant Bij lot van rekening nog — blijven
redevoir. Zoo veel hebt gij betaald, en zoo
veel blijft gij mij nog —, vous avez paye
tent, et vous me redevez encore taut. Alle
betalingen afgerekend blijf ik.liem nog vier
duizend gulden — tour payements dOduits,
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Jo lui sail redevable de quatre mile Print.
Betaal wat gij — zijt , payez ce que vous devez. flrafbaar, gehouden tot het ondergaan eener flraf, coupable, criminel, le.
Des doods — zijn, avow commis un crime
capital., meriter la more. misdadig, zicti
aan jets — gemaakc hebbende, begaan hubbende , coupable. Hij is aan eene misdaad
est coupable d'un crime. Men heeft
hens — bevonden , hij wordt bevonden ,
( men vond , dat hij de daad , waarvan men
hem betchuldigde , wezenlijk gepleegd had),
on Pa trouvd coupable, trouve coupable. Zich — gevoelen , gevoelen ,'dat men
— is , se sentir coupable. Bekennen dat men
— is , ( fchuld bekennen), passer condamnalion. 'Ik heb nuj. aan geene misdaad onitrent
u — gemaakt, je n'ai point dendrite auprés de vous. than hoog verraad — zijn,
etre coupable de leze-majeste. — blijven,
als: Het antwoord — bitiven , (niet antmisdadig:
woorden ), ne pas repandte.
hj y , bijw. d'une maniere criminelle, enminellement.
verpligt, gehouden , oblige,
e. tents ,e.
Sehuldige ,
en vr. le, la coupable.
Schuldiglijk, btjw. zie Schuldig , bijw.
Schuldhist , yr. lijst van fchulden , liste der
dettes.
Schuldoffer, m. offer ter uitdeeling van zonden , zoenoffer,, sacrifice expiatoire, m.
Schuldpost, m. post van eene fchuld, post,
dette, partie ,f:
Schuldfplafing , yr. (in de prakt.): division
d'une prdtention, etc.
Schuldvergeving, vr. vergeving van fchuld,
vergiffenis, remission d'un crime, f., (des
peches) pardon, m. grace.
Schuldvergiffenis , vr. vergiffenis van fchuld;
zie Schuldvergeving.
Schuldvordering, vr, eene in te vorderen fchuld,
pretension, dette active, f. , m. creance.
—, het invorderen van eene fchuld of van
fchulden , action d'exiger une dette ou des
dettes. Zijne — tooneu , faire apparence de
creance.
Schulp, yr. fchelp , coquille; van oeflers, fchildpadden 5 icaille. (Aanmerk. des oors,
oor-hoiligheid (in de ontleedk.) conque. In
de meeste gevallen kan men Schell) en
Schulp 'gebrutken , behalve in fpr. w.
In zijne — kruipen, (met volhouden, achter nit krabben , zijn woord met houden,
toegeven, wijken), ne passe tenir ferme, met.
tre de l'eau dans son y in, se dedire , se retracter. Hij zal wel in zijne — kruipen,
it se retractera, it mettra de feats dans son
y in. — (fcheepsw.) als : fchulpen , zeemosfels , (onder aan het fchip ) , eenden-mosfels , sapinettes, f. pl. , cravans ,m. p1.
Schulpachtig , b. n. met fchulpen , als: Een
fchulpachtige grond , en fond de coquilles
pourries.
Schulpen , b. w. (ik fchulpte, heb gefchulpt),
met — maken of groeven maken , canneler.
Schulper , 'm. zie Pompboor.
Schulpkalk , m. kalk , welke van fchulp gebrand
wordt , chaux de coquille, f.
Schulpfchaal , gefchulpte fchaal zie Schulpfchotel.
gerchulpte fchotel , fchulpSchulpfchotel,
fcbaal, plat cannele.
Schttlpflak , y r. flak, Welk in eene fchulp zit,
escargot, m.
Schulpvisch , m. zie Schelpvisch.
grotwerk, rocaille, f: coquittSchulpwerk,
lage , en.
Schnlp.
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Schurfthoofd, o. fchurftig hoofd , tete tei.
Schulpwit, o. loodwit, cams° f.
gneuse, f.—, m. en yr. perfoon, wrens hoofd
Schulpzaag, yr. zekere zaag, scie d refendre.
ichurftig is , teigneux, m. , tetgneuse,
Schulpzand, o. zand met fchulpen gemengd,
sable a coquille , poudre de coquille ,f.cron, m. Schurftheld , yr. eigenfuhap van fchurft te zijn;
zie Schurftigheid.
Schurea, b. w. (ik fchuurde , heb-gefchuurd),
in eene fchuur brengen engranger, rvettre Schurftig, b. n. die fchurft hebben, ruidig,
rappig ; zie Schurkachtig, b. n.
en grange. 1-lij heefc zijnen oogst nog met
geheel getchuurd, it n'a pas encore acheve Schurftigheid , yr. eigenfctiap vain fchurftig te
zip, gale, rogne.
d'engtanger touts sa rnoisson. Al zijn koren
is reeds gefchuurd, tons ses grains sent déjà Schurftkamer, y r. (in een gasthuis), waar degenen die de fchurft hebben (ook zeere hoofengraves.
den) genezen worden, teignet ie.
Schuren, n. (ik fchuurde, heb gefchuurd),
wruven , inzonderheid met zand eu andere Schurftkruid, o. (in de geneesk.) zeker gewas,
dat uit verfcheidene ioorten beflaat, scabieenigzins fcherpe dingen, om alle vutligeuse,
held los te maken en weg te nemen, ecurer,
Trotter, nettoyer ; met zand
sablonner. Schurftkwaal, yr. fchurft, ruidigheid, kraauwaadje 5 fchurftziekte , gale ,rogne.
De ketels ecuter les chaudrons. Heett
de meld het vaatwerk gefchuurd? la servan- Schurftmiddel, o. middel ter verdrijving der
fchurft, remede centre la gale, vs., remede
te a-t-elle ecure la vaisselle? Staal, ijzerdraad
psorique.
met bikfteen Teenier; eerier. Het—Met
puimfleen , le poncage. —, of fchaven, fchrij- Schurftnnjt , yr. eene mijt, welke het fchurft
veroorzaakt; zie Schurftdiertje.
nen , scorcher, effleurer. De zadel heeft
het paard de Witt afgefchuurd, la selle a Schurftmos, o. zekere foort van mos, lichen,
m., pulmonaire, 1.
tout ecorche le cheval. Het vel was gefchuurd, la peau ótait ecorchee.
o. w., Schurftpuisc, yr. fchurftpuistje, o. pustule de
gale, f. bouton de gale, m.
wrijven, langs iets wrijven , se potter. Tegen iets battre ou miner le bord d'un Scnurftvlieg, yr. zeker vliegje, welker ileken
aan de negers melaatschheid of fchurft veroorterrain, frotter centre q. ch. Tegen elkander
zaken , musca leprae, m. (latijn. uitdr.) De
—, se Potter. Den kop aan Inomen —
—
is kleindr dais eene vloo , le musca lepraa
wrijven, (van herten fprekende, wanneer
est plus petit qu'une puce, une puce est plus
zij de horens willen afwerpen), decroeiter.
grande que le musca ieprae.
—, van rivieren , fuel firoomen, colder avec
impituosite. (zeew.) fchaven , seraguer. Schurftzalf, yr. zalf ter genezing der fchurft,
onguent mercurial centre la gale, m.
Dic touwerk fchuurt , wrtifc zich aan
Schuring, vr. het ichuren, action d'ecurer,f,
1tukken , ce cordage se rague.
frottement, frottage , ecurage, m. — , het
Schurft, fchurftig , b. n. rappig, ruidig, gafchrijnen, action d'ecorcher,, f. zie Schuren.
leux, euse , teigneux , se, rogneux, euse. hen
oude fchurfte hond, un vieux chien rogneux. Schurk , m. fchavuit, fchelm, fchobbejak, fchoft,
coquin, faquin. Hij is een —, c'es; tin coEen — fchaap , une brebis galeuse ; ipr. w.
quilt; zie Schelm.— , paal, waaraan de beesEbn fchaap maakt er vele , ddn — fchaap
ten in de weide zich wrijven , pieu centre
bederft de geheele kudde, (den flecht mensch
lequel les vaches se frottent.
kan een geheel gezelfchap bederven), tine
brebis galeuse gate tout le troupeau. \Vie — Schurkachtig, b. n, aan eenen fchurk gelijkende , de coquin, d'un coquin, etc. Zip vooris , fcheukt, (wien de fchoen past, trekke
komen is —, (hij heeft het voorkomen van
hem aan; wien eene zaak, waarover gefproeenen fchurk), 11 a Pair d'un coquin, etc.
ken wordt, aangaat, kan zich niet weerhouden , zulks te laten blijken), qui se sent
bijw. als een fchurk, en coquin, etc. zie
Schelmachtig.
galeux, se gratte; qui se sent morveux , se
mouche ; fig. netelig , moeijelijk, ingewik- Schurkachtigheid, yr. handelwijze van eenen
fchurk, coquinerie, faquinerte.
keld , gevaarlijk , eptneux , euse.
Eene fchurfte zaak , une mauvaise affsaire , Schurken, o. w. (ik fchurfte, heb gefchurkt),
tine affaire qui n'est pas en ordre, qui
fcheuken, zich ichuren of wrijven, se frotter,, se gratter, se galer. Ilij fchurkt alsof
louche, (inzonderh. van eene regtszaak, van
een proces), une mauvaise cause. Eene
hij het lijf vol luizen had, II se gratte eom.
fchurfte commissie, (eene onaangename boodme s'il itait plein de poux.
fchap) , une chtenne de commission.
Schurkerij, y r. daad van eenen fchurk, ram,
Schurft, yr. en o. rapperigheid, ruidigheid,
kenitreek, coquinerie, faquinerie , prevari=
cation; zie Schelmerij.
kraauwaadje, (zekere huidziekte), gale,
psore. Ingewortelde—, rogne.Drooge—,grat- Schurkenflreek, o. fchurkerij, fchurkenfluk,
telle. — tusfchen vel en vleesch, door worfchurkenwerk, zie Schurkerij.
men veroorzaakt, asaphat , m. 'aan het" Schurkenfluk, o, fchurkerij, fchurkenftreek,
hoofd (daauwworm), teigne. —worm onder
ichurkenwerk, zie Schurkerij.
de paarden en muilezels, farcin,
— der Schurkenwerk, o. fchurkerij , fchurkenflreek,
fchapen, fchaappokken , cleveau,m. clavelle.
fchurkenfluk, zie Schurkachtigheid.
aan den bek der fchapen, givrogne, f. Schut, o. zamengetrokken nit gefchut; zie Gefpr. w. leert krabben , (nood leert bidfchut. — op hebben, ! (gefchut $oeren),
den), le malheur rend industrieux. Middeétre artille, e; fig. (haar op de tanden heblen tegen. de —, remedes psoriques.
ben, niet gemakkelijk zijn), avoir bec et
Schurkachtig, b. n. naar ,fchurft gelijktnde,
ongles, ne pas se laisser maitriser. heeft.
scabieux„ se. (in de geneesk.) psorique ou
geichut op , it ne se laisse pas maitriser.
psoriforme , scabieuse. Eene —e mtflag,
Zij heeft gefchut op, elle a bfc et ongles.
une eruption psoriforme ou scabieuse. Een Schur, o. werktuig, dat men erens tusfchen
—e , un galeux.
of voor fchiet, fchot, befchot, fcherm,
Schurftdiertje, o. zeker diertje, hetwelk de
cloison , m. windfcherm, paravent, m.
fchurft veroorzaakt, fchurftmijt, insecte qui
Er florid een —, a y avant un pravent.
eccasionne la gale, rfi. 110nden' os,fenyuurfcherm, &ran, tn..Waar 1,s het —,
fchapetiluis, gee j;
het vuur is te beet ? le fru est trop fore, ou ts
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omtuining van planken, cloison
Pecran?
re's, mettre en fourriere,
afweren, verunddelfchot, separation, f.
(d'ats), 712,
hinderen, arréter, empieher, detourner,, pagetnaakt , it a fiat lei
fieeft daar een
rer. lemands geboden —; zie Gebod, fig.
tine separation. —, als: ipr. w. Len — of
Dat ichut ik, (dat item ik met toe, daar
fchutie y our fchieteii , einiechei q. q.— , beben ik tegen), je n'y consens pas. Ik fchut
icherming , bewaring, protect/ea, etc. fig.
het ipel, (ik hub het geworinen) 5 Pal gaginucterpaal, beletiei ; zre
ne.
, door eerie fluis lazes), l asser (utt
op het veri.eerbord, het weduen van Zes
bateau) tine barque etc, par une'icluse. —,
tegen een , action de gager six COJA •
o. w. (met zip ) dour eene flats varen , passer
ire un.
par one eciuse , passer par Pecluse.
Schur, m, op fommige plaatfen, verkorting Schuster, in. fch,eter, remand die fchiet, tiwor ichutr.er ; zie Lutfcnut en Schuster.
; bus— , arquebusier ; boog—, arbaleSchaEbeid, veroud. zie Wagenfcnot.
trier, tucker. lemand der gewapende burSchutoord o. fcnusf of vaideur van eene finis,
, bourgeois armó , bourgeois qui est obli-, ook van eenen watermolen, vanne , f,
ge de mower la garde pour la sorete de la
tancotr, in. pale, f:
een der twaalf hernelteekeiien iu
Schutdak , 0. crak, um zich tegen den wind te
den dierenriem, sagittuire.
advent
(pour
se
garantir
Sehuttenj , yr. gewapende bourgeoisie
beichutten,
Vent), in.
al mee , garde bourgeoisie, 'gard natzonale ,
Schutdeur, vr. cleur eener fluis, deur eerier
ciyique ou communale.
Schutdeurtje,
ichutflurs, porte d'ecluse.
Schuttersboog, boog, waarmede weleer de
bonae ; zie Schutnord,
ker van eenen
ichotters waren hewapend, handboog (op
dorpen) om mede near den vogel te iclareten,
Schutgat, o. gat in eenen muur, of in eene
arc,
atbalete , f.
borstwering, waardoor men het geichuc laciL Schuttersdoele , m. oefenplaats der fchutters,
tinier], embrasure. f:
maison des titeurs , des arbaletriers.
Schutgevaarte , 0. icluetgevaarte , gefchut , ar- Scaustershof, o. burs der gewapende burgerij,
ttllerre, f., canon , M. canons, on. pl. —
maison de la bourgeoisie armee, f.
-houden , (het gefchut lawn ipelen), !dire Schutterstasch, yr. patroontasch der fchutters;
Prier l'artilterie, tirer plusieurs y olies de
zie patroontasch.
canon Pun contte l'autre, se canonner de Schutting, yr. de daad van fchutten , action
pact et d'autre.
houten
d 'enfermer,, etc. zre Schutten.
hok, waarin verdwaald
cloison de planches.
Schuthok, o,
of aangchaald vee worth gepiaatst, enclos Schutvullingen, vr. meerv. (fcheepsw.) rnimte
public o4 Pon enfernie les bestiaux cgares
tusfchen de gefchutpoorten , bordages des sa
qui font quelque dommage , fourt iet e ,
bot ds , m. pl. , fet mores des sabot ds , f.
Scuutmeester, degetre, wrens werk het is,
entre-sabords m. pl.
afgedwaald of aangenaald vee te ichutten , Schuur,, y r. gebouw,, dat tot berging van hoof,
koren, hout , turf en meer andere dingen
veldwachter, messier.
(fcheepswoord) premier
itrekt , grange. Het koren in de — brengen,
Schutoverloop,
agtanger tes grains, mettle les grains en
poise , franc tillac.
Schutplank , vr. zie Schoeiplank. — of vloei
go ange, sorer les bles dans la grange.
plank; fchret. piank , y our verifiers, enz. waar Sehuuruak, m. bak , waarin men fchuurgoed
door her inflaande water wordt afgehouden,
beigt, bac ? baguet, auge cis l'on met
tout ce qu'il faut pour ecuret , f.
zoodac het met in de iponnin b en loope,
Schuurboritei, boritel, waarmede men fchuurt,
rey erseau, tn.
brosse a ecurer,, f. —, draadfchuijer der graSchutpoort , vr. fchutgat, embrasure, f; zie
veerders , gt atte-bosse.
Schutgat. gefchutpoort (op fchepen) sa8chutirdeur, 0. deur eener feur, porte de
bot d m.
grange.
Schutsbrref, fchrifselijke verklaring van de
befcherming, waarin men door remand gene Schuurdoek , m. doek, waarmede men fchuurt,
sauf,
conduit,
in.
sauve
garde,
fchuurlap, fchuurvodde ; zie Schuurlap.
inert wordt,
Schourgoed, o. datgene, waarmede men fchuurt;
lettre de protection , der ecommandation. f.
alles waarvan men zich
zie Schuurzand,
Schudel, o. beicnot, cloison, m. fig. beicherbedient, om mede te fchuien, tout ce quell
ming, abri , m. are Scherm, ailchutfel, befaut pour ecurer,, m.
fchutfel,
befchermengel, ange tutelaire, Schuuriap, tn. lap, fchuurdoek, torchon a cleaSchutbengel ,
rer, m. layette, f.
ange gatdien, genie.
Schutsgod, m. beicherinend god, dieu tutelai- Schuurfel, 0. hetgene dient om merle te fchuren, sable ou pier! e broyee pour ecurer.
re , dieu protecteur.
beichermer,, protecteur,patron. Schuurkamer, yr. (bij de blikilagers), ricoSchutsheer,
rage, tn.
it est mon ptotecteur.
firj rs mun
Schutiluis, y r. ildis, welke het water door Schuuriteen , m. fieen, waarvan men zich om
te fchureu bedient, puimileen, Pierre-ponce, f.
middel van fchutdeuren ophoudt, ecluse
Schuurfler,, yr. vrouw, meid welke fchuurt,
portes.
ecureuse.
fchutkooi, fchuthok ; zie SchutSchutital,
Sehuttrvodde, yr. fchuurlap, fchuurdoek ; zie
kooi.
Schuuriap.
Schutsvrott* , vr. vrouw, did iemand befehut ,
Schnurzand , o. zand waarmede men fchuurt,,
protec
trice
,
pat,
one.
befchermiter,
sable 4 Ocurer,, tn.
Schuttel, m. in fommige fireken gebruikelijk ;
Schuw, b. n. bevreesd, fchroomachtig, amizie Schotei.
de
, craintif, iy e , peureux, ease. Een —
(ik
fchuttede,
heb
gefchut),
Schutten , b. w.
men , ch, no homme amide. De hags rs een
opiluiten; door miodel van een Wait; ip
zeer — dier, le lievre est un animal fort
een fchuthok opfluite, enfermer dans tin
peuteux. iiij is zeer voor mij . , it me
inzonderheid in een fchuthok
enclos.
craint beaucoup. —, wild, woest, farouche,
enfermer des bestifluiten, als: Beesten
makes, eproucher, epouvanter.
iostyage.
max qui feast du dosnmage au qui Boni ega-
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fchichtig worden , s'eff'aroucher. , van

paarden,fchichtig, mob, ageux , Buse. Een —
paard , un cheval ombrageux , van hier : —
worden, prendre le mors aux dents, s'effaroucher, bijw. avec pen' ou ctainte.
Schuwert , b. w.
fchtiwtle , heb gefchtiwd),
nit vrees muden, eviter,, fuis , craindre.
Het licht , ct aindre le gland four; fpr.
w. Hij fchuwde den regen en viel in de lloot,
( door een klein onheil , te vermuden , haalde
laij zich een grooter op den hals), it tornbait de fievre en chaud mal.
Schuwheid , y r. vrees, vreesachtigheid, fchroomvalligheid, timidite, crainte, pear ; zie
Schuw.
Scille , zie Scylla.
Scrupel ; zie Schrupel.
Scylla, vr. (in de fabelleer), de cigen name'
eener gevaarluke Ittip, in de zeeengte tus
fchen Italie en Sictl,E, scylle , f.; fig. draaikolk , tournant ti'eau , m.
Sciple , zie Scylla.
Secre,ariaat , o. post van eenen fecretaris, gehem/le-hi-Jiver, fecretarisambt , fecretanspost,
ftcreiansfchap , charge de sect etaire , f ,
sect etariat , rn.
Secretaire, yr. (oed. w.) fehrijfcafel of least,
sect etait
Neem die papieren tit m ne
prenezces papiers dans ma secret-die.
Secretaru , vr. vertrek, waar de secretaris van
eene !lad of van een dorp
work verrigt,
en zi)ne papieren bewaart , sect etairie.
Secretaris,
gehennfchruver , sect etaire.
Secrerai,sarnbt ; zie Sec etariaat.
Secretarispost , m. fecretariaa f ; zie Secretariaat.
Secretarisfchap, o. fecretarisambt, fecretarispost ; zie Seeretariaat.
Seciert , voorzet., sind3 van ... af, van ...
aan, depuis, des. — pafchen, depuis pdques.
— ken, deposit pea. wanneer? de
pods quand? — de regering van Willem 1 ,
des le tegne de Guillaume L lit ben bijna
- een uur hier, it y a pres d'une bootie
que je suis ici. Flij is — twee jaren dood,
ily a deux ans qu'il est mort. — zune kindsch
held, des son enfance vbegw. federt dat,
depuis que. — dat gefchiedde, deposit que cart
est artive. — ik hem niet gezien heb, de
puis que je ne l'ai pas vu. — , bij federt
dien tud, depuis, depuis ce temps la. Ili hen
hem — niet gezien , je ne l'ai pas in depoti,
\Vat is er — voorgevallen? qu'est-il attire
depuis?
/
Seffen , b. w. fefre, heb gefeft-), bijna,
zoo niet enkel gebruikelijk in befeiren ; zie
dit woord.
Segrijn o. leder, dat dun en hard tevens
en met kleine verhevenheden als bezaanl
is, die uit het fine mbsterdzelad ontflaan, (lac men tusfclien dir leder ftrooit,
ale men het in de pers zet, chagrin, m.
Een bock in — gebunden, un Uwe couvett
de chagrin.
Segrunberetder, m. degene , die fegrijn be
reidt, ouvtier qui prepare le chagi in.
Segrijnen, is. n. van fegrun gemaakt, de cha
grin.
Segrunleer, Segrijnleer, o. zie Segrijn.
Segrunleéren, b. n. zie Segrijnen.
Sein, o. eenig bepaald teeken, waardoor men
elkander Janes de zeekusten of ter zee op
eenen grooren afliand berigten of beveled
geeft,
no. De feinen met elkander
affpreken, convenir des signaux.
doen,
om ender zeal te gaan , faire le signal de
parlance, le signal d'apat eiller.
om te
fi
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vechten , signal de combat , m. Seinen geven,
bij mist , signaux
faire des signaux. Seinen
pour la brume; fig. Het — tot den aanval
geven, (elken aanval door een teeken doen
aanvangen), donner le signal de combat.
Verkennings feinen , signaux de, reconnaissance. — fchoten , signaux par des coups de
canon.
Seinboek , o. bock, waarin de bepaalde feinen
befchreven Chan livre des signaux, m.
Seinen , b. en o. w.
feinde , heb gefeind),
een fein of feinen geven, dormer des signaux, faire des signeaux. —, door feinen te
kennel/ gevee, informer, avertir par des signaux. Een fchip — (fcheepsw.) signaler
une
Seining y r. het feinen , action de donner un
signal, on des signaux. Zie Semen.
Seinpaal, m. paal, waarvan men zich bedient
om feinen te gevt n , feinpost, -paean qui sert
a donner un signal ou des signaux. —,
o *semaphore.
telegraaf, telegrahe,
Seinpost, m. poste di es signaux.
feinfchot , waarmede men feint,
Seinfchoot ,
signal par un coup de canon , m.
Seinteeken , seinteekens, o. teekens waardoor
men elkander feint , signaux de reconnais.
sance.
Seintoeflel, o. om fchepen te feinen, fcheeps.
telegram. , v ,gigraphe , no.
Sein , ouw,, 0. touw, waarmede men eene feinvlag ophijfcht , coracle avec laquelle on hisse
tin pavilion de signal , f.
Sell/02g, y r. vlag, waardoor men feint, pavillon a signal's, de signal, ou pour faire
des signaux, m.
Se/nvuur, o. y our, waardoor men feint , signal donner par un feu , feu de signal, feu
pour donner des signaux ou un ,fanal, m.
Selfen , b. w. (ik feiste, heb gefeist), (fcheepsw. ) zwaar touwwerk door middel van dunner touw vast te maken, amatrer (de grand;
cot dages). Seis wel op: (bevelwoord)serre
la gal tette! borne gas iette!
Se;fieg, yr. (fcheepsw.) dun touwwerk, a m
zware touwen vast te marten, saline. Seifingen, meerv. garcettes, commandos , f. pl.,
Rif- of re if-feJings , garcette de p is. Touw— ,
garcette de cable. Seifings leggen ,faire des
gat cettes.
Sek , Yr. zoete zware wijn, nit Spanje en van
de Canarifche eilanden, sec , y in de Cana./
tie, no.
Sekaehtig, b. n. Haar fek fmakencle , qui a en
gout de sec, qui est comme dir sec.
Sekreet , o. heimelijk gernak , huisje , beste
kamer, lieux , tn. , price, m. commodites , latrines, aisances, f
Selo eet , b. is. (mid. w. ) geheim , secret, e.
Sekreetbril, m. bill van een fekreet, lunette
de price, etc. f.
Sekreetdeur, yr. deur van het fekreet, ports
du pi it'd.
Sekreetput, m. put van_ een fekreet, fosse
d'aisances „1'. etc.
nachtwerker, ecureur, viSekreetruimer,
d.
dangeur,, gadouar
Sekreervlieg, y r. flrontvlieg, mouche stereovaite ou medicore.
Sekfe, y r. eene der twee geflachten, waaruit
her menfchdom heftaat, sexi, m. De manneluke — le sexe masculin. De vronwelijke sexe feminin , le beau sexe. De
— beminnen , aimer le beau sexe.
Sekte, vr. gezelfchap van perfonen, welke
zich door eenerlei leer of meeniNen van
tna
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andere dergeIijke gezelfchappen onderfcheiden, secte.
Sektengeest, Sektenijver,
ijver voor zijne
fekte, esprit de secte; sectaire.
Sektor of Sector, m. (in de meetk.) secteur.
Selderij; yr. zeker plantgewas, celeri,
Doe — in de foep , mettez du celeri dans
le potage. — zasijen, semer du celeri.
Selderijknol,
knol der felderij, racine de
celeri ,
Selderijloof, o. loof van felderij , feuilles de
celeri, f. pl.
Selderijplant, yr. plant der felderij, Plante
de diet
Selderij falade, yr. falade van felderij, salade
de celeri, f , celeri en salade, tn.
Selderijfoep , y r. foep van of met felderij, potage au celeri, tn.
Selderijzaad, o. zaad, waaruit de felderij verkregen wordt, semence de alert, fi
Seldrement , tusfehenw. wel verdord , de drommel, trot t de ma vie! mot bleu ! diantre!
Selenite, m. (mid. w.) maanbewoner; ook
maanfteen, selenite, f.
Selenitisch, b. n, seleniteux, se/.
Seling, yr. (fcheepsw.) eau du vaisseau, f:,
sillage, ?ague, seillure, trace navale , f.
Seneblad , o. meestal enkel in het meerv. fenebladen , zekere buikzuiverende bladen , (van
den boom fenna), feuilles de sine, f. pl.
Valfche fenebladeren, outdon , send batard,
tn. emeras. Siroop , artfenij van —, diasene, tn.
Senegroen, o. ingroen „ zeker plantgewas,
beerenoor,, rneerwortel, bugle, consoude
moyenne, brunelle , f:
Seneplant, vs. (in de krurclk.)csene,
.Senilboom, m. lindebpomen boon, lombaardfche linze, baguenaudier.
Sente, o. ( fcheepsw.) berghout, lisse, f. Innerfenten, lisses de fond. Snijfenten, lisses de
facons.
Sententie, yr. (oud. w.) vonnis, uitfpraak ,
sentence.
ferafijn, kekere engel, seraphim
Seraf,
Serafijn ; zie Seraf.
Serafsvleugel, in. vleugel van eenen feraf,
ails d'un seraphin, f.
Serarsylugt, yr. vlugt van eenen feraf, vol
vitesse d'un seraphin.
d'un seraphin ,
Serail, o. verblijf van den grooten beer te
Konflantinopel, ook vrouwen-verblijf van
denzelven (harem), serail, tn.
Serenade , yr. (oud. w.) avondmuzijk of nachtmulijk op firaat , serenade. Eener jonge
dame eene — geven, regaler sine demoiselle
d'une serenade.
Sergie; zie Sargie.
Seringenboom, Sering, m. lilas.
Seringenplant, yr. tnetonique.
bij het voetvolk, zekere onderSerjant,
ofEcier, sergent.
'Serjantfchap, o. post van ferjant, ferjantsplaats,
place tie sergent, f.
Serjantsplaats , yr. ferjantspost ; zie Serjantfchap.
Sering, zie Sijring.
Serp, zie Zerp.
Serpent, o. flang, serpent, (in (le nat.
hist.) de grootfte foort van flangen zonder
gifttanden , boa, tn. — (in de wapenk. )
bisse, f. ; fig. in den gemeenzamen fpreektr.
boosaardig wijf, serpent, demon, incarne,
, zeker muzijk-infirument,
tn. diablesse,
gebogen blaasinflrument, serpent, in.
Serpentig, b. n. fig. aan een ferpent gelijkende, en serpent, contrite tin serpent; tres
tnichant.
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Serpentijn, in. oulings een diet, hetwelk men
thans flang noemt; zie Slang. — (oulings),
serpentin.
Serpentijnfleen, tn. flangefieen, fleen van den
acrd der zoogenoemde potfieenen, Pierre
de serpent, serpentine, f.
Serpentunfleenen, b. n. van eenen ferpentijnfieen , de serpentine.
Serpentsch, b. n. ferpentig, als een ferpent;
zie Serpentig.
Serpentslook, o. zeker foort van look , welks
wortelen als een tegengtf tegen den beet van
een ferpent words uttgeven , berglook, serpentaire , f: , ail serpentain,
Serpentstong. yr. (in de kruidk.) adder-flangentong, fpeerkruid , welks puntige bladeren
naar flangentongen, gelijken, ophioglosse,
langue de serpent,
Serpig ; zie Zerp.
Servet, o. dock , waarvan men zich aan tafel
bedient, om den mood of te vegen, serviette, f.
Servetgoed, o. weeffel, waarvan men fervetten maakt, tinge ouvre , tn.
Servies , o. vaatwerk, waarvan men zich aan
tafel bedient, of waaruit men thee enz.
drinkt, service, in. Een zilveren un
service d'argent.
Servings , yr. meerv, de zeeflaglijnen ,
(fcheepsw. voor de kabels),baderne, garcettes de fourrures de cables , (op het boord van
het fchip), sangles , f: pl. , garde-corps , tn. p1.
Servituut , o. (rind. w.) op een vast goed,
een huffs of landgoed , servitude. f: Dit is een
dat aan dtt huffs is verbonden,c'est une
servitude attachee a cstte maison. (in de
prakt.) aisance 9 f.,
Sesfie , y r. (ond. w.) zitting , verzameling van
perfonen om over lets te raadplegen , session.
De — van bet wetgevend ligchaam, la session du corps legislatif.
Sextant, o. een zesde deel eens cirkels, (in
de flerrek.) sextant, tn.
Sextide, m. de 6de dag eenen decade , sextidi.
Shawl, yr. groote oostind. omflagdoek, final
maar lang, schaM ou chale, tn.
Seulen , o. w. (ik feulde, heb gefenld), visfchen met een net, hetwelk door een paard
wordt voortgetrokken, pecker au filet tire
par un cheval.
Siampan, m. zeker fineesch vaartuig, siampan.
Sibillen , yr. meerv. (in de rom. en griekfche
gefdh. ) zekere waa , zegfters , sibylles. Het
geloof aan de boeken der —, sibyllisme, tn.
Een aanhanger daarvan, sibylliste.
, b. n. waarzeggend in de rom. gefch.
van de fibillen , des sibylles, sibillin, e.
De fibillijnfche boeken, les livres des sibylles, m. pl.
Sidderaal, een aal , bij welks aanraking men
eenen electrieken , fchok ontvangt en begint te fidderen, ook beefaal genoemd, torpille , anguille tretnblante , C.; zie Krampvisch.
Sidieren, o. w. (ik fidderde heb gefidderd),
clerk beven, trembler, filtnir. Van vrees
—, trembler de pear. Hij fiddert over zijn
ganfche ligchaam, tout le corps lui tremble.
Doen faire trembler. Ik fidder als ik
,er aan denk, je fremis quand j'y pence. Van
fremir d'effroi. Van vrees
fchrik
fremir de crainte.
Siddering, yr. beving, rilling, action de trembler, de fremir, f: tremblement, fremissemen t, tn. Plotfelijke rilling der ganfche
huid, horripilation.
Sier, yr. enkel gebruikelijk, in: Goede— ma-

ken, (zich bli.j en vrolijk, ender wel eten

eta
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en drinkers, sanitellen; eene weelderige en
prachtige tafel aanrigten), faire bonne chere. —, opfchik, parure.
Sieraad, o. middel tot verfiering, , tot opfmukking van een ding, of van eenen perfoon
pavement, ornement, embellissment , partite, f. Tot — verflrekken , servir d'ornernent a q. ch. De haren zijn een groot
les cheveux sont un grand ornement, soot d'un
grand ornement. De fieraden der bouwkunst,
les ornements d'architectute. — tot onderfieuning , ook aan het eincle van een hoofddeel' in een 1;oek , cul-de-Lampe, tn. Een —
aan eene kerk geven, donner un pavement
el une eglise; fig. Hij is bet — zijner eenw,,
it est Poinetnent de son siecle. Zij is bet, —
van haar geflacht, elle est Pornetnent de son
sexe. De deugd en de wetenfchap zijn de
fchoonfie fieraden, la vertu et la science
sent les plus beaux ornements. Zie Verfiering.
Siere ; zie Sier.
Steren , b. w. (ik fierce, heb gefierd), aan
lets eene bevallige gedaante geven, opfchikken, opfmukken , orner,, embellir,, parer;
fig. naar gisfing berekenen, estimer (la depence de q. ch.) approximativement.
Siering , yr. het fieren , action d'orner ou de
parer ; fig. estimation approximative. Eene
— der kosten maken, (eenen overflag der
kosten maken), estimer la depense approxi
rnativement.
Sierlijk b. II. opgefchikt , opgefmukt, verfraald,
' fraai, net, fchoon, elegant, e, beau,
bel, le, foli , e, gentil, le, patant. e. Een
fierlijke un style elegant. Eene fierlijke
inanier van fpteken, une facon de parler
elegante, diserte. Een fierlijke opfchik,
tine parure eligante. Eene flof, die verfiert , fchoon is, une hip parante. Een —
net kit ed, un 12abit propre. , bijw. elegamment, avec elegance, proprement. —
fchrijven , fpreken, eerie e , parler elegamwent, disertement.
Sierlijkbeid, y r elegance. —, netheid, fraai
beid, fchoonheid, beaute, proptete , nettete. De — van zijnen flijl, Pelegance de
son style.
Sjerp, yr. zekere gordel, der officiers
icharpe.
Sierfel , o. fieraad, ornement, m.; zie Sieraad
en Verfierfel.
Signalement, o. (ond. w.) naauwkeurige aanduidingen van remand, van iets, signaletnent m.
Signatuur, vr. (ond. w.) (bij letterzett.) signature.
Signet , o. zegel, of ook het werktuig, waarmede men het drukt, handzegel, wapenzegel, cachet, m.
Signetfnijder,, m. iemend , die fignetten fnijdt ,
graveur de cachets ; dactylioglyphe.
Sijfelen, o. w. (ik fijfelde, heb gefijfeld);
zie Schuifelen.
Sijsje, o. zeker klein vogeltje, serif;,
Stkkel, m. zekere joodfche munt, zilverling,
ook gewigt van vier drachmen, (in de oude
gefch.) siecle.
Sikkel, yr. zeker werktuig, waarmede men
maait , in Gelderland zicht genoemd , faucille.
De in het koren zetten, commencer d Faucher ou a couper le bled.
Sikkelflag, m. flag met eene fikkel, coup de
faucille.
geflacht der fimmen ,
Sim, yr. aap, singe ,
race des singes , f.
Sim, yr. fnoer eener hengelroede, ligne 4 id, cher attachie a une verge.
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Simmetigeilacht,

io6g,

geflacht der fimmen , race

des singes, f:
Simmenkuur, yr. apenkuur, aperij, aapachtigheid ; zie Apenkuur.
Simmenneus,
neus eerier fim, apenneus,
nez d'un singe.
Sirnmenras, o. fimmengeflacht, ras der fimmen;,
zie Simmengeflacht.
Simmentrek,
fimmenkuer, aperij , apenkuur ; zie Apenkuur.
Sanonte, yr. in het kerkelijke regt , eene overtreding der wet , y olgens welke men geene
geebtelij ke ambten door gave. of gefchenken
mag trachten to veikrijgen; bet verkoopen
of koopen van kerkelijke ambten, simonie.
Snnpel, b. n. eenvoudig, enkel, Hecht, niers
meer dan , simple. Een
folciaat, un
soldat. Simpele wootden, rien .que des
mots. Hij had flechts een hemd aan,
n'avoit sur le corps qu'une simple chemise. —,
zwak van herfenen, onnoozel, fuf, simple,
imbecille, niais , e. Uw broeder is zeer —.
onnoozel, votre ftere est Hen imbecille. ik
wen d — vat het geraas, le bruit reetourdit,
me fait toutner la tete. Hij is —, it est
simple. —, bijw. flechts, blootelijk , simplement, uniquement , seulement, rten que.
Simpelachtig, b. n. een‘oudig, qui a Pair
imbecille, niais ou beget.
Simpelhe , d, y r. fimpelaclitigheid, fufbeid, eenvoudieheid , bekrompenheid van verfland,
Simpellijk , bijw. impel, enkel, niets clan,
alleenlijk ; zie Simpel, bijw.
Sinaasappel, m. zekere vrucht , die oorfpronkelijk nit Sina komt, pomme de chine , f: ;
zie Appeifina.
Sinavaarder, m. feheepskapitein, die op Sina
vaart,
d'un vaisseau qui va a la Chine.
fchip , dat op Sina vaart , vaisseau qui
va a la Chine.
Sindel, m. meest enkel in bet reeery. findelen , findels, afval van uitgebrande fieenkolen ; zie Sintel.
Sinds, voorz. en bijw. federt, van dien tijd
af, federt dien tijd; zie Sedert.
Singel, m. een gordel; (loch enkel gebruikelijk voor den gordel , buikriem van een paard,
sangle , f: — buitenwal van de gracht eener
Mad, contrescarpe, f., chemin, allee , promenade, f. autour d'une y ille , boulevard.
Singelen, b. w. (ik fingelde, heb gefingeld),
omfingelen, omge y en, entourer ; zie Omfingelen. Een paard
sangler un cheval.
Sint ; zie Sinds.
Sint, b. n. dat niet verbogen worth, maar,
cnveranderd (bij R. K. ) voor den
naam bunner heiligen wordt geplaatst,
saint, e. — Paulus, saint- Paul. — Magdelena, sainte Madeleine. —, inzonderheid bij bet benoemen van onderfcheidene
feestdagen der R. K. welke ook bij Protefianten in dagelijksch gebruik zijn, als: —
Jan, le jour de Saint J
Jean, la Saint-Jan.
(bij verkorting voor: la ( fete de) Saint-Jean.
— 1Vlartijn, (in den gemeenen fpreektrant:
Sinte-Marten), /a fete tie Saint-Martin, la
Saint-Martin, le jour de Saint-Martin. —
1Vlichiel , la Saint Michel , la fete de SaintMichel, le jour de Saint Michel.
Sint-Jansbrood, o. caroube, carouge , tn.
Sint-Jansbroodboom, m. caroubier.
Sint-janskruid, 0. mille - pertuis. m.
Sintel, m. meestal enkel in het meerv. Sintels,
Sintelen, afval van uitgebrande .steenkolen,
fraisil, rn. Neem de sintels weg, Itez le
metaalfchuim, afval, chiasse. f.
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sokken, 0, w. ( ik fjokte, heb gefjokt),
keen en weer loopen, aller rei et la;, zie
Omfjokken.
Sjorklamp, m. (fcheepsw.) taquet a yawl e,
taquet a dent; zie iila np.
Sjorren, b. w. (ik fjorde , heb record),
(fcheepsw.) met tfluwen oinwinden , vastmaken , ( van flaand wand ,) amarrer,( van
loopead wand) frappar tine manoeuvre. Een
cintier sin navire.
fchip
Sjnrriug, er. (fcheepsw.) action d'amart er
oil de frapper, f: amarrage. m.
Sjortouw, o. (fcheepsw.) raliereep, ride f.
sjortouwen (aan den ankerring en de touwen ) lignes d'amarrage, f. pl. (,aan de
'floep) haubans ale chaloupe , m. pl. Sjortouwen lo5maken, larguer des amarres.
Siortouwen om te omg'orden , cintrage, m.
Sjouw, yr. zwire last, pesant fardeau, m.
Gij zult er eene — aan hebben , ce sera un
pesant fardeau pour volts. ; fig. (het zal ti
veel rnoeite kosten) it vous coutera b,eaucoup
de peine ; fig. moeijelijk werk , travail peril
corIsle, travail rude, travail difficile,
opgerolde vlag, of andere bundel,
teeken dat men ophuscht urn een ander vaartuig aan bourd te roepen enz.
(fcheepsw.) pavilion rould , pavilion en
bet ne, m.
Sjouwen . o. w. (ik fjouwde , heb gefjouwd),
allerlei zwaar werk dnen of verrigten, fed
re un travail rude, penible, fatigant. —,
b. w. door her ophijschen eener opgerolde
via;, of eenigen anderen bundel, aan boord
roepen, mettre le pavilion en berne. Het
—; zre Sjouwerij.
Sjonwer,, iemand, die zwaar work doer,
celui qui fait toute sorte de travail rude ;
inzonderheid lastdrager op fcheepstimmer.
werven , bevrschter en ontlader der fchepen , enz. ouvrier tr, availleur, manoeuvre,
tanqueur. — nit eenen lister, gabarier.—,
lastdrager in het algerneen, crocheteur, por.
te-faix.
Sjonwerij, yr. fjonwing, fjouwwerk, travail
penible , travail rude , m.
Sipperlippen, 0. w. (ik fipperlipte, heb gelii pperl met bet voorste der lippen proeven, gamer avec le bout de la langue , eprouver du bout des levres.
Sire, m. , titel, welken men aan koningen en
keizers geeft , sire. Si r e, uwe majesteit
words allerondrrdanivt verzocht , sire, votre
mafesti est tres humiderrient supplide.
Sireen , y r. (in de fabelleer ) eene meermin,
van welke de ouden verhaalden , dat zij het
bovenlrjf van eerie vrouw en het onderlijf
van eenen ,sch had, zichin de zee ophield,
en de voorbuvarenden door haar gezang be
tooverde en yerlokte , om in zee te fpringen , sirine; fig vronw met eene verleide
tyke tong, sir ene. Z,j is eene—, c'est une
we're. Zu zingt als eene —, elle chance
comme sine sirene.
Sirenengezang, m. gezang der firenen, ge
eener firene , verleidende taal, chant
d'une sirene ; chant des sirenes, m.
Siring, S p:Inge; zie Sijrusg.
Siroop, zie Stroup.
Sisfen , o. w. (ik fibre, heb geflit), van het
geluid eeniger dieren ; fchnifelen , bijzonder
van flangen , (het beteekent over het alge
meen her geluid, dat bij het uitfpreken
tier S gehoord wordt) siffler. De Hang fist,
le serpent siffle; van bier (in de fpraakkunst
tie fisfende medeklinkers„ les consonnes
Mantes, fi pl. Een fisfend geluid, un son
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siAint.—, van het geluid , dat bijna kokend
water maakt, zingen,razen, fuizen, opborrelen , fremir, bouillonner. Het water kookt
nog met, het fiat eerst, l'eau ne bout pas
encore, elle ne fait quo frernir. —, van het
geluid, dac water bij her vallen op heet
ijzer, op eenen heeten fteen , enz. maakt,
of wanneer men beet ijzer in water dompelt , faire du bruit , petiller. — van bat
buskrusd, false du bruit , —, van kleine
vogels, inorren , Mitten, bourdonner. Her— 2
vbrek in de tistfp raak, le susseyement.
Sisfer, m, al wat fist , tout ce qui siffle, etc.
zie Sisfen. —, fisfertje, bailetje van nat
gemaakc buslsruid, balle de poudremouillefe,
amorce, f:, serpenteau; fig. Het zal wel
met eenen — afloopen, (het zal wel niet
tot daadzaken komen) on n'en viendra point
a des voies de fait.
Skier, m, kleine erwt, cicerole,pois chiche.f.
Sisfing, y r. her fisfen, siifiernent, retillement,
bortillonnement , m. action de siffler, de petiller,, etc.; zie Stolen.
Sits , yr. gedrukt Indisch katoen , (offchoon het
in latere ripen eiders vervaardigcle gedrukte
katoen te onregte ook then naam draagt )
calencar M. indienne , perse, toile peinte
des Irides. flij verkoopt fraaue fitfen,
vend de belles indiennec.
Sitfen , b. n. van fi,s getnaakt, d'indienne.
Een — kleedje, une robe d'indienne.
Sicfenwinkel, m. winkel, waar men firs ver.
koopt , boutique oil Pon vend des indiennes ,f.
Sitspapier, 0. boot papier, dat naar fits gelukt , papier feint, In.
Sla; zie Salade.
Slaaf, m. laj reigene iemand , die zijne vrijheid
mist, esclave, (in het leenftelfel ) serf. iemand
als eenen — beha idelen, traitor q. q enesclay e. lemand tot —molten, rendre q q. esclave,
esclaver, asservir q. q. De olaven,
eigenen van geboorte, les serfs de naiscanco. Dienstbare —, zoo lane bij leeft , sera la
vie; fig: Een zuner driften zijn, (zijne
driften flier kunnen betengelen ,) titre esclave de ses passions. lie ook de zamengefielde woorden Galeiflaaf, enz.
Slaafachtig b. n. aan eenen fla g(' gelijkende,
servile, en esclave, d' enclave. hat yolk
heeft eenen flaafach . igen card, ce peuple
tin caractere servile. —, met den toefland
van eenen flaaf firookende, zie flaafocia.—
bijw. servilement, ors esclave ; zich — gedragen , se conduire comme sin esclave.
Slaa rachrigheid, yr. servilta , bassesse ,
pendance. De — Van zijn karakter maakt
hem verachtehjk , la servilite de son caractere le r ena nzeprisable.
Slaafs, bjw. zie Staaf, ch, biiw.
Slaaf. ch b. n. flaafachti,c,,, servile , en esclave
a' esclave. Een flaarfehe inborst, un caractere servile ,
aan eenen flaaf eigen,
servile. Eene flaaffche ondercianigheid,
une soumission servile. Eerie flaaffche- gehoOrzaamheid, une obdissance servile; fig.
Met flaaffche banden aan iets geklutfterd
zijn, (ten flerkfle aan iets verbonden zijn).
titre fort attache, e, a. q. ch. Eene flaaffche navolging, (eene al te naanwgezettena.
volging, une imitation servile. Een —
juk, (eene willekeurige overheerfching ) une
servitude. Een flaafsche arbeid, (arbeid ,
welke aan dress van eenen flaaf gelukt,) un
travail d' esclave. Deze yertaling is te —,
(al to naauwkeurig, al to letterlijk) cette
bijw.sertraduction a trop de servilite.
vilement.
navolgen , imiter servilement.
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Shafschheid , yr. het these!) zijn , servilite.
Slaag, m. zonder lidwoord gebruikeltjk voor
flagen , als — krijgen , ( geflagen worden, )
etre rosse , e, ou , e. Lie verder op
Slag de uitclrukkingen : flagen geven , flagen
krijgen , enz.
Slaags , bijw. aan den flag, handgemeen, enkel gebruikelijk in de fpreekwijze : — zijn,
( handgemeen zijn) se battre. Ik ben reeds
— geweest met hem, ( wij hebben elkander
reeds geflagen ,) nous none sommes déjà battus eat fors. — raken of worden, (handgemeen worden) en venir aux mains , en venir aux prises. Wij zullen fpoedig — raken, nous en viendrons aux prises en pen de
temps; ( eertijds) vau pas , ter fnee, apropos,
4 point, de sasson. Gij komt hier —, van
pas , von: venez ici justement 4 point, etc.
Slaak , o. zeker gedeelte der Zeeuwsche flroomen, chenal, canal , no. ; zie Kil.
Slaan , b. w. (ik floeg , heb geflagen), een
of meer flagen geven of toebrengen,frapper,
battre. Zie Frapper en .Battre in het
eerfte deel. Hij heeft de kinderen geflagen , (h&j heeft den kinderen flagen geseven , ) it a battu les enfants. Eenen bond
, battre un chien; fpr. w. Wanneer men
eenen hond wil —, kan men altijd eenen flok
vinden , ( wanneer men aanmerkingen op iets
of iemand maken wil , vindt men daartoe altijd eene gelegenheid , ) quand on vent now
un chien, on dit qu'il a la rage. Waarom
1laat gij mij ? pourquoi me frappez -vows?
Iemand dood —, zie Doodflagen. Bont en
blaauw rower de coups; zie Blaauw ; fig.
De lucht —, (een nutteloos werk verrigten,
battre 1' eau, faire un ouvrage inutile. —
in het dammen , (eene fchijf of fchijven
wegnemen) battre. Ilt heb twee fchijven
geflagen , (ik heb twee fchijven weggeno.men of gewonnen ,) raj battu deux dames.
, al flaande of kloppende vervaardigen ,
flapper, battre, Geld —, frapper ou battre monnaie. Eenen gedenkpenning —,
frapper sine medaille. Vuur —, (door op
eenen zoogenaamden vuurfieen te flaan met
een Baal vuur voortbrengen , ) battre du
fen, battre le briquet , (pour en tirer
feu). Olie —, (dlie uit olieacbtige zaden
halen , meestal door flaan) faire ou pressurer
de I' huile. Touw , ( touw maken ,) zie
Touw. Ridder —, (ridder maken , dewij1
zulks met eenen flag van den degen plagt te
gefchieden ,) zie Ridden. fpr. w. fpijkers
met koppen —; zie Spijkers. Van hier: zijn
water —, ( auders zijn water mafflaan ) zie
Wateren ; in de laatfle beteekenis ; (verouderd : Eene ader —, (aderlaten) faire tine
saignie ,saigner.) Slaan , geluid doen geven ,
battre. De trom —, door — de trommel
roeren , battre la caisse, battre k tambour.
Met flaande trom ; zie Slaande. De pauken —,
battre des timbales. De luit
jouer du
litth; fig. De trompet ( op de trompet
fpelen of blazen ,) jouer de la trompette.
Van hier : De reveille —, battre la diane.
Alarm —; zie Alarm. De'maat
battre
la mesure.
flagten , tuer. Varkens —,
tuer des cochons. Osfen tuer des boeufs.
- , verfiaan , battre. Den vijand —, battre ennemi. Den vijand op de vlugt flaan,
mettre Pennemi en fuite.
dooden , tuer.
vervaardigen , daarftellen , als: Eene brug
—, dresser fin poet. —, in verfcheidene andere betrekkingen , ale : Geloof aan lets — ,
(geloof aan lets hechten , gelooven), zie
Geloof. De hand aan lets
, (lets begin-
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nen te behanclelen .) mettre M main a q. ch.
De handen aan het werk — , (een werk beginnen) mettre la main 4 P ouvrage; figDe laatste hand aan een werk —, (een werk
afmaken of voltooijen ,) mettre la derniere
main a un ouvrage. Aan flukken —,
( door flaan breken of verbrijzelen,)briser,
mettle en pieces. Aan het kruis (of
klinken , kruifigen ,) mettre en croix, attacker a la croix, crucifies . . De handen aan
iemand —, (iemanci pakken of vatten) prendre ou saisir q. q. De handen aan lets —,
( jets aanraken ) toucher a q. ch., toucher
q. ch. 1k heb er geene hand aan-geflagen ,
je n'y ai pas touché. Door eene teems
—, (doorzijgen ,) zie Doorzijgen ; fig.
Door de billen —, Door de keel —,
(doorbrengen , vervreten , verzuipen ,)
ddpenser, gaspiller. In den wind — ,
(iets niet achten , zich om iets niet
bekommeren ,) ne pas se soucier, nigliger,,refeter. Iemand in boeijen , (iemand
de boeijen aandoen , ) -enchamer q. q. , mettre q. q. aux fens. Eenen paal in den grond
—, fisher un pien en terse, enfoncer
piers en terre. Eenen fpijker in den moor
chasser un clots dans la muraille. Wijn
in vaten —, entonner du 'y in. Eijeren in
de pan —, battre des oeufs. Iemand met
de hand —, frapper q. q, de la main. 1emud met eenen flak — ,,frapper q. q.
un bdton. Iemand met vuisten , battre q. q. a coups de poing. Iemand met
blindheid —,aveugler q. q. In fiukken —,
briser, mettre par pieces, fig. Hij is in
zijne wick geflagen , (hij is verlegen , hij
weet zich niet te helpen , ) it est a quia.
Iemand in het aangezigt flaan, donner en
souifiet a q. q. Met de pest — (of bezoeken), zie Bezoeken. Het oog naar boven
(naar boven zien ,) lever les yeux vers
le ciel. Iemand om de ooren (iemand
wat om de ooren geven) , donner sus lee
oreilles a q. q. Eenen mantel om het lijf
— (eenen mantel omdoen) envelopper
dans un manteau. Eenen dock om het hoofd
—, (eenen dock om het hoofd doen ,) Penvelopper la tete dans un mouchoir. Iemand
de armen om den hall
(iemand omhelzen ,) embrasser q. q. Eenen fchoen op de
leest
, monter sin soulier sus la forme.
Het oog op iets —, fixer ses regards sur
q. ch., regarder q. c
Acht op lets —;
zie Acht. ( fpreekw.) Den fpijker op den
kop
, (het raken of trefren , ) zie Spijker.
Zich op de burst —, se frapper la poitrine.
De riemen op den grond
(fcheepswoord)
nager 4 sec. Den aftogt —, battre la retraite. De beugels om de ra —, encoquer.
De charge —, battre la charge. De vergadering —, battre Passemblee. Den pompflag
battre pour la pompe. De zeilen
tegen
den mast , les voiles fouettent le mdt. Een
touw om een fink hout
chabler.
armen over elkander — , croiser les bras.
Eene brug over eene rivier
jeter en
pont sus- fine riviere. Den vijand uit het
veld —, battre , vaincre ou (Vain Pennemi; fig. Iemand nit het veld —, (iemand
tot zwijgen brengen) fernier la bouche 4
q. q., reduire q. q. au silence. —, o. w.
frapper, battre; inzonderh. van paarden
ezeis, enz. achteruit
suer. Dit paard
ilaat , wees voorzigtig , prenez garde , cue
cheval rue. Van fommige vogelen , zingen ,
chanter. De nachtegaal flaat , le rossignot
chante. De Wachtel ilaat , fa caille coupTtt
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4aille, ea carmine klappen, als: Dit geweer

llaat geweldig, ce fusil fait un bruit terrible.
— van eene klok 7 sonner. De klok flaat,
Phorloge sonne. De kbk flaat acht uur,
Phorloge sonne hui: heures. Het flaat tier
uur, it sonne dix heures.Het heeft twaalf uur
geflagen, (bij dag ,) midi a sonne, est sonne (bij nacht ,) minuit a sonne, est sonne.
Als het twee uur geflagen heeft, quand
deux heutes seront sonnies. Het zal aanItonds vier uur — , it va sonner quatre heures, quatre heures vont sonner. Tan het
zeven uur floeg, a sept heures sonnantes.
—, van den pols, van het hart, battre.
Naar iemand
, potter un coup a q. q.;
fig. Naar iets (naar iets gisfen,) devitier; spreekw. Hij flaat er naar, als de
blinde naar het ei; zie FL Met de vierbattre des ailes.
ken of vleurls
betrekking op iets hebben ,)
Op iets
avoir rapport a q. ch. Op een aanbeeld —,
rapper sur un enclume ; (fpreekw.) 1k zal
f
nog dikwijls op dat aanbeeld (ik zal
nog menigmalen op die zaak terugkomen);
zie Anbeeld. Met den kloppfr op de deur — ,
rapper a la Porte avec le marteau. De
fgolven
— tegen het fchip, les Hots se brisent contre le vaisseau. —, met zijn , enkel
in verband met eenige voorzetfels. Door
de vijanden heen (zich al vechtende
eenen weg door den vijand banen) se faire
jour d travers les ennemis ; s'ouvrir un passage. De blikfem is in het huis geflagen
le tonnerre est tombe sur la maison. De
fchrik is hem in de leden geflagen (hij beefs
van fchrik) it tremble de frayeur. Htj floeg
op den grond, (hij viel op den grond)
tombs par terre. Het kind floeg met het
hoofd op eenen Been, (het viel met het
hoofd op eenen Been,) l'enfant se donna de
la tete contre une pierce. De damp floeg mij
op de borst, (de damp deed mij bijna ftikken) la vapeur m'a presque suffcque. Hi)
floeg met het hoofd tegen eenen boom,
se donna de la tete contre en arbre. De
vlam flaat uit het dak, la flamme sort par le
toit. Van den weg — ^ (van den weg afgaan,) quitter le chemin. Zie verder de
zamengestelde woorden Aanflaan, Afflaan,
Doorflaan, Inflaan, Nederflaan, Opflaan,
Overflaan , enz.
Slaan , o. action de frapper, de battre , f.
battement , tn. Het — van den pols, lapulsation. Het — der paarden, la made ou
le regimbement des chevaux. Het van den
nachtegaal , le chant du rossignol.
Slaand , e. (tegenw. deelw. van Slaan ,) —, b. n.
die of dat flaat , battant, e. sonnant, e. als:
1VIet flaande tram nit eene flad gaan, sortir
d'une ville tambour battant. Fen horlogie
dat de uren met flaan aantoont, une montre
uurwerk , une montre,
4 repetition. ,Een
tine horloge sonnante. ftraffend , kastijGods
flaande hand, la
dend, qui chdtie.
main vengeresse de ,Dieu, la punition divine.
Slaap, m. de ingedeukte holligheid aan weerskanten van 's menschen hoofd, naast de
wenkbraauwen , tempe, f. De flapen der
paarden , les larmiers.
Slaap, nachtrust , vaak, die foort van rust,
welke men gemeenlijk des nachts geniet,
wanneer men bewusteloos nederligt , sommeil, somme. AANMERKING. Beide wool.den worden'met onderfcheid gebruikt. Sommeil drukt eigenlijk den toeftand uit in
welken men is 2 wanneer men flaapti °look
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de lust tot flapen; en sommebeteekent yam,.

namelijk den tijd, gedurende welken men
flaapt. Fen geruste
un sommeil tranEen zachte
un sommeil doux.
Een ligte
un leger somme. In zijnen
eerflen —, a son premier somme. In eenen
diepen liggen, vast flapen ,, dormir d'ues
profond sommeil. De — overweldigde hem,
il frit actable ou abattu du sommeil. 11c
kan niet meer van den —, je n'en puis plus
de sommeil. De —, rust, der planten, le
sommeil des planter. lk zal geenen gerusten
hebben, je ne dormirai point de bon somme.
De — is het beeld des doods , le somwell est l'image de la mort. Ik kan den —
niet verdruven , je ne puis m'empicher de
dot mit'. In munen eerflen h mon premier somme. Een flaapje doen, faire un
petit somme. In — vallen, in — rakers , in
— konten , den — vatten , s'endormir. Een
kind wiegen , om het in — te kriigen , bercer un enfant, pour Pendormir. Een kind
in — wiegen , endormir un enfant en le
bercant ; zie ook Wiegen. Weder in —
brengen , rendermir. In den — fpreken,
parler en dormant'. Dit den — wekken,
reveiller du sommeil. De — , voedt , qui
dart dine; fig. Iemand uit den — wekken,
(nit eene bedwelming opwekken,) reveiller
q- q. de son assoupissement„ verdooving
van eenig deel des ligchaams, engourdisse'tient , m. lk heb den — in het been, ma
jambe est engourdie; zie Verdooving.
Slaapaard. ,
een lief hebber van fiapen , Swap.
kop , druiloor, dormeur.
Slaapachtig, b. n. flaperig, tot ilaap geneigd,
flaaphebbend , qui a sommeil.
Slaapachtigheid, yr. flaperigheid, trek om te
flapen, etri,ie de dormir.
Slaapader,, yr. veine temporale.
Slaapbaas , m. iemand, die flapers houdt, late
(qui loge et nourrit des garcons de metier,
des matelots, etc.) bourgeois.
Slaapbank , vr, foort van rustbauk om op te
flapen, couchette.
,
Slaapbed, o. tegenflelling van dekbed, ender.'
bed, lit de dessous , m.
Slaapbeen 0. been aan den flaap van het hoofd,
os de la tempo , m.
Slaapbol, m. • het zaadhuisje van eenen maw.
kop , uit welks zaad men flaapwekkende mid.
deken vervaardigt, heul , maankop , pavot,
tete de pavot. Het geflacht der flaapbollen,
les papaveracees, f.
Slaapdeken, yr. beddedeken, deken waaronder
men fiaapt, couverture de lit. m. en
vr. fig, flaperig mensch , druiloor, homme
lent, m., lendote, m. et f.
Slaapcieun, m. flaaplied, deun om de kinderen
in flaap te wiegen , chansonnette, pour
faire endormir les enfants ,f.
Slaapdoek , m, doek, welken men in den fiaap
om heeft, nachtdoek , cravate de nuit, f.,
mouchoir de nuit, m.
Slaapdrank , m. ilaapwekkende drank, potion
somnifire, soporifere ou soporifique, opiade, assoupissante f. , soporatif, dormitif, m.
Slaapdronk , m. dronk voor het naar bed gaan,
coup qu'on bolt avant de se toucher.
Slaapdronken , b. n. dronken van flaap, accae, de sommeil, assoupi, e.
ble,
Slaapgeld , o. hetgene men voor zijn nachtle.
ger betaalt , argent qui Pon paye pour le gite,
niet 'beta.
la couche e f. Hij koncle zijn
n'avait pas de quoigite.
payer son
len ,
Slaapgod, an. god, des ll aaps , diets du sap
-,Morphie.
Slaap-
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Slaapgoed, 0. hetgene men in den flaap aanheeft; zie Nachtgoed.
Slaapjak , o. jak , dat men des nachts aan heeft ;
zie Nachtjak.
Slaapje, o. verkleinw. van flaap ; inzonderh.
middagflaapje, meridienne, f. Een — houden , een — doen faire la meridienne,
dormir Papres-dinee.
$laapkamer , yr. kamer , waar men flAapt ,
chambre a coucher,, a dormir. In een klooster, gasthuis, dortoir, m.
Slaapkameraad , m, iemand, die bij eenen anderen in het zelfde bed flaapt, compagnon
de lit.
Slaapkoets , yr. foort van rijtuig, waarin men
gemakkelijk flapen kan, dormeuse.
Slaapkoorts, yr. (bij de geneesh.), :P yre soporeuse.
Slaapkop, m, en yr. fam. flaperig mensch,
dorrneur,, no., dormeuse, f.
Slaapkruid, o. kruid , hetwelk flaap verwekt,
herbe somnifere.
argemone. Slaapbilfenkruid, endormie, f:, opium. m.
zie
Slaapmiddel.
Slaaplakea, 0. bedcielaken , taken, drap de
lit , drap,
Slaapleer, yr. (in de geneesk.) hypnologie.
Slaaplied, o. flaapdeun, lied, om de kinderen
in flaap te zingen ; zie Slaapdeun.
Slaaplust, vr. envie de dormir.
Slaapmakend, b. n. flaapwekkend, den flaap
bevorderend ; zie Slaapwekkend.
Slaapmiddel, o. middel om flaap te verwekken , remede dormitif, soporatif, somnifere
ou soporifere hypnotique, m. , un 5°mm:fere, soporatif, dormitif Een — innemen,
prendre tin dormitif; zie Slaapdrank.
Slaapmuts , , vr. nachtmucs, bonnet de mit,,
m.; fig, druiloor, lendore, m, et f.
Slaappil, vr pillule soporative, dormitive.
Slaapplaats, yr. plaats , waar men flaapt , lieu
ou Pon se couche, m., couchie, f , logement , glte, m.
Slaaprok , m, zeker bekend kleedingfluk, robe
de chambre,
Slaapfiroop of nroop , yr. sirop somnifere,
Slaapflagaderen , vr. meerv. (in de ontleedk.)
(artêt es) carotides.
Slaapfpier, yr. fpier die tot de flapen van het
hoofcl behoort, muscle temporal ou crotaphite, m.
Slaapftede , vr. flaapplaats, plaats of fte8 waar
men flaapt ; zie SlaapPlaats.
Slaapfter , vr. zij , die slaapt , dormeuse. De
fchooue — in het bosch , la belle dormeuse
au bois.
Slaapvertrek, o, flaapkamer, chambre a coacher, , (in een klooster en gasthuis , ) dortoir, m.
Slaapverwekkend, b. n ; zie Slaapwekkend.
Slaapvrouw,, vr. vrouw, welke flapers houdt,
hetesse (du lieu ou l'on couche).
Slaapwandelaar,, m. iemand , die in den flaap
opftaat , somnambule.
Slaapwandelaarfter, yr. vrouw, die in den
flaap opflaat, somnambule.
Slaapwekkend, b. n. flaapmakend, flaapverwekkend , sommpre, soporatif, we, soporifere. Een — middel ; zie Slaapmiddel,
Slaapdrank.
Slaapwerend, b. n. den flaap verdrijvend, tegen den flaap, anthypnotique.
Slaapzaal, y r. zaal, waarin verfcheidene per° fonen flapen, dortoir, m.
Slaapziek, b. n. met eene flaapziekte behebt,
lithargique, soporeux , se; carotique.
Slaapziekte, vr. flaapzucht, zekere ziekte,
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waarin men fchier altijd flaapt, maladie soporeuse, llthargie, f., coma, m. Groote—,
carus,m. Aanvallen van —, acces lithargiques. Wakende —, (in de geneesk.), sommeil
vaillant , m. typhomanie , coma vigil, m.
Slaapzucht ; zie Slaapziekte.
Slaapzuchtig ; zie Slaapziek.
Slab, vr. flabbe, flabbetje, flabbedoek, een doek,
then men een kind voorbincit. , opdat het zich
onder het eten , of anderzins, niet bemorfe,
kwijldoekje, bavette.
Slabak ; zie Saladebak.
Siabbakke , vr. fukkelaarfter, traag vrouwmensch , lambine.
Slabbakken, o. w. (ik flabbakte heb geflab:bakt) , verflappen , verflaauwen , verminderen, diminuer,, tomber en decadence. De
wind begint te , le vent commence a diminuer. —, flap te werk gaan, flaauw handelen, lambiner.
Slabbakkerij, yr. fukkelarij, traagheid, iambinage , rn., action de lambiner.
Slabbe ; zie Slab.
Slabbe yr. verfche haring, hareng frais,
Slabbedoek, m.; zie Slabbe.
Slabben , b. w. (ik flabde, heb geflabd) van
dieren , honden , herten , enz. drinken, zuipen, tapper. — , o. w. dunne fpijs bij het
eten op zijne kleederen laten vallen, se
salir (en mangeant).
Slabber, m.( outings ) kleine haringbuis , slabre.
Slabberen, b. w. (ik flabberde, heb geflabherd) zie Slobberen.
Slabbing, yr. de daad van flabben, action de
lapper.—, action de se salir (en mangeant)
(fcheepsw.) fourrure , f. (de cable).
Slabdoek ; zie Slabbedoek.
Slachten, o. w. (ik flachtte, heb geflacht),
gelijken , fessembler. Ik flacht u niet , je
ne vous ressemble pas. Ik flacht u wat, (boortend voor: dat is uwe wijze van doen) c'est
votre maniere d'agir; je ne fais pas comme
vous faites.
Slag, o. foort, geflacht, sorte, espece, f ,
genre, m., maniere, f. Wat — van vogels
is dat? quelle espece d'oiseaux est cola?
Slag, vogelknip , vr. tribuchet, m.—, duivenzie Duivenflag.
diep wagenfpoor,
orniere, f:
Slag, m. verwekking van geluid, of het geluid zelf2 als: De — van een kwartel, le
courcaille d'une caille. De flag van eenen
nachtegaal, van eenen vink, enz. le chant
d'un rossignol, d'un pinson, etc. Deze nachtegaal heeft eenen fraaijen ce rossignol
chance bien. De van een geweer, le coup
d'un fasil. De — van den donder, le coup
tin tonnerre. — van eene klok, coup de cloche. Met den — der klok , a Pheure sonnante. Het is op -7- van den , dix heures
vont sonner,, it est pros de dix heures. Deze
klok heeft eenen fchoonen cette horloge
sonne tres-bien. — van de trommel, coup de
tambour , rn., action' de battre la caisse, f.
— van de maat, action de battre la mesure , f geluidgeving door op iets te
flaan , coup. — kronkeling van lets, dat ona
een ding geflalen wordt, 'als; Jk floeg het
touw er two flapen om, je ?MS la cord
deux fois autour ; fig. Eenen — om den
arm houden, eenen
om den elleboog
houden , (eene achterdeur openhouden) zie
Achterdeur.
klap , coup. Een —'met de
vuist, en coup de poing;fam. gourmade.
zie Vuistflag. Een — met eenen ftok, un coup
de baton; zie Stokflag. — foot, bons,
percussion, f
verlies, ramp, coup, ichec,
Tttz
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malheur. Op (klokfiag) van twaalven , Slagaderliik , b. n. tot eene flagader behoorertk
sur le point de midi. Een — met eenen
de, arteriel , le. — blued, sang. artet , rn.
zamengedraaiden zakdoek, met een aalsvel, Slagaderopening , yr. het openen eener flagmet eene zweep , en dergelij ke, une anguil.
ader , artdriotomie.
lade. Ben — van een paard, une ruade. Slagbal, in. bal, welke geflagen wordt ;
Een — om de ooren, tin souffiet. lemand
Kolfbal, Kaatsbal.
flagen (Haag) geven , donner des coups a Slagbed, o. verenbed, bed, dat opgeflagen
4..q., rosser on etriller q. q. Slagen ( flaag)
worth; ( wenig gebruike el j k ,) lit, us, torte,
krugen, recevoir des coups, titre ettille, e,
ou couette, f.
ou roué , e, fig.: Iemand met den — waar- Slagboeg , m. de wending des boegs , bordee. f.
fchuwen , surprendre q. q. — houten (bij
Goede bord qui ailonge, Goede —,
het dorfchen, enz.) battre tour a tour.
met eenen zwaai, bonne bordee, f. Dot
Zijnen — waarnemen, (de gelegenheid wearvalt in zunen (dat komt hem goed van
nemen, van de gelegenheid gebruik maken),
pas ,) cola lui went been a propos. Dat
saisir Poceasion, prendre bien son temps.
was eene — voor hem , dat was eene gelukkige
Den — van iets hebben , (met iets goed to
voor hem,) cela lui idussit,
regt kunnen,) titre adroit, e, a q. ch., se
avant tin
connaitre 4 q. ch. Den — van lets kreigen, Slagboom, in. boom of balk, die nccrvalt of
(iets leeren ,) apprendre q. ch. Dat is er
neergelaten worth, bat Hire 5 barricade,
de regte — van , (dat is de regte man:er,)
burs e boss, —, (fcheepsw.) meerv. flage'est la vraie methods. Slagen doen, (kwinkboomen , fiaketfels, estacadei, f: pl. —
liagen voor den dag brengen , ) dire des bonsdwars door eeue rivier,
f.
*lots. Ergens eenen — naar doen, (naar Slagbosch, o. velbaar bosch, bosch dat geiets gisfen ,) dei'enir ou conjecturer en gtos.
veld kan of moet worden, bois qui pent ou
Eenen goeden flag, geluk (in het ipel)
dolt due abattu, m.
doen, faire un raccroc. Eenen — in lets Slagdeur, vr. kleine deur in eerie andere,
doen,) in den gemeenz. fpreektr.) veel van
fchafgat, guichet, rn.
valdeur,, trappe.
jets eten , gebruiken, enz.) manger ou
Slagdrempel, m. drempel eener finis, seuil
penser beaucoup tie q. ch. Op den — kod'ecluse, seuil d'une Ocluse.
men, over — komen , (van pas komen,) Slagduif, vr. duif, welke zich in een duivenvelar a ,propos. Op zijnen — komen, op
flag ophoudt, pigeon de voile; e, m.
— geraken of taken, op — komen Slagel, m. groote houten hamer, flei, fleeg,
of rakers, (fortuin maken,) avoir du succes,
flegge, ilegel, maillet , battoit.
aire fortune; (zijn doel bereiken, flagen ; Slagen, 0. w. (ik flaagde, ben geflaagd), zija
fzie
Skagen. Zonder — of Hoot, (zonder
verlangen vervuld kiejgen , zijn doel bereieenige gewelddadigheden , zonder moeite ,)
ken, teussir, avoir du succes, prosperer.
sans coup fórir, sans combattre, sans WTIgelukken, tot thud komen, reussir.
cilia. De — van den vuurpijl, ( het geheim Slager, m. al, wee Haar, esikel in de zamender zaak,) le secret de l'affaire. geftellingen Blikflager, Doodflager, Goudflager,, lIarpflager, Hondenflager, Kopervecht, bataille, f., combat , tn., action,
yournde , f. — leveren, donner une batailflager, Lijullaget , Luitilager, Olieflager,
, donner un combat; zie Leveren. Een beflisReepflager, Touwflager, Trommelflager,
enz.; zte deze Woorden inzonderh.
Iende —, une bataille decisive. In den — blij-ven, (op het flagveld omkomen , fneuveal , wie beesten flagt , flagter, vleeschhouwer, boucher. — die met eene vleeschJen ,) titre tui , e, sur le champ de bataille;
fig. (omkomen, bet leven bij jets infchiekraam flaat , italier.
nederlaag, defaite. f. —, Slagertj, yr. flagerswinkel, plaats, waar ge.
-ten .) perir.
711.,
flagt worth, boucherie.
madeel, verlies, coup, tnalheur,
Slagersbank, yr. bank van eenen flager, &al
perte considerable, f. Dat was een garde
on Otati de boucher, m.
.c'etait un coup et uel un coup rude. —, beroermunthempel, coin. —, Slagersbijl, yr. bij1 van eenen flager, hache^
-te „..apoplexie ,f.
tie boucher.
van den pols , pulsation ,f. battement de pouls,
Slagershond, m. ma'am
vs. —, van het hoofd, flaap, temp f.
zegen den grond, enz., val , chute, tom- Slagersknecht , m. knecht van eenen flager of
—,
flagter, garcon boucher ,
bee, f. —water, batonnie d'eau,
dram, kronkeling in een touw, enz. , co- Siagersmes , 0. Ines van eenen flager of flag(fcheepsw.),
als
:
—
over
—
zeiter, coupau de boucher, m.; zie ook Slagtquet
vlijm.
len , courir a petites bordees. roncloni
of in de beting, tour- de bitte, tour de ed- Slagerspriem , m. priem van eenen flager of
flagter, fusil de boucher; zie Priem.
ible. — van bet fchip , cite sons le vent.
— van het touw om het braadfpit, tour du Slagersvrouw , yr. vrouw van eenen flager
femme d'un boucher, houchere.
cable autour du yireveau. Spreekw. — van
den molen hebben, (half gek zijn) avoir Slagerswinkel, m. flagerti, boucherie, f.
Siaghorlogie , o. flaand horlogie, horlogie dat
vn coup de hache.
flaat , montre sonnante, f.
Slagader, y r. groote ader, polsader, artere.
Groote—, (in de ontleedkunde) aorte. De Slaghout, o. driekantig brandhout, om de
twee groote flagaderen , die het bloed naar
vaten in bet ruim to ftuwen, paille d'arriImage , f. , waarmede bet vlas en de hende herfenen leiden , carotides.
Slagaderbloed, o. bloedin eene flagader, flagnep geflagen wordt, ook (bij fchoenm.)
sang
arteriel,
m.
espade,
f.
aderlijk bloed,
Slagkooi, yr. vogelflag , vogelknip, knipkooi,
Slagaderbefchrijving, yr. acteriographie.
trebuchet, tn.
Slagaderbuis, y r. canal arterieux, m.
Slaglantaren of flaglantaarn, vr. lantaren,
Slagaderig, b. n. arterieux, se.
waarvan men zich bij eenen flag (zeeilag)'
Slagaderbreuk, yr. breuk eener flagader, ayebedient fanal tie combat , m.
vrisme , m. anevrose, P.
Slaglijn
,
yr. bij timmerlieden , eene
S lagaderbreukig , b. n. tot eene flagaderbreuk
welke, met krijt , enz. beftreken, dient, out
behoorende , anivristnal, e.
eenc
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eene ftreep op hour te maken, wanr hetzel.
les victims; fig. degene, die door eenen
ye doorgezaagd moet worden , cordeau
tiran op eene gewelddadige wijze om het
tnarquer le Bois qu'on vent scier.
meerv.
leven wordt gebragt, of die in den ftrijd
hagltjnen, (fcheepsw.) garcettes.
noodeloos worth opgeofferd, victime,1.—,
Slagnet, o. zeker net, om vogelen te vangen, ' voorwerp van eene , door eenen anderen verfilet a deux battants pour prendre des oi- - oorzaakte ramp, victime, f. Het — van
seaux, m.
den toorn eens anderen worden , (om eenen
Slagorde, yr. orde, welke de troepen bij
anderen lajdeno devenir la victime tits reseenen flag houden, otdre de bataille, I9
sentiment d'un autre. Wacht u , gij zult er
— feint-en, in — ftellen, rnettre en batailhet — van zijn , gardez-vows,vous en serez
le, ranger en bataille.
la victime. Hij is het — van deze vereffeSlagpen, yr. pen , waarmede een vogel flaat,
fling gewee,t, (hij heeft bij deze vereffeeenen vlerkflag geeft, gtosse plume de Palnine het incest geleden ,) II a itd la victile. — van roofvogels , penne ; fig. zijne
me de cot accommodement.
flagpennen zijn hem uitgetrokken ; (men Slagtofferande , yr. block offer , sacrifice sanheeft zijne magt gefnuikt ,) on lui a rognd
giant , in. oblation.
ses ailes ; on lui a Ste son plus grand pou- stagtplaats tuerse M. ook waar de (lagers de
voir.
ingewanden van beesten zuiveren, ichaudoiS lagplaat , yr. frappe-plaque, m.
re ; zie Slagthuis.
Slagregen , m, zware regen , geweldige regen, Slagttijd, m. tijd wanneer men ilagt , temps
onside, go osse pluie , f.
oh l'on tue des boeufs, etc. (Novembre)
Slagt, vr. het ilagten_, als: Aan de — zijn, Slagtvee, o. %Tee, dat voor de flagt beflemd
(met de flagterij bezig zijn,)faire provision
is, bites de boucherie , f. pl.
de viande. —, het geflage, provision de Slagtvlijm, o. en yr. vlijm van eenen flagviande.
ter , lancette tie boucher. f.
Slagtand , m, bij fommige dieren , enz. tand, Slaguurwerk , o. flaand uurwerk, horlogesonwelke buiten den mull uitfieekt , en waarnante, f.
rnede zij zich inzonderheid verdedigen , (van Slagvaardig, b. n. gereed om te vechten,
waar de Franfche naam ) defense „r. —en
pret, e, a combat,tre.
bij Wilde zwijnen, les limes , f les grés.
Slagvealer,, yr. grosse plume de Palle, penne ;
Slagtbaar, b. n. gefchikt om geflagt te worzie Slagpen.
den, propre a etre
e. triable.
Slagveld, o. veld waar een flag geleverd
Slagtbank, yr. fiagersbank , ital de boucher,
wordt, champ de' bataille, m.
in; fig. flagting, bouchetie. Ter — leiden Slagwerk, o. sonnerie. Aan het — van tit
op de — brengen, mazer a la boucher ie.
horologie is iets te herftellen , it y a q. ch.
Slagtbeest , o. beest, dat geilagt zal worden ,
refaire a la sonnerie de cette montre.
bite de boucher ie. 1
Slagwind, m, (fcheepswoord) vent dchars.
Slagtbijl , vr. flagersbijl, hacize de boucher.
Slagzijde , y r. (fcheepswoord) faux cite d'un
Slagtbriefje, o. briefje , waarop het veilof
navit e tn. — over ituurboord tnaken, plies
worth gegeven, om een beest te molten
le cote' du tribord, carguer a stribord.
flagten, billet qui ports permission de tuer Slagzwaard, o. lang zwaard, dat men in beiLane vache, un boeu.f,
cochon, etc. m.
de handen neemt, longue epee a deux mains,
Slagten, b. w. (ik flagtte, heb geflagt), vee,
f:, cspadon,
— der ouden, estramafon,
ter fpljziging dooden, tuer. Een varken —
Daarmede houwen, estramaconner.
tuer , egorger un cochon ou en pore. —, Siak ; zie Siek.
een voorraad van vleesch opdoen, faire Slaken, b. w. (ik flaakte , heb geflaakt), ontprovision de viande.
binden, losbinden, delier, detaches, elarSlagter, m , flager, vleeschhouwer, beenhak.
gir, relticher, relaxer. De zeilen
ker ; zie Stager.
ler (les voiles). Iemancls boeijen
reSlagterij ; zie Slag;ng en Slags.
ldcher q. q. ; relaxer q. q.
Slagtersbank ; zie Sla,gersbank.
Slakhoorn , zie Slekhoren.
Slagtersbul; zie Slagersbul.
Siakhoutboom; zie Siekhoutboom.
Slagtersknecht; zie Slagersknecht.
Slaking, vr. bet ilaken, de losiatjng, action
Slagtersmes; zie Slagersmeo.
de aelivrer, de reldcher, de relaxer; deliSlagterspriem; zie Slagerspriem.
vrance, relaxation, f., elargissement, m.
Slagters yrouw ; zie Siagersvrouw.
Slakkegang ; zie Sleltkegang.
Slagtgeid, o, geld, dat men voor het flagten S l akkendrieblad; zie Slekkendrieblad.
van een beest moet betalen , tuage ,tn.
Slakkeuklaver; zie Slekkenkiaver.
Slagthuis, o, huis, waar geflagt worth, tu- Slakkenfteen; zie Slekkenfteen.
erie , boucherie ;fig. boucherie , abatoir,
Slakrop; zie Kropsalade.
Slagting, yr. het flagten, tuerie , boucherie; Slalepel, m. lepel, welken men bij het toebeEr word eene groote (geweldige) — aanmitten der falade gebruikt, cuiller a salts-gerigt , it se fit rine grande bouchetie, (en
de , f.
grand carnage , massacre) dans ce combat. Slamand , y r. mand voor falade panier a saSlagtloon , o, loon , dac een {lager ontvangt
lade, in.
voor het flagten van een beesc van iemand ; Slampampen, o. w. (ik fiampampte, heb gezie Slagtgeld.
flampampt).; zie Slempen.
Slagtmaand , vr, naam van dezelfde maand des Slampamper, m. iemand, die gewoon is te
jaars, waarin men over het algemeen gewoon
flampampen; zie Slemper.
is te flagten, Novembre , moss de Novernbt e. Slampamperij , y r. flemperij , flempen, fmulIlt zal op den zevenden vats — komen, fe
len ; zie Slemperij.
viendrais le sept Novembro.
Slampampfter, y r. zij , die gewoon is te flemSlagtmes, o. flagersmes, fiagtersines, couteau
pen ; zie Slempfter.
de boucher , m.
Slang, y r. een bekend flag van kruipend geSlagtoffer, o. offer van een geflagt beest,
diem , Serpent, tn. Water—, couleuvre
victime f: De plaats waar men flagtoffers
sPeau , serpent aqualique. Ratel—, cow.
doodde , le lieu oh l'on tuait ou dgorgeait
louvre 4 colier, serpent 4 sannette.
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Eene jonge tan serpenteau Een gebroed jonge flangen, een nest vol jonge flangen, une couvie de serpenteaux.
De beet eener--, la morsure d'un serpent. Eijerleggende — van eenen voet lengte. , orvet, tn. Verfteende( bij de
munwerkers) ophiolite, m. De oude —,
(in den bijbelftijl, de duivel,) le diable;
fpreekw.; zie Schuilen. Eene — in zijnen boezem koesteren , (eenen fnoodaard
weldoen ,) rechauffer un serpent dans son
sein.
loopend vuur in eene mijn , saucisse. — van eenen distilleerketel, serpentin, m.
Buis eener brandfpuit, boyau ,
zeker vuurwerk voetzoeker, serpenteau. —, (in de flerrek.) zeker fterrebeeld; ook waterflang, hydre. —, (in de
wapenk.), bisse, f., givte, m.
Slangachtig , b. n. naar eene Jiang gelijkende ,
gut -ressemble a un serpent , qui tient du serpent.
Slangenbefchrijving, yr. (in de nat. gefch.)
ophiologie.
Slangbrandfpuit , yr. brandfpuit met eene Clang;
(zie Slang), zie Slangefpuit.
Siangebalg,
balg, d.
vel eener flang,
flangevel, depouille de serpent , f.
Slangebeet, m, beet eener fiang, morsure de
serpent, f.
Slangegras, o. serpentin,
Slangegift , o. gift of vergift eener flang,
venin de serpent, m.
Slangehaar, o. haar eener flang , chevelure
de serpent, 1.
Slangehoofd, o. hoofd eener flang, flangekop ,
tote de serpent, f. zeker kruid, vipdrine, f:
Slangehuid, yr. huid eener flang, flangebalg,
flangevel,peau tie serpent; zie Slangebalg.
Slangekop; zie Slangehoofd, te'te de serpent, f.
Slangekromte , yr. (in de meetkunde) , serpenternent,
Slangekruid, o. (in de kruidkuncie)zeker gewas, viperine commune , serpentant e, f. herbe aux viper es, f:
Slangelijn, yr. flangswijze lijn, ligne sineuse.
Slangemond, in. mond eener flang, bouche de
serpent, f.
Slangenaanbiddet, m. (in de godsdienst 5)
ophiolatre, serpenticole. Slangenaanbidding,
vr. ophioldtrie.
Slangenaard,
geflacht of foort van flangen,
genre, espece, sorte eu race de serpents ,f.
Slangendrager, in. (in de fterrekunde) serpentatre.
Slangenei, o. ei eener flang, oeuf de serpent, in •
Slangeneters, m. meerv. degenen , welke zich
met flangen voeden, ophiophages.
Slangengeblaas, o. geblaas of gefchuifel der
flangen, siifiement des serpents, m.
Slangenhout o, zeker hout , dat tegen den
'
beet der flangen
dienflig wordt geacht,
Bois de couleuvre, tn.
Slangenkruis, o. croix givree, f.
Slangenmos, 0. zekere foort van mos, espece
de mousse, f.
Slaugenoog, o. oog eener flang, acid de serpent, tn. —, zekere fteen , ook wel paddefteen genoemd, petite pierre qui ressemble d un oeil de serpent.
Slangenpapier, o. serpente, f. ou papier serpente,
Slangenvormig, 6. n. en forme de serpent ; en
serpentant.
Slangepoeder, fiangepoeijer, o. poeder of
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poeijer tegen eenen flangebeet, poudre
vipere , f.
Slangepruik, yr. haar eener flang, flangehaar;
zie Slansehaar.
Slangefpuit, yr. brandfpuit met eene flang,
flangbrandfpuit, serpent, tn.
Slangeitaart , m. ftaart eener clang, queue de
serpent, f.
SlanAgefteek , m, Reek of beet eener flang , piquit de serpent, f.
Slangetteen , m. fteen , welke volgens het gevoelen van fommigen in de flangen wordy
gevonden , pierre de serpent , f. op:the, tn.
serpentine, f.
Slangeftok of itaf, m. flok van Mercurius, cadude ,
Slangetand, m. tand eener flang, dent de
serpent, f.
Slangetje , o. kleine of jonge flang, (vero
kleinw. van flang,) serpenteau, m., fig zie
Voetzoeker. kleine flangelun , ligne
sineuse, f.
Slangetong, yr. tong eener flang langue de
serpent. —, addertong, zeker kruid
'
(in
de kruidk.) langue-de serpent, ophiogIosse.
'
zekere verfieening,,glossopêtre, m.
Slangevel, o. vel eener thing, flangebalg,
flangehuid, depouille de serpent, peau de
serpent, f; fig. ondeugend wijf, serpent,
tn. hatpie, f.
Slangevet , 0. vet eener flang, graisse de serpent, f: zekere zalf, waarin flangevet
komt , onguent compose de graisse de serpent, tn. axonge de serpent, .f:
Slangevisch , m. (in de nat. gefch.) opisidie, f.
Slangewortel , zekere wortei, racine de
serpent, langue serpentine, f., seps , m.,
(in de kruidk.) ophtorize.
Slangezaad , o. (in de kruidk.) ophisperme, m.
Slangezuil, yr. colonne serpentine.
Slanghaagdis, yr. flanghagedis, zekere haagdis,*une sorte de lizard.
Slangfluk o. zeker oud fink gefchut, veldflang,
(bij de artill.)coulevririe ou couleuvrine,f,
Slangswijze ,
n. kronkelend , sinueux , euse,
tottueux, euse, en serpentant.
lijn,
yr. serpentement, tn.
bijw. en serpentaut. — loopen, courir en serpentant.
Slangvisch, m. (in de nat. gefch.) zekere
visch, foort van lipvisch , donzelle, f.
Slangvormig, b. v. serpent-I:forme.
Slack , b. n. lang, dun en buigzaam , gale,
menu,
, e, flexible. — van lijf en
leden , d'une taille
d'une taille grele
et menue.
Slankheid, yr. gualite de ce qui est deli!, de
ce qui est grele, taille
Slaolie, yr. olie, die men gewoonlijk op de
falade gebruikt , boomolie , huile douce.
Slap, b. n. los, het tegendeel van ilijf,
che, reldche, e. Een — touw, une corde
lathe, une corde reltichle. Het touw is to
—, la corde est trop 'ache.
maken, reMcher, deraidir. lie droogte maakt de fnaren eener hilt —, la secheresse reMche les
cordes d'un luth. — worden, se lather, de(bij fchoenl.)
venir lathe, se reldcher.
s'avachir. Het leder wordt —, week, le
weekachtig, mollasse.
cuir s'avachit.
buigzaam, flexible, pliant, e, pliable,
mou, viol, 14, flasque. $lappe en hangende
borflen, des tnamelles flasques et pendantes,
(met verachting,) des tetasses. Eene flappe
pen, zone plume molle. Zoo — als een vaat.
zwak ,
doek , fort won, sisal , molle.
faible,
Eene flappe maag, un esteSlappe
fpijs,
flappe
kost,
(lig.
mac debile.
to
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te en weinig voedzame fpijs,) des viandes
legires et peu nourrissantes. Slappe thee,
(niet flerke thee,) du the,faible. Een flappe moed, (geringe moed,). faible courage. —, tenger, veule. Een flappe, tengere tak, une branche veule; fam. lk voel
mij —, je me sens veule. Zich lagchen,
(zich fchier te berften lagchen,) se primer
de rire. Slappe nering, (geringe nering,)
peu de chalands; fpr. w. Drukke nering,
flappe ontvangst, cela se dit de celui qui
vend beaucoup et recoit pen d'argent; fig.
Met flappe handen te werk gaan, of de handen — laten hangen (weinig ijver bij het
werken toonen, de handen in den fchoot
leggen ,) travailler sans assiduitó , rester,
demeurer, se tenir ou avoir les bras croisós.
Een flappe wind, on petit vent. —, bijw.
faiblement, mollement. —gelegen touw,
cordage mollement commis. — touw
(fckeepsw.) cordage trop mou , cable ou
cordage largue.
Slapachtig, b. n. een weinig flap, un peu tdche , etc. ; zie Slap.
Slapeloos, b. n. van flaap beroofd, zonder
flaap, prive, e, de sommeil, qui tie pent
dormir. Eenen flapeloozen nacht doorbrengen , (den nacht — doorbrengen ,) passer la
nuit sans dormir. Slapelooze nachten hebben, avoir de longues insomnies , des veilles. Deze zaak heeft mid eenen flapeloozen
nacht veroorzaakt, cette affaire m'a donne
line malenuit. — 5 bijw. sans dormir.
Slapelooshetd, vr. berooving van flaap , pri
vation de sommeil , agrypnie, f. defaut de
sommeil, insomnze. gepaard met
flaperigheid , agrypnocome, m.
Slapen, 0. w. (ik fltep, heb geflapen,) zich
aan den flaap overgeven, in flaap zijn , dormir, etre dans le sommeil , reposer. Zeer
vast —, dormir d'un profond son:nail , dormir profondement. Gerust — dormir tranquillement. Zacht dormir d'un bon soonme , dormir de bon Somme. Onrustig—, ongerust dormir d'un sommeil inquiet;
Lam. révasser. Lang—, dormir la grasse-matinée , dormir long-temps. fpr. w. Als een marmot, als een os
dormir comme un sabot,
dormir comme un loir. Gaan (naar bed
gaan,) se coucher, se tnettre au lit; fam.
alter a dodo. Het is cud om te gaan —,
it est' temps de s'aller coucher; fig. Een gat
in den dag
dormir la grasse matinee.
(Na het middagmaal)
faire la meridiemte bed liggen, coucher. In een bed
coucher dans un lit. Bij eene vrouw
coucher avec one femme. Zij — niet bij
elkander, ils font lit a part, ils ne conchent pas ensemble. Hij heeft te vroeg bij
de bruid geilapen, it a eu commerce par
(mance avec sa futut'e epouse ; it a pris un pain
sur la fournee. Op den blooten grond —, coucher sur la dare. Onder den Wooten hemel
coucher ;1 la belle etoile. Op de flraat
, coucher sur le, cat neon. Buiten 's huis
coucher hors de chez soi , coucher hors
de la maison, decoucher. Ip zijne kleederen
coucher dans ses habits. fpr. w. Slapende
honden wakker maken, reveiller chat qui dort.
Op iets (geen acht op iets flaan ,) ne
faire point d'attention a q. ch. —, van
eene verdooving der ledematen , etre engourdi, e. Mijn arm flaapt, mon bras est
engourdi. werkeloos zijn, etre inactif, ive, dormir, —, b. w. dormir; fig.
Den hazenflaap ( zich houden alsof
men flaapt,) faire semblant de dormir, dor-
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',lir les yeux ouverts. Zich nnchteren ,
(zijnen roes uitflapen ,) cuver son yin. Het
—, le dormir.
Slaper, m. degene, die flaapt, dormeur.
flaapgast, coucheur; fig. droomer, druiloor;
zie Druiloor.
(icheepsw.) binnen fte.
yen, fausse etrave, contre-etrave, f. —
van de beeting, accore de bittes.
Slaperig, h. n. geneigd om te flapen, .qui a
sommeil , qui a envie de dormir,
, e,
de sommeil. Ilc \ben ongemeen
je n'ets
puffs plus de sommeil. waken, assoupir,
causer une disposition prochaine au sommeil.
De dampen, welke in het hoofd opflijgen,
maken —, les vapeurs qui montent a la tete , assoupissent. — makend , assoupissant,
e. — worden, commencer a avoir sommeil,
titre pris , 0, de sommeil. Ik ben —, fat
sommeil ; fig. traag, loom, vadzig, lent,
e, pesant, e, indolent, e. ldche. —, den
flaap bevorderende, flaapverwekkend, assoupissant, e, soporatif, ive. — weer, un
temps assoupissant; fig. Een — gefprek,
une conversation latiguissante. bijw. fig.
traag, zonder ijver, lentement, Mchement.
— werken, travailler Mchement, titre lache
au travail. De taken gaan (dezelve
gaan traag voort,) les affaires languissent.
Slaperigheid , yr. envie de dormir, , assoupissement, m., sopeur, f, etat d'une personne assoupie , on. , lenteur, grande nonchalance, grande negligence, f., assoupissement, endormissement, , indolence, f,
engourdissement d'esprit, tn. Dat de — veroorzaakt, narcotisme, m.; zie Slaapmiddel.
Eene ongehoorde — 5 une paresse lethargique. Zware —, (in de geneesk.,) doodflaap, cares, no.
Slaphartig, b. n. flapmoedig, fchroomvallig,
beangst, pusillanime, Mche , timide. Een
— mensch, un homme pusillanime, en homme un homme sans courage. —, bijw.
Mchement, timidement, avec timidite, sans
coeur, sans courage.
Slaphartigheid, yr. fchroomvalligheid, angstvalligheid, pusillanimite ,
f., manque de courage, m.
Slaphartiglijk, bijw. dhro
omvalliglijk; zie
Slaphartig, bijw.
Slapheid, y r. het flap zijn, toefland van iets,
dat flap is, reldchement affaiblissement,
itat d'une chose qui est mans tendue qu'elle
ne devait etre,
flexibilite , f , etas de
ce qui est pliant, tn. , souplesse ,
faiNesse , mollesse, debilite. verflapping
der fpieren, (in de geneesk.) flaccidite des
fibres, des muscles.
Slapjes, bijw. tragelijk, lentement, Mchement. Het werk gaat — voort, gaat
traag of langzaam voort, Pouvrage se
ait lentement, Pouvrage n'avance pas,
favance
pee.
Slaplant, vr. plant van kropfalade, plante
taitue pommee.
Slaplendeu, m, en yr. perfoon met flappe lendenen , personne qui a les reins faibles, fe
Slapmoedig, b. n. eenen Happen moed hebbende; zie Slaphartig.
Slapoorig, b. n. flappe ooren hebbende, qui
a les oreilles pendantes ou basses.
Slappelijk , b4w. flapjes , flap, tragelijk, langzaam , zonder iiver; zie Slapjes.
Slappen, o. w. flapte, ben geflapt), flap
worden, verminderen, afnemen, se reMcher , se detendre, se (Wander, mollir,
diminuer. De wind flapt,
vent commence a mellir. De Acting flapt,
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(de nering verniindert neemt af,) les chet•
gering, laag , min aanzienlijk , bas, st,,
lands diminuent. De toter flapt, (de prijs
vil, e. Van flechte afkomst, de basse exder boter worth lager,) leprix du beutre
traction, de basse naissance. —, ten aandiminue, baisse. —, b. w. flap maken, rezien der geringheid van iemands verflandeLicher,, detendre , &bander.
lijke vermogens, zwak van verftand, (in
Slapperment, tusfchenw. morbleu!
dezen zin verouderd ,) stupide,
Slappigheid; zie Slapheid.
idiot , e, simple. —, ten aanzien der geSlapping, vr. (fcheepsw.) vieux cordage pour
singe voortreffelijkheid van iemands zintuifourrer les cables , m.
gen , zwak , als: Hij is — van gezigt, van
Slapte; zie Slapheid.
reuk , van gehoor, enz., hij heeft een —
Slafchotel, m. fchotel, waarin men de falade
gezigt, eenen flechten reuk , een gehoor,
op tafel zet, saladier.
enz.. it ne voit pas bien , it a lee vue mauSlaftronk,
fironk van kropfalade, tige de
vaise , it ne sent pas Bien, 71 a l'odorat
laitue pommee , f.
mauvais , it entend dur, it a L'ou'ie duce,
Slatuin , m. tuin , waarin men hoofdzakelijk
etc. Hij is — van gebit, hij heeft een
Wade kweekt, jardin a laitue.
gehit , hij heeft flechte randen , it a les
Slaven , o. w. (ik flaafde , heb geflaafd),
dents mauvaises. Hid is — in den gang,
eenen flaaffchen arbeid verrigten , zwaar
hij heeft eenen flechten gang, (hij gaat
werken, zwaar werk doen, travailler beaulangzaam ,) it marche lentement. , wecoup , comme un negre, faire un ouvrage
gens de geringheid van ienaands gezondheid,
penible.
ziek, zeer ziek, malade, fort ,malade. Hij
Slavenaard 5 , m. aard der flaven , nature des
is zeer hij ligt zeer hij vaart heel
esclaves , f.
—, het is of haat — met hem, it se poi to
Slavenarbeid , m. arbeid of werk van haven,
tres-mal , it est en to es-mauvais dtat , joust
flavenwerk , travail d'esclave ; fig. moeijed'une mauvaise sante. oudeugend,
lijk werk, travail penible.
kwaad, fnood, mauvais, e, mechant , e.
Slavendienst, yr. dienst der haven, ilavernij ,
Een flechte kerel, un tnechant homme, utz
service d'esclave , m., servitude.
homme de neant. Slechte lieden , de mauSlavenhaler, m. Efchip] vaisseau, negrier.
vazses gent. Eene flechte handelwijze, une
handel in Ilaven, commerce
Slavenhandel,
mechante action. Het is zeer — van u, dat
qu'on fait des negres , commerce d'esclaJ7es ,
gij mij verlaten hebt, vous avez mal fait
tn., trate des- negres , f. Spaanfche — in
onaangenaam , mauvais,
de me quitter.
Amerika, assiente , f.
e. — weer, mauvais temps , m. Eene flechkoopman met de wilden,
Slavenha pidelaar,
te tijding, une mauvaise nouvelle. , ramptraiteur.
fpoedig , malheureux , euse. Het flaat —
huis voor Haven, maison des
Slavenhuis ,
met hem of met zijue zaken, it est fott ma!
esclaves , f.
dans ses afruires ; fig. Een — gangetje gaan,
Slalenkelder, m. in Afrika, tnatamore , f. (in
(zich ongelukkig maken ,) se ruiner, se
Turkije) bagne,
rendre malheureux , euse. Slechie taal,
Slavenketen, vr. chaine des forcats. — op de
paroles deshonnetes , obscenites, saleas , I,
galeijen, cadene.
p1. Slechte verfen, de in/chants vers , m.
Slavenmarkt, yr. markt, waar men haven verpl., rimaille, f: Een flechte troost, tine
koopt, marche oil Pon vend des esclaves,
miserable consolation. Een — levers leiden,
that van flaaf, dienstbaarSlavenfland,
etre un homme de mechante vie. Slechte
heid, flavernij, condition d'esclave , serviwijn, de mauvais y in, m. Slechten dank
weten, (kwalsjk nemen,) prendre en mautude, f.
Slavenwerk , o. werk van eenen flaaf, havenvaise part. Eenen flechten dunk van iemand
hebben, penser mal de q. q. — good, bag
arbeid ; zie Slavenarbeid.
or , tn. — zilver, bas argent, m. — geld,
Slavernij , yr. flaaffehe dienstbaarheid flavenmauvais argent, m., monnaie de bas allot,
fland, esclavage , m. , servitude , f. , asservissement, m., assujetissement AANMERf., mauvahes pieces, pl., monnaie—de5 bat
getitle , esphces legeres , f. pl.
RING. Servitude is zachter dan esclavage ;
de eerfle legt een juk op , maar de am:ere
ring , chetif, ive. Slechter worden, depe,
detomber
en
,
empirer,
een ijzeren juk. In de —geraken,
rir devenir de moindre valeur,
venzr pire , etre en plus mauvais etat.
esclavage. Tot flaaf maken, in de — brenSlechter maken, cieteriorer,, rendre pite.
gen , asservitl fig. inoeijelijke bezigheid,
bijw. simplement. —, ;nal, miserablelastig werk, occupation penible et ennuyante.
meat , michamment , chetivement. — woSlavig; zie Slaafsch.
nen, — gehuisvest zijn , etre loge, e, miSlavin, y r. het vrouwelijke van flaaf, esclave.
serablement. — fchrijven, zingeu, danfen,
Slavork, yr. vork, waarmede men de ha toebereidt, fourchette a salade.
enz., ecrire , chaater,, danser,, etc. mal.
Slawinkel, winkel, waar men falade ver— rijden ,
to paard zitten, etre mal
le nigoceva male
cheval. De handel gaat
koopt, boutique oh Pon vend de la salade f:
Slazaad, o. zaad, waaruit men de kropfalade Slechtehjk; zie Slecht, bijw.
Slechten, b. w. (ik flechtte , heb geflecht),
wint, graine de laitue pommee ,
gelijk maken, effen maken, aplanir, rendre
Slecht, b. n. effen, eenvoudig, simple, sans
e. 1)e wegen aplanir les chemins.
ornement Een kleed, (beter een effen
—, tot den grond toe afbreken, met den
kleed,) un habit simple. Len —, gemeen
grond gelijk maken, riser, demolir entierefoldaat, un simple soldat. Een —, armment, abattre rez terre, abattre rez pieds.
zalig kleed, un habit pietre. Een —
ceder redemolir. Men heeft de vesmuzijkant, en chien de musicien. Slechtingwerken van doze ftad weder geflecht,
te muzijk , chienne de musique. — en regt
on
a redemoli les fortifications de cette
gekleed gaan, (eene eenvoudige kleeding
weinig gebruik. zie Beflechten.
dragen ,) 'etre e, bien simplement. Hij
is —, en rege in al zijn doen, (hij gaat in Siechtheid, yr. eenvoucligheid, simplicite ,
, flechimbecillite, innocence; zie Slecht.
alles eenvoudig en eerlijk to werk ,) c'est
te hOedailigheid, geringheid, gebrelt aan
,un bommp sans deguisement, it est drat.
wale,
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waarde, tnauvaise qualitó , viletó chetive- Sleeploon , m. en o. loon , dat iemand voor bet
te f., peu d'importance , m. , móchancete.
flepen ontvangt; zie Slepersgeld.
Slechthoofd, m. en yr. sot, niais, benit,sot, Sleepnet, o. zeker net, hetwelk langs den
idiot, on.; fig. oie,
grond words voortgefleept, (bij vogelaars,)
Slechtigheid; zie Slechtheid.
tt ainasse , tirasse , f., , (bij de valk.) ook.
Slcchting , yr. het flechten , action d'aplanir.
eene foort van zegen bij de visfchers, trai— , action de demolir, demolition , f. , raneau, m. — om ()esters te vangen, drasement , m. — van eene vesting, demantegue ; in Neder-Normanclije, grage, m. —,
lement , no.
dregnet om in zee te visichen, drege, f:
Slechts, birw. alleenlijk, alleen, enkel, nets
in Gascogne, escave , om al voortdan, bloor, seulement , uniquement, simdripende visfchen te vangen, drainette ou
plement , ne ...que. Zeg hem — edn woord ,
drouillette. Groot — voor kabeljaauw
Bites lui seulement un mot. Gij hebt — te
kol, m.
bevelen , vous n'avez qu'a commander fpr. Sleeptouw,o.(fcheepsw.)hansiere ,prolonge,
remorque , f. Een fchip op het — nemen,
Hij meend daarbij veel te verdienen ,
te winnen , maar hit heeft — twee honderd
remorquet un vaisseau , ie prendre a la regulden gehad, dat was alies, tl croyait y
morgue, le prendre a la traine; fig. Iemand
gagner beaucoup, mats it n'en a eu que deux
op het — houden, (iemand gedurig uitflelcents florins pour tout potage. Het fiechrfte,
len ,) tent?, a q. q. le bec dans l'eau , amule pire.
ser q. q., le tenor au filet. Hij booth mij
Slede, vr. flee, voertuig zonder wielen, dat
maar op het —, it ne fait que m'amuser.
langs den grond voortgefleept worth , (meest Sleepvoet, tn. en y r. iemand, die zijne voeten
op fneeuw ,) traineau, m. Met de — vafleept, personne qui :Jane les jambes en
ren, aller en traineau. fleepkoets ,
marchant , f.
traineau, carosse trainant , carosse sans rou- Sleepvoeten, o. (ik fleepvoette, heb gee
es, m. zeker werktuig, dat eenigzins
fleepvoet,) de voeten flepen, trainer les
Haar eene ladder gelijkt, ziinde twee ba lejambes en marchant.
ken , die odder en boven door een dwars- Sleepzak , o. (bij de visfchers) om zandaar te
hout vereenigd zijn, om wijnvaten in eenen
vangen, trainelle, f.
kelder neer te laten , poulain, m, Touw- Sleet, yr. flejting, user, tn. Goed van —
flagers traine. Berg-alpen ramasse.
zijn, (zich goed houden in bet dragen,)
— waarop wel misdadigers ter geregtsplaats
titre d'un bon user. Er is — Hoch breuk
gefleept worden, claie.
aan, (het is nog geheel nieuw ,) c'est enSledemenner, m. ; zie Sleper of voerder op
core tout neuf, c'est encore presque neuf.
bergen, ramasseur.
—, vertier,, flijting, verkoop , debit, m.,
Sledevaart, yr. togtje in eene flede, course
als; Hij heeft groote — in die waren, (hij
de traineau , promenade en traineau, (op
flit veel van die waren,) it debite beaufommige plaatfen) trainage, m.
coup de ces marchandises, ce sont des mar.
Slee; zie Slede.
chandises de bon debit. , ook vaartuig,
Slee, yr. wilde pruim, petite pruneisauvage ,
afgedankt fchip, vaisseau degrade, delabri.
prunelle.
Sieetsch, b. n. veel (kleeding),verijijtende,
Bice, b. n. zuur, fleeuw, ser, e, aigre. —,
qui use beaucoup d'habots. Zij is zeer —,
van de tanden, wauneer zip door fommige
(zij verfLit veel 5 ) elle use beaucoup d'hazuren flomp, of ten minste zeer gevoelig
bits. Mien broeder is zeer aan de voe,
worden , eggig, agace, e.
maken , agaten, (hij verflijt zeer veel koufen, fchoecer. Mijne tanden zijn j'ai les dents
nen , laarzen- en dergelijke ,) mon ft-ere use
agacies. Groeae en zure vruchten maken
beaucoup de has, dc souliers , de buttes, etc.
de tanden — , les fouits verts et alp es aga- Sleetschheid, y r. hoedanigheid van hem, die,
cent les dents.
vele kleederen, enz. yerflijt, qualitó de
Sleeboora, m. fleedoorn, boom, welke flean
celui qui use beaucoup d'habits, de bas, de
draagt, punellier, prunier sauvage.
souliers, de bottes , etc.; zie Shjting.
Sleedoorn ; zie Sleeboom.
Sleeuw, b. n. zuur, fchcrp, gefchikt om de
Sleedoren ; zie Sleeboom.
tanden flomp te maken; zie Slee, b. n.
Sleef, y r. in fommige flreken van Overijsfel, Sleeuwheid; zie Sleeheid.
en elders, potlepel, cuiller 4 pot.
Sleeuvrigheid; zie Sleeheid.
Sleeg; zie Slei.
Siege ; zie Slagel.
Sleeheid, yr. fleenwigheid, zuurbeid, acidi- Slegge ; zie Slei.
flompheid der tanden, agacement ,m. Slei, Vr. fleeg, flegge , flegel; zie Slagel.
Sleep, al wat fleept. De — aan het kleed Slek , y r. flak, bekend flag van wormen, (met
eener vrouw, (weleer weer clan thans geeen huisje, huisjesflak,) limacon, m. (zonbruikelijk ,) queue, f., fig. duet, gevolg,
der huisje, naakte flek,) Unlace, f, limas,
van menfcnen , cortege , train, no., suite,
(eetbare, of ten =Ate die gegeten worth,)
f: —, al , wat volgt, suite, consequence.
escargot, m. Ik eet gaarne flekken, faime
lk lien den droeven — des oorlogs, (ik
les escargots ; fig. Hij gaat als een
, die
ken de treurige gevolgen des oorlogs,) je
kruipt , (hij gaat zeer langzaam,) it va
-ctinnais les facheuses suites de la guerre.
pas de tortue. .Het werie gaat voort, als
Sleep, verl. t. van Siijpen.
eene —, Chet werk vordert ongemeen langSleepdeken, m. en yr. fig. lui mensch, fleepzaam,) l'affaire va fort lentement, Pouvra-.
lenden homme paresseux, paresseux, m.,
ge n'avance guere.
femme pat esseuse , paresseuse , f.
Slekhoorn; zie Slekhoren.
Sleepdrager, m. degene , welke achter iemand Slekhoren, m. een uitgebreid geflacht van hogaat en deszelfs fleep draagt, porte-queue.
renfchelpen, welke door flekken bewoond
— van den paus of eenen kardinaal, canworden , et ompe marine , conque de triton, f:
dataire.
Slekkeboom, m. zekere boom, erythrine-desSleepkleed, m. simarre , f.
hides ; f.
ileepkoets, y r. (te Amfierdam); zie Slede.
Slekkegang, m. allde en spirale, f.; fig. traleeplenden ; zie Sleepdekens
ge gang, pas de tortue. Den — gaan,
Ttt5'
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ler a pas de tortue. — in het oor, coquil.
Slekkehuisje , o. huisje der flekken, coquille
des limaeons ou des escargots, f.
Slekkeklaver, yr. zeker gewas, flekkendrieblad, herbe au limacon, f.
Slekkenclneblad, o. zeker gewas, flekkeklaver; zie Slekkeklaver.
Slekkenmelk, yr. naam van zeker kruid, non;
d'un herbe.
Slekkenfteen , m. fleen, welke in het hoofd
eener flek gevonden worth, Pierre de limace , f: zeker marmer, waarin men
verfteende flekken vindt, marbre a coquilles, (marbre lumachelle,)
Slekken of flakkenvormig, b. n. spiral, e.
spit alement.
—bijw.
Siekkenvormige gedaante , yr. (in de math. ook
in de bouwk.), spire.
Slemp, m. brasferij, fmullerij , brasfen , gefmiuf, goede fier,, bonne chere, ripadle,
bombance, f: Veel van den — houden ,
(een vriend van flempen zijn ,) aimer la
bonne chere. Op den — loopen, (fchuimloopen , panlikken , tafelfchuimen,) ecornile
fler, chercher de franches-lippees, faire esmetier de parasite. — zekere drank,
pece de boisson avec du fait,. des oeufs, -des
epiceries , etc.
Slempdag, m. tegenflelling van vastendag ,
dag waarop men vrijelijk alles eten en
drinken mag (bij R. K.) fours gras , m.
Slempdagen , fours gras, fours destines
la bonne chere, fours du carnaval; (zie
Slemptijd.)
Slempempen , o. w. (ik flempempte , heb ge•
flempemt); zie Slampampen.
Slempen, o. w. (ik flempte, heb geflempt),
brasfen, fmullen , gastereren, faire bonne
chere, faire ripaille ; (gemeen) goinfrer.
Slemper, m. brasfer,, fmulpaap, fchranfer,
bonvivant , goinfre; zie Brasfer, Vraat ,
Gulzigaard, enz.
Slemperij , yr. brasferij , Hemp, flempen,
fmullen, bonne chere, ripaille , bombance.
(g emeen) crevaille, baccaanale, bafre ou
bafrerie,, etc.
Slemphout , o. (fcheepswoord), safran tie
Pettave, rn.
Slemplooper, m. rafelfchuimer, panlikker ,
fchuimlooper, ecornifieur, chercheur de franches-lippees, parasite.
Slemploopfter, yr. tafelfchuimger, fchuim.
loopfter , icornifi'euse.
Slempmaal o. overdadig maal, repas oil Pon
fait bonne chere, gala, rn, (gemeen) crevaille ,
Slemppartij yr. fmulpartij , partie di Pon
fait bonne chere.
Sleinpfter,, yr. iiefhebfter van de flemp , amie
de la bonne chere.
Slemptijd, m. de laatfle dagen voor de vasten
wanneer men zich veelal aan de flemperij
overgeeft, om zich bij voorraad fchadeloos
to gellen voor de aanstaande onthouding,
vastenavondstijd, carime prenant, carna-.
val, m.
Slender m. trage gang, demarche on allure
negligee,
d'un homme negligent ; f. ge'
iwoonte, train ordinaire, m. coutume , routine, f. trantran, viuding, ftreek t uitvlugt , de'faite, f. faux-fuyant. Hij zit vol
Blenders, (men kan op hem niet vertrou.
wen), it est plein de malices. , handigheid,
adresse, habileti , f.
Slenderen, o. w. (ik flenderde, heb geflenderd), tragelijk gaan., aller 4 pas lents ,
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zotteli,ik been en weer kijken, badauder.
Lang: de ftraat —, (langzaam langs de itraat
gaan), battre le pave , lanterher ; fig. Her
flendert zoo wat heen , (het gaat traag of
langzaam voort), cela va lentement.
Slenk yr. modderkuil, of poel in den weg,
endroit plein de bone , bourbier,
Slekken, o. W. (ik flenkte , ben geflonken),
zie Sinken.
Slenfen, o. w. (ik flenfle, ben geflenst); zie
Verflenfen.
Slencer,, m. zie slender in alle, beteekenisfen ;
fig. ook Sleur, trantran. —, lap, lambeau
tn. guendle, f. Zijn kleed was aan flenters
gefl'eten, son habit etait tout use , tout dechit , uitylugt , echappatoire , f: subterfuge; fig biais.
Sleateren , o. w. (ik flenterde , heb, geflenterd); zie Slenderen.
Slepen , b. w. (ik fleepte, heb gelleept ,) flepende voortbrengen , trainer, emporter en
trainant. ( fcheepsw.) aan een touw
(fleeptouw genoemd) voorttrekken , remorquer, tnettre ei la traine. —, op eene flede
of ander fleeptuig yervoeren, voiturer, mener on trainer sur en traineau.
o. w.
flepende zijn, trainer, trainer terre.
Uw mantel fleept, votre manteau traine.
Met de voeteu over den grond —, trainer
les jambes, se' trainer; balayer le pave ; ne
pas lever les pieds en marchant. kruipen , langzaam gaan, zich langzaam voortbewegen 9 ramper, aller lentement, avancer
lentement , van hier : De flepende uren„ (de
langzaam of traag voortkruipende uren )
les heures ennuyantes; fig. Eene zaak depende houden 9 (geenen voortgang met eene
zaak maken,) trainer une affaire , tirer une
affaite en longueur. Een flepende uitgang,
in de fpraakk.) (een uitgang, welke eenen
langen klank heeft ,) une terminaison longue.
Slepend rijm, rimes feminines , f. pl. (in tegenttelling van ftaand rijm, rimes masculine:).
Eene flepende, langdurende ziekte , une maladle trainante, chronique.
trillen, in
het zingen of fpelen , fredonner. Een liepend gezang , an chant fredonneux. Eene
flepende
une vets fredonneuse. Slepende loop , (in de muzijk,) prolation.
Sleper, m. man , die eene flede beftuurt,
homme qui conduit un traineau.
Slepersgeld, o. geld, dat men voor eenenfleper betaalt, fleeploon, argent qu'on paie
pour un traineau.
Slepersgild, o. gild der (lepers, corporation
de ceux qui louent des traineaux, f.
Sleperspaard, o. paard van eenen fleper, citeval de traineau , m.
Slepersftal, m. ftal voor fleperspaarden, etahle a chevaux de traineau.
Sleping , yr. action de trainer, (in de bouwk.)
wanneer men iets wat fcheef bouwt, d voiement, m. — in het zingen of fpelen,
, flepende loopjes, (in de zangk.) prolation , roulade, f. fredon, m. neuridn,
fredonnement,
Sler, y r. fleter,, een verfleten lap, eene Ito&
guenille,
de , tot-chop; , lambeau,
fig. haveloos vrouwmensch, salope, guentune ivrognesse.
pe. Eene dronkene
Siete ; zie Sleet.
vienilSleter, m. lap, flet lambeau ,
le , f: , torchon.
idiot,
imbedomoor,
zotskap,
Sletyink,
cille, sot, animal.
Sleuf, yr. groef langs eenen pilaar , cannelud
2 courant tie mer entre deux banes
re.
(1*--
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de sable, tn. (Tcheepsw.) in een fcheeps•

blok , waarin de ftrop van hetzelve komt te
liggen , goujure, f:
Sieur, y r. fleuring , fleuren, action de trainer; fig. slender, Renter, mode, coutume,
routine,f.,trantran,m. Uit — en gewoonte,
par habitude, habituellement. medeflepende gewoonte van anderen , als Hij volgt
de —, it suit la multitude; fam. flag,
flenter, trantrant, tn.
Sleuren, b. w. (ik fleurde, heb gefleurd),
flepende voorttrekken, trainer stir la terre.
o. w. flepen , flepende voortgaan, trainer, marcher. lentement.
Sleurgebed, 0. gebed uit gewoonte of zonder
aandacht, priêre pour la forme . f.
Sieurgodsdienst, yr. godsdienst uit gewoonte,
religion pour la forme.
81eurwerk , o. werk, dat men nit ideur doet ,
ouvrage accoutume , m.
Sleutel , m. werktuig, waarmede men een flot
opent , clef , f: Nagemaakte —, fausse
clef. Verdraaide —, clef forcee ou faussee.
Eene deur met den — toefluiten, fermer
tine porte a la clef. Eene deur met den —
openen , losfluiten, ouvrir une porte a la
une clef !brie. Een
clef. Een geboorde
die niet geboord is, en aan welks einde
een knop is , (eel] Franfche tine clef a
la francalse, (dont la tige n'est pas force,
une clef a bout.) Een bos fleutels, un
trousseau de clefs; fig. Den — op de kist
leggen, (de nalatenfchap van iemand niet
aanvaar9den,) jeter les clefs sur la fosse. De
ileutels eener clad aanbieden, ( eene flad willen overgeven ,) offrir les cleft d'une ville.
Den gouden — dragen , (kamerheer zijn,)
etre decord de la clef de chambellan. —,
werktuig, om eene fchroef te openen, clef,
clef de vs:. — van eene kraan , clef de
robinet.
fink, dat men in eene gefpletene leest fleekt, clef. middel, om
een cijferfchrift te ontcijferen, clef Indien ik den — wist,-zou ik het ontcuferen,
si'je savais la clef, je le dechiffreras. —,
oplosfing, woord van een raadsel, mot, m.
Ik heb den —, de oplosfing van het raadsel
gevonden, fat trouvd le mot de l'enigme.
—, in de toonkunst, clef —, grensvesting, clef, f. Deze vesting is de — des
lands , cette forteresse est la clef du pays.
Balk— , console , f: , (fcheepsw. ) als :
fleutels van de bonnet, mailles, f. pl.
Waarzeggerij door fleutels, cledemancie.
Sleutelader, vr. (in de ontleedk.) fleutelbeenader,, veine sous claviêre.
Sleutelbaard , m. baard van eenen fleutel ,panneton ou museau d'une clef, f
Sleutelbeen, o. (in de ontleedk.) zeker been
aan den fchouder, clavicule, f.
Sleutelbeenader, yr. (in de ontleedk.); zie
Sleutelader.
Sleutelbeenbreuk, vr. breuk van het fleutelbeen , fleutelbreuk, rupture de la clavicule.
Sleutelbeenfpier,, yr. muscle sous clavier e„ , tn.
Sleutelbloem, vr. zekere lentebloem, primevere.
Sleutelbos m. bos fleutels , fleutelreeks ,
trousseau de clefs.
Sleutelbreuk , yr. fleutelbeenbreuk , breuk van
het fleutelbeen ; zie Sleutelbeenbreuk.
Sleuteldrager , m. degene , welke den fleutel
of de fleutels draagt , porte-clef.
Sleutelgat , o. gat, waarin de fleutel wordt
gefloken, om een flot te openen, trou de
la serrure, — , gat, dat in eenen zoogenaamden pijpfleutel geboord is, trou de
ia clef, m., forure, f.
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Slentelreeks, yr. fleutelbos; zie Sleutelbos.
Sleutelriem, m. nem, witaaraan men fleutels
bevestigt, pendant de clefs.
Sleutelring, m. ring, waaraan men de fleutels
bevestigt , clavier.
Sleutelringvormig, b. n. (in de wapenk.) cliche , e.
Slib , yr. flibbe , vettig en. flibberig bone,
bourbe, ' fange margouillts, m. ; fig. —
vangen , (zip doel nice bereiken , in zijn
oogmerk niet flagen,) manquer son coup ,
ne pas reussir, ne den obtenir.
Slibber; zie Slib.
Slibberachtig , b. n. naar flub gelijkende
boueux, euse , bourbeux, euse , fangeux, euse.
Slibberachtigheid, yr. qualite ou etat de ce
qui est boueux, bourbeux ou fangeux.
Slingeren, o. w. (ik flibberde , heb
berd ), uitglijden, glisser, couler.
Slibberig , b. n. glad, glibberig, glissant. Een
flibberige weg, un chemist glissant.
Sliep , verl. t. zie Slapen.
Slier , m. fam. ; als : Eenen aan hebben
(befchonken zip, te diep in bet glaasje gekeken hebben,) etre ivre, avoir tropbu, e.
Slierasperfie yr. zekere asperfie of fperfie,
espece d'esperge.
Slierbaan , yr. in Gelderland en eenige andere
fireken , glijbaan , fullebaan ; zie Glijbaan.
Slieren, b. w. (ik flierde, heb geflierd), flepen , trainer. —, 0. w. (met Hebben ,)
waggelen, wankelen chanceler, vaciller ;
zie Slingeren (van iemand die dronken is).
—, in Gelderland en in eenige andere fireken, op eene glijbaau glijden, fullen , glisser. (zeew.) riper. Het touw there
door de feifingen , la cable ripe sous lee
gar cettes.
vr. zeelt, zekere visch , tanche. — ,
houten hamer, beukhamer, flei , Hegel,
Nagel, maillet,
mailloche,
Siijk o. flik modder, Union, tn. bourbe
bone, fange, crotte , f: AANMERKING. Deze woorden worden met onderfcheid gebruikr.
Limon is dat van loopende wateren ; als:
Deze rivier fleept veel — met zich, cette
riviOre tratne beaucoup de limon. De zeelten
voeden zich met —, les' tauches se nourrissent de limon; ook: God fchiep Adam nit
het — der aarde, Dieu forma Adam du limon de la terre. Bourbe, is een diep opeengehoopt , en zeer dik — (bezinkfel) in fiil
Itaande wateren , moerasfen, hetgeen men
'hieruit haalt , en op bet land ophoopt. Bone,
is dat van verdunde aarde, zoo als men na,
den regen op de flraten ziet. Ga nice in den
ne marchez pas dans la bone. Het zwiju
wentelde zich in het —, le cochon se vautra
dans la bone. Fange , is een zeer verdund
baast vloeibaar, sneer uitgefirekt dan
diep, en tamelijk helder; hetgeen boue op
de ftraten is, is fange op bet land. Crotte,
is verdunde aarde, fpattende , wanneer men
er in trapt , hecht zich aan kleederen, maakt
ze vuil en bederft ze, wordt door paarden,
rijtuigen , enz. veroorzaakt ; zie Modder;
en Bagger, beet curures, f. pl.
Slijkachtig , b. n. naar flijk gelijkende, modderachtig, boueux, euse, bourbeux, ease,
fangeux, euse, etc. Zie Modderachtig. •
Slijkdorp, o. in Gelderland, dorp met zeer
flijkerige wegen in den winter, village dont
lee chemins coat tris - bourbeux en hivir.
.Slijken, o. w. (ik flijkte, ben geflijkt); zie
Aanfiijken.
Slijkerig, b. n. flijkig , vol Ilijk, morfig , boarbeux , ease ; boueux , ease , gácheux se.
Slij
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Slijkkuil, in. kuil met flijk, kuil vol fiijk,
ilijkput, fondriere , f.
Slijkland, 0 . flijkig land, veenachtig land,
veenland; zie Veengrond.
fondriere, f.
Slijkput, rn.
Slijkfchelp, flnikfchulp , yr. coquille qu'on
tiouve dans la bone.
Slijkflak , vr. limace ou limacon qu'on trouve
dans lee bone.
beflijking, befpatting, eclabousSlijkfpat,
sure , f.
r.
fpoor waarvan men zich bey
Slijkfpoor,
dient in het flijk te gaan , ten einde het
uitglijden te verhinderen, ook ijsfpoor,
crampon qu'on porte au dessous de la chaussure , de peat de tomber dans la bone , dans
les crottes ; crampon a glace, m. fig. beflijkte voet, pied ou soultet crotte.
Slijm, o. eene taaije, kleverige zelfflancligheid, pituite , f flegme, m. glaire,
meur visqueuse dans le corps des antmaux ,
Hij heeft veel — op de boat, sa poitrine
est remplie de pituite, embarrassee depitui
se. — der darmen , matiere visqueuse, pituiteus des intestins. Een mensch die veel
bij zich heeft, un homme pituiteux. Hij
werpt veel. — jette beaucoup de 'legrites. Het — oplosfen , resoudre le flegme.
De maag vol — hebben , (eene verflijmde
maag hebben), avoir l'estomac plein de
glair es. — van flakken, bave. Een verof afdrijvend middel, en flegmagogue, en
medicament flegmagogue. het --, dat zich
nit de klieren in den neus afzoadert, la
tnucosite. Het — nit het plantenrijk, llijmig voeht, le mucilage. Reiniging van —
(131j de Scheik.)deflegmation. Van — zuiveren , dephlegmer.
Slijmach:ig, b. n. naar flijm gelijkende, pituiteux, euse , glaireux, euse, muqueux ,
euse , mucilagineux, euse. —
, visqueux se. —, met flijm gekweld,
pituiteux, euse. Slijmachtig gene', temperament phleginatique ou flegmattque.
humeur mucilagineuse. Een
—vochtiged,
—mensch, un homme pituiteux (flegmatique)
Slijmachuge
plan—e pis, urine genoide.
ten, des planter mucilagineuses.
Slijmachtigheid, yr. qualiti , d'une personne
pituiteuse; zie ook Snot.
Slijrnafdrijvend, b. n.; zie op Slijm.
Slijmberoerte , y r. beroerte door flijm veroorzaakt, apoplexie pituiteuse ou sereuse.
Slijmerig; zie Slijmig 5 flijmerigheid , yr. viscosite.
Slijmgat, o. (in de ontleedk.), lacune
Slumgast , m. in den gemeenzamen fpreektrant ,
iemand die bij volksberoerten , epftand en
omwentelingen geene partij kiest, gemffigde , model O.
Slijingezwel, o. gezwel met flijm gevuld, enmcet pituiteuse , f.
Slijmgraveel, 0. graveel uit flijm ontftaan,
ildphralgie muqueuse, f.
Slijmig, b. n. vol flijm, fiijmerig, pituiteux
euse, glaireux, euse, muqueux, euse,
cilagineux , euse. De kalfspooten zijn —,
les pieds de veau sent glaireux Eene --e
vochtigheid, use humeur mucilagineuse. Het
•— druipen nit di=n neus door verkoudhcid,
flegmatorrhagie, f.
vr. klier Welke het flijm aficheidt,
glande pituitaire, glande muqueuse, mucitagineuse.
Slijmkoorts, yr. fievre pituiteuse, fievre 'addno-miningee.
gl ipukwaal, y r. kwaal door flij ra veroorzaakt,
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ilijmziekte , flijmzucht, maladie causie par
un exces de pituite.
Shopot, in. pot , waarin men het fiijm , fpeekfel fpuwt, kwispeidoor, crachoir.
Slijmprop, In. prop flijm, brok {him, glaire,
f: (in de geneesk.) polype, muqueuse, f.
Slijniverdrijvend , b. n. diensug tegen het flijm,
middel, apophlegmaeLme,
als: Een
apophlegmatisante, f.
Sl^jmviscti, m. zekere visch, blenne , fi
o. membrane pituitaire, m.
Slijmnekte, yr. flijnikvvaal, ziekte door gene
veroorzaakt ; zie Slijrnovermaat van
kwaal.
flijmkwaal, flijmziekte ; zie
Slijmzucht,
S i ljnizutirzout , o. (bij de fcheik.) mucite ,m.
o. zekere fijne aarde , waarvan de vrouwen zich om te fchuren bedienen; zie
Schuurzand.
Slijpbord, o. plank , waarop men de mesfen
wet; zie Slijpplank.
Slijpen, b. w. (ik fleep, heb geflepen), wetten , fcherpen, fcherp makes (op eenen
flijpfteen) , aiguiser, emoudre (op eene
aiguiser, ell ter. Een
plank, enz.)
ernoudte un couteau. Een fcheermes
mes aanzeiten , repasser en rasoir. Dit
mes is met good geflepen, men moet
het op nieuw , ce couteau a etc mal emoulee, fact le remoudre. Eenen beitel —,
fcherpen, (Tester un ciseau. —, glad mapolir du verte , des
ken, polir. Glas
verges. Een geflepen glas, ten verre
et poll. De fpiegeiglazen —, user , adoucir
lei glaces. Eenen diamant brillanter,,
tallier un diamant. De punt dezer fchaar
moet op den fleets dun geflepen worden,
ut user sur la pierre la pointe de ces
p
ciseaux ; fig. zijn verliand —, (het verfland
oefenen, fcherpen), aiguiser l'esprit. De
firaac (gedurig op Itraat loopen, lanterfanten), battre le pave ; zie ook Ge•
fiepen.
Slijper, m. emouleur,, polisseur, adoucisseur;
zie verder de zamengeftelde, Brillenflijper,
Diamantflijper, Scharenfltjper, Mesfenflijper,
enz.
SlAjpgeld, o. geld, dat men voor het flijpen
betaalt, flijploon, ce qu'on pale a l'emouleur , au polisseur. Hein gij het — betaald? avez-vous paye l'imouleur?
Slijphaak , m. haak van eenen flijper, crochet
d'emouleur.
Slijping, y r. het flijpen, action d'emoudre ,
aiguisement , m. action de polir.
Slijpplank , Yr. flijpbord, planche a aiguiser
les couteaux.
o. hetgene van sets geflepen wordt,
afflijpfel , moulde , f. moulard , m. van Baal,
terre d'emouleur. — van flijpfteenen
mature cimolle , f.
Slipiteen, m. fteen, waarop men mesfen, enz.
fiijpt, queue, pierre a aiguiser ou douce
tnet4e, f. kleine — der fcharenflijpers, male
laid. — (bij de leerl.) om het haar van de
huiden te fchaven, wetfleen, queux , f. zie
()Heiken.
S/ij pftaal , m. vierkante , tournefil; zie Wetitaal.
Slijtaadje, yr. verflijting van kleederen , user,
m. —, verkoop, in het klein, vente
en detail, f.
Slijtachtig, b. n. fleetsch, veel verflijtende,
zie Sleetsch.
Slijten, o. w. (ik fleet, ben gefleten) , door
veelvuldig gebruik afnemen of verteerd worden , s'usser, se consumer; fig. van lieverled!
at-
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arnemen, verclwijnen, passer ,
,
s'oublier. De (frock heicl zal wel
(wel overgaad) , /a tristesse passera
Bien. De koorts begint te (begint minder te worden, begint in hevigheid te yerminderen), la Py re commence a ditninuer.
— zie Verfluten. fig. doorbrengen ,passer,
employer,k. w. Zinn leven brj iemand —, passer
son temps clsez q. q. passer sa vie dans la
maison de q. q. on au set vice de q, q.
vertieren, in het klein y erknopen, vendre en
detail. — your af braak verkoopen ; vendie q. ch. pour demolis.
Slitter, m. degene, die flerke dranken , enz.
in het klein verkoopt, detailleur, debitant,
regrattier. degene, die huizen voor afbraak koopt en verkoopt, celui qui achete de
vieildes maisons pour les denzolir.
Sluteru , y r. handel in het klein, commerce
en detail, m.
Slijterswinkel, m. winkel, waar men in het
klein verkoopt, fluterij, boutique oft Pon
vend en detail, regratterie, f., regrat , m.
Sluting, yr. het fluter), action a'user. —door
cen fang gebruik, usure. De ellebogen van
zijnen rok zijn door, dat konit van de —,
les coudes de son habit sent perces, c'est
d'usure. verkoop in het klein, vente
en detail, f.
Slik, o. modder, flijk, flib , natte aarde ; zie
Slijk.
Slikbrok, m. (in de geneesk.) zekere artfenij,
foort van groote pil, die in eens work
doorgeflikt, dlectuaire.
Slikken, o. w. (ik flukte, ben geflijkt), flijken ; zie Aanilikken , Aanfluken.
Slikken, b. w. (ik
heb geflikt), door
de keel naar binnen.brengen, doorzwelgen,
flokken, avaler. Onvermogen om to
impossibilite d'avaler,, aglutition , f.; fig.
Dat is een harde brok om te —, (Bat is
moeijelijk te verduren,) cela est difficile
digerer.
Slikker, m. degene, die flikt, flokt of doorzwelgt , celui qui avale, avaleur.
Slikking, yr. het flikken, flokken of doorzwelgen , action d'avaler. — (in de geneesk.) eclegme, m.
Slikmiddel, 0. zekere bereiding van artfenijen, filkpot, fiikpotje, electuaire, m.
—vordebust,
lok on loch, m.
Slikop , m. en yr. in de gemeenzame yolkstaat , iemand, die alles opflokt , flokop,
avaleur, m., avaleuse, f. 1-lij is een regte
avale tout.
Slikpot, m. zie Slikmiddel.
Slikpotje, o. verkleinw. zie Slikpot.
Shin, b.
fcheef, krom, tottu, e, oblique,
Le qui est de travels. Zijne beenen itaan
a les jambes tortues. —, fig. erg,
kwaad, flea& , mauvais, e, tnechant , e.
Des te flimmer, (des te erger,) taut pis.
llet zal hoe langer hoe flimmer worden,
cela lea de Dial en pis. Hetgene nog flaiinier is, qui pis est; zie Erger. Het ilimfte
daarbu ce qu'it y a de pis. Hij is geen
van de flunfie , sl n'est pas des pires. —,
snoeijelijk, ongemakkelijk ,
Een
bock, un /ly re Somme namen,
(Damen , welke moeijelijk tut te fpreken
zijn,) mots ou noms dijiciles 4 prononcer.
doortrapt, loos, ruse, e, fin, e,
adroit , e. Hij is mij te — af, id est trop
rase pour moi. Het 'is een flimme , doorflepene gast, c'est un(homme) ruse, un fin
matois, un finaud. Zie Listig. bijw.
ita den gemeenzameu fpreektrant, gefle-
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pen, met geflepenlieid, avec adresse, adroitement.
Slimbeen, m. en yr. iemand, die flimme, d.
kromme beenen heeft, celui ou celle qui a
les jambes tortues; bancal.
Slimhals, m. en y r. iemand , die eenen flimmen d. krommen hals heeft, celui ouselle
qui a le con tortu un torticolis.
Slimheid, yr. flimmigheid, (in dezen zin verouderd) feheet held, qualite tottue, obliquiergheid, kwaadheid, michancetd.
moeueluicheitt, difficulte. doortraptheid, loosheid, geflepenheid, ruse, finlsse , adresse.
Slimmer), flimmeren ; zie Verflimmeren.
Slimmer, bijw. erger; zie Siim.
Slimmering, y r. (fcheepsw.) bederf of vermindering aan koopwaren , empirance.
Slimmigheid; zie Slimheid.
Slimvoet , m. en yr. degene, welke eenen
fcheven voet heeft, celui
'Emmen d.
celle qui a les pieds tort us.
Slindacntig, b. n. verkwistend, kwisraatig,
depensier,, ere, prodigue; zie liwistachcig.
Slinden, b. w. (ik fond, heb geflonden); zie
het meer gebruikelijke Verflinden.
Slinder, m. zie het weer gebruikelijke Verhinder.
Slindkolk, draaikolk, dwarlpoel, gouffre,
tournant; fig. ce qui entraine 4 beaucoup
de depense.
Slindpenning, m. verflinder, verkwister,, kwist
geld, ptodigue; fig. panier perce.
Slinger, in. het 1111,ot-en, fingering, secousse, f. werkung, waarinede men iets,
inzonderheid fleenen , wegflingert, fronde,
f. Steenen met eenen — werpen, jeter ou
lancer des pierres avec une fronde. aan
een uurwerk , pendule, tn. Deze — ilingert
langzaam, ce pendule oscille lentement, balancier; fig. Het is, alsof zijne tong am
eenen — hangt, (hid is heel los en vaardig
met de tong, ) it a la langue bien
Slingeraap, m. foort van aapr , die met zijn'
flaart aan de boomen hangt en flingert , singe
qui voltige.
degene, die met eenen flinger
Slingeraar,
fleenen , enz. werpt, celui qui jette ou lance des piers es avec une Fronde, frondeur.
Slingerbeen , m. en yr. degene , welke met
zune beenen flingert, celui ou celle qui gambale.
Slingerboom, m. zekere boom, es14ce d'arbre.
Slingerbosch, o. bosch met flingerlanen, lustbosch , ou it y a beaucoup de detours et
qui est coupe d'alldes , etc. tn. — doolliof,
labyrinthe, on.
Slingeren, b. w. (ik flingerde, heb geflingerd) , heen en weer bewegen , secouer,
aver, dodiner. De flinger flingert, beweegt zich been en weer , le balancier
osciller. Een uurwerk dat
dodine.
gen, un pendule qui oscille. Met de beep er) gambiller; fig. Door hoop en
vrees geflingerd worden', (tusfchen hoop
en vrees zweven,) dtre agate entre Pesperanee et la pour. —, met eenen flinger
werpen, fronder, jeter ou lancer avec une
fronde. — , doen kronkelen , entortiller.
De Tnijboonen hebben hare fiengels, die
zich om iets
les haricots ont lairs tiges
volubles. — , 0. w. zich been en weer bewegen , vaciller, clzanceler. Als een
ken man —, faire del borddes comme un
ivrogne , marcher, en zig-tag.— wapperen,
los hangen, pendiller, bt anler. —(fcheepsw.)
fasier. Op de flappe koord — t 'Mager.
sew
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sur la corde,
verftrooid liggen, "etre
disperse, e. Zijne boeken laten laisser
trainer ses livres. Zijne kleederen laten —,
laisser trainer ses hardes. — 5 (fcheepsw.)
rouler, tourmenter, agiter, (van de zeilen) , barbeier,, barbuter, faster.
Slingerend, b. n. oscillatoire. Eene —e beweging , un mouvement oscillatoire.
Slingering, yr. het flingeren, fchudding, action de secouer, secousse, oscillation, etc.
De — of flingerflag van een flingeruurwerk,
Poscillation, (vibration) d'un pendule; zie
Slingeren. —, van een flingeruurwerk ; zie
Schommeling.
Slingerlaan , yr. flingerende of kronkelende
laan, allde serpentante, tortillere.
Slingerleer, o. leer van eenen flinger, cuir
d'une fronde, m.
Slingerooren, o. meerv. hangende ooren, o•
reilles pendantes, f. pl.
Slingerpad, o. flingerend pad, sentier qui va
en serpentant , sentier tortueux ou sinueux, m.
Slingerplank , yr. certaine planche.
Slingerplant , vr. zekere plant, (in de kruidk.)
periploca on periploque, f., volubilis, m.
Slingerroos, yr. zekere rozeboom, espece tie
rosier.
Slingerflag m. flingerende flag, coup. Een'
hooge golf, waarnemen, om in het
(chip te komen , prendre la houpple; fig.
1k ben er met eenen — (door eenen behendigen trek) achter gekomen, (ik heb het
door list ontdekt ,) appris ,par un
coup d'adresse.
Slingerflaart, m. naam van zeker gewas, nom
d'une herbe.
Slingerfleen, m. fleen , dies men uit eenen
flinger ' werpt, pierre qu'on lance avec une
fronde. f.
Slingerftok, m. fustibule,
Slingertakken, in lofwerk , m. meerv. (in de
bouwk.) aan de Korinthifche kapiteelen,
pl.
caulicoles,
Slingeruurwer k , o. uurwerk met eenen flinhorloge
4 pendule, Kringvormig —,
ger,
pirouette, f.
Slingervoet; zie Slingerbeen.
Slingervuisten, o. w. (ik flingervuistte , heb
gefingervuist,) met vuisten vechten, se
battre a coups de poing.
Slink, b. n. linker, gauche. De flinkehand,
la main gauche ; zie Link en Linker.
Slinkaard ; zie Linker en Linkerd.
Slinken, o. (ik flonk , ben geflonken), de
zwellieg verliezen, se disenfler. Zijn arm
begint te —, son bras commence a se desen-, minder worden, inkrimpen, verminderen , diminuer.
Slinker; zie Linker.
vr. desenflure. —, diminution.
Slinks; zie het meer gebrulkeltike Links.
Siinksch, b. ti. gaucher, ere; zie Linkscb ;
fig. ondeugend, fnood mechant, e, faux,
sse, qui agit de mativarsefoi, sinistre, oblique. Slinkfche gangen gaan, (een Hecht leven leiden,) mener sine mauvaise vie; (niet
rondborstig handelen ,) ne pas agir rondowent. Slinkfche, averegtfche oogmerken,
des desseins sinistres.
Slinkfchelijk , b. w. michamment , faussement,
sinistrement.
Slinkschheid, vr. zie Linkschheid; fig. onopregtheid , mauvaise maniere d'agir,, finesse,
faussetd ; malice, conduite oblique.
Slip, y r. pand van een kleed, pan; — aan
eene vrouwen mutts, linten en kanten, bark. Inzonderbeidhet benedeu hangende
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deelte, basque,m. de robe on d'hablt. Spreekw.
Eene — vangen, avoir un pied de nez; essuyer un refus, une rebuffade.
Slippen , o.
(ik flipte, ben geflipt); zie
glippen, o. w. (fcheepsw.) derapper.
Het anker is geflipt, l'ancre est derappee.
Slipper , m. enkel gebruikelijk in : Eenen —
maken , (fhlietjes heengaan), s'esquiver
doucement, decamper.
Slipperen , o. w. (ik flipperde , ben geflipperd), eenen flipper maken; zie Slipper.
Slippert; zie Slipper.
Sliptonw o. fliptouwtje , o. dun touw of
touwtje, petite ficelle, f.
Slisfen , b. w. (ik fliste, heb geflist), lesfchen , blusfchen, eteindre, etouffer. Eenen
brand —, eteindre un feu; fig. zijne lusters
(zijne lusten boeten), etouffer ses passions.Eenen twist —, bijleggen (eenen twist
beflechten) eider, assoupir un different.
ou differend. Alles is reeds geflist, (alles is
reeds bepaald beflist), tout est déjà decide;
zie verder Beflisfen , Beflechten.
Slisfing , vr. het flisfen, action d'eteindre,
d'etouffer, extinction; fig. action de viler,
d'assoupir un th:Prend , f accommodement, m.
Slobbe , yr. moisdoek , flobbetje , bavette,
fig. vrouw, welke in hills het morfigfie werk
doet, souillon, femme qui fait l'ouvrage le
plus sale dans une maison, Marie-graillon;
zie ook Moddervos.
Slobberdoos, m. en yr. degene , die niet enkel in zijn eten, maar in al zijn doer. ongefchikt handelt, personne qui mange "nalproprement ; fig. personne vial adroste, salope ,
Slobberen, b. w. (ik flobberde , heb geflob.
berd), eten , zoo als .eenden , gan g en, enz.
doer, barboter, gelijk de honden. —, Tapper; fig. van menfchen, opflorpen ; zie
Slurpen , Influrpen. , ongefchikt met eenen
lepel eten, manger goulument marissadement (des mets hquides) plasfen, morfen ( gelijk de kinderen wel doen) —, o. w.
fig. als : over iets heen , (ongefchikt met
jets te werk gaan) bousiller.
Slobbering, yr. het flobberen , action de tapper; zie Slobberen. —, al, wat zich laat
flob'oeren , inzonderh. van visch , parties
gelatineuses d'un Poisson,
pi.
Slobbig, b. n. morfig, sale, malpropre. —,
btiw. salement , malpropretnent.
Slodde ; zie Sloddevos.
Slodder ; zie Sloddevos.
Slodderachtig ; zie Slodderig.
Slodderbroek , yr. eene al te wijde broek, culotte trop large.
Slodderen, o. w. (ik flodderde, heb geflodderd), wijd om het lijf hangen, flodderen,
se remuer Fa et lei, voltiger.
Slodderhoos; zie Slodderkous.
Slodderig, b. n. flordig, morflg, sale , tnalpropre, maussade, negligent, e. bijw.
salement, malproprement, negligemment..
Slodderigheid, yr. flordigheid, malpropreti,
negligence, inaussaderie.
Slodderkleed, o. te wijd kleed, flodderkleed,
habit trop large, ou ample, tn.
Slodderkous , yr. kous, welke te wijd is, en
daardoor ligt op de hielen '\ hangt bas qui
est trop large, et qui tombe)sur le talon, ns.
Sloddervos , m. en vr. iemand , die in de hoopfie mate flordig is, personne fort negligente
on vial propre, salope, guenipe ,
Sloeg , yeti. t. van Slaan.
Sloeifchoor, tn. (fcheepsw. ) accore d'iSloep,
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Sloe'', yr. (fcheepsw.) een klein vaartuig
waarmede men van een grooter naar den wal
vaart , chaloupe, barque, barge, , esquif,
canoe., m. Eene achteraan flepende une
chaloupe a la toue. De — aan boord brengen , Hager la chaloupe d bord. Eene dubbele —, tone barque longue, une double
barque. Eene losfe ongemaakte une
chaloupe en fagot. — , om kabeljaauw naar
Terre-Neuve te voeten charoi, on. Eene
canot jaloux. De — van gene
ranke
galei, casicou , calque, m. Eene welbemande , gewapeude
une chaloupe biers ar
rnée. Eene welroeijende zone chaloupe
bonne de nag& De zitbank in eene —, le
bane de chaloupe.
Sloepmeester, m. meester der floep, maitre
de chaloupe, patron de chaloupe.
Sloeproeijer, m. roeijer eener floep, rameur
de chaloupe.
Sloepsvlag, yr. vlag eener floep, pavilion de
chaloupe , m.
Sloeptouwen , o. D touwen eener floep ,
(fcheepsw.) amarres de chaloupe, f. pl.
Sloeren , b. w. (ik flOerde, heb gefloerd ,)
(fcheepsw.) de deelen em boorden van een
(chip meten, brocheter. naar de ltjn
optrekken , enligner.
Sloerie, yr. haveloos vrouwmensch, floeriemoer, salope, guenipe, gaupe ,
ion ; zie Slobbe in de 2. beteekents.
Sloester, m. groene flown bolster, dop,
brou, no.
Sloesteren, b. w. (1k floesterde, heb gefloesterd), fnoepen ; zie Snoepen. —, den
floester afdoen, ontiloesteren, ontbolfteren,
bolfteren, titer le brou de.
Slof, yr. de daad van floffen, verzuim, achtefoosheid , action de negliger, negligence.
De — is er in , (men verflofc of verwaarboost het,) on le neglige. oude muil,
waarop men (loft, voeolle pantoufle, savate.
Hij loopt op floffen, it ne porte que des
savates, it porte des savates; fig. (het is
met hem verloopen, zijne.zaken zijn in de
war,) ii est dans une mauvaise situation;
it est reduit 4 la mendicite. De boel is
op floffen, (alles is in de war ,) tout est
en desordre.
m. een flordig man , homme negligent, homme nonchalant; fig. Hij
is een — , hij is een oude (hi.) verwaarloost alles,) it neglige tout. —, ilordig
vrouwmensch , femme negligence, femme
nonchalante.
Slof, b. n. traag, nalatig, achteloos, flordig,
flodderig, negligent, e, nonchalant, e. .Hij
is — in al zijn doen , it est nonchalant en
tout, it neglige tout. bijw. floffelijk,
negligemment, nonchalamment.
Sloffelijk; zie Slof, bijw.
Sloffen, o. w. (ik flofte, heb geftoft), met
de voeten over den grond flepen , fleepvoeten, de voeten bij het gaan niet genoegzaam opligten, trainer les pieds, marcher
pesamment; fig. Ergens naar toe —, (met
trage fchreden ergens heen gaan,) aller
pas comptes vers quelque lieu. —, achteloos
handelen, traag te ,werk gaan , negliger. Ik
zal er niet mede ik zal er met in —,
(ik zal bet niet verzuimen ,) je ne le negligerai pas.
Sloffigheid, Slofheid, vr. traagheid, achte.
loosheid!, negligence, nonchalance , jadeknee.
$lok, m. de daad van flokken, het flokken,
trait, coup, in., gorgie,
Een glas wijn
eenen,teng
uitdrinken boire fin
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verre de yin d'un seal trait. —, zoo veel
men op eens flokken kan , trait, m., gorgee , f: Drink een' — wijn, bwvez une
gorgie de vin. Nog een —, encore an
coup; zie ook Slokje. —, keel, gorge,
Slokachtig, b. n. genegen tot flokken , gut.
zig , glouton, ne, goulu, e, gourmand, e:,
safre. Een — mensch, un homme goulu,
an goulu ; (gemeen) gouliafre. bijw.
gulzig, als een gulzigaard, goulument.
Slokachtighetd, yr. gulzigheid, vraatzucht,
gloutonnerie.
Slokdarm, m. de darm, waaiin wij door flokken ons eten en drinken brengen , oesopha•
ge; fig. gulzigaard, flokop, flokmoes, vraat,
vreter, glouton, goulu, gourmand, grand
mangeur.
Slokje , o. verkleinw. ; zie Slok. inzonderheid een teug flerken drank, een borrel,
petit coup , no. petite gorgee , goutte,
nemen? prendrons-nous
Willen wtj eerr
woe goutte?
Slokken , b. w. (ik flokte , heb geflokt),
ken, gulzig eten, doorzwelgen , avaler,
engloutir , bafrer, brifer. zie Opflokken ,
Inflokken.
Slokker, m. degene, die flOkt, flikt, celui
qui avale , qui engloutit. flokop , vraat,
flokdarm, goulu, glouton, goinfre; brifeu,
grand mangeur; van hier : fchuimlooper,
tafelfchuimer,, panlikker, parasite, ecornifieur; fig. Een goede (een goede hals,
een fukkel, een hals), un' bon diable , un
homme sans fard, un homme sans malice.
Slokking, yr. het flokken, action d'avaler,,
d'engloutir neder —, (in de geneesk.)
deglutition.
Sloklust, m. flokzucht, vraatzucht , vreten,
gourmandise, gloutonnerie, f.
Slokop, m. flokkcr, flokdarm, die alles opflokt , vraat, vreter, goinfre, goulu, glosston. zie Slokker in de 2de beteekenis.
Slokzucht, yr. ; zie Sloklust.
Slommer, m. beflommering, verwarring van
iemands zaken, embarras , embrouillement,
tracas. In eenen vreeselijken — zitten, (in
eene groote verwarring van zaken zicten),
tre dans ton grand embarras. weleer, en
thans nog op fommige plaatfen voor: Slui
mering; zie Sluimering.
Slommeren, 0. w. (ik flommerde, heb geflonimerd), weleer en thans nog hier en daar
voor fluimeren ; zie Sluimeren. —, b. w.
verwerven ; zie Beflommeren.
Slommerig, vr. beflommering, Ilommer; zie
Slommer en Beflommering.
Slommering, yr. beflommering, Sommer; zie
Beflommering en Slommer.
Slomp , m. hoop, menigte, drom, tas, m.
masse, grande quantite Hij heeft een' —
geld ontvangen, it a repo une grande somme
d'argent; fig. Lets rom — doen , (iets in,
haast of flordig doen), faire q. ch. 4 la
faire q. ch. malproprement.
Slond, verl. t. van Slinden.
Slonde, yr. flindkolk, goufre. m.
keel
gorge, 1.
Slonde, vr. in Gelderland en elders, voorfchoot, fchort, fchorteldoek, tablier,
Slonk , verl. tijd van Slinken.
Slone, vr. floerie, morfebel, salope, souillon,
guenite.
Slonsachtig , b. n. flordig , florderig , sale, maipro re. bijw. salement, malproprement.
Slonfen, o. w. (ik flonfte, heb geflonst),
enkel in : Met iets
(lett verilonfeni
zie Verilonfeu.
Sou.
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Sionfie o. verkl. w. van Hons. —, inzonder•
heid dievenlantaren, lanterne sourde ,f.
Sloodfe , yr. bijna, zoo niet geheel, verouderd, pantoffel, sandale.
Sloof yr. (oo) voorfchoot, boefelaar, tablier,, tn. fig. sukkelaaraer,, pauvre creature , pauvre femme , pauvre fine, fernme malheureusc , fine malheuretise. De
arme —, la pauvre femme! la pauvre fille!
Slooiknien, vr. m. (fcheepsw.) klampen aan
de mars , flutter van het galjoen , jottereaux,
m. pl.
Slook, yeti. t. van Sluiken.
Sloop, vr. (oo) overkleedfel van een hoofdkusfen , tale (d'oreiller).
Sloop , verl. t. van Sluipen.
Sloopen , b. w. (ik floopte , heb gefloopt) ,
tut een doer, afbreken, oinverhalen, flechten, demolir,, abattre , detraire, rompre.
Een fchip (een fchip afbreken), degrader, degrder ou depecer un navire. Een
(een huis afbreken), demolir tine
hills
maison. Vestingwerken (dezelve flechten) rases- des fortifications ; fig, in bezit
nemen , prendse possession de. Hij heeft dien
boedel gefloopt, it a pris possession de tee
heritage.
Slooper, m. iemand, die floopt, climolisseur.
— van oude fchepen , depeceur.
een vriend van floopen, celui
Sloopgraag,
qui aime a demolir,, etc. demolisseur, etc.
Slooping. vr. het floopen, action de demolir,,
d'abattre, de detruire , de degrader , de
raser, demolition , etc. ; zie Sloopen.
Sloor,, yr. floerie , flons ; zie Sloerie.
Sloot, verl. t. van Sluiten.
Sloot, vr. (oo) watergroeve, die het eene
fink lands van het , anclere fcheidt, fosse, tn.
Eene — graven , creaser en fosse. Door
eene influiten, fermer d'un fosse, fossoyer ; fpr. w. van den wal in de — raken , (van den regen in den druip kome..
van de gaffel in de greep loopen ,) tomber
de la pale dans la braise , d:un embarras dans un pure. lemand van den wal
in de — helpen , (iemand van het bed op
het froo helpen iemand nit eenen flechten
that in een' nog flechteren brengen ,) faire
Comber q. q, de fievre en chaud mal, rendre
tin mauvais service a q. q.
Slooten , b. w. (ik flootte , heb gefloot), met
flooten doorfnijden , coupe,- de canaux et de
osses. o. flooten graven , creuser
fdes
fosses. — , o. action de creaser des fosses. Hij is reeds aan het —, it crease deja
des fosses.
Slootje , o. verkl. w. van foot , petit fosse,
m., rigole, tranchee, f
Slcotje, o. verkl. w, van Plot, petite serrure,
inzonderheid van een halsfnoer, enz.
agrafe ,• petite seri are , f. ; van hier : bracelet, noeud de diamant , joyau , tn.
Slooven, o. w. (ik floofde , heb gefloofd),
zwaar en morfig werk verrigten , se peiner,,
se tuer a force de travailler. Zij moet —
van den vroegen morgen tot den laten
avond, (zij moet den ganfchen dag hard
werken ,) elle dolt travailler bien fort depuis
le matin jusqu'au soir. —, o. action de se
peiner, f., travail penible, m.
Slop , o. fluiphol, cache , retraite, f. ,
naauwe doorgang , ruelle , petite sue,
f. passage etroit , m. —, opening in
eene zoldering om hooi, enz. op te fieken, ouverture dans une grange, par oi Pon
monte le foin, etc. f:
Slopkous , yr. fooft -Vas kleediugituk dat over
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de koufen wordt getrokken, gedeeltelijk
den voet bedekt, en aan de zuden tgegeknoopt of geregen wordt, gudtre, gamache.
De foldaten dragen flopkoufen , les soldats
portent des guetres. Dikke
tricouse.
Slordig , b. n. ongefchikt, haveloos, onorde, flodderig, negligent , e, sale , malpropre , salope, deguenille , e, salaud, e,
saligaud , e, mal bdti , e, mal ordonne,
e. Eene flordige kleeding , des habits
rnalpropres , m. pl. Eene flordige meld,
tine servante salope. Een — mensch,
homme malpropre. Een — wijf, une salope.
bijw. negligemment, salopetnent ,
propre ;12 ent.
Slordigheid, yr. flodderigheid, ongefchiktheid,
haveloosheid, onordelijkheid , sauté , salopoi is , malproprete , f. — in den flip, net;
gligence de style.
Slordiglijk; zie Slordig , bijw.
Sloren , b. w. (ik floorde , heb gefloord); zie
Sleuren.
Slorp , m. de daad van florpen flurp, action
d'avaler,, action de humer, f. Met denen
— uitdrinken, bolt e d'un seal trait. — ,
teug , gorgee , f , coup, m. Neem daarvan
eenen
prenez-en tine gorgee.
Slorpen , b. w. (ik florpte , heb geflorpt),
eenig vocht met half geflotene lippen
den mond halen, flurpen, humor , leper,
giber. Het is zoo heet, dat men bet naauwkan, c'est presque trop chaud pour
lsjks
le humer.
Slorpdrank , m. flurpdrank , drank, dien men
florpt , potion on liqueur qu'on hume, f.
Slorpei, o. flurpei , week ei , oeuf a la coque, oeuf mollet ,
Slorping , yr. het florpen , flurping , degluttion , action de humer, de laper ; zie Slorpen.
Slot , o. een bekend werktuig, om eene deur
enz. te fluiten , serrure, f. (hangflot, cadenas , m.) Een aan eene deur Haan, attaches- une serrure a tine porte. De floten
worden met eenen fleutel open en toegemaakt,
les serrures s'ouvrent et se ferment par le
moyen d'une 'clef. Een — met eene veer,
aan de
tine serrure a ressort. Er is geen
deur, la Porte n'a point de serrure. Een
een Plot, welks fchoot
dubbel
(d.
tweemaal omgaat ,) une serrure a doubles
dat aan beide kanten fluit,
tours. Een
tine benarde. Een dat buiten aan eene
deur geflagen wordt , une serrure a bosse.
Een —, dat van zeif toevalt door de zwaarte van bet dekfel, valtflot , tine houssette.
Het — is verdraaid , is serrure est melee, fanssee ou forcee. Een —openfleken, crocheter une
serrure. Is het — op de deur ? (is de deur gefoten ?) la porte est elle fermee a clef? ; fig.
Geer — aan het hebben , (loslijvig zijn)
avoir tin cours de ventre , avoir le ventre
libre. Iemand een— in den mond werpen,.
(lemand den mond fnoeren , hem tot zwijgen brengen ,) former la bouche a q. q.,
reduire q. q. au silence. — 5 aan een geweer,, platine (d'une arme a feu), f —,
befluit ,
aan een boek , fermoir. .
elude, conclusion , fin , f., resultat , ergo, rn.
—eener redevoering, van een vertoog, fuitrede , (in de welfprekendh.), peroraison ,
— van betaling, afbetaling, porpaie, f Ten
flotte , (om te befluiten,)enfin. Het — eener
rekening, la solde d'un compte , liquidation; fig. Bij — van rekening , au bout du
compte. Het van een puntgedicht , la chute
d'une epigramme. Er is — noch val , er is zit/
finch— in, (het hangt aan een als droog zaud,)
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nt'y a rti rime ni raison. — verflerkt
kasteel, chateau, m. , citadelle, f; van
bier: woning van aanzienlijke lieden, chateau, palais , m. Zip t gib op het — geweest ? avez-vous etó au chateau?
Slotbew;js , o. (in de redekunde, ) zeker bewijs,
laatfle bewijs, syllogisms, m.
Slotbewaarder, tn. bewaarder van een flot,
flotvoogd, chatelain; zie Slotvoogd.
o. in de dichtkunde, puntdicht,
theldicht, epigramme, f.
Slotemaker, m, fit-lid, die floten en dergelijk
fi,n werk maakt, serrurier.
Slotemakersknicht , m. knecht van eenen flotemaker, gal con serruoier.
Sloternakerswerk , 0. werk, dat door den flotemaker wordt vervaardigd, seri urerie , ,
ouvrage de serrurier, m.
Slotemakersgereedfchap , o. gereedfchap van
den flotemaker* outils de sere wrier, on. pl.
Slotemaken , o. handwerk of \kunst van den
flotemaker , flotemakenj , serruo erie, f.,
act de serrurier, métier' du serrurier. Het
leeren, apprendre la serrno erie.
Siotgangen, m. meerv. (fcheepsw.) gaberits ,
on. pl. , baloires , f pl.
Slotgat, o. fleutelgat , trou de la serrure, m.
(fcheepsw.) mortaice du mat de hone , f.
Slotgevolg, o. gevolg uit verfcheidene voorflellen getrokken, uit eene fluitrede, consequence, induction, conclusion thee d'une ou
de plusleurs propositions, f.
heer vag een floe, seigneur d'un
Slotheer,
chateau ,,seigneur du chateau.
Slothout, o. (fcheepsw.) (van den vlaggeItok ,) croisette, f.
Slotijzer, o. (fcheepsw.) clef du mat de liune.
Slotknieèn, yr. meerv. (fcheepsw.) zie Slemphouten.
Slotkram, m. van het dekfel eener kist, die in
bet flot gaat, om dezelve te fluiten,
fluithengfel, moraillon; en van een hangflot, auberon.
Slotkraminetjes, o. meerv. aan den fchoot vin
pl.
een flot, picolets ,
Slotopileker, m. haak der flotemakers om
floten open te fleken , rossignol.
Slotplaat, vr. plaat van een floc, platine trune serrure, cloison de serrure. aan een
geweerflot, corps de la platine d'une arme
feu, m.
Slotpoort, vr. poort van een flot, porte d'un
chateau, porte de chateau.
Slotrede, yr. (in de redekunde) zeker gedeelte
eerier cede , peroraison, conclusion.
Slotregel, m. grondregel, zetregel, maxirne,
f., precepte, m.
Slotrijm; zie Sluitrijm.
Slotroos, yr. (in de bouwkunde ,) ornement
, d'architecture ou se reunissent les cintres,
tn. , rosette, f:
Slotfchroef, y r. fchroef van een flot, vis d'une ,serrure. , aan een geweerflot, vis de
la platine.
Slotileen, m. (in de bouwk.) fluitfleen, clansoir,, m., clef, f
Slottorentje, o. donjon, m.
Siotvast , b. n. dat met een flot kin gefloten
worden, qui pentetre fermi, e a clef
Slotverloren m. een ongebonden mensch,
homme abandonne, ou debauche.
Slotvers, 0. laatfle vers, fluitvers, refrain,
m. Zie Refrain in het andere deel.
Slotvonnis, o. laatfle vonnis, eindvonnis,
sentence finale , f., arret definitif,
Slotvoogd,
flotbewaarder, chatelain, gotsvetneur d'un chateau.
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Slotvoogdes, yr. vrouw van den flotvoogd,

femme du chatelain, chatelaine.
Slotvoogdij , yr. ambt van flotvoogd,
lenie.
Slotvoogdijfchap, o. flotvoogdij , ambt van
flotvoogd ; zie Slotvoogdn,
Slo_tvoogdin , vr. flotvoogdes, vrouw van den
flotvoogd ; ale Slocvoogdes.
Slotzang -eener ode, o. (131j de Grieken) epode, f.
Sluff aan eene orgelpijp, yr. lip , contre-biseat: , m.
Sluijer, m. langwerpig vierkant zijden, enz.
(look , die de vrouwen over het hoofd
dragen , voile. Met eenen — gekleed zijn ,
étre voile, e, -(10 Braband en elders, fa,) faille. —, zeker los en doorfchijnend
weetfel, dat tot verfchillende einden gebezigd wordt , crepe, f. een, daarvan
vervaardigde rouwband, elders lamfer ge-noernd , crêpe. —, band ter onderfleuning
van een' gebroken arm , echarpe, f. 11.1j
had zijnen arm in* eenen
hij droeg
nen arm in eenen
avait le bras ,en
echarpe, portait le bras en echarpe.
Rouwfluijer, m. mante, f: (in Zeeland)
, f ; fig. Iietgene tot vermomming vast
'cone zaak dient, fchiinvoorwendfel , voile,
pretexte , on. De waarheid. haren — ontrukken, (de waarheid in het licht brengen ,) devoiler la virile. Zich onder den
— van iets vertehuilen, se masquer sous les
apparences , sous le dehors de q. ch.
Situjeren , b. w. (ik fluijerde, heb gefluijerd),
met eenen fluijer bedekken, voiler, couvrir
d'un voile. Die dames gaan altijd gefluijerd, ces dames se voilent tonfours. Zij
lluijert haar hoofd, elle se voile la ate;
van heer: Gefluijerd, b. n. voile, e.
Sluik, b. n. regtitandig neerhangende, inzonderh. van het hoofdhaar eens menfchen, tegenflelling van kroes, plat, e, uni, e. —
haar, cheveux unis, cheveux plats, on. pl._
—, rank, dun , van het ligchaam eens menfchen, gréle,
, e, menu, e. Eene
middel, une taille
SlOik , vr. de daad van flUiken, enkel gebrui-keltik in: Ter —,
in het geheim ,) secretement, a la de'robee,
en cachette. Hij ging ter — in de kamer ,
(hij (loop ongemerkt in de kamer,) it sa
glissa dans la chambie.
Sluiken , b. w. (ik flook, heb gefloken), ongemerkt iets verrigten, faire q. ch. sect-h..
tement. frnokkelen , in- of uitvoereia
zonder de gevorderde belasfing to betalen,
faire la contrebande, frander \les do oits d'entree et de sortie, frauder la dottane; zie
Smokkelen. o. w. overfpel bedrijven,
commettre radultere, lore adultere.
Sluiker, m. fmokkelaar, contrebandier,
overfpeler, adultere.
Sluikerij, yr. fmokkelarij, contrebande.
overfpel, adultere, m.
Sluikhandel , m. finokkelhandel , fluikerij,
fmokkelarij , contrebande, f. commerce de
fraude ou interlope.
Sluikhandelaar , m. fmokkelaar, fluiker, con..
trebandier,, interlope.
Sluiltheid, y r. regtflandigheid, direction perpendic.ulaire , quail:6 de ce *qui est plat
ou ant.
Sluiking, y r. het fluiken , fluikhandel , centrebande.
overfpel, adultere, no.
Sluikfpil , yr. zekere fpil , fuseau,
Slunnen , o. w. (ik flunnde, heb gefluimd);
zie het ulcer gebruikelijke Sluimeren.
U u tt
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Sluitneroog, m, oog van iemand, die fluimert,
oeil de q,
sommeille, m.
Sluimeraar, m. iemand, die iluimert, celui
qui sommeille ; roupilleur.
Sluimerachtig, b. n. geneigd om te fluimeren,
flaperig, assoupi , e.
Sluimeren, o. w. (ik fluimerde , heb gefluimerd ) , door eenen vasten en kortftondigen ilaap bevangen zijn, sommeiller,
roupiller. Zij flaapt niet, zij Iluimert
flechts, elle ne dort pas, elle ne fait que
sommeiller.
Sluimerig, b. n. flaperig, assoupi, e, qui a
sommeil.
Sluimering, yr. ligte !hap, flaperigheid, sommeil leger , tn. action de sommeiller , f. assoupissement , tn.
Slurpdrank, in. drank, welken men flurpt; zie
Slorpdrank.
Slurpei, o. ei, dat men flurpt , oeuf 4 la
toque.
Slurpen, b. w. (ik flurpte, heb geflurpt);
zie Slorpen.
Sluip , vr, tie daad van fluipen (enkel gebruikelijk in: Ter —, (in het geheim , itilletjes,) 4 la derobie, en cachette, secretewent. Iemand ter — naderen , s'approcher
de q. q. secrétement.
Sluipdeur, vr, verborgene deur, waardoor
men in- en uitfluipen kan, tootle secrete. —
in vestingen om uitvallen te kunnen doen ,
uitvalpoort, poierne ; fig. uitvlugt, achterdeur, defaite, f., ichappatoire, m. porte
de derriere, f.
Sluipen, o. w. (ik fioop , ben geflopen), onbemerkt en behendig ergens indringen of
uitgaan, se couler doucement, se glisser
doucement, entrer ou sortir 4 la derobee.
Hij Hoop uit de kamer,, it sortait de la
chambre a la derobee , it quittait la chambre sectitmente
Slpiper, m. iemand, die wegfluipt, celui qui
s'enfuit sectetement; fig. Hij is een regte
(hij is een flimme vos,) c'est 1411 vtai
sournois. zekere fpijker met eenen kleinen kop, anders duiker, clou a téte menue
ou petite. —, wegfluining, als : Eenen —
maken, (wegfluipen,) se derober, s'esquiver.
Sluiphaven, yr. (fcheepsw.) esterre calangue,
tale.
Sluiphoek, m. hock , waar men zich verfchuilt , cachette, cache, f., lieu ea Pon se
cache, m.
Sluiphoer, yr. heimelijke hoer , femme tie joie
qui fait son métier a la sourdine.
o. fluiphoek, cache , f. 9 lieu do Pon
se cache, m. — voor eenen Naas of een
konijn , enz. in eene hegge ,enz. (bij jagers)
musse , f.
Sluipkever, yr. (in de nat. gefch.) tenebrion , m.
Sluipkoorts, yr. (in de geneesk.) teringkoorts, Py re dente, hectique ou etique.
Sluipmoord, in. geheime moord, assassinate
geheime moordenaar,,
Sluipmoordenaar,
assassin, meutrier de guet-apens.
Sluippad, o. heimelijk pad, langs hetwelk
men ongemerkt wegfluipen kan, sentier derobe, m.
Sluiptrap, vr. (in de bouwk.) verborgene
uitgang , geheime trap, wailer derobe ,
degagement, m.
Sluipweg, m. heimelijke weg, langs welken
men ongemerkt wegiluipen kan, chemin derobe, chemin detourne , m. ; vole souterraise, f:
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Sluipwijze, bijw. ter fluip, in het geheim,
la dirobee, en cachette.
Sluis, yr. eene waterkeering, die naar wela
gevallen geopend en gefloten kan worden,
ecluse. — met eene fchutdenr, portereau ,
m. — met regte deuren , ecluse catree. —
met fpringdeuren , met fchuif- of valdeuren ,
ecluse a vanne. — met verlaatgaten , ecluse a tambour. — met twee regtflaande denren fchuin aangeflagen , ecluse a iperons.
Spuis—, ecluse a chasse. De — openen ,
ouvrir, lever ou lather recluse. De — toedoen, toefluiten, digt maken, fermer ou
baisser recluse. —, in Amfterdam , fleenenbrupe , pont de pierres.
Sluisbedding , yr. bedding eener finis, radier, m.
Sluisdeur,, yr. deur eener finis, porte d'ecluse , ecluse, f,, venteau, m. — eener zoutmijn , bordeneau m. De fluiscieuren openen , ouvrir recluse.
Sluisgeld , o. geld, dat men voor het openen
en fluiten eener finis betaalt, dtoit d'icluse, m.
Sluismolen, m. &cute s'il pleat.
Sluispoort, vr. sas , m.
Sluisteren, b. w. (ik fluisterde, heb gefluisterd); zie Sloesteren. Sluisvloer, yr. radier,
Slu/svol, yr. zoo veel water , als eene fchutfinis bevat, eclusee.
Sluiswachter, m. wachter eener finis, eclusier, garde ecluse.
Sluitbanci, m. band tot finking, buikgordel,
bij het Ileenfnijden (bij de wondh.) ventriere, f.
Sluitben , vr. zie Sluitmand.
Sluitblik , o. (der loodg.) rontielle , f.
Sluftboom m. boom, waarmede men eenen
doorgang , enz. fluit , barriere,f. Zie Boom.
( bij flotenm. ) pied de biche. —
(fcheepsw.)barriere de port, bane de port, f:
Sluitdeuren, yr. meerv. aaa eene finis, valdent en , potilles.
Sluitdoos, yr. doos, welke men fluiten kan,
doos met een flot , cassette.
Sluitelijk,
om to befluiten, ten flotte,.
enfin, pour conclure.
Sluiten , b. w. (ik floot heb gefloten), toedoen, digtmaken, toefluiten,fermer, clorre,
(met een Plot) fermer a clef. Op het nachtfermer a double tour. De fleutel Suit
niet goed, la clef ne foue pas bien dans la
serrure. Alle deuren zijn gefloten , toutes
les pot tes soot fermees. De poorten der flad
worden eerst om tien uur gefloten, les portes de la ville ne ferment qu'd dix heures.
Sluit de deur, fermez la pole. Sluit de deur
achter u toe, fermer la porte sur yens. Met
eenen boom —, barren. Eene haven —,
bacler. Op nieuw
refet mer former
de nouveau. Eenen boog
fettner une
arcade. Een gewelf —, fermer une volite.
De oogen former les yeux. Sommige
bloemen — zich des nachts , certaines flours
se resserrent pendant la .Wait. Den mond
, fernier la bouche; fig. lemand den mond
—, (hem tot zwijgen brengen), former la
Douche a q. q. , reduire q. q. au silence. De
ooren , fermer les °reales , boucher lee
°tellies. Eenen brief —, (hem toemaken),
fermer tine lettre; fig. (hem eindigen 9 zonder hem of to hebben), terminer une lettre,
(denzelven afhebben) finir une lettre. Eene
finir un discourse Eene rekening
rede
(om met dezelve niets moor to doen te
hebben), clorre un compte , (dezelve in orde
brengen), arréter, liquider ou solder un
comp.
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comm. Een huwelijk
conclure un ma..
grootite tegenflrijdigheid, welke men zicit
riage. Eenen koop , conclure un marche.
kan voorftellen), it n'y a ni, rime ni raison.
Een verdrag —, faire, conclure ou ratifier
Dat fluit niet , (dat is eene groote ongeun traiti. Den vrede —, faire ou conclure rijmdheid), c'est une absurdite. o. de
la paix. Een verbond —, faire une alli- daad van iluiten , action de fermer, f: itat,
ance, contracter une alliance. Eene verde ce qui forme , m. Met het — der poort
gadering
(eene vergadering doen uit
(op het oogenblik toen de poort gefloten
een gaan), congedier, rompre ou dissoudre
werd), a portes fermantes. Bid het — van
tine assembMe. De gelederen , (in het
dezen brief, (toen ik dezen brief foot) en
krijgswezen), serrer les files, serrer les
fermant cette lettre. Het — van eenen koop,
rangs. Sluit de gelederen ! (bevelwoord) , serla conclusion d'une marche. Het — der harez les rangs Eenen kring faire un cercle,
vens , enz. la fermeture des ports, etc. Een
se mettre en rond, se mettre en cercle, se ranger
gefloten gezelfchap , une coterie, f. ecot, m.
en rand, se ranger en cercle. Eenen trein —, Sluiter, in. een man , die fluit celui qui fer(de laatfte van eenen trein fermer la
me; — portier, cipier, portier, geoller;
marche. De vergadering — , lever la séance.
zie de zamengeftelde woorden Boomiluiter,
He,t hek —, (het hek digt maken), fermer
Poortfluiter,, lIavenfluiter,, Hekfluiter, Ge,
la barrare; fig. (de laatfle zijn) etre le
lidfluiter, enz.
dernier, etre la dernière, firmer la mar- Sluitgat , o. (bij timmerlieden ,) gat in hout,
che. Eene haven —, (een embargo op al
om er een ander fink met de punt in te voede fchepen leggen) , beicler un port, mettre
gen 5 mortaise , f: Een — maken4 faire unit
fin embargo sur tons les vaisseaux ; verder
enlacure.
nog op onderfcheidene wijzen in verband Sluitgeld , 0. geld voor het fluiten der geVanmet voorzetfeis , als : Eenen razenden aan den
genisfen , hetwelk de cipier ontvangt , geild
muur —, ( hem met eene keten aan den muur
lage ,
vastmaken), attacher un furieux a une Mu- Sluithaak m. (bij fchrijnw.) klemhaak , vet.
raille avec tine chaine. Iemand buiten de
let. — van eene klink, mantonnet ; zie
deur —, de deur voor iemand —, ( iemand
Kletnhaak.
beletten , binnen te komen), fermer la porte Sluithek , o. hek , dat met een fiot geflotea
a q. q. Wij moeten aanftappen , anders worwordt , barriere qui se ferme a la clef, f.
den wij buiten de deur gefloten, (anders Sluithengfel , o. moraillon, auberon, m.
vinden wij de deur toe), it faut que nous Sluithout, o. (bij boekb.) aan de naaibadk,
allions plus vite autrement nous trouverons
templet, tn.
la torte fermee. Iemand buiten —; zie
Sluit- of fteekijzer, o. (bij mandenm.)clotoir,m.
fluiten. Iemand in banden (iemand ban- Sluiting, yr. het flatten, action de fermer,
den of boeijen aandoen, hem in de boeijen
tie ctorre. alles, wat dient om te fluiwerpen) , enfermer ou enchainer q. q. metten , tout ce qui ferme, tn. fermetide, f:
tre q. q. aux fers. Iemand in eene kamer
serrures, f. pl. Wij hebben goede aatt
—, (hem daarin opfluiten), enfermer q. q.
ons huts, (ons buds heeft goede floten
dans une chambre. Iemand in zijne armen
enz.) noire maison a de bonnes serrures.
omhelzen , embrasser q. q. De oogen
—enrkig,
cloture, solde. — van eenea
voor iets , (iets niet willen zien , den fchsjn
koop , conclusion d'un marche.
aannemen , alsof men iets niet ziet, oogluikend Sluitklamp ,
(bij timmerl.) pelican.
toelaten ),fermer les yeux a q. ch. , conniver a Sluitklink , yr. (bij horologiem.)compteur Cd'il.
q. ch. , faire semblant de ne pas voir q. ch. De
ne pendule).
oogen voor de waarheid —, (blind voor de Sluitkoo/ , vr. (oo) kool , welker banden zic4
waarheid zijn, de waarheid niet willen zien),
vast in een fluiten , zoo als de kabuskool,
fermer les yeux a la verite. Eiji fait de
favooikool en dergelijke, chou cabus oez
oogen voor het flechte gedrag zijner kindepomme, m.
ren, (hid laat bet flechte gedrag zijner kin- Sluitkrop , m. flakrop , krop , welke goed gederen oogluikend toe), it connive a la maufloten is , laitue pommee, f. Zie Krop.
vaise conduite de ses enfants. Iemand de deur Sluitlaken , o. (bij de vroedm.) om den bulk
voor den neus (iemand niet willen binder kraamvrouwen , ventriere,
nen laten) fermer la parte au nez de q, q. Sluitmand, yr. fluitben , mand of ben, welker
o. toegaan , former; joindre, se
dekfel met eell clot gefloten wordt en bij
velen de plaats van koffer of kist vervangt,
fermer. De venfters — niet goed , (zijn
niet goed digt) les fenetres ne ferment pas
panier a cadenas, panier qui se ferme avec
Bien, les ftnetres ne joignent pas bien. Deun cadenas, tn.
ze deur is flecht gemaakt , zij fluit niet, Sluitrad , o. in een uurwerk, fchakelrad, rocs
(zij is niet digt), cette pone est mal faire,
a dents , a rocket, roue d'encliquetage, f:
elle ne ferme pas. De handen in elkan- Sluitrede , yr. (in de redekunde ,) argument de
der —, joindre les mains. Die coos iluit
logique, syllogisme , m.
fiot eener reniet wel, (zij is niet digt) cette boite ne
de , epilogue, m. peroraison. waarvatt
ferme pas bien. Deze kool begint te te
elke (telling haar bewijs in zich bevat , eena
kroppen , (dezelve begint vast te worden),
met redenen bekleede — epichereme, tn.
ces choux commencent a pommer. Die falade
Ingekorte , onvolkomene
enthyMéme,m.
zal haast —, (dezelve zal wet haast krop— met een dubbel bewijs , tweeledige —,
pen beginnen te vormen) ces laitues pommedilemme, tn. Valfche
paralogisme,
font bientdt ; fig, pasfen, voegen , als : DeEerfle dolling eener
majeure.
ze rok fluit goed, (dezelve past voortreffe- Sluitregel , m. laatfte regel , ligne finale, der"
lijk , is niet te wijd), cet habit est juste
niere ligne. De — is uitgelaten, la derla mesure du corps, al est colle. Uw rok
niere ligne est omise.
fluit niet, (dezelve is te wijd) votre habit Sluitrijin o r flotrijin, refrain, m. Zie Asa
est trop large. Aan , in ofop iets (aan,
frain in het andere deel.
in of op iets pasfen) ; zie Pasfen ; fig, fain. Sluitfpier, yr. (in de ontleedk.) zekere fpier,
of fpreekw. Dat fluit als eene tang op een
sphincter, (muscle) constricteur, m. De —
vArken, (daar is clot noch vat in, dat is de
der oogieden, (die fpier, welke dient, om
UuU2
de

SM A
S L U
lust, gat ,plaisir. Iets met — nnttigen of ge...
tie oogleden te fluiten ,) le fertneur des paubuil= , manger ou boire savoreusemenr..
.piêres, le muscle orbiculaire des paupieres.
Dit boek is niet naar mijnen —, ce livre
De. — der lippen , (fpier, welke de lippen
le
muscle
orbiculaire
des
levres,
le
ne me plait pas. — voor lets krijgen, confluit,)
tracter un goat pour q. ch. — in lets yinconstricteur.
den, trou per q, ch. h son gi e , a sa _pintaSluitfteen , m. (in de bouwk.) — van een gesie. Deze denk- en handelwijze komc zeer
welf, mensole, f. — in eenen doorgaanden
goed met mijnen — overeen, cette roeiniele
muur, (bij metf.) clausoir.
de penser et d'agir me plait enfierenient.
Sluitfluk, 0. fink, hetwelk dient om te fluiZonder — (bij ichild.) mesquin. De werten, alaise, f about, m. —, meerv. fluitftukken, ftopflukkeu, (fcheepsw.) palarken van dezen fchilder zijn zonder —, gerang, les ouvrages de ce peintre sons mesdeaux, in. pl.
gums.
Sluitveer, yr. in een flot, onder de fchoot,
Smaakje , 0. verkl. w. van Smaak. —, inzon'
gachette,
derh. bedorven fmaak , als : Er is een —
Sluitvers, 0. flotvers, laatfle , regel van een
aan dat vleesch, dat vleesch heefc een —,
vers , refrain, tn.; zie Refrain in hec an(dat vleesch is bedol yen ,) cette viandepue.
dere deel.
Siungel, m. (gepieen) lange flaak, lang en Smaakvermogen, o. vermogen van den fmaak,
fmaak , gout, vs.
dun mensch, flandrin.
Slurf, y r. fnuit tan eenen olifant, fnavel, trompe. Smaakvol , b. n. vol fmaak, met fmaak , de
bon goat. Een — werk , ‘un ouvrage de
Slurp , m. de daad van florpen, en zoo peel
bon goat. —, Njw. avec goat.
men op Bens florin, florp , deglutition,
Smaakverlies, o. onfmaak , gebrek aan den
gorgie.
fmaak, ageustie, f,
Slurping, yr. florpen , de daad van flurpen;
Smaakzenuw ; Yr. ( in de ontleedk. ) , zenuw,,
zie Slorping.
welke den fmaak voortbrengt, tongzenuSlaw, b. IL behendig, listig, loos, geflepen,
wen, nerf gustatif, m. hypoglosses , in. pl.
adroit, e, fin, e, ruse, e. Het is een fluwe knaap, (het is een flimme gast, Inj. is Smaaldicht, o. fchimpdicht, satire pleine de
medisances ; fi
geflepen,) c'est un fin matois. —, buw.
Smaadrede, yr. beleedigende rede, discouri
adroitement , finement , avec adresse.
injurieux , rn.
Sluwheid, y r. behendigheid, list, loosheid,
Smaalfchrift , o. fmaadfchrift , libelle diffamageflepenheid, adresse, finesse, ruse.
toire, m. satire, f.
Smaad, m. de daad van finaden , action d'injurier, etc. zie Smaden. Geef u aan gee- Smaalfter, yr. lasiteraarfter, kwaadfpreekfler,
fman'injuriez
personne.
—,
medisante.
nen — over,
dende woorden of daden, fit/acting, injure, Smack, yr. afgefneden buik van een' haring,
insulte, ignominie, 1., opprobre , affront,
ventre d'un hareng, in.
outrage ; zie Smaadrede en Smaadwoord ; fig. Smacht , yr. bijna veroud, de daad van fmachicamouflet. —, voorwerp van fmading, obten, langueur; van hien fig. op de — loopen , (Icnuirnloopen, cafelfchuimen, op de
jet de ses injures. -,—; zie ook Verneliering
klap loopen) ecornifler.
in dezen zin.
Smaadheid, y r. zie Smaad in de le en 2e be- Smachten, o. W. (ik finacht, heb gefmacht),
door dorst of hunger verteerd worden, als :
teekenis.
van honger —, mourir de fain. Van dorst
Smaadnaam, m. beleedigende naam, fpotnaam,
—,
bt eller de soil: fig. van hitte —, (van hitte
nom
injurieux.
fcheldnaam,
zich niet weten te bergen), etouffer de chaleur.
Smaadrede , vr. fmading , fmaad , fmaadwoord ,
—, flerk verlangen ,
languir , languir
fcheldwoord, injures , paroles injurieuses ,
dans l'attente de. Naar lets —, (fleck
-I. pl., discours offensant , in. invective.
mar lets verlangen), languir dans Pattente
Smaadfchrift, o. fchimpfchrift, fpotfchrift, lide q. ch., soupiter apres q. ch., desire, arbelle diffamatoire, tn. , satire f.
demment q. ch.
&muffler, yr. degene, welke f'maadt, beleeSmachtend, b. n. kwijnend, languissant, e,
diglier, celle qui injure ; zie Smadtn.
langouteux, se, fmachtende o,ogen , des yeux
Smaadtaal, y r. fmadelijke tail, fchimptaal,
languissants. Smachtende bltkken; des relangage,injuriezix on offensant, m.
gards languissants. —, droog, als: fmach.
Smaadwoord., o. finadelult woord, parole injurieuse, outragcante on offensante, injure.
tende tong, langue seche, f. —, flikkencl
hevig , van hitte , als : Eene fmach:ende bitSmaak , m. vermogen om te finaken, fmaakte , one chaleur itouffante; btjw. languisvermogen, goat. Eenen fijmen — hebben,
saw:vent, langoureusement.
avoir le gout fin. De fmaken zijn y erfcaillend , les goats sent differents; fig. Kunst- Smachterig, b. n. door hunger of dorst vergout
,
discernement
,
tn.
finesse
du
teerd wordende, languissant, e. foible, qui
fmaak,
meurt de fair:, qui brdle de soif. —, heet,
jugement, f flij vindt — in goede boevan het weder, itoufint, e. — , behoeftig,
ken, it a du goat pour les bons ouvrages.
haveloos, armzalig, ellendie, pauvre ; innij heefc geenen — in de muzijk, it n'a
digent, e. pitoyable, miserable. 1-11j zag er
pas de gait pour la tnusique. Dat is niet
— uit, t il avant Pair mesquite.
naar mijnen t—, cela n'est pas de mon gait.
mode,
f.
Dat
Smachtirig
, yr. action de languir, langueur;
--, wijze, manier, mode,
is naar den nieuwflen of laatflen — vervaarzie Smachten.
digd, cela cot fait a la derniere mode. —, Smachtlap, m. acme drommel, ellendeling,
armzalig mensch, pauvre diable, pauvre
wat het finaak yermogen aandoet, goat, m.
here.
saveur, f Dit vleesch heefc eenen goeden
—, cette viande est de bon goat. Goed wa- Smachtlooper, en. panlikker, tafelfchuimer,
fchuimlooper, ecotntfleur, parasite.
ter heefc geenen —, la bonne eau n'a point
de savour. De — van het brood, la saveur Smadelijk, b. n. fmadend, fmadig, beleedidupain. Wilde —, sauvagin. Die deelen van - gend , injurious, euse, ignominieux , euse,
outrageux , euse , outrageant , e, insultant,
lets, welke — hebben , les parties saporifiques
e. Eene fmadelijke beiegening, un traited'une substance. Zie ook Smaakie. —, trek,.
zoS6

went
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went intultant. bijw. injurieutement ,
jouir de. Het genoegen —, Chet genoegen
ignominieusement, outrageusement, d'une
hebben ,) avoir plaisir Wanneer zal ale
maniere injurieuse.
her genoegen u to zien ? quand (est-ce
Smadelijkheid, yr. beleediging, beleedigende
quo) j'aurai ie plaisir de vous von. ? De
behandeling, ignominie, injure, f , outragenoegens van dit leven —, (de genoegens
ge, opprobte, m.
van dat leven genieten ,) jouir des plas.strs
Smaden, b. w. (ik fmaadde, heb gefmaad),
de la Vie. 1k zai daar weinig genoegen —,
op eene honende wijze beleedtgen ietnand
j'y aural peu de plaisir. nandervinden.,
fmaad aandoen, fchelden, injurier, outratencontter, avoir. Veel droefheid—, avoir
ger, insulter, invectiver. Zij hebben mij
beaucoup de deplaisir, beaucoup de pane,
gefmaad, ils m'ont outrage.
soufftir beaucoup de pane, bien de la poSznader, m. degene, welke fmaadt, celui qui
ne. Den dood —, (den dood vinden,)
injurie , outrage, insulte.
mourir, , perir. o. w. den fmaak aair
Smadig, b. n. frnadelijk, injurieux , euse,
doen, het fmaakvermogen zoo of zoo aandoen , sentir, avoir du goat. Good —,
ignominieux , euse; zie Smadelijk.
Smading , yr. zie Smaad in de re beteekenis.
(eenen goeden fmaak hebben ,)' étre de bon
Saiak, yr. zeker gewas, fumak, sumac, m.
gout. Dat vleesch finaakt goed, oak enkel:
fouie , f. (rhus , tn.)
Dat vleesch fmaakt, cette viande est de bon
Smak, yr. zeker flag van kleine koopvaardijgoat, cette viande est savoureuse, Zuni! —,
fchepen, fmakfchip, semaque, semale.
(eenen zuren fmaak hebben ,) avoir le goat
geklap met de lippen of met den
aigre. Hoe finaakt die wijn ? quel goat a ce
Smak,
mond, wanneer men cut, bruit qu'on fait
yin? Hoe fmaakt u dat vleesch ? comment
avec les levies ou avec la bouche en mantrouvez-vous cette viande? Dat vleesch
gedruisch, hetwelk jets bij desgeant.
fmaakt mij good, je trouve cette viande bonzelfs vallen maakt, coup , bruit, m. chute ,
ne. Doze wijn imaakt naar Bret vat, ce yin
worp, gooi, of net geluid van eenen
.
sent le fat. Dat fmaakt naar wijn , cola sent
fworp
, Boot of bons, jet , coup, m. Ilc
le y in. —, het fmaakvermogen flreelen
hoorde elken — der dobbelfteenen, j'entenhet fmaakvermogen aangenaam aandoen , plaidis chaque jet des des. Hij heeft eenen —
re. Dat fmaakt nuj zeer goed, cola me plait
vooruit, it a tin jet plus quo les autres.
fort bien. Hoe fmaakt u dat bier? comment
Smakelijk, b. n. met fmaak , met graagte ,
trouvez-vous cette biere? Die appels — mij
met genoegen, als: 1k wensch u — eten,
zeer good, (ik vind die appels zeer goed,)
je vous souhaite bon appetit. wel fmaje trouve ces pommes fort bonnet, cos pomkende , eenen aangenamen fmaak hebbende ,
mes me plaisent tres-blen4 fig. Dat gevoelen
lekker, de bon gout, savoureux , euse, apfmaakt naar ketterij, (da.f gevoelen zweent
petissant, e, delicieux , euse. Dat is niet
naar ketterij ,) cette opinion sent Phdresie.
zeer —, cola n'est gueres delicieux. SmaDat fmaakt naar godloochenarij , (dat zweemt
kelijke geregten , des mets delieteux. — manaar godloochenarij ,) cola sent Patheisme„
kerid, dat fmaak heeft, fmakend, saporifiDat book finaakt
niet, (dat look is niet
que; fig. Een fmakelijke brooder, (een vronaar mijnen fmaak, bevalt mij niet,) ce
lijke baas,) un bon vivant. Dat meisje ziet
ne me plait pas. Die denkwijze fmaakt
er — nit, (dat meisje ziet er bevallig nit,
mij niet, (doze denkwijze behaagtmij niet,)
is jong en bloeijend ) cette fille est appe.
cette facon de penser ne me plait pas. Dat
tissante, cette fille a Pair ragoatant. Dat
fmaakt mij niet, (dat bevalt mij niet, dat
uit, (dat heeft geen zeer
ziet er niet
is niet naar mijnen fmaak,) cela ne m'agree
bevallig voorkomen ,) cola n'a pas une belle
pas. Dat antwoord fmaakte haar in geenen
bijw. met fmaak, avec apapparence.
deele, (dat antwoord behaagde haar in geepetit , savoureusement. eten; manger
nen deele ,) cette reponse n'etait point de
avec appetit, manger savoureusement.
son goat. Hoe fmaakt u dat gedicht? (hoe
—roken,(met nhogematvngeot
bevalt u dat gedicht ?, hoe vindt gij dat gerooken ,) fumer une pipe avec tin plaisir exdicht?) comment trouvez-vous ce "ohne.?
trétne; fig. Hij weet er zeer — van to praHoe fmaakt u dat? (hoe vindt gij dat?)
ten , hij praat er zeer — over, (hij weet er
comment trouvez-vous cola ? Het fmaken, de
aangenaam over to fpreken ,) ii sait en parfmaking , de proeving, la gustation.
ler d'une maniere tres agreable.
Smakken , b. w. (ik fmakte, heb gefmakt),
SmakeNkheid, yr. aangename fmaak, liefelijk
flooten, werpen, bonzen, jeter rudement.
van imaak , saveur,, f. bon gout, m. De —
Men 'fmakte hem tegen den grond, on le
van het brood, van den wijn, la saveur)du
jeta par (a)terre. Alles word van boven naar
pain, du yin.
beneden gefmak , on jeta tout de hunt
Smakeloos, 5. n. zonder fmaak, onfinakelijk,
en bas.
o. we (met zijn) nederflorten
onaangenaam, laf, sans gout, insipide, fatomber rudement , tomber. Hij
de. Een fmakelooze wijn, un vin fade. Eene
fmakte op den grond, it tomba par terse,
fmakelooze fans, une sauce fade.
it tomba.
Smakeloosheid, y r. eigenfchap van iets, dat Smakken, o. (ik fmakte, heb gefmakt),
ftnakeloos is, lafheid, insipidite fadeur.
onder het eten met de lippen of met den
Het is eene laffe fpijs; er moot eene prikmond klappen, faire du bruit avec les lekelende fans bij gedaan worden, om de —
vres ou avec la bouche en mangeant. Gij
daarvan weg to nemen, c'est une viande
moot zoo niet
als gij eet, it ne fact pas
sipide ; it faut sine sauce de haut goat pour
faire tant de bruit avec les levres ou avec la
en corriger la fadeur. De van het wabouche en mangeant. zeker geluid mater, l'insipidite de l'eau. De — eener fpijs ,
ken bij het kusfen, anders klappen genoemd,
Pinsipidite d'une viande, d'un mets.
als: kusfen dat het fmakt, (dat het kiapt)
Smaken, b. w. (ik fmaakte, heb gefmaakt),
donner tin baiser savoureux.
gaiter. Toen hij den wijn gefmaakt had, Smakmuil, m. en vr. iemand, welke bij het
wilde hij hem nice drinken, ayant goate le
eten 'fmakt personne qui fait du bruit (avec
yin , a ne voulait pas le boire; fig. met leles lévres ou avec la bouche) en mangeant.
vendige gewaarwording genieten, goiter , Smakmuilen, o. w. (ik fmaktnuilde, neb get7 u u 3
fmak,
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finakmuild), wider het eten een ftnakkend
geluid met de lippen of met den mond maken fmakken „faire du bruit avec les levees ou avec la bouche en mangeant.
Smakfchip; zie Smak in de 2e beteekenis.
Smaktanden, o. w. (ik fmaktande, heb gefmaktand) , fmakken , fmakmuilen , onder het
eten met de lippen of met den mond zeker
geluid maken, faire du bruit avec les levees
eu avec la bouche en mangeant, ou quand
on mange.
Smal, b. n. oulings, klein, gering; van hier
nog. in gebruik: Een 'fmalle jonker, (een
geringe jonker,) un pauvre gentilhomme,
stn gentilldtre; un hobereau. De fmalle geneente, (geringe en flechte lieden,) le
peuple, la populace, le menu peuple ; ook:
(het gemeen, jan-bagel, geboefte), la canaille, les gens de rien, les gens de neánt.
tegenwoordig het tegendeel van breed,
inzonderh. van eene ruimte , naauw,, I troit, e.
Een fmalle weg, (een naauwe weg , ) un
chemin itroit.
, fam. etrique, e. Deze
gordijnen zijn to cis rideaux sons trop
itriques. Smaller maken, rettecir, rendre
plus etroit, e. Eene flraat fmaller maken, retrecir rue. Smaller worden, rétrecir,
se retricir, aller en ritrecissant. De weg
worth hoe langer hoe fmaller , le chemin va
en retrecissant, le chemin va en se retrecissant. lets op zijnen fmallen kant leggen,
mettre q. ch. sur la face la moms large.
Een fmal gezigt hebben , avoir le visage of
file. Smalle tiende ; zie Smaltiende.
Smalbladig, b. n. (in de plantkunde ,) fmalle
bladen hebbende, d jeuilles etroites. De
fmalbladige roos, la rose dfeuilles etroites.
Smal- of engborflig, b. n. (in de geneesk.)
stenothorachique,
Smaldeel, o. (zeew.) escadre; onderdeel van
zulk een deel eener vloot, dat den naam
van eskader voert, division, weinig
gebruikelijk , afdeeling, onderdeel , division,
partie, f Klein —, escadrille, f.
Smaldeelen , b. w. ( ik fmaldeelde , heb R,efmaldeeld ,) in onderdeelen fcheiden , subdivisor. Die deelen moeten nog eens gefmaldeeld worden, (men moet die deelen
nog eens verdeelen ,) ces divisions doivent etre subdivisees, it fact subdiviser ces divisions.
Smaldoek, o. fmal linnen , toile etroite, toile
de petit le; fig. Het is geen —, (het is
geen gering goed,) ce n'est pas tine bagatelle, ce n'est pas pen de chose.
(ik fmaalde, heb gefmaald),
Smalen, o.
fchimpen, fmaadredenen uitbraken, als: Op
iemand (fmaadredenen tegen of op ie
wand uiten ,) medire de q. q., &darner
contre q. q. , censurer q. q. , invectiver contre q. q. Op lets declamer cootre q.
ch. , desapprouver q. ch., invectiver contre q. ch.
degene, welke fmaalt, celui qui
Smaler,
coedit, niedisant.
Smalhans, m. (gierigaard, fchraalhans) enkel
meest in het fpreekw. — is er keukenmeester,,
(men houdt er fober huis, het is er niet
ruim,) on ay pauvre cuisine, on y fait
mativaise chore.
Smalheer, m. heer van een leengoed, seigneur
d'un fief. (gem.) zie Smal in de a. beteekenis: fmalle jonker.
Smalheid, yr. eigenfchap van lets, dat fmal
is, qualiti de ce qui est etroit, f:, peu de
largeur, fx.
Smaling, yr. het fmalen, action de thidire,
widisance; zie Smelen.
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Smalkant , yr. ftnalle kant, dentelle &rate,
Smalligheid ; zie Smalheid.
Smalt , yr. eene blaauwe verw , welke door
fmelting nit kobalt work bereid, email,
smelt , in.
Smalte ; zie Smalheid.
Smaltiende, yr. esphce de dime d pen de valeur•
.
Smaragd, m. zeker edelgefieente van eene min
of meer groene kleur, 61;6ra:de, f. smaragdite ; diallage.
'Smaragden, b. n. van fmaragden gemaakt,fait,
e, d'imeraude. De kleur van eenen — hebbende , fmaragdgroen , • b. n. smaragdin ,
erneraudin, e.
Smarotfen ; o. w. (ik fmarotfie, heb gefmarotst); zich op eenen maaltijd ongenoodigd indringa, panlikken, icornifier, faire
le métier de parasite, chercher de (ranches
ltppees , chercher ii manger aux (Wens d'autrui. —, o. action d'ecornifler , ieorniflerie , f:
Hij is op het — afgeleerd, ii s'entend 4
l'ecorniflerie.
Smarotfer,, m. tafelfchuimer, panlikker , fchuimfpaan, ecornifieur, parasite.
vr. tafelfchuinffler, panlikfler,
Smaroder
ecornifleuse.
Smart, yr. eene gevoelige en pijnlijke aandoening des ligchaams, douleur. De fmarten van het kinderbaren, les douleurs de
l'enfantement. — hebben, gevoelen , lijden,
avoir, sentir on soujfrir des douleurs. Eene
hevige, fcherpe , gevoelige fmart ofpijn , une
douleur cuisante; fig. ztelfmart, leedwezen,
verdriet, droefheid, douleur, peine, affliction, f: chagrin, sentiment douloureux, tn.
f mijne
1k heb met —vernomen, (ik heb
droef heid vernomen5, fell appris avec douleur , fa appris avec affliction, fat appris
avec beaucoup de chagrin ; fam. Met — verwachten, (met ongeduld verwachten) attendre avec impatience. —, achter de ooren
of in de liezen der kinderen, wanneer de
opperhuid gekwetst of gefchaafd is , icorchure. — (in de geneesk.) algie , waarvan
odontalgie kiespijn.
Smartelijk, b.
' n. dat fmart veroorzaakt, met
finart gepaard gaande, pijnlijk, dat met
fmart ondervonden words, douloureux , euse,
cuisant, e. Eene fmartelijke wonde , une
plait douloureuse. —, hoogst onaangenaam,
douloureux, euse, cuisant, e. chagrinant,
e. affligeant, e. penible. Een — ,yerlies,
une per to douloureuse. De fmartelijke fchetding deter vrienden, la separation douloureuse de ces amis.
Smartelijkheid, yr. hoedanigheid van hetgeen
fmartelijk is, douleur ; fig. peine.
Smarteloos, b. n. geene fmart veroorzakend,
zonder f$mart„ ongevoelig, sans douleur,
qui n'est pas douloureux, euse. Indolent ,e.
Een — gezwel, tine tumour indolente. —,
bijw. zonder fmart, sans douleur.
Smarteloosheid., yr. hoedanigheid van iets,
dat geene fmart veroorzaakt , quatitä de ce
qui n'est pas douloureux (in de geneesk.)
gevoeloosheid, anodynie.
Smarten, o. w. (het fmartte, heeft gefmart),
fmart of pijn veroorzaken, causer de la
douleur, faire mel, cuire. Mijne wonders
— mij , (mijne wonden doen mij zeer, veroorzaken mij fmart), les plaies me cuisent. —,
met alle 3 perfonen in het enkel en meerv.
van opperhuid. beroofd zijn , als : Mine voeten — Pal des ecorchures aux pie s. Het
kind ?mart achter de ooren ; zie Smartig.
—, met de onbep. 3 perfoon 2 zielefmart,
vex.
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verop rzaken, als: het fmart mij in mijne Smeedbak, m. koelbak van eenen fmid, auge
pour tremper le fer, f.
ziel, (dat doet mij zeer Iced) cela m'afflige
sensiblement,,f e suis sensiblement dflige , mon Smeedkunst, y r. kunst van den fmid , art du
coeur est afilige. Het fmart mij dat bij niet
fotgeur, art du forgeron, m.
gekomen is , tai bien du chagrin de ce qu'il Smeedfler, yr. degene , welke fmeedt, vrouw
die fmeedt, cello qui forge.
n'ert pas venu.
Smartig, b. n. van opperhuid beroofd, finar- Smeedwerk, o. hetgene gefmeed is, tout ce
qui est forge, ouvrage du forgeron, m.
tend, pi a des ecorchures.. Het kind is —
in de liezen , l'enfant a des ecorchures aux Smeekbede , y r. fmekende bede , priere, supplication, humble priere,
aines. Het ;kind is — achter de ooren,
l'enfant a des ecorchures derriere lee oreilles. Smeekdicht, o. fmeekbede in verfen, supplication, f. placer en vers,
Smarting yr. finart, fmartfel achter de ooren
of in de liezen , ecorchures derriere les oreilles Smeekeling, m. en yr. degene, welke fmeekt,
suppliant,
suppliante, f.
ou aux aines, f: pl. — (fcheepsw.)limande..
Smartoor, o. finartend oor,, oreille derriere Smeeken , b. w. (ik fmeekte, heb gefmeekt),
laquelle it y a des ecorchures, oreille ecorop eene vleijende en ootmoedige wijze bidden, supplier, implorer, demander respecelide , f. —, m. en yr. degene, welke
tueusement, deman
fmartende ooren heeft, personne qui a des
der humblement , demander avec instance. lemand om iets supecorchures derrieres les oreilles, personne
plier q. q. de q. ch. Den koning mu genaqui a les oreilles ecorchees , f:
de —, demander grace au roi.
Smartfel , o. fmarting, fmart, (zie Smart in
o. de
de 2e beteekenis,) ecorchures (derriere les
daad van fmeeken, action de Supplier, etc.
oreilles ou aux aines ,) f. pl.
Verhoor ons exauce nos priires.
Smeden, b. w. (ik fmeedde, heb gefineed), Smeeker, m. degene, welke fmeekt, om iets
eigenl. fmijdig maken, van bier : metalen
verzoekt, suppliant, postulant , petitionnaire.
door ilagen bewerken, door flaan tot het
beftemde einde gefchikt maken, meestal met Smeekerij, vr. het fmeeken, fmeeking, action
het nevenclenkbeeld, dat het gefmede voorde supplier, supplication.
werp in het vuur heet gemaakt is, forger. Smeekgebed , o. fmeekbede , humble priare ,f. ;
Wapens — , forger des armes. Een hoefzie Smeekbede.
ijzer —, forger en fer de cheval. Eene Smeeking, yr. het fmeeken, action de supplier. ftheekbede, humble priere, supijzeren Itaaf* —, forger WIC barre de fer;
plication. Het gelukte hem door veel be.
fpreekw. Men moet het ijzer terwijI het
beet is, (men moet van de gelegenheid geden en fmeekingen, it reussit par bien des
bruik :oaken ,) it faut battre le for, penpriéres et des supplications.
dant qu'il est chaud. Metaal koud —, ha- Smeekfchrift , o. verzoekfchrift, requite, supmeren , ecrouir. Het koud ecrouisplication, supplique, petition, humble priesement, tn. Twee ftukken ijzer aan elkanre ,f. placer, m. Een —opftellen, dresser un
placer.
der —, (bij de wapenfm. ,) wellen, folderen, braser; fig. Ontwerpen, beramen , nit- Smeekfter, vr, degene, welke fmeekt, cello
vinden, verzinnen, uitdenken, forger , conqui supplie, suppliante.
trouver, inventer. Kwade plannen —4 Smeektaal t vr. fmeekende taal, langage sup(ontwerpen,) former de mauvais desseins.
pliant, tangage d'un suppliant, tn.
Een verraad machiner, ourdir tine tra- Smeer, o. eene fmijde zelfftandigheid, gehison ; fam. manigancer ; fig. trainer. Eene
fchikt om over iets anders been gefireken
zamenzwering
to worden stiff, m. graisse, f: Hoofd—,
brouwen, fig. trainer une
conspiration. Leugens (leugens verzinhuid—, crasse, f. Zie ook Schoenfmeer, Kaarsnen ,) forger des mensonges. Nieuwe woorvet, Wagenfmeer, enz. De raderen van
den —, (nieuwe woorden verzinnen, madezen waged moeten — hebben, (moeten
ken ,) fable , forger, des mots ou des tergefmeerd worden ,) les roues de ce chariot
ones nouveaux. Nieuwstijdingen (nieuwsdoivent etre graissees. Met — beftrijken,
tijdingen uitvinden, verzinnen,) forger ou
ensuifer. bijzonder het vet , dat rond.
inventer des nouvelles.
om de nieren en aan de dartnen der flagt.Smeden, m. meerv. zie Smid.
beesten gevonden words, graisse,. f: Hij
Smeder, m. degene, die fmeedt, forgeron,
heeft zes honderd pond — gekocht , :1 a acheti
six cents livres de graisse. Die os zal niet veel
folgeur; zie Smid en de met Smeder zamengeflelde woorden;
, verzinner fig. for— hebben, ce boeuf n'aura pas beaucoup de
geur , (van nieuwe woorden ,) neologue.
graisse; fpreekw. Wat is bet goed dat een
beramer, aanlegger van een fchelmftuk , maklein beestie ook wat — heeft!(wat is' het goed
chinateur.
eat een klein of onvermogend mensch eene
Smederij , vr. de daad van fmeden, het fmezekere mate van trotschheid bezit pauvre
den , action de forger, f ferrage, —,
homme, montrez quelque orgueil! fig. Op
plaats, waar gefmeed words, fmidfe, forge.
zijn — leven , (leven van hetgene men vroeSmedig, b. n. buigzaam, fmijdig, lenig,
ger overgewonnen of befpaard heeft) vivre
zacht; zie Smijdig.
de ce qu on a gagne ou epargne.
Smeding, vr. daad van fmeden , het fmeden , Smeerachtig, b. n. naar fmeer gelijkende,
action de forger. Koude — der metalen
eenigzins fmerig , graisseux, euse ; zie
crouissement , ecrouissage" ; fig. uitvinding,
Smerig.
invention. —, beraming van kwaad, ma- Smeerader,, yr. On de ontleedk.), zekere
chination.
ader, vetader, veins adipeuse.
Smeedbaar, b. n. dat gefmeed kan worden, Smeerbaar, b. n. hetgene men fmeren kan,
fmijdig, forgeable, malleable, ductile. Het
hetgene gefmeerd kan worden, ce qui
metaal of de klokkefpijs is niet —, la fonte
pent titre graisse , e.
n'est pas forgeable.
Smeerbak , m. bak , waarin de kaarfenmakers
Smeedbaarheid, vr. hoedanigheid van hetgene
hun fmeer hebben abyme. —derlakenfabrifmeeclbaar is, qualiti de ce g4i est forgeable
kanten, graissoir.
Smeerbal, m, bal, waarmede men het fmeer
en malleable, taalliabiliti.
Uu u4
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qu'on saurait jeter; fig. a peu tle distance,
uitinaakt, vlekbai, boulette a titer les taches ,
el deux pas d'rci.
boulette a degraisser,, f.
Smeerblad , o. zeker plantgewas , naar de fme- Smeet, veil. t. van Smijten.
righeid van deszelfs bladen dus genoemd, Smelt, Yr. zeker flag van kleine visfehen, dat
in Zeeland nit het fhb wordt opgedolven,
grande consoude, f.
zandaal, anguille de sable, f. ammodyte ,on.
Smeerbloem, yr. bloem van het fmeerblad,
Smeltbaar, b. n. dat gefinolten kan worden,
fieur de la consoude.
— , (alle metafiosible. Ails metalen
zeker gebak dat gefineerd is,
Smeerbol,
le
kunnen gefinolten worden,) toes les
pannekoek, beignet.
metaux sort fusibles.
Smeerboom,
zekere boom, croton sebifere.
Smeerborflel ,
borftel , waarmede men fchoe- Smeltbaarheid, yr. hoedanigheid van hetgene
fmeltbaar is, fusibilite.
nen , enz. fmeert, brosse a graisser les souetc.f:— , fchoenborftel, dicrottoire ,f. Smeltbak, m. of bekken , o. (bij de fmelters)
waarin het gefmoltene metaal druipt, caSmeerbuik, m. buik , ventre. m. en yr.
tin, m. casse, f.
perfoon , die eenen dikken bulk heeft ; personne grove et passe, personne qui a une Smeltbuis , yr. tuyau de forte, on. Ring van
de fmeltbuizen, manchon.
grosse pause, f. homme ventru, pansu.
Smeerbus, yr. bus, waarin men fmeer heeft, Smelten, 0. w. (ik fmoli, ben gefmolten),
van eene yaste in eene vloeibare zelfflanhornet-, m. bate a onguenf, boiste-a graisse.
digheid overgaan vloeibaar worden , se
Smeereter,, m. degene , welke fmeert, cclui qui
fondre , fondle, se liquefier De fneeuw
go aisse.
fmelt in de zon , la neige se fond au soleil.
Smeerdoos, Yr. doos, waarin men fineerheeft,
Het was finch bij het veer, la cire se lizie Smeerbus. m. en yr. morfig mensch ,
quefie a feu. Het was laten faire fonpersonne maipropre, personne sale, salope,
dre leo cit e. —, verteerd worden, oprak,en,
f. cotillion, m. et f.
étre consume, e; fig. In tranen — , (vele
Smeergoed, o. alles, wat client om te fmeren,
tranen {torten,) fondre en larmes. —, b.
oing, onguent, on.
graisse,
eenen vloeibaren
w. uit eenen vaster
Smeerkaars , yr. kaars, welke van fmeer of vet
that doen overgaan, vloeibaar waken , fonis gemaakt, chandelle; zie Talkkaars.
fondre du plomb.
dre , liquefier. Loot
Smeerkalk, m. kalk , waarmede een muur befer fdndu, fer coule. GeGefmolten
fineerd wordt, crepi; zie Pleillerkalk.
plomb
fondu,
M. Sneeuve
fmolten
loud,
glande
sibacee.
Stneerklier,, yr.
fondre de la neige. Het veur fmelt de
Smeerkruid, o. zeker kruid, wegens de finemetalen, le feu fond on lique'fle les metaux.
righeid van deszelfs bladen dus genoemd,
Metalen onder elkander — her aloij geven,
fmeerblad, grande consoude, orobanche, f.
allier; fig. gefinolten taal, (vleijeede taal,
kwast , waarvan men zich beSmeerkwast ,
zoete woorden,) douceurs, caresses, f. pl.
dient om te fmeren, guipon on guispon,
rijp waken, rijp doer, worden, mdrir.
lamSmeerlap, m. lap, met fmeer beftreken,
--, even koken ; zie Opkoken. —, menbeau enduit de graisse; fig. verachtelijk
gen , doen zamenvloeijen, doen ineen yloeimensch, homme sale et mepoisable, homme
unir. De kleuren in een
jen ,
crapuleux.
miler les couleurs; fig. Iernands hart —,
Smeerling, m. kleine riviervisch, loche, f.
Smeermaand, yr. flagtmaand , November, No( ieinand tot medelijden of aandoening bewegen ,) emouvoir le coeur de q. q. In travembre,mois de Novembre, tn.
nen wegfmeltende, Oplore, e.
pot
,
m.
pot
,
waarin
men
fmeer
heeft
,
Smeerpor,
Smelter, m. iemand die finch, celsil qui fond,
a graisse.
fondeur.
Smeerpuist, yr. (in de geneesk.) zekere puist ,
Smelterij , yr plaats, waar men finch, fineltespece de pustule.
huis , fonget ie.
Smeerfchoen, iemand, welke de fchoenen
fmeert ; zie Schoenfmeerder; fig. flikflooijer Smelthuis, o. huis, waar gefmolten wordt;
zie Smelterij. — 1-bij de flagers, ook fineltvleijer,, cajoleur,, flatteur.
ketel, fondoir, m.
Smeerfchoenen , b. w. (ik fineerfchoende , heb
gefineerfchoend), tlikflooijen, vleijen , Ca- Smeltig, b. n. zacht, week, vochtig, fmij-,
dig, bromide.
oler,, flatter.
alles, wat dient om te fmeren ; Smelting, yr. het fmelten, de daad van ftnelSmeerfel,
ten , action de fondre, fonte fusion, liquezie Smeer, in de le beteekenis. uitwenDe —, vloeibaarmaking van was,
dig geneesmiddel , waarmede een lijdend deel
flaaction.
liquefaction de la cure.
gefineerd worth, liniment, on.
zekere fmerige !leen, steatite, Smeltkroes 5 m. aarden vat, waarin men metameerfleen,
kruidlepel, conlen finch, creuset, m.
pierre tie lard; zie Spekfleen.
pelle , f. In den — zuiveren louteren, con-,
vr.
degene
, welke fmeert , cells quo
meerfter,
Proeffmeltkroesje, o. (bij de glasb.)
graisse , qui enduit de graisse, etc. Zie Smeren.
patelin, m.
Smeerfiruik, m. zekere thank, anders fmeerSmeltoven,
in. oven ,, om metalen te fmeiten,
boom geheten; zie Smeerboom.
ournaise, f. (bij fcheik. en apoth.), fourSmeervlek , y r. vlek van fin eer , vet , olie ,
fneon
de fusion, athanor. waarin men
enz. fmerige vlek, tache de graisse,
her ijzer tot flaven maakt, chauPrie, f
Smeerwortel, en. (in de nat. gefch.) plant,
gefineerd),
naar de fmerigheid in deszelfs wortel dus Smeren , b. w. (ik fineerde,
eene fimjdige zelfflandigheid over jets been
orpin,
genoemd, grande cplosonde,
Boter
op
het
brood
—, etenals,e
yeSmeerzakjes , o. meerv. (bij de geneesh.)
dre du beurre Bur le pain. Boter op jets —,
sicules adipeuses ou graisseuses.
beurrer q. ch.: fig. Iemand honig om den
Smeerzalf, yr. zalf, waarmede men fmeert,
mond —, (iemand vleijen , hem flikflooionguent a graisser , no.
jen ,) flatter q. q. lets met eene faujdiSmeet, m. in Gelderland en elders, worp ,
ge zelfitandigheid. beftrijken (met vet),
gooi, fmak, coup, jet. Een — wegs, van
graisser, enduire de graisse, (met olie,)
later: (zoo ver flechts, dat men het met
butler, (met zalf,) oindre. Hot — met
eenen fmeet beeeiken kan,) aussi loin d'ici
zalf,
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linition, f Met was —, cirer,, enZwer , (met boter,) beurrer. Brood —
beurrer du pain. Eene boterham (antlers en beter: Eene boterham maken,) faire une beurree, une tafttne. Schoenen —,
nettoyer les souliers , graisser les seuliers.
Eenen wagen
grasser les roues &tine
vortare. Eene pletiter
e un =phie. Met ponirnaue —, pommader. Met zeep
— , savonner,, ft otter de savon ; fig. lemancl
de handen (Fernand de baud vullen , hem
omkoopen door gefchenken,) graisser la
pate a q. q., corrompre q. q. par des presents. Iemancl de ribben —, (iemand een pak
Ilagen geven ,) dtriller ou rosser q. q., dunner les etrivieres a q. q. De keel lustig —,
(lustig drinken , pooijen, het glaasje ligten ,) humecer le goiter, trinquer,, boire.
Teren en —, (goede fier maken, gastereren , fmullen 5 ) faire bonne clthre faire
bombance, faire la vie, faire Dat
fineert de borst, (dat is goed voor de
borst ,) cela est bon pour la poittine. Die
os zal wel —, (die os zal veel frneer geyen ,) ce boeuf donnera beaucoup de graisse; fpreekw. Dat fmeert den p Q t, (chat doet
den fchoorfleen rooken , dat is voordeelig ,)
cela donne de quoi vivz e. —, bemorfen ,
befmeren, bevuilen, souiller, salir, tacher.
Smergel, m. zeker flag van ijzererts, dat, na
eene gefchikie toebereiding, client om flaal,
ijzer, glas en eenige edelgefleenten te poemeril ou emeri.
trippelaarde,
trieoli.
Smerig, b. n. met fineer beftreken, vettig,
graisseux, ease, onctueux, ease , gross , se;
fig. Een — anibt (een voordeelig ambt,
'
inzonderh. een zooclanig
, (Tat vele bijvalletjes heeft, buiten het vaste tractement , ) an
emploi ou un .poste lucratif Alle ambten
(er zun geene ambten, welke geene voordeelen opleveren,) it n'y a pas
d'emploi qui ne suit lucratif, tous les emplois sons morfig, vuil, onzindeluk , malpropre , sale. Smenge handen,
des mains sales , f. pl. —, bijw, morfig,
salement , malproprement. — werken 7 bousiller.
Stnerigheid, yr. het fmerig zijn, qualite de ce
qui etc grasieux , de ce qui est gras , de ce
qui est onctueux , saint, m.. fmeer,
vuil, morfigheid, lets fmerigs , graisse, sasouillure, tache.
vetachtig zweet
aan de wol van fommige dieren, stunt m.
Smeriglijk, bijw. morfig, vuil, sakment , malproprement; zie Smerig, bijw.
Stnering, vr. het fmeren , de daad van fmeren ,
action de graisser , d'huiler,, de savonner,
d'oindre , etc.; zie Smeren. fineerfel,
hetgene, waarmede gefmeerd worth; zie
Smeer en Smeerfel.
Smerlijn, m. eene kleine foort van valken
fleenvalk, emórillon.
Smert; zie Smart.
Smertelijk zie Smartelijk.
Smertelukheid; zie Smartelijkheid.
Smerteloos; zie Smarteloos.
Smerteloosheid; zie Smarteloosherd.
Smerten, o. W. (ik fmertte, heb gefmert);
zie Smarten.
Smertig; tie Smartig.
Smerting ; zie Smarting.
Smertoor; zie Smartoor.
Smertfel, zie Smartfel.
Smet , vr. vlek , waardoor lets bezoedeld words,
tache, souillure, macule. Er is nog_ geen
fine* aan te bekeunen , on n'y volt pas
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encore la moindre tache ; fig. lets , dat min
of meer tot fehande verflrekt, tache. Dat
eene — op zijne eer,, c'est une tache
el son honneur. Eene afwisichen , (eene
fchande uitwisfchen ,) laver une tache. Htj
dat deze beleedigirg eene
verbeeldde
— was, die alleen in het bloed van zijnen vuand konde afwasfchen, it s'tmaginait
que cut of ont etait tine tache qu'il ne
pouvait la y er que dans le sang de son conemi. lemand eene aanwrijven, (ientands
goeden n2am bezwalken , hem zwart maken ,)
noit cir la reputation de q. q.
Smetachtig 5 b. n. hetgene ligt finet , ligt
fmetten krijgt, qui se souille ou se tache
facilement.
Smetlijn ; zie
Smuts, vr. brasferij, fmullerij, bonne clare,
bombance.
Smetsch , b. n. lekker, fmakelijk, heerlijk,
keurig, delicat , e, ddlicieux , ease.
Stnetfchen , o. w. (ik fchmetschte, heb gefchme rscht), brasfen; zie Smetfen.
Smetsdagen , m. meerv. flempdagen, dagen,
gedurende welke men goede fier maakt; zie
Slempdagen.
Smetfen, o. w. (ik fnietite, heb gefmetst),
Imullen brasfen, Ilempen , goede fier maken, faire bonne alb e faire bombance,
fair e
Smetfer, m. brasCer, fmrillebroer, fmulpaap 5
zie Brasfer.
Sinettelijk , b. n. befmettelijk, aanflekend,
hetgene befmet ; zie Befmettelijk.
Smetteloos , b. n. zonder
onbefmet,
sans tache, sans souillure, par, e.
Smetten , b. w. (ik fmettede 5 heb gefmet), bemorfen , vuil maken, tacher, ;outlier, salir. Gki hebt uwen rok gefmet, vous avez
tache votre habit. —, o. w. fmetten, aannemen , befmet worden, fmetten krijgen,
se tacher, se souiller,, se salir.
Smettig, b. n. ligt fmettend, fmetachtig, qui
se soultle facilement, qui se tache
meat; zie ook Vies.
Smeulen , o. w. (ik fmeulde, heb gefmeuld),
aangeglommen zijn zonder te branders, of
liever zonder te vlammen, couver (sous la
cendre).. Het your Imeult oseder de asch,
le feu couve sous la cendre; fig. Er fmeult
lets onder de asch, (er words lets in het
geheim gebrouwen), it se couve q. ch. Er
fmeult federt lang eene vreesfelijke zamenzwering, (federt tang beftaat er eerie vreesfelijke zamenzwering, die elk oogenblik kan
uitbarflen,) une conspiration terrible couve
depuis long temps.
Smeulend, b. n. Die hartstogt fineulde reeds
Lang in zijn hart (deze hartstogt is reeds
lang in zun hart geweest, zonder zich te
openbaren ,) cette passion couvait depths
long-temps dans son coeur.
Sineulenci. , b. n, hetgene fmeult, ce qui conye (sous la cendre), lent, e. Een 'your,
tin feu lent.
Smeuling 5 " yr. het fmeulen, action de couver
(sous la cendre).
Smeuren, b. w. (ik fmeurde, heb gefmeurd),
bemorfen, bezoedelen, tacher, salir, souilkr. —, b. en o. w. in fommige Itreken
fmoren , verfmoren; zie Smoren.
Smeurig, b. n. morfig, bemorst, bezoedeld,
vuil, souffle, e, tache, e, sale, malpropre.
Smid, rn. (meerv. fmeden) iemand, die eenig
metaal door flagen buigt, wijzigt en vormt;
zie de zamengeflelde woorden Hoeffmid,
Koperfinid Gaudfniid,
in-
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inzonderheld degene, welke ijzer vcor het
gebruik bewerkt, forgeron; fig. maker van
evenveel welk ding, faiseur.
Smids , yr. (de werkplaats van eenen ijzerfmid, fmidfe, forge. Zijne — is eene van
de fraaiite , welke men aantreft, sa forge
est une des plus belles qu'on trouve, qu'on
puisse voir.
Smidsaanbeeld, o. aanbeeld van eenen ijzerfmid, enclume, f. Zte Aanbeeld.
Smidsbaas, m. meester fmid , maiti e forgeron.
Smidsbak , m. koelbak van eenen tizerfinid;
zie Koelbak.
Smidsbeitel , m. aan eenen kant fcherp, waarmede gloeijend ijzer gelpleten wordt, tranche,
Smidshamer,m. marteau de forger-on, marteau
ri forger. —, hamer van eenen hoef fmid,
hamer om paarden te beflaan, brochoir.
Smidskar, yr. forge de campagne a deux roues.
Smidskolen, yr. kolen, welke een ijzerfmid
gebruikt, fineekolen, fteenkolen, chat bons
de ter re, m. pl.
Smidsoven, m. oven van eenen ijzerfmid,
fournaise de forgeron, f.
Smidaftal, m. noodfla.1, hoefflal, zeker ftellaadje, waarin men paarden beflaat, travail.
Zie Hoefftal.
Smidstang, yr. tang van eenen ijzerfmid of
hoeffnnd , tenailles , f. pl.
Smidswagen, m. veldfmederij, forge de campagne a quatre roues.
Smidswater, o. water , waarin het ijzer door
den fmid gekoeld wordt, water in den koelbak, eau dans laquelle le forgeron trempe
le fer, eau aceree de forgeron, f:
Smidswerk, o. werk van eenen ijzerfmid, ouvrage de forgeron , m.
Smidswinkel, m, wankel van een' ijzerfmid,
fmids, fmidfe, boutique de forgeron, forge, f.
Smieg , b. n. fmijdig, lenig, buigzaam, gemoedig, gemag; zie Smudig.
Smiegjes, bijw. fmijdig, buigzaam, lenig,
zacht ; zie Smijdig.
Smient, yr. zekere zwemvogel, die tot het
geflacht der eenden behoort, espece de canard sauvage; fig. mager of fchraal mensch,
personne d'une taille grdle.
Smijdig , b. n. dat ligt gefmeed kan worden,
lenig, zacht, fmeedbaar, forgeable, malleable. — metaal, metal malleable. —,le
nig, zacht, buigzaam, souple. Eene fmijdige ftof, une etoffe souple.
Smtjdigen, b. w. (ik fmijdigde, heb gefmijdigd), fmijdig maken, lenig maken, verzachten , fmeedbaar maken, ;.endre
able. — , buigzaam of lenig maken, rendre
souple; ook: temperer.
Smijdigheid, vr. het fmijdig zijn, malleabilibuigzaamheid, souplesse.
te.
Smijrnaasch katoen, o. escalemberg,
Smtjt, vr. (fcheepsw.) touw onder aan het
fokkezeil, cargue; zie ook Hals.
Smijten , b. w. fmeet, heb gefmeten),
werpen, gooijen, jeter. Eenen Been —,
jeter une Pierre. Iernand op den grond —,
jeter q. q. par terre; zie Gooijen en Werpen. Hij is een lief hebbe r van — en vechten ,
o. w. inzonderheid
it aime a se battre.
suer.
van paarden en ezels: Achteruit
Smijter, m. lief hebber van fmijten, celut qui
aime a jeter.
Smireel, m. (in de natuurl. gefch.) zekere
visch , dten men aan de rotfen vangt , rodier.
Smis, y r. fmisfe, werkplaats van eenen ijzerfmid; zie Smidfe en Smids.
§modtlerep b. w. (i.k fuggiderde , beb germod1092
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derd), finetfchen , fmetfen vuil maken,
fmetten, souiller, calls, tacker.
Smodderig, b. n. vuil, morfig , fmoddig, sale,
malpropre. bijw. salement , malproprement.
Smoddermuil, m. en yr. degene, welke zich
zelf den mond aLlikt, personne ,qui se lecke
la bouche f.
Smoddermutlen, o. w. (ik fmoddermuilde , heb
gefinoldermuild), zich den mond afiikken,
se lecher la bouche, les levres.
Smoddermuiltje, o. verkleinw. van fmoddermuil, fig. bouche appetissante,,f.
Smoddig , b. n. morfig, fmodderig, vuil
fmodfig; zie Smodderig.
Smodfig, b. n. fmodderig, fmoddig, morfig,
voil; zie Smoddig en Smodderig.
Smods, yr. (in Vriesland) fmet, vlek, vuiligheid ; zie Smet.
Smoel, m. mull, museau; zie Mail. — in de
ftraattaal voor mond., bouche , f. 'no*, in.
Den — houden , (zwijgen ,) se taire, ne
dire rien. Houd den mond , houd uwen bek) ,
taisez-vous, tais-toi. Hij wil zijn' — niet
houden , (hij wil niet zwijgen), sl ne veut
pas se taire.
Smoeltje, o. verkleinw.; zie Smoel; inzonderheid, bekje, als: Dat is een aardig — ,
(dat is een lief bekje), elle a un joli minois.
Smoken, o. w. (ik fmookte, heb gefmookt),
rooken, fumes. Het fmookt er geweldig,
it y a beaucoup de fumee, la chambre fume
beaucoup. —, b. w. rooken, fumer. Een
fumer une pipe.
pijpje
Smoker, m. degene, welke fmookt, celui qui
frome, fumeur. Hij is een geweldige —,
c'est un grand fumeur.
Smokerig, b. n. rookerig, vol fmook, pleim
de fumee.
Smokerigheid, yr. het fmokerig zijn, qualiti
de ce gill est plein de funiee.
Smoking, yr. het fmokeu, de daad van fmoken , action de fumer.
Smokkelaar,, m. degene,, welke fluikhandel
drijft, fluiker, contrebandier. kleine
dief, degene, welke zich aan kleine dieverijen fchuldig maakt, petit voleur. —, fchip
waarmede men fmokkelhandel drijfc, fmokkelfchip, vaisseau qui fait la contrebande,
interlope.
Smokkelaarfter, yr. femme qui fait la contrebande , contrebandiére.
Smokkelarij , yr. fmokkelhandel, fluikhandel,
handel in verboden waren, contrebande,interlope, m. fraude.— drijven, faire la contrebande; zie ook Sluikhandel.
Smokkelen, b. w. (ik fmokkelde, heb gefmokkeld), bedektelijk naar een onregtmatig voordeel trachten, in het fpel, tricker.
— , flelen zich op eene ongeoorloofde wijze
aanmatigen, of toeëigenen , inzonderheid goederen in- of uitvoeren, zonder
daarvan de, volgens de wet , verfchuldigde
belastingen te betalen, of verbodene goederen in- of uitvoeren, Importer ou exporter sans payer les droits, faire la contreo. w. fmokkelhandel drijven,
bande,
frauder la douane, passer a faux guet,
faire la contrebande.
Smokkelgoed, o. gefmokkelde waren, marchandises de contrebande, marchandises entrees en contrebande, fraude, marchandises
sorties,en contrebande, f. pl.
Suaokkelnandel, m. fluikhandel , verboden handel, handel id verboden waren, let in- en
uitvoeren van waren, waarvoor de bij de
wet bepaalde regteu the; worden limed
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contrebande, f: interlope, tn. —

drij yen,
(fmokkelen) faire la contrebande ; zie Smokltelen.
Smokkeling, vr. het fmokkelen, action de
tricker, tricherie ; zie Smoickelarij.
Smokkelkroeg, vr. kroeg, waar men de gefmokkeide waren verbergt, cabaret eb Pon
cache les marchandises de contiebande, m.
Smokkelfchip, o. fchip , waarmede men fmokkelhandel drij ft ; zie Smokkelaar in de laatfle
beteekenis.
Smokwijn, m. gefmokkelde wijn, vin entre en
cent? ebande. Geftnokkelde wijnverkooping ,
oluse, f.
Smook, m. uitwafeming van fraeulende of
brandende dingett , dikke rook , fumee , vapeer epaisse, s, f:
Smookgat, o. gat, waardoor de fmook uitgaat; zie Rookgat.
Smoorder,
degene, welke fmoort , celui
qui etouffe ; zie Smoren.
Smoordronken , b. n. geheel en al dronken,
tout-a pat l y re, ivte mart, e.
Smoorheet , b. n. beet om te fmoren , vreeselijk heet , itoufirant , e. excessivement chaud ,
e. Her is —, it fait une chaleur etouffante.
Smoorlijk , bijw. om te fmoren, enkel in de
uitdrukking :
verliefd zij n, (zoodanig
verliefd dat men fchier fmoort, toc
over de ooren toe verliefd zijn), titre eperdument amoureux , euse. Hij is — verliefd
op de zuster van zijnen vriend A. it aime
eperdument la soeur de son arni J.
Smoorpan, yr. foorc van pan, pot zonder voeten om vleesch, enz. te fmoren, huguenotte.
Smoorpot, m. pot, om inzonderheid gloeijencle kolen te fmoren, d. uit te dooven,
doofpot, itouffoir.
Smoorvol, b. n. flikkend vol, zoo vol als een
ei; plein, e. comme un oeuf.
Smoren, o. w. (ik fmoorde, ben gefmoord),
verftikken , het wegens gebrek aan genoegzame (of genoegzaam fine) lucht niet kunnen houden, itauffer,, suffoquer. Er is geene
lucht in de kamer, het is om te —, (men
kan het wegens de al te dikke lucht in de kamer
met uithouden), it n'y a pas d'air dans la
chambre , on y Hij fmoort haast,
hij fmoort fchier, hij kan bijna geenen adem
halen), it est prét a suffoquer. Doen —,
itouffer, suffoquer. Zij deed het kind —,
elle suffoqua Penfant. , in eene pan flown, welke de lucht en damp binnenhoudt,
zie Stoven. —, b. w. doen flikken, door gebrek aan de voor de ademhaling noodige
lucht doen omkomen, suffoquer, itouffer.
De min heeft het kind oncier de dekens gefmoord, (de min heeft het kind overlegd),
la nourrice a itouffe l'enfant. Een kind in
deszelfs geboorte (een kind bij deszelfs
geboorte door onthouding der, voor tie
ademhaling noodige lucht doen omkomen),
itouffer un enfant dans sa na4sance; fig.
Een oproer in de geboorte (een oproer bij deszelfs;ontflaan dempen), itouffer
sine sedition dans sa naissance. Zijne woorden op de tong —, (zijne woorden, die
men op het punt was, uit te fpreken, terug houden), retenir ses paroles. —, in eene
digt gemaakte pan gaar maken, cuire dans
sine huguenotte, mettre a Petuvee, faire une
daube. Gefmoord kalfsvleesch, une etuvie
de veau. Een gefmoorde fchapenbout, an
gigot 4 la daube.
Smormg, yr. de daad van fmoren, het fmoXen actin: d'itooffvt, tulips do suffoquer;
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sidrocation, f:, itouffement , ma fig. action
d'etoufer; zie verder Smoren.
Srnots, vr. liederlijk vrouwmensch, hoer, gar.
ce, pistain.
Smotfen, b. w. (ik fmotfle, heb gefmotst),
bemorfen , bevuilen, salir,, tacker, souiller.
Smotfig, b. n. morfig, vuil, sale, souilld, e.
tache , e.
Smous, m. verachtelijke benaming van eenen
Hoogduirfchen jood, sobriquet d'un juif
(allemand). Die — heeft mi.) bedrogen, co
juif m'a trompi ; fig. Schagcheraar,, bedrieger,, afzettsr, usurier, arabe, griveleur,,
trompeur.
Smousachtig, b. n. bedriegelijk , trompeur,
ease , —, bijw. en trompeur.
Smoufen , 0. w. (ik fmouste , heb gefmoust),
in den handel bedriegen , faire le métier
d'ilsurier,, griveler.
Smoufenaard, m. aard der fmoufen, manihre
des juifs, f. caractere des juifs, m.
Smoufentaal, yr. onverflaanbare taal der, fmou.
fen , koesterwaalsch , kramerlatijn , baragotiin
oles juifs, m.
Stnoufenwinst, y r. zeer groote winst , ftnons7,
achtige winst, gain exorbitant, usuraire, m.
Smouferij , yr. kleine handel der joden , petit
commerce des juifs, m. fig. bedriegerij,
tricherie, tromperie.
Smout , o. uitgefmolten ofuitgebraden vet van
flagtvee 9 dat tot bereiding van fpijze gebezigd wordt , graisse fondue, f. ( van een
varken)reuzel, sain-doux de pore, m. AANM.
Oudtijds had het de algemeene beteekenis
van vette zelfflandigheden , niet enkel van
dierlijke vettighedea (waaronder boter),
maar ook van olie.
Smout, o. (bij letterzetters) fmoutwerk; zie
Smoutwerk.
Smoutachtig, b. n. naar fmout gelijkende,
qui ressemble a de la graisse ; graisseux,
ease.
Smouten , b. w. (ik fmoutte , heb gefmout),
met fmout beftrijken, fmout in lets doen,
graisser.
Smouterig , b. n. finoutig , vol fmout , plein, e.
de graisse, graisseux , euse.
Smoutig, b. n. fmoucerig, vet, vol fmout of
vet, plein, e, de graisse , graisseux, euse.
Smoutigheid, vr. eigenfchap van hetgene fmoutig is , qualitd de ce qui est graisseux , graisse.
Smoutmolen, in. veroud. ; zie Oliemolen en
de AANMERKING op Smout.
Smoutpeer, yr. boterpeer, beurre , m.
Smoutwerk, o. (bij letterzetters) buitenge.
woon werk , als : het zetten van aankondigingen , brieven en dergelijke, ouvrage extraordinaire, m.
Smuig , y r. de daad van fmuigen, finpik, enkel in: Ter — zie Smuik.
Smuigen, o. w. (ik fmnigde, heb gefmuigd),
fnoepen, zich heimelijk goed doen , friander, manger ou Noire en cachette, faire
bonne there; faire bombance; faire ripaille.
Smuiger, m. die zich heimelijk te goed doet,
celui qui mange ou bolt en cachetse, friand.
Smuik , vr. de daad van fmuigen, fmuig, enkel,
bijw. in: Ter —, (in het geheim, heimelijk, in het verborgen , ter fmuik), en cachette, a la ddrobie, furtivernent, secre..,
Cement.
Smuk , m. tool, opfchik , (weinig gebruikelijk1
ornement, m. or nements , in. pl. parure ,
Smukken, b. w. (ik fmukte, heb gefmukt ,
opfchikken, optooijen, verfieren, opfmuk. ken, orner, embellir, parer; zie Opfmukken, Optooisien en Opiclaken.
Ainui ,
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Smut, vr. de daad van fmullen, het fmullen,
action de faire bonne chere, de faire bombance, de faire ripaille. Veel van de —
houden (gaarne goede fier maken), aimer
a faire bonne chere , a faire bombance ,
faire —, trek tot brasfen, zucht
om goede fier te maker, als: — liebben ,
aimer la bonne chere, aimer a faire bornbance , a faire tipaille ; van bier; fig. trek
in het algemeen, lust, genegenheid, als :
Hebt gij daar — op ? est-ce que vous en avez
envie. lk heb er geenen — op, je n'en ai
pas envie. —, imuljurk , morsjurk ; zie
Morsjurk. —, kind , ctat fmult, enfant qui
bonne chere, .722. kom bier laat ik
fuaitden
mond afvegen , viens,mon enfant ,que
je t'essuie la bouche.
Smulbaard, m. liefliebber van fmullen , fmulbroer, finulpaap , friand, celui qui aime la
bonne cher e, goulu.
Smuldagen, m. meerv. flempdagen, dagen, gedurende welke men goede fier maakt ; zie
Slempdagen.
Smuljurk, m. fmul, morsjurk, overkleed, dat
men een kind aandoet, opdat het zich met
befmulle , bemorfe; zie Morsjurk.
Smullen, o. w. (ite fmulde , heb gefmuld),
goede fier maken , lekker eten en drinker ,
zich te goed doen, faire bonne chere, faire
bombance, faire ripaille, faire gogazlie. Hij
houdt veel van —, rl aime la bonne chere,
it aime a faire bombance , a fair e ripaille.
zich onder het eten bemorfen ; se salir
en mangeant; fig. Hij heeft er van
gefmuld, (lej heeft er van gehad, lei heeft
er taart van gegeten) it en a tate.
Smuller, m. degene , welke fmult, fmulbroer,
fmulbaard, celui qui fait bonne chere,
friand.
Smullig, b. n, befmuld, bemorst, sale , rempli, e. de graisse, crasseux, se.
Smulligheid, vr. hoedanigheid van hetgene
fmullig is, salete.
Smulling, yr. het fmullen, bonne chere, born' bance, gogaille, ripaille.
Smulmoer, yr. fmulfler, femme qui aim la
bonne chere.
Smulpaap, eigenlijk een geestelijke, die
van finullen houdt, ecclesiastique qui aime
la bonne chere; mozne gourmand; fig. Smuller, fmulbroer; zie Smulbaard.
Smulvriend, m. vriend van fmullen ; zie Smulbaard.
Snaak , m. een kluchtig mensch, een poetfenmaker, drdle, galllatd, plaisant, pasquin ,
'goguenard, eveille, bouffon. Het is een —,
c'est un drele, c'est un dale de corps ,
egrillard.
Snaaksch, b. n. kluchtig, lustig, grappig,
poetfig, dale, false, e. facetteux , euse,
ne , plaisant , e. bottion, ne, grofolichon,Een
lustige, fnaakfche vent, un
tesque.
drdle de corps, 117; bouffon. Snaakfche, koddige fchilderijen , grotesques , m. pl. —bijw.
plaisamment 9 grotesquement.
Snaakschheid , yr. poetfigheid, plaisanterie ,
bouffonnerie.
Siiaakschhoofd , o. een klein misvormd beeldje,
leeltjk ' vencje, marmouset, m.
Snaar, vr. fchoonzuster, behuwd zuster, belle
soeur. — , fchoondochter,, aangehuwde dochter, belle fille, bru. (AANIVIERICINe. Doze
twee beteekenisfen komen bij hedendaagfche
fchrijvers zelden of nooit voor) bijwijf
bijzit, concubine. —, in den gemeenzamen
fpreektrant bier en daar, ligte kooi, fille de
Pie, fills publique, fille coureuse, petals:.
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-Sneer, vr. drat(' van metaal of van zamengedraaide Barmen, waarmede fommige 'Ipeeltutigen (fnaartuigeu of fnaarfpeeltuigen) befpannen worden, corde. Koperen fnaren,
cordes de taiton. Stolen fnaren, cordes d'acier. De fnaren fpannen , tendre les' cordes.
De fnaren ontfpannen , detendre les corder;
fig. De Laren fpannen, (alles in gereedheid
brengen , zich gereed maken), preparer lee
a azies.. se preparer. Alle fnaren zljn ge.
fpannen , (alles is gereed) tout est prepare.
De fnaren itellen (bet fpeeltuig ftemtnen),
accorder l'instrument; fig. (dee baas fpeleu)
faire le mrtitre. Eene — roeren, (eene —
tokkelen) toucher une corde; fig. Gij moet
die — niet roeren, (Gij moet daarvan met
reppen) it ne faut pas toucher cette corde-la.
Over eene en dezelfde — voortzagen , (op
deozelfden won voortgaan, met van onderwerp veranderen) continuer sur le meme ton ,
ne pas changer de ref et.
Snaargezang, o. getang, door een fnaartuig
onderfteund, chant accompagne d'un instrument a corder, m.
Snaarfpeeltutg, o. fpeeltuig met fnaren, fuaartuig, instrument de musique a cordes, instrument a cordes ,
Snaartuig , o. fnaarfpeeltuig, fpeeltuig met
Laren; zie
Snaauw, yr. zeker vaartuig met eenen fpitfen
voortteven, senau, m.
Snaauw,, m. het fnaauwen, action de rabrouer;
zie Graauw. hetgene men iemand toefnaativet, bits woord, parole rude, f. Iemand eenen — naar het hoofd werpen, naar
de ooren werpen, rabrouer q. q., rudoperq. q.
Snaaawac htig, b. n. fnaauwerig, fuaauwend;
zie Snaauwerig.
Snaauwen , 0. w. (ik fnaauwde , heb gefnaanwd)
norsch , bits fpreken, onheusch met woorden
bejegenen, toe —, toegraauwen, parler
durement, rabrouer; zie Toefnaaawen.
Snaauwer, m, iemand die fnaauwE , rabroueur.
Snaauwerig, b. n. fnaauwend, fnaauwachtig,
piquant e. en paroles. Een — antwoord ,
une reponse dure.
Snaauwei igheid, yr. hoedanigheid van hetgene
durete.
fnaauwerig
Snaauwiter, yr. clegene , welke fnaatiwt, femme ou fills qui rabroue, rabroueuse.
Snab; zie Snob.
daad van fnakken, soupir, m.
Soak ,
Snakerij , yr. fnaakschheid, fnaaksch bedrijf,
drOlerie, facetie, plaisanterie , gaillardise ;
meerv. goguettes.
Snakken , 0. w. (ik fnakte , heb gefnakt), een
hijgend verlangen naar jets uitdrukken, ale:
Naar iets , (Wirer q. ch. avec ardeur,
aspirer fbrtement' a q. ch. soupirer apres q.
cit. Hij fnakt er naar, als een visch naar
het water, it le desire avec ardour.
Snap , m. de daad van fnappen, van pier: tijdruimte van eenen fnap , oogenblik , moment,
instant. Ik ben in eenen — terug, je sera:
de retour dans un moment. —, gefnap, gebabbel, geklap, caquet , babil. Gij hebt
te veel fnaps, vous avez trop de caquet,
y our babillez trop. Niet zoo veel fnaps,
pas tans de caquet , ne babillez pas taut.
Snapachtig, b. n. geneigd tot fnappen, d. i.
babbelen, babillard, e, jaseur,, euse, qui
a beaucoup de caquet. Een — mensch ,
babillard , un faseur.
Snapachtigheid, yr. zucht tot fnappen, gefnap , babil, caquet loquacite , verbo-,
site, Hare --mallaagt muj, son caquet me
de
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gezien?
depiatt. Hebt gij ooit zulk eene
avez-vous jamais rencontri tant de caquet?
fusil,
mousquet,
m.
Snaphaan, m. vuurroer,
firuikroover, gaauwdief, bandit, chenapan.
Snaphaandrager,, m.
Snaphaankogel, m. kogel , welke op eenen
fnaphaan wordt geladen, balle de fusil, f.
Snaphaanfchot, o. fchot van of met eenen
fnaphaan, coup de fuszl , coup de mousquet ,m.
Snappen , o. w. (1k fnapte, heb gefnapt),
met eenen fnap verfpringen , als: Het Plot
fnapte digt , la serrore se fermait. Lie haan
fnapte uit de rust . le foul se debandait , se
detendait. —, den mond open doers , om
ie.ts te grijpen , als : Naar jets happer
q. ch. —, babbelen , klappen , babiller,
caqueter, jaser , faboter ; fig. en fam.
iser,, verbiager. — , b. w. vatten , gruen ,
pakken , happer, attraper, saisir, prendle.
Men heeft hem gefnapt, on l'a happe.
Snapper, m. babbelaar, kneuvelaar, jaseur,,
babillard, verbiageur.
Snappertj , yr. fnap , gefnap , babbelarij, ba•
bil, caquet, tn.
Snapreisje , o. klein reisje, uitfiapje , petit
voyage , tour,5 voyage a la hate ;zie Uitflapje.
Snaps, m. (eigenlij k eene verbastering van
het Hoogduitfche woord , ec))nap6 thans in
fomange fireken in veelvuldig gebrunt voor)
fleike drank, brandevin , genievte , tn. 1:queur , f: borrel, goutte , f. gij
eenen —? voulez-vous tine goutte?
Snapfler,, yr. babbelaarfter, teutkous, habillat de , jaseuse , verbiageuse.
Snar,, b. n. bits , vinnig , qui pane rudement,
amot dant , e, mordicant , te, fier, ere. —,
bijw. ,udement, fihrernent. —, hard, flerk,
foi cement, fort. Het waait —, it vente bien ,
tree fort, avec violence.
Snarenmaker, m. beyaudier.
Snarenfleutel, m. werktuig , om fnaartuigen te
SIemmen , instrument a accorder les cordes
(d'un instrument de musique).
Snarenfpeelii2r, vr. meisje of vrouw,, die een
fnaartuig I efpeelt, joueuse d'cnstrument
cordes.
Snarenfpel, o. muzijk van fnaartuigen, musique d'instruments 4 codes.
Snasenfpeler , m. hij , die op een fnaartuig
fpeelt, joueur d'instrument a cordes.
Snarheid, yr. vinnigheid; zie Bitsheid, rudesse , fief te.
Snarig , b. n. ijverig, bekwaam habile , industrieux , euse; zie ook Aardig.
Snarigheid, vr. ijver,, bekwaamheid, habilete , industne.
Snater, tn. (gemeen) datgene, waarmede men
fnatert, mond , bec, museau, no. bouche, f.
Houd uw,en — digs, (zwijg ,) taisez-'sous ,
tais-toi.
Snateraar, m. fnapper,, babbelaar, babillatd,
pal leur , jaseur,, etc.
Snaterachtig , b. n. fnapachtig, babbelachtig,
babillard, e, jaseux, ease, qui a beaucoup
de caquet, etc.
Snaterachtigheid, y r. fnapachtigheid, babbelachtigheid, babil, caquet, etc.
Snaterbek , m. en yr. clegene , welke aanhoudend fnatert ; zie Snateraar en Snaterfier.
Snateren , o. w. (ik fnaterde, heb gefnaterd),
den Eater roeren, babbelen , klappen, fnappen, den mond aanhoudend roeren, habiller,, caqueter , jaser,, causer.
Snatering , yr. het fnateren, action de babiller,, de caqueter, de jaser, de caber,
babil, caquet, m. faserie, causerie.
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Snaterfler, yr. &gene, welke gedurig fnatert,
babillarde , jaseuse.
Snavel, m. hoornige bek van eenen vogel,
fneb , neb , bee ,m. van eenen jongen vogel,
(bij de valk.) becquillon, m. De vaik [weft
eenen krommen , le faucon a le bee coochu. Met den — pakken , becqueter , Bonner
des coups de bee a. —, fnuit van een Bier,
bee , museau, on. —, inzonderheid fnuit
van den olifant, fluff, trompe , f. fig. mond
van eenen mensch, bouche, f. Stop uwen
— ciaarmecle , remplissez-en votre bouche.
neus , nez. Eenen vervaarlijken — hebben, (eenen zeer grooten neus bebben ,)
avoir le nez fort long.
Snavelfneb ,m. en yr. zie Snateraar, Snaterfter.
Snavelziekte , y r. (bij de valk.) formi, m.
Sneb , vr vogelfneb , fnavel, bee, m. Breed
van — zip , avoir le bee large.
galjoen, aan een fcinp , fpitfe , voorfieven,
óparon, nez du navite, m. poulaine. —,
(chip met eenen fpitfen voorflcven ; zie
Snebfchuit.
Snebaal, m. aal met ten' puntigen kop , angaille a tete pointue, f.
Suebbig, b. n. bits, fnippig, qui a la tepartie prompte et piquante, qui a la laugue
bun affitee, insolent, e, dedaigneux , ewe.
Een — antwoord, une tepartie pt ompte et
pzquante , une reponse be u3que , insolente et
piqziante. Zij ziet er — nit , elle a Pair
deaaigneux. bijw. avec insolence, brusquement.
Snebbigheid, yr. bitsheid, insolence. Hare —
nsakt haan onaangenaam, son insolence la rend
desagreable:
Snebfchuit , vr. fchuit met eels' puntigen voorfleven , bateau a prone pointue.
Suede, yr. de daad van fnijci en , action de
couper, coupure, taillade, incision. De keizeriiike
, (in de ontleetikunde ,) zie
Keizerfnede.
vermogen om te fnijden
qualite de ce . qui est tranchant. Dat mes
heeft zijne verloren , ce couteau n'est
plus tranchant, ce couteau est emoussi. —,
fcherpe kant, icherpte van een mes, enz.
tranchant, fil, m. Een mes op de — zetten , (een mes fcherp maken,) aiguiser use
ccuteau ; fig. De — van het vernuft verfiompen, (den geest verfiompen ,) emousser
l'esprit, abattre l'esprit.
afgefnedene
leant, tranche, Een boek verguld op—,
un livte dote sur tranche. De holle — van
een bock, (bij boekb.) gouttiere. Smeer de
boter op de — van het brood, eer gij er
een fink affnijdt, etendez le beurre sur
le pain avant a'en couper une tranche. —,
gefnedene opening , coupure, taillade (in
het aangezigt) estafilade, f. balafre, m.
Eene — in het aangezigt krijgen, étt.e balair é , e; fig. ( eene beleeciiging ontvangen ,)
ett e afft cute , e. — met eenen
, (coutille)
coutillade. — van een ligchaam , section d'usa
,soli de . Ecrfie — van een brood, crouton, ;
fig. —, afgefneden fink, tranche. Eene —
brood , une tranche de pain. Dunne — brood
om in de foep te doen, soupe de pain. Doe
eenige fneden brood in het vleeschnat, mettez quelques soupes de pain dans le bouillon.
Eene —, moot van eenen visch, une dalle
tine darne. Zeer dunne
reep van eenesi
oranje-appel , van eene citroen, tailladin, tn.
Eene kleine —; zie Sneedje. wijze,
waarop iets gefneden is, ( bij graveurs ,) mavie; e de hacker, taille. Fiaai van —, bien
lzache , e.
(bij kleermakers) wijze van
fnijden, taille, coupe. Die klehmaker heat
cent

S NE
1096
SNE
een berg, welks top met
eene goede (hij fnijdt goed, maakt een
de neige,1:
montagne converts de
fneeuw be ekt
goed fatfoen ,) ce tailleur a la coupe bonne.
neige, f.
Deze rok heeft geene goede —, (is niet
goed gefneden, ) cet habit n'est pas bien Sneeuwbiank, b. n. zoo blank als fneeuw;
zie Sneeuwwit.
coupe. —, ill de dichtkunde , van een versa
zie Snijding. Kegel —, (in de meetk.)sec- Sneeuwblind, b. n. door de fneeuw verblind,
aveugle, e. par la vue de la neige.
tion conique; fig. Een fneedje leugen, (met
mesfen vechten ,) se battre a coups de con- Sneeuwen, o. w. (het fneeuwde, heeft . gefneeuwd), neiger. Het fneeuwt , it neige,
Juist
ter
—,
regt
ter
—,
(juist
van
teaux.
it tombe de la neige. Het heeft den ganpas , op het geichikte tijdflip ,) fort a point,
fchen nacht gefneeuwd, it a neige toute
4 propos ; ook: (dock in dezen zin weinig
nuit. Weder
reneiger.
gebruikeltjk , juist als men zich aan tatet
zet, joust als men de fpijs begint te fnij-, Sneeuwfiguur, yr. eene van fneeuw gemaakte
figuur, figure de neige.
den,) 4 l'heure du diner. —, van eene
zaig, trait de scie, m. (fcheepsw.) Snecuwhoen, o. zekere vogel , poule de neige,
pLs drix blanche, gilinotte blanche, f.
taillemar, taillemer. — van een fchip langs
fcheeps, coupe perpendiculaire d'un vaisseau. Sneeuwjagt, vr. jagt op de fneeuw, chasse
sur la neige.
— van een fchip over dwars, coupe horiSneeuwig , b. n. vol fneeuw,plein , e. de neige,
zontale d'un vaisseau.
neigeux , ease.
Snedeling, in. en yr. kind, hetwelk door middel der keizerfnede uit de baarmoeder ge- Sneeuwigheid, vr. quail:1 de ce qui est pleies
cle
neige, de ce qui est neigeux.
enfant
tire
de
la
matrice
par
Pohaald is,
Sneeuwkiokje, o. witte winterbloem (in de
peration cesarienne, m.
kruidk.) perce-neige , niveole , f.
Snedig, b. n. wel van fnede , wel fnijdend,
fcherp , tranchant, e; fig. fchrander, op Sneeuwklomp , m. klomp fneeuw , monceau de
klomp fneeuw , die van de berneige.
alles wel gevat, intelligent, e, habile, ingen start; zie Sneeuwitorting.
genieux , ease, adroit, e, subtil, e. Een —
yr. Siberisehe —, rhododenun
jugement
Sneeuwroos,
oordeel, (een joist oordeel,)
dron de Sibdrie,
net. Een — antwoord, (een gepast antwoord, ) une repartie prompte. vlug , Sneeuwmusch, yr. zekere vogel , groene vlasvink , hi-dant, ou bruant, m.
vaardig, fnel, rad, prompt , e, alerte, vice.
bijw. fig. fchrander, Ingenieusement. —, Sneeuwmaand, yr. (vierde maand der fr. rep.)
nivose.
fuel, vlug, rad , vice, avec vitesse. —,
(fcheepsw.) als : — bij den wind zeilen , sour- Sneeuwitorting, yr. van de bergen, avalanche ou lavange.
dre au vent.
Snedigheid, vr, fig. vlugheid, fchranderheid, Sneeuwvirk, m. (in de nat. gesch.) nivereau,
ou niverolle, f.
habilete , intelligence, subtiliti, adresse.
vlugheid, fnelheid, vaardigheid, promptitu- Sneeuwvlok , yr. vlok fneeuw, flocon de neige,
ocon,
m. Er v alien groote ineeuwylokken,
de, diligence, vitesse.
fi
it neige a gros fiocons.
Snediglijk, bijw. fig. Zie Snedig, bijw.
Sneeuwvogel
, m. zekere vogel , foort van phiSnell, y r. zamengetrokken uit fnede. AANvier, guignard.
MERK. In vele gevallen wordt fn e e' bij
Sneeuwwater , o. gefmoltene fneeuw, can de
voorkeur gebezigd; zie Snede.
neige fondue , f
Sneed, veil. t. van Snijden.
Sneeuwwit,
b. n. zoo wit als fneeuw, Blanc,
Zie
Snede
;
inzonw.
Sneedje, o. verklein
che, comme de la neige.
derheid : petite tranche, tranche fort mince,
lecke, f. Geef mij een dun — ham, donnez Sneeuwwolk, y r. wolk, die fneeuw bevat,
nuage neigeux , tn.
moi une leche de jambon. Dun — vleesch,
Snel, yr. eene drinkkan, weleer in gebruik,
riblette, f.
pot a boire, (dont on se servait autrefois,)
Sneeg, b. n. en bijw. zamen getrokken nit
fam. doctor —, coup de vin qu'on bolt
fnedig; zie Snedig.
quelque foil, avant de commencer 4 manSnees, m. zamengetrokken of verkort van figer.
nees; fig. schagcheraar, juif, arabe, griveSnel, b. n. gezwind, vlug, vaardig, aanleur,, usurier.
fonds gereed, fchielijk doordringend, rapiWat
vingtaine,
Snees, o. een twintigtal,
de , prompt, vite, liger, —, van behost het —? combien coiite la vingtaine?
grip
zijn, (eene vlugge bevatting hebben ,)
Sneeuw, y r. (fours' ook wel Bens o. ,) bevroavvir la conception vive. , van gezigt zijn,
rene in witte vlokken nederkomende water(een goed gezigt hebben,) avoir la vat
dampen , neige , f. De velden zijn met —
bonne; fpr. w. Al is de leugen nog zoo
bedekt , les campagnes sont couvertes de
—, de waarheid achterhaalt ze wel : (de
neige.
leugen komt eindelijk nit ,) la vdrite triomphe
Sneeuwachtig, b. n., fneeuw bevattende, neitoujours du niensonge.—, bijw. rapidement ,
geux , Buse. — weer, temps neigeux, in.
avec celerite , avec vitesse, vite, vitement,
Sneeuwachtigheid, yr. qualiii de ce qui est neipromptement.
geux.
Sneeuwbaan, y r. baan op de fneeuw, chemist Sneldicht, o. (in de letterkunde), puntdicht,
ipigramme. Schrijver van fneldichten epifrays sur la neige , m.
grammatists. Tot het — behoorende, OptSneetiwbal, , m. bat van zamengepakte fneeuw,
grammatique.
pelote de neige, f Elkander met fneeuwvaaryr. gezwindheid,
Snelheid,
ballen gooijen, se battre a coups delelotes
digheid, rapidite, vitesse, celeste, veloci,
zekere
bloeijende
heester,
de neige. —
, ldgerete, promptitude.
welks witte bloemen naar fneeuwlallen geSnellen , o. w. (ik fnelde , heb gefneld, )
lijken boule de neige, rose deGueldre, f.
haasten,
ipen fpoeden, courir rtipidement ,
r.
van
de
lucht,
bank,
w,elke
y
'
Sneeuwbank,
se pricy:ter,, se hater, s'elancer, valor.
fneeuwSneeuwwolk.
fneeuw bevat
lemand te gemoet voler devant de
hoop , monceas ou tas de neige , on.
q. q.
Sveeuwberg, iv. berg vav fneeuw , montagne
Suet"
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Snelligheid, yr. fnelheid, vlugheid , fpoed ,
haast; zie" Snelbeid.
Snellijk, bijw, frel, rapidement , vite, vice.
ment ; zie Snel, bijw.
Snelloopend, b. n, van eenen hemelbol (in de
sterrek.) veloce.
Snelfchrijver,, in. stenographe.
Snelwaag, yr. Romeinsche waag, under, peson, tn, romaine, f. Zie Uniter.
Snelwagen, in. feel rijdende postwagen , diligence, veloafére.
Snep , yr. zekere vogel ; zie Snip,
bneppen, b. w. (ik fnepte, heb gefnept);
zie Snippen.
Sneppendrek, zie Snippendrek.
Sneppenjagt; zie Sntppenjagt.
Sneppennet ; zie Snippennet.
Sneppentijd; zie Snippentijd.
Snepper,, m. clam, laatijzer, flamme, f. -- ,
knipplaneet, phldbotome, m.
Snerken , o. W. (ik fnerkte , heb gefnerkt , )
zeker geluid geven, zoo als fommige bradende dingen doen , fire. —, b. w. iets
zulk een geluid doen geven door het te
°,raden, frire dans le beurre, fire. Gefnerkte boter, beurre frit, m.
Snerking, yr. het fnerken, de daad van fnerken , action de frire.
Sneipen , b. en o. w. (ik fnerpte ,heb gefnerpt),
een pijnlijk gevoel veroorzaken, causer une
douleur cuisante. De olie was zoo beet,
tat zij mijnen vinger fnerpte, Thuile fist
si chaude , qu'elle me causait une douleur
cuisante au doigt. Zie ook Snerpend.
Snerpend , b, n. pijnlijk, geeselend , doordringend, cuisant , e, penettant,e,
apre. Eene
A
fiierpende koude , un froid apre. Een fnerpende wind, un vent Ore. ,
Sners, m. fig. een zeer Bering deel, ziertje,
zoo veel als niets, als : 1k heb er geenen —
(geen fnersje, ) van gehad, je n'en al eu
rien du tout. Een fnersje weg hebben, (een
weinig befchonken zip , ) titre un pets gris,
etre en pointe de y in, etre entre deux
vins.
Sner,sje , o. yerkleinw. ; zie Sners.
Snert , yr. erwtenfoep , puree aux pois.
Sneukelaar, m, een flaaf der onkuischheid ,
paillard.
Sueukelen, o. w. (ik fneukelde , heb gefneukeld) , de holen der onkuischheid bezoeken ,
banter les bordels , voir les flues de joie,,
paillarder.
Sneukeren, o. w. (ik fneukerde , heb gefneukerd ), zich met iets lekkers vermaken,
jouir.
Sneuvelen, o. w. (ik fneuvelde , ben gefneuveld) , eigenlijk vallen , loch in dezen zin
verouderd , thans omkomen , mourir,, perir.
Er — vele menfchen aan de pest , la peste
tue beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes
tneurent de la peste, —, inzonderheid, in
den ftrijd omkomen , etre tue, e pith% Hij
is in then krijg gefneuveld , (bij heeft in
dien krijg het Leven verloren, ) it a etd tue
dans cette guerre.
Sneven, 0. w. (ik fneefde , ben gefneefd),
uitglVen, uitglippen , vallen, ftrutkelen,
broncher,, faire un faux pas ; fig, ftrutkelen,
eenen misflap begaan , broncher,, faire un
faux pas. --, fneuvelen , omkomen, (inzonderheid op het ilagveld , ) titre tud, e,
perir. De oorlog doet vele menfchen —,
(de oorlog maait vele menfchen weg , doodt
vele menfchen, ) la guerre enlêve beaucoup
de monde. Het verdriet zal mij doen —,
(zal mij dooden, ) le chagrin me tuera.
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Snezen, 0. W. (ik fneesde , heb gesneesd); zie
Schagcheren.
Snibbig, b, n. fnebbig, fneppig, bits; zie
Snebbig.
Snibbigheid, yr. fnebbigheid , fneppigheid,
bitsheid; zie Snebbigheid.
Snipank, yr. (bij de kuiper) selle a tailler,
a rogner.
Snijboonen, yr. meerv, haricots vents, haricots, tn. pl.
Snijboonvormig, b. n. (in de kruidk.) dolabriforme.
Snijbord, o. zie Snijplank.
Snijden, b. w. (ik fneed, heb gefneden), met
eene flepende drukking kwetfen, couper, trancher, tailler. Brood —, couper du pain.
Vleesch —, couper de la vtande• In ftukken —, couper en morceaux, depecer,, tailler par morceaux , tailler en pieces. Vleesch
dmincer de la viande.
in dunne .flukjes
Groote flukken fnijden
tailler de grand:
morceaux. In tweeen couper en deux.
Zich in den vinger —, se couper au doigt..
Eene pen —, tailler une plume. —, graveren , graver, buriner,, graver sur des metaux. In kbp r, Baal, bout, enz. graver sur le cuivre, sur Pacier,, sur le bois
on en bois, etc. in iteen —, graver sur des
pierres. Cachetten , graver sur des cachets. —, figuren van iets vormen met een
mes, eene fchaar of andere fniidende werktuigen , couper,,tailler. Een rok uit het
voile fluk
tailler un habit enplein drap.
Een uitgefneden kleed, un habit tailladd.
Een hemd
couper une chemise, tailler
une chemise. Leesten
tallier des formes
de souliers. Steenen
tailler des pierres.
Diamanten tallier des diamants. ontmannen, lubben , van het voorttelingsvermogen berooven, chatrer, (kapoenen) chaponner. Eenen,-hengst chatrer un cheval. Eenen but —, chatter un tattreau.
Een ganeden kater, chat chatre. Eenen
ram —, chatrer un biller. Een gefneden
varken, un cochon chatre. Eenen haan
(eenen haan kapoenen , ) chatter on chaponner un coq. Eenen hond
eenen reun —,
chatrer un chien; zie ook Gesnedene,
door fnijding heelen of genezen, als : Iemand van den Been
tailler q, q. de la
pierre.
Hij heeft befloten zich van den
fleet' te later s'est resolu a la taille.
Het — van den (teen uit de nieren, ndphrctomie, f. Een' hond van den worm. — ,
everrer un chien; fig. Iemand van den
!leen iemand van de kei (iemand
beet hebben, hem misleiden of bedotten, )
duper q. q. ddniaiser q. q, lemands beurs
—, ( hem zijne beurs of het gild daaruit
ontfutfelen , ) couper la bourse a q. q. Wijn
—, wijn vermengen met andere wijnen,
verfnijden of vervalfchen , frelater (me
vidlanger le yin, couper du y in. lemand—,
(iemand te veel afnemen, iemand te veel
lawn betalen, ) dcorcher on ranconner q.
q. Deze herbergier kan goed cet aubergiste sait Bien ranconner. — o. w. fcherp
zijn, couper, trancher, titre tranchant, e.
Dit mes fnijdt goed, ce couteau tranche
bien , coupe biers. Die zaag fnijdt goed,
cette scie passe Bien, cette scie a de la vote.
Dit fchuermes fnijdt goed, ce rasoir va bien;
van bier; fnijdende werktuigen of gereedfchappen , des instruments tranchants, des
instruments coupants.
een pijnlijk ge
Noel veroorzaked, als: bet fnijdt mij in het
(ik het) fuijdingen in het lijf,) Pas* des
trams
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tranchees de venue. De wind fnijdt mij in
het gezigt , le vent me cingle le visage.
Sniidend , b. n. hetgene fnijdc, fcherp , &anchant , e, coupant, e; fig. Een fnudende
wind, un vent dpro un vent percant, un
vent aigre et piquant. Snijd.ende pijnen
in de ingewanden , des douleurs qui dechirent les entrailles.
Snijder, m. al wie fnijdt , coupeur, celui qui
coupe. —; zie Lubber ; zie Srujden. AANM.
In deze beteekenis komt het meestal in zamenflelling voor; zie de zamengeirelde; Pleatfnijder , Steenfnuder, Beurfenfnijcler,, enz.
, inzonderheid eene ( ten minfle op fommige plaatfen) min of meer vernederende
uitdrukking voor kleerrnaker, tailleur; lubber , chdtreur.
Snijderen , 0. w. ik fnlidercie , heb gefnijderd.) , het kleermakers-ambacht drij yen ,
faire le metier de tailleur. — , o. metier
de tailleur, m.
Smjders-ambacht , o. beroep van fnijder, metier de tailleur, m.
Snijciersfchaar,, yr. fchaar van eenen fnijder,
ciseaux de tailleur , m. pl.
Snijdersdochtee, yr. dochter van eenen fnijder,
fide d'un tailleur.
Snijdersgaren, o. garen , dat een fnijder gebruikE , flu de tailleur, m.
Snijdersgild, o. gild der fnijders, corps de
metier des tailleurs , m.
Snijdersjongen, m. leerhng van eenen fnijder,
garcon tailleur.
m. kleermakersknecht, garSinjdersknecht
con tailleur.
Snijdersleerling, tn. fnijclersjongen , garcon
tailleur.
Snijdersnaad, m. couture de tailleur, f.
Snudersnaald, vr. naald van eenen fnijder,
aiguille de tailleur.
Snijdersrekening , yr. rekening van een'
der, parties de tailleur, f. pl.
Snlidersvrouw,, yr. vrouw van eenen fnijder, femme d'un tailleur, femme du tailleur.
Sniperstafel , yr. werktafel van eenen fnijder,
etabli de tailleur,
winkel van eenen fnijder,
Snijderswinkel,
boutique de tailleur, f.
Snijding , vr. dedaad van fnijden, action de
couper , de trailler , coupure, etc.; zie
Snuden. —, bij het fnijden van den fleen ,
(bij wondh. , ) Iteen— — in
de zijde, appal eil lateral. — inzonderhcid,
meere. fnijdingen , tranchees, tranchees de
ventre. Ik heb fnijdingen in het lijF, Pal
des tranchees dans les entrailles, Pai des
dauleurs aigues dans les entrailles. ruimte tusfchen twee huizen, intervalle etroit
qui sepate deux maisons. —, in de dicht2 doorfnijding van
kunde, fnede, magt
dichtregelen , cesure.
Snijcilijn , yr. (in de meetk. , ) secante. —
affnijcling van eenen cirkel' door eene regte lijn, segment, m. zekere lijn , welke
het complement eons hocks van 90 graden
doorfnijdt , co-secante.
Snijdpnnt, 0. punt waarin eene doorfnijding
pleats heeft, point d'intersection,
Snijdfel , o. hetgene van lets afgefneden worth,
afval, coupures, rognnu; es , taillures , f. pl.
Zie afval. —, op fommige plaatfen , hakfel
voor het -vee ; zie Hakfel .
Snijkatner,, y r. kamer voor de ontleedkunde,
.anatomie, salle d'anatomie.
Snijkist, y r. werktuig der landlieden, Om hakfel voor het vee te fnijden coupe-paille,
okadlar, tn.
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8 tiijknride yin ontleedkunde, anatornie.
Snijkunst , yr. ontleedkunde ; zie Snijkuncres
Snijines , o. mes om mede te fnijden , tegerk.
!telling van kapmes, hakmes 5 enz. —, der
fehoenmakers, to anchet, m. inzonderheid
bij lancilieden , het mes aan eene zoo genoenicle fnukist , om hakfel voor het vee te
fnudpn
coupe-paille, couteau d'un coupe.
paille ,
— (der korenmater.makers) jai bibI 0, f. , der wondhelers, fcalpel, m. bistouri.
, der kuipers , wagenrnakers, plane, in.
doloire, f., , der loodgieters , plane a
debofder,, debordoir, m.
Sduplank , vr. plank , waarvan men zich bediept , vooral in de keukens, om onderfcheidene dingen to fnij den, tranchoir, tairloir,,
m. — (bu fchoen- eu zadelmakers ,) deotroi
on ecotrai, m.
Snijpunt; zie Snijpunt.
Snuriem , m. zekere riem of roeifpaan zonder bled, rame legere sans pale, f.
Snijila , yr. foort van latuw,, espico de laitue,
laitue sonde fart epais pour en couper les
feuilles au printemps.
Snu tend , m. voortand , waarmede de fpijzen
in den mond als het ware gefneden warden ,
tegenftelling van maaltantlen en oogtanden ,
dent incisive, f. gelassne.
Snutijd , m. tijd , wadneer de druiven worden
gefneden, wtjnoogst, temps de la vendange,
vendange , f:
Snuirog, bij de 1.a.ndlieden ; zie Snijkist.
Snu werk , o. gefneden work tot fieraad in de
bouwkunde , enz. sculpture, ciselure, f.—,
aan deuren en venders, chambranle , m.
—, met tendon , kalvertand genoemd , denticule, dentelet
Snik , m. de daad van fnikken, het fnikken
zucht , sanglot , soupir. Den laatiten
geven, (den laatfien adorn uitblazen , ) fler.
ven , rend; e le dernier soupir, les derniers
soupirs. —, htle ; zie Hik. —, (in de zangkunst), zekere tijdruimte, soupir. Halve
—, demi-soupir.
Snik on. in een uurwerk , kettingfpil , fusee, f:
foort van breeden beitel, espece tie
Suck,
ciseau lcuoge.
Snik , vr. kleine trekfchuit , petite barque de
to nit.
Snikheet , b. n. ten uiterfle beet , fort chant!
bouillant , e.
Snikken, w. (ik fnikte hob gefnikt), uithoofde van eene afgebroken ademhaling het
geluid voortbrengen , dat in dit woord begrepen is , sangloter, pousser des sanglots.
Zij fnikte vac droefheid , elle poussait
hikken ; zie
des sanglots de tastesse.
Hikken.
Snip , yr. zekere vogel , bout —, becasse, f.
(in de nat. hist.) chevalier, m. Water — 5
becassine. Eene jonge —, un becasseau
m., pivette, f Snippen fchieten , tiler des
becasseaux. De witte —, le chevalier blanc.
De geflreepte —, le chevalier raye. De govlekte —, le chevalier tachete ; fig. bits
meisje, bitfe vrouw, idle ou femme insolelte.
Snip pet , o. net om fnippen te vangen pentieze pour prendre des becasses, f.
Snippel , m. fnipper,, e'en klein en langwerpig
dun flukje , dat van verfchillende dingen afgeknipt of afgefneden worth, petit morceau
long et etrolt. — inzonderheid bij papiermakera oud papier , waarvan men, weder
papier maakt, enkel in het Ineerv. Snippels,
5 .afpapier de rebut , vieux papier , m.
rognures de paper,
knipfel. Yapieren
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affnijdsel van Itoffen, huiden, blik ,
per tine vigne; fig. Iemands wieken —, (iemands
retaille, f. —, van leder, oreillons, -tn. pl.
magt fnuiken, iemands magt verminderen)
rogner les ailes d q. q. diminuer le pouvoir
—, van bladgoud, bactrifole, f: bij
koekebakkers, oranjefchillen; zie oranjefchil.
de q. q. Geld —, befnoeijen, rogner. de la
Snippelaar, m. degene, die fnippelt , celui
monnaie. fpijs fielen en opeten , inzon.
qui rogue, rogneur.
derheid van dieren, enlever et manger.
Snippelaarfter, yr. degene, die snippelt, celle Snoeijer,, m. degenen, welke boomen fnoeit,
qui rogue, rogneuse.
tatlleur d'arbres, elagueur, ebourgeont!eure
Snippelachtig, b. n. in de gedaante van fnip—, die fpij s iteelt en opeet, celui quo en/eve et mange, f
pels, coupe, e, en petits morceaux.
Snippelbak , m. bak , waarin de boekbinders Snoejerig, b. n. geneigd tot fnoeijen, qui
de fnippers werpen ,
enleve et mange tout.
Snippelen, b. w. (ik fnippelde, heb gefnip- Snoeijing, yr. het fnoeijen, taille des arbres,
peld), in fnippels Inijden, couper en petits
f; lbranchement, dbourgeonnement , en. acniorceaux longs. Gij lti ppelt het al te sterk,
tion d'ibrancher.
(gij friijdt her al te fijn), vous le coupez en Snoeikunst, y r. kuns van den boomfnoeijer,
trop petits tnorceaux ; fig. (gij maakr al
art de tallier les arbres , m.
te veel onderverdeel ngen, ) vous le devisez Snoeimaand, yr. maand, waarin gemeenlijk de
trop , vous faites trap de subdivisions.
boomen gefnoeid worden ,F ebruarij , fprokSnippelig, b. n. in de gedaa„te van fnippels;
kelmaand, Flvrier, mois de Fevrier, m.
zie Snippelachtig.
Snoeimes , o. krom mes, om suede te fnoeijen,
Snippeling, yr. de daad van fnippelen, action
(voor tuinl.)serpe, serpette, f.Groot—, tour.
de coupes-.
cet, m. Groot —; halve maan, ebourgeonSnippelkoek, m. koek met fnippels, gateau
noir , no. — 5 om of te baarden , bij plaaisnijou pain d'epices ois it y a de recorce d'orange.
ders, goudsmeden en muntwerkers , ent. dbarSnippeiuur, o. verloren uur,, uur, dat tusschen
boir, m. — , der lettergieters, dctenoir,
iemands gewone bezigheden uitvalt, heure
m.; ‘ (bij boekb.)
m.
de loisir, heure perdue, f
Snoetfel, o. hetgene van houtgewas afgefuoeid
Snippeluurtje, o. verkl. w. Zie Snippeluur.
word c , emondes , branches couples bole
Snippelwerk , o. werk van geringe waarde ,
coupe, tn. — van wijugaardranken, serment,
ouvrage de peu de valeur, m.
m. —, van andere dingen , enlevures, rognuSnippen, b. w. (ik fnipte, heb gefnipt); zie
res, f: pl.
fnippelen.
knippen , fn ki tlen, couper.
Snoeifier, yr. degene, welke fnoeit, ( zie
Snippendrek , m. drek van fnippen, merde des
fnoeijen in de laatste beteekenis, ) cello qui
blcasses 5 1:
enleve et mange.
Snippenjagt, vr. jagt c,p fnippen, chasse des Snoeitakken , m. mrv. fnoeihout , emondes ,/: pl.
blcasses.
Snoeitijd, m. tijd, wanneer men het houtge•
Snippennet, o. net, om fnippen te vangen ;
was fnoeit, saison oh Pon taille les arbres, f:
zie Snipnet.
Snoeiwerk, o. werk van den boomfnoeijer,
Snippenstrik, m. rejet.
ouvrage du tailleur d'arbres , tn.
Snippenttjd, m. tijd, waarin de fnippen goed Snoek , eon bekende riviervisch, brochet;
zip]; saison des becasses , f.
fig. Eenen — vangen , (in het warer vallen),
Snipper; zie Snippel.
Comber dans Peau. Snoeken op zolder zoeSnipperaar; zie Snippelaar.
ken , (zich vergeefsche moeite geven,
Snipperaarfter; zie Sdippelaariter.
prendre une peine inutile.
Snipperaehtig; zie Snippelachtig.
Snoekachtig, b. n. fig. fcherpzinnig; zie
Snipperbak ; zie Snippelbak.
fnoeksch.
Snipperen, b. w. (1k fnipperde, heb gefnip- Snoekekop,
fnoekskop, kop van eenen
perd); zie Snippelen.
fnoek ; zie fnoekskop.
Snipper! g; zie Snippelig.
Snoekelever, y r. lever van den fn ek , foie
Smppering; zie Snippeling.
de brochet, m.
Snipperkoek ; zie Snippelkoek.
Snoexenaas, o. aas, om fnoeken te vangen,
Snipperuur • zie Snippeluur.
amorce pour prendre des brochets, f.
Snipperuurtje; zie Snippeluwtje.
Sn ekenangel; m. angel, am fnoeken te van•
Snipperwerk; zie Snippelwerk.
gets, hamecon pour prendre des brochets.
Snippig; zie Snibbig.
Snoekenvangst, yr., het vangen van fn eken,
SnIppignein; zie Snibbigheid.
action de prendre des brochets.
Snirs; zie Suers.
Snoekharig, b. n. van pa rden, de kleur van
Snirsje; zie Suers e.
eenen fnoek hebbende, gris de bracket, do
Snirfen, o. w. (ik fnirste, heb gefnirst), zie
couleur de brochet.
fnerken , fnerpen en (van warer, enz. dat Snoekje, . verkl. w. van fnoek; kleine of
op heet iger, enz. yak, ) fisfen ; fig. fam.
jonge fnoek, brocheton,
Dat zal er op —, (dat zal jets uittnun. Snoeks, bijw. als:
zien, (fcherp zien,)
tends wezen, ) cela sera q. ch. d'excellent
avoir la vue bonne, voir clair.
apt es l'autre.
Snoeksch, b. n. fig. fchrander, ingenieux,
Snirfing; zie Snerking en Sisfing.
euse. Hij is —, it est fort ingenieux.
$noeffier, y r. poetaster, grootfpreekfter, ha- Snoekskop, m. kop van eenen fnoek, hure de
blouse ; zie Snoeven.
brochet, f.
Snoeftaal, yr. snoevende taal, hablerie, f Snoepachtig, b. n. veel van lekkiinijen of fnoepegasconnades , f. pl.
rijen houdende , friand , e, qui acme la frianSnoeijen, b. w. fuoeide, heb gefnoeid),
dise. fpijzen in het verborgen nemende en
allerlei geboomte en antler houtgewas van
etende , qui mange a la deroble, en cachete.
deszelfs overtollig bout ontdoen, dbrancher, Snoepachtigheid, vr. fnoepiust, fnoepzuchc,
tailler, dmonder, couper les branches de.
govt pour la friandise, m.
Eene heg
(dbzelve fcheren) tondre une Snoepen, b. en o. w. (ik fnoepte, heb gehale. Eenen boom luchtig
dlaguer un
fnoept), ,ter fluik lets lekkers eten?
orbre ; 4enea wijngaard, gelled kort — riceder, pater en cachette, par frsandise
Vvv
man-
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manger 4 la dirobee. Wie !weft daarvan gefnoept? iui en a mange ? , iets lekkers koopen , om het op te eten , acheter et manger des
friandises. Willen wij een pondje kerfen ?
enangerons-nous une livre de cerises ? —, verboden' wellust bot vieren , avoir un commerce
secret avec des femmes.
Snoeper, tn. een liefhebber van fndepen of
van fnoeperijen , friand. —, liefhebber van
het andere geflacht, homn2e qui aime le sexe,
homme qui a un commerce secret avec les
femmes, concubinaire.
Snoeperig, b. n. geneigd om te fnoepen: zie
_ Snoepachtig.
Snoeperigheid , vr. fnoeplust , fnoepzucht ;zie
Snoepachtigheid.
Snoeperij, vr. het fnoepen, action de friander,, friandise.
Snoepgoed, o. fnoeperij , fnoeperijen, hetgene men fnoept, friandises, f pl.
Snoepig, b. n. geneigd om te fnoepen; zie
Snoeperig en Snoepachtig,
genegen tot
wellust, voluptueux, euse. Er — uitzien ,
avoir Pair luxurious.
Snoepigheid, yr. fnoeplust , fnoepzucht, fnoeperigheid; zie Snoepachtigheid.
Snoeplust , m. fnoepzucht, fnoeperigheid, fnoepigheid; zie SnoepachtigheiA. — , lust, om
in het verborgene fpijzen te fnoepen , envie
d'enlever et de manger a la dirobee, f
Snoepmarkt , yr. markt , waar men fnoeperijen,
inzonderheid vruchten, verkoopt, marchó
aux fruits, m.
Snoepreisje, o. klein reisje, uitftapje, partie
de plaisir, f. petit . voyage d'agrement , m.
Snoepsch, b. n. geneigd om te fnoepen , fnoepig , fnoeperig ; zie Snoepachtig.
Snoepfier, yr. friande.
Snoepschheid ; yr. fnoepzucht, fnoeplust ,
fnoepigheid, fnoeperigheid; zie Snoepachtigheid.
Snoeptijd, m. tijd , wanneer men gelegenheid
heeft, om vruchten te fnoepen , saison des
fruits, f.
Snoepwinkel, m. winkel, waar men fnoeperijen verkoopt , boutique ou Pon vend des
friandises, f.
Snoepzucht , yr. fnoeplust , fnoeperigheid ; zie
Snoeplust in de beide beteekenisfen.
Snoer, o. koord, cordon, tn. Paarlen aan een
rijgen, (paarlen aanrijgen) enfiler des
perles, fig. hetgeue Bingen verbindt, als :
}let — der eendragt, (de bandder eendragt,
hRtgene de eendragt daarfielt), le lien de
concorde. Iemand aan zijn krijgen,
(iemand aan zich verhinden , iemand tot zijn
belang overhalen), mettre q. q. dans son
Marti. Aan het — geraken , (aan zekeren
aanhang deel nemen), s'attacher a tin
—, betgene aan een fnoer geregen is,
als: Een — om den hals, (een halsthoer)
un collier. Een — paarlen, un collier ou tin
fil de perles.—, meetfnoer ; zie Meetfnoer;
zie ook de zamengefielde woorden : Angelfnoer , Koralenfnoer,Rijgfnoer, Strikfnoer,
Rigtfnoer, Vlechtfnoer,, enz.
Snoeren, b. w. (ik fnoerde, heb gefnoerd),
aan een fnoer rijgen, aanrijgen, enfiler.
, enfiler des perles. Koralen —,
Paarlen
enfiler des grains; zie Rijgen. aan een
fnoer binden , Tier. Honden —, coupler des
chiens, mener des chiens en lisse; fig. lemand den mond —, (iemand tot zwijgen
brengen),fermer la bouche a q. q., le faire taire, reduire q. q. au silence; fig. rembarrer q. q.
inoerregt, b. n. lijnregt, reelregt, en droite
perpendkulaire, tire, 1. au cordeau.
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Snoertje, o. verkl. w. van fnoer, petit cordon, cordonnet , m. cordelette, f:
Snoeshaan, m. fnoever, pochhans, pogcher,
grootfpreker, fanfaron, faux - brave, hableur,, gascon , faiseur de rodomontades , avaleur de charettes ferries.
Snoeshanig, b. fnoevend, pogchend, fanfaron, ne. Er — uitzien, avoir Pair d'un
fanfaron.
Snoeven, o. w. (ik fnoefde, heb gefnoerd) ,
door den nests Berk ademhalen; zte Snuiven;
fig. pogchen, fnorken, windmaken, faire le
fanjaron , habler, faire des fanfaronnades,
se vanter, se jacter, se glorifier. Op zijn
geld —, se glorifier de son as gent.
Snoever, 1noeshaau, grootfpreker , pogcher , pochhans,fanfaron, hableur, gascon,
rodomont, avaleur de charettes ferries ; fam.
ava:he.
Snoevertj , vr. het fnoeven , pogchen,
fen , grootfpraak, zwetferij, fanfaronnade,
hablerie,gasconnade,rodomontade,jactance,
forfanterie.
Snof, vr. de daad van fnoffen , verkouden.
heid, rhume de cerveau, De — hebben,
(verkouden zijn), titre enrhume, e. —; zie
Snuf.
Snolfelen, o.
(ik fnoffelde, heb gefnof.
feld); zie Snuffelen.
Snoffen, b. w. (ik fnofte, heb gefnoft); zie
Snuffen.
Snogger;,zie Snugger.
Snoggerheid; zie Snuggerheid.
Snol, vr. fmaadnaam van een eerloos vrouwsperfoon , hoer, putain, garce, fille de joie,
fille publique, prostitude, courtisane.
Snood, b. n. (oo.) wel gevat, verftandig,
fchrander,, geflepen, fin, e. ruse , e. subtil, e. (AANMERKING : In deze beteekenis
wordt het woord nog flechts in eenige deelen
van het land gebezigd) —, boos, listig,
ontaard, mechant , e. sceletat, e. noir, e.
atroce, vil, e. has, se. Snoode voorne.
mens , des desseins pernicious, in. pl. Snoode bcdrijven, des actions atroces, des atrocites , f. —, bijw. fnoodelijk, mechamwent , vilement.
Snoodaard, m. fnood mensch, booswicht , seem
lirat, mechant.
Snoodaardigheid, yr. boosheid, fnoodheid,ont.
aardheid; zie Snoodheid.
Snoodelijk ,bijw. flecht, fchandelijk, michamment; zie Snood, bijw.
Snoodheid, yr. fnoodaatdig, boosheid, fiechtheid , sce'Mratesse, mechancete ,noirceur.—,
fnood bedrijf,, action atroce, atrocied ,
chancete.,
Snoof, verl. t. van Snuiven.
Snoot, verl. t. van Snuiten.
Snork , tn. de da,ad van fnorken, action de
ronfler, f., ronflement, m.
Snorkaclitig, b. n. fnoevend, pogchend,grootfprekend , qui se vante , vain , e, gascon, me.
Snorken, 0. (ik fnorkte, heb genorkt),
zoodanig een geluid voortbrengen, als .in
dit woord begrepen is, bijzondex van semand, die vast flaapt, roger. Er zijn honden, die —, even als de menfchen, sl y a
des chiens qui ronflent comme les hommes ;
fig. pogchen, fnoeven, brullen, faire le
fanfaron, faire le rodomont, se vanter, se
glorifier, se factor.
Snorken, o. fnorking, ronflement, vs. action
de ronfler, f.
Snorker, iemand, die fnorkt, celui qui
ronfle, ronfleur, sterteur ; fig. fnoever,
pogcher, zwetfor, wipdmaker, fanfaron,
re.
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Podomont, hableur, avaleur tie charettes Snotterigheid, yr. pante d'art morveux,
ferries.
ne morveuse.
Snorkerij, y r. fig. fnoeving, gefnork, wind- Snotterik, m. fnotterbaard, fnotneus, norrnakerij , fanfaronnade , rodomontade, haveux ; zie Snotbaard.
blerie.
Snottig, b. n. veel fnot hebbende, morveux,
Smirking, yr. het fnorken, action de ronfier,
ease; zie Snotterig.
f. ronflement, m.;\fig. fnorkenj , thoevenj, Snottigheid, yr. qualite morveuse; zie Snotpogcherij , gefnork, gefnoef, limfaronnade ,
terigheid.
rodomontade, gasconnade, hablerie.
Snottolf, m. zekere zeevisch , liavre de mer;
Snorkfter, yr. degene , die fnorkt, celle qui
fig. fnotneus, morveux , tn.
ronfle, ronfleuse.
Snorvisch, m. gefiacht van visfchen, dat weSnorktaal, yr. fnorkende of fnoevende teal,
gens deszelfs fnotachtige
dien naafi
langage de fanfaron, m. fanfaronnades, rovoert, mollusque.
domontades, gasconnades, pl. hablerie,
Snotvlies, o. (in de ontleedk.)
waaruit
hableries, f. pl.
het fnot voortkomt, membrane pituitaire,
Snorren , o. w. ( ik ftiorde , hub gefnord), een
la pituitaire, f.
brommend geluid geven, faire no bruit ai- Snotweerend, b. n. het fitot verdrijvend, angre , bourdonner, , ( van kogels , pijlen )
timorveux , ease.
S
er. Het fpinnewiel fnort, le roust a Snuf, yr. het fnuffen, de daad van fnuffen,
ter fait un bruit aigre en le faisant tourd. i. de inademing van den reuk der dingen,
ner; van hier: Een fnorrend geluid, un
action de respirer. Gun er ons de — van,
bruit aigre, un bourdonnement , on sale(fla ons toe , dat wij het eens ruiken ,) perment.
(met zijn,) fnorrend door de
mettez-noun de le sentir; fig. De — van lets
lucht fnellen, siger. 1k hoorde de kogels
weg hebben, (de lucht van iets hebben,
om mijne omen —, fentendais les balles de
met grond vermoeden,) avoir le vent de q.
mousquet qui me sifflaient aux oreilles.
ch. —, reuk, dien men inademt, odour,
Snorring, yr. bet fnorren, action de' bourdonf; fig. Het vleesch heefc een (klein) fnufje
tier, de siffier,
, bourdonnement , saleweg, (er begint een reukje aan het vleesch
ment, m.
te komen, het vleesch begint een weinig te
Snot, o. een flijmerig vocht, dat min of meer
ruiken, d.
te ft,nken,) /a viande cámmenverdikt, uit de kliertjes van het fnotvlies
ce a puer; fig. mode, zwier, trant, fmaak,
van menschen en beesten vloeit, en zich door
mode. —, in de gemeene volkstaal, fnuiftaderzelver neusgaten ontlast, morve, rnucobak, tabac en pours, m. Zie Snuiftabak
site, f. Het — loopt hem uit den neus, la
en Snuff.
morve lui sort du nez.
Snuffelaar, m. iemand, die alles doorfnuffelt,
Snotachtig, b. n. naar foot geIijkende, qui
nieuwsgierig mensch, curieux , furet.
tient de morve, morveux, euse, qui ressem- Snuffelaarfter, yr. meisje of vrouw,, die alles
ble a de la morve.
cloorfnuffeIt, nieuwsgierige vrouw, nieuwsSnotachtigheid, yr. fnotachtige hoedanigheid,
gierig meisje , femme ou fills curieuse, fem.
qualite morveuse.
sae on flue qui furêtefpartout.
Snotbaard,
fnotterbaard, fnotneus, fnot- •Snuffelen o. w. (ik fhuffelde, heb gefnufjongen , (alle gemeene fcheldwoorden ,)
feld), gefiadig fnuffen, d.
ruiken met inmorveux.
haling van den adem door den neus,
Snotdoek , m. dock, waarin men fnottert ,
rer,, sentir. Aan iets
(iets beruiken ,)
neusdoek, zakdoek, mouchoir de poche,
flairer q. ch.; fig. navorschen, nazoeken,
Snotdolf , m. fnottolf , (bij de Zeeuwen ,)
plreter, fouiller ou chercher partout. Wat
zekere zeevisch; zie Snottulf.
fnuffelt gej in dit kabinet? que furetez-vous
Snotgat, o. gemeen woord voor: neusgat,
dans ce cabinet? Hij fnuffelt overal rood,
natine, f:
om to vernemen, wat er voorvalt, it ne fait
Snotjongen,
fnotbaard, fnotterbaard, fnotque fureter par-tout, pour savoir ce qui se
dolf; zie Snotbaard.
passe. Ik moet eens in die boeken
je
Snotkoker, m. fig. gemeen boertend woord
veux fouiller un pen dans ces
voor: netts, nez. —,
en vr. fnotmuil, Snuffen, b. en 0. w. (ik fnufte, heb gefnuft;)
fnotneus, morveux, tn. morveuse, f.; zie
zte Snuiven.
Snotbaard.
Snufje, o. verkl. w. van Snuf, f:; zie Snuf.
Snotlepel, m. fnotbaard, fnotterbaard, n10r- Snugger, b. n. viug, wakker, levendig, bij
veux.
de hand, eveille, e, vif, ive. Er heel —
Snotmuil, m. en vr. fnotneus, morveux,
uitzien , avoir bonne mine , avoir bonne
morveuse, f. ; zie Snotneus.
grdce.
Snotneus,
feottige netts, nezmorveux.
Snuggerheicl, vr. vlugheid, levendigheid, waitm. en y r. fuotmutl, iemand, wien het foot
kerheid, vivacia.
gedurig nit den neus loopt, morveux, m. Snuif, yr. fnuiftabak, tabac en poudre.
gemorveuse,
, renifleur,
. renifleubruiken, prendre du tabac en poudre.
se ,Snuifdoek, m. fnotdoek, neusdoek, zakdoek,
Snotoif,
zie Snottolf.
mouchoir, mouchoir de poche.
Snotfchrabber,
gemeene uitdraltking voor: Snuildoos, yr. doos voor fnuiftabak, bolts
een (ilecht) barbier, (mechant) barbier.
tabac en poudre, tabatiere.
Snottebel, y r. dik fnot, dat iemand uit den Snuildoozenmaker, m. iemand, die fnuifdoonens hangt, move ,
zen maakt, faiseur de tabatiares.
Snotten, b. w. (ik fnotte, heb gefnot); zie Snuiffabrijk, vr. fnuifmolen, fabrique de ta.
Snuiten.
bac en poudre.
Snotter, in. in fommige ftreken; zie Snot.
Snuifje, o. verkl. w. van Snuif; van bier inSuotteren, o. w. (ik fnotterde, heb gefnotzonderheid: zoo veel fnuif, ale men Mee
terd), lage uitdrtikking voor: fchreijen,
den duim en voorfien vinger in eens neemt,
pleurer.
prise (de tabac), f. Wilt gij eel/ —? yoUinotterig , b. n. veel fnot hebbende, morveux,
lez-vous prendre une prise? Neem een —,
ewe. Suotterige jongen 5 zit Suorjongen.
prenez une prise.
Vy Va
S111121*

ITO2

SNU
Snuifmolen,
fnuiffabrijk, fabrique de tad
bac en poudre,
Snuifneus, m. en vr. iemand, welke gaarne
fnuift , personne qui aime a prendre du tabac en poudre,
Snuifpot, in. pot, waarin men fnuif bewaart,
pot dans lequel on conserve le tabac en poudre, m. en yr. liefhebber of liefhebber
van fnuif; zie Snuifneus.
Snuiffler, yr. degene, welke fnuift, preneuse
de tabac en poudi e.
Snuiftabak, m. tegenfielling van rooktabak ,
tabac en poudre.
Snuifwinkel, m. winkel, waar men fnuiftabak
verkoopt, boutique di Pon vend du tabac en
poudre, f.
Snuisteren, b. w. (ik fnuisterde, heb gefiiuisterd ), prendre furtivement des fruits. •
Snuisterij, vr. allerhande kleine kramenj, kinderfpeelgoed , poppegoed; ook tot opfchik ,
enz., babiole, f: colyichet, bimbelot, brimborion, m. breloque, affutiau; (oud.) fain.
opzigtig toifel ,fanfreluche,f. nippes, f: pl.
Koopman in fnuisterijen, poppenkramer,, bimbelotier. Kleine fnuisterijen, glazen koraaltjes,
giaswerk , (fcheepsw.) verroterie,rassade,f.
Snuit, yr. uitkamfel van vlas, werk, filasse
grossiere, etoupe.
Snuit, m. een vleezig deel, hetwelk van de
bovenkaak van, verfchillende dieren vooruit
fieekt, museau, m. (inzondecheid de turf
van den olifant ,) trompe, f. (van een varken,) groin, tn.; fig. met verachting, neus
van den mensch, (aok niet zelden voor
mond,) nez, tn. bouche , f. Den — overal
in fleken, (zich met alles bemoeijen, (se
miler de tout. fcherpe voorfieven van
-een fchip; zie Voorfteven.
Snuiten, b. w. (ik fnoot, heb gefnoten),
den neus drukken, om hem van foot to zui
veren, en den adem gelijktijdig Berk door
denzelven naar buiten ijven , moucher. Den
moucher to nez. Zich —, se mow
neus
cher. Weder remoucher. —, de overtollige pit van eene brandende kaars (met
eenen zoogenoemden fnuiter ) affnijden ,
moucher une chap
moucher. Eene kaars
delle ; fig. Iemand (iemand bij eenen
koop of bij eenen verkoop beet hebben ,)
duper ou :romper q. q. (dans quelque marchd).
Snuiter , m. degene , welke fnuit, celui qui
mouche. inzonderheid in den schouwburg , een bediende, wien het fnuiten der
kaarfen is opgedragen, kaarsfnuiter,, moucheur
de chandelle, tn. —, werktuig van ijzer,,
staa/ , koper,, zilver,, enz. , waarmede men de
mouchettes, f. pl. Haal mij
kaarfen
eenen cherchez-moi une paire de mouGeef
mij
den —, donnez-moi les
chettes.
mouchettes. Deze zilveren — is fraai. ces
mouchettes d'argent sent jolies. Wij hebben
twee fialen fnuiters gekocht, nous aeons
achete deux paires tie mouchettes d'acicr.
Snuiterbakje, o. fnuiterblaadje, waarop men
den fnuiter legt, porte-mouchettes, m. Eon
un porte mouchettes d'argent.
zilveren
Snuiterblaadje, o. verkl. w. van Snuiterblad;
zie Snuiterbakje.
Snuiterblad, o. een der twee ilukken, waaruir
een fnuiter bet:hat, branche de mouchettes ,f
Snuiting, yr. het fnuiten, action de moucher ;
fig. tromperie.
Snuirfel, o. hetgene van eene kaars word
afgernoten, mouchon, m. mouchure de chandelles, f.
Snuittor, vr. zekere tor, olifantstor zie
hit woorci.
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Snuivett , b. w. (ik fnoof, heb gernoveri),
met den adem den reuk van iets in deu neus
ophalen, aspirer
attire:- en aspirant ,
prendre par le nez.
inzonderheid tabak
gebruiken, prendre du tabac en poudre
o.w.
door den neus admen,. so:17er
, opfnuiyen, I enifier —, briefchen , ( van een paard),
s'Obrouer. Levendige paarden
gaarne,
les chevaux vifs s'ebrouent faciletnent — van
gram fchap
renacler, ou renasquer
Snuiver, m. iemand, die fnuift, preneur de
tabac. —, in eenen fchoorfteen , eerie daarin bevestigde pijp, welke den rook als het
ware opfnuift, tire fumes — (bij metf.)
windvang voor eene deur, tambour.
Snuivertje , o. verkl. w. van Snuiver; zie
ver
inzonderheid een klein ftookhokie,
Bat van het huis afgezonderd is, en ,,op
zich zelf itaat , petite cuisine
, f.
Sober , b. it, bekrompen , fchraal , matig , mai
gre, petit. Wij wierden op eenen foberen
maaltiid onthaald, nous fames ma igre there.
arnunoedig, pauvre, indigent. —, matig, zuinig, frugal, e. sobre ,e. bijw.
ma igrement; petitement. Wtj werden —,
( fobertjes) door hem onthaald , it nous traita
fort maigrement.
matig, zuinig, frugalement, sobs ement. Hij leeft zeer
vit fort sobrement.
Soberheid, yr. fchraalheid, pauvrete indigence.—, zuinigheid, matigheid, frugalitd
$obrietd.
Soberlijk; zie Sober, bijw.
Sobertjes; zie Sober, bijw.
Soclomie, yr. onnatuurlijke zonde, sodotnie ,
pederastie, f. pechd contre nature, m.
Sodomiet , m. fodomieter, iemand die zich aan
onnatuurlijke zonde fcttuldig maakt, sodomite, peddraste.
Sodomieterij , yr. onnatuurlijke zonde , sodomie ; zie Sotlomie.
Soebatten, b. w. (ik foebatte, heb gefoebat),
(in de gemeene volkstaal) aanhoudend lastig
vallen of verzoeken , bidden, fmeeken, bij
iemand aanhoudcn, prier , implorer, en falsant des bassesses.
Soebarter, m. (in de gemeene volkstaal) degene, welke foebat, ame basse, ame vile,
ame rempante, f. celui qui prie, qui implore.
Soeps yr. vocht, nat, waarmede het fap van
daarin gekookte dingen vermengd is, soupe.
Een liefhebber van — zijn, aimer la soupe.
Groente —, potage aux herbes , m. zie de zamengeftelde woorden als: kalfsfoep, hoer
deratep, tujenfoep, vleeschfoep, enz.
Soepachttg, b. n. naar foep geliikende, qui
ressemble ti de la soupe.
Soepbord, o. diep bord, bore!, waarvan menfoep eet, assiette a soupe, f.
iemand die foep eet, inzonderSoepeter,
heid die gaarne foep eet, amateur de soupe.
Soepketel , m. ketel, waarin men foep kookt,
chaudron dans lequel on fait la soupe.
Soepkom, vr kom, waarin men de foep opzet, soupiere, terrine.
Soeplepel, m. lepel, waarmede men de foep
opfchep . , cuiller a soupe, f.
fchotel, waarin men de foep
Soepfchotel ,
opzet , plat a soupe, tn. soupiere, f.
Soepvleesch, o. vleesch , dat in de foep gekookt is, viande dont on a fait la soupe, f.
bouilli,
Soes , yr. bedwelming, dtourdissement „ m. —,
zeker luchtig gebak , espece de gateau.
Soefen , o.
(ik foesde, heb gefoesd); zie
Suizeu.
Solt,

SDK
Sok, yr. een voetbekleediel, dat flechts tot
aan de enkels of een weinig daarboven reikt ,
chausson, m. Mtjne kinderen dragen fokken in plaats van koufen,mes enfants portent des chaussons au lieu de bas —, houten
fchoeifel der monniken, socque , m.
Sokachtig, b. n. flodderig, los, hiche,libre;
bijw. ldchement; librement.
Sokkerig, b. n. en bijw. ; zie Sokachtig.
Sol, yr. zekere bat, espece de bottle. —, zekere muzijknoot, sol , m.
Sold, o. zie Solcbj.
Soldaat, m. een bezoldigd krijgsknecht, soldat militaire, (AANMERING Offchoon het
woord meestal een' krijgsknecht te voet aantluidt , komt het echter ook dtkwijis voor in
den zin van krijgsman in het algemeen) —,
warden, se faire soldat, s'enriller, s'enrOler
a la guerre, prendre partie dans les troupes, embrasser la profession des armes. Een
un simple soldat Een oud
gemeen
an soudarl ou soudart — van landmilitie ,
milicien. De officieren en foldaten, het
gemeene krijgsvolk, les officiers et les
De foldasoldats , et la soldatesque.
ten zijn tegen de officieren opgethan , /a soldatesque s'est revoltie contre les officiers. Hij ziet er nit als een
, it a Pair d'un soldat. — 5 die bij eenen
burger, die achterlijk is in het betalen der
hem opgelegde lasten , in huis gelegd
worth, om daar zoo lang te bltjven , tot
dat hij het verfchuldigde heeft betaald , garnisaire.
Soldaacfchap o. beroep van een' krijgsman,
zie Soldaterij.
Soldatenbrood, o. legerbrood; zie Kommiesbrood.
Soldatenhoer, yr. legerhoer, gemeene hoer,
paillasse de corps de garde, coureuse de rempart , putain &armee.
Soldatenkleed, o. kleed van een' foldaat; zie
Soldatenrok.
Soldatenkroeg, yr. cantine.
Soldatenleven, o. kriigsmansleven, vie mili.
taire, vie de soldat, f.
Soldatenrok , m. rok van eenen foldaat diabit
de soldat, habit uniforme.
Soldatenroof, m. — flrooperij, maraude, f.
Soldatenftand, m. Eland van den krijgsman,
etat.rnilitaire, m. vie de soldat, f.
Soidatencros, m. baegaadje van eenen foldaat,
bagage d'un soldat.
Soldatenvrouw, yr. vronw van eenen foldaat,femme de soldat, femme d'un soldat.
Soldatenwtjf, yr. foldatenvrouw, femme de
soldat, femme d'un soldat.
Soldaterij , yr. beroep van foldaat , métier de la
guerre, tn.
Soldeerblok, o. bl k, waarop men foldeert,
appuyoir,, m.
Soldeerbout , tn. bout of ijzer, waarmede men
ibldeert ; zie Soldeerijzer.
Soldeerhout, o. ftrijkbord der pottebakkers,
attelle,
Solcleetd.er, m. degene, wellte foldeert, celui
qui sonde.
Soldeerijzer, o. ijzer of bout , waarmede men
foldeert, fer
yonder , m.
Soldeerkoff, m. k lf, waarmede men foldeert,
soudoir; zie Soldeerijzer.
Soldeerfel, o. datgene , waarvan men zich m
te folderen, beclient soudure, — met
tin , etoffure , f:
Soldeertin , o. clair-soudure, f.
Soldeerflaal , o. flalen kolf, waarmede men
foldeert; zie Soldeerkolf.
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Suldeken, 'so. cleken, waarin men iemand folt
opwipt, borne.
personne souSoldenier , m. bezoldigde
doyde
Solcleren , b. w. (ik foldeerde , heb gefoldeerd), door middel van gefmolten metaal
digt
met tinlood —, sender a la Legere.
maken of aaneenhechten, souder. bij
kooplieden , (eene rekening) fluiten , solder,
clot re un compte.
Soldering , vr. het folderen , action de seeder,
— van ijzer , ferrumination.
Soldij , vr. bezolding van eenen krijgsman,
solde f. gages, on. pl. AANMERICING
Titans wordc , ten minfle bij krijgslieden , dit
woord zelden gebruikt , men bezigt meestal
Leening; (zie Leening) In — nemen, (in zijne
dienst nemen) prendre en solde.
Sold.jgeld, o. geld , dat als foldij ontvangen
wordc , argent de la solde,
Soifer; zie Sulfer..
Solferachtig; zie Sulferachtig.
Solferbalfem; zie Sulferbalsem.
Solferdamp; zie Sulferdamp.
Solferen , b.
(ik folferde , heb gefolferd);
zie Sulferen.
Solferlijm; zie Sulferlijm.
Solfermijn ; zie Sulfermijn.
Solferflank; zie Sulferftank.
Solferwortel; zie Sulferwortel.
Sollebollen , b. w. (ik follebolde, heb gefollebold), ftorten, werpen, precipiter.
Sollen , b. w. (ik folde , heb gefold), op- en
neder fchommelen of flingeren agiter,
Fa et la. — 2 . inzond. in eene deken op
en neer wippen, berner; fig. Iemand
plukharen , houspiller q. q.
Sollicttant , m. (oud w.) iemand, die naar
eenen post flaat , aspirant, candidat.
Sollicitatie, yr. (ond. w.) hec verzoeken, sollicitation.
Solliciteren, o. w. (ik folliciteerde, heb gefolliciteerd), Cond. w.) aanzoek doen, naar
iets flaan, asporer. Naar een' post —, aspirer a un emploi , a un poste. —, b. w.
verzoeken, tacker d'obtenir, solliciter.
Solliciteur , m. ( bij geregtshoven), zekere
ambtenaar, solliciteur; zie Solliciteur in het
fransche deel.
Som, y r. eene onbepaalde hoev2elheid gelds ,
somme. Het heefc hem eene aanzienlipte
gekost , i/ lui en a coute une somme considerable. —, (in de rekenkunde ,) rekenoefening, exemple d'arithmitique, m. Zie ook
Hoofdfom.
Somber , b. n. door geen helcler Licht beflraald,
donker, sombre, pen clair, e. Dit Inds is
zeer cette maison est fort sombre- —
weer, un temps sombre. Het is — weer,
het is —, it fait sombre, le temps est sombre. Het is — in deze kamer, it fait sombre dans cot appartement. Eene fombere
plaats, an lieu sombre. De lucht that , it fait
sombre:Treurig, mijmerend,sombre,morne,
milancolique, taciturne, réveur, euso, chagrin, e Een gelaat, (een treurig gelaat,)
un air sombre. Eene fombere geaardheid,
tone humour sombre. —, bijw. fig. d'un air
to iste , tristement.
Somberheid, vr. donkerheid, obscuriti, f:,
peu de clarti, m.; fig. zwaarmoedigheid,
neergagtigheid, treurigheid, tristesse, taciturnite , milancolie.
Somberlijk, bijw. fomber, d'un air triste,
to istement.
Somma, y r. (ond, w.) zie Som in Tie a. beteekepis.
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Somtnatie, vr. (ond. w.) dagvaarding , sonoration.
Sommeren, b. w. (ik fommeerde , heb gefommeerd), (ond. w.) dagvaarden , sommer.
Sommig, b. n. quelque. Sommige menschen,
quelques hommes. Er zijn fommige fchrijvers , welke dat woord gebruikt hebben,
y a quelques auteurs qui ant fait usage de
re mot. Sommigen zeggen het , quelques
sins le disent; on le dit; it y en a gut le
disent.
Somp, yr. moeras, poel, marais , mat-de-age ,
bourbier, m. Zie Poe!.
Sompig, b. n. moerasfig, maricageux , euse,
bourbeux, ease.
Sompigheid, yr. hoedanigheid van hetgene
fompig is, drat de ce qui est marecageux , m.
Somproef, yr. proef op eene fom, (in de rekenk.); zie Proef.
Sompvogel, m. poelvogel, oiseaux des marais.
Soms, bijw. fomtijds, quelquefois, parfois,
etc. Zie Somtijds.
Somtelling , vr. optelling , addition; zie Optelling.
Somtijds , bijw. nu en clan , van tijd tot tijd,
quelquefozs parfois, de temps en temps , de
autre. Hid heeft — zijne goede uren ,
it a quelque foss de bons intervalles, it a
des tntervalles lucides. voegw. misfchien , welligt, peut-être. Wie weet, wat
nog gebeuren kan , qui salt ce qui en
er
peat arrwer.
Somwijien, bijw. fomtijds, foms, nu en dan ,
quelquefois, de temps en temps.
Sondeerijzer, o. (bij wondh.) fliftje, waarmede men fondeert, tentijzer,, soude, f.
Sonderen, b. w. (ik fondeerde, heb gefoudeerd), (bij wondh.) de diepte, (van eene
wonde) onderzoeken met het tent- of sondeerijzer, souder. Eene wonde sonder
sine place.
Sondermg,vr. het fonderen, action de sender.
Sonnet, o. (in de dichtk.) klmkdicht, zeker
y ens van veertien regels, sonnet, tn.
Soon, vr. flag, sorte , espece. aard , genre. m. De verfchillencle foorten van vogelen ,
les diverses espices d'oiseaux. Wat your —
van laken is dat ? quelle espece de drap estce la'? Er zijn vele foorten van planters,
sl y a beaucoup d'espéces de planter. Dat is
voortreffelijk in zijne —, in zijnen aard,
cela est excellent dans son genre. Uw broevotre fieder munt uit in deze — van
re excelle en ce genre d'dcrire. Hij is eenig
in zijne it est unique en son espece.
Ilij is eene aardige — van mensch,
c'est sine plaisante espêce d'hommes. Er kwam
eene — van kamerdienaar, i1 Vint tine espece
de valet de charnbi e. Eene — van kamenier,
tine espece de demoiselle suivante, de femme de chambre. Allerlei , toute
sorte. Allerlei — van geld, toute sorte
d'argent. Allerlei — van boeken , touters sortes de /lyres. Er zijn vele foorten van
visfchen , it y a Bien des sortes de ponssons. Deze koopman heeft allerlei foorten
van floffen, ce marchand a de ,routes sortes
d'itoires. Zie ook Rangfchikking. Spr. w.
— zcekt —, qui se ressemble s'assemble.
Soortellik, b. n. naar de foort, specifique.
Soortelijke zwaarte, pesanteur,, spdcifique.
Soortgelijk, b. n. dergeli j k, semblable ; zie
Dergeltik, Zoodanig, Dusdanig.
Sop, o. vocht of nat, hetwelk met het daarin gekookte vermengd is; zie Soep. —,
brood in vleeschnat geweekt ; zie Sopbrood ;
kyr. w. Pat is --A Cu geweekt brood, Oat
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is juist hetzelfde , dat zijn twee flatten voor
dczelfde zaak), e'est precisement la même
chose, c'est bonnet blanc et blanc bonnet,
c'est thou vert et vert chow; Het — is de
kool niet waard , le feu. ne vane pas la
chandelle, fig. Een fopje halen, (een nat
pak halen, doornat worden ) titre trempd,
e. de pluie. Het rutme kiezen, (in
zee ileken, van den wal of diep in
zee of in eon ander wijd water fleken),
se mettre au large, gagner la haute mep.
Sopacatig, b. n. naar fop gelijkende, qui
tient de la soupe, succulent, e.
Sopbrood , o. fop , brood in vleeschnat ge.
doopt , pain trempe dans du bouillon, M.
Sopje, 0. verkleinw. van Sop; inzonderheid
fig. Een — halen; zie Sop.
Soppedoppen , o. w. (ik foppedopte , heb gefoppedopt), zijn blood gettadig in fans
doopen , tremper continuellement son pain
dans la sauce.
Soppen , b. w. (ik fopte, heb gefopt) , in fop
of eenig ander vocht doopen, tremper,
saucer, fig. Niet ruim (een' foberen
maaltijd henben) faire mauvaise chere ;(niet
veel winnen) ne pas profiter beaucoup.
Soppe, m. degene , welke fops, celui qui
trempe.
Sopperdegroentje , o. eene foort van peren,
espece de poires sueculentes.
Soppig, b. n. veel fop of fap bevattende,
succulent% e.
Soppigheid, yr. hoedanigheid van hetgene foppig is, qualiti succulente.
Sopfler, yr. degene, welke fopt, celle qui
trempe.
Sorbe, yr. vrucht van den forbenboom, sorbe,
cot-74e.
Sorbenboom, m. zekere boom, sorbier , cormier. Wilde — , sorbier sauvage. Tamme
, sorbier domestique, cormier.
Sorbet, o. een drank van rozijnen in water
gekookt met citroenfap en een weinig muskus, sorbet, m.
Sorteren, b. w. (ik forteerde , heb geforteerd)
fchiften, uitzoeken, van een fcheiden, in
dier voege, dat foort bij foort kome, assortir,, trier.
Sortering, yr. het forteren , action d'assortir,
de tiler. uitlezing, verfcheidenheid van
geforteerde dingen , assortitnent , triage,m.
Souda, yr. zeker alkolisch zout , eat toebereid wordt uit de asch van een plantgewas,
aan hetwelk de kruidkenners den naam van
kali geven, soude.
Soudeerder; zie Soldeerder.
Soudeerijzer; zie Soldeerijzer.
Soudeerkolf; zie Soldeerkolf.
Soudeerfel; zie Soldeerfel.
Soudeerftaal; zie Soldeerflaal.
Soudenier; zie Soldenier.
Sonderen, b. w. (ik foudeerde, heb gefoudeerd); zie Solderen.
Soudering; zie Soldering.
Souveretn, rn. opperboofd van eenen flaat,
souverain. zeker muntfluk, souverain.
Sonverent , b. n. oppermagtig, aan ntemand
rekenfchap van zijn bettuur verfchuldigd,
oppermagtig regerend, souverain, e. —,
bijw. als Qppermagtig vorst, en souverain,
souverainement.
Souvereintang, yr. groote tang, (bij de fineden en art.) mordache.
Souvereiniteit , yr. oppermagtige heerfchappij
souverainetd. Men betwist hem zijne — , on
lui dispute sa souverainetd.
Spa, bijw. gie Spa4c, bijw.
Spa r
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Spa, yr. zie Spade, yr.
Spaaijen , b. w. (ik fpaaide , heb gefpaaid , )
zie Spaden.
Spaak , yr. (a) eene .korte dikke ftevige ftaak ,
'
korte hefboom, anders handfpaak,
levier,
anspect, m. piece (de bois,) f:; Eene —
in het wiel fleken, enrayer une roue; fig.
(iets verhinderen, den voortgang van bets
iluiten, ) empicher q. ch., porter un obstacle 4
q. ch. enti aver. —, (fcheepsw. ) in het
'
braadfpil
van eenen koopvaarder, barre de
Yireveau, vireveau, m. (fcheepsw. )
arc boutant, boute-hors, m. Spaken van
het roer-rad, poignees de la roue de gouvernail, f.
Spaan,m.( a ) dunne en buigzame flrook van bout,
dat zich in znike ftrooken laat fpouwen ,
of waarvan dezelve afgefchaafd of atgehouwen worden , iclisse, f. Eene doos van
, eene fpanen doos , ) une belie de bobs.
— onder eene tafel , kast , om die vast te
fiellen , cale, f.
zetlijn, (bij de boekdr.)
reglette, f.
..zte Spaander en Spaantje.
, zie Boterfpaan en Schuimfpaan. — ,
roeiriem , roeifpaan ; zie deze woorden.
Spaander , m. dunne ftrook bout , dat bij het
hakken van boomen en bij het timmeren afvalt, copeau, éclat de bobs, m. dales, f. pl. Raap
de fpaanders bijeen, ramassez les copeaux. Grove fpaanders , gros copeaux. Spaanders om het
vuur eener fmederij aan te fteken alume,
f. De fpaanders van boomen , die men in
het bosch hakt , kapt of velt, bilchettes ,
. pl. Spaanders branden , briller ides cof
peaux; fpreekw. Waar men bout halt, vallen fpaanders, (het gaat bij zulke dingen
niet anders toe , op het flagveld vallen dooden , on dolt s'attendre d cola dans des
occasions semblables ; fig. Het fchip werd
aan fpaanders geflagen , het fchip iloeg aan
fpaanders, (het fchip werd geheel verbrijzeld ) le vaisseau fee tout-4-fait brine.
Spaanderwi4n,
wijn , die met fpaanders klaar
gemaakt , Yin de copeaux.
Spaanjongen , m. bij timmerlieden, leerjongen,
des genoemd, omdat hij de fpaanders moet
bijeenrapen, ) elders krullenjougen genoemd),
garcon charpentier ( qui ramasse les copeaux.)
Spaanmand ; yr. mand , waarin men de fpaanders werpt , panier qui sert a y mettre les
copeaux, in.
Spaanmande ; zie Spaanmand.
Spaanraper,, m. jongen , welke de fpanen bijeenraap t ; zie Spaanjongen.
Spaansch , b. n. van Spanje , uit Spanje , espagnol, e. De Spaanfche taal, la langue
espagnole, e, uitdrukking, hispanisine,
in. Op zijn — 4 l'Espagnole. Spaanfche
fnuif, tabac d'Espagne. Spaanfche vlieg,
(zekere vlieg waarvan men zich bedient om
trekpleifters , bekend onder den naam van
Spaanfche vliegen of Spaanfche vlieg-pleifier, te vervaardigen, ) cantharide, mow.
che cantharide, f. ; (zekere trekpleifter,, anders Spaansche-vlieg pleifter genoemd , ) vesicatoire de cantharides , m. Spaanfche peper,
(zekere fterke peper, ) piment , poivre
a'Inde , poivre de Guinee, m. Spaanfche
ruiter,, (in de krijgskunde ) clieval de Prise.
riet , ( zeker net, waarvan men rottingen maakt, bij ons ook rotting.riet , ) canoe, f. groen , kopergroen , vert-degris ou verdet. — uit het fap der irisbloem , vers d'iris. — wit , (zekere witte
verve, ) loodwit , blanc de plomb, tn. ceruse, f: — paard , (zeker klein paard ,
suet, fn. Spaaufche henget; fig, (rottang,.)

PA
canes f. Iemand met eenen Spaanfchen
he ngst berij den, (iemand rottingflagen geven, )
tosser q. q. , &rifler q, q. Spaanfche pokken , (zekere venus-ziekte , ) mal de Naples,
tn. verole , grosse verole , maladie vendrienne,
f: — leer , (zekere soort van leer , ) cuir
d'Espagne, cordouan, m. Spaanfche zeep,
(waarvoor men thans ook veelal zegt , witte
zeep , harde zeep , ) savon blanc, m. ; fig.
vreemd, zonderling, buitengewoon, etrange,
singulier,, ere. Men maakt een — levee,
(men maakt een vseefelijk leven, ) on fait
un bruit terrible. — 5 bijw. fig. zonderling,
zeldzaam, vreemd, ongewoon, sin;ulibrement, etrangement, d'une maniere etrange.,
Het gaat er — toe , (men gaat daar zonderling te werk, ) on y vit d'une maniere etrange.
Hij heeft het —, (hij heeft het niet te breed,
het gaat niet te breed met hem, hij heefc
het niet ruim, ) it est dans la pauvrete.
Spaanfche-vlieg-pleifter, yr. pleifter van Spaanfche-vliegen , Spaanfche-vlieg vesicatoire de
cantharides, m.
Spaanschvaarder,, m. Kapitein van een fchip,
dat op Spanje vaart , capitaine d'un vaisseau
qui va en Espagne. fchi 3 , dat op Spauje
vaart , vaisseau qui va en Epagne.
Spaantje , o. verkleinw. van fpaan , cale, f. ;
zie Spaan en Spaander ; fig. Er zal Been
— van dat fchip te regt komen ( dat fchip
zal geheel vergaan ) ce vaisseau pirira
entierement. boterfpaantje ; zie Boterfpaan.
Spaarbank , yr. (nieuw woprd) eene bank,
waarin men grootere of kleinere fommen neclerlegt , niet enkel om dezelve te befparen,
maar zelfs om er interesten van te trekken,
Banque economique, banque d'epargne. Men
heeft hier eene — opgerigt , on a etabli
ici une banque d'epargne.
Spaarbek , m. en yr. degene , welke fpaart,
celui ou celle qui epargne.
Spaarbekken , o. w. (ik fpaarbekte , lieb gefpaarbekt , ) fparen, fober leven , zich het
noodige onthouden , epargner,, vivre mesquinement , 'vivre pauvrement.
Spaarbenle , vr. in de krijgskunde , bende ,
well men fpaart , om dezelve in geval van
hoogen nood te gebruiken , anders bij ons
ook reserve genoemd, troupe de reserve, f.,
corps de reserve, tn.
Spaarder, m. een man , die fpaart , celui qui
epargne, iconome, bon menager; fpr. w.
N a een komt een verteerder,, (hetgene
iemand overfpaart , words gemeenlijk door
deszelfs erven weder verkwist , ) ce qu'os
epargne, est depense par ses heritiers.
Spaargeld , o. overgegaard geld , argent it
reserve, argent mignon, tn.
Spaargoed , o. goed of kleederen , die men
fpaart of zelden aantrekt , habits de dimanche, m. pl.
Spaarkagchel , m. kagchel, die weinig brandftof verteert , pale economique.
Spaarkant , m. omgeflagene kant onder aan (inzonderheid) vronwenkleederen ; zie Stoot.
kant.
Spaarkist , yr. kist , waarin men het befpaarde
bergt, caisse d'epargne.
Spaarlamp , yr. lamp , -die weinig olie verflindt,
lampe economique.
Spaaro wen m. oven die weinig brand nooclig
heeft , four economique.
Spaarpot , m. pot , waarin het fpaargeld wordt
bewaard , tire-lire, f: —, geld, dat zich in
den fpaarpot bevindt, overefpaard geld,
argent d'epargne, m , fire-hre, f , argent
VvV4
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dune tire, lire, argent de la tire-lire, tn.;
fig. Zij heeft eenen mooijen (ztj bezit een aardig fommetje , zij is tamelijk rijk,)
iemand, die
elle a Bien de !'argent.
fpaart, econome, bon menager.
Spaarfter, vr. degene, welke fpaart, celle
qui epargne.
Spaarzaain, b. n. genegen tot fparen, menager, ere, ec.9nome, epargnant , e. — met
zijne woorden zijn , (weinig fpreken)parler
peu , titre taciturne, titre retenu en paroles.
Hij was zeer — met zijne woorden, ilparla
fort pen, it etait taciturne. — fparend , niet gaarne uitgevend , economiquement , avec econornie, frugalement , sobrezelcien, niet dikwijla, weinig,
went.
rarement,pen, fort peu.
Spaarzaamheid, yr. hoedanigheid van iemand
die fpaarzaam is, zuinigheid, economic,
parcimenage, on. Groote
epargne,
monie. Zijne gaat te ver , it est trop
Door
zijne
—
heeft
hij
groote
epargnant.
fchasten verzameld, it a amasse de Brands
biens par son epargne. Zijne — is groat,
c'est un homme de grande epargne. Men
moet de — behartigen,ilfaut alley a !'epargne.
Spaarzaamlijk; zie Spaarzaam, bijw.
Spaath, o. een bijzonder flag van fleenen.
dat in kalkfpaath , veldspaath en vloeifpaath
onderscheiden words, spath, m.
Spaatbachtig , b. n. Haar fpaath gelijkende ,
spathique.
Spade, y r. werktuig om te delven, graaf,
bes9che.
boomkweekers
fchop,
— van eenen zoutfieder,, fesour, AANM.
In fommige fireken beftaat het onderfcheid
tusfchen schop en spade daarin , dat de fchop
van vorm of van onderen breed en de fpade
puntig is, zoo dat de fchop eene vierkante
of ruitvormige, en de fpade eene driekante
bijna hartvormige gedaante heeft. De
laatfle worth op zware en de eerfii op
ligte gronden gel y ruikt; fig. Hij heeft er de
bij gefloken, (heeft de zaak laten varen,
hij heeft van de zaak afgezien j it a.abandonne l'affaire.
Spade, bijw. laat, in den niet behoorlijken of ge, trës-tard,
fchikten tijd , tard. Zeer
, b. n. na den geflirt tard, bien tard.—qui
vient tard, tarwonen tijd konfende ,
di f, lard. —, van vruchten, laat,
des
fruits tardifs ,
vruchten,.
tardif, sve. —
m. pl. — kerfen, des ceri ses tardiver , f. pl.
Spade!, m. kleine fpade, waarvan zich zalfraeugers , wondheelers , enz. bedienen , spa. tule, f (bij de beeldh. en bij wondh. foort
van lancet,) lance, f. zie Spate].
Spadeling, m. later dan gewoonlijk te voorfchijn komend dier of plant, agneau, veau,
poulain , etc. tardif, qui vient apt es les
wares.
Spaden, b. w. (ik fpaadde, heb gefpaad,)
met eene fpade, (zie Spade) omwerken,
hither. Gij kunt uwen ruin niet te dikwijls vows ne pouvez pas beefier votre
jardin crop souvent.
Spadenijzer,, o. blad eener flade, lame dune
beche,
Spadenfleek, in. fig. verlating of opgeving,
abandonnem ent de q, ch.
Spadenfleel m. fled eener fpade , manche
dune béche.
Spalk, yr. houten fpaan Of ander dergelijk
werktuig, om aan het verband eener beenbreuk vastheid te geven, eclisse; tablette;
stelle on astelle.
Spalkeu, b. w. (ik fpaikte, heb gefpaikt , )
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met fpalken bezetten , eclisser. —, door middel van fpalken, loshouden, als : open —,
zie Opfpalken.
Spalkhouc , o. fpaan van gefpleten hout , fpallq
zie Spalk.
Spalking , yr. het fpalken, action d'eclisser,
f. iclissement , m.
Spait , yr. fpouw,, fpleet, rente. AANMERK.
Het woord komt titans niet of zelden voor,
behalve hier en daar in de volkstaal , vooral
in fireken die aan het Duttfche grenzen.
Spalten, b. w. (ik fpaltte, heb gefpalt, )
fpouwen , fpltjten , fendre, zie de AANM.
op Spalt.
Spalting, yr. het fpalten, action de fendre;
zie de AANMERK. op Spalt.
Span, yr. de daad van fpannen, action d'empanner. ruimte tusschen den duim en
den ringvinger, wanneer men dezelve uitfpant , zoo veel ruimte, als men met de
hand befpannen kan, empan, m. Eene
lang , long, ue, d'un empan. Bij fpannen
meten, mesuter par empans.
Span, o. gefpan, twee dieren, die naast
kander voor een rij tuig gefpannen zijn atteEen fchoon — paarden, un ibel
lage,
attelage de chevaux. Een fchoon osfen,
un bel attelage de boeufs. Een — van zes
appelschimmels, un attelage de six chevaux
gris pommelds; fig. deux choses qui ont un
°rapport parfait.
Spanader,
zenuw, tendon, nerf, m. —,
tongriem ; zie tilt woord.
Spanaderig, b. n. van eene fpanader, tealneux, euse. —, door den tongriem in het
fpreken belemmerd, qui a le nerf lingual
trop raide.
Spanbaars, m. foort van kleinen baars , die eene
fpan lang is, en wegens deszelfs lekkerheid,
fleik gezocht is, perche de la longueur dues
empan, f.
Spanbedde , o. (verouderd zie Bedfponde.
Spanbroek, yr. naauwe broek, welke fpant,
culotte etroite.
Spanen, b. w. (ik fpaande, heb gefpaand);
zie Spenen.
Spanen 5. b. n. van fpaan, van fpaan gemaakt,
de boss. Eene — doos, une boite de bois.
Spanen , b. w. (ik fpaande , heb gefpaand, )
met eene fpaan , (d. boteripaan) borer trit
eenen pot, elm iteken, prendre i du beurre
avec un cuiller ou avec une spatule; zie Bo.
terfpaan.
Spang, yr. klein plaatje van evenveel weik
metaal, dat ergens ter verfiering aangebragc
wordt-, paillette, .f: Gouden of zilveren
fpangen, des atours, des foyaux , d'or ou
d'argent, m. pl. —, fpijker met eenen
grooten kop ter verfiering, don dont on
garnit q. ch.— , knopje aan het mondituk van
een paardengebit, bossette, gesp,
boncle, agrafe, f.
Spangmaker, degene, welke fpangen maakt,
faiseur de paillettes, etc.
Spangordel, in. gordel, welke men om iets
fpant , ceinture dot*, f.
Spanketen, yr. keten om te fpannen, chains
a tendre ou a itendre, f: voetkluisters , entraves, m. pl. 7 , inzonderheid
om de raderen van een dat tegen
eene hoogte op- of daarvan afrijdt. vast to
zetten , remketting, enrayure.
Spankoord, o. koord, waarmede men iets
fpant, tirant, m.
Spanlijst-houten, yr. (bij wagenm.) trisaille.
Spanleder, o. leer, om to fpannen, car qui
sort 4 diendre , tn.
Span-
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Spannagel,
zekere nagel, (pie in eenen
bunt, clavette, f.
Spannen, b. w. (1k fpande, heb gefpannen),
een veerkrachtig ligchaam, hetzij door zamencirukking of uitzetting , in eenen Rand
brengen , waaruit het gefladig weder tot
zijnen vorigen iland tracht over EC gaan ,
tendre, tiler et bander avec effort. Een
net —, tendre tin lets. De inaren
tendre les codes ; fig. (zich gereed maken ), zie Snaar. Eenen boog — , tendre ou bander un arc; fig. De boog kan
met altijd gefpannen zip, (men kan ntet
altijd met infpanning werken); zie Boog.
Eene veer —, bander un ressort. De ham
(van een geweer) —, bander un fusil.
Spant den haan)! bevelwoord in het lanigswezen) prepal ez-vous De zeilen
ployer les voiles, hausser les voiles, mettre
les voiles au vent. —, in de lenge, enz.
uttrekken, tendre, etendre , tiler. Een
koord
tendre une corde. Eene keten
, tendre tine chaine. net gefpannen,
flap , los , ?licher. —, met gefpannen koorden , enz. vastbinden , als : 1)e paarden voor
den wagen , (de paarden aanfparnen of infpannen, den wagen aaufpannen) atteler
les chevaux; fpreekw. De paarden achter
den wagcn , (een work verkeerd aanvangen ,) zie Achter en Paard. De paarclen in
het gareel
atteler les chevaux; fig. Iemand in het gareel (iemand bard laten
werken ,) fate travailler q. q. três-fort.
De kcoon —, fig. (overtreffen, alle anderen
overtreilen, de eerfle of voornaamite zkin,)
exceller, effacer on surpasser les autres ;
Pemporter sur les autres; etre le premier,
la premiere. De vierfchaar tenir justice; zie Vierfchaar ; fig. Zijne fireng te
fiijf fpannen, (te veel verlangen,) faire des
pretensions entrées. Te hoog gefpannene
loftuitingen , (overdrevent loftuitingen ,)
des louanges outties , f. pl. —, uitfteken,
uititrekken, als: De hand —, tendre la
main. Met de hand —, empanner. —,
o. w. gefpannen zijn, serrer, gêner. De
rok fpant mij om het lijf, Pliabit nit serre
le corps; fig. Het fpant er, (men leeft er
oneenig,) on y vit dans la discorde; (ook:
het gaat er ichraal toe, men leeft er zeer
annoedig,) on y vit pauvrement.
Spannend, b. n. (in de geneesk.) tensif, ive. Eene fpannende fmart, une douleur
tensive.
Spanner, m. van een' weeffloel, tentoi, van
eene trom,
Spanner, o. net, dat gefpannen wordt, rets
qu'on tend, m.
Spanking, vr. het fpannen, action de tendre,
de tirer, de bander, tension; zie Spannen.
— inzonderh. opzwelling , tension. —, ftijfheld in de leden, raideur. —, van een dat,
charpente d'un toil. — , uitrekking , distension. Zenuw— , (in de wondh. en geneesk.) extension de nerf. Befchrijving van
de — der fpieren, aponevrographie. Leer
of verhandeling over de werking der fpie.
ren , aponevrologie.
Spannem ,
(bij fchoenmakers ,)
waar' inede hij den fchoen , aan welken hid werkt ,
op de knee houdr, tire-pied. —, (bij de
lkoeffm.) plate-lunge,
Spanrups, yr. zekere rups, welke zich bij
het voortkruipen zamentrekt en uitfpant ,
zoo dat zij eerSt de achterpooten digt bij
de voorpoocen plaatst, en dan deze weder
vomit zet 5 phalaena geometra.
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Spanrupsvlinder, m. kapel eener fpanrups,
papillon d'une phalaena geometra.
Spanfeerder,, m. remand, die fpanfeert, promoneur, homme qui aimed se promener; zie
Spanferen.
Spanfeerplaats, yr. wandelplaats, promenade,
f. promenoir, m. Zie Span feren.
Spaniel, 0. hetgene gefpannen is en daarom
dient, om lets anders gefpannen te houden ,
certain ointment de rite pour les femmes,
—, rand eener kro.n, bold d'une conronne, m. gefpannen koord, corde tendue,
Spanferen, o. w. (ik fpanieerde, heb gefpanfeerd), wanaelen , se ptomener; zie Wandelen. AANM. Dit woord, hetwelk nog
flechts bier en daar in de volkstaal wordt
gehoorcl, kwam nog in de vorige eeuw bij
de beste dichters voor.
Spaufering, vr. het fpanferen, de waudeling,
promenade.
Spanitok m. tendoir, tentoir, tn.
Spanilrik, m. firik om te fpannen, coo-tie 4
f
als met zamengebonden voevaeets%bijw.
Spbaan ndr
ten, zonder dat men de voeten van een zet,
als: fpringen, (in Gelderland Huppen,)
saucer d pieds clos, d pieds joints.
Spant, yr. (bij fcheepstimmerlieden), model
van een fchip , gabarit, m.
Spantouw, o. fpanttrik, touw om lets te
fpannen ; zie Spanfirtk. 7 , meerv. fpantouwen , touwen, om te pijnigen, corder qui
servent d donner la question, f. pl.
Spantuig, o. van een weefgetouw, detendoir, m.
Spanzaag, yr. zaag, die in een raam wordt
vastgefpannen, scie 4 debiter, arefendre, 4
flit, 4 tenon.
Spar, yr. lange fieng, die tot bet geraamte
van een dak en meer andere einden gebezigd words, perche, f. chevron, m. —; zie
Sp-:renown.
Sparboom, m. zie Sparreboom.
Sparen , b. w. (ik fpaarde, heb gefpaard),
tot een toekomftig gebruik bewaren of Ix.
houden, epargner, menager, reserver, galder pour un autte temps, pour un antra
usage , menager pour une bonne occasion.
Zip geld — , epargner son argent. Zijn
geld voor onvoorziene toevallen reserver son argent pour les besoins imprevus
fig. de ongekrenkte voortduring van iets
bewaren, epargner. Indien God mijn leven
fpaart, indien God mij in het 'even fpaart,
(indien G;,:d mijn leven doet v&ertduren,)
si Dieu epaigne ma vie, si Dieu me laisse
vivre. uitltellen, diffirer,, remettre.
Spaarzaam aanwenden of gebruiken,, epargner, menager, economiser. Zijne moeite
— s'epatgner la peine. Zijne woorden
(fpaarzaam net zijee woorden zijn ,) "Are
retenu, c, en paroles, parle y pen. De waarheid —, (de waarheid verhelen,
ne pas dire la virile, tnentir. —, door het
niet gebruiken ongefchonden laten, menager. —, 0. w. fpaarzaam leven, vivre de peu
ne pas dipenser beaucoup , epargner , minager; fpr.w. Die jong fpaart, Iijdt cud gem
gebrek, (wanneer men in zijne jeugd zuinig
is, heeft men overvloed in zijnen ouderdom,) quiconque epargne dans sa jeunesso
aura do quoi vivre dens sa vieillesse.
Sparig, b. n. fparend, -zuinig; zie SpurSpzaarianmg., yr. het fparen , action d'epargner, d*
reserver; zie Spaxeu.
V v 5
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Spargelkruid, o. wilde asperfies; zie Spergelkrutd.
Spark , vr, veroud. vonk, vonkje, fprankje ;
zie Sprank.
6parkelen, o. (ik fparkelde, heb gefparkeld) , vonkelen , fpartelende vonken afgeven , deter des itineelles , itinceler.
Sparkeling, yr. het fparkelen , action d'etinceller,, f. etincellement ,
Sparken, o. w. (1k fparkte, heb gefparkt);
zie Sparkelen.
Sparreboom, m. zeker flag van dennen, welke
de fparreti uitlevert, sapin.
Sparrehout, o. hour van den fparreboom, bois
de sapin,

Spartelbeenen, o. w. (ik fpartelbeende, heb
gefpartelbeend,) met de beeiien fpartelen,
gambiller; zie Spartelen.
Bpartelen, o. w. (ik fpartelde, heb gefparteld), de voeten been en weer bewegen,
flingeren , fpartelbeenen , gambiller, gigoter ; fig. Tegen lets , (zich tegen iets
verzetten ,) s'opposer a q. ch. —, van wijn ,
tintelen , peiiller. —, van visfchen , fretiller. — zeewoord, briser ou rompre mer,,
briser la lame.
Spartelig, b. n. hetgene fpartelt, fritillant ,
e. Een paard , un cheval qui rue, at;
cheval gal.
Sparteling , yr. het fpartelen , action de gigotter,
de gambiller. —, action de petiller,f , petille, tn. —, action de fratiller,, f., fretillement , m. ; fig. Iemand veel — geven,
(iemand veel werk geven, hem veel moeite
veroorzaken,) susciter beaucoup d'affaires
q. q .
Poisson qui
Spartelv isch; m. fpartelende
fretille.

Spat, y r. al, wat fpat, van lets affpat, fpark
van gloeijend ijzer, enz. paillette, f.
vlak, tache, eclaboussure (de bone). —,
een knobbel aan de pooten der paarden,
Uw paard heefc fpatten, votte
eparvin,
cheviot a des eparvins. houten koker,
waaruit de kinderen proppen doen fpatten,
klakkebos, klapbus , canonniel e.
Spatel, m. zeker werktuig tier wondh. en apothekers , enz. spatule, f. De zalf met den
— uitftrijken, etendre l'onguent avec la spa
tube. Hec vlakke des spateis, la palette de
da spatule ; zie Spade'.
Spatelvormig, b. n. spatuM, e.
Spathig, b. n. van fpaath, fpaath bevattende ;
zie Spaathachtig.
Spatje , o. verkl. w. van fpat, petite tache,
petite eclaboussure, f. Zie Spat.
(bij
Spatie , vr. (oud w.) ruimte, espace.
letterzetters), espace.
Spatieren, b. w. (ik fpatiEerde, heb gefpatieerd), (bij letterzetters), eene behoorlijke ruimte tusfchen de regets laten, espacer.
Spatten, b. w. (ik fpatte, heb gefpat), doen
fpringen , faire rejaillir sur. o. w. (met
zijn), fpringen , rejaillir; fig. In duigen
—, (in duigen valien,) zie Duig. —, (met
Hebben,) van eene pen, die fpatten maakt,
iclabousser.
Spattig, b. n. van een paard, fpatten h8bende, qui a Peparvin, qui a des eparvins.
Spatting, yr. het fpatten, action de rejaillir,
rejaillissernent, in. Het fpatten van flijk,
f,
le rejaillissement de la bone. eclaboussure, f.
Spatziek, b. n. van een paard, fpattig, fpatten hebbende ; zie Spattig.
Spawater, o. bronwater van Spa, eau (windiota) de Spa, fi
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Spawalerstannetje , o. Spawaterskruil,Spawa.
terskruikje , cruche a eau de Spa, f.
Specerij , yr. uitheemfche kruiderij , epicerie,
Handel in fpecerijen ; zie Specerijhandel.
Koopman in fpecerijen; zie Specerijhandelaar.
Specerijhandel, m, handel in fpecerijen, commerce d'epiceries.
Specerijhandelaar,
koopman in fpecerijen,
epicier, marchand epicier.
Specerijkist, vr. serron, m.
Specerukooper, m. koopman in fpecerijen;
zie Specerijhandelaar.
Specerijkrainer, m. koopman in fpecerijen;
zie Specerijhandelaar.
Specht, m. zeker flag van woudvogels, die
den bast der boomen oppikken , oni tot him
voedfel infecten daar onder van daan re hapivert.
pit vent,
len , pie. Groene
epeiche, f
Roode
oeuf
de
Spechtenei, o. ei van eenen fpecht,
pic , in.
Spechtennest, o. nest van eenen fpecht, nid
d'un plc, tn.
Specie, vr. foort, espece, sorte. inzonderheid, foort van geld, espece; van bier:
GCM1113C geld, especes , f. pl., argent, tn.,
monnaie, f , numeraire, tn. In — betalen,
payer en especes.
Specieboekje , o. zeker boekje, waarin de fpea
cien berekend zijn, (door BARiMIC uitge,(comptes faits ), no. pl.
vonden ,) bareme ,
Speciebriefje , o. briefje , waarop de verfchillende fpecien, die eene fom nitmaken, berekend zijn, billet sun lequel sont speciflees
;es especes , qui font une somme, bordereau, no.
Speciehandel, m. handel in geldfpecien , commerce d'especes.
Specietafel, vr. tafel der muntfpeciEn, table
des espéces.
Speciewtsfel, m. handel in geldfpecien; zie
Speciehandel.
Speculatie, vr. (onduitsch w.) in den handel,
onderneming of koop, welke op vermoedelijke gebeurtenisfen , die aan ieder niet bekend zijn, gegrond is, speculation.
Speculant, m. (ond. woord) in den koophandel , iemand , die fpeculeert , negotiant, speculateur.
(ik fpeculeerde, heb
Speculeren, o.
fpeculeerd), (ond. woord,) in den koophandel , speculer. In kooru —, speculer sun
lee grains.
Speek, vr. (ee) eene der haven, welke de
vellingen en de naaf van een rad zamen vereenigen , rais , m. Speeken of fpillen in een
, rad maken , enrayer.
Speck, b. n. ploertig, libertin,e. Zie Ploertig,
'crachat,
Speekfel, o. fpog, kwijl, salive,
sagraillon In. Nuchteren
tn. Dik
live d'un homme el jean.
Speekfelacatig, b. n. naar fpeekfel gelijkende ,
qui ressemble a de la salive, 4 du crachat.
Speekfelklier, yr. klier, welke het fpeekfel
bevat, glande salive.
Speekfelkuur, yr. genezing door middel van
eenen fpeekfelvloed, salivation.
Speekfelvisch, m. zekere flijmvisch, kwab,
baveuse , f.
Speekfelvloed, m. kunflige vloeijing van het
fpeekfel , salivation , f.
Speekfelwortel , in. zekere wortel, wegbree,
(racine) salicaire, f.
Speelachtig, b. n. gaarne fpelend fpeelziek,
fpeelsch ; zie Speelziek.
Speelachtigheid, yr. fpeelzucht, fpeelschheid 4.
zie Speelzucht.
Specie

SPE
Speelavond , m. avond, wanneer in den fchouwburg gefpeeld worth, soirée oh l'on joue la
comdaie,
Speelbaan, yr. plaats , waar men met den bal,
enz. fpeelt, place oh l'on joue, f. jeu de
boule, m.
Speelbal , m. waarmede men fpeelt, balle
jouer, boule a jouer, fig. De — der fortum , (degene , welke door de fortuin geflingerd worth), le jouet de la fortune.
De — van het ganfche gezelfchap , (het
voorwerp van beipotting , voor het gallfche gezelfchap), la risee de toute la cornpagnie , le jouet de toute la compagnie.
Speeloord, o. bord, waarop men fpeelt, damier,, echiquier etc. m zie Dambord, Schaakbord , TIktakbord, enz.
Speeldag, m. jour de conge, jour de jeu, jour
de recreation, compos.
Speelgeld , o geld, waarom men fpeelt, argent du jeu, m.
zakgeld , argent pour
les menus plaisirs , in.; zie Zakgeld.
Speelgenoot, m. Speeltnakker, compagnon de
jell, compagnon ,camarade ,m.
yr. fpeelmeisje, compagne de feu, compagne; zie Speelmeisje.
Speelgeveche, o. gevecht , dat tot fpel ververarekt , tournoi, m., jo g tes f. pl.
Speelgoed, o. allerlei klemigheden, waarmede (inzonderheid) kinderen , fpelen , fpeeltuig , bimbelot , jouet, bimbeloterie, f.
(fam. amusette f.) jouets d'enfants, m.pl.
babioles &enfants.
Speelheer, m. degene , welke op eene bruiloft voor eerie ' dame zorgt, celui qui asoin
d'une dame 4 line noce; paranymphe.
Speelhof, m. fpeeltuin, hof, in welken men
fpeelt , pleiziertuin , tuin voor vermaak ;
, zie Speeltuin.
Speelhondje, o. fchoothondje , hondje voor
vermaak, bichon, m.
Speelhouder, m. fpeeihuishouder,, degene,
welke aan zijn hnis gelegenheid geeft om te
fpelen , celui qui donne lieu a jouer dans sa
maison.
Speelhouditer, yr. fpeelhuishoudfler,, degene,
welke aan Naar hula gelegenheid geeft om
te fpelen, celle qui donne lieu a jouer dans
sa maison.
Speelhuis, o. huis, waar men met de kaart
fpeelt, muzijk maakt, en ook waar gedanst
worth, brelan, m. huis, waar men met
dobbeliteenen , enz. fpeelt , knip , tripot,m.
openbaar huis, waar zich matrozen en
ander gemeen yolk bij muzijk met ligtekooijen verlustigen (hoerhuis , kast), musico, boucan, —, tuinhuis „ tuinhuisje ,
huis in eenen fpeelhof of fpeeltuin ; zie
Speeihnisje.
Speethuishouder, m. zie Speelhouder. —, degene , welke een fpeelhuis (zie Speelhuis in
de voorlaatste beteekenis) houdt, celui qui
tient en musico.
Speelhuishoudtter,, vr. zie Speelhoudfler —,
degene, welke een fpeelhuis (zie Speelhuis
_in de voorlaatfle beteekenis) houdt, celle
qui tient un musico.
Speelhuisje, o. verkl. w. van fpeelhuis. —,
inzonderheid huisje van vermaak in eenen
zoogenocmden fpeeltuin, pavilion, cabinet,
berceau ,
Speeljagt, yr. een jagt om te fpelevaren,
yacht, in.
Speelkaart , yr. tegenftelling van landkaart, enz.
kaart, waarmede men het zoogenoemde
kaartfpel fpeelt , carte a jouer, carte.
Speelkind, a. natuurlijk kind, kind in °neat
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nog
geteeld , bdtard , enfant natrtrel enfant
illegitime, m. bdtarae, Rule bdtatde, naturelic on
f.
Speelknecht , fpeelnoot , compagnon , garcon,
de noce.
Speellieden ,
meerv. van Speelman ; zie
Speelman.
Speelmaagd, yr. fpeelmeid , fpeelnoot , fpeelmeisje , fine, compagne de la martee.
Speelmakker,,
ipeeigenoot, fpeeAcameraaclg
fpeelmaat, carnal ade ; zie Speelgenoot.
Speelman , in. (meerv. fpeelliecten) iemand ,
die op een muzijk-initrument fpeelt , musicien 5 in. —, in fommige ilreken , inzonderheid , iemand , die op de kermisfen in (16
fpeelnuizen fpeelt , violon , joueur de violon„.
menetrier ; eertijds 9 jongleur.
Speelmeid , Yr. fpeelmaagd, fpeelmeisje ; zie
Speelmaagd en Speelnoot. zie Speelgenoot, vr.
Speelnoot , m. en yr. fpeelmakker, fpeelge.
hoot ; —, fpeelknecht , fpeelmeisje, compagnon du marze, paranymphe, tn. compagne de la maride; zie Speelknecht en Sped-maagd.
Speelgenootfchap, 0. etas de celui qui conduit le
mane , ou tie cello qui conduit la maride
la noce , on aux notes,
et f
Speelpartij , v. partij , waar gefpeeld wordt,
partie de feu, de plaisir.
Speelplaats, y r. plaats, waar men fpeelt, lieu
ou place, oh l'on Jane, vertoonplaats;
zie Vertooeplaats.
Speelpop, yr. pop, waarmede de kinderen
fpelen, poupee; fig. fpeeltuig Joliet,
amusette , f: figuurlijk, fpeelbal , Janet , tn.
Flij is de — der fortuiii , (de fortuin fpeelt
met hem, flingert hem heen en weder),
est le jouet de la fortune. — goochelpopje,
marionette, f.
Speelreis , yr. pleizierreis , reis voor vermaak,
fpeelreisje , voyage de plaisir, ou d'agrewent,
Speelsch, b. n. fpeelachtig, geneigd om te
fpelen; zie Speelziek. —, tot fpelen genegen , togtig, (van fommige diereu), chaud,
e. en rut, en chaleur.
Speelschheid, y r. fpeelachtigheid , fpeelzucht,
zte Speelzuchr. van fommige dieren,
togtigheid, chaleur, f. rut, m.
Speelfchijven , yr. meerv. om te dammen, enz,
pions, in.
zie Schijf.
Speelfter,, yr. degene , die fpeelt, joueuse.
tooneelfpeelfter , comedienne, actrice.
Speelswijze , bijw. al fpelend , en jouant.
Speelrafel y r. tafel, waaraan men fpeelt, table a jouer, f: fig. Spel, jou, in.
Speeltijd , tijd, welke voor het kinderfpel gefchikt en afgezonderd is, heures de
recreation, vacances , heures de jeu, flpl.
temps destine pour le jeu, m. tijd, wanneer fommige dieren togtig zijn , temps du
rut, rut.
Speeltooneel, o. tooneel , waarop gefpeeld
wordt, theatre, spectacle, in.; fig. De wereld is een —, en wij zijn de fpelers , le
monde est un theatre et nous sommes
acteurs.
Speeltuig , o. voor kinderen , joust, in.; zie
Speelgoed.—„ muzijkinftrument , instrument
de musique,

Speeltuigmaker,, m. iemand , die fpeelgoed voorkinderen maakt , bimbelotier.
iemand
muzijkinftrumenten maakt, faiseur d'instruments de musique.
Speeltuin, m. fpeelhof, pleiziertuin, jardite
de plaiiateres

Sped.
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Speeluur,, 0. nut', dat gefchikt en bestemd is
om te ipelen, heure de recreation, heure
de jeu,
Speeluurwerk, o. fpeelwerk, fpelend uurwerk , horloge a carillon, f.
Speelvogel, m. fig. l ong mensal, die zeer aan
het fpel verflaatd is, jeune hornme fort adonne au jeu.
Speelvrtend, m. fpeelgenoot, fpeeimakker;
zie Speelgenoot,
Speelvrieudin, y r. fpeelgenoot; zie Speelnoot
en Speelgenoot , yr.
Speelwagentje , o. wagentje voor zijn ver
maak, voiture, f. chariot qu'on lout pour
tine partie de plaisir, tn. voitute de promenade.
Speelwerk, o. fpeelaurwerk , fpelend uur, fpelend werk ,
werk ; zie Speeluurwerk.
(in een uurwer,) carillon, m. werk ,
dat men fchter floelend ,errigt, dat ons gemakkelijk valt , als: Dat is maar — voor
mij , ce West qu'un jeu pour ?mi.
Speelziek, b. n. fpeelsch, fpeelachtig, zeer
geneigd om te fpelen, fort adonne , e, au
jeu, parte, e, au jeu, passionne, e, pour
le jou.
Speelzucht, yr. fpeelziekte , hevige drift tot
f.pelen, passion pour le feu; fureur du
Jeu.
Speelzuchtig, b. n. fpeelachtig, fpeelziek ,
fpeelsch; ate Speelziek.
Speen, vr. uijer eener koe, enz. pis, trayon ,
m. tette. De koe heeft eene groote —, la
vache a un gros pis. —, van menfchen , tepel, tetin, m. — of zuigmam eener wolyin , alaite. meerv. aambetjen; ate Ambeijen , Takken.
Speenader, yr. ader, die om den aars loopt
en takken aan deszelfs klieren geeft, welke
laatile de zoogenoemde fpenen vormen,
veine hemorrhoidaie.
fpeenkruid, zeker gewas,
Speendistel,
lidoine , f.
fpleet in eene fpeen dente
yr.
Speenklove ,
dans un pis ou titin, m.
Speenkruid , o. fpeendistel, (in de kruidk.)
fchelkruid , eclaire, chelidoine. Groot —,
sorofilaire, f.
Speenmaai o. maaltijd , dien men oudtijds
gaf, wanneeP een kind gefpeend werd, epas qu'on donnait autrefois quand on sevrait
repas de sevrage , m.
tin enfant,
Speenfel, o. eene pas gezette boomvrucht,
ruit
qui
commence
a paraitre, m.; fruit
f 5 tn.
noue
Speenvarken, o. zeer jong varken, dat nog
aan de fpeen znigt, cochon de Tait, goret , m.
Speenzweer,, vr. zweer aan de fpeen, ulcere
au pis, au thin, m.
Speer, vr. eene lange zware fpies, lance, (op
fehepen Opertuisane.
Speerhaai, m. zekere visch, foort van haaivisch , espece de squale.
Speerhaak, m. aanbeeld met twee hoofden,
( bij fmeden ,) bigorne, enclume a deux
bouts, f. Kleine ipeerh'aak , bigorneau.
Speerkruid, o. (in de kruidk.) valeriaan, vaaddertong, flangenkruid ,
leriane ,
ophioglosse, serpentaire, f.
Speerruiter, m. nutter met eene fpeen, lander,, ulan.
Speerwortel, m. zie Speerkruid.
Speet, vr. werktuig om te fpitten, boterfpaantje ; zie Spaantje en Boterfpaantje. —; hetgene gefpit wordt, quantite de q. ch. qu'on
vslive avec axe spatule, trauche , piece. —,
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klein (pit, brochette, petite broche, brochette.
Speer, yen'. t. van Spijten.
Speetaal, m. aal , welke men aan een fpeetje
braadt ; zie Braadaal.
Speetje, 0. verki. w. van Speet; zie Speet en
Spit. —, klein braa.lfpit, hatelet , m.
Speetjesaal ; ate Spitaal.
Spek, o. het vette gedeelte van varkensvleesch,
lard, m. Een ztjd.e —, tine fleche de lard,
zonder mager, caron, m. Het
f. Reep
— van dit varken is vier vingcr dik, ce
cochon a quad e doigts de lard. — om te
larderen, lard a larder, latdon. — fnijden
om te larderen, reepjes — fnijden om te
larderen, faire des lardons. Flirt, dun en
aan lange rt. epjes gefneden — otn te larderen, petit lard, tn., menus lartrons, m. pl.
Grof gefneden om vleesch van binnen te
larderen , gros lard, m. Hetgene men onder
en boven van het — om te larderen affnijdt,
levure de lard, f.; fig. der walvisfchen,
zeehonden; enz. lard, m.; fig. Zij heeft —
op de ribben , (zij is zeer die en vet ,) elle
est grosse a lard. Eene hand dik — in jets
groeijen , (zich grootelijks over jets verheugen,) se rejouir beaucoup de q. ch. , y trouver beaucoup de plaisir. Van weelde nit het
— fpringen , (zip geluk verwaarloozen,)
nigliger sa bonne fortune. Hij heeft het —
al weg, (men heeft hem reeds bamet,)
en tient deft}, it est dela attaque de cette
malsdie. Zij heeft het — al weg, (zij is
zwo.nger,) elle est grosse, elle es4 enceinte.
fpr. w. Met — vangt men inuizen, (hebzuchtige menfchen laten zich ligt omkoopen ,) pour prendre des sous is, on les afriole avec du Lard; fam. Voor — en boonen
fmede
loopen , (overtollig zijn, gemist kunnen worden ,) etre de trop.
Spekachtig, b. n. naar fpek gelijkende , qui
ressemble a du lard, gras , se, qui est de la
nature du lard , qui a de la ressemblance avec
du lai d.
Spekbank, vr bank , waarop het walvischfpek
worth gefneden, banc stir lequel on coupe le
lard de baleine, m.
dtkke buik, pause, f. gros venSpekbuik ,
to e , m. — (in de geneesk. ), steatite, f..m. en yr. lief hebber of lief hebiler van fpek
zie Spekeetfier enSpeketer.
Spekbutl, m. fpekgezwel , zeker gezwel, dat
naar fpek gelijkt; zie Spekgezwel.
Spekeeriter,, yr. liefhebiter van fpek, die
gaarne fpek eet , femme oufille qui aime beamcoup le lard.
Spekel., M. fpeekfel ; zie Speekfel.
Speketer, m. liefhebber van fpek, fpekbuik,
amateur de lard.
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Spekgezwel, o. fpekbuil, vetgezwel, stia•
tome, tn. lipome, m.
Spekgezwelachtig, b. n. steatomateux, se.
Speknek.
Spekhals, m. dikke , vette hals ;
— m. en vr. degene , welke eenen dikken
vetten hals of nek heeft ; zie Speknek, m.
en yr.
Spekken , b. w. (ik fpekte, heb gefpekt), met
fpek vullen , larderen, larder, mettre der
lardons a piquer. Eenen Naas —, larder un
lidvre. Men heeft dit gebraad zeer moos
gefpekt, on a pique ce rdti fort proprement ;
fig. in den gemeenzamen fpreektr. als: Zijne
beurs (dezelve goed voorzien) garnir
sa bourse, remplir sa bourse. Eene wel gefpekte beurs , (eene wel voorziene beurs,
eene goed gevulde beurs), axe bourse biers
garsie,
Spek
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Spekker, m. een die het gebraad fpekt of
lardeert, piqueur.
Spekkever , in. (in de nat. gefch.) dermeste.
Spekkig, b. n. als fpek comme du lard, fort
gras ,se.
eenen fpekfmaak hebbende, qui
a un gout de lard.
Spekkigheid,
haedanigheid van hetgene
fpekkig is, graisse.
fpekfmaak, goat
de laid, tn.
Spekking, y r. het fpekken , action de larder.
Spekkoek, m. koek , waarin fpek is, gateau
au land.
Spekkoning, (bij de walvischvangers,) die
bet fpek tont , caul qui met le lard de baleine dans les tonneaux.
Spekkooper, koopman in fpek , chattutier,,
fig. in den gemeenzamen fpreektr. als. Ilij
is een heele —, ( hij heeft goede zaken),
it a de bonnes affaires.
Spekkoopfler, vr. y rouw,, die handel in fpek
drijfc, charcutiere.
Speklijn , yr. ( bij (lagers) lijn of touw, waaraan
het fpek wordt opgehangeu, pendoir,
Spekmade, y r. made , welke in ranzig fpek
ontitaat, ver qui s'engendre dans le lard
rance, no.
Spekmes , o. mes orn fpek te fnijden, couteau
el lard, tranche-laid, m.
Spekmuis, yr. muis, die inzonderheid op fpek
aast , vledermuis , chauve-souris noctule.
Speknaald, yr. priem om te fpekken of te
larderen, lardeerpriem, lardoire.
Speknek , m. &Ake , vette nek, con gros et
Bras, m. m. en yr. degene , welke eenen
dikken, vetten nek heeft, personne qui a le
cou gros et gras ,
pannekoek, waarin fpek
Spekpannekoek,
gebakken is, gateau an lard.
fpekSpekflager, m. ; zie Varkenilager,
trooper, charcutier.
fmaak van fpek , fpekkigheid,
Spelatuaak ,
goat de lard.
Spekfnijcler, m. degene, welke het walvischfpek fnijdt, celui qui coupe le lard de baleine, decoupeur.
Speklieen, m. zekere fleen , welke naar fpek
gelukt , steatite , Pierre de lard, f. — tut
Sina, glyphite, f.
Spekftrik , m. fink of touw, waarin het fpek
wordt opgehangen , corde 4 laquelle on pend le
lard, f. zie Speklijn.
Spektraan, vr. in tegennelling van levertraan,
huile de lard de baleine.
Spekworst, y r. worst, die van het buikfpek
der varkens wordt gemaakt , saucisse au lard.
Spekzwoerd, o. zwoerd van het fpek, couenne
de lard, f. fig. in den gemeenzamen fpreektr.
als : Hebt gij een voor uwe ooren ? (zijt
gij doof?) ites-vous sourd?
Spa, o. eene ylugge en lustige beweging,
als: Het — der oogen , le roulement des
yeux. — , zulk eene beweging des ligchaams
tot verlustiging , als men oudtijds bij het
worftelen , wedloopen , kaatfen , enz. maakte, en als de dartelende jeugd hedendaagsch
nog dikwijls maakt, feu, m. De,ohjmpifche
fpelen, les jeux olympiques , on. pl. Een
onfchuldig , un jeu innocent. De kinderen beminnen het —, les enfants aiment le
jeu. —, verlustiging, feu, amusement,
plaisir, divertissement, m., diversion, f.
inzonderh. op innzijk inftrumenten , musique, f. feu, in. Zie ook de zamengefteltie woorden: Snarenfpel, Klokkenfpel, enz.
Zang en —, musique vocale et instrumentale , f. kunstgrepen van eenen goochebar, tours de gobelets, m, pl. — plaats,
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waar men dergelijke fpelen verrigt, spectacie , theatre, jeu, m. Het — van de vier
kroonen, le spectacle des quatre couronnes.
plaats, waar andere dingen worden vernaboot4ng van mentoond , Jan, m.
Zie Blijfpel,
fetteltike bectniven , jou,
Treurfpel, Zangfpel, enz. eene verlustigIng met kaar:en , enz. jeu, m. Zte Kaartfpei, Dobbellpel, enz. Nieuw —, refait.
Nietig , goring
fam. grirnelinage , m.
weder to winners, dat verloNieuw
ren was , revanche, m. ,-parcti van zulk
een — 5 partie, f: Wij hebben drie fpellen
gefpeeld, nous aeons fait ttois parties; fig.
Het, — is tut, (de zaak is geeindiLd,) affaiS- e est telminde. Mede in 'let — komen,
i (aaa lets deel nemen,) prendre part a q.
ch. — , hetgene , waaroin men fpeelt,
jeu , m. Op het — zetten , mettre au jeu;
fig. (wagen ,) hasarder, risquer. Op het
— fiaan, (ingezet zijn, ) etre au jeu; fig.
Zijn leven that op het —, (zip leven hangs
er aan; zijn leven is in gevaar, het kan hem
zijn leven kosten,) it y va de sa vie , sa
vie y est intetessc'e. Het belang van geheel
Europa fiaat op bet —, (het belang van
geheel Europa ken daarbij y va
du tout pour toute l'Eui ope. — , yerzameling van dingen , welke noodig zijn om te
fpcien , jeu, m. Een — kaarten, ton jeu
de cartes. Zie Kaartefpel. Een vol —,
jou complet, un feu entier ; fig. Het — is
in orde , (alles is gereed ,) tout eat pre;
tout est pi epari. het kaartfpel,)
de kaarten , die men krijgt , feu, m. cartes,
f. pl. .1.1c hob een goed j'ai de bonnes
cartes. Mijn — deugt niets, mes cartes ne
valent rien; fig. Mull —(fpul)deugtniets,
(min gereedichap deugt niets,) mes instruments ou noes outils ne valent rien. Zijne
Ipellen (fpullen) opkramen , (zijne bind/
pakken ,) plies baggage. iemand een mooi
fpelletje (fpulletje) berokkenen , iemand
veel fpels maken , (iemand veel te doen
ken,) susciter bien des affaires a q. q.,
donner du flu a retordre, lui dinner de la
tablature. Len — van lets maken (zich
weinig moeite tot lets geven , ) se faire un jeu
de q. ch. Een —offpeelbal voor iemand zijn,
( weinig moeite kosten , ) set vir de fouet rt q. q.
Een — of fpeelbal van golven en winden zij n „
(door golven en winden geflingerd worden ,) etre le Joliet des )(lets et des vents.
Het — breken of bederven , (de vrolijkheid
floren ,) trouble:- la fête.
Spelboek , o. bock , waaruit men leertfpellen ,
livre a epeler, in. syllabaire, m.
Spelbreekiler, yr. degene , welke de vrolijkheid Ikon; zie Breekfpel.
iemand, welke de vrolijkheid
Spelbreker,
ftoort ; zie Breekfpel.
Spell, yr. bekend werktuig van koper, ijzer,
foal, enz. waarmede men jets vastfteekt,
epingle. Baker—, epingle a maillot,
housseau, m. Mislukte —, (bij fpeldenm.)
courtaille; fig. fpelden zoeken , (gebukt
gaan ,) alley la tote baissee. SpeIden op den
hooizolder zoeken, (een yruchteloos werk
verrigten ,) faire des efforts che:cher une aiguille dans une botte da Join.
Ergens een Geldje of een fpeldetje bij fie=
ken , (niet meer van jets fpreken ,) no parler plus de q. ch. Laat ons daar een fpeldje
bij fteken, (laat ons daarvan zwijgen,) bra-.
sons 14-dessus.
Spelde; zie Speld.
Speldegeld , o. geld , dat men eene bediepde
of:
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niij elk oogenblik , ) je me rappele cela
of eener vrouw ten gefchenke geeft; geld,
chaque moment. —, op muzuk-infiruinendat de kooper boven den bedongen' koopten, jouer, toucher. Op de fluit, op de
prijs aan de vrouw des verkoopers geeft,
viool, enz. —, jotter de la flute, du viaepingles , f pl. lon, etc. Op het klavier jouer du,
iemand, die fpelden maakt,
Speldemaker,
ou toucher le clavecin. Op bet orgel
epinglier.
toucher Pogue ou les orgues. —, zich met
Spelden , b. w. (ik fpelde , heb gefpeld), met
fpelden vastfleken , attacher avec des Opineenig fpel, dat bepaalde regelen heeft,
fig.
Iemand
iets
op
de
mouw
(ievermaken of veriustigen, b. v. kaartfpel,
gles;
dobbelfpel , jouer. Met den bat —
"nand lets diets of wijs maken ,) faire acjouer a la paume. Met, op de kaart —,
croite q. ch. ei q. q. , lui en donner a garjouer aux cartes. Op de biljard
der, la lui hauler bonne; la lui donner belle.
jouer
au biliard. Met de palet
Speldenbak, tn. bak, waarin de fpelden worjouer art volant. Om een' gulden —, jouer un florin.
den geworpen, epinglier.
In ruiten
Speldendoosje, o. verkl. w. van Speldendoos,
jouer en caireau. Zie verder
bet frenfche deel op Jotter. Valsch
(dat met in gebruik is,) boite a epingles ,f
tricher au jeu. Eerlijk
jouer honnitement
Speldenknop, m. tete d'epingle, f.
en noblement. Een gering fpel of om eene
koker,, waarin men fpelden
Speldenkoker,
kleimgheid
fam. grimeliner. — van
bewaart, epinglier, deui.
klokken, als: Op de klokken sooner le
SpeAdenkusfen , o. kusfen , waarop men fpelden
carillon, carillonner. De klok fpeelt, le
coussinet , m.
fteekt, pelote,
carillon sonne ou sonne le carillon. —, van
Speldenmakersmes, o. cannelle,
Speldernieuw, b. n. geheel nieuw, fplinternet gefchut, afgefchoten worden, etre tire ,
jouer. Het gefchut laten
meow,, tout battant neuf, tout-a -fast neuf, ye.
faire jouer le
canon. Eene mijn laten —, faire jouer
Speldenfleekfter, y r. meisje , dat de fpelden
op het papier fleekt, bouteuse,
une mine. De waterwerken laten
e
jouer les canoe., de natuur, ais z/j
Speldetje, 0. verkl. w. van fpeld, petite epinharen gewonen gang veriaat en zoogenoetngle, f , camion, m.
Speldewerk, o. zekere foort van kantwerk ,
de fpelingen der natuur voortbrengt, als:
De natuur fpeelt bier , voici ten jou de la
dentelle, (faite aux fuseaux), f. —, het
nature. —, van dieren, paren, couvrir
fpeldewerken, action de fait e de la dentelfemelle; zie Paten. —, van wtjn (in het
le (aux fuseaux), f
glas), tintelen, pitiller, (in den mood,)
Speldewerken , o. w. (ik fpeldewerkte, heb
chatouiller. , b. w. zich met iets verlusgefpeldewerkt), fpeldewerk maken, faire
tigen of vermaken, /oiler. Blindemannetje —,
de la dentelle ( aux fuseatex).
jouer ate ou a colic maillard. Eene partij —,
Speldewerkshoren , Speldewerksklos , tn. kios,
jouer une partie. Pand—, jouer au gage touché.
waarvan de fpeldewerkfters zich bij het maHij fpeelt zoo goed hij kan, it joue de son
ken van kant bedienen, fuseau.
mieux. Laat ons om het gelag , jouons Picot.
Speldewerkskusfen , o. werkkusfen der fpeldeLaat ons —
asses war er fchuldig is,
werkflers , coussin a dentelle, m.
fastens a l'acquit. —; fig. Allerlei poetfen
Speldewerkfter, vr. degene, welke fpeldewerk
(allerlei poetfen aanvangen ,) jouer taumaakt, faiseuse de dentelle,
zekere toot; zie Toot ;
tes Tortes de tours. Iemand eene poets —,
Speldewerkstoot,
(hem eene poets bakken, eene kool flOven,
espece de coquille.
Spelemeijen , o. w. (ik fpelemeide, heb ge.
iemand beet hebben,) jouer un tour a q. q.
fpelemeid), zich in de mei-maand op het
Eene rol (op het tooneel eenen perland vermaken, zich met meitakken verfiefoon voorflellen,) jouer an idle, jotter on
ren , zich op het land in de vrije lucht verpetsonnage; fig. Zijne rol goed —, (iets
goed vertoonen 9 ) jouer bien son tile. Hij
lustigen , planter le mai, s'amuser a la camfpeelt cfe rol van eenen hovelkng zeer goed,
pagne en plein air.
it lone fret bien le idle de courtisan; zie
Spelen, o. w. (ik fpeelde, heb gefpeeld),
ook Hoofdrol. Den bans (den'ineester
zich vlug en luchtig bewegen, zoo als de
uithangen ,) in de lage volkstaal: Op zijn'
oogen van iemand, die condom zich blikt
poot —, trancher die maitre. Den beest — ,
rouler. Zijne oogen fpeelden op haar, waar
(zich als een bezetene aanftellen ,) faire le
zij ook ging, it la suivait des yeux.
(liable a quatre, tempeter. Zich als:
loshangen, wapperen , jouer. —, van de
Zich rijk, arm, enz. —, (door fpelen rijk,
firalen der zoo briller, luire zich
arm, enz. worden ,) devenir riche, pauvre,
verlustigen, zich vermaken, jouer, s'amu-\
etc. au feu, ou en jouant. Hij heeft zich
set, se divettir. De kinderen — voor de
arm gefpeeld, le jeu Pa ruine , le jeu Pa
deur, les enfants s'amusent debars; fig. De
rendu pauvre, le jeu l'a mis au blanc,
wind fpeelt met haren fluijer, (de wind beweegt haren fluijer been en weder,) le vent Spelen , o. de dead van fpelen, action de jouer,
den
se joue de son voile. Met zijn leven —,
.f: van hier : Het — van een' kogel in
(zijn leven nutteloos of noodeloos aan ge.
mond van het gefchut, Pivent m. Het—
van het roer, (fcheepsw.) le feu die gouvaar bloot ,) se jouer de sa vie. Met
vernail.
de godsdienst —, (de godsdienst als een
fpel behandelen ,) se jouer de la religion. Speler, m. degene, welke fpeelt, celui quo
joue, joueur. Een valfche, listige
De fortuin fpeelt met mij , (bedriegt mijne
un
tricheur, stn pipeur, capon; zie inzonontwerpen), la fortune se joue de moi. Met
zijne woorden (woordfpelingen maken ,)
derheid iemand, die aan het fpel verflaafd
is, joueur. Een — van beroep, iemand,
jouer sur les mots. Zijne woorden — op,
die van het fpel zijn beroep maakt, geflaenz. (zijne woorden zinfpelen op, enz.)
dig fpeelt, niets doet dan fpelen), un jouses paroles font illtssivrs a, etc. Het woord
eur de profession. Slechte — , kruk , mazette
fpeelt mij op de tong; (ik kan het woord
f. jouereau. Karige , bange
zoo fpoedig niet vinden ,) le mot sur le
carettier. —
tegen den bankier, (in het farofPel , enz.)
bord des levies. Het fpeelt mij voor den
ponte,f.—, tooneelfpeler,, acteur, comedien,
geeft, in de gedachten (ik herinner het
etc-
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son) dans ton reservoir pour 14 fairs dagora
teur, hij fpeelt goed), c'est un bon acteur.
ger , ddbourber.
fpeelman, iemand, die op de vlool , Spenen, o. de daad van fpenen , sevrage,
enz. fpeelt, violon; celui qui joue du vio(bij geneeskundigen) ablactation, f.
lon etc. Hij is een uitftekend —, it joue Spenenvloed, m. in de geneeskuncle , vloeijert
fort bien du violet;, de la flute, du claveder fpenen of aanbeijen, fluxion himorrhoicin, etc.
dale , jc;
Speling, yr. het fpelen, action de jouer, etc.
per ; zie Spar.
f zie Spelen, feu, tn. —; ruhnte , waarin Sperboom, m. boom om te fperren, fluitLets zich vrij en ongehiuderd bewegen kan,
boom , barriere, f.
jeu, m. Het touw heeft geene
genoeg, Spergelkruid , o. fpargelkruid , Wilde asperfie,
la corde n'a pas assez de jeu. voortasperge sauvage, f.
brengfel der natuur, (wanneer zij haven Sperk ; zie Spark.
gewonen gang verlaat en sets doet voor den Sperkelen, o. w. (ik fperkelde , heb gefperdag komen , dat afwijkt van hetgene men
keld); zie Sparkelen.
gewoon is), jest de la nature. De fpelin- Sperketting, m. ketting om een rad te fperren ,
gen der natuur zijn zeldzaam, les jeux de
chaine pour empécher le mouvement d'une
la nature sent rares.
roue, enrayule, f. om de ftraten te
Spelkunst, vr. kunst, om de woorden v.olverfperren , chaine qui sort a bdcler on al
gens het aangenomene gebruik te fpellen,
barricade,- les rues, f.
fpelling, wij ze van fpellen, ortographie.
Sperren , b. w. (ik fperde , heb gefperd) ,
Spellen, b. w. (ik fpelde heb gefpeld), de
wijd van een zetten, ouvrir. De beenen wijd
letters en lettergrepen van een woord een
van elkanderen avoir les plodsicartes,
voor een opnoemen en uitfpreken, epeler.
ecarter les jambes. —, affluiten, former,
Spel dit woord, epelez ce mot. Men
Boucher, Meier, barricader, barren; van
fpelt thans weinig weer, on epele 4 pi ebier: Een rad —, (een rad vastzetten zoo
sent fort peu. , behoorjijk uitfpreken
dat bet niet draaijen kan, maar flepen moet)
offchrijven, orthographier, (ecrire ou proenrayer une roue.
noncer). Gij hebt dat woord niet goed ge- Sperring, vr. de daad van fperren, verfperfpeld, vows n'avez pas bien orthographic ou
ring , fermetut e , barricade. —,
ecrit ce mot. Hoe fpelt gij dat woord ?
action d'enrayer (une roue). De — van het
comment ecrivez - vous ce mot? aankonrad was ons behoud, la roue enrayee nous
digen , voorfpellen, prddire,prognostiquer ;
sauva.
zie Voorfpellen.
Sperfie , yr. verkorting van Aspergie, in het
Speller, m. celui qui epele, etc; zie Spellen.
dagelijkfche leven in veelvuldig gebruik ;
Spelling , y r. de daad van fpellen , het fpellen,
zie Asperfie.
action d'epeler,, epellation. Nieuwe —, Sperfiebed; zie Asperfiebed.
ndographisme, m. — wijze van fchrijven Sperpeplant; zie Asperfieplant.
der woorden ten aanzien der letters, wel- Sperfiezaad, o. zaad voor asperfies, grains
ke men daartoe bezigt, orthographic , syla'aspei ges,
labisation, De — onderwijzen , enseigner Sperwer, ni. eene der kleinfle foorten order
Portographe. Het fpellen of voorfpellen,
bet valkengeflacht, epervier; het mannetje
prognostication; zie Voorfpelling.
imouchet.
Spelonk , yr. berghol y caverne , grotto, f an- Speten, b. w. (ik fpeetje, heb gefpeet), met
tre, m.
eon fpeetje doorboren en aanrijgen, einbro.
Speller, yr. degene , welke spelt, cello qui
cher,, mettre a la broche.
epele, etc.; zie Spellen.
Speten, o. meerv.; zie Spit.
Spelt , y r. zeker flag van tarwe of weit, epeau- Speur; zie Spoor.
tre, m.
Speuren , b. w. (ik fpeurde, heb gefpeurci),
Speltakker, akker, waarop fpelt gezaaid
zie Befpeuren en Nafpeuren.
is, fpeltland, fpeltveld , champ send d'epe- Speurhond, m. ras van jagthonden , die bet
autre.
wild opfporen, limier , chien de guéte.
Speitbier, 0. bier, dat van fpelt gebrouwen Spheer,, vr. eigenlijk een bolrond ligehaam ,
is, biere faite avec de Pepeautre, f.
het gebruik eene afbeelding van den hemel,
Speltbouw,, m. het verbouwen van fpelt, culsphere. Halve —, hemisphere, f: ; fig. uitgeture de Pepeautte, f.
firektheid van iemands vatbaarheiti , sphere,
Speltgras, o. flechtfte foort van fpelt, nom de
portie. Dat is boven mijne , — (dat gait
la plus mauvaise espece d'apeautre.
mine bevatting te boven), cola est hors de
Spelthaan, m. fprinkhaan ; zie Sprinkhaan.
ma sphere.
Speltland, o. zie Speltakker.
Spheerkennis, yr. kennis der fpheer commisSpeltmaand , y r. maand, waarin men de fpelt
sauce de la sphere.
oogst , feptember,, heristmaand ; zie Septem- Spiauter,,
zink , zeker loodkleurig half meber en Herfstmaand.
taal , spiautier, zinc, m. foort van koSpeltmeel, o. meel van fpelt , farine d'e'peper,, tut tin en pinsbek vervaardigd, toute.
autre, f
nague, tintenague, m.
Speltoogst,
posting van (pelt, rdcolte d'e- Spichtig, ly. n. langwerpig en fnal, lang en
peautre ou de Pepeautre, f.
fchraal, dun, long , ue , et mince ,grele,deSpenden ; zie Spinden.
lie ; e. elance , e. Zij is
van gelaat,
Spenen, b. w. ( ik fpeende , heb gefpeend),
a le visage grale.
aan de fpeen of borst leggen , zogen, (loch Spichtigheid., yr. rankheid, dunheid, talk
in dezen zin buiten gebruik.) —, van de
haute et efflanqude ou elancee, (van het
borsc afnemen , sevrer. Dit kind was flechts
aangezigt,)..longueur.
zes maanden oud , toen men het fpeende , Spie, yr. fpnj , bouten, ijzeren, enz.
cet enfant n'avait que six mois quand ou le
fleekbout , enz. cheville. Roer—, goupille.
sevra; fig. zich (zich onthouden, maNet fpien of pinnen vastmaken, goupiller.
tig 'even) , s'abstenir,se privet; de visch —,
— in eenen bout, clavette,
ftukje
in zuiverder water zetten, mettre (du poisbout, dat men tusfchen nieuw gezaagde
plan
S PE
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planken legt, om ze beter te doen uitdroogen, (bij timmerl.) ttesillon, m.
Spie, m. verfpieder,, fpion, espion.
Spiede; zie Spie, m.
Spieden , o. w. (ik fpiedde , heb gefpied),
loeren, naauw toezien, étre aux aguets. —,
b. w. bijna enkel gebt uikelij k in Befpieden
en Verfpieden; zie die woorden.
Spiegat, o. (lcheepsw.) een der eaten in een
fchip, die het water, dat op het dek valt,
of waarinede hetzelve gereinigd wordt, als
het ware uitfpuwen , fpijgat, dalot , m. —,
watergang, gouttihre, f.
Spiegel, m. jets waarvan men zich bedient,
om zune beeltenis daarin te zien, miroir,
tn. In den — zien, r egardet dati.s le miroir.
Zich in den -- bezien , se regarder dans le
miroir. Waarzeggenj door micidel van eenen
—, catoptomancie. Een metalen — un
en miroir
miroir de metal. Een bol
convexe. Een hol un miroir concave.
Een brand—, un miroir ardent. —, alles ,
wat het beeld van lets als het ware vertoont
of terugkaatst, als: De oogen zip de fpiegels der ziel , les yeux sont les miroirs de
fame. De wereld is ten — der goddeltjke
wijsheid, le mqnde nous montre la sagesse
divine. —, voorbeeld, model, exernple,
modéle , m. Laat zijn gedrag u ten — veritrekken, (neem een voorbeeld aan zien ge
drag,) preset exemple sur sa ,onduite. —,
9 fronton, m. poupe carree ,
aan een
arcasse , f. — eerier galei, dragan. Optics
optica, f:
Spiegelachtig, b. n. (in de wapenk.) miraille ,e.
Spiegelboog, in. (fcheepsw.) couronnement ,
m. bij fterrekundigen, arbalete a gin
ce,f.
Spiegeldrager, in. (in de nat. gefch.) groote
uitlandfche kapel, porte miroir:
Spiegeleend, y r. zekere vogel, wilde eend,
Bans, rotgans, (in de
canard sauvage.
m.
nat. gefch.)
Spiegelen (zicn ,) b. w. (ik fpiegelde mij, heb
mij gefpiegeld), zich in eenen fpiegel bezien , se regarder dans timiroir, se mirer.
De plaat is zoo glad, 'dat ik er mij in —
kan, la planche est si unie qu'elie represente-mon image. —, zijn eigen beeld in jets
voorftellen, als : De boom fpiegelt zich in
de beck, le ruisseau represente Pimage de
Parbre; fig. Zich aan iemand of jets —,
(een' fpiegel aan iemand of jets nemen,)
prendre exemple stir uric personae ou sur une
chose. Zich met lets (zich op lets beroemen ,) se glorifier de q. ch. I-11j fpiegelt
zich zacht, die zich aan anderen fpiegelt,
(gelukkig degene, welke uit het ongeluk
van anderen leering treltc,) heureux celus
que le malizeur d'autrui rend sage.
Spiegelfabrijk , yr. manufacture de glaces.
Spiegelgevecht, o. (fpeelgevechc,) gevecht
nit fcherts, (bij de ouden, ter zee,) nautnachie, sciomachie. — op het water , (ook
, (bu de hedendaagiteekfpel), joute,
fchen,) representation d'un combat naval,
f ; fig. Dat is maar een — , (dat is flecks
vertooning,) ce West gue pure dissimulation, que pure grimace.
Spiegelgezigtkunde , yr. fpiegelkunde wetenfchap , handelende over de weérkaatfing der
lichtftraien , catoptrique, science speculaire.
Spiegelgieter, m. glacier.
Epiegelgteteru yr. glaciàre.
Spiegelglad, b. n. zoo glad als een fpiegel,
uni, e, poll, e, comme tin miroir ott comme
la glace.
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Spiegelglas, o. glas van een' fpiegel, glace de
miroir, f, fijn glas, gelijk dat, waarvan men fpiegels maakt, verre fin, m.
Spiegelglasblazer, m. paraisonnier.
Spiegelhandel, m. handel in fpiegels, commerce de miroirs , m. -miroiterie , f.
Spiegelhars, yr. gezuiverde bars, colophane,
arcanson.
Spiegeling, yr. het fpiegelen, action de se
regarder dans un miroir.
Spiegelkamer, vr. kamer, die van alle zijden
met fpiegels behangen is, appartement tout
garni de miroirs ou de glaces , m.
Spiegelkarper, m. karper, weiks vlekken het
licht als een fpiegel terug kaaifen, carpe
miroitee, f.
Splegelkas, vr. kas, waarin een fpiegel verzonclen wordt, boite a miroir.
iemand, die handel drijft
Spiegelkooper,
fpiegeis, miroitier, marthand de miroirs.
Spiegelkraam, y r. kraam, waar fpiegels verkocht worden, boutique de miroitier, boutique de miroirs.
Spiegelkunde; zie Spiegelgezigtkunde.
Spiegellust, yr. lust om eenen fpiegel, cadre
de miroir, m. bOrdute de mit oir,, f.
Spiegelmaker, m. lemand, die fpiegels maakt,
miroitier.
Spiegelmakerij , yr. bet maken van fpiegels,
miroiterie. De — leeren, apprendre la mirortet ie.
Spiegelmees, yr. mees, walker vlekken het
licht als een fpiegel teregkaarfen, másange
mit oitee.
Spiegelnet, o. net, met wijde vierkante mazen, om ieeuwerikken te vangen , filet a
grandes mailles cat roes, pour prendre des
alouettes, ns.
Spiegelnieuw, b. n. fpelderuieuw, fplinternieuw ; zie Speldernieuw.
Spiegel-penanrcafeltje, o. console , f:
Spiegelraam, .vr. e .1.? o. raam om eenen fpie.
gel; zie Spiegellijst.
Spiegelrog, m. rog, weiks vlekken het Heist
als een' ipiegel terugkaatsen , raie miroi tee , f„
Spiegelrug , rug van eenen fpiegel, dos,
revers d'un miroir.
Spiegeifchip, o. ichip met eenen fpiegel, vais•
seau a poupe cat rec.
Spiegeliteen , m. zeker flag van fpaath, dat
het licht terugkaatst, pierre specul a' ire ors
transparence, f:
Spiegeltelescoop, o. telescoop met fpiegels,
telescope catoptrique, m.
Spiegelvisch, m. geilacht van visfchen, waartoe de zonnevisch, het maanvischje en het
zilvervischje behooren, foogeron ou faber,
Zee.
Spiegelwinkel, m. winkel, waarin fpiegels
verkocht worden, boutique de miroitier,
boutique de miroirs,
6plerilouw,, vr. fpiezak, 'Linen of lederen bekleedfel van een fpiegat, mangere.
Spier, yr. zeker flag van zwaluw, zee—,
muur— , kerk—, iteenzwaluw, apode, martinet, m.
Spier, y r. in het dierlijk ligchaam, vleezige
trekker, waarmede de ledeinaten bewogen
worden, muscle, m (in de oncleedk.) Borst- , muscle pectoral. 1311—, muscle fessier. El.
leboog— , muscle cubital , ancone , m Buig—,
( muscle) flechisseur. Baig— der knie, muscle
flechisseur du genou. Aftrekkende—, muscle
abducteur. Aanhalende—, muscle adducteur.
Uitftrekkende —, muscle extenseur. Achtel
overbuigende —, muscle spinateur. Tong—,
tnyloglosse, m. Tongbeenfpieren , muscles
hy

SP
4yoglosset. Borstbeen — van het tongbeen,
muscle sterno-hyddien. Driehoekige bornbeenfpieren, muscles sterno-costaux. Darmbeen—, muscle iliaque. De groote dwarsvan den hals, le grand transversaire du cou.
Ongelijkzijdige fpieren , muscles scalanes.
Lange-r i der hand, palm—, palmaire,
Baironde van het ooe, fluttende — of
kring der oogleden, muscle orbiculaire des
paupietes. — der voetzool, muscle plantaire. Ontleding der fpieren, myotomie. Leer
der of verhandeling over de fpieren, myologie. Befchrijving der fpieren, myographie.
—, het vleezigfte van eenen vogel , blanc,
tn. les parties les plus charnues d'un oiseau,
f. pl. —, in fommige ftreken, grashalm,
brut, m.; fig. 1k geef er geene — om, (tic
bekreun er mij niet om, het is mij onverfchillig ,) je ne m'en soucie pas ou gudres.
Spierachtig , b. n. vol fpieren , musculeux,euse.
Spierig, b. n. zie Spivhtig.
Spiering, m. eperlan. fpr. w. Eenen uftwerpen, om eenen kabeljaauw te vangen, (met
eenen metworst naar eeue zijde fpek werpen :
een klein gefchetik geven om een grooterte
verwerven), Bonner un oeufpour avoir un
boeuf.
Spiertngeter, m. een liefhebber van fpiering,
amateur d'iparlan.
Spiermgkop ,
kop van eenen fpiering, ate
d'un eperlan, f.
Spteringmaal ; maal van fpiering, repas d'iperlan, m.
Spieringitaart; tn. ftaart van eenen fpiering,
queue d'un eperlan, f.
Spieringvangst, y r. het vangen van fpiering,
peel's d'eperlan.
Spieringvisfcher,, m. degene, welke fpiering
vangc, pecheur d'eperlan.
Spierkracht, yr. kracht, welke de fpieren geven, kracht der fpieren, force musculaire.
Spierltng ; zie Spiering.
Spiervogei, m. zekere zwaluw, muurzwaluw;
zie Spier in de a. beteekenis.
Spierwit , b. n. zoo wit als fpier, fneeuwit,
blanc , che, comme neige, tout blanc, che.
Spierzak, o. eteuszak, knapzak , broodzak,
(weinig gebruikelijk); zie Knapeak.
Spierzwaluw, y r. finer, fptervogel, muurzwaluw; zie Spier.
Spies, vr._ians, ipeer,, fpier, m. lance, pique,
(op fchepen) pertuisane.
Spiesdrager,
remand, die met eene fpies
gewapend is, piquier, lancier.
Spiefen , b. w. ( ik fpieste , heb gefpiest), met
eerie fpies (of ander puntig werktuig)doorboren percer d'une lance, enferrer,, per.
cer avec un epieu ou avec q. autre instrument pointu. (bij. de Turken) zekere
firaf doen ondergaan, terwijl men den misdadiger beneden aan den ruggegraad eene
kruisfnede maakt, waardoor men een puntig
hour naar boven hetwelk tusfchen de
fchouderbladen uitkomt, op die wijze blijft
de ongelukkige zitten , tot hrj fterfr , empaler.
Spiefen , o. action d'enferrer, j:
empale.
meat, m. action d'empaler.
Spiesglans, o. zeker half metaal, dat nit kleine
glazige fpiesjes beftaat, antsmoine, tn. —
bevattend, antimoine, e. Tot — behoorend,
antimonial, e.
Spiesglansgifc, o. vergifc van Spiesglans, poison d'antimoine, tn.
Spiesglas; zie Spiesglans.
Spiesgiasgift; zie Spiesglansgift.
pieshout, o. pout eener fpies; zie Spies&haat.
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Spiesijzer ? o. bet ijzer aan eene fpies, fer
d'un emu, d'une lance, d'une pique, m.
Spiesfchacht, y r. fpieshout , fchacht eener
fpies, bois.d'un dpieu, d'une lance, &antpique, tn.
Spiesttaf, m. fpiesfchacht , fpieshout; zie
Spiesfchacht.
Spiesvolk, o. fpiesdragers, ceux qui sons ar:
mes d'epieux , piquiers, m. pl. lanclers ptpiers.
Sptets; zie Spies.
Spiersdrager ; zie Spiesdrager.
Spietfen, b. W. (ik fpietite , heb gefpietst);
zie Spiefen.
Spietshout; zie Spieshout.
Spietsijzer; zie Spiesijzer.
Spietsichacht ; zie Spiesfchacht.
Spietsitaf; zie Spiesitaf.
Spietsvolk ; zie Spiesvolk.
Spiezak, tn. linnen of lederen bekleedfel vast
een fpiegat ; zie Spiemouw.
Spij, y r. Spie, nagel, pin, bout; zie Spie.
Spijen , b. en o. w. (ik fpijde, heb gefp,jd);
zie Spuwen en Spugen.
Spijgat, o. fcheepsw. zie Spiegat.
Spok, y r. lavendel, ( naar derzelver korenaarvormige bloemen dus genaamd), lavandt
f. nard, aspic, tn.
Sptjkbalfem,
balfem van fpijk, boats.
d'aspic.
Spokboompje, o. boompje , dat nardus voortbragt , arbrisseau qui produit le nard, tn.
Spijker, m. pakbuis, fchuur, magasin, granier. —, in fommige ftreken van Oud Nederland, landhuis, maison de campagne, f.
Spiker, ijzeren nagel, clou (de fer);
fpr. w.) fpijkers met koppen ilaan, maken
dingen van belang uiten of verrigten), dire
des chores a propos, faire des chose: impor..
:antes. Weet ik eenen hij weer er eert
gat voor, (hij is nooit verlegen, hij weer
zich steeds net uitvlugten te redden), it
sait toujours se firer d'afaire; it est pleits
de faux-fuyants, ors d'echappatoires; fig.
Zoo hard zijn als een (tegen allerlei
ongemakken beftemd zijn), titre dur comma
du fer. Den — op all kop flaan , (her
juist treffen of raden) deviner juste , Bien
rencontrer; trouver la five au gateau. Eerie
zaak aan den - hangers , (eerie zaak uitftellea
of verfchuiven), pendre une cause ,une affaire au croc, la suspendre au croc. Behangfel—, Klavier—, broquette, f Schoen—
met eenen grooten kop, caboche, f. Zie verder Clou in het Franfche deel. Vergulde —
aan het paardentuig, mordaret.
Spijkerbalfem, m. zekere wondbalfem, espdct
de baume vulneraire.
Spijkerboor, ivr. boor voor fpijkers, tegenfielling van pompboor, enz. vilebrequin, faret , perpoir, laceret,
Spijkeren, b. w. (ik fpijkerde, heb gefpijkerd), met fpijkers vastmaken, attacher
avec des clout, clouer. Dat is niet behoorlijk gefpijkerd, men moet het weder-ofherfpijkeren, cela n'est pas Bien cloud, it faut
le reclouer.
Spijkergat, o. gat, waarin tie fpijker komt
of geweest is, trots pour y mettre un clots,
trots qui reste quand on a arrachd ate
clots.

Spijkerhandel, m. handel in fpijkers, cloute.
rte, f. commerce de clout.
Spijkerhard, b. n. zoo hard ale een fpijker,
als ijzer, dur, e. con:tne du fir.
Spijkerhuid, y r. (fcheepsw.) befpijkering vast
de kiel cent fchips, mailletage Spiker*:
Www
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of wormnagels met breede koppen, waarsuede men palen en fluisdeuren benagelt,
om dezelve tegen de zeewormen te beveiligen, clous do mailletage. De — leggen,
mailloter.
Spijkerijzer, o. ijzer, waarvan men fpijkers
inAakt , fer dont on fait des clous . , tn. — ,
(fcheepsw.) cal fat 4 fret,
Spijkering, yr. het fpijkeren, action tie clouer.
Spijkerkist, yr. kist, waarin fpijkers zijn,
caisse a clout, f.
Skkerkooper t m. clegene, welkefpijkerhandel
drijft, clout:6.r, marchand de dons.
Spijkerkop, m. kop van eenen fpijker, tete
de clou, f.
Spijkerlade , yr. lade voor fpijkers, tiroir
clous, m. boite a dons.
Spijkermand vr, mand voor fpijkers, pan/er
t clout, m.
Spijkerfmederij, yr. werkplaats, waar fpijkers
vervaardigd worden , clouterie.
Spijkerfmid, m. fmiti , die fpijkers maakt,
Cloutier.
Spijkertje; zie Spijker, in de laatfle beteekenisfen.
Spijkervast , b. n. met fpijkers bevestigd, cloud,
e; zie Nagelvast.
Spijkervat, 0. vat voor fpijkers, barrique
clous,
Spijker- of nagelvormig, b. n. cloudiforme.
wankel, waar men fpijSpijkerwinkel,
kers verkoopt , boutique de clous, boutique
de cloutier,, f:
Spijkolie , yr. (in 4e geneesk.) adder —, huik d'aspic, f: daWridion, m.
Spiji , yr. cen gefpitst fiaarje , barre. fpietje , fpijltje, vleeschpin, brochette; inzonderheid, die flaafjes, welke men in de bijeekorven bevestigt, om het werk tier bijen
daarop te doen rusten, brochette, croisee.
boutje, waarvan men haring, enz. te
ciroogen hangt, aynet , m. Ronde — van
eene wagenlacider, roulon, tn.
Spijs, yr. hetgene door iemand gegeten wordt
en, batten den drank , tot voedfel dient,
eetwaar, aliment. m. nourriture, f,, manger, mets, fie voor dieren: Vpeder,
Voedfel. Eene fnippenpastij is eene goede
un pate de becasse est un bon manger.
De fpijzen opzetten , servir les wets. thtgezochte fpijzen, des mets exquis , tn. pl..
— gebruiken, prendoa de la nourriture,
manger. Leer over de voedende fpijzen,
(dat is jets,
sitologie; fig. Dat is mijne
,
waarvan ik houd,) c'est ce que
zie Spr. w. Verandering van —
doet eten, changement de cotbillon fait appetit de pain Unit.
Spijsbereider, m. iemand, welke de fpijzen
klaar maakt, kok, cuisinier.
Spijsbereidfier, yr. &gene, welke tie fpijzen
klaar maakt, keukenmeid, cuisiniere.
,Spijtbrood, o. bijna, zoo niet geheel veruuderd; zie Masteluin.
Sgsgeregt, o. geregt fpijzen op tafel, service
de table, tn.
SAskarner, y r. kamer, waarin de fpijzen warden bewaard, garde-manger, office ,m.,somtnellerie.
Spijskas, vr. kas, waarin de fpijzen bewaard
worden, dipense, f., garde-manger, an. (op
fchepen ,) route a legumes.
Spijskelcler, m. kelder voor fpijzen, kelder,
waarin men fpijzen bewaart, cellier.
Spijskoek, m. koek , welke tot fpijs dient,
gateau.
Spijskooper, na, iemand, die leveusrAiddeler

S P IJ
bezorg t , fpijsbezorger, pourvoyeur, oarchand do comestibles.
Spijskruid, 0. kruid, die tot fpijs dient; zie
Moeskruid.
Spijsloop, m. buiklOop, diarrhee, f., court
de ventre. — zonder vertering, lienterie ,
Spijsmarkt, yr. markt, waar men fpijzen verkoopt, matche aux denrees ,
Spijsmeester, m. fpijskooper, fpijsbezorger,
proviantmeester, depenseur, pourvoyeur. —,
fchaftmeester, aan het hof, (in de oude
gefch.) dapifer , architriclin. Amt van
den —, dapiferat.
Spijsoffer, o. zeker offer, opoffering, (bij de
oude Joden ,) oblation, f.
Spijsproever, m. proever,, voorproever, icuijer tranchant.
Sksvertering, yr. verterinq der fpijzen in
het dierlijke ligchaam
digestion, coction.
' geneesk.) apepsie,
Gebrekkige —, (in de
cacochylie.
Spijt, yr. leedwezen, verdriet, chagrin, dim , regret creve-coeur, , m. ben vol —
'
over de mislukking;
de mislukking veroorzaakt mij —, le mauvais succes me cause du
depit. Ik heb er geene — van , (het berouwt
mij niet,) je n'en suis pas facia. Ik heb er
opgekropte
— van, fen suis ftiche.
gramfchap, rancune, haine inveteree, f.
tlepit, tn. — al, die het feed is, (ten trots
van elk, die er tegen is ,) en dem de tons
Ceux qui s'y . opposent. In — van , ter
afval van
van, en dem do, malgre.
vlas bij het hekelen van hetzelve,
Spijten, 0. w. (het fpeet, heeft gefpeten),
fpijt of leedwezen veroorzaken , Iced doen,
filcher, causer du d'epit , depiter,, avoir du
regret. Dat fpijt mij , (het doer mij leed,
het ergert mij,) cela me fiche, j'en suis
fiche j'en ai du regret, cela me depite.
Het fpijt mij, dat ik het niet gedaan heb,
je suis !fiche de ne pas l'avoir fait, Het
fpijt mi.] . van u, (ik heb medelijden met u),
fa; pita (le volts. De moeite, die ik gedaan heb, zal mij nice —, je ne regretteral
pus la pestle que j'ai faire.
Spijtig, n. fpijt veroorzakende, reden tot
fpijt gevende, fdcheux, euse, depiaisant ,
e, desagreable. Het is —, (het is jammer,)
c'est dommage. Wat een — toeval, wat is
c'est bier: triste. —, bits, vinnig,
dat
fcherp, arrogant, e, dedaigneux , ease,
ier, ere, aigre, mordant, e, meprisant,
fUwe
dochter is zeer —, eigenzinnig, votrefille
est bier; acaridtre. Iemand een antwoord geven 5 repondre a q. q. d'une maniere didaigneuse. — ,bijw. dedaigneusement , &line maniet e
dedaigneuse, avec dedain, fieretnent, avec
beaucoup de fierti. Iemand—bejegenen, traiter q. q. avec didain. — antwoorden, rdtondre d'une maniere dedaigneuse, mordante.
SpLitigheid, vr. hoedanigheid van hetgenefpijt
verwekt , qualite de ce qui est fticheux, (f.
deplaisir, disagrement, bitshei I ,
trotschheid, vinnigheid, arrogance, f dedamn, rnepris , forte, humeur dgaigneuse.
Zij mishaagt door hare —, elle diplait par
sa fierte, par son arrogance.
Spijtiglijk, bijw. bits, vinnig , vinniglijk ; zie
Spij tig 'bijw.
Spijzegek, m. die van eene fpijs zeer veel
Londt, opsomane.
Spijzen, o. w. (ik fpijsde , heb gefpijsd),
ipijs gebruiken , eten, inaaltijd houden,
(wanneer het ook zij), diner, souper ,faire
tin repas, prendre un repas, manger. flij
fpijst des middags in eaten ortlinaris,
no
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drie mode fpillen op een zilveren veld , it
ne chez ten restaurateur. 1k fpijs morgen
ports d'argent ei trots fades tie gueules. Zie
avond bij mijnen broeder, fa .souperai deook Stijl.
main chez mon frere. , 13. w. van fpijze
voorzien, voeden, te eten geven, traiter, Spilbedde, vr. fpilfpoor o. (fcheepsw.) tegenkiel
der f il carlingue de cabestan, f.
donner â manger , a nourrir, alimenter. Ztj
— zich enkel met brood, ils ne mangent Spilboom, m. (fcheepsw.) barre de cabestan,
f: levier de vireveau, m. —, fpindelboom,
que du pain.
(in de uatuurl. gefch.) zeker plantgewas, faSpijzigen, b. w. (ik fpijzigde, heb gefpijsafe.
zigd), van fpijs voorzien, fpiizen, te eten
n
ngurrir, dewier a man- Spilboor, vr. zekere boor, drilboor, fbret ,tn.
geven, entreteir,
ger. De armen en hongerigen nourrir Spilderbeen, o. dun been ; zie Spillebeen.
Spilgat, o. (fcheepsw.) amolette, amelote, de
les pauvres et ceux qui manquent de pain.
cabestan, f.
Spijziging , yr. het fpuzigen , action de flourSpilhoofclie , o. verkleinw. (fcheepsw.) hoofdje
r:r,, d'entretenir.
van de fpil , pomme de pavilion, f.
Spijzing, vr. het fpijzen, action de diner, de
Spillebeen , 0. fpilderbeen, dun been, meestat
souper. —; zie Spijziging.
enkel in hec meervoud, fpillebeenen, jamSpikkel , m. fprenkel , vlekje , waarmede lets
bes de fuseaux , f, pl. —, m. en vr. lemand,
befprenkeld , petite tache, moucheture,
die
fpillebeenen heeft, personne qui a der
bariolure , f:
jambes de fuseaux , 1.
Spikkelachtig, b. n. gefpikkeld , on pen taSpillebeenen, o. w. (rit fpillebeende , heb gem
cheti, e.
fpillebeend) , fpartelbeenen , gambilier ,
Spikkelen, b. w. (ik fpikkelde, heb gefpikmettre les jambes deca et delà.
keld), met fpikkels befprenkelen , befpikkelen , tacheter, moucheter, marqueter, ta- Spillen, b. w. (ik fpilde , heb gefpild), yenfpillen,, verkwisten, dissiper, gaspiller, develer. Deze boeksn moeten op fri6e gefpikement. Hij heeft veel aan dac
penser inutil
keld worden , ces /lyres doivent are tachewerk gefpild, (veel daaraan nutteloos to
tes sur tranche, sur mange. Eene tulp die
koate gelegd) cot ouvrage lit a coUtd de
met verfcheidene kleuren is gefpikkeld, une
grandes sommes d'argent.
tulipe marquetee de plusieurs couleurs. Gefpikkeld papier , du papier mouchete; fig. Spilkoning, m. (fcheepsw) 'niche decabestan, f.
Het is een gefprikkelde vogel (het is ie- Spilkop , in. ( fcheepsw.) chapeau , tambour, m.
tete de cabestan, f.
mand, die veel aanftoot te verduren heeft) ,
Spilpal , m. (fcheepsw.) linguet.
c'est le souffre-malheur.
Spilpan, yr. (fcheepsw.) saucier de cabestan ,tn.
met vele fpikkels, tachete
Spikkelig, b.
e, marquetd, e. mouchete, e. Eene gefpik- Spiliewervel, m. wervel eener fpil„, peson de
fuseau.
kelde huid, une peau tachetee.
Spikkeling, vr. het fpikkelen, action de ta- Sprlpenning, m. en vr. kwistgeld, doorbrenger of doorbrengfter, prodigue, homme procheter, de tnoucheter, de marque,ter, ravedigue, tn. femme prodigue, f: deponsser,
lure. De — van deze tijgerhuid is zeer
m. &pens:We, f:
fchoon, la tavelure de cette peau de tigre
Spilplaat, yr. waarin de hang eener deur
est tres belle ; — (bij de valk) maillute.
draait , crapaudine.
Spikfpeldernieuw , fpikfplinternieuw, b. n.;
Spilvormig, b. n. fusiforme.
zie Speldernieuw.
Spit, yr. een gefpitst houtje, flaafje of Spilziek, b. n. fprIzuchtig, verkwistend, verfpillend , prodigue , ddpensier,, ere.
itaakje, dat men, v6Or de uitvinding en
invoering der eigenlijke fpinnewielen, in Spilzucht, vr. zucht tot verkwisting, prodigalite , gosh pour (la ddpense, m.
de hand rondclraaide, om den draad daarop
te doen loopen, fuseau, no. —, pin in Spilzuchtig, b. n. fpilziek, verkwistend; zie
Spilziek.
eenen klos, fer ou Pon met la bobine d'un
roues, tn. —, pen, waarop sets draait, pi. Spin, vr.' zeker ongevleugeld infect met ache
pooten , ache oogen en wratten aan het achvot, atbre, baton, m.; — in een uurterlijf, waarujt het de webbe fpint, fpinnewerk (bij horol. rn.) atbre, m. tige,
kop , araignee. Huis—, araignee domestiarbre de meuie. fig.
van eenen
que. Turn—, araignee des jardins. KelDat is cde waarop alles draait, (dat
der—, araignee noire des caves. Water-- e
is de beweegoorzaak van alles) c'est le piaraignee aquatique on d'eau. Zee—, armvot sur lequel toute l'affaire• bourne. —,
gnee de men; fig. Zoo boos ale eene —, zoo
( fcheepsw. ) om het anker op te winders, windnijdig als eene -, fort fdche, e.
boven- en oncier- , cubesas , cabestan, m.
halen, Spinaal , o. zeker fchoenmakersgaren, pekdraad ,
tan double, m.,- De boomer'
ligneul , chegros, m.
degarnir le cabestan. — met halve boomen,
— of Spinachtig, b. n. naar eene fpin gelijkende,
cabestan a l'anglaise ,
engelfche
qui ressemble 4 one araignee, d'araignee.
rol van een windas om op se hijfchen, treuil,
—, muis cm den kabeling, fusee de tourne- Spinazie, yr. plant, welker bladen ale moeskruid gebruikt warden, epinards, tn. pl.
vire.Losfe —, vindas,m. De — klaar waken om
te wenden , garnir le cabestan. De — met den Spinaziebed , o. bed met fpinazie , carreau
d'epinards , m.
pal vastmaken , mettle le linguet. Met de
flraffen , envoyer au cabestan. — van eenen Spinaziezaad, o. zaad van fpinazie, grain
d'epinards, f.
windwijzer, fer de girouette, m. verge de
girouette, f. — eener draaibas, clef de Spinbaar, b. n. dat gefponnen kan worden,textile.
per'rier; ijzeren — aan i een. weversfpoel , Spindbrood, 0. brood, dat men aan de armert
uitdeelt, pain de charitd, pain qu'on dit.
fuservle.
fchroef eener pers, vis de
tribue aux pauvres,. o.
presse , f.
Itander van eene wenteltrap,
noyau, 171. vis, f. —, halm eener korenaar, Spinde , vr. fpijskas , broodkas, de_pense, f.
garde-manger, tn.
zeker flag van flekelhoren,fotige, f.
seau, —, a an eenen molen , arbre ,m. — Spindelboom; zie Spilboom.
aan eerie deur, die zich in de fpilplaat Spinden, b. w. fpenden, (ik fpindde, heb gefpind), (verouci.) uitreiAeu a ilitikeleip, dis.
draait, piron,en. (iii de wapenk.) Hij voert
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tribtier des comestibles, (du pain, de la viande, ek.)
Spinding, yr. bet fpinden , action de distribuer (des comestibles) distribution.
Spindfoep , yr. foep, welke voor behoeftigen
gekookt en onder hen uitgedeeld wordt,
soupe de charitd.
Spindltuk , o. flak vleesch of brood, dat aan
de armen worth uitgedeeld, pain de chariti, m. viande de charitd, f.
Spinet, o. zeker flag van kiavier, dpinette , I
Spinfabrijk; zle Spinnerij.
Spinhuis, o. eigenlijk een huis, waar gefponnen worth, maison ou Pon file, filerie, f.
—, inzonderheid tucht- of verbeterhuis,
waar de opgeflotenen voor den kost moeten
werken, hoofdzakelijk fpinnen ; verbeterhuis, maison de correction, maison de detention, maison d'arrdt, maison de force, f.
Spinhuisboef, m. iemand , die in een fpinhuis
is opgefloten, malfaiteur condamnd 4 filer
dans une maison de detention.
Spinhuismoeder, vr. opzienfter in een fpinhuis, supdrieure , directrice ou maitresse d'une maison de correction, etc. Zie Spinhuis.
Spinhuisvader, m. opziener in een fpinhuis,
supdrieur, directeur ou mai:re d'une maison
de correction, etc. Zie Spinhuis.
Spinmachine, yr. jenny.
Spinnedooder, in. zeker diertje , fluipwesp,
mouche ichneumone, f.
Spinnejager, m. zekere langharige bezem, met
,eenen langen fleet, om de fpinnen te vangen of te verjagen, raagbol , raagshoofd,
houssoir. ,
Spinnekop , vr. fpin , araignee; fig. Zij is eene
— van een wijf, zij is eene regte —, (zij
is van eene wrevelige, twistzieke geaardbeid,) c'est une femme fort acatidtre. — in
de Engelfche viag , yak, m.
Spinnekopblok, o. (fcheepsw.) hernier, m.
Spinnekruid, o. zeker gewas, antheric, m.
Spinnen, b. w. (ik fpon, heb gefponnen),
draden vormen, filer. Op een wiel —,
filer au rouet. Zijde , wol, vias , hennep —, filer de la sole, de la laine, du
lin, du chanvre. Goed gefponnen vlas, du
lin bias file. Hennep — (om er zeildoek
van te maken,) corder du chanvre. De grove hennep laat zich niet zoo goed — als
de fijne, le gros chanvre ne se corde pas si
bien qua le chanvre Mid; fig. Hij zal daarbij geene zijde —, (dat zal hem geen voordeel
opleveren,) it n'y trouvera pas son profit. Men
zal er nimmer goed garen van —, (men zal
daarvan nimmer iets goeds te voorfchijn zien
komen,) on n'en verra jamais rien qui vaille.
Floers —, (j aloersch of ij verzuchtig zijn, )être
jaloux,étre jalouse.—, wow flaan, vervaardigen , lijndraaijen , corder,,cordager; fig. Zijnen thop—,(naar de galg dingen ,) filer sa
corde. Tabak —, (tabaksbladen in een draaijen ,) corder du tabac. Gefponnen tabak,
stabac fild, cora. Hooi —, (hoot tot gedraaide
bosfen vormen,) corder du foin. —, o. w.
Zich met — onledig houden, filer. De zijwormen —, les vets a soie filent. — , van
katten, wanneer zij een gefnor voortbrengen , (hetwelk naar dat van een fpinnewiel
gelijkt ,) filer, faire le rouet.
Spinnen , o. zie Spinning. Met — den kost
verdienen, gagner sa vie a filer.
Spinner, m, degene, welke fpint, fileur; zie
ook de zamengeflelde woorden Hennepfpinner, Tabaksfpinner,, Vlasfpinner, enz.
Spinnerij, <vr, plaats waar gefpopueu wordt,
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fpinfabrijk , filerie. —, van zijde, filature;
— van hennep, filerie.
Spinnevodde, yr. fchimpnaam van eon flecht
vrouwmensch , guenipe, friponne.
Spinnevoeten , o. w. (ik fpinnevoette , heb
gefpinnevoet), fpartelen, met de voeten,
gehjk een ftervend dier doet , trepigner.
Spinneweb, o. , weeffel eerier fpin, toile d'araignee, f. Spinnewebben, araignees, toiles d'araignees, f. pl. De fyinnewebben
wegragen, titer les araignies, titer les toiles
d'araignees. Vol fpinnewebben, met fpinrag bedekt, arandeux, se.
Spinnewebachtig, b. n. araigneux, se.
Spinnewiel , o. wiel, waarop men fpint, rouet,
rouet 4 filer, m.
Spinning, vr, het fpinnen , action de filer, f.
filage, ns. (van zijde) filature, (van hennep ,) filerie , f. —, action de corder. —,
action de filer , action de faire le roue:.
De — van tabak, le filage du tabac. —, dtat
du vin qui s'epaissit , m.
Spinrag, o. fpinnewebben, toile d'araignee,
f., toiles d'araigndes , araignies, f. pl.
Spinrok , o. bout, waarop het vlas wordt ge*
wooden; zie Spinrokken.
Spinrokken, o. hout, waarop het te fpinnen
vlas, enz. wordt gewonden , quenauille, f.
Klein —, quenouillette , f. Zie ook Rokken.
Spinrokkenband, m. (bij de fpinners,) chambriere , f
Spinrokkenvol, o. quenouillee, f.
Spinsbek, o. bekend metaal, tombac , similar,
m. Zeer fijn —, pinche-bec, m.
Spinfel, o, hetgene gefponnen wordt of is,
ce qui a ef,te file, tn. filure, f.
Spinfler,, yr. degene, welke fpint , fileuse, ftland:We , les soeurs filandieres, (les parques) de fchikgodinnen , (in de godenleer).
Spinflok, in. flok van het rokken, bdton de
la quenouille. —, rokken; zie Spinrokken.
Spint, o. het wit van het hoot, onmiddellijk
onder den-bast , aubier , aubour, ns.
Spint, o. zekere maat, vierde van een (oud)
fchepel, picotin, spins, m.
Spintachtig, b. n. naar fpint gelijkende, qui
ressemble a l'aubier.
Spinter, o. zekere mijnfbf, spinthere, In.
Spintig, b. u. veel fpint hebbende , qui a
beaucoup d'aubier. Dat hout is zeer —, ce
bois a beaucoup d'aubier.
Spintigheid, yr. hoedanigheid van hout, dat
veel fpint heeft, qualitd du bois qui a beaucoup d'aubier.
Spinvodde, yr. gemeen vrouwmensch, gemeen
wijf; zie Spinnevodde.
Spinvoeten, o. w. (ik fpinvoette, heb gefpin•
voet); zie Spinnevoeten.
Spinzijde, yr. zijde om te fpinnen, Sao &filer.
Spion, m. fpie, befpieder, verfpieder, espion.
— der politie, mouchard. —, zekere bond;
zie Speurhond. — , zekere fpiegel buiten
aan het verifier, om daarin te kunnen zien,
wat er op flraat omgaat, miroir du dehors
des fenétres.
Spionneren, o. w. (ik fpionneerde , heb.ge.
fpionneerd), (ond. woord ,) als fpion dienen , faire le métier d'espion, espionner,
dpier.
Spionnetje, o, verkl. w. van Spion, vooral in
laathe beteekenis ; zie Spion.
Spiraallijn , yr. (in de meetk.) fpiraalvormige
lijn, flakkelijn, krullijn, spirale, spire.
Spiraalveer, yr. fpiraalvormige veer, ressorS
spsral, tn.
Spiraalvormig, b. n.flakvormig, spiral, e.
Kesel— of flakvormig, turbine, e. Spiraal.
vor-
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vormige veriteende fchelpen tirbinites ,
Spiritus, m, (ond. woord in de fcheikunde),esprit; zie Geest.
Spit, o. (meerv. fpeten ,) een bekend, fpits
kenkentuig, waaraais men vleesch en andere
dingen braadt , broche, Aan het — fleken , mettre en broche , mettre a la broche.
Het ,— in de asch wenden, (de zaak bederven, verbrodden , ) gdter Paffaire. —,
zekere pijn in den rug cif in de lendenen ,
douleur atht reins, (bij de geneesk.) heupjicht, lendenpijn, goutte sciatique , fi —, diepte eener fchop bij het graven, profondeur
d'une biche,
Spitaal, m. anguille a la brochette, f.
spitdraaijer, m. degene , welke het fpit draait ,
tourne-broche.
Spithert, o. herr, dat nog geene volflagene
horens heeft, jong herr, daguet, tn.
Spitje, o. petite broche , brochette, f.
Spits, b. n. fcherp gepunt, puntig, in eene
fcherpe punt uitluopende, pointu, e. aigu ,
e. Een fpitfe hoed, (een punthoek, fuikerbroodje) un chapeau pointu. Een fpitfe
neus, (een puntige neus), un nez potntu.
Eene fpitfe kin, (eene puntige of fcherpe
kin), on menton pointu; fig. fcherpzinnig,
yernuftig, ingenseux , euse.
bits, vinnig, caustique, arrogant, e. ptquant , e. mordant, e. insolent, e. Een —
antwoord, une reponse piquante. —, bijw.
puntig, fcherp, en pointe. — toeloopen , se
tertniner en potnte, aller en dos d'eine , etre
en dos d'dne. — houwen, tallier en pointe.
— maken, rendre pointu, e. aiguiser; zie
Spitfen.
Spits, yr. punt, pointe , f. fig. Door het —
biiten, het — afbijten , (het grootfie gevaar bij eene onderneming op zich nemen),
essuyer le plus grand feu, etc. hasarder le plus.
Het — bieden ,(de punt bieden , tegenfland
bieden), faire face 4, s'opposer a —, yr.
punt , puntige top, fcherpte ,pointe , f. bout
pointu, bout, m. De — van eenen toren,
le haut d'une tour , la fliche. ,De — van
eenen berg, (de top van eenen berg, de
bergtop), le haut, la pointe, le sommet
d'une montagne. — van eenen gevel (bij de
timmerl.)poinron,
eener galei (fcheepsw.
faille-mer; zie Schegge.
voorhoede van
een leger, tete, als zich aan de —
len . (zich aan het hoofd van het leger
Ilellen ), se mettre el la tete (de Parmee).
gedenknaald, gedenkzuil obilisque.
Spitsachtig, b. n. eenigzins fpits , een weinig
fpits, puntig , un pea pointu,e.unpeu alga,
e.
pijlvormig, cuspide, e.
Spitsbaard, m. man met eenen fpitfen baard,
homme qui a la barbe en pointe.
Spitsboef, m. een boef die op allerlei looze
fireken afgerigt is, filou, trompeur, fourbe,
larron , voleur.
Spitsboor, vr. zekere boor, (bij wagenmakers) amorcoir,m. fraise, f.— (bij de fpeldem.) boutereau , tn.
Spitsbroeder, m. een krijgsmakker, krUgsgezel, camarade de guerre.
Spitfel, o. patroon voor fpeldenwerkfters ,patron sur sequel on fait de la dentelle,
Spitfen , b. w. (ik fpitfe, heb gefpitst), fcherp,
gepunt makers,p.unten , fcherpen , rendre
pointu , e. asgutser demaigrir. Eenen
paal — , faire tone polite a un pica, demaigrir un plea; fig. De ooren —, (de
ooren opfteken, van paarden, honden, en
dergelijke) , dresser les oreilks, chaavir
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let °railer. Zich op iets
( op jets hopen), s'attendre a q. ch. a ye fore; (-that
op lets maken) compter S Ur q. ch.;
(jets vurig verlangen ), desirer ardemment
q. ch. (zich op iets toeleggen, waarvoor
men ook zegt) zijn brein op iets s'aiguiser Pesprit pour q. ch., s'appliquer biers
a q. ch. —, zekere firaf bij de Turken ; zie
Spiefen.
Spitsheid, yr. hoedanigheid van lets, dat fpits
is, itat pointu, m. qualite de ce qui est
pointu, e; fig. Schranderheid, ingenuite.
fputigheid, arrogance.
Spitshoofd , m. en vr. iemand i welke
fpits hoofd heeft, personae qui a la tits
pointue, personae a tete pointue.
Spitfig, b, n, fpits, puntig, pointu; e. —,
vele fpitfen hebbende , met vele fpitfen, qui
a beaucoup de pointes, a plusieurs pointes.
Spitskin , m. en yr. menton pointu, en. —,
perfoon, met eene fpitfe kin , personae qui
a le mentonpointu , f. fain. menton de galoche.
Spitskop , m. en yr. fpitshoofd, personne qui
a la tete pointue,
zie Spitshoofd.
Spitsmuis, vr. zekere muss met een lang en
fpits fnuitje , musaraigne.
Spitsneus , m. nezpointu, degene, welke eener
fpitfen neus heeft, perfoon met eenen fpit.
fen neus, personne qui a le nez pointu, f.
Spitspaal, m. bij de Turken, pal.
Spitsregt , b. n. geheel regt, tout droit , e.
Spitsroede, yr. een dun en fpits rijsje, waarmede eertijds de foldaten geifraft werden,baguette, houssine , verge. Door de fpitsroeden loopen , passer par les baguettes;
fig. (duchtig gehekeld worden), etre cen.
sure, e. etre fort rdprimande, e. recevoir
tine mercuriale. Eenen deferteur door do
fpicsroeden laten loopen, faire passer us
deserteur par les baguettes. —, voor de
kleppejagt, tourtoire.
Spitstoeloopend b. n. mucroui , ,spinescent , a.
Een — blad, une feuille mucrouie ou spinescente.
Spitsvindig , b. n. fpitsvinnig, fpitsvondig,
fcherpzinnig in het beramen van looze vonden , fin, e. raffine , e. piquant, e. pine..
trent, e. subtil, e. argutteux , euse. Eene
fpitsvindige vraag, une question argutieuse.
bijw. finement, subtilement , etc.
Spitsvindigheid, yr. fpitsvinnigheid, fcherpzin.
nigheid in het beramen van looze vonden, subtiltte,finesse,argutie,penetration,pointille.
Spitsvindiglijk , bijw. fpitsvondiglijk, fpitsvinniglijk; zie Spitsvindig, bijw.
Spitsvinnig, b. n. fpitsvindig, fpitsvondig;
zie Spitsvindig.
Spitsvinnigheid, vr. fpitsvindigheid, fpitsvondigheid ; zie Spitsvindigheid.
Spitsvinniglijk , bijw. feitsvindiglijk, fpitsvondiglijk; zie Spicsvindig, bijw.
Spitsvondig, b. n. fpitsvindig, fpitsvinnig; zie
Spitsvindig.
Spitsvondigheid, vr. fpitsvindigheid, fpitsvinnigheid; zie Spitsvindigheid.
Spitsvondiglijk, bijw. fpitsvindiglijk, fpitsvinzie Spitsvindiglijk.
Spitszinnig, b. n. fcherpzinnig, fchrander ; zie
Scherpzilrig.
Spicszinnigheid, yr. fcheryzinnigheid, fchranderheid; zie Scherpzinnigheid.
Spitszinniglijk, bijw. fcherpzinniglijk , fchranderlijk; zie Scherpzinniglijk.
Spitten, b. w. (ik fpittede , heb gefpit), met
een fpits of fcherptoeloopend werktuig, fpade , opdelven, bicher, remuer (la terre)
aver arse beche , creaser 11118C 'rose beck.,
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fouir. Den grond —, de aarde —, bother feat, son cheval se mit tin chicot dans le
la terre. Boter —, (boter met een zooge- pied. Een — van een gebreken been , tins
lioemd boterfpaantje uit een vat, enz. iteesquille ; fpr. w. Den — in eens anders oog
zien, en niet den balk in zip eigen, (van
ken,) tirer du beurre d'un tonneau avec une
een' ander' de geringfte gebreken zien, en
spatule. Iemand aan lets —, (hem aan iets fievoor zijne eigene, veel grootere , blind zip ,)
lien ,) enferrer ou embrocher q. q. Zie Spitfen.
voir une paille dans l'oeil de son pi ochain,
Spitter, m. een man, die fpit, delft, delmais ne pas yoir tine poutre dans le sien.
ver, celul qui biche , qui fruit.
Spitting, yr. het fpitten , opgraving, action Splinterbreuk , yr. fplinterige breuk , (bij
wondheelers,) fracture pleine d'esquilles. —
de becher, etc. fouissement, tn.; zie Spitten,
der herfenpan, impaction.
epitvarken, o. fpeenvarken aan het fpit gebraSplinteren , b. w. (ik fplinterde , heb gefplinden , cochon de laic rilti a la broche, m.
terd), in fi)linters breken of flaan, couper,
Spleet, verl. t. van Splijten.
Spleet, yr. eene opening, welke door fplijten
fendre, rompre briser par &kits , etc.
—, 0. w. fplinters van zich geven, s'eclaontflaan is, fence, crevasse. Er lumen fpleter, se briser par &lats.
ten in den muur, de muur begint fpleten te
krijgen, it se fait'des crevasses au mur. Er Splinterig, b. n. vol fplinters, plein, e, d'iclans , etc. Zie Splinter. —, ligt fplintezijn fpleten in deze deur, deze deur is vol
rend , qui est sujet, te s'dolater , (van
fpleten, it y a des fences a cetteporte. Door
metalen ,) broos, aigre.
eene kijken, gluren, regatder ei to-avers
tine fence, au g ravers d'une fente. —, in Splinternetten, 0. meerv. (fcheepsw.) filets
d'dclats, m. pl.
eene pen, fence. Er is geene goede — in
deze pen, de — dezer pen is niet goed, Splintaernieuw, b. n. fpeldernieuw, fpikfpella fence de cette plume ne vaut rien. Lie deifnieuw; zie Speldernienw.
Scheur. —, in het fchaamdeel , la Splinterswuze , b. n. en bijw. bij fplinters,
in fplinters, par &lats.
• grand fence , fence de la partie honteuse.
Spfeetbreuk ? yr. beenbreuk in de lengte , _frac- Splintertang, yr. fplintertrekker , (bij wond.
heelers), tang om fplinters uit te halen,
ture longitudinale. Haar—, (in platte beenacanthabole, vi.
deren,) trichisme, m.
Splintgat, o. (fcheepsw.) trou de goupille , m„
Spleetveer; zie Splits.
Spletig, b. n. vol. fpleten , plein, e, de cre- Split, y r. fplitgat, opening, welke de vrou.
wen in de rokken laten , ouverture de _lupe, f.
vasses, plein, e, de fences, crevasse, e.
Splijten, b. w. (ik fpleet, heb gefpleten), in Splits, yr. een gefpleten of dubbel zamenge.
flagen ijzer, dat men door de gaten van
tie lengte van een doen fpringen, fendre.
ijzeren bouten fteekt, clavette.
Eene pen —, (eene fpleet in eene pen maken, fendreune plume. —, o. w. (met Splitfen , b. w. (ik fplitfle, hebgefplitst), de
draden, waaruit een dik touw beflaat,
zijn,) in de lengte van een fpringen, se fendraaijen , detordte,
&corder. Een
dre, se crevasser, s'entr' ouvrir. De aarde
&corder une corde. Een' ouden
touw
fplijt van de hitte, /a terre se fend de chakabel &corder un vieux able. — , de
leur. In tweeen —, se fendre en deux. Dit
gefplitfle einden van een kabeltauw in ellout fplijt ligt, ce bois se fend aisiment.
kander vastmaken, ajuster, dpisser. Een
Een gefpleten boom un arbre fourchu.
touw
afuster ou dpisser une corde, an
Een viervoetig dier met gefpletene pooten,
cable. —, fmaldeelen verdeelen,. een lot
Ilaauwen, un quadrupede pieds fourchus,
diviser.
in eene loterij
(in de nat. gefch.) De katten, de honden ,
enz. zijn dieren, die gefpletene klaauwen Splitfer, m. onder-collecteur eener loterij ,
die de loten fplitst in onderdeelen, souslebben, les chats, ks chiens, etc. sont des
collecteur d'une loterie.
animaux fissipedes.
Splitsgang,
(fcheepsw.) in den boeg , aan
Spliithout , 0. ; zie Wig.
den voorfleven van een fchip, barbs, f.
Splijting, yr. het fplijten, (in eenen bedrijvenden zin,) actionde fendre, (in eenen Splitshoren , m. fplitsijzer , werktuig hetwelk
bij het fplitfen van touw gebezigd wordt,
onzijdigen zin,) action de ,se fendre.
aguillos , dpissoir.
Splijtmijte, m. en vr. degene, welke de allergeringfie foort van munt zoekt te fplij- Splitfing, yr. action de ditordre, de &corder;
(fcheepsw.) action d'ipipzie Sp, litfen.
ten, fplijtpenning, geldgierige fchraper,
ser, epissure, f:, avuste, ajuste;
acavare, m. personae avaricieuse, homme
diviser, division.
tion
avaricieux, m. femme avaricieuse, f. Zie
Splitsruiter,
in.
(in
den
gemeenzamen
fpreekavaricieuse,
f.
Schraper, avaricieux, m.
trant), vrouw te paard, cavaliers, femme
Spli.jtpenning, m. en vr. fplijtmijte, fchraper ;
4 cheval ,
zie Splijtmijte.
Splitstong
, vr. (fcheepsw.) fcherpe einden van
Splint, yr. in de gemeenzame verkeering ,
eenen wimpel of vleugel-, comes de la ban&us, m. pl.
monnaie,
geld, argent ,
derdle d'un mat , de la _flarnme, f. pl.
5dat meisje
pecune f. Dat meisje heeft
heeft centen, heeft geld,is rijk, cette fills Splitsvaantje , 0. vaantje , dat aan het uiteinde
gefplitst is, drapeaux a deux pointes, tn.
a des &us, elle est riche, elle a e quoi.
gefplitst windvaantje , girouette deux
Splinter, m. een klein, langwerpig, fpitfig
pointes , f.
dat van bout, been, enz. affplijt,
(fcheepsw.) gaillarelet.
Splitsvieugel,
icharde , f. Zij 4heeft hem eenen uit den
voet getrokken, elle lui a tire tine echarde Splitten, b. w. (ik fplitte, heb gefplit); zie
Splitfen en Splijten. eene fpleet (elders
du pied. Hij heeft eenen — in den voet gefplits genoemd) in eene pen maken, fendre.
lui • est entre une &hard° dans
kregen ,
Spoed,
m. haast, fnelheid, voortgang van zaafgebroken
fluk
hout,
fpaander
le pied.
, diligence, hate, promptitude, cileriken
van gefpleten hout , enz. eclat, chicot ,
, f. Met alien Mogelijken avec. saute
&II. Zijne lans vloog in duizend fplinalbite possible; fpr. w.• Hoe, meerder haast ,
ters, sa lance vola en mills eclats. Toen
paard
hoe minder—, plus on se ha te tnoins on4yanhij door het bosch -reed , trad
Haastigen — it zelden goed pressont trop
eenen — in den poot, en possotiP par la
I Mt>
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Papilla on la peril. Met
bijw. (ijlings)
zie Spoedig, bijw. maken, faire dillge, nce , se depecher, se hdter. IVIaak —, dipechez-vous.
Spoeden, - o. w. (ik fpoedde, heb gefpoed),
vorderen , voortgang hebben, avancer , pros, reussir. Dar werk fpoedt weinig,
perer,
cet ouvrage n'avance guere.
zich
wederk. w. (haast maken, zich haasten , voortgang maken ,) se depecher, se
hdter, faire diligence. Gij moet u — (reppen), indien gij er van daag wilt aankomen,
sl faut faire diligence, si vpus voulez y arriver aujourd'hui. Zich ergens heen —,
(zich mec fpoed ergens heen begeven ,) se
rendre a q. lieu avec celerite.
Spoedig, b. n. met fpoed, haastig, gezwind,
vlug , prompt, e, vi f, ve,,agile , vite, expartly, ve. Geef mij een — antwoord , faites-mai une prompte reponse. Len —, fnelwerkend middel, un moyen expeditif.
bijw. met fpoed, promptement, vite, vitement, en hate , en diligence , tilt, avec vitesse ,
en toute hate. Ten fpoedigflen , au plus vite.
Spoedigen , b. w. (ik fpoedigde, heb gefpoedigd); zie Befpoedigen.
Spoedigheid, yr. haast, promptitude, celerite, diligence.
Spoediglijk, bijw. fpoedig, met fpoed; zie
Spoedig, bijw.
Spoeijen, b. en o. w. (ik fpoeide, heb en ben
gefpoeld); zie Spoeden.
Spoel, y r. eertijds buis , goot , om water door
te fpoelen of te laten loopen ; thans klos
van een fpinnewiel of weversklos, (bij wevers,) waarop het garen wordt gewonden ,
dat, in de fchietfpoel gedaan , tot inflag voor het weeffel flrekt, weversfpoel,
epoulin on epokt, m. Riet— , (bij banketb.)
sepoule. (bij wevers,) het werk, waarmede zij het voor inilag beflemde garen
door de fchering fchieten, navette; zie
Schietfpoel. Zie ook Klos, Garenklos. Dikke en korte
waarmede men de. zijde
wine, rocket, tn.
Spoelbak,
bak, waarin glazen, enz. worden gefpoeld, cuvette a rincer, cuveats
rincer, 7n. —, (bij papierm.) rinpoir.
Spoelen, b. w. (ik fpoelde, heb gefpoeld),
(bij wevers), het garen op de fpoelen,
klosfen winden; (zie Spoel in de 2. beteekenis,) bobiner, mettre (le fil) en bobines
vu sur les dioulins, divider du sur les
bobines, sur les epoulins ou epolets. —,
charger les epoulins. Den inflag —, doorfchieten, tramer.
Spoelen , 0. w. (ik fpoelde, ben gefpoeld),
vloeijen, couler. —, (met Hebben,) van
yloeilloffen, eene rigting hebben, loopen,
vloeijen, als: De river fpoelt langs de
muren , (de rivier befpoelt de muren,
vloeit langs de muren,) der clad, le
fleuve lave les murs de la ville , le fleuve
baigne les tnurs de la ville. —, b. w. reinigen , door jets in water heen en weer te
bewegen, of door in water over te gieten,
rincer, laver. De wol, het laken (het
vet uitfpoelen,) degraisser,, degorger, la
lame. Het linnen
guier ou aigayer le
linge. Eene ftof, doek, in water uit—,
ebrouer. De glazen
rincer les verres,
(veroud.) fringuer les verres. Den mond
, rincer sa bouche, se rincer la bouche;
fig. Iemand de voeten (iemand in het
water gooijen ,) jeter q. q. dans Peau. De
keel —, (de keel bevochtigen, drinken ,)
arroser ou humecter la gorge , hire.
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fpoelende vvegnemen, als : De firma heeft
de vruchtbare aarde van de velden gefpoeld,
le torrent a degraissi les terns, le torrent
a emportd la terre vegetale des champs. De
zwarigheden van het hart —, (zijn verdriet
met een glas wijn, enz. verdripen,) noyer
son chagrin.
Spoeler, m. (13U wevers,) degene,. welke het
garen op de fpoelen maakt, celui qui bobine, dpoulleur.
Spoeling, yr. het fpoelen, action de laver, de
rincer, vocht, waarmede iets uitgefpoeld won't, lavure, rinpure; fpr. w. Vele
varkens inaken eene dunne (wanneer
men vele monden re voeden heeft, kan de
trpijs niet zoo zeer keurig zijn,) quand on
a beaucoup de bouches 4 nourrtr, les vats
ne peuvent pas etre tres-exquis.
Spoelingbak , m. bak, waarin men de fpoeling
doet , auge 04 Pon met la lavure (le mare do
bled) pour engraisser les cochons .,. f: etc.
Spoelingboer, m. boer, welke z ij ne yarkens
met fpoeling mese, paysan qui engraisse set
cochons avec de la lavure , (avec du marc
de bled).
Spoelingpomp, yr. pomp, waarmede men de
fpoeling in de vaten werkt , pompe h lavure.
Spoelingfehuit, y r. fchuit ter vervoering van
fpoeling tot mesting van varkens en ook
koeijen, bateau pour transporter la lavure,
(le mare de bled,) m.
Spoelingfpek , o. fpelt, van varkens , die met
fpoeling gemest zijn, lard d'un cochon engraisse avec de la lavure.
Spoelington, yr. fpoelingvat, ton of vat waarin de fpoeling worth gedaan, tonneau 4 lavure , au mare de bled, m.
Spoelingwijn, m. fpoelmjn, flechte
n; tie
Spoelwijn.
Spoelkorn, yr. kom, om de kopjes in te wasfchen , jatte pour laver les tassel.
Spoelrad, o. rad van een fpoelw01,. roust, m.
zie Spoelwiel.
Spoelvarken , o. varken, dat met fpoeling
worth gemest, cochon nourri ou engraisse da
lavure, m.
Spoelvat, o. vat, waarin men glazen, enz.
fpoelt; zie Spoelbak.
Spoelwater, o. water, waarin jets gefpoeld
is, rinpure, lavure, f.
Spoelwiel, o. (bij wevers), wiel, draairad
om het garen te fpoelen , retorsoir, m.
Spoelwijn,
fpoelingwijn, flechte -wijn, na.
wijn na-fpoelfel , rip/:1 m. ripopee., f. Its.
prquette, f fap geperst nit den droesfem der
druiven, buvande,
Spoelworm , m. ingewandsworm , die de gam.
te eener fpoel heeft, ascaride, strangle, tn.
Spog, o. kwijl, fpeekfel, hetgene gefpogen
wordt , crachat, m. salive, f,
Spoken, o. w. (ik fpookte, heb gefpookt),
als een fpook verfchijnen, als een fpook
omwaren , revenir. Hij fpookt, it revient;
fig. Waarom fpookt gib . des morgens zoo,
vroeg? (vvaarom flaat gij des morgens zoo
vroeg op ?) pourquoi vous levez-vous si Mt?
—, (met den onbepaalden derden perfoon.,
als :) Het fpookt in dat huis, (in dat hula
verfchijnt een fpook), it y a un revenant,
des revenants, dans cette maison; fig. Het
fpookt in zijn hoofd, it a le timbre file.
Het fpookt tusfchen man en vrouW, (man
en vrouw leven oneenig) le mart et hi
femme ne s'accordent pas. Het begirt (op
zee) te
(de zee wordt onfluimig, zij
fchuimt ,) la vier devient groom 3 Wootton
tonne.
,tw w w 4
--
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Spoker., tn. Iemand, die fpookt , fpookfel,
fpook, revenant; fig. Iemand die veel gedruisch maakt, heen en weer loopt, homme
qui fait beaucoup de bruit, beaucoup de tapage , qui rode continuellement , qui tracasse.
Spokerij, y r. het fpoken, apparitiob de spectres, etc. f. fig. gedruisch, leven, getter,
rumoer, geraas; zie deze woorden.
Spon, yeti. t. van Spinnen.
Sponboor, yr. bondonniet e.
Spon, yr. flop waarmede het gat midden in
een vat gefloten words, bondon, m.
of tap' aan de fchietplank van zoutputten,
(bij de zoutz.) vertelle, f.; zie ook Tap,
Stop.
Spondeils, m. oud woord (in de dichtk.) voet
van een gr. of lat. vers, van twee lange
lettergrepen, spondee. Dubbele —,dispondie.Sponde , yr. bedflede ; en inzonderheid de voorkant, (bedfponde) devant, bord du lit. m.
—, van een raam, coulisse.
Spongat, o. gat, waarin men de_ fpon fleekt,
fpon, trou du bondon, m. bonde, f.
Spongie , yr. (AANM. Men gebruikt dat woord
hedendaags, ten mince in de fchrijftaal,
zelden weer, en bedient zich daarvoor van
spons); zie Spons.
Sponmes , o. zeker mes der kuipers, aissette,
alsseau,
Sponning, yr. groeve, waarin iets fluit, feuillure. —, inzonderheid (bij kuipers) groeye in de duigen van een vat , waarin de
bodem fluit , rainure ; zie ook Gergel. —,
groef (bij horol.mak.) waarin het horologieglas fiuit drageoire. — (fcheepsw.) langs
de kiel , voor- en achterfieven van een fchip
'lb/are, f.
Sponningfchaaf, yr. fchaaf om fponningen te
maken, guillaume, tn. zie ook Gergelmes.
Spons,. vr. betwelk men vooral bezigt om iets
te reinigen, fpongie, iponge. Met eene
afwasfchen, afvegen, reinigen , fchoonmaken, iponger, nettoyer avec une iponge. —,
Eene teekening \met eene fpons (een fponszakje )nateekenen, aftrekken , calquer an dessin avec line ponce. — of borflel, waarmede
fchoenmakers het leder fmeren, gipon, tn.
Sponsachtig, b. n. naar eene fpons gelijkende
spongieux, euse. De long is —, le poumon
est spongieux; (bij geneesh.) fongueux , se.
fponsachtige uitwasfen van vleesch , excroissances fongueuses. uitwas,(bij wondh.)
fongus , tn.
Sponsachtigheid, y r. hoeclanigheid, van hetgene fponsachtig is, qualsti spongleuse,sponporeusheid, porosite.
giosite.
Sponsblad, o. ponces,
Sponfen, b. w. (ik fponste, heb gefponst),
met eene fpons afwasfchen, reinigen of
fchoon maken , iponger, nettoyer avec line
iponge. (bij teekenaars), eene doorgeitokene teekening met fijn geflampte boutskool wriiven, om ze op iets antlers over te
brengen, poncer ; naar eene fpons teekenen , aftrekken, calquer. Het —, in teekeningen , poneage ou poneaye, tn.
fponsachtig gezwel, tumeur
Sponsgezwel,
spongieuse, f zie Sponsachtig.
Sponfing, yr. bet reinigen met eene fpons,
action d'iponger, action de nettoyer avec
sine iponge. bij teekenaars , het fponien ,
action de ponce'.
Sponsfieen,m. zekere fponsachtige fieen, spon. gift, f.; zie Punnfleen.
Sponszakje, o. zakje, waarin men de boutskool heeft out te fponfen , ponce ,poncette ,f.
Spouturf, yr. zekere vane turf, Welke getre-
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den wordt, et ace de tourbes petitee et prefs
qua carries, de la figure d'un cube deublii.
Spoog, verl. t. van Spugen.
Spook , o. gefpens, eene verfchijnende fchim ,
revenant, spectre ,fantdme , lutin, tn. ICevreesd voor fpoken zijn, bang voor fpoken
wezen, craindre les spectres. —, elke
fchrikbarende geflalte , /aflame, monstre,
tn.; fig. Zij is een leelijk —,(zoo leelijk ale
de nacht), elle est laide comme la nuit.
gedruisch,getier, leven, geraas, bruit,
vacarme, fracas ns. Veel fpooks maken,
(veel leven maken), fait e beaucoup de bruit.
Spookdier, o. (in de nat. hist.) zeker flag van
zcogdieren, wegens deszelfs vervaarlijke
gedaante dus genoemd, maki , tn.
Spookgefchiedenis , vr. verhaal met fpokerijen ,
conte avec beaucoup d'apparitions, tn.
Spookgoden , m. meerv. (in de oude gefchiedenis), larves, f.
waarin het fpookt, maSpookhuis, o.
son eu it vient des revenants, f.
Spookfel, o. fpook , fantime , spectre, esprit,
revenant, in. vaine image qu'on croft var.
Zulke fpookfels kunnen mij Beene vrees aanjagen , de tels fanames ne meefont pas pour.
Spookverfchijning, vr. verfchijning van fpoken, vision, apparition d'esprits. Kunst om
fpoken te doen verfchijnen, door eene foort
van tooverlantaarn, enz. fantomagorie ou
phantasmagoric.
Spoor, yr. prikkel aan den voet eens ruiters,
om zijn paard aan te fporen of te doen
voortgaan , iperon, tn. De fporen aandoen,
chausser les eperons, mettre les iperons. De
fporen afdoen, dichausser les iperons. Een
paard de fporen geven, (een paard met
de fporen voortdrijven,) donner de Piper on ou des iperons d un cheval, diguer
un cheval. Een paard de beide fporen te
gelijk geven , (met de beide fporen te gelijk prikken,) piquer des deux, donner
des deux. Naar de fporen luisteren, (gevoelig voor de fporen zijn,) avoir Piperon
dilicat, obeir d l'dperon. Ijsfpoor, crampon
4 glace , tn.; fig. 1-11.j- moet met harde fporen gereden worden, men moet hemmet
fcherpe fporen rijden , ( men moet hem fireng
behandelen ,) id a besoin d'iperon, it fans
le gouvetner avec rigueur; id fan:- lui donner un coup d'iperon, Zie ook Gefpoord.
prikkel achter aan de pooten van eenen
haan, ergot, ns. Een haan met fp'oren,(een
gefpoorde haan,) un coq iperonni ; fig. Eene
hen met fporen, (een ondeugend wijf,)
une diablesse. —, alles, wat dient, om aan
te prikkelen, aan te fporen, 1peron, aiguil•
ion, m. incitation.
Spoor, o. de indruk, welken een ding bij deszelfs gang maakt, (voetfpoor,) trace, piste , f., vestige, tnaice, m. Het — van het
wild, la trace, les traces, les erres, la foulure, les foulures. Het — van een hert in
kreupelhout, abattute f. (bij jagers,) mevie, f. Dwaling van 'het — van een hert,
Verkeerd--, contre-ongle, tn. Het — van
een wagenrad, wagenipoor, l'orniire,
Weg, dat eene rijtuig maakt, vole, f.
lle Franfche rijtuigen hebben -. het breedfte
—, les voitures de France ont la plus large vole.
Half —Tilden, quarter on cartayer. Iemand op
het —, op de voetfiappen volgen , iemands
volgen , suivre q. q. -01 la trace, 11 la piste
fig. Het — bij ster. zijn, (van den regten
weg afgedwaald zijn,) titre igare , e, se
fourvoyer. Buiten het treden, van het —

raker', (van den regtea weg afdwalen,)
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eigarer. lets op het hebben, (op bet
punt zijn, om iets te vinden,) itre sur le
4point de trouver q. ch. lets op het — komen, op het — van iets komen, (het —
van iets ontdekken ,) decouvrir q. ch. depister. Iemand op hPt — komen, (den weg
vinden, dien semand is inf eflagen,) decal:vrir le chemin qu'a pr is q. q.; fig (remands
oogmerken ontdekken,) deccuvrir les desseins de q. q. —, fig. kenteeken, kenmerk,
dat van sets overblij ft, trace, f., vestige,
bodice, signe, vs. De kunften hebben in
dat land gebloesd , men ziet er nog de fporen van, (men ziet er nog de overblijffels
van ,) les arts ont fleuri en ce pays, it y en
reste encore des traces. Van al hetgeen gib
daar zegt, vindt men niet het geringite — in
de gefchiedenis, de tout ce que vous dites
la sl n'en reste aucune trace, aucun vestige
dans l'histoire. fig. weg, voorbeeld, traces,
f. pl. exemple, modele , no. Het — onzer
voorvaders volgen , suivt e les traces de nos ancities. Katte—, (fcheepsw.)porque,f
Spoorhalk, m. (fcheepsw.) carlingue ouhaylingue de pied de mat, fi
Spoorbij ster,, b. n. het spoor bijiter,, verdwaald ,
qui est egat e, e. fourvoye, e.
Spoorgat, o. (fcheepsw.) van den mast, hambraie, emplanture,
Spoorhaan, m. haan met fporen, coq ergote,
coq eperonne.
Spoorhen, vr. hen met fporen, poule qui a
des ergots, poule eperonnee.
Spoorhond, m. fpeurhond, (zekere jagtbond)
limier.
Spoorloos, b. n. geen fpoor houdende, zich
aan geene regelmaat verbinden, buitenfporig, extravagant, e. deregle, e. Een— gediag , (een ongeregeld gedrag) une conduite extravagante. bijw. Op eene buitenfporige wijze, d'une maniere extravagance,
deregliment, d'une maniere deriglie, extravagamment. zonder eenig teeken achter te laten, sans laisser des traces. — verclwijnen, disparaitre sans laisser des traces,
etc. Pat is — verdwenen, (men vindt daarvan geen fporen sneer) it n'en reste plus de
traces , on Wen voitpoint de traces , de vestiges.
Spoorloosheid, yr. ongeregeldheid, buitenfporigheid , extravagance, f. deriglerment,
exces , no. pl.
Spoormaker, m. werkman, die fporen maakt ,
epet onnier.
Spoomem, m. riem, waarmede de fpoor aan
den voet bevestigd wordt, monture de Piperon, garniture de Peperon, f.
Spoorraadje, 4f radertje van eene fpoor , wearmode ae zijden van het paard worden geprikt, o. noolette, f.
Spoorflag, tn. flag met de fpoor, coup d'yperon; fig. aanfporing, aanporrtng eperon,
aiguillon, encouragement , in. incitation, f.
Ten — veritrekken, een — voor iemand
zip, ten — ciienen, (iemand opwekken ,
aanzetten, aanporren, aanfporen ,) exciter
q. q. animer q. q., encourager q. q.
Spoorflags, bijw. under geftadige fpoorflagen,
en clewij1 deze bet paard doen voortgaan,
fuel, a toute bride, a bride abattue, au
grand galop. — rijden, (met alien mogelijken fpoed rijden ,) alter au grand galop,
courir 4 toute bride, alter a bride abattue.
Sporen, b. w. (ik fpoorde, heb gefpoord),
fpeuren, bemerken, apercevoir, s'apercevoir
de, remarquer, observer. AANMERK. Het,
worth tegenwoordig bijna enkel in zamenaelling gebruikti zie Nafporen Opfporca.

SP0
552.1
Sporen, w. (ik fpoorde, heb gefpoord),
van fporen voorzien, eperonner, chausser
les dperons; van hier: Gefpoord, eperonne,
e. Gelaarsd en gefpoord zijn, (klaar
om te vertrekken ,) étre botte, e, et eperonne, e. — , de fporen geven, donner de
l'eperon , donner des eperons , piquer des
deux. Zie Spoor, ook Aanfporen.
Sporrelig, b. n. krakeelziek, twistgierig, qui
chet che noise , querelleur , euse. Hij is altij d even —, (hij . zoekt altijd twist ,)
cherche toujouts noise. Hij is een mensch,
(hij , is zeer twistziek,) c est un querelleur,
it aime la querelle.
Sporreligheid, yr. krakeelzucht, twistgierigheid , humeur querelleuse.
Sporreling, y r. krakeel, twist, oneenigheid,
noise, querelle, dispute. Er ontflond eene
nteuwe (eene nieuwe oneenigheid,) it
s'eleva une nouvelle dispute.
Sporrie, yr. zeker gewas, gemeenlijk fpurrie
genaamd; zie Spume.
Sport, yr. trede eener ladder, echelon, m.
Eene ladder van vijf en twintig fporten,
une ichelle a vindt-cinq echelons. fpeek
van eenen ftoel, dwarshoutje, welke de flapets van onderen ve,bindt en aan den floe'
ftevigheid geeft, baton, no. — of clwarshout
aan eene wagenladder dpars, travel-re, no.
'
Spot, m. de daad van fpotten,
moquerie,
rision, raillerie, f. Den — met iemand
drijven, (met iemand fpotten, iemand befpotten,) se moquer, se jouer de q. q. Den
— met sets di-liven, (met iets fpotten, iets
tot een voorwerp van befpotting maken,)
3e moquer de q. ch.
voorwerp van befpotting, (objet de) reset ,
Hij is een
— der menfchen, hij is den menfchen ten
, ( hij dient der wereld tot een voorwerp
van befpotting,) it est la risie des hormones, it sett de risie el tout le monde.
Spotachtig, b. n. fpot aanduidende, fpottend,
moqueur,,euse, railleur, euse, satirique,
goguenard, e,.goailleur, euse. Een
gezsgt, (een gezigt, waarop de fpot te lezen
is,) un air moqueur. bijw. op eene
fpottende wijze, met een fpottend gezigt,
d'un air moqueur, par moquerie, par dinsion, dedaigneusement, avec disdain. iemand
aanzien , regarder q. q. d'un air moqueur,
regarder q. q. didaigneusemeat ou avec
detain.
Spotachtigheid, yr. moquerie, raillerie,
persiflage,
Spotboet, m. fpotvagel, fpreeuw, moqueur,
railleur,t bouffon , goguenard ,pasquin, boul:
fon, Hij is zelf een it est lui-meme
un moqueur.
Spotgedicht, o. gedicht, waarin iemand ofiets
befpot worth, vers satirique, sine satire en
vers, satire, f:
Spotgeest,m. zucht tot fpotrernij, fpotzucht,
fpotlust, esprit moqueur, esprit satirique.
Spotgeld, o, fpotprij s, zeer lage prijs,
prix, non-prix,
lets voor een — koo.
pen , (iets fchandekoop hebben,) acheter
sine chose a vii prix. lets voor ten — verkoopen, (iets voor eenen fpotpri j s affiaan,)
laisser ou vendee q. ch. a vil prix. Een —
bieden , (eenen zeer lagen prijs bieeen, als
of het llechts nit fpotternij ware,) otfrir
beaucoup au-dessous de la valeur d'une chose, tnesoffrir. Hij beeft zijn huis voor ten
— (voor een' zeer lagen pals) gekocht,
a achete sa maison a bas, a vii prix.
Spotlijster, yr. foort van fpotvogel, die near
eene lijster gelijkt, est4ce dc =queer.
Www5
Spot?
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Spotlust, m, fpotzucht, fpotgeest, esprit moqueur; zie Spotgeest.
bijnaam, sobriquet.
Spotnaarn,
Spotprij4 , in. fpotgeld, zeer lage prijs, aloof
het fpot ware ; zie Spotgeld.
Spotrede, yr. fpoctende rede , discours
leer, discours satirique, m. Bittere —,
sarcasms, no.
Spotfchrift, o. gefchrift, waarin met iemand
of jets de fpot worth gedreven, satire, f.,
n
Icrit satirique, placard, m. De fpotfchrifte van Boileau, let satires de Boileau. —.
blaauw boekje, pamphlet, m. — bij de
Grieken, sills,
Spotfpreuk, yr. fetrede, discours satirique,
m. Zie Spotternij.
Spottier, vr.degene, welke (gaarne) -fpot,
gausseuse, railleuse,, moqueuse, rieuse.
Spotswijze, bijw. al fpottend, fpottender,
fcnertfender wijze , en raillant, en se moquant , par plaisanterie, ironiquement.
Spottelijk, b. , n. befpottelijk , zot, dwaas,
ridicule, sot, te.
bijw. op eene befpottelijke wijze, d'une rnaniere ridicule. —,
fpottender wijze, satiriquement.
Spotten ,o. w. (ik fpottede , heb gefpot), boerten , fchertfen , fpotternijen voor den dag
brengen of uiten, railler, se railler, se
moquer. Hij fpot met de heiligite dingen ,
(hij drijft met de heiligfte dingen den fpot,)
il se moque , it raille, des chases les plus
saintes. Op eene fijne wijze met iemand
railler finement q., q. God laat niet
met zich on ne se moque point de Dieu.
Met eenen ongelukkige —, insulter a q.
q. dans son maiheur. Men moet met ongelnkkigen niet ne faut point insulter
aux malheureux. Men fpot met mij , on se
moque de moi. Hij fpot flechts, hij zal het
niet does, (hij zegt het flechts uit fpot,)
it ne fait que railler, it ne le fera pas. —,
railfmadelijk tchertfen, als: Met . . .
ler, persiffier,, tourner en ridicule, se mose moquer
quer de. Met Gods woord
de la parole de Dieu.
Spotter , m. boerter, die fpot, tnoqueur,railleur, rieur,, gausseur. befpotter, persiffleur. — met heilige zaken, projimateur;
zie Spotvogel.
Spotternij. , yr. fpotterij, fpotrede, boerterij,
moquerie, raillerie, f , persiflage; bijtende
, brocard, tn.; fam. goguenarderie. Het
is maar — fcherts, kreun er u niet aan,
c'est nose pure plaisanterie , ne vous en fulchez
pas. 1k wil vine fpotternijen niet langer
verdragen , je'ne veux plus souffrir ses railleries ; zie ook Scherts. Hij was aan de
fmaadheden en fpotternijen der foldaten bloatgefteld , it fut exposé aux instate:, et aux
moquertes des, soldats.
fpotter, moqueur, goguenard;
Spotvogel,
zie Spotboef.
Spotwerk, o. fpottenij, fpot, boert, moquerte, raillerie plaisanterie.
Spotwoord, 0. 'fpottend woord, parole satirique, parole qui se dit par railierie,
Spotzacht , b. p. zucht om te fpotten ; zie
Spotlust.
Spoud, Yr. fpouw, fpleet, opfpouwing, fente , gergure , crevasse.
Spouden, b. w. (ik fpoudde, heb gefpoud,)
fplijten, fpalten fendre, ouvrir. - o.
w. (met zijn,) fplijten, van elkander gaan ,
se fendre,, s'ouvrir.
Spouw, yr. fpoud, fpleet, fence, crevasse,
gergure.

Spouwes, b, w. (ikfivuwde, 110 gefponwd),
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fplijten t fparten; zie Spouden.
o. w,
zijn); zie Spouden, o. w.
Spouwen, b. en o, w. (ik fpouwde, heb gefpouwd), fpuwen, fpugen; zie Spuwen.
Spouwertje o. verkleinw. van het ongebruikelijke Spouwer, lekker gebakje, koek van
boterdeeg, sorts de biscuit qu'on fend aidment, gtiteau feuillete, m.
Spouwwafel , m. wafel , die zich laat fpouwen,
fplijten, gaufre qu'on pent fendre.
Spraak, yr. de daad van fprekeu, parler, m.
Het voortbrengen van allerlei geregelde
door eene verfchillende beweging van keel,
tong, lippen en tanden gewijzigde klanken,
en daartut gevormde woorden , door middel
van welke men zijne gewaarwordingen,
denkbeelden enz. aan anderen mededeelt,
parole , fac'ulti tie parlor. Hij ligt buiten
(hij heeft het vermogen verloren om te
fpreken',) il a perdu la parole. God heeft
den mensch de gegeven, Dieu a donne la
parole a l'homme. De — alleen ontbreekt
er aan, (van een wel gelukt beeld fprekende ,) n'y manque que la parole, it ne lui
manque que la parole. —, bijzondere wijze, waarop iemand fpreekt, maniere tie
parler, parole. Zij heeft eene aangename
—, elle a la parole agreable.1k heb haar
aan hare — herkend, je l'ai connue ei sa
parole. Zwaar van — zijn, eene zware —
hebben , (moeijelijk fpreken,) parler avec
tongval, langage, idiome,
peine.
lecte, no. Zijne — verraadt hem, (zijn tongval maakt hem bekend,) on le connait el son
langage. —, hetgene gefproken wordt,
als, De — gaat, (men vertelt, het gerucht
loopt,) on dit, le bruit court ; zie Taal.
Spraakgebruik , o. het gebruik in de fpraak,
usage d'une langue, Het — is de wetgever der talen, l'usage est le legislateur
des langues.
Spraakgeluid, o. geluid der fpraak, accent,
toon, accent , son de voix, m.
Spraakkunde vr, bedrtvenheid in de fpraakkunst ; zie Taalkunde.
Spraakkundig, b. n. bedrevenheid in de fpraakkunst ; zie Taalkundig.
Spraakkunst, yr. de kunst van behoorlijk te
fpreken, grammaire, (art de parler et d'ecrire correctement.) De — veritaan, entendre la grammaire. Eene Fransche (eene
fpraakkunst der Franfche taal , waarin de regelen der Franfche taal geleerd worden,) une
grammaire frangaise, une grammaire de la
langue frangaise.
Spraakkunftenaar of kundige, m. iemand, welke tie fpraakkunst verilaat, grammairiets.
Spraakleer, vr. (nieuw woord) boek, waarin
de regelen eerier taal worden geleerd; zie
het meer gebruikelijke.Spraakkunst.
Spraakmeester, m. welke eene of meer fpraken
(talen) onderwijst ; zie Taalmeester.
Spraakorgaan; zie Spreekwerktuig.
Spraakregt, 0. regt der fpraak, droit grammatical, m.
Spraaktoon , m. toon tier fpraak, accent grammatical , son de la voix,m. prononciation,f.
Spraakvermogen , o. vermogen der fpraak of
om te fpreken, don de la parole, m. facedte tie laparole, parole, f. Het — verliezen, perdre la parole.
Spraakwending, bedraigende, yr. (in de redek.) van eenen redenaar,) commination.
Spraakwerktuig, o. werktuig der fpraak, (zoo
als tong, lippen, gehemelte, keel, tanden, enz.), fpraakorgaan, organe 'de la
voix, m.
Spraak-

Spit
Spraakwijze vi.. wijze van fpreken, tongval,
dialecte,idiome,
i
m.
Spraakzaam , b. n. genegen om met anderen
over voorkomende zaken te fpreken, affable , abotdable, etc. Zij is zeer vriendelijk
en —, elle est fort amicale, accointable et
affable; zie Vriendelijk , Genaakbaar. Spr.
, le yin delie la langue.
w. De win maakt
Spraakzaamheid , yr. genegenheul van eenen
mensch om met anderen over voorkomende
zaken te fpreken, affabilite.
Sprak , veil. t. van Spreken.
Sprake; zie Spraak.
Sprakeloos , b. ,n, buiten fpraak , qui a perdu
la . parole, qui ne pew. parler, muet, te.
Hij was —, sl emit tout anterdit it ne disast mot; —., bijw. sans parler, sans dire
mot, sans voix.
Sprakeloosheid, yr. toefland van iemand, die
fprakeloos is , itoinheid , eta: d'une personne
qui a perdu la palate, mutisme, m. Wegens
— was hij daartoe niet in ftaat, ayant perdu la parole, it ss'en etait pas capable, it
ne pouvait pas le faire parce qu'il avait perdu la parole.
Sprank, vr. fprankel, vonk , etincelle, bluette ; zie deze twee woorden in het Franfche
deel. Er was geen fprankje visor aan den
haard, it n'y avait point de feu dans le foyer.
Sprankelen, o. w. (ik fprankelde, heb gefprankeld), fparkelen, vonkelen 3 zie Sparkelen.
Spree, yr. weinig gebruikelijk; zie het betere
SpSrePer kei.achtig, b. n. gaarne veel fprekende,
qui aime beaucoup d parler.
Spreekachtigheid, yr. zucht om veel te fpreken loquacite.
urt, yr. beurt, om in het openbaar te
Spreekle
fpreken, om eene redevoering te houden ,
tour de faire un discours, one harangue, m.
Spreekgeftoelte , o. geftoelte , waarvan men
tot eene vergadering fpreekt; zie Spreekftoel.
Spreekhoren,
horen of lets dergelijks ter
verfterking der item, fpreektrompet; zie
Spreektrompet. , horen, waarvan doove
lieden zich bedienen, om de geluiden op te
vangen; zie Spreekhorentje.
Spreekhorentje, o. verkleinw. van fpreekhoren. inzonderheid, horentje of lets dergelijks, waarvan doove perfonen zich bedienen , om te beter te hooren , cornet acoustique , m.
Spreekkamer, yr. kamer, welke dient om diegenen te ontvangen, welke ons komen fpreken, parloir, M. (op fchepen)converso, m.
Spreekkamertje, o. verkleinw. van fpreekkamer petit parloir, m.
Spreekmanier,
9
yr. wijze van fpreken, fpreekwijs,
fpreekwijze , maniere de s'exprimer, mantere de parler, expression , phrase, locution.
Verouderde, griekfche
arehdisme, m. Verbloemde, oneigenlijke
metaphore , f. figure, m. Franfche
gallicisme ,m. Duitfche
germanisme, m. Zinfpreukige
verkorte rede, brachylogie. Eene gebruikelijke
une expression usztee.
Spreekftoel, m.; zie Spreekgeftoelte, tribune
aux harangues , f. (AANmnitx.) Een geftoelte, (in kerken) van hetwelk men godsdienftige redevoeringen uitfpreekt, draagt
gemeenlijk den naam van Preekftoel, chaire, f.
Spreektralie , vr. tralie aan een fpreekvertrek ,
inzonderheid in een Unger, grille dans
sin parloir.
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Spreektrant R m. fpreekmanicr, wijze van fpreken ; zie Spreekmanier.
Spreektrompet, yr. eeu trompetvormig inftruwent om zijne Item te verfterken , zoodat
dezelve op eenen grooten afftand kehoord
worde, pot te-voix , m. sarbatane , J.
Spreekvertrek, o. ; zie Spreekkamer.
Spreekwijs, y r. fpreekwkize, wijze van fpreken ; zie Spreekmanier.
Spreekwoord, o. een beknopt figuurlijk gezegde , dat ieder in den mond heeft , en
waaronder geheel lets anders verftaan wordt
dan het fchtint uit te ctrukken, proverbe,
as. sentence, f. Een oud un ancien proverbe. Een lief hebber van fpreekwdorden
zijn, aimer les proverbes; fans. dicton, m.
zinfpreuk , adage, m. De —en van
Erasmus, les adages trErasme.
Spreekwoordelijk , b. n. naar een fpreekwoord
gelijkende, proverbial, e. Eene fpreekwoordelijke uitdrukking, une facon de parler proverbiale. — bijw. pt overbialement.
Spreekzaal, vr, zaal voor gefprekken beftemd ,
parloir, tn, salle destinie aux conferences.
zaal , waar redevoeringen worden gehouden ; zie Gehoorzaal.
Spreeuw, een bekende vogel, etourneau,
sansonnet ; fig. fpotter, fpotvogel, fpotboef,
moqueur, railleur, plaisant, deur, bouffon,
goguenard.
Spreeuwbezie, yr. de vrucht van den fpreeuwbezienboom; zie Sperwerbezie.
Spreenwbezienboom, m. zekere boom anders
fperwerbezienboom, alouche, alouchier.
Spreeuwe'n , o. w. (ik fpreeuwde, heb gefpreeuwd), fchertfen , fpotten , se railler,
se moquer, railler.
Sprei, yr. kleed, dat over iets gefpreid wordt;
courte-pointe, f. Geftikte — japanfche
j
of
bonte deken , lodier, en.; zie Beddefprei en
T afelfprei.
Spreiden, b. w. (ik fpreidde , heb gefpreid),
nit een vouwen en Oak nederleggen, etendre, diployer.- Een tapijt op den vloer —;
itendre un tapis sur le plancher; van bier
Het bed —, (het bed opmaken ,) faire le
lit. —, uitfpreiden , verfpreiden , ripandre,
disterser. , effenen, banen, aplanir,
unto-, frayer. Een pad —, frayer un chemin.
Spreijen, b. w. (ik fpreide, heb gefpreid);
zie Spreiden.
Spreivisch, m. zekere visch, zonder buikvinnen , stromate, M.
Spreken, b. en o. w. (ik fprak , heb getproken ), zijne gewaarwordingen, denkbeelden ,
enz. door geregelde klanken , en Ilaaruit gevormde woorden te kunneu gevetr; (hoewel
zuiks ook dikwijls zonder woorden gefchiedt , doch in dat opzigi kan men het als
figuurlijk aanmerken , ) parlerprononter
,
des mots, proferer des mots. •Wij — van,
over owe zaken , nous parlons , BOW discourons de vos affaires, zie ook Redeneren. Hij fpreekt goed Fransch, hij fpreekt
het Fransch goed, tl parle been le francais.
Men fpreekt niet gunitig over hem,. on par»
le de lui pen avantageusement. hebben
lang met elkanderen gefproken, ils ant parki
long-temps ensemble , ils itaient log-tempi
a parler ensemble. Over het weeir7‘,
—
over onverfchillige zaken parler de
la pluie et du beau temps; s'entretcnir ds.
choses\indiffirentes. Niet ophouden met —,
ne pas deparler. Hij houdt met op met
no deparle point. Hij fpreekt als een bock,
it pada comtne an livre, comae as honstna
ftsr
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introit, Dat fpreekt als een boek (dat is
duidelijk ,) dat fpreekt yam zelf, cela s'entend. Milli hart fpreekt voor haar mon
coeur parle pour elk , park en sa faveur.
De minister is niet moeijelijk te —, on
aborde facilement le ministre, le ministre a
Pakord facile, aise. Men kan hem niet —,
il est inaccessible ; (hij is niet bij de hand , )
it n'est pas visible. Eene taal , parler
une langue. De Franfche taal worth schier
aan alle hoven gefproken, la langue franprise se parle presque dans toutes les tours.
Ik zal met hem over die zaak — ,
je lui parleral de cette affaire ; fig. volrnaakt gelliken , als : deze afbeelding fpreekt ,
ce portrait ressemble parfaitement Bien, ce
portrait est parlant ; (van p ier fprekend , )
qui ressemble parfaitement. Eene fprekende
gelijkenis , une ressemblancc •arfaite. Sprekend , bij w. als : gelijken, ressembler
parfaitement.) Met iemand — parler
q. q., s'entretenir avec q. q. Iemand een
hart in het lijf —, (hem aanmoedigen ,)
animer , encourager q. q. Tot iemand
—, parler 4 q. q, adresser la -parole
q. q. lets —, parler, dire ou profirer q.
ch. Voor iemand —, parler pour q. q.,
en faveur de q. q. Voor iemand goed —,
(borg voor hem blijven , ) tepondre de q.
q. Iemand te na , in iemands nadeel ,
parler mat de q. q. offenser q. q. Iemand
naar den mond , — (zoodanig fpreken , 7 ale
iemand gaarne boort , ) flatter q. q.. amadouer q. q., cajoler q. q. Schoon —, op
zijn fchoonst — (mooije woorden geven , )
dormer de belles paroles , flatter. Ter zake
—, dingtaal —, mannentaal —, ( taal voor
den dag brengen , welke van belang is, )
parler comme sl faut. Het fpreekt van zelf,
( dat is natuurlijk) la chose parle d'ellemime; fpreekw. wiens brood men eet ,
wiens woord men spreekt , (ieder fpreekt
zijnen meester voor , ) chacun defend son
maitre, son protecteur. In iemands naam
parler au nom de q. q, Iemand zalig
(iemand voor zalig verklaren,) beatifler q.
q. Iemand vrij — , ( hem voor onfchuldig verklaren , ) absoudre , declarer q. q. innocent.
Regt- , prononcer ane sentence , juger.
Kwaad van iemand —,'parler , dire , mal de
q. q. (niet goed fpreken , ) parler mat,
parler diffalement. Nti fpreekt hij geheel
anders , il a bien change du langage. Wapen, parler blason. Van zich doen —,
kundig
airs parler de soi. Van iets hooren —, entenf
dre parler de q, ch. 1k heb er van hooren
, je *i oui dire. Men' fpreekt er algemeen, chacun en parle. Men fpreekt
er niet meer van , on n'en parle plus. Hebt
gij met hem over de bewuste zaak gefproken;'
lui avez-vous parle de la chose en question ? Om
zoo te —, pour ainsi dire. In het openbaar —,
parler en public , précher. Hoogdravend —,
(eenen hoogdravenden ilijl hebben , ) parler en style pompeux et fleuri. Te veel ,
(babbelen , ) parlez trop, babiller. Te veel
van zich zelven fpreken , igoiser. In het
algemeen gefproken , generalement parlant.
Om in het algemeen te —, pour parler en
general. Tot eenen doove —, aan eene dooy en mans deur kloppen ; tot iemand fpreken ,
die zich niet wil laten overtuigen , ) parler
4 un sourd. Deze pijp fpreekt goed, ( bij
organisten ,) tuyau rend un bon son. In
het wild —, in het honderd—, (zotternij
vow den dag brengen parler inconsIdereflute. Op eeueu gebiedeudeu to911 9 op
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eenen meesterachtigen toon — , parler d'un
ton de maitre, parler d'un ton Imperieux.
Door den neus —, parler du nez. Met
tie oogen —, parler des yeux. Gemaakt
—, parloriser. In zich zelven —, parler 4 soi-mime. Hij fpreekt er over , als
een blinde over de kleuren , ( als iemand,
die er niets van weer, ) :1 en parle comme
un aveugle des couleurs. Op eenen hottgen
toon — , (eenen hoogen toon voeren , ) parler hautasnement. Daar moet iemand van
gefproken hebben , (dat moet iemand gezegd
hebben , ) ilfaut que q. q. l'ait dir. Dit fpreekt
tegen hem, (dit getuigt tegen hem,) ceci
est contre lui. Hij fpreekt Hebreeuwsch,
(hij fpreekt wartaal , onzin , ) il parle
hibreu. Over iemand komen te —, commencer 4 parler de q. q. Het is niet waard
er van te —, het is geen fpre)tens waard,
il ne vaut pas la peine d'en parler. Laat ons
van iets antlers —, changeons de discours, etc.
Eenen vogel leeren —, apprendre 4 parler a
un oiseau; fpr. w. %\Tanneer men van den duivel fpreekt, is hij nabij , parler du diable
et il se montreta ; quand on parle du Loup
on en voit la queue.
Spreker,, m. degene , die fpreekt , parlour,
—, die in eene vergadering het woord voert ,
redenaar,, orateur. ,,,Hij is een van de beste
fprekers , dien wij dezcn winter gehoord hebben , c'est un des meilleurs orateurs que nous
ayons entendus cot hiver. Gemaakte —
phrasier.
Spreking , yr. het fpreken , action de parler,
conference, f. entretien , m.
Spreng , yr. in Gelderland gebruikelijk voor
fpringader, source d'eau vive.
Sprengbekken , o. bekken , (bij de R. K. ) waaruit wijwater gefprengd wordt , Unifier, m.
Sprengen , b. w. (ik fprengde , heb gefprengd),
doen fpringen , fprenkelen , jeter, asperger,
arroser. —, met zout , met meet befirootien , saupoudrer. —, inzouten , saler.
Sprenger , m. degene die fprengt, celui qui
asperge , etc. ; zie Sprengen.
Sprengkwast , m. kwast, wijkwast waarmede men
fprengt, fprengkwispel,goupillon, aspersoir,,
asperges.
Sprengvat , o. wijwatersvat , Unit ier , m. vat,
waarin men het water heeft om mede te
fprengen , gieter, , arrosoir, m. —, vat,
waarin men vleesch , enz. fprengt; vleeschkuip , zoutbak , saloir, m.
Sprengvleesch, o. gefprengd vleesch, gezouten vleesch , viande Wee, f.
Sprengwater,, o. water dat uit de fprengen
(zie Spreng) komt. Bronwater,, eau de source, eau mtndrale, f.
Sprenkel , m. om rotten enz. te vangen , assommoir; zie ook etottenval. —, fink om
vogels te vangen , reginglette, f.; zie ook
Vogelknip.
Sprenkel, vr. vonk , (prank , fprankje , himcelle. —, vlekje, petite ache. —, (fcheepsw.)
knoop , die twee touwen zamenvoegt ,
Kabelknoop , embossure, f. croupiat ,. m.
Sprenkels op den kabel , brengen ,. mazen ,
fteken , leggen , prendre an croupiat sur le.
cable, faire une embossure au cable.
Sprenkelen , b. w. ( ik fprenkelde , heb ge.prenkeld ,) met fprenkels befpatten , mar,moucheter. Een bock
,
peter, tacheter,fasper
op fnee befprenkeld, gefpikkeld , un livre
tachete sur marge. —, met vocht op iets
fprengen, bevochtigen , arroser, asperger.
Eeue lamer —, arroser use chambre. Gij

mon
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nioet de firaat eerst

fans premihrement

arroser le pave.

Sprenkeling, yr. het fprenkelen, action de
tacheter, de marqueter, de jasper, de mouclyeter; jaspure. —, action d'arroser,,asperstow,
arrosement, m.; zie Sprenkelen.

Sprenkelpot, m. pot, waarin de kleuren zljn
om te fprenkelen , vase, pota couleurs , (qui
servent a tnarqueter) etc.

Sprenkelvat, o. ; zie Sprenkelpot.
Sprenkelvuur,7 o. St. Antonis-vuur,, feu de St.
Antoine, m.

Spreuk, yr. kort en nadrukkelijk gezegde ,
dat in eenen letterlijken zie moet -opgevat
worden , sentence ,f korte zinrijke leer-, zetregel, -4phorisme, di; memorable,
fain. dicton. — fpreekwoord , proverbe ,
In ; De fpreuken van Salomo, les proverbes
de Salomon. Kortbondige —, apophthegme,
m. Zie ook de zamengeftelde , Bijbelfpreuk ,
Kerefpreuk , enz.
Spreukachtig, b. n. naar eene fpreuk gelijkende , of vol fpreuken , zinfpreukig, sentencieux, euse, aphoristique.

Spreukenboek , o. een boek dat fpreuken, inzonderheid uit de heilige fchrift, bevat ,
livre de sentences, livre de passages de Peers—
Cure sainte, m.

Spreukenfchrijver, m, iemand, welke fpreuken fchrijft , celui qui ecrit des sentences,
auteur de sentences, etc. zie Spreuk.
Spreukje, o. verkleinw. van fpreuk; zie Spreuk.
inzonderh. vertelfeltje ; zie Sprookje.
Spreukmatig , b. n. overeenkomflig met eene
fpreuk, volgens den aard der fpreuken, fpreekwoordelijk, proverbial, e.
Speukrijk , b, n. veel fpreuken bevattende ,
zinrijk , plain, e, de sentences, sentencieux,
euse, gnomique.

Spreukfchrijver, in. fchrijver van fpreuken ;
zie Spreukenfchrijver.
Spriet, eene gefpittle ftaaf, waarvan men
zich vooral op de wilde zwijnenjagt bedient ,
zwijn—, jagtfpriet , epieu.—, (scheepw. ) ra ,
(tang, dwarshout , welke dient , om een zeil nit
te fpannen , antenne, f. (aan den mast ,)
balleston, m. , vergue en boutehors, livarvoeler der infecten , voelhoren ,
de , f
antenne , f.

Sprietboom, tn. (fcheepsw.) flag of Haag,
etai, mat en fourche.

Sprietje , o. verkl. w. van fpriet , antenole, f.
Sprietoogen, o. W. (ik fprietoogde, heb gefprietoogd), zijn gezigr door al te fcherp
kijken, derwijze verblinden , dat de oogftralen gevorkt worden, en men twee voor
een ziet, titre ebloui, (de sorte qu'on croit
voir deux objets au lieu de Pun qu'on volt.)

Spriettouw, , o. (fcheepsw.) mat ticle d'arraignie , m.

Sprietweg, m. fprietfiaart, o. tweefprong, kruisweg , carrefour, m.; zie Tweefprong en
Driefprong.
Sprietzeil, o. (fcheepsw.) voile el livarde,
Spring, m.' het fpringen, zie Sprong. —,
fpringbron , fontein, fontaine jailliosante,
fontaine, source d'eau vive , f: fpringvloed, haute mare', f.; fig. oorfprong,
source, origine . — zie Sprenkel, Vogelknip.
Springader, yr. ader van water, source, veine

P
fprongen), (met Hebben wanneer de voortduring der beweging , en met Zgn, wanneer de plaatsverandering bedoeld worth),
zich fnel over de tusschenrnimte- tusschen
de eene plaats en de andere been bewegen,
zonder die tusschenruimte aan te raker,
sauter, s'elever de terre avec effort, s'elancer d'un lieu ei un autre. Wtj zijn over
den muur gefprongen , nous sommes sautés
par dessus la muraille, nous avant franchi
la muraille. Uit het verifier sauter par
la fenetre. , Hij fprong nit de koets ,
sauta hors du carosse. De hond fpringt over
den flok, le chien saute par-dessus le baton.
Ilij is in het water gefprongen, it s'est fete
dans l'eau. hebben den ganfchen dag
gedanst en gefprongen, nous avons danse
et sauté toute la joutnee. Deze hengst heeft

nog niet gefprongen, (heeft nog geen merrie gedekr,) cot italon n'a pas encore sailli ,
n'a pas encore fait la tnonte ; zie Befpringen en Dekken in deze beteekenis. Huppelen en —, sauter, sautiller (gemeen) giguer ; fam. fringuer. Van vreugde —,
sauter of tressaillir de joie. De vogels
— in plaats van gaan , les oiseaux :a:Jilllent au lieu de matcher. Op het paard
—, sauter sur le cheval. Van het paard —
descendre de cheval. Uit het bed —, sauter a bas du lit , se lever en sursaut.

fnel om hoog gedreven worden, jaillir,,
rejaillir. Hec water fpringt nit de rots,
l'eau jaillit du rocher. Het bloed fprong
nit de aderen , le sang jaillit des veines.
De waterwerken laten —, Oaten fpelen.),
eaux. Zij hebben eene nnju
faire jouerilslesont
fait sauter une mine. In
laten —
de lucht laten faire sauter. Een fchip
in de lucht laten —, faire sauter un vaisZich in de lucht laten —, (het
fchip in brand fteken) se faire sauter ; fig.
bankeroet gaan, bankbreukig worden,
lir, faire banqueroute ; fig. Eenen knecht
doen —, (hem hard laten werken , ) faire
travailler un domestique ti es fort. Rond
—, sauter pa et 14; fig. Met lets fond—,
(met lets omgaau), traitor q. ch. In het
sauter dans la corde; fig.
touwtje

Voor iemand in de bogt (iemands partij
kiezen, voor iemand fpreken ,) se mettra

la briche pour qq., parlor pour q. q. Over

klink laten —, (over de klieg jagen ; )
zie Kling. Van den os op den ezel — ,
van den hak op ben tak —, (van het eere
de

onderwerp op het andere overgaan ) zie
(zeer toornig
Os. Utt zijn vel
den ,) se facher, entrer en colire; fpreekwl

Men moet niet verder dan zijn Itok lang
is , (men meet niers onclernemen , waartoe
de krachten met toereikend zijn , ) qui trot,
embt asse mat its eint. —, beriten , crever,

se filer, rompre, se rompre, se gercer. Dit

glas zal — wanneer het te digs bij het vung

gezet words, ce verte se filera, si on l'approche trop pros du feu. Het kanon is gefprongen, le canon a crew'. De fnaar fpringt ,
wanneer zie te flerk gefpannen worth , la
corde se rompt, hunt Crop tendue. Het vuur
fpringt, knarst, le feu petille ; fig. Zijai
goed zal moeten (hie zal genoodzaazt
wezen zijn goed se verkoopen, it sera
oblige de faire sauter son bien , de se de.
d'eau vive.
fake de son bien.
Springbron, yr. fpring, fontein, fontaine jaSpriugend, b. n. hetgene fpringt, sautant , e,
culatoire ou jaillissante.
jaillissant, e, petalant, 0. Springende
Spring- of klapbus, yr. petard, sm.
handen, (door de koude) mains gercies;
Springbusmaker, m. petardter.
— water, eau vive, f:
Bpringen, o. w. (ik fprong, beb en ben geSprint,.

1128
SP
SPR
Springer, in, iemand, die fpringt, saatear, Sprits, vr. zeker gebak, waarvan het deeg in
celus qui saute, saltateur. kunstfpringefmolten yet of in kokende boter worth
ger, die allerlei kunttige fprongen doer,
gefpoten, pet de 'tonne m.
altise
,
f.
zeSpritfen,
aardvloo
,
voltigeur.
w. (ik fpritite, heb gefpritst),
ker oud fink gefchut, (bij de art.) ook
fpuiten, seringuer, frire faillir, jeter.
wippercje van een klavier , sautereau.
fpeekfel door de tanden fpuiten, cracker
par les dents.
Springglas, o. klein ftukje glas, dat bij het
reken der punt aanftonds met eenen knal Sproet, yr. zeker vlekje in het aangezigt,
buiteen
lentille. Zomerfproeten, door het ileken
fpringt, larme de verre, larme batavique , f.
der zon, zomervlekken, ephdlies ott Spite/ides, rousseurs.
Springhaas, in. met twee korte en twee lange
Sproetachtig, b. n. zie Sproetig.
poten , jet boa.
Springhengst, in. bengst, welke dient, om Sproetel, yr. zeker vlek j e in ket aangezigt;
merries te dekken of te befpringen, ciseval
zie Sproet en Zomerfproer.
entier, italon; zie Hengst.
Sproetelig, b. n. vol fproeten; zie Sproet
achtig en Sproetig.
Springhputen, o. meerv. (bij tapijtwerkers,)
Sproetig, b. n. vol fproeten, fproetachtig,
sautrlaux , m.
fproetelig, lentilleux, se.
Springing, yr. de daad van fpringen , het
fpringen, action de sauter, de sautiller, de Sprokkelen, b. w. (ik fprokkelde, heb gefprokkeld), vergatieren bijeen rapen, rasse jeter, etc. f. Zie Springen. fprong,
sembler. flout (ook:
' o. w.), (dor
sand, in. -, van water, enz. jaillissement,
tn. —, action de jaillir. beriten, achout in de bosfchen opzamelen ,) ramasser
tion de crever, de se filer, de rompre, de

du bois sec dans les boss.

le, taupin, notopede.

du for rouverain.

Sprokkelmaand, y r. de tweede maand vau het
se rompte; zie Springen.
Springkever, in. (in de nat. hist.) zekere kejaar, Februarij , Fivrier,, mois de fivrier ,
ver,, foort van drekkever, escarbot sauteiel- Sprokkig, b. n. broos, rouverain.
Springkolf, m. grobt fpringglas, grande lar- Sprong ,m. de daad van fpringen, saut, élan,
bond, tn. Eenen — doen, faire un snot,
tne de verre , grande larme batavique, f.
faire un élan. Hij . kwam in eenen --over
de nat. hist.) conSpringkomkommer, m.
de foot , francltst le fosse de plein saut,
comb, e d'dne.
tout d'un saw , 11 s'elanca tout d'un saut
Springkoorts,. yr. verfpringende koorts, fievre
erratique, traguliere ou deregMe.

Springkruid, o. eene foort van wolfsmelk,
epurge, f.

Springkunsc, yr. kunst ter nabootfing , saltation.

Springnet, o. zeker vogelnet met twee vleugels , filet 4 deux battants pour prendre des
oiseaux, m.

Springplank, yr. waarvan 4e fpringers hunnen
fproug doen , tremplin , tn.
Springpoot, m. poot van fommige dieren om
te fpringen, patte al sauter, f.
Springriem, m. aan, den buikgordel van een
paard, martingale, f.
Springffer,, vr.sauteuse.
Springflok, iloi:, waartnede men over flooten fpiingt, elders polo genoemd, brio d'estoe. Met eenen — over eene foot fpringen, sauter un fosse avec un brin d'estoc.
Springtij, o. fchielijke opperfing van het wai g r, fpringvioed, eau fort haute, haute
natO, coup e-marde, f, vif de Peau tn.
— in tie Garonne , mascaret, Spritigvioed, con den mond der Seine , bar g e, f.

:spring yeee, y r. veer, die weder terugfpringt,
gesso? t m.
,Springvisch, tn. bonise,.f
:Springvloed, m. fchielij ke opperfing van het
water, maline, f.; zie Springtij.
: Springvrucht, vr, zeker plant-gewas, van het: well men verfcheidene foortenheeft, fpringkomkommer, concombre d'dne.
foorc van
,Springvuur, o. fpringend vuur,zeker
luchtroos, feu St. Antoine,
verfcly jnfel, mettote tgne, rn.
balsamine
Springeaad, o. wilde balsamine,
des bois, balsamine faune,

ou d'un plein saut stir l'autre herd du fosse.

De koordendanfers maken allerlei fprongen,
les danseurs de corde font touter soles de
sauts. Kunficge, vlugtige fprongen (der
fpringers ) , tours de souplesse , m. pl.
gambade, Logic — van eel/
paard, coutbette, f. Ligte fprongen maken , courbitter. Valfche — (van een paard),
escapade, f. Len — der luchtfpringers over

het paard, waarbij men de eene hand op
den zadelknop zec, une pommade; fig. in
een gefchrift , gebrek aan onderlingen za-

menhang, manque de connexion, tn. Zijne

rede is vol fprongen, (er is geen zamenhang
tusfchen de verfchillende deelen zijner rede ,) it n'y a point de Connexion dans son
discours. Kromme fprongen maken, (list
gebruiken, allerlei middelen te baat icemen,) user de ruse, user de finesse, faire
des tours et des detours; (buitenfporigheden
plegen,) extravaguer, faire des escapades.

Hij heefc eenen gr,-,oten — gedaan, (hij
het in eens ver gebragt,) i/ est alle
Hij zal geene groote fprongen waken, (ht.] zal het niet ver brengen,) it n'iea pas loin , it n'est pas en etat de faire
rien de considerable. Hij zal geene groote

fprongen meer maken , (hij zal niet fang
meer leven ,) it ne fern pas vieux os. Gij
zulc daar eenen — zien, (gij zult daar jets

vreemds, lets buitengewoons zien,) vous y
vet rez q. ch. d'etrange , q. ch. de merveilleux. De nituur, maakt geene fprongen,

(de natuur gaat in hare werken fleeds trapswijze voort,) la nature opere toujours gra-

duellement. —, (in de bauwk.) uititek,
saillie, f. Op den — fiaan te vertrekken ,
(op het punt itaan 7 ) etre pret, e, etre sur
le point de partir; in den gemeenzamen

Springzwam, y r. bovist, iluitzwam; zie Bovist en Stuifz warn.
fpreektrant , als Op flip en —, (aanftonds,
Sprinkatier; zie Springader.
dadelijk, onmiddelltjk-, onverwijld ,) immdSprinkhaai, in. foort van haai , die boven het
diatement, sur-le champ. —, hazenfprong
water fpringt, espece de sequin qui s'eleve
(gebruikende
op eene pijp ,) talon, asttaau-dessus de l'eau.
gale de lievre.
een infect van het geflacht der
Sprinkhaan,
een fabelaclitig vertelfeltje, conkrekels, sallies elle, --atend 7 acridophage. Sprookie,
te,
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te., conte bleu, conte de la cicogne, tn. con- Spruitfel, o. hetgene uitfpruit, uitfpruitfel,
te de ma mere Pole, fable, historiett,e(faite
fpruit , bouton d'arbre, rejeton, m. etc.
el plaisir), narration fabuleuse et filaisan- Spruw,, yr. kleine witte zweertjes in den
te, sornette, faribole, f. Ik houd het voor
mond ; zie Sprouw.
een (ik hood her voor eene onwaar- Spugen , b. en o. w. (ik fpoog, heb gefpogen) , door den mond uitwerpen , ( in Noordheid, voor een verzinfel ,) je teens cela
Holland fpiejen,) cracker. kitj heeft bloed
pour une fable. Sprookjes van het rood
gefpogen , ;1 a cradle du sang , :I a vorni
kousje , (zoo als de oude vrouwen, bakers
du sang. Iemand in het aangezigt 7 , eraen kindermeiden aan de kleinen vertellen , )
cher au visage, au nez de q. q. Op Jets —,
contes de bonne femme, conte de vieille,
cracker sur q. ch. DikwA is
, (gemeen,)
contes d'enfants, contes de la cicogne , congraillonner. braken , vomir; fpreekw.
ies de ma mere foie, contes a dormer deSpugende kinderen, dijende kinderen , (kinbout , contes jaunes, conies blew, contes
deren, welke de melk uitfpugen , groeijen
borgnes, m. pl. Iemand fprookjes vertelover het algemeen goed,) les enfants qui
len , ( hem iets op den mouw fpeiden , hem
rejettent le lait, croissent been. De bond
lets diets of wijs maken ,) 'en faire accroire
heeft daar gefpogen, le chien a vomi la. Hij
a q. q.
heeft gal gefpogen, it a vomi de la bile;
Sprcot , verl. t. van Spruiten.
fig. Deze berg fpugt vuur, ce mont vomit
Sprot , yr. zeker klein vischje , dat tot het
des Hammes, ce mont jette des Hammes; ce
geflacht der haringerr behoort, en gerookt
gegeten worth, sardine, f: kleiner clan de
mont jette des cendres. Vuur en vlam —,
Sardine , die aan de goudkust van Afrika
(fprekend als een razende,) jeter fort et
gevangen worth, molette.
flamme ; parler en homme transpor ti de coliTe.
Sprouw , yr. zeker uitftag op tie tong en over Spugen , o. de daad van fpugen, fpuwing,
het algemeen in den mond, van jonggebocrachement,
(bij geneeskundigen ,) spurene en doodkranke menfchen, anders
tation, action de cracher, f.
, het brafpruw genaamd, aphthe, (in tie geneesk.)
ken , vomissement, rn. action de vomir,
pepie. Tot de — behoorende , aphtheux, Spui, vr. eerie waterkeering, die met eene
ease.
fchuif gefloten worth, en, wanneer men die
Sprugtel , tak of arm van eene rivier,, (volfchuif opligt, water fpuit of fpuwt , ecluse,
gens Halma) bras d'une riviere, m. De
(zeew.)
f.ecluse de chasse.
Waal is een — van den Rijn , le Wahl
zrtigkuil, tournant de men, m.
est un bras du Rhin.
Spuijen, b. en o. w. (ik fpuide, heb gefpuid),
Spruit, yr. een jong voortfprnitend deel van
water door eene fpui doen ftroomen, laisser
een plantgewas, ultloopfel, loot, rejeton,
ecouler l'eau par une ecluse.
scion, jet, bourgeon, m. jeune branche,
Splujing , de daad van fpuijen, het fpuijen,
Spruiten fchieten, pousser des rejetons.
action de laisser ecouler Peau par tine ecluse.
Deze boom begint reeds fpruiten te fchie- Spuit , yr. een werktuig, oni water of eenige
ten , cet arbre commence dija a pousser des
andere vloeiftof door middel eener drukking
rejetons, de jeunes branches. De geiten
in eenen langen ftraal op eenen grooteren
vreten de jonge fpruiten van de boomen en
of klcineren affiand te doen vloeijen, serinplanten, les chevres broutent les tendrons, etc.
gue. Gebruik liever eene fpuit, servez-vous
des arbres et des plantes. uitloopfel aan
plutdt d'une seringue. Zie verder Brandkool , koolfpruitje , sernotte , f. van favooi
fpuit, Klisteerfpuit, Glazenfpuit, enz.
kool , brocoli,m. van hier koolfpruitjes eten , Spuitartfenij , yr. artfenij, dewelke door midtnanger des semottes. kiem, germe, m.
del eener fpuit naar binnen worth gebragt,
—, top van eene plant , sem:vet, bout d'une
klisteer, lavement , clystere, ns. injection,
plante, m.; fig. kind, afflammeling, refitlavement, M.
ton, ;driller, enfant, descendant, 271.
, Spuiten , b. w. (ik fpoot , heb gerpoten) , waSpruitblok, o. (fcheepsw.) moque oblongue
ter of eenige andere vloeiftof in eenen lana trois trout ,
gen ftraal op eenen afftand brengen, serinSpruiten, o. w. (ik sprout, ben gefproten),
guer. Water op iets
seringuer de Peau
uit iets te voorfchijn komen, uitfchieten,
or g. ch. —, door
reinigen, (bij
vdortkomen, opkomen , pousser, bourgeonwondheelers,) seringuer. Eene wond
ner, rejeter. De planten beginnen te
(eene vloeiftof met eene fpuit in eerie w011•
les plantes commencent 4 pousser, commende brengen, om dezelve te reinigen,) serincent a pousser des rejetons; fig. afftammen,
guer une plate. De heelmeester heeft de
afkomen, voortkomon, voortfpruiten, deswond reeds driemaal gefpoten, le chirurgien
cendre, etre issu, e. Uit mijn huwelijk z4n
a deja trois foes seringue la plate. 0. w:
zeven kinderen gefproten, de mon mariage
(met Zijn) van vochten of vloeiftoffen,
sent issus sept enfants. —, voortkomen ,
zoodanig infchieten, alsof het gefpotert
voort yloeijen, voortfpruiteri, provenir, rewerd, saillir. Het bloed fpuit uit
salter, naitre. —, (met Hebben) fpruiten
de ader, le sang jaillit ou saillit de la veine.
fchieten , fpruiten voortbrengen , pousser, Spuiten , 9. de daad van fpuiten ; zie Spuiting.
pousser des rejetons. De kool begint te fprui- Spuitenhuis , o. plaats waar de brandfpuiten be^
ten, le chow commence a pousser, 4 pousser
waard worden, lieu a garder les pompes 4
des semottes, des brocolis.
incendi e.
Spruitgewas, o. gewas, dat geenen flengel Sputter, m. degene, welke fruit, celui qui
vormt, plante qui ne se forme pas en tige
seringue.
d'arbr e , f.
Spuitgast, in. degene, welke eene brandfpuit
Spruitje , o. verkl. w. van Spruit; zie Spruit.
bedient , brandfpuitgast, pompier. De fpuicSpruiting, yr. bet fpruiten, action de pousser,
gasten wernen oproerig, kwamen in op.
etc.; zie Spruiten.
Rand, les pompiers se revolterent.
Spruitkool, y r. kool, welke fpruiten fchiet, Spuiting, yr. her fpuiten, de daad van fpuichow vert, no. Zie Spruit.
ten, action de seringuer, injection. —, het
Spruitmaand, vr, ten tijde der fr. republiek,
uitfpruiten, action de de jaitlir,
seminal, m.
jaillissement,
Speit-
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Spuitmiddel, o. zie Spuitartfenij.
seringue, m.

S T A
noten afflaan, abattre des noix avec anti
gaols, Staken, rijzen bij de erwten zetten, ramer des pois. — of paal om eenen

constamment, sans interruption.

fer en acier , acierie.

Spuitpijp, yr. pijp eener fpuit, canon el* 0

Spuitflang , yr. flang eener brandfpuit, boyau, m.
boom daaraan te binden , (bij tuinl.) ,cuyer.
Spuitvisch, m. een visch van het geflacht der
— voor een houtvlot, darivette, f. —,
zeekatten , dos genoemd , dewijl htj een
van eenen wijngaard, enz. om de rankers
zeker zwart vocht van zich fpuit, om zich
daaraan te bevestigen, echalas , tn. —,
voor zijnen vijand onzigtbaar te maken,
tentpaal, ook om paarden aan vast te binden, piquet. —, boonenitaak, tuinftaak;
inktvisch, siche, f. calmar.
Spuitworm, m. zeker flag van wormers, welzie Boonenftaak , Tuinflaak ; fig. —, linie van
ker ligch.aam de gedaante eener fpuit heeft,
een geflacht, ligne, branche, f: Zijdelingfche —, braiche collaterale, f:
itraalworm, siponcle.
Spul, o. in fommige ftreken gebruikelijk voor Staakheining, yr. perchis, m.
fpel; zie Spel.
Staal, o. gereinigd, verfijnd, gehard en van
veerkracht voorzien ijzer, acier, tn. In —
Spurrie , yr. zeker plantgewas, hetwelk door
veranderen, acierer; fpr. w. Het — words
den landman in den nazomer op de akkers
in het vuur gehard, (rampen zijn heilzaana
waarvan het koren afgemaaid is, tot voeder
voor het vee, geceeld worth , fpringkruid,
en fporen den mensch tot verdubbelde vltjt
aan ,) les maux augmentent l'industrie; fig.
spurge, f: spergule t lazerne.
Hij is van ijzer en —, (hij is zeer gehard,
Spurrieboter, yr. najaarsboter van koeijen,
hij kan alles doorflaan ,) it est endurci a
the met fpurrie gevoed zip, beurre de spertout. Zij heeft een voorhoofd van —, (zij
gule , m. de mat.
weet van blikken noch blozen,) elle a un
Spurrieland, o. akker of veld, met fpurrie
front d'airain. Het — is er tilt, (hij heeft
bezaaid, champ semi d'epurge, m. etc.
al zijne kracht verloren ,) it a perdu sa forw.
(ik
fpuwde,
heb
ge
Spuwen, b. en o.
ce et sa vigueur. Alles door het — verdelfpuwd, ) fpeekfel, enz. door den mond
gen , (alles door het zwaard verwoesten,)
uitwerpen, cracker; dikwijls en weinig —,
detruire et ruiner tout par le fer. —, mecrachoser ; fig. van levenlooze dingen,
nigerlei werktuigen van (hal, als : om vuur
als: De' Vesuvius fpuwt vuur, le Vdsuve
te flaan, briquet, m.; om mesfen te wetten
vomit du feu ; zie Spugen.
of te fcherpen, zoo als de fiagers gebrui-'
Spuwer, m. cracheur.
ken , fossil 4 aiguiser, M. ; fchaats, paths,
Spuwing, yr. de daad van fpuwen, action de
m.; mes, couteau, m.; dolk, dague, f.
cracker, f „ crachement ? m;• —, kwijstilet, tn. Zie ook de zamengeftelde woorling _ sputation, excreta:ion. Gedurige —,
den, Moorditaal, Graveerftaal, enz.
crachotetnent , m.; zie ook Bloedfpuwing.
Spuwpotje, o. potje van aardewerk, blik, me- Staal, o. een klein deel van eenig cleel, om
daarnaar het gebeel te beoordeelen, montaal, enz. waarin men fpuwt, kwispedoor,
fter, monfterproef, monflerthaltje, echancrachoir, m.
tillon , tn. montre, epreuve , f. Het flak
Spuwiler, vr. cracheuse.
komt niet met het ftaaltje overeen, la piece
St, tusfchenw. om (like aan te bevelen, st!
ne se rapporte pas 4 Pechantillon. Ziedaar
—, fpreek geen woorcl, st, bouche close !
een —, Eaonfter, van de haver, die ik gehalte 14 ! •
kocht heb, voila une montre de Pavoine
Sta; zie Stade.
que j'ai achetie. —, foort van lei als monStaaf, yr. metalen flang, vierkaat gegotene
tier,, tillette, f.; fig. kenmerk, kenteeken,
of gefmedc ftang van goud of zilve, (loch
echantillon, essai, m.; fam. Een — van een
inzonderheid van ijzer, waaruit vervolgens
wijf, (een zeer oadeugend wijf, eene feeks ,
weder andere dingen vervaardigd worden ,
eene heks,) une tris-methante femme.
barre,f. lingot, m. Eene — good, un lingot d'or. Een — zilver, an !ingot d'argent. Staa!achtig, b. n. naar flaal gelijkende, qui
tient de l'acier, acerain, e.
Staven ijzer, des barres de fer. IJzer in
.haven, fer en barres. —, duig van een Staalader, yr. in eene miin eene ader, welke
{hal bevar,, veine d'acier.
mat, zeker langwerpig fink pout; zie Duig.
Staafgoud, o. goud in haven, or en lingo:, Staalbad, o. bain (habits, tn.
Staalboek; zie Staalkaart.
ou en baste, m.
Staaf p out, o. hoot waarvan men Raven of Staalbruin , b. n. de kleur van Baal hebbende,
couleur d'acier.
duigen maakt ; zie Kuiphout.
Staafver, o. ijzer in haven , fer en barrel, Staalerts, m. erts, die ftaal bevat, mine d'acier, f:
weer
er
plat,
m.
barres
de
fer,
f.
pl.
—,
Staalfabrijk
, vr. fabrijk, waar men that vetf
vaarchgt , acidrie.
dik dan beeed, fer miplat,m. Plat —, fir
Staalhard, b. n. zoo hard als Baal, dur, e,
plat, on. Vierkant —, fer carre, tn.
comme l'acier.
Staaffpel, o. fpel met ftaven of flaafjes, sorts
Staalhof, 0. plaats, waar de lakens gelood
de jeu.
worden, bureau, lieu oil Pon plombe leo
Staafvorm, yr. vorm om ftaven te gieten,
drags, tn.
ftneltvorm, lihgotiere.
Staag, bijw. ftadig , gettadig, gedurig, zon- Staalhut, yr. fmederij, waar men ftaal maakt,
ftaalbewerking, forge ou Pon convertit le
der ophouden , sans cesse , continuelletnent,
Staag, vr. (fcheepsw.) zeker zwaar touw ; zie Staalkaart, yr. ftaalboek, carte d'echantillons.
Staallood, o. lood, waarmede likens gelood
Stag.
worden , plomb qu'on met aux drags, m.
Staagjes, bijw. zie Staag; inzonderheid abruikelijk in: — aan , (zachtkens aan , zaeht- Staalmeester, m. degecn, die met het loo.
den der likens belast is, plombeur.
jes aan,) tout doucement (gemeen) tout
S taalmiddel , o. middel , geneesmiddel , heti
doucettement.
welk Itaaldeelen bevat, medicament chat:,Staak, m. fink hour, welks lengte de breedte
en dikte verre overtrefc en overeinde in
be , m. preparation ois it entre Ift l'acier,
f., martial , m.
den grond, enz. geplant worth, rijsje ,
perche, gaol. , rams, f Met men — Staaloven , nu acidrie, t.

Staal.
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Staalpoeder of poeijer 0. poudre d'acier, m.
Staalfmederij, yr. zie Staalhut en Staalfabrtjk.
Staaltinktuur, yr. tincture martiale.
Scaalvedr, yr. Italen veer, ressort d'acier, In.
Staalvijlfel, o. vtilfel van ftaal, limaille d'acier,
Staalwater, o. water met ftaaldeelen, eau
calibee, eau martiale, f.
Staalwerk, o. werk , van ftaal vervaardigd,
ouvrage d'acier, tn.
Staalwerker, m. iemand die in ftaal werkt ,
ouvtier en acier.
Staan, o. w. (ik fond, heb geftaan,) ophou•
den zich te bewegen, ophouden voort te
gaan, arreter, s'arreter, ne pas bouger,
faire halte, demeurer, rester. Su of gij
zijt een kind des doeds, (indien gij niet
that of blijft than , breng ik u om,) arrite, ou je te tue. Gij hebt — praten, (gij
hebt u opgehouden om te praten ,) vous
vous etes arrete, amuse a caqueter; fig.
Iemand —, (hem het hoofd bieden , hem
aandurven,) tenir tete a q. q., faire face
el q. q. Hij fond zijnen vij and, it fit face
,a son ennemi. Tot — komen , (in zijne
cogmerken of plannen verhinderd of tegengehouden worden, zijn oogmerk niet bereiken ,) etre art-he, e, dans ses projets; (beter worden, van zijnen dwaalweg terugkomen, bedaren , tot orde en een geregeld
gedrag terugkomen ,) devenir meilleur. —,
niet rijzen, op dezelfde hoogte blijven,
niet hooger worden, als: het water that,
het water is aan het —, (het water heeft
opgehouden te wasfen , l'eau ne croft plus:
niet meer draaijen, opgehouden hebben
te draaijen, te loopen, te gaan, s'arréter.
111ijb horlogie ftaat, ma montre s'arrete.
onaangereerd blijven, niet aangeroerd
worden , als: Laten (niet aanraken,
niet aanroeren ,) ne pas toucher a; (niet gebruiken , zich niet van lets bcdienen, ongebrutkt laten ,) laisser, ne pas se servir
de, ne pas faire usage de. Hij heeft zijne
medicijnen laten —, (hij heeft zijne medicijnen niet voortgebruikt ,) it n'a pas pris
sa medecine. Iemand laten — en been gaan,
(iemand den rug toekeeren en heengaan ,)
tourner le dos a q. q. et s'en aller; planter
q. q. en quelque endroit et le quitter. Laat
dat
(last dat blijven,) laissez cela,
(raak het niet aan,) ley touchez pas! Ik
alles laten — en liggen , en er been
gaan, (ik zal alles laten, zoo als het is,
ik zal mtjne bezigheden itaken, en er heen
gaan,) le laisserai ou quitterai tout pour
tn'y rendre; in den gemeenzamen fpreektrant, Laat —! (laat mij met rust, floor
mij niet, laat mij ongemoeid,) laissez-moi
tranquille, laissez-moi en repos, ne
commodez pas. overeind zijn, zich in
Gene ftaande houding bevinden, etre debout, se tenir debout. Dit kind kan reeds
(dit kind heeft reeds zoo veel kracht ,
dat het zich op zijne beenen kan houden,)
dit kind flaat reeds, cet enfant se tient déjà
debout. Hij that, (hij is in eene ftaande
bonding ,) it est debout. Voor de deur —,
(voor de deur zijn, met het nevendenkbeeld van eene (ande houding, hetwelk de
anfche taal echter moeijelijk uitdrukt ,)
V
11 est devant la porte. In de zon —, (in
den zonnetchijn zijn ,) se -tenir au soled.
Iemand in het licht ( iemand (hande
bet licht benemen ,) titer le jour eu le soled
a q. q. Regt op — 2 (zich Mande regtOp
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houden ,) se tenir droll, e, se tenir bias
drat, e. De muur feat nog, (de muter
is nog niet omgevallen,) la muraille est
encore debout. Zoo als ik ga en fta , (zoo
als ik ben, zoo als gij mij ziet ,) comma
your me voyez. een bedrijf oefenen,
étre , etre place , e, comme, exercer la
fonction de . . . 4. Deze predikant ftaat
te Delft, (deze man is predikant te Delft,)
cet homme est ministre a Delft, ce predicant
est ministre 4 Delft. Waar that hij? (op welke
plaats predikant?) ors est-il ministre? Hoe
lang heeft hij te B. geflaan? (hoe lang it
hij predikant te B. geweest?) combien de
temps a-til ere ministre a B? Gevader
(een kind ten doop houden , of doopgetuiget
van een kind zijn,) titre parrain d'un enfant, tenir ten enfant sur les fonts de baptime. zich ergens bevinden , ergens zijn,
(altijd met het neveudenkbeeld van eene
ftaande houding , hetwelk in de Franfche teak
niet wordt uitgedrukt,) titre, se trouver.
De bezem that er flier, (de bezem is er
niet,) le balai n'y est pas. (AANenutic._
Indien men in het Nederduitsch zeide: De
bezem ligt er niet, de bezem is er niei,,de
bezem hangs er niet, zou het in het Fransch op
dezelfde wejze uitgedrukt worden; een bewijs,
dat de Nederduitfche taal de Franfche in netheid verre overtreft). Het boek ftaat op
de eertte plank , (het bevindt zic)i daar,
hetzij ftaande of liggende,) le livre est our
la premiere planche. blijven beftaan,
voortduren , duren, in wezen blijven, etre,
continuer. Zoo lang de wereld that, depuir
que le monde est monde. —, in den bijbel.
ittjl , voor zijn*, etre. Het flaat gefchreven ,
est écrit. Het that daar te lezen , (men kart
het daar lezen ,) on peut k lire 14. Op de
lijst —, (op de lijst gevonden worden, op
de lijst zijn,) titre sur la liste. Hij that
op de lijst , (zijn naam bevindt zich op de
lijst,) it est sur la liste, son nom se trouve
sur la liste; fig. Deze man that in eenei
kwaden roep, heefc eenen kwaden naam,
cet homme est marquis Met de handen over el.
kander —, (niets doen , werkeloos zijn t )itre
oisif, ,ive, etre sans rien faire. Hij flaat
met de armen over elkander, it ne fait rien.
De legers — nog, zoo als voorheen, (zij
zijn nog niet van flandplaats veranderd ,)
les armies sons toujours dans la mime position. De vijand that zeer voorcleelig, (de
vijand heefc eene voordeelige ftandplaats,)
Pennemi est poste fort avantageusement. Onder water —, (met water overdekt zijn,)
etre inonde , e. Het dorp itaat onder water , le
village est inonde. De Itallen vol paarden,
(de itallen zijn opgevuld met paarden ,) ler
ecuries sons remplies de chevaux. Hare oogen
louden vol tranen, (hare oogen waren met
tranen geveld,) ses yeux itaient baignis de
larmes, elle avait les yeux baignes de lar.
Ines. Het lulls' that te huur, (het hula is
te huur,) in maison est a louer. Het bosch
that te koop, (het bosch is te kook) la
fret est 4 vendre. Dit huis that te koop,
(eigenlijk: Er is een koopbrief opgeplakt,
it y a en ecriteau a la porte,) cette maison
est a vendre. Het ftaat te kijk, (het is te
kijken,) cela est e.Fposi a la vue.
gen, pasfen, kleeden, Die rok fast ti
goed, (die rok kleedt u goed.,) cet habit
your va fort biers. Dat „vest ftaat u ,deer
Hecht, (dat vest, kleedt a zeer Hecht, Ceette
veste y ou: va fort-mal. Deze twee dingert

goed bij clkander , (deze twee dingen
Xxx
Ave.
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voegen goed bij elkander,) ces deux doses
figurent bien ensemble. Dat flaat u
(dat betaamt u niet, dat is leelijk van u,)
cela ne vous convicts: pas, it vous sied mal.
gevolgd door eene onbepaalde wijs ,beteekent het verrigten van jets in eene
ftaande bonding, als : te fchrijven, (niet
zitten, bij het fchrijven in eene itaande houding zijn,) &rive. AANMERK. Dikwijls
beteekeut het ook enkel, dat men met
iets bezig is, zonder dat de nadruk op
staan valt; b. v. Hij that (of zit) te
fchrijven, (hij , is bezig met fchrijven, )
it est occupe a ecrire. Hij Itaat te
flapen, (hij ilaapt,) it dort. De thee ftaat
te trekken. (de thee trekt,) le the se fait.
Het huis that te branders. (het huis flaat
in brand, brandt,) la maison bride. Het
water that weg te loopen , (het water loopt
weg,) l'eau s'icoule. Het vleesch that te
bederven, (het vleesch bederfr,) la viande
se corrompt. Waarom flaat gij mij nit te
lagchen ? (waarom lacht gij mij nit ?) eourquoi riez-vous de moi? poutquos me
rtez-vous? — duidt ook eene toekomst aan,
als : Hij that te vertrekken , (hij that op zijn
vertrek hij zal fpoedig vertrekken ,) ii va
bienat partir, it partira it est sur
le point de partir,01 est prét a (de) partir. De
vrede heat gefloten te worden, (de vrede zal
fpoedig gefloten worden,) la paix sera bient6t con clue. Dit huis that te vallen, (dit huts
ftaat op zijn' val, dit huis zal weldra vallen,) .cette maison tombera bientet en ruine. Dat twat nog te doen, (dat moet nog
gedaan worden " cela doit encore etre fait.
Gij
moot weten wat u te doen {hat , (wat
.
te doen hebt,) vous devez savoir ce que
vous avez a faire. ik weet, wat mij te
doen that, (wat ik doen moet,) je sots ce
que faire. Het that to gebeuren,
(het zal weldra gebeuren,) cela asrivera
bientet. verder komt het in verband
met voorzetfels, in onderfcheidene meer of
min gewijzigde beteekenisfen voor, als: Aan
iemand —, (van iemand afhangen , in iemands magt of willekeur zijn ,) dependr4de
q. q. De berpeping van dien predikant that
aan den honing, (de koning meet dien predikant beroepen ,) c'est le roi qui dolt nomflier ce predicant. Het that aan u, (het
hangt van u af,) it depend de vous. Indieu
het aan hem fionde , s'il dipendait de lui.
4chter iemand, (achter iemand zijn,)
Etre derriere q. q.; fig. (beneden iemand
zijn, door iemand, overtroffen worden , bij
iemand achterftaan ,) etre inferieur a q..q.
etre surpasse, .e , de q. q. Hij ftaat bij de
kerk ., (Lij is bij de kerk,) ii est aupres tie
Peglsse. Zijn 'huts that digt bij kerk, (hij
woont digt bij de kerk ,) sa maison est aupres de Peglise, it demeure pres de l'eglise,
bi)
ou pies Peglise. Wel bij iemand
iemand in een goed blaadje (bij iemand
wel gezien zijn, in iemands gunst deelen,)
etre dans les bonne: grices de q. q. kwalijk
bij iemand in een kwaad of
bij femand
fiecht blaadje , (iemands gunst --/erloren
hebben, niet meer in iemands gunst deelen ,) avoir perdu sa reputation aupres de
Binnerr (voor eene vergadering,
enz. verfchijnen,A) etre defiant one assemblee,
etc. Buiten —, etre dehors. Hij moest bui(hij moest voor een oogenblik het
vertrek verlaten), it repot ordre de se retirer un instant, an moment. In iemands
jnagt —, (in iemands magt zijn , van iemand
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afhangen,) dipendre de q. Indien het in
mijne magt flond, si cela dependait de moi.
In twijfel—, (twijfelen,) douter. In vreeze
(vreezen , vrees hebben,) craindre. In
gevaar , gevaar zijn of verkeeren,)
titre en danger. In gunst —, (in gunst
zijn,) titre en faveur. In verbinding
(verbonden zijn,) titre lie, e. Het met iemand —, (het met iemand houden , iemand
voorthan, zijne partij kiezen, op iemands
zijde zijn ,) prendre le parti de q. q. , se
ranger du cote de q. q. , se mettre du ate
de q. q., titre du parri de q. q., se declarer pour q. q. Met iets Hoe that
her met uwe gezondheid? (hoe gaat of hoe
.is het met uwe gezondheid ?) comment von:
portez-vous? Het ftaat Hecht met zijne za.
ken , (zijne zaken zijri in eenen flechten
that.) ses affaires vont mal, ses affaires
sent en mauvais itat. Het that goed met
zijne zaken, (zijne zaken — goed, zijne
zaken zijn in eenen goeden ftaat,) ses affaires son: ,en bon etat , ses affaires vont bien.
Hoe ftaat het met de zaken ? (hoe — de zaken? hoe gaan , de zaken?) comment vont les
airaires? Hoe flaat het met mijn boek?(hoe
is het met mijn boek?) que fast mon livre?
Hoe flaat het met uwen Neef? (hoe is het
met uwen Neef? wat doet uw Neef? wat
voert hij nit ?, que fait votre cousin? Hoe
that het met het werk? (hoe ver is het
werk gevorderd?) dans quel etat est Pouvra.
ge? Wel met iemand —, (met iemand op
eenen goeden voet —, met hem op eenen
goeden voet zijn ,) kwalijk met iemand—,
(op eenen kwaden voet met iemand —, op
eenen kwaden voet met iemand zijn ,) als:
Hoe that gij met A ? stir quel pied tiles-sous
avec xl? lk fta wel met hem, (bij is mij
weinig of niets fchuldig,) it ne me dolt pas
beaucoup; it ne me doit rien. Ik fla kwalijk met hem, (hij is mij groote fommen
fchuldig,) it me dolt de grandes sommes.
Naar iets
(lets trachten to verwerven
of te verkrijgen ,) esperer a q. ch. Naar een
ambt (een ambt trachten te krijgen, naar
een ambt folliciteren,) aspire,- A un emploi,
meet in eenen flechten zit], (door kuiperij)
briguer un emploi. Naar het huwelijk —,
(begeeren, te tronwen , verlangen te trouwen,) desires se warier. Verfcheidenen —
naar dat huwelijk, (het ontbreekt niet aan
perfonen, welke dat metsje ten huwelijk
verlangen,) plusieurs recherchent eerie fine
en mariage. lemand naar het leven
(iemand van het leven trachten te berooven ,)
attenter la vie de q. q. Onder
onder
iemands bevelen (aan iemand ondergefchatt zijn,) etre subordone , e, a q. q. , étre
sous les ordres de q. q. Onder het geweer —,
(in het geweer zij n,) etre, sous les artnes.
Onder voogden (voogden hebben,)etre
en tutelle. Onder water — , (met water
overdekt zijn, overftroortd zijn door water,)
titre inondi, e. Op lets —, (in eene flaande houding zich op iets bevinden,) lire debout sur q. ch.; fig. (lets volhouden, jets
doorzetten, op jets aandringen ,) insister
sur q. ch. Op beuzelingen (aan beuzelingen hangen, beuzelingen als gewigtige zaken aanmerkett,) s'appesantir sur des bagatelles, insister stir aesvetales. Op zijn punt
(zeer veel werk van zijne eer
van eer
maken ,) faire beaucoup de cas de son hen(ftipt in het houneur. Op zijn woord
den fan zijne belofte zijn,) se tenir A ce
(zijn
que Pon a prongs. Op zijn fink

euid.
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zijn, titre libro ou exempt, a, de q. ch.
eindje vast hondeu, niet toegeven ,) persisSchuldig (fchuldig zijn ,) etre coupable.
ter dans stn opinion, s'y tenir. Op fchild(aan iets niet fchuldig zijn,) ne pas 'etre
wacht (fchilderen ,) titre en faction,
coupable de q. ch. Vast —, (vast zijn ,)
etre en sentinelle. Haar geld ftaat op renetre
ferme; fpreekw. Dat is een man van
ten , that op interest, (haar geld is tegen
fia-vast, (dat is een man, die geld heeft,)
interest uitgezet, ) son argent est mis a inc9est un homme riche. Te komen, (kostenet, son argent est place. Er ftaat geld
ten ,) cater. Hoe hoog komt u dat huts te
op zijn hoofd, (er is een prijs op 2911
—
? (wat kost u dat huis?) combien your
sa
tete
est
mist
a
prix.
hoofd gezet,)
coute cette maison ? a combien vous revient
Er ftaat eene zware flraf op , (het is op
cette tnaison? Dat bock komt mij op tier
zware flaffen verboden, cela est defendu sous
gulden te , (dat bock kost mij tien gulden ,)
des peines sevêres. Op eenen goeden of vasce livre me coute dix florins. Zijne dwaasten voet (op eenen goeden voet zijn,)
heid is hem duur te gekomen, (hij heeft
titre sur tin bon pied. Het op iets laten —
zijne
dwaasheid duur moeten betalen,) sa
(het op iets laten aankomen, zich ,aan iets
folic lui coute cher.
houden ,) se tenir a q. ch. Over lets —,
(bet beftuur over iets hebben,) avoir la di- Staande , (tegenwoord. deelw. van than.) —,
b. n. iuzonderh., hij is gaande en flaande,
diriger ou administrer q.
rection de q.
(hij houdt het bed niet, hij blijft nog
(iemands voogd
ch. Voogd over iemand
(reeds op de been ,) it ne tient, pas le lit ;
zijn ,) etre tuteur de q. q. Als bevelhebber
il n'est pas retenu au lit ; n'est par
(beveihebber van een leover een leger
reduit a garder le lit; il n'est pas ()brig
ger zijn, een leger aanvoeren ,) commander
de- garder le lit. — blijven, zich — boaline armee. Iemand te dienile (gereed
den, (niet gaan zitten,) se tenir debout,
zijn, om iemand te dienen 9 ) titre pv'et, e,
fig. (in fiand blijven, beflaan,) se maina servir q. q. Dat ftaat tot uwe dienst,
tenir, subsister, houden, (handhaven,)
(dat is te uwer dienst ,) cela est 4 votre
tnaintenir (beweren ,) soutenir, preteni.
service. Het ftaat te uwer befchikking, (gij
dre. Ik houd — dat, enz. fe soutiens que;
kunt daarover naar welgevallen befchikken,)
etc. Een hond, (een jagthond, welke
cela est a votre disposition. Gij ftaat bij mij
voor het opgefpoorde wild that, ) un chien
voor honderd gulden te bock, (gij zijt mij
d9arret. Staand wand, (fcheepsw. in tegeutoo gulden fchuldig,) vous étes sur mon lioverflelling van het loopende wand ,) manoeuvre pour cent florins, vous me devez cent
vres dormantes, pl. — wind, vent fait,
florins; fig. Hij ftaat bij mij flecht te bock,
stable, —lijk , ralingue de chute. Staand
(ik heb flechten dunk van hem ,) hij
hour,
(bout dat niet geveld is,) bois qui
fat
une
ftaat bij mij in een' flechten dunk,
n'est pas coupe, bois sur pied, tn. Staand komauvaise opinion de lui. Hij flaat bij mij
ren , koren dat nog te' veld that, dat nog
niet anders te bock , dan als een' eerlijken man,
Hier gemaaid is,) bled ou bid sur pied,
(ik befchouw hem als een' eerlijken man , ) f e
qui n'est pas coupe , m. Staandrijm, (laatfte
le regarde comme un hOnnite homme. Ik fta
lettergreep van een vers, die den klemtoon
zoo goed bij hem te bock, dat, enz. (ik
heeft,,. in tegenflelling van liggend rijm,)
deel zoo zeer in zijne gunst, dat, enz.) fe
rime masculine, f. Staand water , (water ,
suis si bien dans son affection, que , etc.
dat niet vloeit, ,niet loopt , dat ftil ftaat ,)
Bij iemand voor eenen ichurk te bock ,
eau dormante , eau croupissante , f Ben
door iemand voor eenen fchurk gehouftaand leger, (een leger dat Heeds an dienst
(tre
regarde
comme
un
fripon
den worden ,)
gehouden wordt ,) armee stir pied f: Staand
par q. q. Ter goecter of kwader naam en
uurwerk, (uurwerk dat {hat, tegen.
foam 'flaan, (eenen goeden of flechten naam
{telling van een hangend uurwerk,) pendubebben ,) avoir une bonne on une tnauvaise
le, f. Staand fchrift, (gefchrift, dat regter
reputation. Te pande —, (van perfonen ,
op flaat, dan het gewone loopende fchrift ,)
borg voor iemand zijn ,) cautionner q. q.;
ecriture bdtarde, f. Een —lesfenaar, (eett
fig. Mijne tier ftaat daarvoor te pande, (ik
lesfenaar, waaraan men {hat te fchrijven
heb mijne eer verpand, ik heb mijne tier
un pupitre a hauteur d'homme, pupitre
daarvoor verpand, ) mon honneur est engage.
ecrsre debout. Op — voet , (aanflonds,
Te pande —, (van goederen, ve,rpandzijn,
dadelijk , onmiddellijk, ) immidiatement ,
als onderpand gegeven zijn ,) etre mis, e,
sur le-champ. — en gelegen, sit , e, et sien gage, etre donne, e, en gage. Dat (hat
rue, e. Een huis — en gelegen , une mai.
er toe, (dat is de vaste prijs ,) c'estleprix
son sise et situde. voorzetf. gedurenUe,
fixe. Eene flesch voor iederen perfoon that
hangende , pendant, durant. — de onderer toe , ( het is eene vaste gewoonte, dat
handelingen , (terwijl men onderhandelde,)
ieder eene flesch krijgt,) on donne une boupendant les negociations.
teille par téte. Ik fta er voor, (ik fia er
voor in , ik blijf er verantwoordelijk voor,,) Staander, m. eigenlijk al wie of wat that;
zie Stander.
fen reponds. Verder komt het nog met
onderfcheidene andere woorden voor in meer Staanplaats, yr. plaats, waar men ftaan moet,
(in eenen fchouwburg , enz.) parterre.
of min afwijkende beteekenisfen , waarvan hier de voornaamfle voorbeelden zullen Staar,, yr. zekere oogziekte, zekere verblinding, nit hoofde van welke men iemand
volgen, als: De wonde flaat wel, (de wonflarende aanziet, cataracte. lemand de —
de ziet er goed nit,) la plaie parole assez
ligten,
van de — ligteu, (iemand
wel,
(de
zaken
De
zaken
avorable.
fhebben een gunftig aanzien ,) les afaires van de iemand
flaar genezen,) abattre la cataracte
a q. q., enlever la cataracte a q. q. 4ter
paraissent etre en bon etas.. De zaken
la cataracte a q. q. De groeue —, le glau.
kwilijk, (de zaken zijn in eenen flechten
come. De zwarte —, la goutte sereine.
itaat,) les affatres sent en mauvais hat. Het
Staarbril,
m. bril voor degenen, welke men
that mij vrij, het te doen, (ik heb de vrijvan tie ftaar geligt heeft, lunettes a Pitsage
heid, om het te doen ,) fat la permission
de ceux a qui on a'abattli ou enlevi la co.
on la liberte de le faire. Van iets vrij
taracte ,
(van lets vrij zijn, aan lets Wet onderhevig
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Staarligter, m, oogmeester, welke bedreven Staartprnik, yr. pruik met eenen flaart, perruque 4 queue.
is in het ligten der ftaar, opdrateur oculists.
Staartriem, m. aan het getuig van een paard,
zekere riem welke om den ftaart wordt beStaarnaalcl, vr. werktuig, waarvan oogmees•
ters zich bedienen om de flaar te ligten,
vestigd, croupiers, avaloire, trousse-queue,
aiguille a cataracte.
tn. (van vractitpaarden,) bacule, f — van
den zadel, culiere , f:
Staart, m. van een dier en van vele andere
dingen het uitftekende einde , queue,f. (bij de Staartfchroef, y r. aan een fchietgeweer, fchroef
in het benedeneinde van den loop, culasse.
valkeniers en jagers van fommige vogelen,)
balai , m. Apen met lange ftaarten , des singes
De — aan een geweer maken, enculasser
longue queue , m. pl. Een dier den — affnij- fusil ; mettre la culasse au canon d'une
arms feu.
den, couper la queue 4 lane bite. Een' hond,
een paard den — affnijcien , dcourter, cour- Staartflar of Staartfter, y r. zekere dwaalfler
met eenen ftaart , komeet, comiate. Staarttauder un chien, un cheval. De bond kwisfterren betrekkelijk, cometaire. Verhandepelt met den —, le chien flatte de la queue ;
ling over de flaartflerren, cometographie.
le chien frdtille de la queue. De — van
een paard, la queue d'un cheval. De — Staartfluk, o. achterftuk aan den flaart van
een rund, derriere du cimier,, morceau
van eenen visch, la queue d'un poisson, le
foort
quel tient la queue, tn. queue , f.
bat d'un Poisson; fig. De — van eene kovan klavier, espece de clavecin long, manimeet, (lichtende ftreep van eene komeet,)
chordion, tn.
la queue d'une comete. De — van eene letter, (het beneden uitftekende deel eener Staarttalie, y r. (fcheepsw.), dguilette oar aiguilette a eguiller le canon.
letter,) la queue d'une lettre. De — van
eene muzijknoot, la croche; fpr. w. Men Staarttouwtje , o. touwtje om eenen ftaart
te binden, corde a Tier une queue, f —
kan er kop nog — aan vinden, (men kan
(fcheepsw.) hauban de voile d'etai, tn.
er niets van begrijpen,) on n'y comprend
rien. Komt men over den hond, dan komt Staartveder, y r. veder uit of in den ftaart
van eenen vogel; zie Staartpen; fpr. w. lk
men ook over den —, (heeft men het zwaarheb hem eene uitgeplukt, (ik heb) hem
lie overwonnen, dan zal het andere wel
voor eene aanzienlijke fom beet gehad,) je
volgen,) quand on a avald le boeuf, it ne
Pai tromps d'une somme considerable.
4 la queue. achterfact pas s'arreter arriére-garde,
queue, Staartvin , y r. vin aan den ftaart van eenen
hoede van een leger,
visch, aileron , us. nageoire de la queue
f. — fam. mannelijk teellid, verge, f mem(d'un poisson,)
.bre viril , tn. —, nafleep, suite, f. cortege,
train, tn.; fig. Een eindelooze — van on- Staat, m. thud, toeftand , gefleldheid, omflandigheden, dtat, m. condition, situation,
gelukken, une suite innombrable de maicirconstances,, f pl. assiette , f. In eenen
hears.
goeden zijn , (in eene goede gefteldheid
Staartachtig,,b. n. naar eenen flaart gelijkenetre en bon eta: ; (van koopwaren ,
zijn,)
de, qui ressemble a une queue.
zoodanig zijn, als zij behooren,) titre biers
Staartband, o. zie Staartlint.
brenconditionne , e. In den vorigen
Staartbeen, 0.; zie het weer gebruikelijke
gen , (herftellen retablir, rehabiliter In
Stuitbeen.
Niet
etre
en
hat.
—
zijn,
(vermogen
,)
fouet,
tn.
Staartblok , o. (fcheepsw.) poulie a
in — zijn , buiten — zijn , (niet vermogen,)
Staartbreidel, m. Itaartriem, croupiere, avaIn
—
flellen,
(de
middetitre hors d'etat.
loire, f. zie Staartriem.
len verfchaffen ,) mettre en itat. De hu.
Staarteind, o. Staartleder van eon vel, cuMe f.
welijke —, ('het huwelijk,) le mariage.
Staarteloos, b. n. zonder flaart, geenen ftaart
In den huwelijken treden, (in het huhebbende,'sans queue, anoure.
welijk treden, trouwen ,) se marier, entrer
Staarthaar, haar van den flaart, poll de la
en mariage. In den — van zwangerfchap
queue, (van paarden) crin de la queue, tn.
zijn; in eenen gezegenden — zijn, (zwanStaartje, 0. verkl. w. van Staart; zie Staart;
ger ziju ,) etre enceinte. Hoe is de —
fig. klein overfchot , inzonderh. van dranken ,
van uwe gezondheid? (hoe ftaat bet met
petit reste, Er is nog een (wijn)
uwe gezondheid? hoe vaart gij?) comment
in de, flesch , it y a encore un petit reste (de
vous portez-vous? Naar den — van remands
via) dans la bouteille. Op een kleln —
gezondheid vragen, (vragen hoe iemand
na, heb ik mijn werk af, (ik heb mijn werk
wart, hoe het met remands gezondheid is,)
bijna af, het is op een oar na gevild ,)
demander comment q. q. se porte. De
presque fini mon ouvrage. — (van eene
der onfchuld, Petat d'innocence. herebetaling) queue d'un payement; fpr. w.
kening van de gefteldheid van deze of gene
Dat muisje zal een hebben, (die zaak
zaken, eta: , tnemoire inventaire , tn. liste,
zal een' nafleep hebben, de gevolgen dier
Een — van ontvaugst en uitgaaf,
.zaak konden wel eens onaangenaam wezen,)
Coat de recette et de depense ; (in het financiecette affairs aura des suites.
wezen) budget. Is de — van oorlog gereed
Staartlint, 0. flaartband, waarmede de
Petat de guerre est-it en ordre? Van hier:
-11aart eener pruik enz. gebonden of omwonwel, (hij maakt zijne
Hij maakt zijnen
ruban
pour
la
queue
d'une
den wordt,
rekening behoorlijk ,) fait hien son compperruque, etc. in.
te. Hij -maakt zijnen — kwalijk , (hij maakt
Staartmees, y r. (in de nat. hist.), mees met
zijne rekening niet behoorlijk ,) sl fait mat
eenen langen ftaart tnesange a longue
son compte, sl ne fait pas been son compte.
queue.
maken, (vertrouwen , rekenen ,) faire
Staartnoot, vr. achtfle noot, croche.
fond. — op iemand maken ,(op iemand reStaartpen, y r. pen uit den ftaart van eenen
kenen, vertrouwen ,) faire fond sur q. q.
vogel, enz. plume de la queue d'un oiseau.
— op lets maken, (op lets rekenen , veretc.) Langfiaart-pennen, plumes rectrices.
trouwen ,) faire fond our q. ch. , compter
Staartpeper, yr. zekere pefer, ook lange pesur 9. ch. Mask er geen — op, (vertrouw
SpaanCcile
per genoerad, m..cabike, f.
rAng,
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peper, pin:ens. tn.

grime op,) ne

croyez pas. —,

boo,

STA
hooge hand, aanzien, waardigheid, condition, dignite , f. rang, m. Een man van—,
een man van hoogen -7 , (een man van aanzien , een aanzienlijk man ,) un homme de
condition, on homme d'un rang dleve. Van
hier: Pracht, luister, ftaatfie, vertooning,
figure, parade , f. Eenen grooten — voeren , (veel vertooning maken ,) porter un
grand itat. Zij behoorden zulk eenen —
niet te voeren, (zij behoorden zoo veel
pracht niet ten toon te fpreiden,) it ne
kur convieut pas de faire taut de parade.
volksgand, die in eene algemeene vergadering wordt vertegenwoordigd, hat,
De
fiaten-generaal, de algemeene flaten,
en.
les etats gendraux. De flaten bijeenroepen,
convoquer les etats. De gewestelijke flaten
de provinciale fiaten , les etats provinciaux.
De bijzondere ftaten , les hats particuliers.
De paten-vergadering, de vergaderiug der
ilaten, Passemblee des etats. —, lid van de
befiuur van
ftaten, membre des etats.
etat, gouvernement. Minister
een
landen onder
van —, ministre d'etat.
een zelfde beftuur, hat, royaume, empire.
un grand etat. Een bloeiEen groote
jende an itat florissant. De grenzen
zijner ftaten uitbreiden, etendre les bornes
de ses etats. De kerkelijke —, le patriInoine de St. Pierre, les etats du Pape. De
vereenigde flaten van Amerika, les etats de
PAinerrque, les etats riunis de l'ilmerique.
De oaten van den koning van Pruisfen, les
itats du roi de Prusse. Peter de Groote
Wilde de Franfche zeden in zijne ftaten invoeren , Pierre le Grand voulait introduire
les moeurs francaises dans ses etas.
Staatdame , vr., hofdame, fiaatjuffer, eene
vrouw of jonkvrouw van aanzien, die eene
vorftin aan het hof of elders verzelt, tot
haren hoffloet behoort, en haren ftaat vergroot, dame d'honneur.
Staathouten,o. meerv. (op fchepen,) terms,
tn. pl.
Staatjonker, tn. edelknaap, hofjonker, page,
kamerlieer, een heer van aanzien, die eenen
vorst aan het hof of elders verzelt, tot deszelfs hofftoet behoort, en zijnen flaat vergroot , chambellan, -- van den Grooten
Heer, icoglan.
Staatjuffer, yr.; zie Staatdame.
Staatkunde, yr. kunde van den flaat en deszelfs belangen , politique;
list, galepenheid , politique, adresse, nesse.
Staatkundig, b. n. de itaatkun e betreffende,
polio yue. Staatkundige bedenkingen , des
reflexions politiques.
ftelsel, systeme politique, m. gifprek, discours politique,
— gedrag, conduite politique. Staatkundige
twist, querelle politique; fig. flim, geflepen, politique. —, in de ftaatkunde bedreyen , verse, e, en politique. bijw. politiquement fig. film, geflepen, politiquemeat, d'une maniere adroite.
Staatkundige, m, iemand, welke de flaatkundeveritaat, politique. Hij is een groot,
een bekwaam c'est un grand, un habile
politique.
Staatkundiglijk, bijw. volgens de regelen der
fiaatkunde; zie Staatkundig, bijw.
Staatsambtenaar, Staatsbeambte, m. fonctiou.
naire de Petat. Staatsambtenaren , bewindhebbers, autorites constitudes, f: pi.
Staatsbediende, officier d'etat.
Staatsbediening , y r. bediening van eenen
faatsdienaar, ministhre, m. aanzienlijke post, grande charge.
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Staatsbelang, o. belang van den that, inte.
ret de retat,
yr. meerv. ftaatsonlusten,
Staatsberoerten
guerres civiles • zie Staatsonlusten.
Staatsbefluit, o.' befluit van den that, art*,
decret de Petat , m. resolution, f.
Staatsbefluur;o. ftaatsbewind, gouvernement
de retat, ministere,
Staatsbode, m. bode van den that, messager
de retat.
Staatsbrief, m. depiche, note diplomatique, f:
Staatsdienaar, m. ftaatsambtenaar, flaatsbeambte , flaatsbediende, ministre d'etat.
Staatsgeheim. o. geheim van den that, secret
d'etat, mystere d'etat, tn.
Staatsgevangene, in. gevangene van' den fiaat,
prisonnier d'etat.
Staatsgevangenis, o. prison pour ceux qui one
commis un crime contre Petat.
Staatsheraut, tn. heraut van den that, berate
d'etat.
Staatshuishoudkunde , vr. wetenfchap , die
eenen flaat in al zijne deelen leert kennen,
statistique. Zich op de — toeleggen, s'appliquer d 1p statistique.
Staatfie, vr. uiterlijke vertooning van that,
bij gelegenheid van eenige plegtigheid, door
middel van eenen prachtigen opfchik, of eenen
talrijken itoet , parade ,pompe,magnificence,.
. grand apparel, , hetgene de ftaftie
uitmaakt, de plegtigheid zelve, (bij de
R. K.) plegtige, godsdienftige omgang, procession, gala, tn.
Staatfiedegen, m. epee de parade, f.
Staatfiegordijnen, yr. meerv. gordijnen tot
pronk, meubelgordijnen, rideaux de parade, m. pl.
Staatfiegraf,
praalgrat, mattsolee, m. ; zie
Praalgraf.
Staatfiekleed, o. plegtgewaact, pronkgewaad,
habit de parade, habit de ceremonie, m.
Stkatfiekoets, vr. koets tot ftaafie, carrosse de
parade, tn. voiture de ceremonie.
Staatfiekusfen, o. kusfen voor flatie, coussiu
de parade, carreau de parade, m.
Staatfiemantel, m. mantel tot flaatfie, manteas
de parade.
Staatfierok, m. fiaatfiekleed, habit de chits°.
nie • zie Plegtgewaad.
Staatfiewagen, m. zie Staatfiekoeta.
Staatskas, yr. kas van den fiaat, openbare
fchat, caisse de Pita:, f. deniers publics,
tn. pl. zie Schatkist.
Staatslieden, m. meerv. van Staatsman.
Staatsman , m. beftuurder van ftaatszaken, homme
d'etat; politique.
Staatsminister, m. minister van flaat, min sire
d'etat.
Staatsomwenteling, yr. omwenteling in eenen
flaat, revolution.
Staatsonlusten , m. meerv. onlusten of beroe•
ringen, fchokken in eenen flaat, guerres
civiks, secousses , f. pi. troubles qui agitent
l'etat, tn. pt.
Staatsraad, yr. raadsvergadering, raad, waar•
in de algemeene belangen van den flaat behandeld worden, conseil d'etat. een lid
van die vergadering, conseiller
van den Grooten 'Neer, divan.
Staatsregeling, yr. regeling van eenen flaat,
constitution. Strijdig met de —, anticonstitutionnel , le; bijw. anticonstitutionnelltment, d'une maniere anticonstitutionnelle.
Staatsregering, yr. regering van den flaat,
gouvernement de Petat, m.
Staatsregt, o. regl van den ileac, droii do
Petal, tn. loi politique, f:
Staatox x x3
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Staatsfchriften, 0. meerv. archieven, handvesten, archives, f. pl.
Staatsverandering, yr. flaatsverwisfeling, verandering in iemands ftaat, changement d'état, m.

Staatsvergadering, yr. Platen-vergadering, assetnblee des etats (congths, m.), in Spanje ,
cortes, m. pl.

Staatsverhooging, yr. verhooging van iemands
flaat, bevordering, promotion.
Staatsverraad, o. misdaad tegen den flaat,
van gekwetfie majefleit, crime d'itat, m.
trahison, f. crime de ldse-majeste.

STA
fig zijn ,) venir a propos , venir a point,
etre utile. Ons geld zal ons wel te komen, (wij zullen wel gelegenheid hebben
van ons geld gebruik te waken,) nous au•

ions bien besoin de notre argent, nous en
ferons un bon usage, nous aurons occasion
de nous en servir.

Stadgenoot, m. en y r. degene, welke met ons
in dezelfde clad woont, of met ons uit
zelfde clad geboortig is, medeburger, habitant tie la mime ville, m. habitante de la
mime ville, f: concitoyen, concitoyenne. Zij
is mijne —, elle et moi nous habitons
mime
Vij zijn fiadgenooten, nous
sommes habitants de la meme Wile; nous
sommes natifc de la mime ville, nous sommes
concitoyens , concitoyennes.

Staatsverwisfeling , yr. verwisfeling in iemancis
flaat; zie Staatsverandering.
Staatswege, bijw. enkel gebruikelijk met van,
als: Van —, (van wege den flaat, in naam
van het befluur, in naam der regering ,) au Stadhouder, m, plaatshouder, plaatsvervanger,
nom du gouvernement.
fiedehoucier, gouverneur, vicaire, plefet.
Staatswet , yr. wet van den ilaat, lol politique.
—, (in de Nederlandfche gefchiedenis,)
Staatszaken, vr. meerv. zaken, welke den flaat
(eertijds) stadhouder. —, (in de oude
betreffen, affairesil'etat, waives publiques.
gefch.) ethnat cue.
Over — fpreken, zich met — bemoeijen, Stadhouderlijk , b. n. (in de Nederlandfche
politiquer. Gaarne over — fpreken, s'amu.
gefchiedenis,) relatef au stadhouder. Het
ser a politiquer.
— befluur, le gouvernement du stadhouder.
Staatzucht, yr. verlangen naar flaatsverhoo- Stadhouderfchap, o. waardigheid vane fiadhouging , eerzucht, ambition, f. desir excessif der,, prefecture, f: vicarial, m. (in de
d'honneur et de grandeur, m. Eene onverNederlandfche gefchiedenis ,) stadhouderat.
zadelijke
une ambition insatiable.
RAIJNAL heeft eene gefchiedenis van het —
Staatznchtig, b. n. verlangend of begeerig naar
efchreven, RAIJNAL a ecrit une histoire
fiaatsverhooging, eerzuchtig, ambitieux,
du stadhouddrat. —, (in de oude gefch.)
euse; bijw. ambitieusement, avec ambietharchie.
tion.
Stadhoudersgezind, b. n. (in de Nederl. geStaatzuchtigheid, yr. flaatzucht, ambition.
fchied.) de zaak van den ftadhouder toegeStaatzuchtiglijk, bijw. ambitieusement, avec
daan , attache, e, au stadhouder.
ambition.,
Stadhoudersgezinde , in. en yr. degene, die,
Stad, yr. (meerv. fleden ,) vile, cite. Eene
de zaak van den fladhouder was toegedaan,
groote
une grande ville. Eene kleistadhouddrien, m. stadhouderienne, f. De
une petite ville. Eene fchoone —,
fladhouders gezinden,les stadhouderiens, m. pl.
one belle ville. Eene
bouwen , bdtir Stadhuis, o. huis, waar de clads regering vers.
one ville. Eene fterke
une vine .forgadert , ook Steehuis, mairie , maison de
te. Eene rijke,
une vile riche. Eene
, f:, latel de ville, m.
volkrijke —, une ville bien peuplee.
'Stadhuisachtig, b. n. naar een iladhuis gelijhandeldrijvende une vile marchande,
kende , qui ressemble 4 un hotel de vile.
one ville commerccante. Eene — verfterken, Stadhuiswoord, o. regtsgeleerd woord, terms
belegeren, verdedigen, innemen, verwoesde pratique , on.; van hier: Stadhuiswoorten, fortifier, assieger, defendre, prendre,
den , termes de pratigue, m. pl. Style de
ildtruire une ville. In de — zijn, etre
palais, m.
la ville; zie Mle, in het Franfche deel. Stadie , yr. bij de Grieken, enz. eene renbaan
1VIijn broeder is niet in —, won frere n'est
van 125 fchreden, stade, m.; van hier: afpas a la ville. Eene bevestigde
une
fland van 525 fchreden, (hoewel de lengte
vine fortiRe. Eene opene une ville
Tan de renbaan niet altijd dezelfde was, re.
euverte. Eene koop—, handel—, une vilkent men de iladie als lengtemaat gemeenlijk
le de commerce, , marchande. — door welop 525 fchreden ,) stade, m. De Grieken
ke veel doortogt is, ville de grand passage;
maten de wegen naar ftadien, les grecs me.zie de met — zamengeft. woorden. Midden
suraient les chemins par stades. Zestig fiain de — wonen, demeurer au coeur de la
dien van Jeruzatem gelegen (2 en een half
vine. Jeruzalem werd de heilige genoemd,
um°, distant dejerusaleth de soixante stades,
Jerusalem s'appelait la sainte cite. Om de Stadje, o. fleedje, fam. villette ou villotte.
wandelen , eene wandeling om de — doen, Stadig, b. n. en bijw. zamengetrokken nit ge•
rond wandelen, faire le tour de la
ftadig ; zie Geftadig.
yille. Uit de — gaan, (de flad verlaten,) Stadigheid; zie Geftadigheid.
tortir de la Eene wandeling in de — Stadiglijk ; zie Geftadiglijk.
doen, aller en vile. Naar de — gaan, al- Stadsafflag,
openbare verkoop, vents pa.
kr 4 la ville. Van — tot —, de ville en
plaats, waar in het openbaar
ville. Hij is met mij uit dezelfde
nous
verkocht wordt , markt, marchi,m. Ik heb het
sommes die la mime vale. inwoners eener
op den — gekocht , je I'ai achetd an marche„
—, habitants d'une ville, m. pl., vile. De Stadsafflager,
afflager der flad, vendeur pa.
geheele — is hem te gemoet gegaan, toute
blic, maitre des ventes.
la ville est allee au levant de lui. De ge- Stadsarmenfchool, yr. armenfchool der flad,
heele — is op de been, touts la ville s'est
waarin de kinderen voor niets onderwijs krijlevee. —, burgerij , bourgeoisie.
gen, ecole des pauvres enfants de la vile.
Stadachtig, b. n. naar eene flad gelijkende, Stadsbediende,
bediende van de overheid
fleedsch, qui ressemble a une vile; zie
eener ftad; zie Geregtsdienaar.
Steedsch.
Stadsbediening, yr. bediening der ,fiad, charge
Stade, yr. enkel gebruikelijk in: Te — komunicipale.
men, (te pas komen, vau diem zijn, then- Stacisbeituur, o. fledelijke regering , beituur
eerier
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eener clad, regence ou administration municipale, police, mark , f: k magistrat..
deurwaarder der ftad , huissier
ou sergent de la —, bode der ftedelijke regering , messager de la regence, messager de la vale.

Stadsbode,

Stadsboek, o. boek, hetwelk fledelijke zaken
bevat,fladsregc, livre de la ville, coutumier,
Stedsbolwerk, o. bolwerk der (tad, bastion de
la vile, tn.
Stadsbus , vr. fchild , waarop het ftedelijke wapen afgebeeld is , en hetwelk door eenen
Itadsbode op de borst wordt gedragen, om
hem als eenen ftadsbode van andere boden
te onderfcheiden, espece de, plaque quo por-
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teau, tn. citadelle dune —, bang-

flot , waarmede van ftadswege een huis, enz.
van buiten wordt gefloten, cadenas avec lequel la justice fait former une maison , etc.m.

Stadsfoldaat, m, foldaat der flad, (elders in de
gemeene volkstaal ftoepje genoemd), soldat
de ville, soldat de la ville , soldat d'une
ville. De ftadsfoldaten moeten uittrekken,
les soldats de la vide doivent marcher.

Stadsvest, yr. vest of bevestiging eener Rut,
ftadswal, rempart, boulevard, m.
Stadswaag , yr. balance publique,
poids da
la ville,

Stadswal , m., wal om eene ftad ; zie Stadsvest.
Stadswapen, o. wapen eener clad, armes ou

tent les messagers ou huissiers de la vile.
armoiries d'une ville, f pl.
dienaar der ftad, archer , ser- Stadszegel, o. zegel eener 'tad, ocean on scald
d'une ville, an.
Stadsdoctor,, in. tnedecin de la ville, tnedecin Stadvoogd , in. voogd of gouverneur eener
poliatre.
lad, fleevoDgd, gouverneur (d'une ville).
Stadsgebied, oil gebied der clad, jurisdiction Stadvoogdes, yr. gouvernante.
de la ville, f ressort de la ville, an. depen- Stadvoogdijfchap, 0. gouvernement, vs,
dance de la ville, f.
Stadwaarts, bijw. naar de 'tad toe, vers
Stadsgeld, o. ftadspenningen , deniers commavile, 4 la ville. 1k ga
Jo vais 4 la
naux , tn. argent qui appartient a ( la ville, m.
ville.
Stadsgoederen, o. meerv. gemeene weiden, Staf, m. wandelftok, baton,
canne,
communes, f. pl.
flok, baton, herderatok, herdersftaf,
Stadshuis , o. huis, dat aan eene flail toebehoulette, f.; fig. herdersflok der geestelijhoort, maison qui appartient a une ,
ken , crosse, f. —, flok van eenen heraut ,
f: —; zie ook Stadhuis.
pedel, deurwaarder, rector, enz. masse, f
Stadsjongen, m. weesjongen, welke door de
roede van Mercurius, caducee, f. — des
clad onderhouden worth, orplzelin,entretenu
ouderdoms, baton de vieillesse. — van compar la vile.
mando , beiton'de commandement. —, van een
Stadskas, yr. kas der clad, ftedelijke kas, caisse
leger, de gezamenlijke perfonen, die tot
de la vile.
bet algemeene befluur over een leger of een

Stadsdienaar,

gent (agent).

Stadskeur, vr. ftedelijke keur, fledelijke wet,
afzonderlijk ligchaam van krijgsvolk behooloi communale. ftedelijke boete, boete,
ren , dtat-major. fleun , appui, soutien,
welke aan de (tad wegens de overtreding
baton.
eener fledelijke wet be maid wordt, amende Staffier,
eigenlijk ftafdrager, zekere been favour , au profit, de la vile.
diende , estafier.
Stadskind, o. iemand, die van ftadswege on- Stafijzer, o. blok van de eerfte gieting, gueu.
der voogdijfchap is gefleld; zie Steekind,
se, f.
pupille SOUS la tutelle des magistrats
Staf kogels, m. meerv. kogels , welke door midStadsknecht, yr. knecht der (tad of der ftededel van eenen flaf vereenigd zijn, kettinglijke regering, geregtsdienaar,, sergent, arkogels, boulets a branches, boulets a deux
cher.

Stadslast,

fetes, anges, boulets rands.

fledelijke belasting, imposition Stafofficier, m. van den flaf, *ler d'itatmajor.
Stadslieden , m. meerv, bewoners eener clad; Stag, vr. fiaag , (fcheepsw.) een zwaar touw,,
zie Stedelingen.
met hetwelk men den mast aan den voor.
Stadsmajoor, in. plaatsmijoor, major de la
fteven verbindt, om hem itaande te houden,
place.
etas , m. Looze —, faux itai, tn. Bezaans•
Stadsman , m. fleeman, (meerv. fladslieden,)
etai de mat d'artimon. Over —loopen
bewoner eener ftad; zie Stedeling.
of fmijten, (zonder noodzaak de hoogte zoeStadsomroeper, m. omroeper der ftad, crieur
ken of loeven,) louvoyer sans necessite; fig.
de la vine.
Iemand‘over — werpen, (iemand den voet
Stadsraad, m. fledelijke raad, conseil de ville,
ligten ,) donner le croc en jambe 4 q. q.
de regence, magistrat.
Stagfok, yr. (fcheepsw.)petit foc , in. trinquette.
Stadsregering , yr. ftedelijke regering, fladsbe- Staggarnaat, m. (fcheepsw.) kleine take', bre.
ftuur, regence, f. magistrat, tn. adminisdindin.
tration municipale , municipalite.
Staggelen, o. w. (ik flaggelde , heb geftagStadsregt , o. voorregt , vrijdom eener (tad,
geld), en ftaggeren, o. w. (ik flaggerde,
droit de , droitimunicipal, lois et conheb geflaggerd), verouderd, tre:pigner ; zie
tumes de la ville, f. pl. —, fledelijke keur;
Trippelen.
zie Stadskeur , in de ze. beteekenis. —; zie Stagkraag, yr. (fcheepsw.) collier d'etai,
Stadsgebied.
Stagmuis, yr. (fcheepsw.) pomme d'etai.
Stadsfchatkamer, yr. fchatkamer der Clad, tre- Stagoog , 0. (fcheepsw.) oeillet
sorie de la ville.
Stagswijze, bijw. (fcheepsw.) a long plc.
Stadsfchout, m. fchout eener clad, in tegen- Stagtakel , m. (fcheepsw.)palan d'etai.
ftelling van eenen dorpfchout , bailli, make Stagzeil, o. driehoekig zeal, dat men nevens
d'une ville.
de flag fpant , voile d'etai, f. Draaireep van
Stadsfchrijver, m. ftedelijk ambtenaar, welke
het —, faux etas*, tn.
met het fchrijfwerk , enz. eener clad belast is , Stagzeilsringen, in. meerv. ijzeren ringers aan
secretaire d'une ville, de la mairie ; zie ook
de mastflengen (fcheepsw.) andaillots.
Griffier.
Stagzeilsval, m. (fcheepsw.)guinderesse,drisse
Stacisflot , 0. kasteel , dat nevens eene flad ligt
de voile d'etai, f:
communale, charge communale,

eu bare voornaaMfte itcrkte uitmaakt,

Stak , verl. t. van Steken.
X x 4
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Staken , b. w. (ik Itaakte, heb geflaakt), door
middel van eenen ftaak lets tegen houden ,
deszelfs voortgang beletten, zoo als men dit
ten aanzieu van een wiel doer, als men eenen
Ilaak daarin fleekt, arréter,, retenir au moyen
d'une perche; fig. ophouden , eindigen, artiter, cesser, suspendre, discontinuer. Zijnen arbeid —, cesser de travailler. Ztjne
klagten —, (ophouden te klagen ,) cesser
de se plaindre. —, (hoiden) op eenen flaak
uitrekken , paissonner (des peaux).
Staket , flaketfel, o. eenc befchutting , uit underling zameugevoegde {taken of palen beftaande , estacade, pallissade, f Met een
— omheinen , entourer d'une estacade.
Staking, fig. het ftaken , de ophouding, cessation, suspension, discontinuation.
Stakker, m. fukkelaar, ftumper, iemand die
niet voort kan 3 zie Sukkelaar.
Stal, verl. t. van Stelen.
Stal, m. plaats, waarop men koopwaren ten
Loon flea, meestal ttalletje, ital, boutique,
. —, plaats, waar men koeijen, enz. zet ,
f
it able, (voor paarden),ecurie, (voor fchapen), bergerie, 1. Op — zetten, mettre
Bans Pitable, itabler ; zie Stallen. Op —
Itaan, etre dans Potable, etre dans Picurie.
Sprw. de beste paarden ftaan op —, (de
beste meisjes komen bet minfte op Itraat ,)
it convient aux honnétes idles d'être Wentakes; fig. Het beste paard moet van —,
(er moet niets ontzien worden , alle andere
huldmiddelen zijn uitgepur ,) it ne fautrien
minager; it n'y a pas d'autre moyen, lets
op — zetten , (eene vaste plaats aan lets
geven,)donnerunp place fixe 4 q. ch. Goed
voer op eenen warmen — hebben, (wel gehuisvest zijn, en goed onthaald worden„)
etre bien loge, e, et nourri, e. Iemand
buiten — brengen, (iemand van zijn auk
brengen ,) mettre q. q. hors de combat, deconcerter q. q.; faire perdre les etriers 4 q.
q.; decontenancer q. q. —, veroud. rust,
van hier: — houden , (rusten ) rester, se
reposer.
Stalband, m. band, waaraan een beest in den
Ital words vastgemaakt, baffler, licou.
Stalboom, m. boom in eenen ftal tusfchen de
paarden , latierboom , barre , f. pilier.
Stalbroeder , m.- iemand, die met eenen ande.
ren logeert , compagnon de logis.
Stalen, b. n. van ItaaL ver yaardigd , d'acier.
Eene — ketting, tine chamne d'acier; fig.
betgeen hard is, de fir, d'airain. Een —
. . die geene fchaamte
y oorhooftl, (van iemand,
kent 2 ) un front d'airain. Een — geheugen , (dat alles onthoudt ,) une memoire
heureuse.
Stalen , b. en o. w. (ik fiaalde, heb geflaald)
een lapje laken of andere ftof in de verwkuip doopen , om te zien , of de verw behoorlijk toebereid is, tremper an petit bout
de drap ou d'autre etoffe dans la teinture
pour l'essayer. —, het geverwde laken van
een looden merit voorzien, marquer,, mettre
des marques de plumb au drap, plomber une
piece de drap. —, 0. w. fig. bij elkander
kunnen gebruikt worden , aan elkander gelijk zijn, als : Die twee paarden —, niet,
(zijn niet van eenerlei haar en grootte , en,
kunnen dus niet bij elkander gebruikt worden ,) ces deux chevaux ne se ressemblent
pas, et par consequent ils ne peuvent servir
ensemble. lk heb een paard gevonden, dat
bij het mijne ftaalt, fai trouvi a apparailler mon cheval.
Stale y , b. w. (ik ftaalde , heb geflaald), hard
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maken , harden , (ijzer) in Itaal veranderen,
acerer, durcir, fig. Veerkracht aan lets bijzetten , durcir ; rendre dur, e, rendre insensible. endurcir. Het hart —, endurcir
le coeur, fame.
Stalgeld , o geld voor het {fallen, itablage, m.
Stalgezel, m. italbroeder,, iemand die met een'
ander' logeert i zie Stalbroeder.
Stalgreep , yr. dile- of meertandige vork in eenen
ltal, fourche d'etable, fourche d'icurie.
Stalhengst, tn. hengst, welke client om met,
ries te dekken ; zie Springhengst.
Stalhouder, m. herbergter,, welke eenen fiat
houdt , hetzi.j om paarden te italien of te verhuren , aubergiste chez qui on met des chevaux ou qui en lone, loueur de chevaux.
Stalhuur,, yr. huur voor eenen ital, loyer d'icurie, loyer d'etable , m.
Staling, yr. het italen of harden , action d'aarer, acirure.
Staljongen, m. Italknecht , palfrenier; zie Stal.
knecht.
Stalkaars, yr. licht in eenen ftal, chandelle
d'itable , chandelle d'ecurie, f.—, fig. dwaallicht, feu follet, m.
Stalknecht, m. palfrenier,, ftaljongen , palefrenie , garcon d'icurie, valet d'ecurse.
Stalkruid, zeker kruid, (in de kruidk.) prangwortel, arrete-boeuf, m. sbugrane, f:
Stallen, b. w. (ik !hide, heb geitald ,) op ftal
zetten, mettre dans une etable on 4 recur-le;
zie Stal), etabler. Op deze boerderij is
plaats genoeg, om vele osfen, paarden,
fchapen , enz. te —, Il y a dans cette forms
assez de place pour etabkr un grand nombre
de boeufs , de chevaux , de moutons, etc. —,
o. w. op ftal komen, venir 4 Pitabk, venir
4 Pecurie. —, op ftal flaan , op ftal zijn,
etre 4 Pitable, etre a Pecurie ; fig. Met
elkander —, (zamen overeenkomen ,) fact!
corder. Zij — niet met elkander, (zij kun•
nen elkander niet verdragen,) ils ne s'accordent pas. —, b. en o. w. (van paarden),
pisfen , faire de Peau, pisser.
Stallicht , o. ftalkaars ; zie Stalkaars.
Stalling, vr. het ftallen, action de mettre dans
Petable, de mettre a Pecurie, action d'etabier ; zie Stallen. —, ftal, (voor paarden ,)"
ecurie, (voor runderen , enz.) etable; zie
Stal. —, ilaigeld, itablage, m. De — betalen , payer Petablage.
Stalmeester,, m. meester over eenen vorstelijken ftal, welke het opzigt over alle daartoe
behoorende fialknechten en verdere bedien.
den heeft, dcuyer. —, flalhouder, paarden-verhuurder,, loueur de chevaux.
Stabneesterfchap , waardigheid, ambt of post
van ftalmeester, charge d'ecuyer, f.
Staipaal, m. poteau d'ecurie.
Stalziek , b. n. wegens het te lang op ftal than
ziek worden, malade pour avoir ete trop
longtemps 4 Pecutie. —, niet van ftal witlende , qui ne vent sortir de Picurie, qui
aime Pecurie.
Stam, m. dat gedeelte van eenen boom , hetwelk zich van den wortel tot aan de takken
uitftrekt , en waaruit de takken voortfpruiten , tige, fleche, f., tronc, caudex , m.
Hoogftammige boom , (bij tuinl.) haute tige.
Men heeft de takken afgehakt , daar blijft
niets meer dan de —, on a coupe les branches, it ne resteplus que le tronc. Onder—,
flomp , stobbe, souche , f. Deze onderflam,
ftomp heeft weder uitgeflagen, cette SOUche a repousse. — van palmboomen , shpe.
Plant zonder, —, plqnte acaule ou intigie.
Spr. w. De appOl valt nie; verre van Oen
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un loup n'engendra pas de moutons;
bon chien chasse de race; bon sang ne peut
mentir; fig. hoofd van een geflacht, race,
souche , tige, maison, tribu, f. De
twaalf ftammen van Israel, les douze tribus
—, der Indifche volken, caste, f.
Stambefchrijver, M. befchrijver der fiammen
of geflachten, genealogiste.
Stamboek, o. bock of register dergenen , welke van denzelfden ftam zijn, livre de genebock , lijst, waarin de naalogie, no.
men van de leden eens gezelfchaps worden
gefchreven, liste des noms de taus les tnembres d'une societe, liste des noms, f. —,
album , yriencienrol , album, no.
Stamboom, m. fiamlijst. in de gedaante van
eenen boom, arbre genealogique; estoc.
Stamboonen, vr. meerv. boonen, die zich aan
Beene flaken hechten, haricots non grimpl.
pants,
Stamelaar, m. fiameraar, degene, welke flamelt, celui qui begaie, begue, homme begue.
Stamelbek, degene, welke fiamelt, flamerbek, celui ou celle qui bigaie, begue, m.
etc., homme begue, no. femme begue, f:
Stamelen, o. w. (ik ftamelde , heb geflameld)„
met moeite fpreken, zoodat men de woorden of lettergrepen met werkelijke tusfchenpoozingen en dikwijls met herhalingen uitbrengt, fiotteren, begayer, balbutier. —
hakkelen, bredouiller. Hij flamelt zoo fierk,
dat men volftrekt niet kan verfiaan wat hij
zegt, it begaie a un tel point qu'il en impossible de comprendre ce qu'il dot. Hij heeft
zijne rot maar gefiameld, it n'a fait que
balbutier son idle; zie Hakkelen , ,Stotteren.
, b. w. fiamelende , onduidelijk uitbrengen , lets gebrekkig voortbrengen, balbutier.
Stameling, yr. action de begayer,, f: bigaiemeet, balbutiement — itottering , psellisme , m.
Stamelkees, in. en yr. zie Stamelbek.
Stameltaal, y r. fiamelende taal, geftamel; zie
Stameling.
Stameraar ; zie Stamelaar.
Stamelbek; zie Stamelbek.
Stameren , b. en o. ye. zie Stamelen.
Stamering; zie Stameling.
Stamerkees; zie Stamelkees.
Stamertaal; zie Stameltaal.
Stamet, o. zekere geringe wollen f1of, minder dan faaijet , estamet,
Stametten, b. n. van flamet, d'estamet. —
koufen, bas d'estamet, m. pl.; zie Saaijet.
goed , dat aan eenen clam toeStamgoed,
/le/loon , biens allodiaux, no. pl.
Stamhouder, in. iemand, die een geflacht in
Band houdt, soutien d'une famille.
Stainhout , o. hout op dam, bois de be-in, bois
en etat, no. non scid , m.
Stamhuis, o. huis, dat van iemand afflamt ,
maison originaire ou ligne principale d'une
premiere branche d'une maison, f.
famille,m.
race, souche, f.
tronc,
Staniijn, y r. zekere hot geweven flof, zeefdock, itaime.
Stamijnen , b. n. van flamijn, d'etamine.
Stamltjst, y r. lijst van degenen, welke tot
denen Itam behooren; zie Stamboek in de
eerfte beteekenis.
Starnmen, o. w. (ik fiamde, ben gefiamd;)
zie Afftammen.
Stammet ; zie Stamet.
Stammetten; zie Stametten.
Stamouders, m, mem, eerfte ouders , pi sinters
parents.
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Stampeljen, o. w. zie Stampvoeten.
Stampen, 0. w. (ik flampte, heb gefiampt),
door geweldige flooten zulk een geluid voortbrengen, als in dit woord ligt opgefloten,
inzonderheid met de voeten , frapper du pied,
taper du pied, trepigner ; fam. pietiner. De
aarde vast —, affirm& la terre avec une batte.
—, door herhaalde ftatnpen of ftooten verbrijzelen, piler, broyer, ecraser. Suiker
ecacher du sucre. Peper piler, egruger
ou concasser du poivre. Geftampte kaneel,
de la canelle concassee ; fig. Iemand met veel
moeite iets in het hoofd —, (met veel moeite
iets in iemands hoofd brengen,) imprimer
q. ch. dans l'esprit de q. q.
bij fommige kunftenaars, hot waken, als
amboutir; zie limboutir in het Franfche deel.
—, door ftooten indringen , enfoncer (dans
an tonneau), presser (dans un tonneau).
Een fchietgeweer —, (de lading vast flooten,)
bourrer an fusil. —, o. w. rijden (fcheepsw. )
tanguer, donner des culdes. Ons fchip itampi
te zeer, notre vaisseau tanguoit beaucoup.
Het — van een fchip , tangage , m.
Stamper, m.' iemand, die flampt, celui qui pile, etc. pileur. — in eenen vijzel, piton.
Houten — om aarde, leem te fian3pen,pison.
werktuig, waarmede men tot onderfcheidene einden ftampt, vooral die door
den molen bewogen wordt , martinet; firaat-, batte, hie , -f. demoiselle. —, heiblok,
mouton. —, voor het gefchut, om hetzelve
aan te flaropen, fouloir, refouloir. —,
laaditok van een geweer, baguette, f: Daar
heb ik mijnen — verloren, je viens de perdre ma baguette. —, (fcheepsw.) fchip
dat fiampt, tangueur. Zekere hoedemakers
koperen
chogne, no. avaloire, f.
Stampertje, o. (in de kruidk.) in eene bloem,
pistil, m., niet twaalf —s, dodecagyne. —s
Iebbende, staminifere; met lange —s, stamineux ,se. Van de , daartoe behoorende,
staminal, 0.
Stamping,-vr... het ftampen met de voeten van
een paard, wanneer het ftil ftaat, trdpigne
went, m. —, action de piler; zie verder
Stampen.
Stampmolen , m. molen met dampers, moulin
pitons, moulin a piler;
voor erts, bocard.
Stamppaarlen, yr. meerv. parelzaad, fleenzaad, semence de perles, f.
Stamprijden, o. w. zie Stampftooten.
Stampitok, m. damper van het gefchut, fouloir,, refouloir; zie Stamper in deze beteekenis.
Stampltooten, o. w. (ik flampitiet, heb geflampftooten), (fcheepsw.) tanguer, tanquer, enfourner.
Stampvoeten, o. w. (ik flampvoette, heb geflampv oet), met de voeten flampen,
pigner,, pietiner, taper du pied, frapper la
terre avec le ou du pied. Van t oorn , van
woede
trepigner de colere, pietiner de
rage.
Stampzee, yr. (zeewoord), coup de mer, tn.
Stamregister, o. geflachtsregister, lijst van al
degenen , welke tot denzelfdea Itam behooren , genealogie, f.
Stamrekenaar, m. fiambefchrijver genealogists.
Stamvader, m. perfoon, die een bijzcnder geflacht van menfchen fiicht, pretwer pare,
en., souche. f. Adam is de — van het menfchelijk geflacht, iidam est la souche de tout
le genre humain.

Stamwapen , o. wapen van een' bijzonderen
flaw, armes de famille, f: pl.
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Stamwoord, o. woord, van hetwelk eene tne•
nigte rndere woorden afkomen, mot primi:If, mot radical, m. racine,
Stand, m. de daad van flaan, het flaan , als:
houden, blijven ftaan,) se tenir debout,
se tenir ferme, tenir, tenir ferme , ne pas
cacher le pied; (niet wtiken,) ne pas ceder,
faire tete, (niet inftorten, niet vallen ,)
rester, darer, demeurer; fig. (niet bewegen,
onbewegeltjk ztjn, onwrikbaar zijn,) etre
inebranlable. Tot — brengen, ten uitvoer
brengen,) effectuer, produire, executer. Ik
zal.het wel tot — brengen, je Peffectuerai,
je le ferai, je le composerai bien. lets tot
— brengen, (zijn doel bij sets bereiken ,)
venir 4 bout de q. ch. Tot komen, (uitgevoerd worden ,) se faire, etre conclu, e;
fig. Hij begint tot — te komen , (hij begint
tot bedaren te komen ,) it a fete sa gourme.
In — blijven, (blijven beftaan op dezelfde
wijze, niet vervallen of veranderen,) rester, ne pas changer. —, wijze , op welkii,
jets flaat , wijze van than, attitude, posture, (inzonderheid van een beeld,) action,
f. toeftand, gefteldheid, that, waarin
zich eene zaak bevindt , etat, tn. situation ,
assiette,'Condition, f. De — des hemels ,
Petal du ciel. De — der fierren , Petat du ciel
aspect. De verile — van eenen der wachters
van Jupiter, Papojove. De — eener planeet
alwaar zij het digfte bij de zon is, (bij de
fierrek.) perihelie, f. De verfte eens hemelfchen ligehaams van de aarde, apogee, m.
De — der planeten, la disposition des planêtes. —, rang , klasfe van menfchen, (meest
in zamenfielling ; zie Boerenftand, enz.)
rang, etat, m., condition, volde ,f. De derde —, le tiers etat. Volgens zijnen — leven , vivre selon son etat. Buiten zijnen
— trouwen , (iemand van eenen geringen
— trouwen,) se mesallier. Ientand overeenbehandelen, traiter q. q.
komftig zijnen
selon son rang. —, plaats, waar men ftaat,
place ou l'on est. Zijnen — niet verlaten,
(blijven waar men is ,) ne pas bouger. —,
meerv. Standen (waarvoor men dikwijls in
navolging van het Hoogduitfche etembe
Itenden zegt en fchrijft,) Otats.
Standaard, m. vaandelitok, baton de pavilion.
ruitervaan, etendard , m., eertijds , cor9 van munten , maten en gewigten,
vette, f.
etendard. (fcheepsw.) of breede wimpel , guidon. — der oude Franfche koningen,
orillamme, f.
St2ndaarddrager, m. degene, welken eenen_
Itandaard draagt, porte-etendard, guidon.
Standaardftang , m. lance d'etendard, f.
Standachtig , b. n. fiandvastig, ftandhoudend ;
zie het tegenwoordig weer gebruikelijke
Standvastig.
Standbeeld , o. een overeind fiaand gehouwen
beeld, statue, f. Een marmeren one
statue de marbre. Een — nit de oudheid,
one statue antique. Een — oprigten,
ger, dresser ou diever one statue. Bepalen,
dat er een — ter eere van iemand zal worden opgerigt, dicerner fine statue a q. q.
Een verminken, muffler one statue. Een
— omverhalen, abattre one statue. Een
te voet, te paard, one statue pedestre,
iquestre; fig. Hij ftaat daar als een c'est
one statue. Verminkt — te Rome , pasquin , m.
$tandblok, o. (fcheepsw.) sep de drisse, bloc
d'issas, roc d'issas, bloc marmot, no.
Otandelkruid, o. (in de kruidk.) zeker gewas
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Studer, in. die that, meest in zamenftelling,
als: Bijitander, Omflander, enz.; zie die
woorden. , ftaande fpil van eenen molen ,
arbre (de moulin). —, vat, kuip, tonneau,
cove,
Standgeld, o. fiaandgeld of ftageld, geld voor
eene plaats , op eene markt waar men ftaat,
hallage, tonlieu, dtalage,
Standhouding, yr. het stand houden, during,
duree.
Standmatig, b. n. en bijw. overeenkomftig iemands stand, convenable a Pdtat, convenable a la condition, convenable a la qualite,
selon son etat. levee, vivre selon son
etat.
Stat!dplaats , yr. plaats , waar men ftaat, station, f. lieu ou l'on se place, ou ole l'on est
place , poste, m. —, van eenen predikant,
(en anderen, die gezegd worden ergens te
ftaan , tot uitoefening van hun beroep,) benefice , tn. cure, charge ecclesiastique, f.
Standpenning, m. ftandaard van munten,
dard.
Standpunt , m. punt, waar iemand ftaat, station, f. point de vue, tn.
'Standregt , o. krijgsraad, conseil de guerre ,m.
Standsgelegenheid , yr. ftand , toefland , situation, assiette.
Standsverwisfeling , vr. verwisfeling van stand,
changement d'etat , tn.
Standvastig , b. n. vast van stand, lang in stand
blijvende, beftendig, duurzaam, constant,
e, durable; fig. Aan Beene verandering onderhevig, niet veranderende , invariable,
ferme. — , volhoudend, onwrikbaar ,
persdverant, e, ferme, constant, e. inebranlable. blijven , (volharden, niet
veranderen, persister,, demeurer ferme;
bijw. constamment , avec constance,fermement, avec fermete, avec perseverance;
fig. staquement.
Standvastigheid, vr. voortduring, onveranderlijkheid, duree; fig. constance, fermetd
perseverance, f. fig. stacisme, ns.
Standvastiglijk, bijw. ftandvastig; zie Standvastig, bijw.
ijzer aan het
Stang, yr. of ftaak , barre.
gebit van een paard, branche , (d'un mors.)
zie Steng (bijzonder op fchepen); zie
Staak. IJzeren (bij fmeden ,) waarmede
men groote ftukken ijzer op een aanbeeld
omkeert, ringard , m.
Stangladder, vr. die maar eenen poot of ftij1
heeft, rancher, m.
Stank, m. onaangename reuk , (hoewel het
woord oudtijds de algemeene beteekenis van
[aangenamen of onaangenamen] reuk had,)
mauvaise odeur, puanteur, infection. Dit
riool geeft den grootften cet egout est
de la plus grande infection. Van waar komt
deze —? went cette puanteur? — van
zwetencle voeten, escafig.non, m. Met —
vervullen , empuantir. fig. Met — beloond
worden , — voor dank ontvangen , (met ondank beloond worden,) etre paye, e, d'ingratitude. Hij is met — van mij gefcheiden , (wij zijn niet als vrienden gefcheiden,
dewijl ik ten laatfle zijn fchandelijk gedrag
ontdekt heb,) Pal enfin decouvert sa turpitude; fig. Slechte hertnnering, mauvais souvenir. —, twist, oneenigheld, noise, querelle, dispute, 1. Wat maakt hij een' —,
(hij twist gettadig 9 ) c'est fin querelleur eternel ; it fait bien du bruit pour one bagatelle.
of kruid, kullekenskruid, houdelieuskruid,t Stankje, 0. verkleinw. van Stank , inzonderh.
fig. iu den gemeenzamen fpreektraut, als:
orals satyrian, fil.
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Iemand een maken, (iemand in verlegenheld brengen ,) mettre q. q. dans l'embarras.
Stankverdrij vend, Stankwerend, b. n. dienflig
ter verdrijving van den flank, (in de geque.
oeeskunde,) antimephiti
Stap, m. het Happen, tie daad van happen,
f:, pas, tn. — voor
demarche,
van — tot -, pas el pas. Ik heb flechts
twintig Happen te doen fen'ai faire que
vingt pas. —, tegenflefling van draf of galop, pas. Een paard in den — zetten, mettre un cheval au pis. Een paard uit den —
brengen , faire-quitter le pas a un cheval.
voetftap, trace, f. fig. Poging, demarche, effort, pas. Den eerften —doen,
(tie eerfie poging aanwenden ,) faire la premiere demarche, faire le premier pas. Ik
zal er geen'
om doen , (ik zal daartoe
geene enkele poging aanwenden,) je n'en
feral pas un pas. Hij heeft roentgen — om
die plaats gedaan, (hij heeft daartoe vele
pogingen aangewend ,) it a fait Bien des
pas pour obtenir cette place. Niemand wil
den eerilen — doen, (nietnand wil de eerfie zijn, om de zaak aan te vangen ,) persatane
veut faire le premierpas. Het kornt
maar op den eerften — aan , anneer men
den eerften aanvang goed maakt, volgt het
overige van zelf,) al n'y a que le premier
pas qui collte.
lengte van eenen flap ,
fchrede, pas; zie Schrede.
Stapel, m. op de fcheepstimmerwerven,
het fchuinsleggend houtwerk, waarop het
geraamte van een fchip of ander vaartuig
wordt opgezet en afgetimmerd, timmerwerf
chantier do construction. —, belling op eene
fcheepstimmerwerf, cale de construction, f. Op
zetten , ( beginnen te bouwen , ) mettre sur
le chantier. Op — flaan , (gebouwd worden ,)
etre sur le chantier.Er Haan twintig fchepen op
—, it y a vingt vaisseaux sur le chantier. Van
loopen, (in het water gebragt worden,)
etre mis, e, a Peau, etre lance , e, a l'eau.
Van — laten loopen, (in het water brengen,) mettre a Peau, lancer a l'eau. —,
hoop dingen, welke op elkander geflapeld
zijn, tas, monceau, amas, m. pile ,f. Een
— bout, une pile de bois; in de zoutkeet,
houtmijt, chale, f. Een — boeken, une
pile de livres. Een — turf, tine pile de tourbes ; fig. plaats waar koopwaren als het ware opgeflapeld worden, ftapelplaats, &ape ,
Te bordrecht was eertijds de — tier
Rijnfche wijnen, la ville de Dordrecht fut
aupatavant Pitape des vins du Rhin.
Stapelbaar, A b. n. dat geftapeld kan worden ,
qui pout etre empile , e, ou entasse, e. —,
dat aan flapelregt onderworpen is, sujet ,
te, au droit d'etape. goed, flapelbare
waren, marchandises sujettes au droit d'itape, f. pl. Deze waar is —, cette marchandise est sujette au droit d'etape.
Stapelen, b. w. (ik flapelde, heb geftapeld),
opftapelen , aan !lapels zetten, eviler, entasser, mettre en pile. Hoot empiler du
bois. Deze turf moet geftapeld worden, 11
faut mettre ces tourbes en pile, it faut empiler ces tourbes; zie ook Stuwen.
Stapelgoed, o. ftapelbaar goed, ftapelbare
waren, goed of waren, van welke het ftapelregt wordt betaald of moet betaald worden , marchandises sujettes au droit d'itape,
Pl.
Stapelgek, in. fig. braque.
Stapelhuis, o. huis ter berging van ftapelgoederen, maison d'etape, maison d'entrepdt,f.
Stapeliog, yr. het itapelen opflapeling, action
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d'empiler, action d'entasser, f empilement, on.
onder in een fchip , arrimage ou arrumage , m.
Stapelmarkt, yr. flapel, ftapelplaats; zie Stapelplaats.
Stapelplaats, vr. plaats, waar koopwaren als
het ware geftapeld worden, etape , f. entrepdt , lieu d'entrepdt,
Deze clad was
eertijds de algemeene cette ville fut autrefois Petape generale/ de toutes les marchandises. De ftapelplaatfen der Levant , les
echelles du Levant, f. pl. De ftapelplaatfen ,
losplaatfen (bij de Spanjaarden ,) les debarcadours.
Stapelreede , yr. reede, waar eene ftapelplaats
is, rade qui Bert d'entrepdt, rade oa it y a
une &ape, un entrepet.
Stapelregt, o. regt, om eenen zoo genoemden
fiapel te hebben, droit d'etape, m. dat
van flapelgoederen betaald wordt , droit d'etape , M. Het — betalen, payer le droit
d'etape.
Stapelftad, yr. ville d'etape; zie Stapelplaats.
Stapelwaar, yr. waar, die aan ftapelregt onderhevig is, marchandise d'entrepdt , sujetts
au droit d'itape.
Scappen, o. w. (ik flapte, heb geflapt, wanneer de voortduring, en ben geflapt, wanneer de plaatsverandering bedoeld worth),
voortgaan, marcher, alter, faire des pas.
Wijd enjamber, faire tine enjambee ,
faire de grands pas; fig. Hij gaat — , (hij
gaat ftrijken, hij kiest het hazepad ,) it a
recours d ses jambes; (hij gaat fterven,)
it mourra bientet. Wij zullen er maar over
heen (wij zullen er maar niet verder
over twisten,) nous n'y regarderons pal de
si prês , nous passerons par-dessus. —, met
hoog opgehevene beenen voortgaan, trotsch
gaan , marcher fierement. langzaam gaan,
enz. alley a petits pas; fam. , trotsch daarl
henen — , se prelasser.
Stapper, m. degene, welke Rapt, celui qui
va 4 grands pas, bon pieton. Hij is een el.
lendige (bij is een Hecht voetganger,)
c'est un mauvais piiton.
Stapfled, y r. indruk van den voet bij het happen , trace; zie Voetflap.
Stapfler,, yr. degene , die ftapt , pletonne, bonne pietonne.
Stapswijze, bijw. en b, n. bij happen, flap
voor flap , pas ci pas.
Stapvoets, btjw. al flappende, au pas ordinaire. — gaan, alley au petit pas , marcher
414 pas ordinaire.
Star; zie Ster.
Starblind; zie Sterblind.
Starrebloem; zie Sterrebloem.
Staren, o. w. (ik flaarde, heb geflaard), itrak
en fttjf kijken, regarder fixement. Op iets
—, (jets aanflaren,) regarder fixement sur
q, ch., fixer q. ch. Zie verder Aanftaren.
Stark; zie Sterk.
Starken, b. en o. w. (ik flarkte, heb en ben
geftarkt); zie Sterken.
Starkheid; zie Sterkheid.
Starking; zie Sterking.
Starkmiddel; zie Sterkmiddel.
Starkte ; zie Sterkte.
Starkwater; zie Sterkwater.
Staroogen, o. w. (ik flaroogde, heb geflar,
oogd); zie Staren, regarder fixement.
Starve of Sterrebloem , yr. aster, tn.
Starrebosch; zie Sterrebosch.
Starredistel; zie Sterredistel.
Starrekenner; zie Sterrekeuner.
Starrekers ; zie Sterrekers.
S tar-
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Starrekijkeri zie Sterrekijker.
Starrekijkerij , Starrekijkkunde; zie Sterrekijkerij.
Starrekruid; zie Sterrekruid.
Starrekunde ; zie Sterrekunde.
Starrekundig; zie Sterrekundig.
Starrekundige ; zie Sterrekundige.
Starrekunst zie Sterrekunst.
Starrelicht; zie Sterrelicht.
Starreloop; zie Sterreloop.
Starreloopkunde; zie Sterreloopkunde.
Starreloopkundig4 zie Sterreloopkundlg,
flarde , heb.geftard), zie
Starren , o. w.
Staren.
Starrenbeeld, zie Sterrenbeeld.
Starrendak ; zie Sterrendak.
Starrenhemel; zie Sterrenhemel.
Starrenplatkloot ; zie Sterrenplatkloot.
Starrefchot, Starrefnuitfel ; zie Sterrefchot.
Starretje ; zie Sterretje.
Starretoren , m.; zie Sterretoren.
Sterrevormig zie Sterrevormig.
Starrewelf; zie Stergewelf.
Starrewigchelaar; zie Sterrewigchelaar.
Starrewigchelarij zie Sterrewigchalarij.
Starrig; zie Sterrig.
Statelijk , b. n. prachtig , grootsch, tnagnifique, pompeux, euse , superbe. Eene itatelijke zaal, une Salle tnagnifique. Eene ftatelijke kleeding, un habsllement magnifique.
Rene fiatelijke bruiloft, tine noce pompeuse. —; bijw. magnifiquement, superbement,
avec éclat, avec pompe, pompeusement.
Statelijkheid, yr. hoedanigheid van hetgene
éclat , m.
fiatelijk is, magnificence ,
splendeur,, pompe.in.
bode
der
Staten,
Statenbode,
messager des
itats.
Statendom, o. al de paten, de gezamenlijke
fiaten, les etats, m. pl.
Statenkamer, yr. kamer der Platen, chambre
des itats.
Statenpenning , m. gedenkpenning , midaille , ef:
-Statig, b. n. deftig, fremmig, zedig, majestueux , ease , grave , solennel , le. Zijn
— voorkomen mishaagde alien , son exterieur grave deplaisait a tour. Een — wezen,
une mine serieuse. Hebt gij ooit zulk een
wezen gezien ? avez-vons jamais vu une
mine si serieuse? bijw. d'une maniere
majestueuse, d'une mansers serieuse, gravement, avec gravid.
Statigheid, yr. hoedanigheid van hetgene Itatig is, majeste, gravite.
Statiglijk, bijw. op eene ftatige wijze; zie
Statig, bijw.
Staven, b. w. (ik flaafde, heb geftaafd) ,
eigenlijk door middel van eene fiaaf vastftellen ; doch in dezen zin ongebruikelijk ;
fig. bevestigen , bekrachtigen, confirmer ,
attester.. Lets met eenen eed — (lets met
eenen eed bevestigen of bekrachtigen,) confirmer q. ch. par serment, (bij regtsgeleerden) a/firmer. De echtheid eener kopij
fchriftelijk vidimer. Deze uitvaardiging
is fchriftelijk geflaafd, onderteekend, cette
expedition est vidimee. De befchuldigde
flaafde zijne verklaring met eenen eed ,
Paccuse affirma sa declaration.
Staven, b. w. (ik flaafde, heb geflaafd), eigenlijk, iemand het formulier van den eed
voorzeggen, om hem het to doen nazeggen,
lire ou dire a q. q. la formule d'un sermerAt
pour le lui faire reperer.
Staving, vr. fig. bekrachtiging, bevestiging,
confirmation, sanction. Tot — van zijn
zegde, nam bij zijuen hoed af, pour confir-
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iner es qu'il venal: de dire, il 8ta son cha.
peau.
Stede, y r. etandplaats, plaats, over het algemeen, place, f., lieu. , tn. Indien ik in awe
— of plaats ware , si petals en votre place.
Eten in — van drinken , manger au lieu
de boire. —, clad, ville. Hier ter —,
(in deze flad,) dans cette villa. De burgers dezer —, (de burgers dezer flad,)
les bourgeois , les citoyens, de cette ville.
AANMERK. •ffchoon men zich van het
woord ftede in de laatfte beteekenis , behaly e in de opgegevene en eenige andere der-.
gelijke uitdrukkingen, zelden bedient , is het
fteden als meervoud van ftad algemeen en
alleen in gebruik; zie Stad.
Stedehouder, m. eigenlijk hetzelfde als fiadhouder, hoewel het bij uitfluiting voor
plaatsvervanger gebeiigd worth, gouverneur,
lieutenant, vicaire. De paus laat zich —
van Christus noemen, le pape se dit vicaire
de Jesus-Christ. —, in de gemeenzame fpreektrant ; zie Ste6houder.
Stedehouderfchap , o. waardigheid van fiedebonder, charge de gouverneur, charge do
lieutenant, f. vicarzat ,m. — van den pans,
legatie, legation.
Stedelijk, b. n. hetgene eene had aangaat,
de vale, de bourgeois , de la ville communal , e, municipal , e. Het ftedelijke
'
beftuur, (het beftuur der had,) l'admsnistration municipale, la municipalise, k magistrat.
Stedeling, m. en vr. fiadbewoner, fladbewoonfter,, cztoyen , habitant d'une ville, citadin,
m. , citadine, habitonte d'une ville , citoyenne , f., bourgeois, bourgeoise.
Steden, vr. meery. van ftede en had; zie Stede en Stad.
Stedewaarts, bijw. naar de had toe, vers on
a la ville.
Stedig, b. n. en bijw. fiadig, fteeg; zie Stadig en Steeg.
Stedewijzer, in. carte poliomitrique, f.
Stee , vr. zamengetrokken uit ftede ; zie,Stede.
Steedje, o. verkleinw. van ftede, petite vilte, f.
Steeds,
Set dads, bijw. beftendig, beflendiglijk, gedurig , geduriglijk, gefladig, gefiadiglijk, toufours , contsnuellement, sans cesse. lk zal
— gereed zijn om u to dienen, je serai totsfours prat a vous servir. Hij is ,— op de
been, it est toujours en mouvement. Die
overdenkingen , tot welke wij — terugkeerden , verfcheurden .zijne ziel, ces reflexions
auxquelles nous revenions sans ,cesse, acheraient son iime.
Steedsch, b. n. fledelijk ,. van eene had, het
gene eener had eigen is, de la villa, d'une
d'ue
ville , de ville, a la mile de la ville, urbain , e. ,_Eene fteedfche kleeding, (eene
kleeding volgens de mode der had,) un habillement a la mode tie la villa. Zich op zijn
— kleeden, (zich naar de mode der had
kleeden ,) s'habiller a la mode de la ville.
Steedfche manieren , (manieren , welke de
fieklelingen eigen zijn,) des manserer dm habitants de la ville.
Steef, verl. t. van Stiiven.
Steeg, veal. t. van Stijgen.
Steeg, b. n. onverzetteliji.c, halflarrig, fleeg,
reveche , opinititre , ressf, ive. Een— paard,
(een ontembaar paard,) un cheval req. Van
eenen ftegen aard zijn , (onverzettelij .k zijn ,
zich niet laten verzetten,) etre opsnlatre.
Steeg, b. n. fleil; zie Steil. Aanmerk. Dit
woord is verouderd, behalve in eenige fireken,
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ken, waar het in de beteekenis van fteil nog
fours gehoord wordt.
Steeg, yr. naauw ftraatje , kleine ftraat, petite
rue, ruelle. Blinde —, die toeloopt , cul-de
sac, m.; fig. Hij kent geene firaten voor flegen , (htj maakt geen onderfcheid van perfonen,)11 ne fait aucune distinction de personnes.
Steegheid, yr. onverzettelijkheid, halftarrigheld, ftugheid, opinititrete , obstination.
Stedhouder,, m. zamengetrokken uit ftedehouder; zie Stedehouder. inzonderheid,
plaatsbewaarder, celui qui garde une place
pour un autre. Wilt gij morgen in de kerk
zijn? (wilt gij morgen in de kerk
mane plaass voor mij bewaren ?) voulez vous
garder ma place demain a Peglise?
Stedhuis, o. hues in de flat, maison en ville,
maison urbaine, f.
Steek, m. het fteken, de daad van Iteken , action de piquer, ; fig. Stekend zijdewee , point ou mal de ate, m. pleuresie ,f. bijtend gezegde lardon, coup de
langue, brocard, tn. fig. Iemand eenen —
geven, (iemand van ter zijde berispen,)donner un coup de langue a q. q. lemand fteken geven, donner des brocards a q. q.,
lancer des brocards. Hij geeft al lagchende
eenen onder water, 11 mord en riant. —,
alles, wat grieft, tout ce qui blesse. Dat
was een — door mijn hart, (dat griefde mij
geweldig,) cela me blessa, me perpa le
coeur.
elke gang van eenen draad, point.
— voor — losmaken , (lostornen ,) decoudre.
houden , (niet losgaan ,) étre cousu , e ,
maniere a ne pas se decoudre ; fig. — houden,
(de proefdoorftaan, altijd waar bevonden worden,) etre-4 Pepreuve. Dat houdt geen —,
(dat bewijst niets, dat gaat niet door,) cot
argument est faux, cela ne prouve rien,
n'est pas valable. lemand in den — laten,
abandonner q. q. ; planter q. q. 14. tusfchenruimte eusfchen den gang van eenen
draad, waarmede iets genaaid enz. is, point,
tn. merk van de maat eensfctioenmakers,
point. Van hoe veel fteken zijn uwe fchoenen? a combien de points chaussez vous ? —,
gang van eenen draad in breiwerk , maas ,
maille, f: Eenen — laten vallen, faire tomber une, maille. Eenen — opnemen, ramasser une maille. eene bijzondere wijze
van breijen, enz. point; zie de zamengeftelde woorden liettingfteek, Kruisfteek,
enz.
in het kaartfpel, flag, levee, main,
. • Deze — is voor mij , cette main est 4
fmoi.
Ik heb de eerfte gehad, en la
fteking van eene vlooi,
premiere levee.
bij , enz. fleking met een
dolk, degen, enz. coup , zie Stoot; van
bier: wonde, door eenen — veroorzaakt,
plate, blessure, f. In den — laten, (in de
geftoken wonde laten ,) laisser dans la blessure; (in het gat laten,) laisser dans le
trou, laisser dans Pouverture.
Steekappel, m. doornappel , pomme epineuse,
f: (in de kruidk.) stramonium, motel , m.
noix metelle, f:
Steekbalk, m. (bij tisnmerl.) blochet, chove;re ,
Steekbalken, m. meerv, tusfchen de dakpannen , waardoor de fchoorfteen het dak uitgaat, (in de bouwk.), guigneaux.
Steekbeitel, m. beitel, waarmede men fteekt,
ciseau etroit, fermoir, ebauchoir. Halve
— , ciseau de lumiere , ciseau ti deux biseaux.
$teekbekken, o. bekken, dat bij ziekte onder
iemand geftoken wordt , ondertteekfel , basstn
a queue, m.
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Steekbijl, vr. (bij feheepstimmerlieden), besaigue ou bisaigui.
Steekboor,, yr. fpitsboor , voorboor, ismerfoir,

Steekbout, m. (fcheepsw.) raban de pointuro
ou d'empointure de ris.
Steekdicht , ipotdicht, fchimpdicht; zie Schimpdicht.
Steekdoorn , m. (in de nat. gefch.) paliure ou
Porte-chapeau.
Steekgaren, o. zeker net, fleepnet (bij de
vogelaars), tirasse, f.
Steekgrond, m. (zeew.) fond de bonne tenue.
Steekkoepel, m. (fcheepsw.) hoepelrand, die
rondom het fchip worth gelegd, soufflage.
Steekijzer,, o. ijzer om te fteken, pointe, f.
graveernaald, graveerijzer , graveerpriem , 'burin ; trapoir ou tracelet, m.
Stakind, o. fladskind, mensch, welke, door
eene fledebjke vierfchaar aan verkwisting
fchuldig verklaard, daarom van ,fladswege
onder voogdij gefleld is, personne qui est
Iemand —
sous la tutelle de la ville,
maken, (iemand voor onvermogend verklaren, om zijne zaken te befturen,) declarer
q. q. incapable d'administer ses afraires.
Steekkam , yr. (bij de fpeldemakers,) qua,teron, ns.
Steekkan, vr. zekere maat, tnesure de vingt
deux et demi bouteilles, un demi-ancre.
Steekkni6n, vr. meerv. (fcheepsw.) betingsknien , contrebittes.
Steeklijnen, yr. meerv. (fcheepsw.) mataflons , tn. pl. lignes d'amarrage.
Steeknet, 0. fieekhaam, ook fchepnet met
eenen langen ftok, (driehoekig) (bij visfchers), verveux ou vervier, tn. rafle , f.
Steekpalen, m. meerv. met een iteeknet,
vischweer (bij visfehers) gord.
wilde munt,
Steekpalm, m. hulst, houx.
brusc , myrte sauvage.
Steekpenning, m. geld, hetwelk men iemand
min of meer bedektelijk in de handen fteekt,
tot belooning voor gedane dienflen, of our
zich, in het vervolg, van iemands dienstvaardigheid te verzekeren ; ook om hem om
te koopen, pour boire, present pour corrompre q. q. Iemand eenen — geven, (iemand omkoopen,) corrompre q. q. —, op
fommige plaatfen, godspenning,. handpenning, meepenning; zie Godspenning.
Steekpil, yr. zetpil, pil, welke men iemand
door het fondament binnen brengt, ter buikZie Zetpil.
zuivering, suppositoire ,
Steekpomp, yr. (fcheepsw.) pompe 4 baton.
Steekpriem, m. priem, om te fteken, of om
gaten te waken, poincon.
Steekring, m. (een fpel,) bague,
ridder—. tournoi,
Steekfpel, m. joute,
Steekturf, yr. turf, welke geftoken wordt,
in tegenftelling van gemodderde turf, espece de tourbe plate; — ook, Aardturf, motto.
Steekvrij , b. n. door geene fleken te wonden,
invulnerable (aux coups d'ipie, etc).
Steekwerk , o. borduurwerk , broderie, f.
Steel, m. ftengel van gewasren, op welken de
houtbovenfle deelen rusten , tige, f.
achtig waarmede een appel, enz. aan
den tak bevestigd is, queue, f. pidicule,
pddoncul e, m. De — van eenen appel, van
eene roos, van aardbeziEn, enz. la queue
d'unepomme,d'une rose, des fraises etc. (in
de kruidk.) der bloemen en vruchten, pidoncule ou pidicuk , en tier bladeren en liengel, petiole, tn. van fommige planten,
cafe, f: Zie ook Stengel. — (bij art.)
zie Shaft of Schacht. — , van eene
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tabakspijp , tuyau m. lang handvatfel,
als van eene bijl, van eenen bezem, manche. Den — nit den bezem, enz. doers,
demancher. hoot, van gereedfchappen,
fut. Spr. w. Den — naar de bijl werpen,
cwanhopig van eenige onderneming afzien,)
jeter le manche apt-es la cognee.

Steelachtig, b. n. naar eenen heel gelijkende,
qui ressemble a tine tige.

Steelbaar; zie Befteelbaar.
Steelbloem , yr. bloem , welke nit den Heel
voortkomt, fleur qui sort de la tige; fleur
acaule.

(fcheepsw.) haak met eenen
Steelhaak,
Heel, croc , m. gaffe, perche de batelier,
Stalieden, m. meerv. van Steeman ; zie Steeman.
Steelkwast , m. kwast met eenen fleet teerkwast
(op fchepen,) baton on manche de guipon.
Steelmaker, m. emmancheur.
Steelswijze, bijw. heimelijk, in het geheim ,
als of men jets fleelt, 4 la dirobee, furtivefnent, en cachette.

Steeltje, o. itijitje , (in de kruidk.) style.
Twee fteeltjes hebbende, distyle. Veel --s
hebbende, multicaude.
Steeman , m. (meerv. fteelieden) fladbewoner, ftedeling, burger, habitant de la ville,
citadin, bourgeois.

Steen, m. eene vaste en harde delfflof, pierre, f. De fleenen zijn van eene oneindige
verfcheidenheid, les pierres varient a l'infiune pierre dure. Een
ni. Een harde
une pierre transparente.
,eloorfchijnende
Een zachte rine pierre tendre. Platte,
harde, vloer—, dalle, f. Een ondoorfchijnende —, une pierre opaque. Een kalkaar(lige —, une pierre calcaire ou a chaux.
Een gipsachtige une pierre gypseuse.
Elkander met fleenen fmijten, gooijen,
werpen, se battre a coups de pierres.
Eenen — houwen , tailler une pierre.
tirer de la pierre
—nitegrovhal,
d'une carriere. Den eerflen — van een geWow leggen , poser la premiere pierre d'un
batiment. — die door den geheelen muur
gaat, (bij de metfel.) parpaing. Een broo, die ligt fpringt, une pierre
ze, drooge
fibre. Een uitmuntende — ejne foort),
une pierre franche. Een verfche , nog vochtige —, (die eerst onlangs nit de groeve
gehaald is,) pierre gelisse ou verte. Zware
—, (in de groeve ,) pierre au binard. Gezaagde — , pierre abide. Uitgeholde —,
fteenen oliebak in den oliemolen, maye, f.
Jlehakte pierre ibouzinie. Berolde — ,
pierre d'ichantillon; zie verder Pierre in
het Franfche deel. Van ileenen, puin, zuiveren, ipierrer, Metalen tot — maken,
yerfleenen, (bij fcheik.) lapidifier. Den eerlen — leggen, (een begin maken ,) jeter
lee fondements. Een — des aanftoots, (lets
waaraan men zich hoot, waarover men zich ergert,)pierre d'achoppement , de scandale. Het
ligt mtj als een' — op het hart , (dat beknelt
mijnenboezem, dat bezwaart mij.grootelijks,)
cela me pese sur le coeur. Er is mij een —
van het hart gevallen, (ik ben van eenen
zwaren angst bevrijd,) voila un grand fardean de dessus uses ipaules. Hij heeft een
hart als (hi.j is zoo ongevoelig, dat men
zijn hart niet bewegen kan,) il a le coeur
tre y-dur. Steenen rapen, (tot twist aanzetten ,) exciter a des quenelles. Iemand eenen
— in den weeg leggen , traverser q. q. dans
zijn,
ses desseins. Zoo hard als een
(geen gevoel hebben,) n'avoir aucune sen-
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sibiliti; fpr. w. Ale men eenen hond wil

werpen, vindt men ligt eenen (wanneer
men twist met iemand wil waken, vindt men
daartoe ligt gelegendheid,) quand on vent
noyer son chien, on dit qu's1 a la rage. —,

waarvan men huizen , enz. bouwt , pierre,
(tigchelfteen, bakfleen,) brique, f. Van
bouwen , battr en pierres , batir en briques. aan een koord in plaats van fchietlood (bij metfelaars), renard; fig. Den —
der wijzen zoeken, (good zoeken ,) chercher la pierre philosophale. Dat is een flukje
van Jan Steen , (dit is een fpreekwoord ,
hetwelk ontleend is van den bekenden fchilder Jan Steen , wegens zijne grapjes genoeg
bekend,) c'est un tour qu'on nous roue. —,
edel gefteente, edele {teen, pierre pricieuse , f. (in het meerv. ook, pierreries , f pl.)
graveerfteen, pierre, f. Iemand van
den — fnijden , tailler q. q. de la pierre;
fig. (iemand beet hebben ,) dupe? _ou deniaiser q. q. , harde kernfchaal van zoogenoemde fleenvruchten , noyau; Spr. w. Het
is gevaarlijk kerfen te eten met de grooten,
zij werpen met de fieenen, (wanneer men
met aanzienlijke lieden al te gemeenzaata is,
loopt dit wel eens tot ons nadeel uit,)
est dangereux d'être trop familier avec le's
dobbelfleen, di,
grands.
—, damfchijf, piece, dame, f.
hoekfleen aan

een vender of eene deur, (in de bouwk.)

icoincon ou icoinson. molenfteen, menle, f. Zie verder de met {teen zamengefte1-

de woorden, als: Arduin—, Bak— , Bind— ,
Hoek— , Slip—, Wet— , Tigchel— , Zeil—,
enz. —, gewigt van zes nude ponden , pierre, f. Een — hennep, une pierre de chanvre.
Steenaarde, yr. aarde, waarvan men fteengoed
(zie Steengoed) maakt, terre a faience.
Steenachtig, b. n. aan fleen gelijkende, min
of meet met fteenen bedekt of vervuld , gruisachtig , pierreux , euse, graveleux, se. (bij
tuiul.) grouetteux, se. —e grond , grou ,m.
'zand aan den oever der zee, met kleine
iteentjes, gravier, m, grave, grave, f. —

Arable, ( een van de drie deelen , waarin
Arabie bij ae ouden verdeeld werd ,) Arable pitree. Een fieenachtige grond, un sol
pierreux. — (in de ontleedk.) pitreux , se.
Het boompje , dat aan onze fabrijken het
katoen verfchaft, tiert het best In eenen
droogen, fteenachtigen grond, Parbrissean
qui fournit le coton a nos manufactures, demande un sol sec et pierreux (ou grouetteux.

Steenachtigheid, yr. hoedanighdid van hetgene
fteenachtig is, qualite de ce qui est pierreux, ou graveleux. De — van den akker
was er de oorzaak van , le champ itait fort
pierreux, voila la cause.

Steenader, yr. ader in eene niijn , welke enkel
{teen bevat, veine de roche, veine dans les
pierres.

Steenaluin, yr. alun tie roche, m.
Steenarend, m. een arend, welke op fieenachtige bergtoppen nestelt , ook goudarend,
landarend genoemd, in tegenflelling van zeearend en vischarend, ossifrague.
Steenbakker, iemand, die eenen fleenoven
heeft of fleenen bakt, briquetier.
Steenbakkerij, yr. het bakken van {teen ,
briqueterie.

Steenbank, yr. bank van {teen, Banc de pierre, in.
Steenbeen , o. verfleend been , os pitreux, os
pe trifje, m.

Steenbeitel, m. beitel der fteenhouwers, ciseau plat, repoussoir, molenfteenboor;
piece-moult,
Steen.
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Steenbefchrilver of kenner, tn. lithologue.
Steenbefchroving, vr. lithologue, lithographie.
zekere foort van beukenboom,
Steenbeuk,
erable.
Steenbik, o. bikfteen, on/ te fchuren, enz.
gres broye, in.
Sceenbikker, m, iemand, die fteenen bikt ,
fteenhouwer, tailleur de piers-es. —, inzonderheid degene, die oude fteenen afbikt
en van kalk reinigt , regratteur de pierres.
Steenbok, m. bok, die zich op klippen, enz.
ophoudt, bouquetin. (in de nat. gefch.)
staimbouc, stembock. een der twaalf
teekenen van den dierenriem, capricorne.
Steenbokskeerkring, m. keerkring van den fleenbok , zuidelijke keerkring, tropique du Capricorne.
Steenbolk, m, zekere visch van het geflacht
der kabeljaauwen , bij de Katwijkfche visfchers dus genoemd, gadus barbatus (latijnfche benaming.)
Steenboor, yr. om door fleenen te boren, aiguille, f. trepan, m.
Sceenbrafem, m. zekere visch, spare de roche.
Steenbreek, Steenbreke , yr. (in de kruidk.)
zeker gewas , dat inzonderheid op rotfen
groeit , saxifrage. (hydragee). Rhode —,
filipendule. Geele —; zie Steenklaver.
arbeider in eene Steengroef,
Steenbreker,
carrier.
Steenbrekend, b. n. bij geneeskundigen, den
fteen in de blaas brekend en oplosfend, en
dus als middel tegen fteen en graveel dienend ,
lithontriptiques , m.pl. Zie Steenoplosfend.
Steenbreuk, vr. porocite.
Steendog, m. foort van honden, welke tot de
doggen behoort, doguin.
Steendruk , m. eene voor eenige jaren uitgevondene wijze van drukken door middel van
eenen fteen, waarop de te drukken woorden of teekening wordenovergebragt, lithographie, f. art lithographique, m.
Steendrukken, b. w. (ik fteendrukce, heb gefteendrukt ), door middel van fleenen , (zie
Steendruk) drukken, lithographier. Een gefleendrukte brief, une tettre lithographiee.
Steendrukker, m. iemand , die eene fteendrukkerij heefc, lithographe.
werkSteendrukkerij , yr. zie Steendruk.
plaats van den fleendrukker, lithographic.
Steenduif, yr. foort van wilde dutven, die in
oud muurwcrk en ep rotfen nestelen, espece de pigeons ; biset , m.
Steeneik, m. zekere foort van eiken, yeuse,
f: chene vert, rouvre.
Steenecer,
fteenwormje (in de nat. gefch.)
lithophage.
Steenen, b. n. van fteen, tie pierre. Eerie —
kruik,
brug, sin pont de pierre. Eene
kruiken en kannen,
une creche de gres.
om het water te bewaren, des farres, f pl.
Een ring, (een ring, welke met edelgefleenten verfierd is,) sine bague garnie de
pierres ecieuses , ou de pierres fines. —
muur in eene haven, mole de port, tn. Steenen- of fteenclam, m. turcie, f. fig. Een —
hart, (een ongevoelig hart,) en coeur
rain, un coeur dur.
Steenen, b. w. (ik fleende, heb gefleend);
zie Steenigen.
Steeneppe, vs. (in de kruidk.) sison,
Steenesch, m. foort van kleinen esch, wilde
esch, frene sauvage.
$teengang, m. gangiteen (bij de mijnw.) gangue, f.
Steengeit, vr. wijfje van den steenbok, femella du bouquetin.
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Steengezunrdzout, o. lithiate, m.
Steenglas, o. kattengoud, mica, tn.
Steengoed, o. zeker aardewerk, Delftsch plateelwerk, faience ,f.
Keulsch aardewerk,
gresserie,
Eugelsch — of aardewerk,
gresserie d'Angleterre.
Steengroef, yr. groef,, waaruit men fleenen
haalt carriere.
Steengrond, m. fteenachtige grond, fond pierreux (fcheepsw.) bane pierreux, banc de
rockers. Zachte, gladde (zeew.) banche , f.
Steengruis, o. elders grint genoemd, zeer
grof zand, of gebrokene fleenen, gravier,
m. recoupe , f. — in eene laan doen , mettre
de la recoupe dans une allee.
Steengruizig, b. n. met fleengruis opgevuld,
meld, e, de sable et de gravier.
Steenhard, b. n. zoo hard als fteen, dur, e,
comme la pierre.
Steenhommel , yr. foort van hommel, welke
zich in fteenen ophouden, abeille lapidaire.
Steenhoop, m. hoop fteenen, tas on monceau
de pierces, m. ruine ,f. —, fteengruis, puin,
pierraille,
Steenhouwen , o. beroep van fleenhouwer, metier de tailleur de pierres , tn. coupe des
pierres , f.
Steenhouwer, m. iemand, welke fteenenhouwt,
tailleur de pierres.
Steenhouwerij ; vr. het beroep van fteenhouwer; zie Steenhouwen.
Steenhouwersbeitel, m. beitel van eenen fleenhonwer, ciseau de tailleur de pierres ; repoussoir; zie Steenbeitel.
Steenhouwershamer, m. hamer van eenen fieenhonwer, kaphamer, marteau de tailleur de
pierres , m. Iaie , f.
Steenhouwersmortel of kalk , m. repous; badigoon.
Steenig, b. n. vol fteenen, pierreux, euse.
Een fteenige weg, un chemin pierreux. Steenige peren, des poires pierreuses . f. p1.
Steenigen, b. w. (ik fleenigde, heb gefteenigd,)met fleenen gooijen, en op die wijze
van het leven berooven, lapider. De joden
fteenigden de overfpelers, de godslasteraars
en de valfche profeten, les fusfs lapiderent
les adulteres , les blasphemateurs et les faux
prophites.
Steeniging, yr. het fteenigen, action de lapider, lapidation.
Steengal, m. aan den hoef van een paard,
bleime.
Steenkalk, m. kalk, welke van kalkfleen ge.
brand wordt, in tegenftelling van fchelpkalk , chaux de pierres cuites , f:
Steenkarper, m. foort van karper, die deli
gaarne op fleenachtige gron4en ophoudt,
carpe qui aim les fonds pierreux, f:
Steenkenner, m. lithologue.
Steenkernplanten, yr. meerv. (in de kruidk.)
pyrenacees.
Steenklaver, y r. zeker gewas, dat eenigzins
naar de klaver gelijkt, (in de kruidkunde)
geele fteenbreke, melilot, tn.
Steenklip, yr. fleenachtige klip, roche, f.
roc, rocker, tn.

Steenklover, m. iemand, die fteenen klooft,
arbeider in de fteengroeve, celui qui fend
des pierres, carrier.
Steenkolenmijn, yr. houillere, f.
Steenkolenmijnwerker, m. houilleur.
Steenkool, yr. charbon de terre, tn. Steenkolen , charbons de terre, tn. pl., fijne —
voor kagchels, houille, f. Steenkolen branden , braler des charbons de tore broiler
do
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de la houille. Schaalkolen, houille fenillée.
clutte.
Slechte
Steenkoolader, yr. teroulle.
Steenkoolasch, yr. uitgebrande fmidskolen,
lintel, fraisil, tn.
Steenkooper, m. iemand, die handel in fleenen druft, marchand de pierres, ou de briques.
Steenkosten, m. meerv. kosten der gevangenis, (eenigermate verouderd ,) frais d'emprisonnement.
Steenkraai, yr. eene foort van hoppen, die
veel overeenkomst met de kraaijen hear,
espece de corneille.
Steenkreeft, m. zeker flag van kreeften, &revisse saxatile, f: verileende kreeft,
icrevisse petrifite,
Steenkrijter, m. fteenfmetfer , fleenvalk, zekere vogel; zie Steenfmetfer.
Steenkroos, o. fteenkroost, aeker zeegewas,
tart detache des rockers, gamma, m.
Steenkunde, vr. verhandeling over de fteenen,
lithologie.
fleengroeve, kuil, waaruit men
Steenkuit,
fteenen delft, catrihre , f:
Steenlaag, vr, laag iteenen asan eenen muur,
assist.
Steenlijm, yr. en o, lijm der beeldhouwerg,
enz. waarmede fleenen aaneen worden gelijmd , colle des sculpteurs, colle 4 pierres,
f. mastic ,m.
diamantlijm, lithocolle, f.
Steenlinde , yr. eene linde met kleine ruwe en
harde bladeren, phillyree.
Steenmakend , b. n. lapidifique.
Steenmarter,, m, eene flag van marters, anders,
in tegenflelling van boschmarters, huismarters genoemd, marte domestique, f: Het
vel van den boschmarter is meer waard, dan
dat van den —, la pears de la marte des bois
vaut tnieux que colle de la marte domestique.
Steenmerg, o. zekere delfftof, aerie
m. moille de pierre , f. last de lune,
lait de montagne, guhr calcaire, m. chaux
carbonatie spongieuse, f.
Steenmortier,
(oudtijds op fchepen,)pierrier.
orseille de t erre , f.
Steenmos, o.
Steenmijt, yr. naam van zeker diertje , dat
zich in fteenen ophoudt, nom d'un insecte.
Steenmosfel, yr. naam van eene mosfel, (in
de nat. gefch.) palourde.
Steenoester,, yr. naam eener oester,, nom d'une
huitre.
Steennoot, vr. noix angleuse.
Steenolie , yr. zeker flag van olie , bergolie,
die nit fteenen vloeit, petrole, m. huile tninerale, de pierre, f. etc.
Steenoplosfend, b. n. — geneesmiddel, (bij
de geneesk. ) medicament lithontriptique.
Poeder dat den Been doet breken en losfen,
lithontribon ou lithontripton.
Steenoud, b, n. zeer oud, hoog bejaard, decrepit, e; zie Stokoud.
Steenoven, m. oven, waarin fleenen gebakken
worden, four a briques , fleenbakkerij briqueterie.
Steenplant. yr. (in de nat. gefch.) plant , welke tusfchen fteenen groeit, of eenen fleenachtigen grond bemint, enz. lithophyte , tn.;
plante saxatile.
Steenpok, vr. meestal, ten minfle als ziekte
gebezigd, enkel in het meerv. gebruikelijk ;
fteenpokken, zeker flag van valfche pokken,
die met de ware nets gemeeu hebben, en
in hardheid van de zoogenoemde waterof windpokkeu verfchillen, petite virole yelave,
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Steenpuist, vr. zekere harde puist, bunion de
petite verde volante, ns.
Steenput, m. ileenkuil, fleengroeve, put,
waaruit men fleenen delft, carrshre, f.
Steenraaf, yr. een bijzonder flag van hoppen,
ook berghoppe genoemd, huppe de montagne.
Steenraket , yr. zeker kruid, nom d'une certaine herbe.
Steenrif, o. barre, f. (a l'entree d'un port,)
Steenroos, vr. een heestergewas met dikke
bladeren, die altijd groen zijn, en kleine
bleekroode bloempjes hebben , waaruit kleine
bezien voortkomen, alproos , bergroos , /aureole odorante.
Steenroosje , o. verkl. w. zie Steenroos. —,
naam van zeker kruipend plantgewas, garou
feuilles de romarin, m.
Steenrots, yr. rots, rotsfteen, rocker, tn. roche, f: roc, tn.
Steenrotskers , yr. kers, die op fleenrotfen
groeit, cresson de montagne, tn.
Steenruit, yr. zeker kruid, muurruit, rue de
muraille, saute-vie, doradille des min.
Steenfchimmel, m. zeker gewas, amiantolde.
Steenfchrift , o. (op graven) (oudtijds) letfres onciales, f. p1.
Steenflak, vr. (in de nat. gefch.) tritonie.
Steenflinger,, m. (der ouden ,) espringalle ore
espringarde, f.
Steenflijper, m. iemand, die zich met het flijpen van fleenen onledig houdt, lapidaire.
Steenfinelter, m. fteenkrijter,fteenvalk, espece
de faucon.
Steenfnijder,
graveur, die in fleen fnijdt,
graveur en pierre, lithographe, lithotomiste. wondheeler,, die van den Been fnijdt,
operateur (qui taille de la pierre). —sines,
om de blaas, ter uithaling van den flees,
te openen, lithotome, m. —clang (bij de
fteenh.) louve, f.
Steenfnijding, vr. het graveren in Been, gravure en pierre. het fnijden van den
fleen, (bij de wondh.) lithotomie, (taille.)
— uit de nieren (bij de geneesk.) ne'phrotousle.
Steenftuk, o. groat fink gefchut, waaruit men
fleenen fchiet , pietrier,
Steentang, yr. (bij de wondh.) om den Been
uit de blaas te halen, curette, tenette,
litholable , rn.
Steentje, o. verkl, w. van fleen, pierrette,
petite pierre, f:
Steenuil, m. bijzonder flag van uilen, kerkuil
genaamd , chat-huant, m. grande houette,f.
Steenvalk,
zeker flag van valken, laneret,
faucon , de roche, rockier. Het wijfje
hiervan , lanier ; zie Blaauwvoet. , muurvalk , crecerelle, f.
Steenvaren, yr. zeker kruid, citerach, m.;
zie Miltkruid.
Steenverdrijvend, b. n. lithagogue. — middel
remhde lithagogue.
Steenviool, vr. zekerebloem, nom d'une fleur.
Steenvisch, in. flag van lipvisfchen,
fleenachtige gronden bemint, espece de potssons , orbis; zie Stekelvisch.
Steenvlas , o. zekere fleenachtige Braden , welke
zich als vlas laten fpinnen, asbest , amiante,
ns. filasse de montage, f. —achtig, amiantacee.
Steenvormer, m. werkman der fleenbakkers ,
welke de klei in de vormen drukt, model leur de briques.
Steenvorming, yr. in het menfchelijk ligchaam,
(bij de geneesh.) lithiasie. dat het aanzien-van eenen fleen heeft,
Steenvos, m. zekere vas, isatis, renard cross!,
renard Blanc.
Steen-
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*no postre d'its ichafaud, tro y de hotsSteenvrucht, y r. vrucht, waarin een fleen
lin, tn.
zit, fruit a noyau, tn.
Steenweg, in. geplaveide weg, ehemin pave, tn. Steigering, vr, het fleigeren van een paard, action
de se cabrer, cabriole. —, fig. verhoo.ging, rtjsteenwording; zie Verfteening.
zing, opilag van den prijs, encherusement,
Steenwormpie, co. iteeneter (der bijen), litn.
action de monter, de hausser., (In.)
thophage, es.
metfelaars, enz.) action d'echafauder, f.
Steenworp, tn. worp met eenen fleen, jet vie
echafaudage, tn. —, fleiger; zie Steiger in
pierre, coup de pierre. —, zoo ver men met
de 2e beteekenis.
een' fteen werpen kan, als: Een — ver,
Steigerplank , yr. plank van eenen fleiger,
Oloigne , e, d'un jet de pierre.
planche d'un echafaud.
Steenzaad, o. zeker plantgewas met rond, hard
Steigerfchuit , vr. fchuit, welke aan een' fleiger
zaad, urge perle , gremil, m.
laadt en ontlaadt, barque qui charge et diSteenzaag , vr. zaag, waarmede men fleenen
charge au quell. fchuit, waarop men ewe'
zaagt, scie 4 pierre.
fleiger plaatst, barque h echafauder.
Steenzager, m. werkman, die fleenen zaagt,
Steigertouw, co. touw, waarmede men de verscieur de.pierres.
fchillende deelen van eenen fleiger aan elSteenzage r ij , yr. scierie (de pierres.)
kanderen bevestigt, cords k ichafauder,
Steenzout , o. het hardfle en beste flag van
meerv. chabots, tn. pl.
delfLout, sel gemme, ou fossile, m.
(bij de fcheik.) acide lithique. Steil, b. n. hetgene zich regtflandig omhoog
Steenzuur,
verheft, escarps, e, roide ou raide. Een
Steenzwaluw, yr. eene zwaluw, die in oude
fleile trap, en escalier roide, ou raids.
bonwvallen nestelt , apode , martinet noir, tn.
Een fleile berg, tine montagne escarpee,
Stedvoogd, m. ftadvoogd, gouverneur eenen
une montagne raide. Het huis is op eenenflad , gouverneur d'une ville.
opgaanden berg gebouwd, la maison est haSteevoogdij, yr. waardigheid van fledvoogd,
tie sur une montagne escarpee. afloopen,
fled voogdij fchap , charge de gouverneur d'une

Steolvoogclijfchap, vr. fieévoogdij , waardigheid van itehoogd; zie Stetvoogdij.
Steevrouw, vr. fladbewoonfter, habitante d'une ville.

Steg, m. yonder, vlonder, enkel gebruikelijk
in de uitdrukking: Weg noch — weten,
als: Ik weet hier weg noch (ik ben
Kier geheel onbekend met den weg,) je tie

sais pas le chemin ici.

Stegel , m. itijgbeugel van eenen ruiter, etrier.
Stegelreep , m. reep, waaraan de flegel hangt,

aller beaucoup en petite. Eenen berg — afgraven, escarper une montagne. Eene fleile
brug, un pont qui a beaucoup de pence, qui
est roide. Eene ileile kftst, (fcheepsw.)
une the escarpie, une ate accore ; ens score.
Een fleile wind, (fcheepsw.) een flerke
wind ,) tin vent force. Een fteile oever,
un rivage escarps. Eene fleile rots, un rocher escarps; fig. Steile—begrippen, (zon-

derlinge begrippen, van welke iemand nice

lone, ou courroie d'etrier,, m. etriere,

of te brengen is ,) des idles singulieret, f.
pl. —, ,bijw. d'une maniere escarpie.—, loodret a p:c

tre d'un echafaud, f.

of iiijf hoofd ,

etriviere, f:
Steilheid, yr.. hoedanigheid van hetgene flea
Steiger, m. zoom yen eenen dijk, waar de fcheis, hauteur escarpee, f escarpement, tn.
pen aan liggen , en waarop men daaruit klimt,
raideur ou roideur.
qua. —, houteu gevaarte, hetwelk de met- Steiloor,, m. al wat fleile ooren heeft, inzonielaars oprigten, om hunnen arbeid in de
derheid een ezel, eine. —, tn. en yr. per»
hoogte voort te zetten , echafaud.
foon , die fleile halftarrige begrippen heeft,
Steigerbalk, m. balk van eenen fleiger, pouonverzettelTi, hardnekkig mensch, flijfkop
personne. opinidtre , personne

Steigeren, o. w. (ik fteigerde, heb gefteientetde,capricieuse.
gerd,) van paarden , op de achtertte pooten Steilooren, o. w. (ik fieiloorde, heb gefteilovereinde rijzen, se cabrer, se dresser sur
oord), zijne gevoelens met hardnekkigheid
les pieds de derriere. Dit paard ileigert,
verdedigen, s'opinidtrer, defendre ses opinice cheval se cabre. Het — van een paard,
ons avec opiniatrete.
(in de t. fchool,) la pesade ou wade, (in de Steiloorig, b. n. fig. onverzettelijk, itijfkopwapenk.) pesade acculde. —, van den prijs,
pig , halftarrig, opinidtre, entete , capriverhoogen , toenemen , klimmen, monter,
cieux , euse , fantasque ; zie Stijfhoofdig. —
hausser, encherir. De prijs deer waren Iteivan paarden, fteeksch; zie Steeksch.
le
prix
de
ces
marchangert , klimt dagelijks ,
opinidtrement.
dises hausse de jour en four.
Steiloorigheid, vr. hoedanigheid van iemand,
Steigeren, o. w. (ik ileigerde, heb gefteidie tteiloorig is , flijfkoppigheid ftijf hoofgerd), bij metfelaars, enz. een fleiger of
digheid , onverzettelijkheid, opinidtrete , f:
itellaadje opflaan, echaf'apder, dresser en
entitement, tn. obstination, caprice, tn.
echafaud, clever un echaTaud.
Zijne — is zeer ondragelijk, son opinidtretd
Steigeren, 0. het oprigten van een of meer
fort
rt insupportable; zie Stijfhoofdigb,eid.
fteigers , action d'echafauder, f echafauda- Steilte, yr. het fleile van jets,(naar benege , m. Om aan dezen wren te werken,
den), precipice , m. (naar boven), hauteur
sal men veel voor het — moeten betalen,
escarpie, roideur, f.,escarpement,In.pente,f.
pour travailler d ce dome , d cette eglise , it en Stek, o. in fommige oorden fiaketfel; zie dit
catera beaucoup pour echafauder; pour Pewoord. —, van planten, afgefneden lootje
chafaudage ; Spr. w. lk heb zoo veel van
of plantje , dat in den grond wordt geftohet als vanihet metfelen, (het bijwerk
ken„ en daar wortels fchiet en bladerere
brengt mij even veel op als het eigenlijke
voortbrengt tot eene nieuwe plant, boutuwerk ; ik verdien even veel wanneer ik aan de
re , De wilg laat zicli door fiekkenvoorttoebereidfelen arbeid , als wanneer ik met het
planten , le saule vient de boutilre.
werk zeif bezig ben,) fe gagne autant aux Stekade , yr. een lang puntig ijzer,, dat in eenen
preparations qu'a l'ouvrage mime.
wandelfiok verholen is en daaruit kan worateigergat, o. gat in eenen muur voor eenen
den getrokken , om all eenen fteekdegen to
Reigerbalk, tro y dans IMO siuraille o4 entre
worden gebruikt s g i g Rapier.
Sig..
Y YY
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Stekeblind , b. u. geheel blind, tout-el-fait
aveugle.
Stekel, m. een puntig fiekend ding, piquant,
m. opine, pointe, f. Deze distelen zijn vol
flekels, ces chardons son: pleins de piquants.
De flekels van eenen egel, les piquants ou
les aiguillons d'unherisson; zie ook Prikkel.
Stekelachtig, b. n. ftekend, piquant, e : fig.
fcherpbij tend , bits , beleedigend , piquant,
e, satirtque, choquant , e, canstique , offer:sant, e, mordant, e, mordicant, e.
bijw: fig. d'une maniere piquante.
Stekelachtigheid, vr. hoedantgheid van hetgene ftekelachtig is, qualite de ce qui est piquant; fig. Scheipheid, bitsheid, fpijtigheid,
qualite piquante,f. piquant, m.
Stekelbaars, baarsje met eenen ltekelachtigen kop , petite perche dont la the est arMee de piquants, f. Opinache, dpinarde, f.
Stekelbezie , vr. in fbnimige oorclen voor kruisbes; zie Kruisbes.
Stekelboom, m. boom, Welke ftekels heeft,
dpine, arbre dpineux.
Stekelbrem, vr. (in de kruidk.) echinopode, on.
Stekeldoorn, pf Stekeldoren, m. opine piquante, f.
Stekelgrondeling, m. zeker vischje ; zie Grandeling.
Stekelhaag, yr. doornhaag, hale d'epines.
Stekelig, b. n. flekels hebbende, vol flekels,
met ftekels bezet, piquant, e, oursind, e,
distelvorherissonne, e, epineux, ease.
mig, acanacd , e, on acanthace, e; fig. Stekelachtig, bits, fcherp, fpijtig; zie Stekelachtig, in de fig. beteekenis; ook als bijw.
Stekeligheid, yr. hoedanigheid van hetgene
fteltelig , is , qualltd de ce qui est piquant,
pante piquante; fig. Stekelachtigheid, cherpheid, bitsheid, fpijtigheid; zie Stekelachtigheid in de fig. beteekenis.
Stekelkrab, yr. eene krab met flekels, espece
de crabe qui a des piquants.
Stekelkroon, yr. (in de kruidk.) echinophore.
uittrekker van ftekels, arStekeltrekker,
, werktuig, om ilekels
racheur d'epines.
uit te trekken, ichardonnoir, m.
Stekelvarken, Stekelverken, Stekelzwijn, o.
zeker bekend dier, wiens rug met fierke
flekels bezet is, waarvan men wel pijpuitbalers maakt, porc-epic , m.
Stekelvisch, m. ronde (in de natuurl. gefch.)
orbis.
Steken, b. en o. w. (ik flak, heb gefloken),
douwen, duwen, mettre, fourrer, passer.
Eenen ring aan den vinger (eenen ring
aan den verger doen,) mettre une bague an
doi't. De hand in den zak mettre sa
main dans la pOche , fourrer,, passer sa main
dans la pocks. Den beet in den mond —,
(den beet in den mond brengen,) mettre le
morceau dans la bouche, porter le motceau
a la bouche. Den degen weder in de fchede —, (den degen weder opfteken,) remettre Pelle dans le fourreau , rengainer Pépee ;
fig. Het zwaard in de fchede (vrede
maken, ophouden te oorlogen 2 ) faire la
paix, quitter la guerre, rengatner !'epee,
remettre Pipes dans le fourreau. Het geld
in de beurs —, (het geld in de beurs doen
of laten glijden,) mettre !'argent dans la
hearse, o embourser !'argent. Het tentijzer
in g ene wonde —, (het tentijzer in eene
wonde brengen, eene wonde met bet tentijzer onderzoeken,) introduire la sonde dans
sine place. Het vleesch aan het fpit —,
(het vleesch aan bet fpit kloen,) mettre la
Mande A la brocke, embroclrer la viande.
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Zijne handen in de mof (zijne handers
met de mof bedekken,) passer ses mains dans
le manchon In de aarde —, (in de aarde
bevestigen,) ficher en torte. Pijpen in elkander
(pijpen in elkander doen
ten,) emboiter des tuyaux. Het hoofd uit
het raam —, het hoofd buiten bet raam—,
( het hoofd buiten het raam brengen ,) passer la tdte hors de la fendtre. tlet hoofd
in de hoogte (het hoofd opheffen,) lever la tote. Den arm in eene mouw —, passer
le bras dans une manche. In het graf —,
(in het graf leggen, begraven,) enterrer.
( AANMERK. Hoewel de boven opgegevene
beteekenis een duwen inhoudc , is evenwel
de tweede nevenbeduidenis van naauwte of
engte, waarin of waardoor het duwen ge-

fchiedt, niet te miskennen, zoodat de beteekenis altijd met de volgende in een naauw
verband ltaat.) — inzonderheid iets puntigs
in iets douwen, Eicher, enfoncer. Tentpr,
len in de aarde —, (tentpalen in de aarde
bevesti4en,) planter des piquets; fig. Zich
ergens in —, (zich met-iets bemoeijen, zich
met iets inlaten 9 ) se miler de q. ch.; fig.
Naar iets
naar jets dingen, naar lets
Itaan,) Aspirer a q. ch. Iemand near de
kroon
(iemand trachten te overtreffen ,)
tacker d'emporter le prix sur q. ;
fpreekw. Die honing wil eten , moet
lijden dat hem de bijen —, (die lets hebben
wil, moet ook iets wagen , ) celui qui vent
avoir du profit, dolt tisquer q. ch. De kraan
in een vat — , (een vat van eene kraals
voorzien ,) mettre le robinet dans sin tonneau.
met eenig geweld gepaard gaande ,4 pousser , chasser. Naar iemand (iemand eenen Beek trachten toe te brengen ,)
alonger un coup a q. q. , porter un coup A
q. q. Hij fiat( hem den degen in het lijf,
(hij doorboorde hem met zijnen degen ,)
11 l'enfila de son epee. —, een fcherp ding
ergens door duwen, percer. Hij flak him
met het mes door de hand, hij flak hem het
mes door de hand, it lui passa le couteau
au travers de la main. Iemand een ponjaard
door het hart —, (iemands hart met eenen
ponjaard doorboren, )potgnarder q. q. , met
een fcherp werktuig onder den grond affnijden , a)s : Aspersies
couper des asperges.
—, met een fcherp werktuig prikken en wonden, piquer. Met eene naald piquer
avec une aiguille. Zij heeft zich gefioken,
elle s'est piquee. De muggen hebben hem
gettoken, les moucherons Pont piqué. De
vliegett zullen het kind —, les _mouches piqueront !'enfant. De bijen ftaken hem, les
abeilles le piquaient. Door de vlooijen gefloken warden, ititre piqué, e, des puce:.
Hij heeft zich gaten in de ooren laten —,
ii s'est fait percet- les oreilles. Een paard met
de fporen
(een paard de fporen geven,)
piquer un cheval des eperons, des deux. Een
varken
(een varken de 'keel affteken,)
saigner un pore. Eenen os
(eenen oe
door middel van eenen fleck in dennek doeden , ) pointer un boeuf: een gevoel verwekken , als het fteken van iets doet, als:
Het fteekt mij in de zijde, (ik heb eene
ftekende pun in de zijde,) le cite tn'elance,
j'ai des points au tete, j'ai des elancements
au cote. De milt fleekt mij, (ik gevoel
eene licking der milt,) j'ai des pkotements
de rate, Jo sens des douleurs de rate. Het
fteekt mij door al mijne leden, (ik gevoel
eene flekende pijn door al mijne leden ,)
is tens des pkotements par tows le corps.
Do
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sons lit-de:sat, n'en parlous plot. in lover
De eon iteekt, (de zon is fierk,) le seen
—, (in koper graveren,) graver en cnivre.
&die. De zon iteekt van daag :seer, (de
Dat is goed gefloken, cola est fort Mere
zon is van daag bijzonder heet,) le soleil
grave. Turf — , (turf van boven affieken,)
est ardent aujourd'hui; fig. Het iteekt hem
bother ou enlever la tourbe. Toter —, (met
in den krop, (dat kan hij niet dulden, niet
een fpaantje, enz. nit eenen pat nemen,)
uitflaan,) it ne petit le digerer. Dat iteekt
prendre du beurre dans an pot. Bier —,
hem in de oogen, (dat verwekt afgunst bij
(bier bij de meat verkoopen,) vendre de /a
hem, hij haakc naar het bezit daarvan,)cela
biere an pot. Aal (aal met eene callui donne dans la vue, c'est ce qu'il a en
fpeer vangen,) prendre des anguilles avec
vue. —, van wormen aan vruchten, als:
la fouine. De trompet —, (op de troutDeze appels zijn door de wormen geftoken ,
pet blazen,) sonner la trompette, sonner
(de wormen hebben doze appels cloorvre,
la trompette. Daar iteekt iets achter,(daar
ten,) les vers out ronge ces pommes, ces
beeft eenige geheimzinnigbeid bij pleats')
pommes sent rongees des versa fig. Het 'flak
id y a q. ch. de cache 14-dessous, sl y a do
mij geweldig, dal ik zoo behandeld werd,
mystere. lemand met fchampere woorden(die behandeling hinderde znij geweldig ,)
(iemand fchampere woorden toevoegen,)
j'etais foi t facile de ce traitetnent. Die gepiquer q. q. de paroles. Iemand over hoop
zegden (taken mij door het hart, (die woor(iemand dood iteken,) tuer q. q. &tot
den griefden mij zeer,) ces paroles me blescoup d'epee. Den gek —; zie Scheren.
saient le coeur. blijven zijn, rester,
Den draak —; zie Draak. De brood€tre. De degen iteekt an de wonde , (de
kruimels — hem ; zie Broodkruimel. Daar
degen-zit in de wonde,) Tepee est dans la
iteekt geen kwaad in ,( daar is gees
blessure. Mijn degen iteekt reeds in de fchede , (mijn degen is reeds in de fchede , ) mon
kwaad in, ) 11 n'y a point de anal. Dat
epee est def4 rengainee. Bet vaandel flak
fieekt hem in de oogen, (hij ziet het met
tilt het venfler, (het vaandel waaide nit
afgunst ,) it en est envieux. Ik fleck hem
het ven(ler,) le pavilion flottait hors de la
in de oogen, (hij benijdt mij ,) of m'envie.
(Iemand prijzen,)
fenitre. Ik weet niet wear hij iteekt,(waar
lemand in de hoogte
loner q. q. 0. w. (met zijn) als: Van.
hij is, waar hij zit , waar hij zich ophoudt,)
je ne sais pas di it e4, ou II se trouve ; fpr.
land —, in zee —; (zee kiezee, van land
w. Hij iteekt in een kwaad vel, (hij gezeilen ,) (van een klein fchip ,) faire canal,
niet eene flechte gezondheid,) it joule d'une
(van een grout fchip ,) mettre 4 la voile.
mauvaite sante. Bliiven (verbinderd
Dieper in zee —, (het ruime COP kiezen I)
worden , niet voortgaan, ) s'arréter, se
trendre le large, tenir lc large, Zeewaarts
boucher, itre retardd, e. In jets blijven—,
an — , (zich in de voile zee begeven,) CC*.
(met iets niet voortgaan,) titre art ite , e,
rir au large, se mettre au large. Aan dea
discontinuer q. ch. In den nood blijven—,
wind —, boater de lof. Bij den wind —,
(in den nood blijven, niet uit den nood gealder au plus pHs du vent. Over zee —t,„
red worcien,) rester dans la necessite. Het
(de zee overvaren, ) traverser la mer.
, (het werk words Diet voort- Steken, o. de dead van het werkw. action di
werk blijft
gezet,) l'afaire en demeure 14, Pouvrage
mettre, etc.; zie bij het werkwoord —, ineok enkel:
cesse. In zij ne reds blijven
zond. llekende hitte der zon, hdle, on.
1311jven , (zich in zijne rede zoodanig Stekend, (teg. deelw. van Ileken.) —, b. n.
verwarren, dat men niet kan voortgaan,
hetgene fleekt, piguant, e. Stekende woore
den draad zijner rede veriiezen ,) demeurer
den , des paroles piquantes, f. pl.; fig. Zie
court, se brouiller dans son discours, hesiSteketachtig, Itekencle winde, (zekere wortel,) salsepareille, .f.
ter. Nadat hij een half our gefproken had,
, apt* avoir pane tine demi- Stoker,
bleef hij
degene, die fieekt, piqueur, caul
hetire, it detneuta court. Laten (laten
inzond. dolly
qui pique, etc. Zie Steken.
varen, met iets ophouden,) abandonner,
dague, f. poignard.
priem, poinfon, —,
fchoffel, sarcloir; fig. Spreeuw,
quitter, laisser , planter hi. Eene dochter
in een klooster (haar in een klooster
(zeew.) meerv. Ilekers in het zog, gedoen,) mettre tine fille dans an convent.
noux de revers,
pl.
(booi
met
eene
den
hooizolder—
Hooi op
Steking, vr. de daak van fieken, action de pt.
quer,, etc. Zie Steken. inzenderheid
gaffel op den hooizolder brengen,) engran,
ger du foin. Aan iets , (met fpelden,
Sleek , pigtire, f. picotement ,m. Ik heb eene
— in den vinger ,
enz. aan iets bevestigen,) attacker q. ch.
picotement ate
avec des epingles , etc. In brand —, in den
doigt.
fiekende pijn, caisson.
brand —, (duen branden ,) mettre le feu 4. Stekkep, b. w. (ik fiekte, heb geflekt),door
Een huis in brand —, mettre le ,feu cI une
middel van ftekken voortplanten, faire der
(fchulden mamatron. Zich in fchulden
boutures de. De aalbesfen laten zich
ken, ) s'endetter. Zich in ongelegenheden
les groseillers viennent de bouture.
(zich in ongelegenheden wikkelen,) Stel, m. gefchikte pints, disposition, place
s'embrouiller dans des troubles. Ergens den
convenable. Op
zijn, (in orde zijn,)
mond in —, (zich met iets bemoeijen.) se
titre en ordre. Yan
zijn, (niet in ordo
miler de q. ch. Zij iteekt overal den mond
zijn ,) titre en disordre.
in , elk se mile de tout. Zich ergens in—, Stel, o. !telling, chantier, m.
eene vereergens de handen in —, (zich met iets bezameling van bij elkander behoorende
moeijen,) se miler de q. ch. Ergens den
gen , assortiment, m. garniture, f. service,
neus in —, (zich met iets bemoeijen ,)fourtn. suite, f. Een
platen, routes les lanrer son nez dans q. ch. ; fpr. w. Men kan
ches (d'un livre, etc.) Een
porcelein,
geenen vinger, in den asch —, of zij weet
sin service de porcelaine. Een prehten,
het — (zij is onclerrigt van altos wat met'
line suite de gravures. Een -e-zeilen,(fcheeps•
doet,) on ne saurait rien faire sans qu'elle
w.) en jet on jots de voiles.
le sache. Ergens eene fpetd bij als
Stelen, b. w. (ik ftal, heb geitoten), heime•
Laat ons dear eene fpeld, een fpeldje bij
wegnemen en zich toeeigenen, valor,
—„ (laat one daar thaws van zwijgen,) briderober, enlever,, prendre fartivetnestt. Hij
ileelt,
Y2
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%kelt, it est :Wet a voler 1 a derober. Gij
zult niet to ne ddroberas point. Men
heeft zijn paard geftolen, on Jul a vole son
deval. Men flat hem in de opera zijn horlogie uit den zak, on lui deroba sa montre
a ropera; fig. Da is een allerliefst kind,
men zou het —, c'est en enfant fait a peindre. Iemands hart —, (iemands hart winnen ,) gagner le coeur de q. q., surprendre
Pamitie tie q. q. uit eens anders fchriften affchrijven , en voor het zijne uitgeven ,

voler dans un lsvre , voler d'un livre, commettre un plagiat. Listig
filouter,, escroquer.
Stelen , o. action de voter,
vol, in. De armoede heeft hem tot — verleid, la necessite l'a force a derober.

Stelen, b. w. (ik fieelde, heb gefteeld), mesfen , enz. van flelen voorzien, emmancher.
Steler, m. iemand, die fleelt voleur ; weinig
gebruikelijk behalve in : fpr. w. De heler is
zoo goed als de —, (degene, welke het geflolene goed koopt of verbergt , is niet beter dan
hij, welke het ontvreemd heeft , ) le receleur
ne vaut pas mieux que le voleur. Was er
geen heler, er was geen , (indien er geene
lieden waren, die geftolene goederen verbergen of verkoopen , dan zou men ook geene dieven vinden ,)point de receleur, point de voleur.
Stelhamer, m. hamer, waarmede toonkunstenaars fommige fpeeltuigen ftellen of ftemmen; zie Stemhamer.
Stelhout ,o. (fcheepsw.) lisse de vibord , carrears, m. Stelhouten, traversins d'affd t, m. pl.
Steling , yr. het flelen , action de voter, vol, m.
Stelkunst, vr. algebra , het rekenen met letters in plaats van cijfers, algabre. De —
beoefenen, fam: algebriser.
Stelkunftenaar, Stelkundige, m. iemand, welke
de ftelkunst beoefent of verflaat , algebriste.
Stelkunftig, b, n. van de flelkunst, op de ftelkunst betrekking hebbende , algebrique. Eene
flelkunflige berekening, eene ftelkunflige bewerking , eene ftelkunftige oplosfing , un calcul algebrique. Eene fielkunfiige kromme
lijn, une courbe algebrique. bijw. sui-

vant les regles de l'algebre.

stellaadje, yr. netting, echafaud, theatre, us.
Prachtige treur— waarop het lijk of en-kel de doodkisr van eenen vorst ofvoornaam
perfoon in de kerk te pronk geplaatst
wordt, catafalque, tn. — met touwen tegen
eenen muur vastgemaakt, triquet, chevalet ,
tn. zie Stelliug.
Stellen, b. w. (ik flelde , heb gefteld), doen
flan , poser, mettre debout. Stel den bezem achter de deur, mettez le balai derriere la Porte, plaatfen , brengen , doen
zijn, zetten, mettre, placer, poser, porter.
Iemand op zijne plaats—, (iemand plaatfen,
waar hij behoort,) mettre q. q. en sa place.
lets op zijne plaats (aan iets zijne behoorlijke plaats geven) mettre q. ch. en sa
place, placer q, ch. en son lieu; fig. Zijne
hoop op iemand
(vestigen , bouwen ,)
Inettre son espoir en q. q. Voor oogen —,
(duidelijk doen zien) mettre devant les yeux,
exposer, representer. Stel hem dikwijls voor
oogen de deugden zijner broeders , remettez-

lui souvent devant les yeux les vertus de ses
freres. lk ftel mij alles voor, (ik verte,
genwoordig alles aan mijnen geest ,) je me
Ápresente tout. Zijn vertrouwen op iemand
(iemand zijn vertrouwen fch'enken, het
beste van hem verwachten ,) mettre sa confiance en q. q. Iemand weder in bezit —,
remettre q. q. ,en possession. Te boek —,
(o,pfehrtiven ,) noter dans an livre, mar-
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quer dans en livre. Op rekening
(ten
Taste van iemand opfchnjven ,) porter, met-

tre en compte, mettre en ligne de compte;

fig. Jets op iemands rekening
(iemand
van iets befchuldigen, iemand iets te taste
leggen ,) accuser q. q. de q. attribuer
q. ch. a q. q. Zich te weer —, (zich verweren , zich verdedigen, het hoofd bieden, )
faire resistance, resister , se defendre; fig.
In het lichc — , in den dag (duideltjk
maken, verklaren, uitleggen ,) donner une
explication de, expliyer. Ten toon —, (ter
bezigtiging plaatfen, exposer publiquetnent;
mettre en evidence; g. Iemand ten won —,
(iemand ten fpot —,) (iemand aan de befpotting van anderen prijs geven ,) exposer
q. a la honte, a l'infamie. Eene eer in
lets
(roem op jets dragen ,) se glorifier
de q. ch. Zijne zinnen op jets (zich
uitfluitend met jets bezig houden ,) attacher
son esprit a q. ch.; (verzot op iets worden,) devenir amoureux, Buse, de. Zijne
zinnen op een meisje (verliefd op een
meisje worden,) devenir amoureux d'une
fille. lets uit den zid, uit zijne zinnen —,
(lets trachten te vergeten,) s'dter q. ch. de
resprit. Ter zijde
zetten, mettre a
Iemand jets ter hand —, (iets aan
iemand bezorgen , ovetteven,) remettre q.
ch. a q. q. , delivrer q. ch. a q. q. Stel,
geef den ingeflotenen (brief) aan ztjn adres
over, remettez /Pincluse a son adresse. lemaud in bewaring iemand in verzekering —, (iemand gevangen zetten ,) mettre
q. q. en prison. Op vrije voeten —, (los
laten, nit de gevangenis ontflaan,) elargir
q. q. , mettre q. q. en liberte. Iemand te
vreden —, (hem voldoening geven , maken
dat iemand te vreden is, hem bevredigen ,)
contenter q. q. vooronderflelldn, aannemen , als waar aannemen, daarvoor houden ,
supposer, poser. Stel eens, het ware zoo,
(laat ons voor een oogenblik aannemen, dat
het zoo ware ,) supposez que ce soit ainsi.
Gefteld eens dat het zoo ware , wat zoudt
gij doen? pose que cola fdt, que feriezopftellen, fchrijven ,
vous? zie Gefteld.

composer, ecrire, mettre par ecrit, coucher.

Hij flelt uitmunte.nd, (hij heeft een'uitmuntenden ftij1,) i/ ecrit un style excellent. —,
fchikken, rigten, ranger, placer, mettre.
In flagorde —, (in flagcrde fcharen ,) ranger en bataille, mettre en bataille; zie
Slagorde. Het gefchut
(rigten ,) pointer
le canon. Een fpeeltuig
(een fpeeltuig
ftemmen,) accorder un instrument de mussque. De noten
mettre les notes fpr. w.
of fig. De pijpen
(veel geraas en getier
maken ,) faire biers du bruit; agir en despote ,
etc. De markt—, (den prijs der levensmiddelen
vastftellen ,) fixer le prix des denrees , regler
le prix des denrees. Prijs op jets—, (groote
waarde aan iets hechten ,) faire beaucoup
de cas de q. ch. , estimer q. ch. Iemands
hoofd op prijs
een' prijs op iemands
(eenen prijs beloven aan denge.
hoofd
nen , welke het hoofd van eenen voortvlugde q. q.
tige brengt ,) mettre la
prix. Lets op geld op prijs
(eene fom
gelds als den prijs van iets bepalen ,) fixer
une somme d'argent pour prix de q. ch.,

mettre a prix Zich tegen ,iemand —, (zich
tegen iemand aankanten, hem weerflreven,)

s'opposer a. q. q. Zich naar iets —, (fch.ikken, regelen, rigten;) zie Schikken, zich
naar werken (beginnen te werken,) se
means a Pouvrage.

Iemand naar .zijne hand
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ter la tritesse de q. q. —, met eene floip

(zijnen wil buigen ,) gouverner q. q.
II( heb wit met hem ce ( hij veroorzaakt
mij veel moeite ,) j'ai beaucoup de peine

of ilulp clekken, ais: lets onder een dekfel
(een dekfel over iets zetten,) couurir

avec lui, j'ai beaucoup de besogne avec lui,

q. ch. d'un couvercle, d'une cloche de verre.

sl a de quoi, (vivre); it pent vivre a son
aise; it est dans Paisance , etc. Ik zal het
wel (ik zal het wel doen,) je le feral
bien. Hoe -zal ik het nu — ? (wat zal ik
nu aanvangen?) que ferai-je a ptesent? le-

COPERNICUS , le systeme de COPERNIC. Zijn
— verciedigen, defendre son systeme. Zie

lk kan het buiten u wel (wel redden, Stelping, yr. de daad van ftelpen , action d'eik heb u niet noodig ,) je puis me passer de
tancher, action d'arreter, dtanchement , m.
vows; je puts bien vivre sans vous, je n'ai Scelregel, m. zetregel, maxims ,f. aphorisms.
Hij
kan
het
wel —, Stelfel, o. eene zamenvoeging van aangenopas besoin de vous.
mene begrippen, systeme, m. Het — van
hij kan het goed (hij zit er warm in ,)

mand de wet —, (iemand de wet voorfchrijveil,) faire la los a q. q.
overlaten,
verblij ten , als: Ik itel het aan uwe kens,
je le laisse a votre
geven, als:
Borg —, donner caution, garantir pour.
Zich zelven borg
(borg blijven,) repondre pour q. , q. , se rendre caution. Te
mettre en gage, donner en gage;
pande
zie Verpanden. In het werk
(aanwen
den,) employer, mettre en oeuvre. lemand
aan het werk
te werk
mettre q. q.
l'ouvrage, employer y. q.

Stellen , o. action de mettre, etc. Zie boven.
— van het gefchut , afratage , m.
Steller, m. celui qui pose, etc. Zie Stellen.
inzonderheid, opiteller, fchrijver, autear, redacteur. Wie is de — van dien
brief? qui a ecrit cette lettre?
Stellig, b. n. bepalend, beilisfend, afdoenend,

ook de zamengetlelde woorden Zamenftelfel ,
enz. , eenige bij elkander behoorende
Bingen, assortiment, in. garniture, f. —,
bij fommigen ilel; zie Stel, o.
Stelfelmatig, b. n. fystematisch, systdmatique.
Stelt , yr. -eene lat met een dwarshout, waarop men den voet zet, om daarmede voort
te itappen, hetzij om ongehinderd door water of ilijk te gaan , of tot uitfpanniug voor
kinderen , echasse, Op lichen gaan, (op
itelten loopen ,) monter set des echasses,
marcher avec des echasses; fig. Op ftelten
rtiden, (vol rumoer of verwarring zijn,)
etre en rumeur, etre en desordre. De we.
reld rijdt op ilelten, (bet gaat er vreemd
toe in de wereld,) le monde est un theatre
stir lequel on joie beaucoup de farces. Miju
hoofd rijdt op &ken, (mijn hoofd loopc
om, het hoofd loopt mij om,) la tete me
tourne. Het huffs rijdt op itelten, (er ig
een vreesfelijk gedruisch in huis ,) on fait

beaucoup de bruit dans la maison; chacun
positif, ive, peremptoire, absolu, e. —,
est occupe dans la,maison. — houten been,
vast bepa-ald, certain, e, sur, e.
jambe de bois.
positivement.
certainement, assurement.
Steltvogel, m. langpoot, echassier.
Stelligheid, yr. hoedanigheid van hetgene ftel- Stem, r. vermogen , om met denmond een, hoorlig is, qualite de ce qui est positif:
zebaar geluid voort te brengen , ook dit geluid
kerbeid ,
zelf, voix. Verlies der item, door ziekte,
Stelling, yr. de daad van itellen, het ilellen ,
aphonie. Eene ilerke — hebben, avoir une fors
action de poser, de placer, de mettre, etc.
te voix. Zij heeft eene flerke —, elle a to
Zie Stellen. ftellaadjt een ding,
voix forte. Eene piepende — hebben, n'ae
om per iets op te plaatfen , chantier. Op
voir qu'unfilet de voix. Zet uwe wat uit,
itellingen leggen , enchanteler. , houtwat door , soutenez tin pets votre voix. Met
werk onder eenen vloer, consignation. —,
luider itemine roepen, (luidiceels roepen,)
fteiger, echafizud, echafaudage, m. —,
crier a haute voix. Met eene zachte —
wijze, waarop iemand of jets geplaatst of
fpreken , parlor d'une basso voix. Zijne —
geiteld is, disposition, position, f: arranverheffen , (Inkier fpreken of fchreeuwen,)
gement, m. ordonnance. inzonderheid,
elever sa voix. Met verheffing van —, en
wijze waarop eenig werk of gefchrift verelevant sa voix. geluid van dieren,
vaardigd is, style, tn. maniere d'ecrire. —,
mix , f: cri, m. De liefelijke — der nachT
leerftuk , these. Hij heeft zijne itellingen
tegalen, le chant agreabze des rossignels.
over de godgeleerdheid goed verdedigd, 11
—, van levenlooze dingen, voix. De —
a bien defendu ses theses de thdologie. —,
des bloeds, la voix du sang. De — der
vooronderftelling, supposition. —, hetgene
natuur, la voix , le cri de Ta nature. De
iemand (telt of beweert , bewering , onder— van zijn geweten, le cri, la voix de sa
fielding, hypothese. —, (in de meetk.) beconscience. De — der rede, la voix de la
fpiegelend vooritel, dat bewezen moet worraison. De — des donders, le bruit du
den, theorems, m. Eene — die nog omgetonnerre, le tonnerre. De — der klokken,
keerd waar is, un thdoreme riciproque. Voorle son des cloches. —, (in de toonkunst,)
afgaande
lemme, m.
leerbegrip,
om de hoogte of laagte. der verfchillende
systeme, dogme, tn. Eerfte
eener
menfchen aan te duiden, voix,, pantie; (van
rede ; majeure , f. antecedent, m. De twee
hier : zanger of zangeres , chanteur, tn.
eerite itellingen eener fluitrede, premisses.
chanteuse, voix.) De vier itemmen; de
(fcheepsw.) om den mast ,' van winddiscant, de alt, de tenor en de has , lei
boomen , triangle, m. houtwerk van
quatre parties, le dessus, Id haute-contre,
eene zaag, monture, , fttt d'une scie , m.
taille et la basso. noten, notes, f:
Stelpaard,'o. voor eene postitar, mailer, tn.
pl. —, keurfiem, voix, f. suffrage, m.
Steleien, b. w. (ik flelpte, heb geitelpt,)
opinion, f. Zijne — geven , donner sa voix,
Men; does ophouden, tegengaan, stansa vote; opiner, voter. De meerderheid
cher, arreter. Den buikloop —, (den buikder flemmen, la majoriti ou la pluralite des
loop does ophouden,) faire cesser le flux
voix. De meerderheid der flemmen voor
de ventre. Bet bloed (het bloeden doer
zich hebben, avoir la pluralite. Bij meerophouden,) stancher le sang. Eene wonde
derheid van flemmen beflisfen, decider la
, (eene wonde iluiten ,) couvrir une plaie;
pluralite des voix. Hij is eenflemmig, met
fig. Ierrands droefheid (iemands droefalgetheene flemmen verkozen, it est emu tout
heid verdrijven,) arreter la douleur, art.&
d'uni voix. De itemmen cowmen, remeltY3
lir
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Ur tos voix. De ftemmen zijn verdeeld , les
opinions sont partagdes ; lesavis sont partagis.. Iemand zijne — geven donner sa
voix, son suffrage, son voeu q. q. Zijne
— het eerst. geven prdopiner; fig. Zijne —
tot iets geven, (zijne toefiemming tot iets
seven,) consentir d q. ch.; donner son consentement a q. ch. ; fpr, w. Hij wil ook
gene — in het kapittel hebben, (hij meent ,
dat bij ook jets te zeggen heeft,) tl pretend
aussi a avoir q. ch. 4 dire. —, fiemregt ,
regt om te itemthen, droit de suffrage, droit
de donner sa voix, droit de vote.
Stembaar, b. n. op wien men ftemmen kan ,
verkiesbaar,, eligible.
Stembriefje, 0. briefje, dat iemands item bevat, billet qui contient le vote, m.;
tn.
Stembniging, yr. bulging of leiding der item;
zie Stemleiding.
Stemburger, m. ftemgeregtigd burger, citoyen
actif:
Stembus, yr. bus waarin men de itembriefjes
(boonen, enz.) werpt , capse.
Stemcedel, yr. lijst der flemgeregtigde burgers, liste des citoyens actifs.
Stemdraad, yr. iklein ijzerdraad om de toonen
zwaar of zachter voort te brengen, door te
,drukken op het tongwerk der orgelpijpen ,
rasette, f.
Stemgeluid, o. geluill der item, son de la voix,
tn. voix, f.
Steingeregtigd, b. n. bet regt hebbende, om
te itemmen, qui a le droit de voter. ten
— burger, en citoyen actif: De flemgeregtigde burgers zamen roepen , convoquer les
citoyens, ayant droit de voter. Stemgeregtigde geestelijken, weleer itemgevers in
kloosters, vocaux. —e van een kapictel,
capitulant.
Stemgefchal, o. gefchal der item itemgeluid;
zie Stemgeluid.
degene , welke zijne item geeft ;
Stemgever,,
votant; zie Stemmer.
Stemhamer, m. een werktuig, waarvtn toonkunitenaars zich bedienen , om fommige fnaartuigen te fiemmen, itelhamer, accordoir.
Stemleiding, yr. fiembuiging, leiding of bulging der item, modulation.
Stemlijst, vr, lijst van itemgeregtigde burgers ;
zie Stemcedel.
Stemmelijk ; zie Stemmiglijk.
Stemmeloos , b. n. zonder item, from, sans
Tax, meet , te. niet ilemgeregtiga,
die geen regt heeft om zijne item te geven,
qui n'a point de voix, qui n'a pas tie suffrage, de voter, qui ne pout donner sa voix.
—. t niet willende ftemmen, als: Ik wil —
blgven , (ik wil Mijne item niet geven , ik
wit niet itemmen ,) je ne veux pas donner
voix.
Stemmen 2 b. w. (ik fteinde, heb geftemd),
bij eenige raadpleging uitfpraak doen, voter
pair. verkiezen (bij meerderheid van
itemmen), 4iire a la pluralite des voix.
, dat bet den
een fpeeltuig zoodanig
regten toon geeft , accorder an instrument.
g ene vidiscorder.
net overeen
accorder en violon. Hooger —,
4361
hawser, monter. Lager —, descendre. Niet
discorder; fig, wegens gemoedaregeling,
iliet geneigd, bereid Itijn., disposer. 1k ben
diaitoe niet geftemd, je ne suis pas dispose
cela. o. w. zijne item geven, zijne
item uitbrettgen , dewier sa voix, donner son
suffrage ,o.psner. Tot het overgaan , aller
aux voix, voter. Iggn heat reeds get} euid ,
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on a deja vote. Diegenen, welke het eerst
hnnne item uitbragten , itemden voor den
cloud , les premiers opinants opinerent a la
mort.
Stemmer , m. degene welke zijne item uitbrengt,
ftemgever, votant , celui qui opine, caul qui
donne sa voix , son suffrage, opinant. —van
muzijk inftr. accordeur.
Stemmig, b. n. ingetogen, befcheiden , bezadigd, deftig, retenu, e, modeste, sdrieux,
Buse, pose , e, grave. Eene —e houding,
one contenance modeste. bijw. modestewent, serieusement, gravement.
Stemmigheid , yr. bezadigdheid, deftigheid,
retenue , nsodestie , serieux , air grave , ns.
Stemmiglijk, bijw. op eene fiemmige wijze ;
zie Stemmig,
Stemming, yr. de daad van ftemmen, het geven zijner item , vocation, action de donner
sa voix, son suffrage, — door ilembriefjes, scrutin, m. itegt van — voix deliberative.
het ftemmen van eon
wig, action d'accorder un instrument de mu.
sique. —, gemoedsgefteldheid, disposition,
assiette ; fig. Hij is in geene goede , it n'a
pas , l'esprit dans une bonne assiette. Verleerde — , itaat van can fpeeltuig i dat nies
fiemt , desaccord.
Stemoefening, vr. voor den zang (bij de ow
den), plionascie.
Stemopnemer, m. scrutateur.
Stempel, m. werktuig om te ftempelen, d. i.
um figuren in lets te drukken, om te
ten , coin, poincon,m. frappe,f.
merk,
(bij papier-fabr.) estampille, f ; (bij fuikerraf.) houten estampeur. zegel, op
brieven, enz. timbre, vs. De — op dezen
brief is Parijs, le timbre de cette lettre
est Paris. —, of keur op goud en zilver,
contrite. — (in de tolkuizent gemaakt), van
uitgaande of inkomende regten , bouille, f.
Bloem—, (bij boekdr, en vergulders,) bouquet.
—; fig. geaardheid, inborst, trempe, f., ca.
libre , on. Dat zijne lieden van denzelfden
(dat zijn lieden van hetzelfde flag, van
gelijken aard,) ce sont des gens de la mime
trempe. Dat is-van den echten Oat is
van de echte foort ,) cela est marque au bon
coin. Hij is van eenen goeden NJ is van ;en
goed karakter,) it a en bon caractare. 1k
druk mijnen — daar niet op, (ik geef daaraan mijne toeftemming niet,) je n'y consees pas.
Stempelaar, m. zegelaar, timbreur ; marqueur ; plombeur.
Stempelbeeld , o. beeld, dat op lets geftempeld is, image frappie, image , figure d'un
coin, d'un poincon,
Stempelen , b. w. (ik itempelde, heb geftempeld), met eenen fiempel waken, estampil.
ler , estamper,, marquer ou _trapper au coin,
timbrer, battre monnaie. Men itempelt de
munten met de fchroef, on estampe .1a. monnaie avec le balancier. Het patent is
onderteekend en geftempeld, le brevet es*
signd et estampilli. Papier —, tiinbrer
du papier. g en geflempelde fchelling, (fadis) un escalin marque pour avoir court
six sous, (actsiellement cinq
surdeles
contrdler; qufgter.
sots); Gaud zilver
Stempeljaar, o. jaar in hetwelk ietsgeilempeld
is, annee dans la queue tine chose es, marquee, timbrde, f:
Stempeling, vr, het iterepelen, action d'esown•
per, etc. — van geld, muutflag, frappe;
zie Stempelen, en Stempel.
Stempelpiaats, yr iu 4e must,sonsoiris.
Stem-
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Stempelregt, O. zegelregt , droit de timbre , tn.
St empelfchroef, yr. fchroef om te fiempelen
vis is timbrer ou a estamper,' etc. —, voor
munten, balancier,
Stempelflag , m. flag van den ftempel, ,marque'
du corn ON du poincon, etc. f.
Stempelfnijder, m. iemand die ftempels fnijdt,
graveur de poincons.
Stempen, b. w. (ik fiempte, heb geflempt),
(het bloed) ftillen, etancher.
Stewing, b. n. het ftempen , action d'etancher,
I. etanchement, m.
Stemregister, 0. ftemcedel, lijst of register
der fiemgeregtigclen, liste des citoyens actifs , des votants , —, in een orgel, (gemeenlijk vox humana genoemd,) voix humaine, f.
Stemregt, o. regt om te ftemmen, droit de voter, droit de suffrage, tn.
Etemvalligkeid , fir. (in de toonkunst), cadence,
perielése.
Stemwijze, yr. wijze van flemmen, maniere
mode de scrutin, tn.
de voter,
meerv. Itanden; zie op het woerd
Stenden,
Stand.
Stenen , o. ik ( fleende hebgefteend),
fteunen, zwaar ademhalen, getnir, soupirer,
lamenter, se lamenter; zie verder Steunen.
Steng, yr. fiang, flaak , perche, verge, f.
ton, tn. —, (fcheepsw.) ftaak, die boven
aan de masten van groote fchepen vastgehecht words, om dezelve te verlengen,perroguet , m. boeg— , mat de perroquet de
beaupte, perroquet de beaupre, petit beaupri ; tourmentin,
Marszeilen ter h'alver
, huniers mi-mat, tn. pl. De ftengen
op de masten hebben, avoir les vats de /sane hauls. Stengen fchieten, amener les mats
de hune. De ftengen omhoog winden, metOre les mats,de hune haute. Zie ook Stang.
Stengel, m. eene kleine thug of Elam waarop onderfcheidene plantgewasfen rusten, derzelver Itoel of fteel , tige, f. — van den honingkelk , pedicuk , m. Bloom—, vrucht—,
pedoncule. Plant zonder — of Elam, plante
acaule, queue, f: De lelien hebben eenen
lingen —, les lis viennent sur une haute
tige. Stengels waken, monter en tiges.
Ster, yr. een bekend hemelligchaam, flat,
etoile, j: astre, an. De hemel is vol flerren, (de hemel is met flerren bezaaid „ le
ciel est fort etoile, le ciel est send d'etoiles;
van hier: Er is eene — verfchoten, (dit gezegde fleunt op een vooroordeel der domme
menigte , die niets van de flerrekunde weer,)
il est tonsbe une etoile. 1k zag eene — verfchieten, je vis tomber one etoile. De fterren aangaande, betreffemde, sideral, e.
Aanbidding der flerren, (bij de Heidenen 9)
astroltitrie. (volgens het Monde begrip ,
dat de flerren op he y lot der menfchen invloed hebben ,) geboortefler, plancet ; zie
Planeet en Gefternte; fig. lemand\ tot de
flerren verheffen, (iemand hemelhoog verbean , iemand grootelijks prijzen,) elever
q. q. fusqu'au ciel.
alles, wat naar eene
gelijkt , etoile.
(bij boekdrukkers,)
zekere figuur; zie Sterretje.
voorhoold
van eenen mensch, weinig gebruikelijk, (en
dau nog meestal ftar,) front,
--- op het
voorhoofd van een paard, etoile. zeker
ongemak der oogen, (in de geneesk.) hypochyme, cataracte.
Steranijs, m. badiane, f:
*ere , yr. kubiek el, (nienwe mat ,) stere,m.
5terklind, b. n. gelled blind , ftekeblind, toutafast
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Sterfbed, 0. doodbed, bed Bens flervenden,
lit. de la mort, lit de more, tn.
Sterfdag , m. dag , waarop 'emend flerft of
gettorven is, jour de la mort.
Sterfelijk, b. n. hetgene fierven kan en moot,
sufet, te, a la mort, mortel, le. Alle menfchen zijn tous les hommes sont morsels.
Hij heeft zijn fterfelijk hulfel afgelegd-, (hij
is geflorven ,) it a quitte sa depouille mortelle; fig. —, fmoorlijk verliefd zijn, itre
eperdument amoureux, se.
Sterfelijkheid, yr. toettand van hetgene flerfetijk is , mortalite , condition mortelle. E p iCURUS geloofde de — der ziel, EPICURE
croyait la mortalite de fame. De zoon Gods
heeft onze aangenomen, le file de Dien
s'est revetu de notre mortalite.
Sterfgeval, o. geval van eenen dood, cos Is
moat, dices, m. mort, f. Door —, par
suite de dices. Dat is een ongelukkig --,
voila une mort malheureuse.
Sterfhuis, o. huis, waarin een doode , is, of
waarin onlangs iemand geftorven is, 'molten
mortuaire, maison out y a un mort.
Sterfjaar, o. jaar van lemands dood , jaar,
waarin iemand geflorven is, an, ns. ou
nee de la wort d'une personae, f Men weer
zijn niet, Pannee de sa snort n'est pas
conntse; on tie sait pas Pannee de sa
lijst dergenen, welke geflorven
Sterflijst,
zijn, registre
m.
pu t , waarin water, enz. als hey
Sterfput, m. put,
ware fterft, puits tar'; zie ook Zinkput.
Sterfte , yr. het, gezamenlsjke wegfterven van
een groot aantal menfchen of beesten door
eene befmettelijke ziekte, monalite. Er
greep eene onder de troepen, cinder het
vee pleats, la mortaliti se wit Bans les
troupes, dans le betail, sue is beta/l, sur
les bestiaux.
fterfelijkheid, mortaliti.
dood, mort, f. dices,
Sterfuur, o. uur van iemands dood, 'ware de
la mort d'une personne, heune
f le
derider moment. Hij voortipeW
cigen
predit lui-mime Pheure
ii moorrait. Wie kan zijn
weten ? qui peat
savoir l'heure de sa mort?
Sterfval , m.; zie Sterfge yal. eene onverwachte erfenis, heritage imprivu, Jtn.4
succession inattendae.
Sterfwol, vr. wol van aan eene ziekte geftorvene fchapen, moraine.
Stergewelf, o. voute etoiMe, f.
Sterk, b, n. en bijw. Itijf, hard, als: Stijf en
- beweren , ltijf en — flaande houden,
(met alle geweld flaande handen,) maintenir a tort eta sravers. Stijf enontkennen , nier fort et ferme. fievig, vast
en onverbrekelijk, fort, e, ferme.
nen , (vast of flevig linnen ,) du tinge
fort. —, kracht kebbende, fort, e, forme, robuste, vigoureux, Buse. Een
mensch, un homme fort, un home robaste.
Dat is een zeer paard, c'est un cheval
biers fort. Sterker worden, weder — worden , se fortifier, se raffermir. Het regt
des flerkiten, le droit du plus fort. Eene
flerke vuist hebben, de handen zijn,
avoir le poignet ferme, avoir la main ferme
ou forte. — van lendenen zijn, avoir Jet
reins fermes. Eenen fterken arm hebben,
avoir k bras fort. Hij is ,niet genoeg,
am dat alles te dragen , it n'est pas asset
fart pour porter tout cola. Een itetke muilezel draagt 2es honderd pond, un mulet fort
porte six cents pesant. flew balk is niet
genoeg , cette poutre West pas assez Arm.
Y yy'4
Alen
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Alen moet daartoe eene fterker ijzeren flaaf
nemen, it faut tine barre de fer plus forte.
Spr. w. Het z'it fterke beenen, die de
weelde kunnen dragen , (het is moeijelijk,
om in voorfpoed niet weelderig te worden,)
la prosperite gate l'homme. Die niet — is,
moet film wezen, (die jets door zijne ilerke kan tot nand brengen, moet zijne
toevlugt tot list nemen,) si la force n'est

pas assez grande, it faut avoir recours 4 la
ruse; fig. Mijn broeder is — in het grieksch ,
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te toonen, een. c'est en lee plus
forts
forts arguments pour prouver. Die reden is
veel fierker dan de andere, cette raison eft
plus forte que l'autre. —, van een getal,
fort, e, considerable. Hij is — in ruiterij,
(hij heeft veel ruiterij ,) sl est fort en Cavalerie.
wel getroost, consold , e.
bijw. hevig , geweldig, zeer, fort, fortemeat , vigoureusement. — zeilen, faire force
de fames. Het regent —, it pleut fort. Het

waait vente fort , it fait un vent fort.
— aanzien, regarder fixement, fixer.— twij(mijn broeder is zeer ervaren in het grieksch , )
felen, douter fort. — loopen,.courir fort.
.mon frere est fort stir le grec; mon frhre
est bien verse dans le grec, it sait le grec Sterken, b. w. (ik fterkte, heb geflerkt),
fleas maken, fortifier, rendre fort, e, dona fond. Deze man is — in het dammen,
ner plus de force 4; zie het in dezen zin
in het fehaken, damt-, fchaaltt (deze
man is zeer bedreven in het dammen, in het
fehaken,) cet homme joue fort bien aux da-

meer gebruikelijke Verfierken; fig. opbeu-

ren, troosten, bemoedigen, comforter, consoler, encourager , donner du courage a.
mes, aux &hew, it est fort aux dames,
Iemand in jets
(iemand in jets itijven,)
aux ichecs. Hij is ilerker dan ik, (in het
fortifier q. q. dans q. ch.; zie Stijven.
fpel ,) it est plus fort que moi ; iljoue mieux
yr.
eigenfcnap
van hetgeue fterk is,
Sterkheid,
Een
geheugen,
(een
geheugen
Rue moi.
force, vigueur ; zie Sterkte.
dat veel bevatten kan, en lang behoudt,)
zone bonne mdmoire, une mimoire heureuse. Sterking, yr. zie Verfterking; fig. bemoediging , action de fortifier, f. encouragement,
hevig, geweldig, aanmerkelijk, ,fort ,
tn. confortation.
e, violent, e, impitueux, euse, e,
massif, ive. Een fterke regen, een hevi- Sterkmiddel, m. middel ter verilerking, corro•
boratif, confortatif, m.
ge regen ,) une finepluie, en fierke
wind, (een geweldige wind,) un vent fort. Sterkte, yr. het fterke, fort, tn. Dat is zijne
(daarin is hij clerk.) c'est son fort. —,
Eene, fierke worst, (eenehevige vorst,) tine
fierkheid, kracht, force,vigueur, puissance.
forte gabs. Sterke wijn , (kraehtige wijn,)
De
—
des ligchaains, la force du corps. De
Dit
middel
is
veel
vineux.
yin
fort
,
Tin
— van een gebouw, la force d'un batiment;
cette midecine est beaucoup trop , forte.
te
zie Hechtheid, Vastheid. De — van het
Deze geuren zijn te ces odeurs sent trop
lijnwaat, la force de la toile. kracht,
fortes. Eene fterke vloot, (eene magtige
vermogen, vertu. —, getal, talrijkheid,
vloot,) tine puissante flotte. Eenen fterken
f. grand nombre, nombre, vs. De
inaaltijd doen , (veel eten,) faire un repas
f—orce,
van dezen ilaat beftaat in het aantal van
eten, (veel fpijzen gebruiken,)
copieux.
deszelfs bewoners, la force de cet etas conmanger beaucoup, copieusement. Een —e
siste dans la multitude de ses habitants. —,
fuer, un grand mangeur. afgaan, (veel
fcherpheid van fmaak en geestrijkheid , farce.
outlasting hebben , ) faire tine dvactia.
— der boter, (ranzigheid der boter,) ranlion copistssei, tine selle copieuse. Eene flercidite du beurre; fig. opbeuring, confortake ftof, (eene itof, welke veel kan doortion, consolation, f , encouragement, m.
Itaan,) une hole forte. Sterke lijm, (lijm,
flerke plaats of vesting, forteresse,pladie goed hondt,) de la colle forte. Eene
ce forte.
iterke uitdrukking, (eene overdrevene nitdrukking,) tine expression forte. Hetgene Sterkwater, o. zeker fcheikundig vocht, eats
forte; (van graveurs ,) eau forte 4 couler,
gij daarzegt, is een weinig —, (is
(van juweliers ,) eau de depart, f. Met —
een weinig overdreven,) ce que,vous Bizuiveren , ddrocher.
tes lal , est un peu fort; ce que vows
Sterpolyp
, yr. (in de nat. gefch.) siderolite, m.
Zich
Yenez de dire, est an peu fort; fig.
— maken , (durven aannemen, durven on- Sterrebeictirijving, yr. astrographie.
dernemen ,)-entrependre, oser entrependre, Sterrebloem, yr. aster; zie ,terrekruid.
se faire fort, e, de. Ikmaak mij het Sterrebosch, o. bosch of boschje , hetwelk
de gedaante eener fier is aangelegd, bosten uitvoer te brengen, je me fais fort d'en
quit en forme d'etoile, vs.
yenir a bout. Sterke, &eestige 'dranken ,
Sterredistel,
m. (in de kruidk.) chardon
des liqueurs fortes au spsritueuses. Sterke
,
chausse-trappe itoilie, f.
brandewijn, (brandewijn, die kracht heeft,)
de Peau-de-vieCrte, f. du brandevin fort. Sterrehoogtemeter, m. astrolabe.
Sterke azijn, zeer zure azijn,) du vinai- Sterrekenner m. iemand , welke de bemelloopkunde verltaat, fierrekundige , astronome.
gre fort. Ster e boter (ranzige boter,'
du beurre fort, ranee, f. pl. Een ilerke Sterrekers, yr. zeker plantgewas, kors , kers ,
thinkers , cresson , tn. zie'Tuinkers.
reuk , (een al le veel prikkelende en daardoor onaangenae reuk ,) une odour forte. Sterrekerszaad, o. tuinkerszaad, graine de
Een fierke geest, (iemand, welke zich als
bet ware van de godsdienst aftrekt, en enkel
bet licht der rede volgt ,) un esprit fort.
Eene fierke Clad, (eene wel verflerkte flad ,)
sine Wile forte. De buitenwerken zijn fierier dan de hoofdwal, les dehors sons plus
forts que le corps de la place. Eene fierke
liefde voor lets hebben, (zeer san iets gebecht avoir une forte inclination,
tine forte passion pour q. ch. Dat maakte
eenen fierken (gevoeligen) indruk op zijnen
geest, cela fit une forte impression sur son
esprit, Pat is een van de iterkfte bewijs-

cresson , f.

Sterrekijker, tn. fpotnaam voor fterrekundige,
astronome; van daar: Sterrewigchelaar, as-

trologue.

Sterrekiikerij, vr. fpotnaam voor flerrekunde,

astronomic.

Sterrekijkkunde, yr. flerrekijkerij, fterrekunde , iterrewigchelarij; zie Sterrekijkerij.
Sterrekruid, o. aster, flerrebloem, zekere
bloom, welke tot fieraad in de tuinen gekweekt worth, en meestal den latijnfchen
naam aster draagt, aster, m.
(in den
kruidk.) tie Moederkruid.
Ste-
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Sterrekunde, vr. hemelloopkunde, kennis der
ilerren en andere hemelligc'naraen, astronomie.
Sterrekundig, b. n. tot de flerrekunde behoorende, astronomique. Verzameling van fterrekundige en meetkundige waarnemingen,
alrnageste, m. fierrekundige tafelen van ALkHONSUS (koning van Castilie ,) tables alphonsines, f: pl. —, in de fterrekunde ervaren of bedreven , verse , e, en astronomie;
bij w. astronomiquement.
Sterrekundige, m. en vr. remand, die in de
flerrekunde ervaren of bedreven is, astronome , en.
Sterrekunst, yr. fterrekunde, hemelloopkunde;
zie Sterrekunde.
Sterrelicht, o. het licht der flerren, lueur des
itoiles, f. Bij het —, a la lueur des eloiles.
—, b. n. door de flerren verlicht, &laird
e, par les holies, etoile, e.
hemelloop, loop der fierren,
Sterreloop,
cours des astres.
Sterreloopkunde , vr. hemelloopkunde , fterrekunde , aitronomie.
Sterreloopk,undig, b. n. flerrekundig, hemelloopkundig; zie Sterrekundig.
Sterrenbeeld , o. gefternte, constellation, f.
asterisme, —, in den dierenriem, signe
du Zodiac, tn.
Sterrendak, o. (bij dichters,) zie Stergewelf.
Sterrenhemel, m. de met fterren bezaaide hemel, firmament, ciel etoili , firmament.
Sterrenplatkloot, tn. zeker werktuig, om de
hoogte der flerren te meten; zie Sterrehoogtemeter.
Sterrefnuitfel, o. flerrefchot, verfchotene of
verfchietende fter, itoile tombante, f.
Sterrefteen, m. (zeker zeegewas ,) flerkoraal,
astrofte, f.
Sterretje , o. eene kleiue tier, verkleinw. van
Ster,, petite itoile, f. — inaonderheid bij
boekdrukkers, zeker figuurtje, dat naar eene
filer gelijkt (*), asterique,
Sterretoren, m. observatoire.
Sterre-voorzegkunde; zie Sterrewigchelarij.
Sterrevormig, b. n. en bijw. in den norm eener
fter, en forme d'itoile.
Sterrewigchelaar, m. remand, die zulke Herren
gadeflaat, aan welker itand bet bijgeloof of
het vooroordeel eenjgen invloed op de algemeene of bijzondere lotgevallen der mentoefchrijtt, astrologue.
Stenewigchelarij , yr. het raadplegen der flerren, over iemands lotgevallen; (zie Sterrewigchelaar ,) astrologie, aitrologie judicial! e. Hetgene tot de
behoort, astrologique.
Stefrig, b, n. flijf, verouderd, nog enkel in
Halsfterrig, thans meestal Halsrtarrig.
Sterrig, b. n. weinig gebrmkelijk , vol flerd'itoiles.
ren, itaile, e, pletn,
Sterveling, m. en yr. iterfelijk mensch, mortel, homme mortel, tn. femme mortelle, tnortette , f. Een gelukkig un heureux
tnottel. Zij heeft niet het voorkomen van
eene —, elle n'a pas Pair d'une mortelle.
Geen—, (niemand ter wereld ,) ne ...pergezien, je n'ai
sonne. 1k heb geenen
vu personne.
Sterven, o. w. (ik flierf, ben geflorven,)
zijn leven eindigen, ophouden te leven,
mourir, expirer, decider, tripasser, rendre
Paw, cesser de vivre, etc. Aan eene ziekte — , mount.' d'une maladie. Aan zijne
wooden —, (ten gevolge van bekomene
wonden ophouden te leven,) mourir de ses
Rewires. Woman is hij geflorven I Aall
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welke ziekte is hij geflorven 9 de gaol estit more? de queue maladie est-il mort? Hij
is aan de longtering geflorven , ii est
more de la phythisie pulmonaire. Eenen
natuurlijken (rood , (niet gewelddadig omgebragt worden ,) mourir d'une inort naturelle; mourir de sa belle mart. Eenen gewelddadigen dood —,(gewelddadig omgebragt
worden ) mourir d'une mort violente ou de
snort violente. Indien hij kwame te
venait a mouth. , s'il allait mourir, s'il arrwait qu'il maul :it, etc. Van ouderdom—,
mourir de Weillesse. Van hanger — , mourir de faim. Er — dagelijks veelmenfchen,
it meurt tons les fours bun du monde. Hij
leefde en flierf als een goed christen, il vicut et mourut en bon chritien. Plotfeling
—, (met een gezond Jigchaam), mourir
tout eh vie. Der wereld of—, mourir au
monde , au pieta. Hij zal haast i/ s'en
va mourant. Volgens de regelen der kunst
—, (in zijne ziekte naar de gewone regelen der kunst behandeld worden en flerven,)
mourir dans les formes. lk flerf van koude,
van ongeduld, je Incurs de froid, d'impatience. lk mag indien het met is, zoo
als ik u zeg, je veuxmourir, je puisse monrir, qui je meure tout presentement, si cella
n'est comme je vous le des. Zijn naam zal
nimmer —, son nom nemourra jamas. Deze
boomen willen in het zand niet groeijefi, zij
—, er alle in , ces arbres ne viennent pas bien
dans les sables , ils y meurent, de dessechent
tous. lk heb perenboomen geplant, welke geflorven plante des poiriers qui sont
mores. Op — liggen, se mourir, etre aux abois,
etre a Pagonie , agoniser. Hij is zijnen eigenen dood niet geflorven , hij is geenen
natuurlijken dood geftorven , it n'est pas mort
d'une mort naturelle; *fig. Spr. w. Dien llerft
het liefst in zijn vaderland , un lievre va ton,fours mourir
glee. Er— zoo wel jonge
als oude menfchen, autant meurt veau qua
vache. fig. in den gemeenzamen fpreektrant,
als : Dat kind zal wel eenen zachten dood
—, (die zaak zal Beene flechte gevolgen
hebben ,) cela n'aura point de suites facheuses. Een fiervende, zieltogende , en moribond, agonisant.
Sterven, o. dood, overlijden, mort, f.
tapas, tn. Wanner het op het — aankinnt,
wanneer bet om
te doen is, (wanneer
men zijnen dood nabij is ,) quand on est el
Particle de la mort. Bij 'even of —, (men
weet niet hoe lang men leven zal,) on ne
salt qui vet, ni qui ?ileum Op — liggen,
etre a Pagonie.
Stervehsuur; zie Sterfuur.
Steun, m. een ding, waarop men fount,
flut , appui, soutien, support, dtancon,
m. itaie, f. zie ook Schoor, Sent. Hij
kan zonder niet loopen, it ne peat
marcher sans s'appuyer; fig. Die zoon was
een — van zijne familie, (die zoon onderIteunde zijne familie grootelijks,) ce file
etait l'appui on le soutien de sa familfe.
Steunbalk, m. racinal.
Steunder, m. (fcheepsw.) enkel in het meerv.
gebruikelijk ? fteunders, (ra-banden , touwwerk,) igutllettes 5 ou aiguillettes, f. pl.
Steunen , o. w. (ik fleunde, heb gefteund),
leunen, zich door niiddel van drukking met
de hand, enz. ftaande houden, s'appuyer,
se reposer sur. Op eenen ftok
s'appuyer
sur an baton; fig. Op iets (zich op sets
verlaten ,) s'appuyer cur q. ch., se fonder
cur q. ch., ce reposer sur q. q., so fler cur,
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4, en q. zie Vertrouwen. Op iemands aanzien s'appuyer sur Pauterite de q. q. —,
van levenlooze dingen , rusten, appuyer.
Deze gewelven — op zuilen, ces voio' tar appuyent sur des colonnes.
Steunen, o. w. (ik fteunde, heb gefleund);
zie Stenen.
Steuning, yr. de daad van fteunen, action de
s'appuyer, etc. zie Steunen.
Steunmiddel, o. iniddel, waarop men fieunt,
soutien, m. zie Steun.
Steunmuurtje, o. (in de bouwk.) allege , f:
Steunpilaar, m. pilaar, waarop lets ileunt,
soutien, appui, pilier, arc-boutant; zie het
enkele Pilaar ; zie ook Toevlugt Toeverlaat.
Steunpunt, o. in de werktuigkunde, punt,
waarop lets fteunt , point d'appui , no. — van
eenen hefboom, hypomochlion, m.
Steunfel, o. alles, waarop men Ileum, fteun,
soutien, support, appui, etancon, ns. etaie,
I; fig. toeverlaat, soutien, appui, m.
Steur, m. een welbekende groote visch, esturgeon. Groote
belluge; fig. hamper —,
(harde eijeren met mosterd); zie Ei.
Steuren , b. w. (ik fteurde , heb gefteurd) ; zie
het weer gebruikelijke Storen.
Steurkrab, yr. zeekreeft, ecrevisse de mer,f.
homard, m.
Steve' m. eene ftijve ruiters laars, (in fommige ftreken algemeen 'voor laars in gebruik,)
botte , zijne flevels aantrekken , se hotter;
zie Laars.
Stevelen, b. w. (ik ftevelde, heb gefteveld),
van Revels voorzien, bolter. Zich —, se,
hotter, mettre ses bottes. Gefteveld en gefpoord., bote , e, et eperonne , e.
Stevelkap, vr. kap van eenen ftevel, genouil.
lore de butte.
Stevelknecht, m. een werktuig om de ftevelsof laarzen uit te trekken ; zie Laarzenknecht.
Stevelmaker,
laarzenmaker, bottier.
Steven, m. (fcheepsw.) een zwaar over eind
fiaand kromhout voor en achter aan de kiel:
van een fchip, (voorfleven,) &rave, etable , f. capion de prone, chef, cap, m. (ach
terfieven,) poupe, f. etambord, capion de,
poupe, tn. Looze fausse etrave , con-:
tre-etrave, f: Over —, lang over —, (van
den voor- tot den . achter—,) de Petrave 4
l'etambord. Den — van land wenden, (on-:
der zeil gaan,) se mettre d la voile. Den:
naar land wenden, (landwaarts aanzei-'
len ,) faire voile vets terre.
Stevenen, o. w. (ik itevende, heb geftevend,`
wanneer de voortduring, en ben geflevend,
wanneer de plaatsverandering bedoeld wordt ),
porter le cap, mettre le cap, cingler. Gil
moet Reeds vooruit faut toujours
mettre le cap en avant; fig. (men moet altijd trachten vooruit te komen ,) it faut,
toufours faire des efforts pour avancer.
Stevenkroon, yr. kroon van den fleven, conronne navale, couronne rostrale.
Stevenfehoor, m. (fcheepsw.) enkel in het
meervoud gebruikelijk, ftevenfchoren, (onder een fchip,) accordes de Petrave, f. pl.
Stevig, b. n. ftijfachtig, vast, fort, e, soli*, dur, e, ferme, raide. — linnen , de
la toile forte , du lingo fort. Een ,gebomv, son batiment solide ; zie ook Sterk ;
fk. Een fievige knaap, een ftevige vent, un
bijw. fOrtement, solibombe robuste;
„clement.
Stevigen, b. w. (ik flevigde, heb geflevigd),
fievig maken, fortifier, affermir, rendre
sonde.
Stevigheid, y r, boecianigheid van Urgent fte-
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vig is, fernted, force solidi:1. — van

wijn, corps, no. (du vin.
Stevighjk, bijw. op eene evige wijze; ale
Stevig, bijw.
Sticht, o. gefticht, gebouw; zie Geflicht.
domkapittel, chapitre, in.
klooster, monastere , m. —, abdij , abbaye , f.
gebied van eenen bisfchop, eviche, no.
diocese ,f.; fig. de bewoners van een — van
m.
een bisdom, les habitants d'un
pl. Het geheele
tous les habitants de
Pevdche.
Stichtelijk , b. n. gefchikt om te ftichten, d.
i. tot het goede op te wekken, edifiant,
e, exemplaire. Een zeer — boek , un livre fort edifiant. Hij heeft eene zeer
telijke redevoering gehouden , it a fait un
sermon fort edifiant. HU leidt een zeer —
leven, it melte fine vie tres-exemplaire, trip.
edifiante. Een — woord fpreken, dire un
snot d'edification; bijw. d'une maniere
edifiante, exemplairement. — leven, vivre
exemplairement. — preken, precher avec
edification. vol zalving, onctueux , se.
Stichtelijkheid, yr. hoedanigheid van hetgene
ftichtelijk is, qualite ithfiante, qualite de
ce qui est edifiant, edification.
Stichten, b. w. (ik ftichtte , heb gefticht),
aanrigten, daarftellen , te weeg brengen,
veroorzaken, verwekken, causer, susciter,
exciter, faire naitre, produire, 'etre la caw.
verwekken, semer
se de. Tweedragt
discorde. Vi)andfchap exciter ou susciter des inimities. Twist —, (twist verwekken,) susciter des perelles, faire naitre des
querelles. Daardoor is veel kwaads gefticht,
cela a produit beaucoup de mal. Vrede
(den vrede herftellen ,) retablir la paix,
procurer la paix. Vrede bevredigen,
gefchil bijleggen , pacifier. Brand—, (brand
doeu ontftaan ,) tncendier,, causer one incestdie. —, oprigten, bouwen,fonder,dtablir
eriger. Eene orde (eene orde oprigten,) fonder, instituer un ordre. HEN'
DRIK Ill ftichtte de H. Geest-orde , Henri
trois institua l'ordre du saint-esprit. —;zie
Smeden, Brouwen. bouwen, aanleggen,
fonder, &WI-, construire. Een paleis —,
bdtir un paleis. Eene clad —, fonder lone
ville; fig. Godsdienftige aandoeningen en
vrome voornemens opwekken, edifier. Hij
kwam zeer gefticht nit de kerk terug.,
s'en retourna três edtlie du sermon. Hij Ittcht
ieder door zijn voorbeeld, it edifie tout le
monde par son exemple. Dat boek heeft Ind
zeer gefticht, ce /tyre m'a beauCoup. edifie.
Hij is flecht gefticht over hetgene zijn zoon
gedaan heeft, it est mal edifie de ce quo son
fils a fait. Ilia is zeer gefticht over het
onthaal, it est bien edifie de la reception
qu'on lui a faire.
Stichtenaar, m. bewoner van een fticht, bijzonder van het fticht van Utrecht, habitant
de l'eveclze d'Utrecht.
Stichter, m. degene , welke lets fticht, fondatour, auteur, instituteur. CYRUS was de —
van het Perzifche rijk , Cyrus fur le fondateur de l'empire des Perses. De ftichters
der geestelijke orden, les findateurs des oru
dres religieux. eener itetterij, heresiarq e. — van valfche getuigen, subornateur ;
zie ook Uitvinder.
Stichtig, b. n. hetgene fticht; zie het meet
gebruikeW ke Stachtelijk.
Stichting s Ar, het flichten, action de fonder,
causer, rote. Zie Stichteu. oprigting,
action de fbnder, fbudation, f., etablissesent ,
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,ells, tn. institution, f. De Romeinen telden hunne jaren van de — hunner flai l les
Romains comptalent leurs annees depuss la
fondation de Rome; fig. het verwekken of
ontvangen van vrome aandoeninien , edification, lets doen ter eere van God en tot
— van zijnen naaste, faire des choses pour
la gloire de Dieu, et pour Ndification de son
prochain. lk heb vine preek met veel —
gehoord, entendu son sermon avec beaucoup d'edification.

Stichtsch, b. n. tot een flicht behoorende of
daarin wonende, qui appartient d tin eveche ,
ou qui demeure dans l'iveche d'Utrecht.
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Stierachtig, b. n, fig, onhandelbaar, onbefchoft , brutal, a.
bijw. brutalement.
Stieren , b. w. (ik ftierde heb geitierd;) zie
Sturen.
Stierendienst, yr. aanbidding van eenen flier,
adoration d'un taureau.

Stierengevecht, o. gevecht tusschen flieren,
of tusfchen eenen flier en eenen mensch,

— ter eere van Neptunus , tauries , combat
de taureaux , m. Stierenoffers fpelen , fpe-

len, waarbij men flieren offercle , en het
vleesch aan het y olk gat*, yeux tauriliens.
Een — geven , tauricider.
Stierenlijm, y r. en o. tautocolle, f.
Stierenoffer o. offer van eenen flier of
van flieren, sacrifice d'un taureau, sacrifice de taureaux, taurobole, m. (134
de ouden) offer van honderd flieren, he-

Stichtiter, y r. zij , die iets iticht, fondatrice,
f: inftitutrice, f: De heilige Therefia was
de — van de orde der Karmeliten , saints
Therese fat la fondatrice des carmelites. De
catombe , f.
koningin ANNA, dochter van LODEWIJK
XI, is de — van de orde van Maria- Stierenperk , o. firijdperk voor flierengevechboodfchap ,la reine Jeanne, fills de Louisten , at-éne ou se fait , ou se donne, le cornbat des taureaux, f:
onze, est institutrice de I'ordre de l'annonciade.
Stierevet, o. vet van een' flier of van flieStiefbroeder, tn. broeder, welke met eenen
ren, graisse d'un taureau, graisse de tauanderen enkel dezelfde moeder of denzelf- ' reaux , f.
den vader heeft, halve broeder, beau-ft-ere, S tierevleesch*, o. vleesch van eenen flier,
demi-frire, (van den zelfden vader,) frere
chair de taureau, viands de taureau, f:
consanguin, (ft erc de pere), (van dezelfde
Die —eet, tourophage, vs.
moeder,) frere uterin, (frere de mere).
Stierf, verl. t. van Sterven.
Stiefdochter , vr. dochter, welke iemand met Stierkalf, o. bulkalf, jonge flier, wan mile,
jeune taut-eau, tn.
welken lnen trouwt , uit het bed van een' ander
heeft, belie-fille, fills d'un autre lit.
Stiet, verl. t. van Stooten.
Stiefkincl, o. kind, hetwelk iemand met wel- Stift , y r. een klein , hard en van voren min of
ken men trouwt, van een' anderen reeds
meer puntig toeloopend pennetje poinfon
heeft, enfant d'un autre lit m.
m. points. graveerver,, burin, m.
Stiefmoeder, y r. tweede moeder ; die een kind
—vanepms,
pante au bout de manverkrijgt, wanneer zijn vader de plaats van
che d'un canif, m. — aau een _ horologie-

deszelfs overledene moeder door eene andere
rad , om het flagwerk te regelen, (bij de
vrouw vervult, belle-mare. Booze, harde
horologiemakers)etout.eau. Stompe
waar--die hare fliefkinderen mishandeit , mamede men op eene fpons nateekenc , calquoir.
rdtre; fig. De tegenfpoed is onze moeder, Stijf, b. n, onbuigzaam, raide , fort tend u,
tie voorfpoed is flechts onze —, (de tegenmaken , raidi?, engourdir. DIE paard
e.
fpoed is heilzaam, de voorfpoed nadeelig
was goed, maar een te zware arbeid heeft
voor ons ,) Padversite est notre mere, la
het de beenen
gemaakc , ce cheval itait
prosperite n'est quo notre mardtre. De forbon, mais un travail excestif lui a raidi les
tuin geene — voor u geweest, (de fortuin
jambes. De koude heeft mtjne handen
heeft u niet mishandeld,) la fortune ne vous
gemaakc, le froid a raidi mss mains. —
a pas ite difavorable.
worden , roidir, se roidir. Het natte linStiefmoederlijk, b. n. van eene (flechte) fiiefnen worth door de vorst —, de vorst doer
moeder, de belle-mere; de mardtre ; ,fig.
het natte linnen worden , le line mouilWreed, wreedaardig, ongunflig,- onmenle raidi ou se roidir par la gelie. Zijn
fchelijk , Hecht, de mardtre, cruel, le. —,
linkerarm is geheel (hid kan denzeiven,
bijw. fig. en mardtre, cruellement, d'une
niet buigen,) son bras gauche est tout raimaniere defavorable, defavorablement.
de, it a le bras gauche tout raids. Lett
Stiefmoederfchap, o. that van eene tliefmoeye nek , an torticollis. Ik ben — van kouder, eta: d'une belle-mere; eta: d'une made, fe suis tout roide de froid. Een —,
rdtre.
vervangen paard , un cheval courbatu , un cheStiefvader, vader, welke een kind verval qui a les jambes raides. — van goud, (gekrijgt, wanneer de moeder de plaats vau den
heel met good bedekt , ) tout couvert d'or. —
eaten vader door eenen anderen verkrijgt,
van luizen , (geheel met luizen bedekt,) tout
tweede vader, beau-phre, (homme qui spouse
couvert de poux. Zij is — van luizen, z4 zit
la mere de q. g.)
— van luizen , (de luizen vreten Naar op,)
Stiefzoon, m. Stiefzuster, y r. zuster, welke
les poux la mangent. — in den bek (van
niet denzelfden vader of de zelfcle moeder
paarden , die zich moeijelijk met den toonA
met iemand heeft, demi-soeur, belle-soeur,
laten fluren,) pesant a la main, qui ant ha
(van den zelfden vader ,) soeur consanguine,
bouche dare , qui n'ettt point de bouche; fig.
soeur de pére,(van dezelfde moeder,) soeur
koppig, onverzettelijk, onbuigzaam, haluterine, soeur de mere.
fiarrig, opinidtre, inflexible , abstini, e,
Stiefzwager, m. man eener filefzuster, marl
- onwrikbaar, vast , (in dezen zin bijna
d'une belle soeur.
enkel als bijw. gebruikelijk, zie benerlent
Stier, tn. mannetje van het rundvee, taureau.
krachtig, kracht hebbende , fleck, als
Gefneden (os,) taut-eau coupe, boeuf.
— in de handen zijn, avoir la main forte ,‘
Wilde —, boeuf sauvage, baffle; fig. Onferme. Een — geluid, (een fleck geluid,)
handelbaar mensch, buffet, brutal, gros buun son tres-firt. Eene N y e koelte, (een
tour.
een teeken van den thermic= ,
frisfche wind,) un vent frais; fig. Een
taureau, signs du taureau,
uur gaans,.(een groot of goed uur glans,
Stier; zie Stuur.
use bonne "Imre de chemis. Jets gm iltive
ka-
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kakcn ftaande houden, (iets hardnekkig beweren ,) defendre q. ch. opinidtrement. —,
gedwongen, gemaakt, gene, e, contraint,
e, dur, e, gauche, force, e. Een — compliment, (een gemaakt of linksch compliment , ) un,complitnent gauche. Eene flijve
vertaling, (eene al te letterlijke vertaling,)
tine traduction dure, trop litterale. Eene
flijve buiging, (eene gedwongene of gemaakte buiging , ) une reverence gauche.
gedwougen (van fchilderwerk ,) ,flanté ,
e. Een — man, (een man, die zich niet
weet te voegen,) un homme empese. Een
flijve gang , (een gang waarbij het ligchaam
tie natuurlijke bevallige beweging mist, )
sane demarche genie. Eene flijve houding,
(eene gemaakte bonding, (un air gene, un
air contraint, une attitude genet. Eene
flijve figuur, line figure dare. bijw.
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droogd tarwenseel, betwelk men in water
kookt ep dan bezigt , om linnen, enz. te
ftijven, of ook om er mede te plakken,
(droog,) amidon, (nat,) empois , tn. Door
halen, empeser, passer par l'empois.
Stijffelachtig, b. n. naar ftijffel gelijkende,
den aard van ftijffel hebbende, amilace, e,
qui tessemble a de l'amidon.

Stijffelfabrijk, yr. ftliffelmakerij, amidonnerie, fabrique d'amidon.

Srijffeikwast, m, kwast, waarmede men ftijffel firijkt, brosse a empois ,
Stijffelmaker,
iemand, die flijffel vervaardigt , amidonier.
Stijffelpap, yr. chas, tn.
Stijffelpot , tn. pot, waarin gekookte flijffel is,
pot a l'empois.

Stijffelvat, o. vat of ton met of voor

tonneau a amidon, tn.
roidement. — , forternent, fermement, ob- Stijffelwater, o. water, it% betwelk gekookte
ftijffel gedaan is, eau d'empois ; eau ou
stindment. Er — op ftaan, — op zijn ftuk
Pon a delaye de l'amidon (gedroogde (tijfftaan, — en fterk beweren, ftaande houden,

fel).
(meet wegeven; ) zie Sterk. Iemand —
aanzien , (iemand aanftaren,) regarder q. Stijffter, yr. vrouw, welke linnen, enz. ftijft,

empeseuse.
q. fixement, fixer ses regards sur q. q.,
Stijfte, yr. eigenfchap van hetgene fltijf is,
fixer f. q.
raideur; zie Stijfheid.
Stijfachtig , b, n. een weinig flijf, unpeuraidt,
Stijfzinnig, b. n. itijfkoppig, ftijfhoofdig;
etc. zie Stijf.

Stijfhals, m. en yr. iemand, die ftijfkoppig
is, personne opinilitre, f. zie Stijfkop.
Stljfheid, yr. hoedanighea van hetgene fti.jf
fpanning, tension. —, inis, raideur.
krimping der fpieren , contracture. Is er
geen .middel, om de — van dezen arm weg
te nemen ? n'y a-t-il point de remade pour
amollir la raideur de ce bras ? —, yen.
vangenheid (van paarden,) courbature; fig.
onverzettelijkheid, opiniatrete,raideter,inflexibilite. , flijve houding, air gene, air
gauche, air contraint, tn. — , firamheid
in de leden, pesanteur, courbature dans
les membres.

Stijfhoofd , m. en vr, onverzettelijk menscfi;
zie Stijfkop.
Stijfhoofdig, b. n. onverzettelijk, onbuigzaam , koppig, halftarrig, hardnekkig, opiniatre , ,entite, e, titu , e, inflexible,
rdtif, ye. —, bijw. opinidtrement , obstinetnent , avec obstination ; zie ook Eigenzinnig.

Stijf hoofdigheid, vr. onverzettelijkheid, onbuigzaamheid, koppigheid, halsaarrigheid

opiniatrete , obstination, entitement, m.;

fig. aheurtement.
Stijfhoofdiglijk , bijw. koppiglijk , koppig ;
zie Stijfhoofdig, b. w.
Stijfhouder , in. fig. fleun , onderfteuner ,
fteunpilaar, soutien, appui, support. De
oudfte zoon is de — van dat hutsgezin, le
fils aine est le soutien de cette famille ; le
fils aine maintient cette famille; zie Steun

in de laatfte beteekenis.
Stijf knie , in. en vr, iemand, die eene flijve
knie heeft personne qui a le genou raide.
Stijfkop , m. en vr. ftijf hoofd , haisftarrige,
personne opiniatre, personne titue, f. entire, tn.

Stijfkoppig , b. n. onverzettelijk, onbuigzaam ;
zie Stijf hoofdig.
Stijfkoppigheid, yr. onbuigzaatnheid, onverzettelijkheid; zie Stijfhoofdigheid.
Stijfkoppiglijk , bijw. onverzettelijk, zie Stijfhoofdig, bijw.
Stijflinnen, m. bougran.
Stijfmiddel, o. middel om jets ftijf to waken,
remade a raidir.

Stijffel, o. (bij ftijffters en waschvrouwen
meestal yr.) toebereid en- brokkelig opge-

ale Stijfkoppig.
Stijfzinnigheid, yr. flijfkoppigheid, ftijfhoofdigheid; zie Stijf koppigheid.
Stijfzinniglijk , bijw. fltjfkoppiglijk, ftijf hoofdiglijk ; zie Stijfkoppiglijk.
Stijg, yr. twintigtal, fnees, Kier en daar ge.
bruikelijk, inzonderh. van dingen , welke
men bij twintigtallen verkoopt, vingtaine.
Een — eijeren , une vingtaine d'oeufs , vingt

oeufs.

Stijgbeugel, beugel, die aan den ftegelreep vast is, en waarin de paardrijder den
voet zet, eigenlijk om op te ftijgen, maar
ook om met meer gemak en vastheid te zitten , etrier. Zijn de ftijgbeugels op de
vereischte lengte ? hangers zij goed voor
ul• les etriers sontils a votre point? Hij
zit vast in den —; fam. hij blijft bij zijn befink, it est ferme sur ses etriers. De —s
twee gaten langer of korter toegespen,
longer ou accourcir les etriers de deux points.

De —s achter den zadel opbinden , retrousser
les etriers. Iemand den — houden , wanneer hij
te paard flijgt , tenir Petrier a q. q, lorsqu'l 1
monte a cheval. Hij had reeds den voet in
den —, om op te fttjgen; it avait AP le
pied a l'etrier pour monter a cheval. De
flijgbeugels verliezen, perdre les etriers.
Stijgbeugelriem, m. etriere dtriviére, f.
Stijgblok, o. groote fteen om op iets (een
paard) te ftijgen, montoir, tn.
Stijgen , o. (ik fteeg, ben geftegen) zich
op- of nederwaarts be,wegen; opwaarts —,
monter, s'elever. Berg-op —, op eenen
berg —, (eenen berg beklimmen, op eenen
berg klimmen ,) monter sur une montagne.
(oprijzen ,) s'ileVer,
Naar de hoogte
monter. Te paard (zich to paard zitten,) monter a cheval; fig. toenemen, op.
ilaan, verhoogen, hooger worden, monter,
hausser de prix, enchirir. De- prijs der
levensmiddelen ilijgt dagelijks 2 (de pi*
tier levensmiddelen wordt dagelijks hooger,)
le prix des denrees monte ou hausse de four

en jour. —, nederwaarts, descendre. Van
het paard —, (van het paard happen,) descendre du cheval. Berg-af —, van eenen
berg -afkomen of afklimtnen , ) descendre
d'une moutagne.

Stijl a
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Stijl, tn. een pilaar of andere fiat van :en

gebouw of ander ding, pilier, poteau.
deurpost , poteau, montant , jambage. —
waarop een hek of eene zware deur draait,
chardonnet. — van een ledekant, quenouille,
— eener zuil, (in de bouwk, ) tige,
— met holligheden of groeven aan zuilen,
tigette. griffel, waarvan de Orden zich
bedienden om op was te fchrijven, style,
poinfon, m ; van hier: fig. voor fehrijfwijze , fchrijftrant , style. Een verheven —,
tin style sublime. — lianfelarij—, style du
palais. Een zwellende
cen gezwollen
, tin style ampoule. elke andere trant,
als: — van handel (wijze van handeldrijven ,) style de negoce. — van het hof,, ( wijze
van het hof,),train de la cour. — van huisbonding , (wijze van huishouden ,) conduite
de menage, econotnie, f.; fig. Dat is geen
— van haishouden , (dat is geene manier
van handelen ,) ce n'est pas ainsi qu'il faut
agir, pas la maniere d'agir. inzonderheld wijze van tijdrekenen, style. De oude
—, (de tijdrekening van JULIUS CEZAR,
volgens welke' het jaar 365 dagen en zes
uren had), le vieux style. De nieuwe —,
(de tijdrekening van Pans GREGORIUS ook
de Gregoriaanfche tijdrekening Qf ftijl genoemd, volgens welke het jaar zoo veel
korter, dat, men in vier honderd jaar ongeveer drie dagen minder telt, dan volgens
de Juliaanfche tijdrekening, ) le nouveau
style. —, wijzer of naald van eenen zonnewijzer,, aiguille, sciatere, f., style, m.
Stijleren , b. w. (ik ftijleerde , heb geflijleercl),
tot zekeren trant van doen of handelen afrigten, dresser, instruire, accoutumer ; fan'.
styler.
Stijven, b. w. (ik ftijfde, heb gefiijfd,) ftijf
maken , raidir, rendre raide. (AANMERK.
In dezen eigenlijken zin komt het zelden
voor; doch des te menigvuldiger in den
volgenden figuurlijken,) ale: Dat flijft de
beurs , (dat volt de beurs, ) maakt dezelve
als het ware ftijf,) cela fait enfler la bourse; fig. onderfteunen door toevoeging van
het eene of andere, soutenir, appuyer.—,
verfterken , bevestigen , fortifier , affermir ;
consolider. lemand in het kwaad — , (iemand in bet kwaad fterken, door toegevendheid als anderzins,) fortifier q. q. dans sa
malice. — , o. w. (met zijn) van de markt,
hooger worden , oploopen, rijzen, hausser,, monter. —, b. w. (ik fleef, heb gefleven), met ftijffel ftijf waken, empeser.
Dat is te fterk gefteven , (er is te veel
ftijffel in,) cela est empese trop femme.
Stijving, yr. de daad van ftijven, action de
raidir5 action d'affermir , f: afermissement,
tn. etc. Zie Stijven.
, van linnen, enz.
action d'empeser,
empesage, m.
een woord in zamenftelling gebruikelijk, als:
Stikdonker, b. n. geheel, volkomen donker,
zoodat men niets ken zien, fort obscur,,
e,
obscur,, e.
Stikboest, m. hoest, welke den lijder doet
ftikken, touxWocante,
Stikken, b. w. (ik flikte, heb geftikt); zie
Stekken.
Stikken, b. w. (ik ftikte, heb geftikt), door
berooving der levenslucht van het aanzijn
berooven of dooden, fmoren , sufoquer,
&auger. —, 0. w. (met Zijn ,) van de
nooaige levenslucht beroofd worden, verftikken, etre itouffe , e, ou suffoque , e. Hij
Aikte in zijn bloed, it fat itourd par le
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sang. Eene keelziekte heeft haar doen
, one esquinancie l'a suffoquee ; fig.
Ik ftik van hitte, (ik fmoor van hitte ,)
fetouffe de chaud. Er is geene lucht
deze kamer, men ftikt er, it n'y a point
d'air dans cette chambre, on y etouffe. Wij
meenden van den rook te —, nous pensames
itouffer de la fun*. Rig deze vrouw los,
zij itikt delacez cette femme, elle etouffe;
in den gemeenzamen fpreektrant, als: Van
lagchen zich te barften , &out:.
fer de rire. Van fpijt —, etouffer de depot.
Stikken, b. w. (ik ftikte, heb geflikt,) bij
herhaling fteken, eenig naaiwerk borduren,
piquer, broder. Eene beddedeken —, pt.
quer une couvertut e de lit. Schoenen —,
piquer des souliers. Eene geflikte deken
une course pointe. Rand van eene Ito& met
bloemen
liserer. —, door fteken vangen ; zie Steken in dezen zin.
S tikker,, m. iemand s welke Mkt , celui qui
pique.
Stikking , yr. het ftikken, door gebrek aan levenslucht, suffocation, f. itouffement,
apopsychie.
Stiklung , yr. het ftikken , van eenig naaiwerk,
action de piquer.
Stiklucht, yr. lucht, welke doet flikken, air
mephitique, m.
Stikluchtproever, m. zeker werktuig om zonder gevaar de ftikkende uitwafeming te kunnen beproeven, respirateur-antimephitique.
Stiknaald , vr. naald om:te ftikken, aiguille
piquer, d broder.
o. geftikt werk, ouvrage piqué, onvrage fait au point, derriere-point, no.
degene, welke Itikt, (borduurt,)
Stikfler,
femme ou fille qui pique (qui brode).
Stikftof, yr. gaz, azote, tn.
Stikvol, b. n. vol om te flikken, geheel vol,
tout-4-fait , plein, e, retnpli, e.
Stikwerk, o. •geftikt , werk, itikfel, ouvrage
(brode,) m. zie Stikfel.
Stikwortel, m. zekere wortel,. waarvan men
zich plagt te bedienen, om 'tacking voor to
komen, bryone, f:
Stikziende, b. n. zoo kortzigtig, dat men alles wat men zien wil, digs order de oogen
moet houden, qui a la vue basso. bijziende , myope.
Stikziendheid, yr. hoedanigheid of flaat van
eenen itikziende, bijziende • , vue basso,
myopie.
Stikzinking, yr. zinking, welke iemand doet
ftikken, catarrhe suffocant, m.
Stil, o,
een gemakkoffertje ;
zie Stelletje.
Stil, b. U. al wat geen geluid geeft, silencieux , ease, taciturne, tranquille, pacific
quo. Zich — houden , (niet fpreken , geen
geluicl geven, zwijgen ,) garder le silence,
se taire; ( zie ook beneden). Alles was —
rondom ons , (wij hoorden hoegenaamd geen
geluid,) tout itait tranquille autour de
nous. Een — bosch, un boss tranquille.
Eene ftille plaats, (eene plaats waar men
door geen gedruiseh worth geftoord,) un
lieu paisible, un lien calme et hors du bruit.
Zich van jets — houden, (vats lets niet gewagen hetzerve met flilzwijgen voorbijgaan,) passer q. ch. sous silence. Het watt
er — van, (niemand fprak er van,)personne n'en parlait. Een — gebed, (een gebed dat niet hoorbaar words uitgefproken,)
sine oraison mentale. Het is des nachts op
ftraat heel —, (men hoort des ,nachts op
firaat niet bet utiufte gedruisch,) pendant
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la nuit on n'entend pas lemoiselre bruit
dant les rues. Een — gepeins , eene
overdenking, une meditation tranquille. Een
genoegen, (een genoegen, dac men niet
door luidruchtigheid aan den dag legt,)
plaisir paisible. Een — levee ( niet
veel gerucht in de wereld maken,) mener
une vie paisible. Eene tolls liefde, (eene
geheime liefde ,) en amour secret ; fig. waarbij of waarop weinig gedruisch gemaakt
words, 'tranquille, calme, paisible, silencieux, euse. Een ftille avondflond, une so iree tranquille. Het 11111e graf, le tombeau
silencieux. Eene ftille zee, (eene zee , die
niet onttuimig is ,) une mer calme. De
ftille Zuickee , (in de aardrijkskunde ,) /a
'tier pacifique. — weer, temps ealme,
Het is — weer, het weer is —, het is —,
i/ fait en temps calme , it n'y a point de vent.
Een —, dof geruisch , en bruit sourd. E'en —
gefprek , (een flutsterend gefprek , ) un entretien paisible. De ftille week , (de week your
Parchen,) de laatfte week tier vastendagen ,
(bij de Roomfchen ,) la semaine sainte.
Stille Vrijdag , (goede Vrijdag ,) vendredi
saint. — water, (water, waarin weinig
beweging is, of dat fltl that,) eau dormante , eau croupissante. Spr. w. Stifle waters
hebben diepe gronden, -(menfchen , welke
zedig fchgnen, ztjn het dikwijls niet ,)
n'y a Aire eau que cells qui dort. — ftaan ,
s'arriter, cesser d'aller, faire halts. Blijf
daar
ftaan ! arréte-toi lei! fig. Voor lets
— ftaan, (jets niet begrijpen, ook dikwijls
,
enkei: Voor iets than, buiten that
om daarin door te dringen,) ne savoir que
faire, n'y rien comprendre. Btj iets —
fhan, (bij iets vertoeven,) s'arréter q.
ch. — liggen , (zich met bewegen of verroeren ,) se tenir tranquille, se tenir col,
te. — houden, (b. w.) (de ,beweging doen
ophouden , beletten voort te gaan,) arréter ; (ook : niet bewegen, in rust houden ,)
senir en repos. Floud den arm , het hoofd,
enz. te"ez le bras, la tete, etc. en repos; (o. w.) (ophouden , bltjven than ,) Parreter, faire halte. I-lij lift zijne koets
houden, i/ fit arriter son carrosse. Voor
een huis houden , s'arreter devant une
inaison. Mijn horlogte that van tijd tot tijd
(blijfc van tijd tot tijd ftaan, ,) eta menIre s'ari ire de temps en temps; fig. Te lang
bij een onderwerp —ftaan , ( te veel over een
onderwerp zeggen,) s'appesantir sur en suet. Blijven —ftaan, s'arriter. De zand/.looper
is blijven that —, le sable
dort. De zee float (rijst noch daalt bij,
ebbe of vloed, zeew.) la mer est stale. —
zitten , se tenir tranquille , se tenir coi , to
fig. —, niets doen, niets uitvoeren, werkeloos zijn, de handen in den fchoot leggen,
ingetogen , bezadtgd,
rien faire.
tranquille, pose, e , sage. Een —
leven , une vie cal:71e. Len mensch, en
homme paisible, tranquille, pose , sage. Zich
houden, (zich niet bewegen,) ne pas
vredeliebouger, setenir tranquille.
gerust, secur, e.
Vend, paisible.
bijw. tranquillement , sans bruit, paisible, zacht fpreken , parler decrement.
ment.
ademen , respirer doucement.
Stil, tusfchenw. zie Sus.
Stilachtig, b. n. een weinig fill , deux , ce.
Stilheid, vr. hoedanigheid van al wie of
wat ftil is, taciturniie, tranguilliti; zie
Stilte.
Stine zie Stilletje.
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Stiilekens, bijw. ongemerkt, flilletjes, in het
geheim, en secret, en cachette doucement,
sans bruit, el la sourdine,sourdement,
tapinois ; fain. en catimini.
weggaan,
wegfluipen , s'esquiver.
Stillen o. W. (ik ftilde , ben geitild), 1E1
'
worden,
zich bedaren , zich gerust Mellen,
se calmer, se tranquilliser, s'appaiser. —,
b. w. een geluid doen ophouden, ftil maken , apaiser ou appaiser, faire cesser.
jets enders doen ophouden, faire cesser,
calmer, hancher, arréter. Het bloed —,
(het bloeden doen ophouden ,) itancher le
sang , arrêter le sang. De baren —, (het
geweld of de onflutmigheid der golven doen
bedaren ,) appaiser les flots. De zee worth Mil,
zij bedaart , la mer se calms. !emends tranen
(iemands tranen doen ophouden,) etancher les larmes de q. q. , faire cesser les pleurs
de q. q.; fig, bedaren , bevredigen , ( tot vorige tithe, rust of orde doen terug keeren,.)
appaiser , pacifier, adoucir, atnoindrir
mincer, faire passer, itancher. Een oproer
assoupir, appaiser une sedition.
De onlusten —, pacifier les troubles. De
pijn
verzachten, appaiter, adoucir les
douleurs. Den honger
(den hongervertitijven ,) assoupir, assouvir, appaiser
farm. Den dorst —, (den dorst lesfchen
of verflaan,) itancher ou appaiser.la soil.
Iemands dorst —, desalterer q. q. Een kind
— appaiser en enfant, qui ale, le faire
tire.
Stilleruimer, m. fekreetruimer, nachtwerker ;
zie Sekreetruimer.
Stilletje , o. draagbaar fekreet op eene ziekenkamer, enz. chaise perch, f.
Stilletjes,
ittllekens, in fiilte; zie Stillekens.
Stilleven , o. (in de fchilderkunst) fink dat het
groeijend leven vooritelt , tableau qui represente la vie vigetale, m.
Stilleveger , m. ftilleruimer; zie Sekreetruimer.
Scilligheid 5 zie Stilheid.
Stilling, vr. de daad van ftillen , action d'appaiser, de calmer, de tranquilliser, etc.
Zie Stillen. De — van een oproer, l'assoupissement d'une sedition, tn. De — van het
bloed, l'etanchement du sang , m. De —
van den dorst, l'itanchement de la sotf, m.
De — der tranen, la suppression des lames.
De — van den honger, Passouvissement
la film, m.
Scilltand, m. het ophouden eener beweging,
cessation d'un mouvement, on d'une action
pour quelque temps, discontinuation, inter.
mission, suspension, stase. Een — van
wapenen , (ophouding van vijandelijkheden
gedurende eenen korteren of . Iangeren tijd,
wapenfchorfing,) une suspension d'armes,
une treve , un armistice ; zie Wapenitilitand.
Tot — komen, (ophouden,) cesser, discos.
tinuer; fig. een filler leven beginnen te
leiden ,) feter sa gourme. De zaak is tot
eenen — gekomen, (de zaak is afgedaan,)
l'ajfaire est terminde. Een — in het bloed,
une cessation de la circulation du tang. —
in het bloed, door volbloedigheid veroorzaakt , hemostasie, — der vochten , state,
stagnation des humeurs; ook der wateren,
stagnation des eaux. — van de zon - zie Zonneftililand. — van het hart, (bij de geneesk.)perisystole,
Stilte, yr. het Mille van iets, Ililheid,
heid, tranquillize, f. silence, calms, ns.
Een oogennlik —, en moment de silence.
Eene groote
heerschte bier, un grand
siS
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m. en yr. gemeenw. iemand, die ftinkt , personsilents regNait In do — van den nacht,
ne qui pue, f:
modderpoel, cloaque,m.,
dans le silence de la nuit. —,bijw. In —,
zonder te f reken ) silencieusetnent i ) in Stinkhout, o. bout van den itinkboom, ana
ris , bois puant,
het geheim, in het verborgen, ongemerkt, )
/a sourdine, en secret, en cachette, secre- Stinkkever, m. zekere foort van kevers, bepreste.
Cement ; (zonder gedruisch ,) a petit bruit,
ftinkpoel, flinkende kat; zie
doucement, tout doucement. —, op zee, Stinkkolk,
Stinkpoel.
windftilte, bonace, f. calms. Zie WindStinkkruid, o. zeker ftinkend gewas, anserine
fetide,
Stilzittend, b. n. weinig uitgaand, sidentaire.
Stinkmoer, yr. zie Stinkerd ; fig. —, inzond.
Een — Leven, une vie sidentaire.
van eene vrouw, morfebel, salope.
Stilzwijgen, 0. zwijgen, silence, m. Iemand
het — opleggen, (remand gebieden om te Stinkuest, o. ftinkgat, vuil hol, trou puant,
vilain
trou, tn.
zwijgen,) imposer silence a q. q. IV1et —
vo.orbijgaan, (van jets niet fpreken . of ge- Stinkneus , m. punais.
wagen ,). passer, ne pas faire ment ion, ne Stinkpoel, m. thukende poet, flinkkolk, mat ais d'eau )croupissante et puante; cloaque.
pas mentionner.
weinig of niets fpre- Stinkpot, m. een ftinkende pot , un pot puant.
Stilzwijgend , b. n.
bij vuurwerkers, holle ijzeren bol, die
kende , taciturne, silencieux, euse. ,
met flinkende brandfloffen opgevuld in brand
waarvan geene melding is of wordt gemaakt,
gefioken
wordt, balled feu composes de matacite. Eene ftilzwijgende voorwaarde , ( eene
tieres puantes,
voorwaarde, die men van zelve weet ,) tine
bijw. zonder melding Stinkfloot , yr. itinkende foot, fosse d'eau
conditjon tacite.
croupissante et puante.
van lets te maken, tacitement.
Stilzwijgendheld, yr. zucht tot zwijgen, si- Stinkfteen, m. pierrei puante, pierre pore, f.
Stinkvilder,, m. in den getneenzamen fpreektr.
lence,
taciturnite.
(zeemtouwer,,) ragissier, chamoiseur.
Stilzwijgends, bijw. zonder er van te gewagen , sous silence, en silence, tacitement, Stinkvisch, m. bedorven visch, Poisson
qui pue.
sans parler.
Stinkaard , m. iemand, die flinkt; zie het mcer Stinkvlieg, vr. zekere vlieg, welke flinkt, himerobe,
gebruikelijke Stinkerd.
Sunkappelboom, m. zekere Indifche boom, Stinkvogel, m. zeker flag van kaauwen, choacas. —, indiaanfche fpreeuw, mainate.
welks vruchten naar knoflook ruiken, taps,
tapie ou tapin. De Malabaren noemen den Stip, yr. een , zeer klein vlekje, flipje dat men
op jets Itipt , point, m. Het fchilderen,
nurvalla, les Malabares donnent au tagraveren met flipjes , le pointillage; fig. vlek„
pin le nom de nurvalla.
fmet, tache , souillure.
Stinkbok , m. fig. ihnkerd, flinkaard; zie StinStippel, m. flip , point, m.; zie Stip.
kerd.
Stinkbonfem , m. fig. ilinkbok , ftinkerd ; zie Stippelen , b. w. (ik flippelde, heb geftippeld)„
met ftippels opvullen, fpikkelen, moucheStinkerd.
ter , marquetter, tacheter. Geftippeld paStinkboom, m. zekere boom, anagiris ou anapier, papier tachete, m.
gyris.
Stinkdier, o. iltis, (in de nat. gefch.) mow- Stippen , b. iv. (ik ftipte, heb geftipt), even
indoopen , tremper. Stip het in de fans,
ette ou mofette , zorille, f. conepate, m.
fzeker
trempez-le dans la sauce. — , met —
dier, (bunfing,)putois, m.
deren , pointiller. ,
Stinken, 0. W. (ik ftonk, heb gettonken ,)onaangenaam ruiken , eenen onaangenamen reuk Stiprekenaar,, m. fli p waarzegger, geomancien.
verbreiden , puer, sentir mauvais. Dat vleesch Stiprekenkundig, b. n. geomantique.
flinkt, cette viande pue, cette viande sent Stiprekenkunst, Stipwaarzeggerij, yr. geotatancie, f:
puer q. ch. Zijne
mauvais. Naar jets
kleederen — naar tabak, ses habits pent le Slips; zie Stipt, bijw.
tabac. Uit den mond —, nit den hats —, Stipt , b. n. naauwkeurig , naauwgezet , précis,
e, exact ,e, ponctuel, le ,strict ,e.—, bijw.
(nit den mond of hals ruiken,) avoir l'haprecisement , exactement, ponctuellement,
leine puante. Uit den neus etre punais,
strictement.
e; fig. in den gemeenzamen fpreektrant. Hij
is zoo lui dat hij flinkt, hij flinkt van lin- Stiptelijk; zie Stipt, bijw.
heid, (hij is ten hoogfte lui , it est pares- Stiptheid, vr. naauwgezetheid, precision, exactitude, ponctualite.
`seux au Bernier point. Hij flinkt daar, (hij
is daar niet gezien ,) on ne le volt pas la de Stipwaarzegfter, vr. geomancienne.
bon oeil. Het zal er —, ( het zal er on- Stobbe , y r. stomp van eenen boom; zie Stomp.
gemakkelijk toegaan,) it sera dangereux M. Stoeijen, o. w. (ik fioeide , heb geftoeid),
nit jok en darteiheid worftelen, foldtrer,
Lie ook Stinkend.
batsfoler,, s'ebattre , se battre en jouant.
Stinkend, (tegenw. deelw. van ftinken ,)
b. n. het gene flinkt, puant, e, fhtide. Een Stoeijer,, m. vriend van ftoeijen , celui qui aim
batifoler.
ftinkende adem, une haleine puante. Stinkende voeten, des pieds puants. Een —, Stoeijerij, yr. fioeijen , gefloei , batifblage,
m. folatrerie.
vuil ei, un oeuf couvi. Stinkende pillen,
des pilules fitides. —e kruisdistel, panicaat Stoeijig, b..n. van floeijen houden, fitldtro,
fitide; fig. Het ergens — maken, (zich
qui acmebatifoler.
flecht gedragen, ) se conduire coal. Zich er- Stoeifter, , die van floeijen hondt , femgens — maken, (zich ergens gehaat maken,)
me ou fine qua aime a foidtrer, a kstifoler.,
se rendre odieux.
Stoeiziek , b. n. van floeijen houdend; zio
Stoeijig.
Stinkerd , m. iemand, die flinkt, personne qui
pue , f. ors puante; fig. lage vent, vilain.
Stoel, m. zetel, chaise, f. siege, m. Mem
eenen — en ga zitten, prenez une chaise et
Stinkerdje, o. verkl. w. van ftinkerd; zie Stinkvlieg.
asseyez-vous. Een honten
une chaise de
bolt
, un sage de bois. Len detect
Stinkgat, o. flinkend gat, trou puant,
sits
Pie"
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deren voornamen perfoon , traits, M. Wild
siege de tonne. De — van eenen domheer
1. cortege. — , pracht, ponspo, f. Met
op het koor, le stalk. Een — zonder leugrooten —, (met veel pracht,) avec beauning, zonder rugleuning, un tabouret. Lencoup de pompe.
bende, fchaar, train,
ning— , fauteuil; fpr. Tusfchen twee floetroupe , f.
len in de asch zitten, étre entr e deux chaises
yr.
Stoeterij
,
paardenfokkerij
, haras, tn. Ople cal a terre. zetel van eenen bisfchop
ziener over eene
harassier.
of pans, siege. De pausfelijke —, le siege
papal. De apostolifche —, le siege aposto- Stof, vr. weeffel, etofe. Eene wollen —,
une etoffe de laine. Eene zijden , une
lique ; zie Siege in het Fr. Ned. cieel.
itoffe dc sore. Effene ftoffen , etoffes unies.
in den gemeenzamen fpreektrant, (verkort
Gebloemde fioffen, etoffes fleuries, etoffes el
van) preekiloel, chaire. flee! van fomramage. Rijke ttoffeu, riches etoffes. Slechmige gewasfen , ftronk , (van eene artisjok,)
te —, lomp, vod, chiffon, tn. (bij pacul, (talon) d'artichaut , (van eene plant)
pierm.) chiffe. De kleirmaker heeft de —
pied. —, kinderftoel, poepitoel, sells, chaise
geleverd en het kleed gemaakt, le tailleur
percde, f. Stoel met vedren , tremoussoir.
a fourni l'etefe et la facon. bettand,Stoelbezitting, vr. het zitten op eenen floe].
deel, &I .e. Tot de hoeden worden onderaction d'etre assis sur une chaise, sur un
fcheidene floffen genomen, it entre,diverses
siege.
sortes
d'etoffes dans les chapeaux. Men heeft
Stoelboontjes, o. meerv. fiamboonen, (elders
de — daartoe niet gefpar d, on n'apas eparvoetboonen genoemd ,) tegenfielling van klimW on n'a pas plaint retoffe. Gegni 'olfe,
boomen , haricots non grimpants, no. pl.
ichilderde zijden — uit Indie, foulard, m,
Stoelbroeder, m. ambtgenoot, remand, die
grondbeginfel, materiaux, no. pl. madenzelven post met eenen auderen bekleedt,
Here; fig. onderwerp, matiere, f. sujet, m.
collegue.
Welke — heeft hij gekozen ? quelle matiere
ftoelenmaker,, faiseur de
Stoeldraaijer,
a-t-il choisi? in verdere figuur, als: Hij is
chaises.
kort van —, (hij is kort aangehonden, hij
Stoeldraaijerswinkel, m. winkel of werkplaats
gebruikt niet veel woorden ,) it a la tile
van eenen ttoeldraaijer, boutique d'un faipre.; du bonnet; it s'emporte facilement; ii
sour de chaises.
est prompt a se mettre en colere. —, aanStoelengeld , o. geld , dat men voor eenen ftoel
leiding, cause, f sujet, tn. occasion. —
in de kerk betaalt, argent qu'on paie pour
tot verdenking geven, (aanleiding geven,
tone place 4 Peglise, m.
om in verdenking te komen ,) donner ilea
Stoelenmaker,, m. werkman , die ftoelen maakt,
de soupconner. Aanftekings —, (in de geitoeldraaijer, faiseur de chaises, m.
neesk.) miasma, tn. pl. Pest—, miasmes
Stoelenmarkt, yr. markt , waar etatel floelen
pestilentiels.
marche
aux
chaises,
ns.
verkocht worden,
meestal Stof, o. iets, dat zeer fijn is, poussiere, pouStoelenmat, yr. mat van eenen
dre , Wolken van — rezen in de hoogvan biezen gemaakt, natte de chaise, natte
te , ii s'eleva des tourbillons de poussiere.
d'une chaise.
De regen heeft het — verdreven, la pluie
Stoelenmatfier, vr. vrouw,, die zich met het
a abattu la poussiere. Mijne fchoenen zijn
ftvelenmatten °nit:dig houdt, empailleuse.
geheel wit van het —, mes souliers sont
Stoelenmatten, o. het matten van itoelen, actout blancs de poudre. Wij zijn flechts —
tion d'empailler des chaises , f
en asch voor God, nous ne sommes quepousStoelenmatter , rn. iemand, wrens bezigheid
siere et cendre devant Dieu. — van. Iteenhet ftoelenmatten is , empailleur, rempailkolen, aspiure de bouille, f. Iemand nit
leur.
het — verheffen, (iemand nit eenen nedeStoelenzettler, y r. vrouw, welke in de kerk
rigen that verheffen,) tirer q. q. de la
de ftoelen zet, femme qui place les chaises
poussiere, de la mishre. Het — van zijne
Peglise, et donne des chauffetettes aux
voeten fchudden, secouer la poussiere de sesdames.
souliers. Tot — vermalen, reduire en pousStoelgang, m. het ontlasten van de verteerde
selle,
siere,
mettre en poussiere. Tot — vergaaa,
fpijzen langs den natuurlijken weg,
etre reduit , e, en poudre.
.evacuation , dejection , f. benefice de nature,
H:j heeft eenen goeden — gehad , it a Stofachtig, b. n. naar ftof gelijkende, qui rel.semble a de la poussiere, poudreux, Buse.
eu une selle copieuse.
, met een fijn ttof bedekt , (in de kruidk.)
Stoelkleed, o. overtrek over het kusfen van
pulverulent, e.
eenen noel, fourreau de chaise, m.
consStofbezem,
m. bezem , om het flof op te veStoelkusfen, o. kusferi van eenen floe!,
gen ; zie Scoffer in de 2. beteekenis.
sin de chaise, coussinet de chaise, m.
Stoep,, vr. een optrapje voor de deur van een Stofdeeltje , o. (in de natuurl.) corpuscule,
tn. Zonneftofje, atome, tn. -Uit — beftaanhuts, le devant d'une maison 4 !'entree,
de , corpusculaire. Voorftander, aanhanger
(wanner dezelve hoog is, ook wel: houge
van de leer der --s of zonnettofjes, atomis, bordes genoemd,) perron, m. fig. in
me, corpusculiste.
den gemeenz. fpreektr. is van geene
hooge — gevallen , (bij is van geene aan, Stoffaadje, vr. datgene, waarvan iets wordt
gemaakt , itoffe.
zienlijke afkomst ,) il est de basse extraction.
Stoepbank, vr. bank op de ftoep van een huis, Stoffe ; zie Stof, yr.
Stoffeerder,
m. hij , die ftoffeert , garnisseur,,
a
nt
la
maison,
m.
basic devi
appareilleur.
Stoepen, o. (ik ftoepte , heb geftoept,)
op de ftoep than of zitten, etre devant la Stoffeerfel, o. hetgene ter (baring dient,
garniture, f ornement, ameublement ,
maison, 'etre sur le perron, etre assis , a,
Stoffeertter, yr. zij , die ftoffeert, cells qui
sur le perron.
garnit; zie Stofferen.
Stoepje , o. verkl. w. van Stoep.- —, in den
gemeenen fpreektr. (vooral op univerfitei- Stoffelijk, b. n. nit eenige deelbare en ligchametike ftof beflaande (tegenftelling yam
ten ) fiadsfoldaat, soldat, m. garde, f tie
geestelijk , onftoffelijk,) materiel , le. De
vine.
zici des uteurcheu is 9uitoffelijk, Fame de
'wet, in. bet gevolg van g enCti Wilt of anPhew
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bijw. Stok, m. Lang en dun ftuk bout, flamoffcheut
van eenen boom , die als Itok gebezigd
Stoffelukheid, yr. hoedanigheid van hetgene
worth, baton, m. canne, f. Met eenen
flaan, frapper avec un baton, donner deg
floffeluk is, maarialite.
Stoffen, o. w. (ik ilofte, heb gefloft,) pogcoups de canne. Eenen — dragen, _porter
une canne.
chen, fnoeven, fnorken, faire des rodomonwaarin een degen iteekt,
tades, fabler, se vanter. Hij ftoft op zijue
dolon. Spr. w. Een — in het wiel fteken,
se
vante
de
ui
naissance.
afkomst , it
(een plan verijdelen, lets voorkomen of beletten ,) traverser un dessein ; fig. fleun,
Stoffen, b. w. (ik ftofte, heb 010110 van
ftaf, support, appal, soutien. Hij is mija
flof reinigen, afiloffen, liter la poussiet e ,
balayer, housser, epousseter. 'heft de meld
— en flaf, (hij is mijn fteun,) i/ est mots
de katner gefloft ? la servante a-t elle balaye
soutien, mon tuteur.
grijsaard , vieilla chambrc?
lard, homme fort age. —, itaf van eenert
Stoffen , b. n. van (inzond.erheid zijden) flof
ambtenaar, die openbare verkoopingen houdt;
vervaarchgd, d'etoffe, de sole.
van daar: Met den — verkoopen, (openlijic
s t offenwinkel, m. winkel, waar men ftoffen
opveilen,) vendre a Pencan, vendre publiverkoopt , boutique d'itoffes,
quement. Viagge—, epars, baton de pavilStoffenwmkelier , m. winkelier, die floffen
Ion. —, van een anker; zie Ankerftok.
verkoopt , marchand d'etofires en detail.
—, van eenen betem, manche; zie Bezempogcher, fnoever, hableur, gasilok. —, van eene trommel; zie TrommelStoffer,
con, fanfaron; zie Stoffen.
ftok. Lange —, ftaak, (tang, gaule, f.
Scoffer, m. werktuig om te ftoffen, flofbeVlagge—, gaule d'enseigne, lance de drazem , houssoir.
peau; zie verder de met — zamengeftelde,
Stofferen, b. w. (ik floffeercle, heb geflofwoorden, als: Helmftok, Hengelftok Kara
feerd, ) met zijcie bekleeden, garnir desoie.
doesftok, Pompftok, enz. — aan den hals
—, met een zijden behangfel optooijen ,
van eenen bond of van een varken om het
orner de rideaux de sole; van bier : Van de
loopen door de heggen te beletten , tribord.
noodige verlierfelen , meubelen , enz. voorLooijers—, om de huiden te flampen , enzien , garnir, meubler. Geftoffeerde kamers
foncoir; zie ook Stang.
eene hoeveelte huur, a loner des chambi es garnies. Een
heid bijeen geplaatfle dingen, ter lengte
goed gefloffeerd, van alles wel voorzien
van zekeren maatftok , als: Een — turf, una
huis, une maison biers etoffee ; zie Etoffer in
pile de tourbes.
blok, waarin boosdoen.
bet FraniChe deel. —, fig. verfieren, opders met de beenen gefloten worden, ceps,
fmukken, orner, embellir. ---L , verfleren,
fens, m.
Iemands voeten in den — leguitvinden , verznpen, forger , inventer,,
gen, mettre q. q. aux fors, mettre les ceps'
controuver, imaginer.
4 q. q.
bijenkorf, huche,
—, over.
Stofferig, b. rt. met not' bectekt, vol flof,
bluvende kaarten, in fommige kaartfpelen,
(elders ook Itoffig,) plein, e, de poussihre,
talon, ce qui reste de cartes apt-6- qu'on a
poudreux, ease. Uw rok is zeer
votre
donne a chacum des joueurs le nombre qu'il
habit est fort poudreux; zie ook Stofachtig
leur en fact.
hoenderrek, fuchoir. Op
in de laatile beteekenis.
den — zitten , 'etre juche , e. — (fcheepsw.)
Stoffering, yr. tie daad van Itofferen, action
meerv. Stokken, (onder eene gales, ) tins,
de garnir, f ; fig. fieraad, ornement, en.
(sous une galore).
—, action de forger, invention; zie Stofferen. Stokbeeld , o. blokbeeld , flandbeeld , statue, f:
Storgouct, o. goud , dat in 'dente korreltjes, Stokbeurs, yr. eene ouderwetfche groote bears
die naar flof gelijken, words ingezatneld,
met een handvatfel daaraan, hetwelk naar
goudkorreltjes , grains d'or, m.pl. (AANAz.
een klein itokje geleek, escarcelle.
poudre d'or is goudftof.)
Stokbewaarder, m. ftokwaarder, ftokmeester,,
Stofhagel , m. zeer fijne hagel , welke naar
cipier,, opziener over eene gevangenis , waar•
ftof gelijkt , gresil.
in men de voeten der misdadlgers in eenen
Stofhagelen, o. w. met den onbep. 3 perf. ,
flok fluit, godlier, concierge.
(het itofhagelde , heeft ,ettofhageld, ) van Stokblind , b. n. volkomen blind , geheel blind;
het weer, itofhagel lawn vallen, grisiller.
zie Stekeblind.
Het itofhagelt, it gresille. Het
o. le Stokboon, y r. boon, die langs flokken groeit;
gi esillement.
zie Klimboon.
Stofmaking, yr. flampen of wrijven tot poeder, Stokduif, y r. eene bijzondere foort van Wilde
pulverisation.
duiven, biset, m.
Stofmeel, o. (op molens),
dat weg- Stokdweil, m. dweil, die aan een' flok bevesfluift , folio prine, f.
tigd is, torchon.
, (bij bakkers,) oven.
Stofregen, m. zeer fijne regen , die in naar
dweil, ecouvillon. —, (op fchepen,) zwabflof gelij kende droppels nedervalt , pluie
ber, fcheepsdweil,faubert m. vadrouille,f.
tnenue, petite plule. Kowle — in den win- Stokebrand, m. twistftoker, twistverwlkker,
ter, bruine, f.; fig. Men dronk er de glaasonrustftoker, boute-feu, esprit seditieux ,
jes zoo dip ale —, (men dronk er duchinstigateur, seditieux, brouillon.
tig,) on y but comme Pit en pleuvalt.
Stokebranden, o. w. (ik ftokebrandde, heb
Stotregenen, 0. w. met den onbep. 3 perf.,
geflokebrand), twist verwekken, oneenig.
(het flofregende , lieeft geflofregend), van
heid veroorzaken, seiner la discorde.
het weer, flofregen laten vallen, pleuvoir Stoken, b. w. (ik flookte, hob geftookt),
doucement, bruiner. Het is maar flofregen,
het vuur aanmaken, attiser ou allumer la
het flofregent maar, it re fait quo bruiner.
feu ; fpr. w. Hij zal u daar een vuurtje —,
Stoffcheidnr, m. fcheikundige, chimiste.
(hij zal u daar kwaad doen,) it von: bras-.
Stoffcheiding , vri-het fcheiden der ftoffen door
sera du mal. —, doen branden , breiler.
, middel der fcheikunde, chimie.
Hoist en turf —, (hout en turf als brandStofvarken , 0. (in den gemeenz. fpreektrant);
flof bezigen , ) bruler du boil et de la tourbe.
zie Staffer.
—, door vuur bereiden, (bij de fcheik.)
Stofzand, 0. fioffig zaud, fijn nand, sablon,
distiller. Brandewijn —, distiller de roan
S

Phommo tees' point materiel's.
materiellement.

sable menu, en.

de vie; fig. veroorzaken, te weeg brengen.
Zzz
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causer , semen, exciter, brasser. Tweedragt
, semer la discorde. Oneenigheid
Causer de hi dissension. Kwaad
, exciter
le mal. o. w. vuur hebben of branden,
avoir du feu, faire du feu. Wij — nog
niet, nous n'avons pas encore du feu. Stookt
gij reeds ? avez-vous du feu deja?
Stoken , b. w. ( ik flookte , heb geftookt), zijne tanden , door geftadig daarin te fteken ,
reinigen , als Zijne tanden —, de tanden
—, se curer les dents , se nettoyer les dents ;
fpr. w. leder ftookt er zijne tanden van ,
(iedereen drijft er den fpot mede 2 ) tout le
monde s'en divertit, tout le monde en raille,
chacun s'en moque.
Stoker, m. degene, die ftookt, attiseur. —,
hevige wind op zee , gros vent, vent fort
rude. —, drankftoker, distillateur. Sterkendrank liquoriste. — van eenen tigcheloven, cuiseur ; fig. zie Stokebrand.
Stokerij, yr. plaats , waar men dranken , enz.
flookt, f. endroit a l'on distills, tn. —, branders, ht.:2 lerie.
Stokgeld, 0. beloop van zekere belasting,
waaraan men den naam van flok geeft, en
welker berekenaars flokzetters heeten, impst set. les distilleries.
Stokgoed, o. bijna enkel in het meerv. flokgoederen, flamgoederen, biens hereditaires , m. p/.
Stokhouder, m. ambtenaar, die openbare verkoopingen verrigt, maitre des ventes; zie
Stokzetter.
Stokhuis, o. gevangenis, waar de misdadigers
in den flok worden gefloten, prison a l'on
enferme les criminels, gale, f.
Stokje, o. verkl. w. van Stok, petit baton,
tn. petite canne. f. 9 baguette. Wip—, bdtonnet, tn. Kruifelings geplaatst — in eenen
bijenkorf, croisee; fpr. w. Alle gekheid op
een (laat ons met ernst te werk gaan),
badinage a part.
Stoking, vr. het ftoken , action d'attiser. —,
floken van zoogenaamde gebrande wateren,
distillation; fig. aanhitfen, opftoken, action
d'inciter, action d'exciter, excitation, incitation.
Stokkeknecht , m. knecht van eenen ftokbewaarder, cipiersknecht, guichetier.
Stokken, b. w. (ik flokte , heb geftokt),
(fcheepsw.) het anker van eenen ftok voorzien , als: Het anker
, enjauler ou enjaler l'ancre.
Stokker; zie Stokkeknecht.
Stokkerig, b. n. van wortelen en rapen, flokkig, houtig , voos, ruig, cora , e, cotonneux, euse , boiseux , se. Stokkige radijs
des raves corddes , p1. worden, se
corder.
Stokkerigheid, yr. hoedanigheid van hetgene
flokkerig is, qualite de ce qui est cota ,
cotonneux ou boiseux.
Stokkig , b. n. flokkerig , houtig; zie Stokkerig.
Stokkigheid; zie Stokkerigheid.
Stoklantaarn, Stoklantaren, yr. lantaarn, die
op eenen ftok vastgemaakt is en gedragen
words, falot, m.
Stokmeester, m. flokbewaarcler, flokwaarder;
zie Stokbewaarder.
Stoknar, m. gek in folid, groote nar, volflagen nar, flu fieffe, sot ou fbu acheve.
Stokoud, b, n. zeer oud, hoog bejaard, fort
vieux, (vieil) vieille, decrepit, e, casse,
1. Eene flokoude vrouw, une femme decripite.
$tokouderdom, in. veer hooge ouderdom age
fort avanci,
dicrepitude,1:
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Stokpaaril, 0. flok met een houten paardje
daaraan vast, voor de kinderen om er merle
te fpelen , dada, tn.; fig. alles, waarmede
men zich kinderlijk vermaakt, marotte,
leder heeft zijn ftokpaardje , (ieder heeft
jets , waarmede hij zich bid verkiezing onledig houdt ,) chacun a sa marotte.
Stokproef, vr, geld, dat de muntmeester
het gemunte geld bewaarc, argon; quo
garde le disecteur de la monnaie ,
monnaye ,
Stokregel,
zetregel, onveranderlijke grondregel , maxime, f.
Stokroos, yr. zekere plant, welke men in de
tuinen kweekt, en welker bloem veel naar
eene roos gelijkt, rose trem;hre, rose d'outo e-user.
Stokflag, m. flag met eenen ftok, coup de
baton. meerv, bastonade, f. Stokflagen krijgen , étre batonne , e. Stokflagen aan iemand geven , batonner q. q., Bonner des
coups de baton, d q. q., fam. rondiner;
fig. Hij heeft flokflagen ontvangen, it a
rept bulb de cotret. Eene dragt flokflagen,
tine rossee, volie de batons.
Stokflang, (in de nat. gefch.) yr.zekere Jiang,
zuilflang, die veel naar eenen Itok gelukt ,
scytale, tn.
Stokftijf, b. n. geheel flijf, zoo ftijf all een
ftok, raide comme une perche.
n. geheel ftil, onbewegelijk, imStokftil,
mobile, fort tranquille, muet, te.
Stokfuiker, yr. sucre candi, m. ; zie Kandij.
fuiker.
Stokviolier, m. zekere bloem , nagelbloem ,
giroflier.
Stokvisch , m. gedroogde kabeljaauw of leng ,
(merluche) stock-fisch; (bacaliau.) Beste
pinee, f. fig. — zonder boter,, (flokflagen,) des coups de baton, us. pl. de la
bastonade, f.
Stokvischkist, yr. esclipot, tn.
Stokwaarder, m. ; zie Stokbewaarder.
Stokzetter, m. degene , welke het ftokgeld
regelt, comtnissaire priseur.
Stokzetting, yr. het regelen van bet ftokgeld,
action de regler une certaine imposition ;
zie Stokgeld.
Stolksch, b. n. ter aanduiding van zekere kaas,
die eenen zeer fcherpen fmaak heeft, all :
ftolkfche kaas, espéce de fromage d'un gat
fort piquant.
Stollen, o. (ik ftolde, ben geftold,) ftremmen , dik worden , van boter, vet en dergelij l:e vettigheden, se figer. Het vet ftolt,
la graisse se fige. Doen figer. —, van
andere dingen, se figer, se coeguler, se
cailler. Het bloed twit, le sang se caille.
Stolling , vr. het flollen, figement,
—,
coagulation, f. caillement , tn.
Stolp , yr. flulp, elekfel, dat men over iets
heen flolpt , couvetcle, (voor den haard ,)
Glazen —, cloche de verre.
couvre-feu,
Stolpen, b. en o. w. (ik flolpte , heb geflolpt), couvrir,, fernier avec till couvercle.
Stom, n. buiten flaat, om ecnig geluid te
geven, niet kunnende fpreken, muet, te.
— geboren , muet, to, de naissance. — warden, perdre la parole. Zij is — en doof,
tile est sourde et muette. Een beeld,
woe statue muette. Een — man, eene Kornme, tin muet. Eene flomme vrouw; een
meisje, eene ftomme, une muette; fpr.
w. Geld dat — is, maakt regt Bat krom is,
(het geld beweegt den regter fomtijds, om
het kromme regt te maken,) l'or redresse le
tortu; fig. flee itornme dier,, (het redelooze
deer ,)

1165
S T0
STO
bow, m. —, van eenen boom, tronc ors
dier ,) la bete brute, la brute; oak: (het
chicot &tin arbre, m. souche, f. Doode
arme dier ,) la pauvre bete. Het flomme vee,
boomflotup, etoc, m. — van eenen arm,
(het redelooze vee ,) les brutes , f. pl. Ben
van een been, moignon tPun bras coupe,
— perfoon, (op het tooneel, perfoon, die
d'une jambe couple, tn. — van eenen tand,
eene flomme roe vervult, die niet fpreekt,)
chicot d'une dent, m. —, knoest van eeners
personnage muet.—, flomme rol, (rol van
afgehakten boom, picot, In. Het —e einde
een' flommen perfoon 2 ) Hie d'un personnage
van eenen paardenflaart, (bij den hoeffmid)
muet, jeu muet, lazzi, m. Stomme zonde,
troncon, tn. zie ook Stompje.
(affenuwelijke zonden , welke men niet
durft of met mag noemen,) gelid abomi- Stomp, m. foot, douw, coup, heart. —,
(fcheepsw.) kleine mast, mitereau, manable, (qu'il n'est pas permis de nommer,.)
terel.
peche contre nature, m. Stomme pazij ,
(fchilderkunst 5 ) peinture. Eene flomme let- Stompelijk, bijw. fig. dom, bot, stupidement.
ter, (in de spraakkunst, eene letter, die Stompen, b. w. (ik flompte, heb geflompt),
fiomp of bot maken, emousser. —, den top
men niet uitfpreekt,) une lettre muette. De
wegnemen, eater.
flomme e, Pe muet; fig. in den gemeenen
fpreektr. dom, stupide. Dat was — van u, Stompen, b. w. (ik flompte, heb geftompt),
ruwelijk flooten, eenen ftomp geven, pouscola etait stupide. —, bijw. sans dire mot;
ser rudement.
sans parler ; zie Stommelijk.
Stom , m. (bij wijnkoopers), wijn, waaraan Stompheid, yr. toefiand van hetgene ftomp is „.
etat de ce qui est emousse, tn. fig. botheid,
alle fcherpte ontnomen is, du yin &oldie.
domheid, stupiditi, betise, f. manque d'esStomen , o. w. (ik floomde , heb geftoomd),
prit ou de jugement, m.
loom van zich geven, jeter ou exhaler des
vapeurs, fumer. —, b. w, met loom bedek- Stomphoek, m. figuur met een' ftompen hock,
ken , met loom omgeven , couvrir de vafigure obtusangle, f:
pear • fig, in tie gemeenz. fpreektr. (ont- Stomphoekig, b. n. (in de meetk.) van eenett
driehoek, met eenen flompen hoek, obtusleend' van de Itoomwerktuigen , die alles met
verbazenden fpoed verrigten, ) faire 4 la
angle , amblygone. Een flomphoekige driehate.
hock, un triangleobtusangle. —, (in de
plantk.) van bladeren, met flompe hoeken,
Stomheid, vr. toefiand der nommen, mutisme,
etat des meets, m.; fig. in den gemeenz.
obtusangule , e.
fpreektr. lompheid , stupidia ; zie Stom- Stompje, 0. verkl. w. van flomp; zie Stomp;
migheid.
inzond. eindje kaars, bout de chandelle, m.
Stoming, yr. het (omen, action de jeter des
Stompjes branden, bailer des bouts de chanvapeurs, de fumer.
delles. — 5 in den gemeenz. fpreekt. kort
Stommelen, o. w. (ik flommelde, heb geftornpijpje, petite pipe.
meld), gedruisch maken , faire du bruit, Stompneus, m. ftompe neus, nez camas, nez
camard. —, m. en vr. degene, welke eenen
tracasser,, faire du vacarme. W ye flommelt
daar toch zoo? qui fait ce bruit la?
fiompen neus heeft, camas, camard, nt. camuse , camarde , f.
Stommelijk , bijw. fig. in den gemeenz. fpreektr.
lomp, stupidement.
Stompflaart , in, dier met eenen ftompen ftaart ,
Stommeling, yr. geftommel, bruit, tracas,
courtaud, m.
vacarme , tintamarre, en.
Stompvoet, m. flompe voet, pied bot. —, m.
Stommeling, m. en yr. fig. in tie gemeene
en vr. iemand, die eenen flompen voet of
volkstaal, dom mensch, stupide, ignorant,
ftoinpe voeten heeft , personne qui a an pied
m. bete, f.; zie Lomperd.
hot, ou des pieds hots.
Stommen 1 b. w. (ik loin& , heb geftomd), Stond, m.(oul. vr.)tijdftip, moment , instant.
van wijn, vervalfchen , sophistiquer, mixTe dezer —, (op dit oogenblik,) dans ca
tionner,, frelater, falsifier.
moment , 4 cette heure. Van ftonden aan,
(van nu af, van dit oogenblik af,) sur la
Stommetje , 0. verkleinw. ftom perfoon , enkel gebruikelijk in: Voor — fpelen, (zich
champ, des ce moment, immddiatement. —,
meerv. londen, maandelijkfche zuivering,
gedragen alsof men ftom ware, door teeke gs fpreken ,) parley par des stgnes; faire
der vrouwen, menstrues; zie Maandftonden.
le sourd.
Stoof, verl. t. van Stuiven.
Stommigheid, vr. fig. in de gemeene taal, Stoof, yr. (o) werktuig, om iets te (oven of
lompheid , stupiditd , betise.
met eene matige warmte te bereiden, ituve.
—, werktuig ter verwarming der voeten,
Stomp , b. n. van fcherpte ontbloot of beroofd,
niet fcherp, dmousse,e. Een — sues, an couteau
chauffe-pied, m.chaufTerette. Zijne voeten op
emoussd. Een —e degen , zonder fnede of punt,
eene — zetten , mettre ses pieds sur une
une epee rabattue. Stompe wapenen , (bij de
chaufferette. —, verwarmd vertrek , chamfteekfpelen), armes courtoises. — maken,
'bre echauffee au moyen d'un pale, f. zie
&lousier.— worden , s'emousser. be tanden —
Badiloof, Zweetfloof, enz.
maken (dezelve eggerig maken,) emousser ou Stoof, bijw. in het kootfpel, als: Mijue koot
ligt —, mon osselet est has.
agacer les dents ; fig. Geftadig blokken maakt
het verfland — , (d. i. dof) , un travail conti- Stoofhuis, o. vertrek , waar men de kerkflonue' emousse l'esprit. Ben —e hock , (in de
ven vult, chambre oh Pon apprete les chauf:
meetk.) an angle obtus. Met eenen Itomferettes dans les eglises, f.
pen hoek, (van eenen driehoek, in de meetk.) Stoof ketel , m.‘ ketel eener badftoof, chauobtusangle, (van bladen , in de plantkunde,)
diere d'etuve, f: — of pan, waarin meat
obtusanguld , e. Ben —e nem), un nez
kruiden last uittrekken , (bij apoth. en
camus, an nez camard. Iemand, die eenen
fcheik.) digesteur. — , waarbij men,
.
—en neus heeft, an camard, une camarvan gloeijende houtskolen bedient, brasiére
de. Ben —e toren , sine tour sans poin- Stoofpan, v. pan om iets in te Itoven, casse•
role; cloche.
te ou fiêche; fig. traag van begrip, lourd,
e, pesant, e, dmousse, e, Wile, e. —, Stoofpeer, yr. peer, gefchikt ter loving ,
bijw. zie Stompelijk.
poire propre 4 etre etuvie.
Stomp , 'vr, km en dik overblijffel van lets, Stookgat, 0. in men fmeltoven, chore , f:
Stook1 Zzza
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Stookhuis to. (werkhuis der fcheik. en apoth.)
laboratoire, m
Stookijzer,
roerpook, attissoir, tn.
liter der gieters , attissonnoire , f. — (der
imeden , ) tisonnier , tn. ( der fuikerraf. )
stoqueur.
Stookkas, vr. warme kas, trekkas, serre chaude;

zie Trekkas.
Stookkunde, vr. fcheikunde; zie Scheikunde.
, kunst om te (token, art de distiller,
Stookoven, m. oven waarin geftookt wordt,
fournaise.

ST0
estocade, not coup d'Opee. aanval eener
ziekte, rude attaque , f. —, flag, bons,
zamenbotfing, (in de leerk.) percussion, f.
oncEen — 5 geluk— ,of flag, raccroc.
roering, commotion, f. — van een fchip
tegen den grond, (fcheepsw.) culde,f. —,
boding, footing, (in de natuurk.) collision. —, verlies 5 perte, f. coup , m.; fig.

in den gemeenz. fpreektrant, todsverloop,
poos, als : Het is nog maar om een' korten
— te doen, (het kan niet lang meer duren , )

l'affaire ne saurait plus durer long-temps;

l'affaire est presque ache yee. Gij zijt er
Stookoven, m. footgat in den fmeltoven,
een heelen — geweest, (gij zijt er eenen
voor fpiegelglas,
d.
geruimen tijd geweest, ) vous y avez
Stookplaats, vr. haarditede , haard, foyer, tn.
assez longtemps.
(bij fchoenmakers,)
Stool, vr. zeker overkleed der R. C. pries' tors, itole.
meestal flootje; zie Stootje.
Stootdegen, in. lange degen, waarmede men
Stoom , m. damp van kokend water , vapeur ,
estoc , m. ()tide, lange
foot, brette,
Stoomachtig , b. n. naar floom gelijkende ,
, ook de foot zelve daarmede , estocade,
plein , e, de vapeur, vapooeux, ease.
Stoombad, o bad van ftoom, bain de vapeurs , Stooten, b. w. (ik fliet, heb gefooten), ftampen ,) piler, broyer, ecraser avec un pilots
m. fomentation, f.
on autrement, egruger. Iets in eenen vijzel
Stoompoot, yr. tegenwoordig bekend vaarpiler q. ch. dans un mortier. Peper
tuig , bateau a vapeur, tn.
, piler egruger ou concasser du poivre.
Stoomboot-maatfchappij , yr. vereeniging ter
Geflooten kaneel, de la cannelle concassee.
bevordering der foomvaart, compagnie pour
- duwen, douwen, eenen foot geven , poutles bateaux a vapour.
ser, frapper, heurter. Met den voet —,
Stoomketel m. ketel eener floommachine,
pousser
avec le pied. Net den elleboog —,
chaudiére a vapour, f.
coudoyer q. q. , donner un coup de coude
Stoommachine , yr. werktuig, hetwelk door
q. q. Hij fliet hem met den voet van zich,
middel van Room in beweging wordt geit le poussa avec le pied. Iemand bent-bragt, machine 4 vapour.
ter q. q. Iemand over hoop —, renverser
Stoompaket, yr. paketboot, welke door floom
q. q. en le poussant, coucher q. q. par terra
wordt voortgedreven, paquebot a vapeur , m.
d'un
coup d'epee , de lance, etc. Iemand
Stoomfchip, 0. foomvaartuig; zie Stoomboot.
den degen, enz-. door het lijf —, passer son
Stoomvaart , yr. vaart met foombooten , navigation des bateaux

a vapour.

Stoomwagen, m. (op ijzeren fpoorwegen, )
wagen , die bewogen wordt door floom,
chariot a vapour.

Stoomwerktuig , o. floommachine, machine,
welke door middel van den floom werkt;
zie Stoommachine.
Stoop, vr. (oo.) zekere nude maat van twee
mengelen of vier ptnten, mesure de deux
pots on de quatre pintos. Een — brandewijn 5 quatre pintos d'eau de v i e.
Stoorder,, m. degene, die de voortduring
van iets op eene ongeoorloofde , of ten
minfle onaangename wijze afbreekt of verhindert, celui qui trouble , perturbateur ;
zie Storen.
Storeloos, b. n. niet gefloord kunnende worden ; zie Storeloos.
Stoornis, yr. Poring, trouble, m. perturba-

tion, interruption, f., desordre, derangement, Zonder —, sans le moittdre derangement.
Stoot, m. (oo) de daad vam ftooten , coup,
, ruk, saccade, f. Een
heart, clzoc, vs.
fchop met den voet, coup de pied.
Een — met den degen geven, donner un
coup d'epie. lemand gednchte flooten geven, donner de bons coups a q. q. De —
van een ligchaam tegen eon antler, le choc
on le heart d'un coops cons; a un auto e coops.
Een — met den elleboog, un coup de coude.
1-lij vattede hem bij den kraag, en gaf hem
drie ftooten, it le grit au collet, CO lui
donna trois saccades. Een heimelijke
!heck, fig. un coup fourre. Genade —,
coup de grace ; fig. Zonder flag of —,
(zonder tie geringfe moeite ,) sans coup
eria. —, fchok ., van een rijtuig , cahot ,
fcahotage.
—, in het fchermen, coup, vs.
estocade, botte, f, Eenen doen, porter
one butte, un coup, allenger une butte, une

epee, etc. au travers du corps de q. q. Ie-

mand in het water —, plonger q. q. dans
Peau. Iemand van eene rots —, poecipitetg. q. d'un rocker. Iemand nit de deur —,
chasser q. q. de la maison tnettre q. q.
la porte. lemand geregtelijk nit ziju bezit
zetten, evincer q. q. Iemand den doffs
in de borst enfoncer on plonger le poignard dans le sein de q. q. Den bal (op het
biljard) in den zak bloquer la bille,
blouser; fig. Iemand nit een ambt —, (hem

zijn ambt doen verliezen, hem van zij n ambt
ontzetten ,) deposer q. q. Iemand nit het
bezit van lets — 5 depossider q. q. de q. cis.
lemand van zich — 5 chasser ou rejeter q.
q. Eenen koniug van den croon —, deto
tier un roi,
tegen iets aanbonzen, heurter de. net hootd tegen den muur —,

heurter ou donner de la tete contre
muraille; fig. se cogner la tete centre le
mur; zie ook Hoofd. Met de koppea
tegen elkander—, (van rammen ,) se cosser.
De flier foot gaarne , le taureau est sujet a frapper de la come. Zicis —, se choquer, se heurter; fig. (zich ergeren ,) s'ofenser, se formaliser, ito e offense, e, de q.
fch.
Stoot u met , het is cloister, gal dezvous de vous hew ter dans l'obscuritd; fig.
Ilij clurft alles nit zijncn mond —, it osc
tout dire. —, o. w. van 0011011 wagen, faire des cahots. Doze wagon foot, on eat
cahote dans cette voisuo e ; cette voiture fait
cahoter; cette vaiture fait des cahots.
van een fchip, etre batin (par le vent). Het
— van een fchip op eene zandbank, la cu- van een fchietgeweer, repousser.
ergernis verwekken, donner sujet de
scandale, chequer. Een gedicht, dat foot,
un poetize dur. —, met zijn, als : Het fchip
filet op eene rots, le vaisseau heurta on
donna centre an rocker. Aan aukken —,
SO
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brier en pieces, se casser. fiet — van
een rijutig, le cahot.
tooter m. degene, welke hoot, celui qui
fpringhengst,
pousse , etc. zie Stooten.
etalon. zekere oude munt van twaalf
en een halve cent, deux sous et demi, douze
cents et demi, tn. pl.
Stootje, 0. verkl. w. van Stoot; inzonderh.
bij fchoenmakers, Itukje, dat aan de zool
wordt gezec, bout de semelle, m.
Stootig, b. n. die of dat gaarne foot, qui
heurte; qui frappe des conies (des animans.)
Stooting, y r. het flooten, action de pousser,
de heurter, etc. zie Stoot.
Stootkant, m. onderfte orngeflagene rand aan
ern' vrouwenrok, enz. bard de jape, m.
Stootplaat, yr. aan een' degen, enz. garde
d'Opee.
Stootsch, b. n. gaarne flootende; zie Stootig.
Stootschheid, yr. begeerte om te flootdn, envie de hew ter, de frapper (des cornes.)s
Stootvogel, in. in Gelderland, roofvogel,
oiseau de ,proie.
Stootvrij , b. n. door geen' foot te wooden,
a l'abri des coups, invulnerable.
Stop, vr. hetgene dient, om lets te floppen ,
inzonderheid prop eener flesch, bouclzon,m.
—, van een vat, bondon, tampon, m. —,
eenige kruiswijze over en door elkander
geflingerde draden, waarmede een gat in eenig
gebreid werk , enz. worth digt gemaaltc,
itopfel, rentraiture; zie Stopnaad.
Stopanker,, o. groot anker, tnaitt esse-ancre, f.
Stopdarm, m. (in den mensch,) coecum.
Stopdoek, m. doek, waarop meisjes leeren
itoppen, liege is apprendre k rentraire.
Stopg-aren, o. garen, waarvan men zich beclient om te floppen, fil d ravauder on 4
rentraire, tn.
Stophamer,
klavaatshamer; zie Kalefaathamer.
Stophars, o. vulfel, liars,om gaten en reten
in bout te ftoppen, futde , f.
Stopmes, o. (zeker mes der kuipers of wijuverlaters, enz.) etanchoir, m.
Stopnaad, m. geflopte naad, rentraiture,
Dat is zoo wel geflopt, dat men den —
(het ftopfel) Hier ziet, cela est si bien rentrait , qu'on ne volt pas la rentraiture.
Stopnaald, yr. naald, om te ftoppen, tegenftelling van breinaald, naainaald, aiguille
Gi rentraire.
Stoppel , m. een overgebleven en nit den grond
Itekend einde van cen afgebroken korenhalm , eteule, chaume, m. De Stoppels
affnijden, uttrukken, etraper le chaume,
chaumer ; fig. van vogelen, meerv. ftoppels,
tuyaux , m. pl. Stoppels van een gefchoren baard brans de barbe, m. pl.
Stoppelig; zie Strooachtig.
Stoppelbaard, m. korte, en harde baard, barbe
coutte et dure,
Stoppelbrand, m. verbranden van floppels op
het veld, feu d'eteules,
Stoppelen , o. w. (ik floppelde heb gefloppeld)
een baard beginnen te krijgen, als: Hij
floppelt, le barbe lui vient.
Stoppelgans, yr. gans, die haar voedfel op de
floppelvelden zoekt , oie d'aodt.
Stoppelhaar, o. kart en fteil overeind faand
Naar, poll court et rude,
cheveux courts
et rudes, tn. pl.
Stoppelknollen , floppelrapen yr. meerv. knolen of rapes die op een ftoppelveld groei;en en in augustus gezaaid wooden, ?covets
semis au mots d'aoat, m.
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Stoppeiveren, yr. meerv. nieuvve vercn, die
under het ruijen der vogelen te voorfchija
komen, nouvelles plumes des oiseaux.
Stoppelvlam, yr. vlam van verbrand wordende
floppelen, flamme d'eteules.
Stoppelzeis, yr. &rape, estrapoire.
Stoppen, b. w. (ik flopte, heb geflopt,)
met jets toefluiten, _termer, boucher, remplzr, tamponner. Werk in een gat — ,
een gat met werk boucher tin trou avec
de l'etoupe. Tabak in eene pijp —, eene
, charger ou remplir tine pipe de
pijp
tabac. Een oorkusfen — 5 remplir tin oralresler de plumes. Een fink linnen
(eene
tauper une toile. Eene flesch
flop op eene flesch doen ,) boucher one
bouteille. Een lek (d. 1. digten,)
etancher on boucher one vole d'eau. Ruiten —, (gebrokene ruiten met itopverw
digt maken, ) boucher les fences dans les
faire
vitres avec do mastic. Beulingen
des boudins. Den doorgang fermer sot
boucher le passage; fig. Geld flopt geene
gierigheid, (een gierigaard heeft nooit genoeg , ) l'argent ne satisfart pas l'avarea.
Zijne ooren (niet willen hooren,) se
boucher les oreilles , ne pas vouloir entendre.
Iemand den mond —, (remand tot zwijgen
brengen , ) fernier la bouche 4 q. q. ,
Een gat —, (eene fchuld befaire taire.
talen ,) boucher tin iron, payer one dette.
Dar gat is niet te —, (die fchuld is te
groot om betaald te kunnen worden ,) cette
dette est trop grande pour etre payee, c'est
tin abime. eene breuk in eenig brei.
werk, enz. digt maken, als : Een gat iii
eene kous raccommoder tin bas. Laken
—, rentraire. — 5 den loop van lets ftremmen en does ophonden, arreter, etaneher.
Eenen buikloop — , arrêter tin coups
ventte. Die fpijs flopt (namelijk: de fpijsveneering); cette nourriture resserre le yentre; van liter: floppend, b. n. opilatif, ive.
Stoppende fpijzen , des viandes opilatives ,
f. pl. —, duwen, pousser, jeter, mettre.
Vie heeft hem in dien hoek geltopt? qui
est-ce qui l'a mis dans ce coin?
Stoppend, teg. deelw.; zie Stoppen. b, n.
hetgene ftopt, verfloppend, opilatif, ive,
obstructif, ive. Stoppende middelen, des
I emedes obstructif on opilatifs , des reusepl.
des obstruans ,
Stopper, m. degene , die ftopt , celui qui remietnand , die kou.
plit , etc. Zie Stoppen.
fen Itopt , ravaudeur. remand, die lake,'
flopt, rentrayeur. — (fcheepsw.) De flappers van het ankertouw losmaken, debosser.
Stopping, yr. het ftoppen , action de boucher, de remplir , etc.
Stopfel, o. hetgene, waarmede lets geflopt
wordt, bouchon, bondon, m.; zie Stopfel.
Stopfleek, m. piqure, f.
Stopfeen , m. fteen, waarmede eeu in den
mnur gelaten gat wordt geftopt, (bij metf.)
vulfteen, pierre avec laquelle on bouche
iron qu'on a laisse dans one muraille, f.
blocage, garni.
blocaille,
Stopfler, yr. zij, die flopt , celle qui bouche,
etc. zie Stoppen. —, die koufen enz. flopt
ravaudeuse, raccommodeuse. — , die laken
flopt, rentrayeuse.
Stopituk, o. (fcheepsw.) fermeture de bor.
dage , f. palardeaux, IL pl.
Stopfultie , 0. verkl. w. ; zie Stopflak, —, fluitflukje aan timmerhout , about, tn.
Stopverf, ftopverw, yr. mengfel van krijt en
olie , hetwolk door verwers gebezigd wordt
om
Zzz3
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om reten te digten , en ye nflerglazen in hout Stormhoek, m. ftormachtige hoek, (bij zee.
varenden ,) promontoire tourmenteux.
te zetten, mastic (des vitriers), m.
• Stopwass, o. zeker was, maagdewas, pro. Stormig, b. n, flormachtig, vol dorm en onweer; zie Stormachtig.
polls, f.
Stopwerk , o. (in linnen ,) vivelle,f.—, werk, Stormkat, yr. (in deoude krijgsk.) zeker dormtuig , fiormram, biller, m. —, (in de heetoupe, f:
dendaagfche krijgsk.) eene verhevene batStopwoord, o. overtollig woord in een vers ,
terij, om daarmede bres te fcLieten, cavaenz. cheville, f. aanvullend woord , mot
lier, no.
expletif:
Storax , itoraxboom , m. (in de kruidk.)storas. Stormklok , yr. alarmklok, (brandklok), tocsin, beffroi, m.
Storeloos , b. n. doorloos, gerust, tranquille.
Stormlaclder,, vr. ladder , om de muren eener
bijw. tranquillement.
belegerde dad te bekiimmen, echelle a escaStoren, b. w. den loop van lets op eene onlatter,, echelle pour mentor Passaut. Met
aangename wijze firemmen , troubler, inflormladders pour , escalader. —,
quieter. lemands rust, vreugde — , troubrandladder, echelle 4 feu.
bler le repos, la joie de q. q. Zij floorde
mij in mull' eerilen flaap , elle me troubla Stormpaal ,m. paal tot afwering van het dormloopen , palissade, fraise, f. Met itormpadans mon premier sommeil. Een vogelnest
len voorzien, (in de vestingen ,) fraiser.
(verfloren ,) denicher des oiseaux.
binderen, empécher, distraire. Iemand in Stormplank , yr. kleine ftormegge , hers:lion, m.
belier; zie Stormkat.
zijn werk —, (hem daarin hinderen ,) em- Stormram,
pecker q. q. de travailler, distraire q. q. Stormfcherm, m. (in de krijgsk.) mantelet;
zie ook Stormdak.
tie son travail. lk wil u niet
je ne
'vox pas yeas interrompre. Zich aau lets Stormtoren , m. zekere muurbreker der Ouden
helepole, f.
(zich aan lets laten gelegen zijn , ) se
saucier de q. ch. Ik floor nnj daaraan niet, Stormtuig, o. itormgevaarte, ftormgereedfchap,
machines de guerre qui servent a un asje ne m'en soucie pas; je n'en fais pas de
saut, f. pl.
cas ; je n'y fais pas attention. Wat behoeft
u daaraan te —? qu'est-ce quo cela vous fait? Stormvisch, m. noordkaper, epaulard.
Storing, vr. het Boren , trouble, m. interrup- Stormvogel, in. (in de nat. gefch.) oiseau de
tempete, petrel.
tion, f.
Stormweder, Stormwar, o. Itormachtig weStork, m. ooijevaar, cigogne , f:
der , temps orageux, gros temps, m.
Storm , m. geweldige wind , orage, m. tempete, f. Er kwam een — op , it s'eleva un Stormwind, m. ftormachtige wind, vent orageux, ouragan, no. tempete, f: etc.
orage , tine tempete. In die fireken zijn de
1tormen zeer gewoon, les tempetes sont fort Stormzeil, o. op eene gales, rnezzabout, rn.
— der Tartaren, in de Middell, zee, voile
frequentes dans ces regions. De — wierp
de treou, f — van eenen legger, taillede boomen om, en ligtte de daken af,, la
vent , rn.
tempete renversa les arbres, et enleva les
forts. Een hevige — op zee, met vlagen, Stortbad , o. bad, dat op iemand geitort words,
douche, f. lemand een — geven, doucher
sine tourmente. Eenen — verwekken, exgebcuiken, se faite doucher.
q. q. Een
citer one tempete. Een plotfeling opkomende —, Ivindvlaag op zee, one bourrasque. Storten , h. w. (ik itortte, heb gettort), plotfeling en met geweld van eene boogie doen
orkaan, ouragan. nit het noorden ,
nedervallen, jeter (avec violence) de haut
emordie, f. Stormen op de kust van Guien bas, precipiter. Men heeft hem door
nea, travates, tn. pl. —, hevige aanval
het veniter op de firaat nedergeitort, on Pa
van krijgsvolk, assaut. — loopen, donner
precipite
par la fenetre dans la rue. Iemand
Passaut, monter el Passaut. Met — innein eenen afgrond precipiter q. q. dans
men; zie Stormenderhand innemen op Storan abime (abyme), dans on precipice. Zich
menderhand; fig. geweldig krakeel , orage, m.
, se precipiter. Hij dome zich nit een
Stormachtig, b, vol norm en onweder,
venfter van de derde verdieping, op de
buijig, fiormig, orageux,euse,tempetueux,
plaats, it se precipita d'une fel:etre, du
se, tourmenteux, euse. Een fiormachtige
troisieme etage, dans la tour; fig. Iemand
wind, un vent orageux. — weer, gros
in het verderf — , (hem ongelukkig maken ,)
temps, temps orageux , m.
ruiner q. q., le plunger dans la ruine, le
Stormbok, o. zie Stormram.
rendre malheureux. Zich in bet verderf
Stormdak, o. beweegbaar dak, waaronder
—, (zich ongelukkig maken,) se ruiner,
men oudtijds dorm liep, tortue de belier,
se rendre malheureux. Zich in gevaar —,
Stormen , o. (bet ftormde , heeft geftormd ,)
(zich daarin begeven ,) se precipiter dans
geweldig waaijen, faire de forage, faire
le danger. —, plotfeling uit lets werpen
sine tempete. , Het dormt geweldig, it fait
of gieten, feter. Ik Itortte het geld op de
sin grand orage. —, met bepaalde perfoonstafei, je Jetai Pargent sur la table. Stort
aanduiding, dorm loopen, nlonter a Paseen weinig wijn uit uw glas, versez un pea
sant, donner l'assaut. Op eene clad dorm
de yin de votre verre. laten weg yloeiloopen, dormer Passau: a tone yolk.
jen, repandre. Gij hebt gefiort, vous avez
Stormenderhand, bijw. met dorm, (in het
repandu (de Peau , du via , etc.); van hier:
krijgswezen) d'assaut , de force, d'emblee;
Tranen , (weenen,) verses ou repandre
als: — innemen, prendre ou emporter d'as(bloed vetdes larmes, pleurer. Bloed
saut, emporter d'emblee.
gieten ,) repandre du sang. lets het onderStormgat, o. gat, waardoor men met dorm in
tourner q.
(het
omkeeren
,)
ite
—,
eene dad dringt, bres, breche, f:
ch. —, o. w. (met Zip ,) plotfeling en
Stormgereedfchap , o. fiormgevaarte ; zie Stormmet geweld nedervallen, Comber (avec prewig.
cipitation). Van het paard — 2 somber dm
Stormhamer, m. groote hamer, bij het florincheval; van hier: Hij is met zijn paard
loopen gebruikelijk, masse trarmes, f.
piton, son cheval s'est abattu sous lui.
Stormhoed, m, koperen of ijzeren helm, tasdortte met Wet hoofd naar beneden, it tompie, gnat (veroucl.) heautne.
ba
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ba la tete la premiere. In het water
eene zachte koking bereid worden zacht
,
koken, etro &mid, e, care cult, e, A pesomber dans l'eau.
tit fin.
Stortgat, 0. gat, waardoor lets lion, trots
par lequel se t ipand q. ch.
Stovend, b, n. fomentatif, lye.
ironing, yr. het ftorten , action do precipi- Stoning, yr. (bij geneeskund.) het 11oven,
ter,, effusion , f. overitorting van geld
daube — in de keuken, action d'auver,
in de kas, (bij het financiewezen,) verse.f:, dtuvement, m.
overloop van gal, Opa. nche- Straal, m. (oulings)pijl, van hier thins : alment, m.
went de bile, tn. —, miskraam, ontijdige
les, wat als een pijl voortgedreven wordt,
fausse-couche.
bevalling , avortement,
als —, van vocht, jet, rejaillissement, m.
Stortkar, vr. in Gelderland, zekere kar voor
—, van licht, rayon, trait de lumMre,
zand , puin , enz. tombereau, m.
m. De ftralen der zon , lee rayons, les rais
Stortplaats, y r. overlaat aan een' molen,
du soleil. Stralen fchieten, werpen, uitversoir (d'un moulin).
lchieten, rayonner,, jeter des rayons , irradier. Verbreicling, uitfchieting der ftralen,
Stortregen, in. geweldige regen, flagregen,
irradiation, f Gezigt—, (in de gezigtk.)
grosse pluie , ondee , lavasse d' eau 7 averse 9f.
rayon visuel. Leer van de breking der
Stortregenen, o. w. (het flortregende, heeft
geflortregen. d), Iterk regenen, .eleuvoir a
lichtftralen, anaclastique; fig. Een van
verse. Her ftorcregent,- 1l pleut a verse.
hoop, tin rayon d'esperance. —, van den
Stortfchotel,
fig. verkwister, prodigue,
blikfem , éclat (de la fbudre); zie Blikfemdepenster.
ftraal. —, (in de wiskunde ,) eene regte
Stortvat, 0. fchotel, die onder lets wordt gelijn, die nit het middelpunt van eenen
plaatst, um het geflone op te vangen, sounaar deszelfs omtrek getrokken wordt,
coupe qui repoit ce qui se repand , —
rayon.
(bu de fcheik.) ontvanger, recipient.
Straalbloem, vr. (in de kruidk.) fleur radicle.
Stortwi4n , m. die onder het aftappen in een Straalbreking, y r. breking der lichtftralen
vloot;e loops, lekwijn, baquetut es , f. pl.
refraction, f. transmission, changement de
Stotterbaard, in. en yr. zie Stamelaar, Sradirection qui se fait dans un rayon de Inmelaarfter.
miere, lorsqu'il passe obliquement par des
Stotteren, o.
(ik flotterde, heb geflotdiffirents, m. Eene — veroorza, terd ,) hakkelen , ftamelen of Itameren , bekend , refringent, e, refractif, ive.
gayer, (in het lezen,) fain. dnionner. —, Straalkroon, vr. (op eenen gedenkpenning)
b. w. itotterend. fpreken , parlor en begayant.
couronne radiee.
Stortering, y r. het flortei en , flamelen, action Straalswijze, bijw. bij wijze van ftralen, als:
de begayer, f. begaientent (in de geneesk.)
Het bloed liep uit de wonde, (het bloed
pseilisme,m. (in het lezen ;)anennement ,m.
ftraalde uit de wonde 5 ) le sang coulait avec
Stout, b. n. koen, driest, moedig, onverviolence de la blessure. —, in den vorm van
faagd, audacieux , ease, hardi, e, hasareenen lichtftraal of van lichtftralen, en forme
dieux , sc, intrepide, osd, e temeraire ,
de rayons, en rayons. — gefchikr, radii, e.
entreprenant , e. — maken, ennardir. Stou- Straaltje, o. verkl. vs. van itraal, petit rayon;
ter waken, renhardir. —, van kinderen ,
fig. (in den gemeenz. fpreektr.) van vochongehoorzaam, mechant, e,
ten, een weiuig, an pen , un filet. Een —,
volontai e , desobeiss ant , e; fan). mievre.
fcheutle azijn, un filet de vinaigre, un peso
onbefchaarnd , insolent , e, impudent,
de vinaigre.
e, hardi, e, effionte, e. Eene Route taal Straalwormen, m. nieerv. radi4res.
voeren, parler librement. Deze fchrijver Straam; zie Striem.
fchrijft cet auteur a la plume haidie. Straat, yr. in eene ftad of dorp, breed pad,
Stoute beelden, des figures hardies, f. pl.
dat aan weerskanten door tie voorzijde der
Stoutelijk, bijw. onbefchroomd, hardiment,
huizen afgeperkt is , rue. Deze kamer tiet op
audacieusement, resolument , efftentement,
de — nit, cette chambre donne sur la rue.
insolemment.
Op de —, dans la rue. — zonder uitgang,
Stouthartig, b. n. onverfchrokken , moedig,
blinde
cul de sac, m. impasse. Op de
Nardi, e, courageux , ease, assure, e, in, op — loopen, courir les rues; fpr. w.
trepide , dsolu , e, determine, e. —, bijw.
Beene ftraten voor flegen kennen , (geen onhardiment , courageusement , etc.
derfcheid weten te maken 7 ) ne faire aucune
Stouthartigheid, vr. on -verfchrokkenheici, ondistinction depersonnes ; fig. Zeangte, pas,
verfaagdheid, hardiesse , intrepid/te, f. coudetroit, m. De — van Gibraltar, le detroit
rage, m.
de Gibraltar. De — Davis, le detroit de Davis.
Stouthartiglijk, bijw. zie Stouthartig.
Straatarbeider, m. iemand , die in de ftraat
Stoutheid, Stoutigheid, vr. koenheid, audaarbeidt, homme qui travaille dans la rue.
ce, hardiesse , f. courage , m. into e'pidite.
- 5 fjouwer, kruijer, crocheteur, brouet, moedwilligheid, onbefchaamdheid , intour,, porte-faix . m.
solence, impudence, effronterie, (van kin- Straatdeun , gemeen liedje, flraatliedje ,
deren,) mechanchea , ddsobassance ,
vaudeville (qu'on chants dans les rues), in.
vrerie ou miêvretd.
chanson triviale , f.
Stoutigheid, y r. zie Stoutheid.
Straatdeur, yr. deur, welke aan de ftraat is,
Stoutmoedig; zie Stouthartig.
porte qui donne sur la rue, porte de devant.
Stoutmoedigheid; zie Stouthartigheid.
Straatgeld, o. belasting, welke men voort het
Stoutmoediglijk ; zie Stouthartig, ,bijw.
onderboud der firaten moet geven, impdt
Stouwen, b. w. (ik ftouwde, heb geftouwd),
pour Pentretien des rues , tn.
zie Stuwen.
Straatgerucht, o. gerucht op ftraat, bruit qua
Stoven, b. w. (ik ftoofde, heb geftoofd),
se rdpand dans les rues, maken, (gedoor middel eerier gematigde warmte koesruche op ftraat maken,) faire du bruit dans
teren 5 (bij geneesk.) , fomenter, ichaufles rues crier dans les rues.
fer par des fomentation. —, van fpijzen , Straatgefpuis, 0. gemeen yolk, eat men gedoor eene zachte koking bereiden, itumeenlijk op ftraat vindt bas people,
ver, mire a petit feu. — 2 o. w. door
canaille, racaille, f
Zzz4
Straat-
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Straathamer, hamer, waarvan de ftraat- Straatweg ,
beftrate of geplaveide weg,
decintroir,
grelet,
iteenweg, chemin pave.
makers zich bedienen ,
Straf, b. n, flreng, geftreng, severe, rigors.
marteau a deux pannes, tn.
reux, ease, austere, rigide. Een itratfe,
hock van de flraat, coin de
Straathoek,
firenge regter un juge rigoureux. Onze
la rue.
Straathoer, yr. gemeene hoer, die op ftraat
meester was zeer
notre maitre fut biers
rigide.
behandelt ztjne leerlingen ftraf,
loopt , coureuse , garce , raccrocheuse ,
gouine,gourgandine,prostitude , barbeteuse.
fireng, it rudoye ses disciples. Een — weStraatje , o. verkl. w. van ftraat, kleine ftraat,
zen; een norsch, gelaat, une mine austere, severe; un air rebarbatif. Straffe,
ruelle, f. zonder uitgang, impasse, f:
(ilerke en firenge) taal, (harde woorden,)
cul de sac, m.
des paroles dares, fi Eene firaffe zedeStraatjongen, gemeene jorigen, welke geleer, (eene gefirenge zedeleer,) une morale
woonlijk op ftraat loopt en allerlei baldadigaustere. Straffe win, (wrange win) du vin
heden uitvoert , polisson, m.
apre, astringent on rude.
Straatliedje , o. gemeen liedje ; zie Straatdeun.
Straatlooper, m. iemand, die gefladig langs Straf, yr. firenge vergelding voor bedreven
kwaad, punition, peine, f, chatiment, supde flraat flentert , ftraataijper, batteur de
plice, tn. Zich de bij de wet hepaalcie —
pave.
op den hats halen, encoutir la pesne portee
Straatloopfler,, yr. meisje of vrouw van eenen
par la loi. Een geringe misflag verdient
verdacbten naam, die gefladig op ftraat
geene zoo zware
une [auto legere
loopt, coureuse.
Straatmadelief, vr. Straatmadeliefje , o. klein
Write pas une si grande penitence on punition. Hij verdient omdat hij gelogen
kind, dat gaarne op ftraat of ten minfle buiheeft, sl mitzte penitence pour avoir nie.
ten het huts is, petit enfant qui aime
Op ftraffe, sous peine, h peine, sur peine.
titre dans les rues ou hors de la maison, en.
Tot — , pour penitence. Op ftraffe des doods ,
iemand , wiens beroep is , de
Straatmaker,
sous peine de vie. Tot owe —, pour vous
flraten te maken of te herftellen , paveur.
punir, pour penitence, en penitence, pour
Straatmakerswerk , o. pavage, m.
punition. Eene — opleggen , infliger une
Straatpikker m. foort van houweel der flraatpeine. De firaffen der hel , les supplices eternels.
makers, pioche de paveur, f.
Straatpraatje, o. lets, dat op flraat verteld Straf baar, b. n. firaf verdienende, firafwaardig , punissable, condamnable , reprehenwordt, bruit de viole, bruit vulgaire ,m.
itruikroover, brigand, vosible , blamable , reprochable, — , bijw.
Straatroov-er,
d'une maniere punissable. Straf bare , berisleur de grand chemin.
pelij ke daad, demdrite, in. Waarin ligt het
Straatrooverij , yr. het rooven op de groote
that bare van deze daau ? oh est le demerits
wegen , volerie sur les grands chemins, f.
de cette action?
brigandage, m. Van — Ieven, zich aan —
fchuldig maken, voter sur les grands che- Srafbaarheid , yr. qualite par laquelle une
tion est reprehensible.
mins , brigander.
Straatrumoer,, o. rutnoer op ftraat, rumeur Strafdag, m. dag, waarop cone firafoefening
plaar.s heeft, jour d'execution, jour du
publique, qui se fait dans les rues, f.
jugement.
Straatfchans, yr. verfchanfing op ltraat, barriStraffe; zie Straf, vr..
cade; zie Verfperring.
Straatfchenden , o. w. enkel in de onbep. wijs Straffelijk , bijw. averement
rigidement,
rigoureusement.
gebruikelijk , commettre des violences dans
lee rues, insulter en pleine rue.
Stratieloos, b. n. zonder te worden gefiraft,
degene , die zich aan flraatStraatfchender,,
impuni , e, quitte de peine, exempt, e, de
pesne. , bijw. sans etre puni , e, impufchenderij fchuldig maakt, celui qui viole la
tranquillite publique, qui commet des violennement.
ces dans lee rues , perturbateur du t epos Straffeloosheid, yr. het islet gefiraft worden,
impunite.
public.
Straatfchenderij , yr. violence qui se comtnet Straffen , b. w. (ik itrafte, heb gefiraft) , iemand eenige itraf doen ondergaan, punir,
dans lee rues.
Straatflijpen , o. w. (enkel in de onbep. wijs
infiiger one "eine a q. q. , charier. Men
gebruikelijk ,) op ftraat loopen, battre le
inoet dezen jongen voor, over, zijne luiheid
, it fans punir ce garcon de sa paresse.
pave, faineanter.
Straatflijper, m. firaatlooper,, batteur de paIemand aan den lijve (iemand eene ligchamelijke ftraf doen ondergaan , ) punir
ve, faineant.
q. q. corporellement. Ik heb die kind met
Straacflijping, yr. het ftraatflijpen , action de
de roede geftraft, gekastijd, j'ai donne le
battre le pave, fainiantise.
firaatmakers-flamper, hie ,
fouet a cet enfant. lemand met den docd
Straatftamper ,
demoiselle, f:
, (iemand de cloodfiraf doen ondergaan,)
punir q. q. de mart, le supplicier. Men heat
Straatfteen, m. fteen, waarmedc ftraten worden geplaveid , caillou , tn. ou brique qui
drie mooidenaars met den dood geftraft , on
sect a paver les rues, f. pave , en.
a supplicie trois assassins. Iemand wegens
Straattaal, yr. gemeene taal, langage de la
of voor zijne misdaden
punir q. q. tie
langage des halles, m.
ses crimes. lemand in de beurs
(iemand
Straatvaarder, m. zeeman of fchip, dat naar
eene geldboete doen betalen,) mettre q. q.
eene ftraat, inzonderheid naar die van Gia l'amerde. Met het zwaard (iemand
bralter of naar de flraat Davis, enz. vaart,
het hoofd afflian, trancher la tote a q. q.
navire ou capitaine qui passe un detroit,
Den tienden man tilt een regiment ftraffen ,
capitaine de vaisseau ou vaisseau qui nadecimer on regiment. —, befchamen, fairs
vigue vers le detroit de Gibraltar on vers
honte a.
celui de Davis, etc.
Straffer, m. degene, welke ftraft, celui qui
Straatvarken, o. varken dat op ftaat loopt,
punit, etc. zie Straffen.
cochon qui court dans les rues , m. fig. Straffing, yr. het ftraffen, action tie punir,
etc. zie Straffem
itraathoer; zie (lit word.
Strati.
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cute, radiant , e. De zon is een , flraStrafheid, yr. flrengheid, fcherphei,l, sivelen van zich werpend ligchaam , le soled est
' ite , rigueur, rigidité austerite , (van
woorden) gefirengheid, hardigheid, rudestin coops radieux, en bij barest ondergang,
stn coops rayonnant. Radiant , e, zegt men
se, (van min,) wrangheid, apretd.
van ltgcliatnen die bun heist, hunnen . glans
Stratoefening, vr. volvoering der opgelegde
flraf, execution (d'une [eine infligee.) De
van een ander ligchaam ontvangcn ; zie ook
Schitterend.
— werd uitgefteld , l'executien fut di.bretee ;
zie Regtspleging.
Stralenkroon, y r. glorie om het anngezigt der
heiltgen, gloire, f., limbo, nimbe ,m.
Stiafopleggend, b. n. (bij regtsg.) penal, e;
flialenkrans, aureole.
zie Stratwetboek.
Strafplaats, yr. plaats , waar de firafoefening Stralenvornng , b. n. (in de kruidk.) —e blaado
gefchiedt , lieu d'execution, de supplice, m.
jcs, des folioles rayonnantes.
Suaffchuldtg , b. n. firaf verdienende, cou- Strafing, vr. het firalen, action de rayonner,
pable, ermine/, le,
. (weinig gebr.) rayonnement , —,
fuitfelaieting
van de firalen der zoo, la rao
Sttaf fchuldigheid, yr. qualite par laguelleune
personne est coupable.

diation du soleil.

onbu'gzaatn , raide,
Stram, b. n.
Straftooneel, o. fchavot, &Jutland, tn.
it a lee
&ourdi , e. Zune beenen zip
Stiafuur, o. uur, in hetwelk eene firafoefeclot, (een flat, dat
jambes raides. Een
ning plaats heeft, heure a laquelle tine pu.
moeijelijk geopend ban worden,) tine servision dolt eti e infligee , heure du supplice, f.
ruse dijicile a ouvrir. bijw. raidement.
Strafvaardig , b. 11 gereed om te firaffen ,
Stramheid, yr. flrammigheid, flijfheid, onprét, e, apunir.
buigzaamheid, raideur,f. engourdissement, m.
Strafvorderend, b, n. zie Strafopleggend.
Strafvrij, b. n. vrij van firaf, exempt, e, de Stramijn, o. zekere ftof ; zie Stamijn.
Strammighdid, y r. zie Stramheid.
punition.
Strafwaardig, b. n. flraf verdienende, coupa- Strand, 0. rand of boord van een land langs
eene zee of een meer,, oever,, s ivage , m. rive,
ble, criminel , le. lets —s doen, demeriZand—, dat flechts met zeer hoog water. lk heb niets ftrafwaardigs tegen u beter ondervloeit, (zeew.) plage , f. ,
gaan , je n'at point demerité aupres de
zandige oever,, grove, zie verder Oever.
vous. bijw. criminellement d'une maLangs het —, het — langs, le long du riniet e et iminelle.
vage. Langs het — varen, het — langs
Strafwaardighetd, yr. gualite par laquelle tine
varen, atoyer. Op — loopen , echouer;
personne on une chose est punissable.
zie Stranden. Krijt— , fteile kust , faStrafwet, yr. fitaffende wet, loi penale.
So• afwetboek o. bock hetwelk de firafwetten
laise , f.
Strandbewoner, tn. iemand, die aan het firand
bevat, code penal, fot
woont,
riverain.
Strafzwaarcl , o. zwaard , van eenen beul, waarmede miscladigers worden geftraft, glaive, Strandcltef,, m. iemand die gefirand goedfleelt,

1.

on. (de la justice).

vagant.

Strak , b. n. gefpannen, fiijf aangehaald, ten- Stranden, o. w. (ik flrandde, ben gefirand),
op firand loopen, op het ilrand vastraken,
, e, raide ou raide. Pit touw is met —
echouer. Het fchip ftrandde op eene zandgenoeg, cette corde n'est pas assez raide.
bank , le vaisseau &bona sot stn Banc de
fireng , gefireng ; zie Straf in dezen zin.
sable. Een geflrand fchip weder vlot maIernand houden, (iemand kort houden ,)
ken, (een fchip van firand halen,) dechouer
tenir q. q. de court , tenir la bride haute 4
tin navire , retnettre 4 flat stn vaisseau
g. q. Iemand
aanzien , regatder q. q.
&hone.
—, op firand geworpen worden;
fixement.
bijw. zie Straks.
doch enkel gebruikelijk in het verl. deelw.,
Stramheid, yr. toettand, van jets Bat flerk geals : Gefirande goederen , (fliandvonden)
fpannen is, raidcur. ftrafheid, flrengvarech, m. epaves, f. pl. ; fig. mislukken,
heid, gefirengheid, severite , rigueur,
, austeo ite , rudesse.

echouer.

Strakjes, bijw. flraks, firak, aanflonds, onvcr- Strandgoed , o. al wat de zee opwerpt , lagan, m.
wiild ; zie Straks.
Straks, bijw. firakjes, firak, aanflonds, on- Strandnaring, m. baring, die aan bet firand
wordt gevangen , hareng péche pies de la ate.
verwind, oogenblikkelijk, bientilt, tout
l'heu,e, dans pen, d'abord, a l'instant, Strandheer,, heer of eigenaar van het firandregt, seigneur tiverain , seigneur qui a
aussiat. —, zoo even, tout a Pheure ,
Brost d'epave, de rivage, de varech, etc.
dans l'instant, fralchement. Hij is — binzie Strandregt.
nen gekomen, it v fent d'entrer dans l'instant.
Stralen, o. w. (ik firaalde, heb geflraald), Stranding, yr. het firanden, ichouement, m.
als een firaal uitloopen, ftraalswijze unloo- Strandket, m. keifleentje, oat aan het strand
wordt gevonden, gales, m.
pen , couler avec violence. Het bloed ftraalde nit de wonde, le sang coulait avec vio- Strandkrab, yr. krab, die zich aan het firand
ophoudt , ctabe qui vit Ines de la elite.
lence de la blessure. —, van het licht, of
van lichtgevende voorwerpen, firalen fchie- Strandlooper, m. werkman aan het firand
homme
qui court ou qui ttavaille le long du
ten, rayonner, (larder des rayons, jeter des
rayons, luire. De zon begirt hare — op
rivage. — , zekere vogel , glareole,f: tringla,
171. - fleendraaijer, (in de oat. gelch.)tourde kruinen der bergen te fchieten, le soleii

ne pies re. tn. —, ftranddief; zie dit woord.
commenced rayonner stir les times des montagnes; fig. Het flraalt ieder in de oogen, Strandregt, o. regt om geflrancie goederen te
naasten, droit d'epave , droit
(het is voor ieder duidelijk ,) cela saute
,varech
droit de bt is et naufrage.
aux yeux, chacun le volt. De bliajdfchap
droit de riflraalt baar nit de oogen, (de blijdfchap is
vage, m.
walvischvanger, pecheur de
in hare oogen te lezeu,) la joie parait sur Strandfnijcler,
baleine.
son visage.
Stralend, tegenw. deelw. zie Stralen. —, b. Strandvisch, tn. visch, die zich bij het firand
ophoudt, poisson de rive.
D. firalen werpend, rayonnant, e , radieux ,
zza5
Strand-
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Strandvogel,
vogel, die zich op het arand
ophoudt, oiseau de ravage.
Strandvond , m. meerv. ftrandvonden, varech,
m. dpaves, f pl.
Strang, o. zeeboezem en deszelfs ftrand, in
dezen zin verouderd ; van hier : Oevers van
eene golf, cotes d'un golfe, f pl.
Strang , yr. ftreng , fireen ; zie het meer gebruikelijke Streng.
Strange, o. zie Strang, o.
Straten, b. w.
itraatte, heb geftraat),
vloeren, plavetjen, paver.
Streed, verl. t. van Strijden.
Streek, veil. t. van Strijken.
Streek, yr. het ftrijken, de daad van fIrijken ,
coup, m. Toen hij eenige fireken op de
viool gedaau had, ayant fait quelques coups
d'archet.—, flreep, lijn , ligne, raie. Eene
— met de pen, tin trait de plume. Eene
— met een penfeel, un coup de pinceau.
— met het meetfnoer, rameneret, Eene
— door iets halen, (uitfchrappen ,) effacer,
rayer, biffer, barrer, canceler; fig. Eene
— door remands rekening halen , (iemand
dezelve kwijtfchelden,) zie Kwijtfchelden ;
(te leur ftellen , ) (romper q. q. dans ses
esperances, desappointer q. q., tromper Pattente de q. q. Er loopt eene — door, (zegc
men van iemand die niet regt bij zijn ver(land is) it a on coup de hache , it a le timbre
een 3afle deel. van het kompas , trait,
rhumb ou iamb de vent, no. , pointe de cornpas de mer , sire de vent, pointe de boussole. Eene — hooger of lager zeilen , augenenter ou diminuer d'un point ; van hier :
Doers, cou p s, M. course, f. sillage, chem. rouse. Eene kwade nemen,
(verkeerd zeilen ,) faire fausse route. Het
semen van eene kwade —, la manoeuvre
tortue. Van — verancleren (anders zeilen,)
reprendre les amuses en l'autre bond. Dezelfde houden , (zeilen als te voren ,)
courir tame bord. Geene — houden (ge&rig van iftreek veranderen ,) vaciller, varier. — houden , tenir la route; fig. (op
den goeden weg blijven,) rester dans le bon
chemist. De regte
, le chemin le plus
droit. Hij is nog vier op , (hij is nog
niet regt aan den gang ,) it n'est pas encore
en train. Hij is niet op —, hij is van —
(hij is ongefield,) it est indispose. —, gedeelte lands, contree , f. canton, quartier,,
M plage, f. environs, m. pl. In onze ftreken , dans nos environs. Eene — huizen,
(een gehucht, eene buurtfchap ,) un hameau. luchtftreek , zone, f. climat, m.
Zee—, parage. De zee is in deze fireken
zeer onfinimig, la mer est tras orageuse dans
ces parages.
Streektafel, vr. (in de fcheepvaart) table
loxodromique.,
Streektafelbroek, o. (in de fcheepvaart ,) routier,, tn.
Streelen, b. w. (ik flreelde, heb geflreeld,
roskammen, (veroud.) etriller.
Streelen, b. w. (ik ftreelde, heb geftreeld),
zachtjes firiiken, caresser , flatter de la
main, passer doucement la main par-dessus
q. ch. Een paard (hetzelve zachtjes
met de hand firijken,) flatter un clieval de la
main. De honden —, lief kozen, aanfporen ,
(bij lagers) rebaudir. Den vloer —, het zand,
dat daarop ligt, met eenen bezem , zachtjes
effen ftrijken , balayer doucement ; fig.
vleijen , vermaken , lief kozen , caresser ,
flatter, cajoler , amadouer. Dat iireelt
ijne zinuen cola flatte ses Yens. lemands
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elgenliefde — flatter l'amoto propre do q.
q.; zie ook Kittelen, Troetelen.
Streeter, m. fig. vleljer, flikfiooijer, flatteur,
cajoleur.
Streeling, yr. het fireelen, caress°, flatterie,
action de caresser, de flatter.
Streelfel, o. hetgene fireelt, ce qui flatte, vs.
flatterie , f.
Streelfter, yr. fig. vleifler, flikflooifter,, flattense, cajoleuse.
Streem, m. (ee) 4treep , zoo als door eenen
zweepflag verwekt wordt; zie Striem.
Streep , vr. ftreng garen 5 echeveau, m. Twee
firenen garen , deux Ocheveaux de fil, tn. pl.
Streep , vr. (e) eigenlijk een reep van het
eene of andere ding; in het gebruik hetgene
daarnaar gels.) kt , ftreep , ligne, raie,f. Stof
met itrepen , (geftreepte flof,) ftreepjesgoed , itoffe rayee. Bonte ftrepen, in fervetgoed , liteaux, no, pl. Strepen , kringen op
fchelpen , fascies, f. pl. — met de pen op
de kant eener rekening , waardoor men eenige
posten bij elkander neemt omhaling , (in den
kooph.) accolade. Strepen in het hoot, cots.
ches ligneuses. —en ,die onafgefchoren op Let
laken blij ven zitten, (bij droogfcheerders of
lakenb.) ecriteaux, m. pl. Eene — door
door iets halen , rayer, buffer ; zie Doorfirepen ; fig. Ergens eene — doorhalen,
(niet meer op iets rekenen,) rayer q. ch.
de ses papiers , ne plus compter sur q. ch.
Er loopt eene — door, (er loopt eene
flreek door ,) zie Streek in dozen zin. —,
welke mess door woorden in een gefchrift
haalt, en onder een wuord ; ook — op
hout , waar het moet worden doorgezaagd,
barre.
Streepje , 0. verkl. w. van Streep. inzondern. itreep op cone flof, raft (sur une
etoffe), f. van hier: Geftreepte Itof, etoffe
(het is eene
rayde, f. Het is een mooi
fraai geftreepte flof,) c'est une dtoffe Nett
je pre.
rayde. Ik hood meer van een
fere une itoffe rayie.
Streepjesgoed , o. geftreepte itof, fireepje,
etoffe rayie , f.
Streepswijze, b. n. en bijw. gefireept, met
ilrepen , raye, e, maken, verwen, enz.
rayer.
Strek , b. w. flijf gefpannen, flrak, tenth', e,
raider zie Strak in dezen zin.
Strekkelijk, b. n. voordeelig in het gebruik,
profitable, utile.
Strekken, b. w. (ik flrekte, heb geftrekt),
rekken , uitrekken , tendre, etendre; zie
Rekken. o, w. zich uitfirekken, uitgerekt worden , om eene rigting to verkrij.
gen , die ergens op uitloopt , en zeker eindoogmerk bereikt, s'etendre, aller; fig. dienen , servir de, etre utile on propre a; zie
voordeeligin
i het gebruik
Verflrekken.
zijn , etre profitable, titre utile. Dit brood
firekt niet, (dit brood is onvoordeeling in
het gebruik,) ce pain n'est pas profitable.
Het geld firekt bij hem niet ver, (hid verfpilt zijn geld in korten tijd,) sl de'pense
son argent en pets de temps.
Strekking, yr. het fieekken, action de tendre,
d'etendre; zie Strekken. , inzonderh. voordeeligheid in het gebruik , profit, m.
rigting , neiging, naar zeker oogmerk, tendance, f. but m. Dat heeft eene — tot
vrede, (dat firekt om den vrede tot liana
to brengen,) cela tend a la paix.
Strekmes, o. der vergulders, avivoir, m.
(ik ftremde, ben geftremd),
Stremmen o.
ftollen , fiiji worden , se Eager, se caller,
sc
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held, la trap grand° severite est tone ernst caagttler. Doen , figer, geler,
congeler,, coaguler. De koude doet het waante. Met — handelen , (ftrengelijk te
ter — , le [raid gels reau. —, b. w. doen
werk gaan ,) proader a la rigueur. Hij beflollen, coaguler, filter, faire prenhandelt zijne fcholieren met to groote —,
dre; van hier; Geitrennie melk, (dik geii tf aite ses &oilers avec trop tie rigueur.
wordene melk , ) du laic caille, pris ou
Eene wet met de uiterfte — in acht nemen , observer une loi avec UM extreme risound, du caald ; zie Stollen; fig. ituiten,
gidite. De — zijner zeden, la rigzdite de
r
belemmeren, beletten, verhinderen, arseses moeuf s ; zie Geftrengheid. De , fcherpte , empecher, retenir, tnettre obstacle h.
beteugelen, des lois represWetten die
heid der koude, la figueur,, riiprete , du
;told.
sives Een rad of wiel ('een rad doen
Ilepen, door het vast te binden, in het af- Strepel, m. in fommige flreken voor ilrook,
loopen van eenen berg, enz.) enrayer une
bande,
roue. Den loop van het geregt —, (den Strepen , b. w. (ik ftreepte, heb geftreept),
met ftrepen maken, rayer; van hier : Geloop van het geregt verhinderen ,) empecher
le cours de la justice.
flreepte ftof, fireepjesgoed. , ftrepen op
jets trekken, titer oft :lacer des lignes sur,
Stremming, vr. het ftremmen, de ffolling ,
rayer. — , geefelen , donner le fouct 4 , foucaillement, figement, tn. coagulation , f.;
etter; fig. cloorftrijken , doorhaien, laver
fig. verhindering, beletfel
empêchement ,
obstacle, 211.
itilltand, (in den kooph.)
la tete a q. q., donner fine forte repfimande
stagnation. —, (bij de fcheik.) verdikking,
q. q. etc.
Streven, 0.
(ik flreefde, heb geftreefd),
fixation.
Stretnfel , o. hetgene , waarmede men melk doet
krachten infpannen, zich beijveren , om hinftremmen, presuf e, f. zie Leb.
dernisfen door te worilelen, s'efforcer,
Streng, b. n. eigenlijk fluf aangehaald, doch
cher,, faire des e fforts pour venir a bout de
in dezen zin thans batten gebritik ; fig.
q. ch. Naar jets —, (lets trachten te vernaauwgezet, firikt , flipt, austere, raide ,
werven,) tendre a q. ch., aspirer a q. ch.,
rigide. Lea regter, ten juge austere,
pretendre a q. ch., ambitionner q. ch., conrade, rigide, severe, rigoureux. Een —
fir apris q. ch. Naar de volmaaktheid —,
leven leinen , (ftrengelijk leven , ) metier one
de voltnaaktheid pogen te naderen ,) tendre
vie austere. Eene ftrenge , harde ftraf,, one pua la perfection. Te boven —, (door zijne
tfition severe. Eene —e koude , un froid rude,
pogingen te boven gaan ,) zich ergens bodpre. tegen iem and zijn , (harde maatregeven verheffen, sot passer, s'elever au-dessus
len tegen hem gebruiken,)) agir avec rigueur
de, passer; zie Overtreffen.
contre, q. q.; Strenge zedemeester, rigo- Streving, yr. het ftreven, action de s'efforcer ,
riste. Spr. w. Strenge beeren regeren zelf. effott, m.
den lang , (wanneer men al te ftreng is, Stribbelaar, m. degene, die geftadig flribbelt,
worth men fpoedig tot last,) la tropgrande
querelleur, chicaneur, chfcanier.
severite n'est de duree;
bijw. met ge- Stribbelaariter , y r. zij , die aanhoudend ftribfirengheid, firengelijk , austerement, rigoubelt , querelleuse, chicanes-e, chicaniere.
reusement, rigidement, severement.
ftraf- Stribbelen, 0. W. (ik ftribbelde, heb geftribfen, punir rigoureusement.
beld), zich tegen lets aankanten , se quoStreng, vr. eene flijf zamengedraaide, en in
reller, chicaner, disputer, contester, incest
een gevlocbtene koord, cordon, van eenen
gebruikelijk in : Tegenftribbelen.
kabel, touron ou toron , m.; zie SLreen. Stribbelig, b. n. geueigd tot flribbelen, querEen touw van drie ftrengen, tine corde
relleur, euse, chicaneux, euse.
a trois cordons. Een kabel van drie firen- Stribbeligheid, y r. aard van eenen ftribbelaar,
gen, un able a trois tourons; van bier :
caractete d'un chicanier,
trekreep van een paard , reep , trait, in. Sribbeling, yr. Let ftribbelen , moeijelijkheid,
leireep, longe; fig. Zijne — vastonaangenaamheid , querelle , contestation,
houden , (niet toegev,en, flandvastig zijn,
dispute, chicaneric. Wat gaan al die dribvolhouden , doorzetten ,) ne pas ceder, tenir
belingen mij aan? (wat heb ik met al die
ferme, ne pas demordre. Elk trekt aan zijne
harrewarrijen te maken?) qu'est ce quo toe—, (elk handhaaft zijn begrip, ) chacun
tes ces disputes me regardent?
defend son sentiment; van hier : Aanhang, Striem , vr. ftreep , rase. flreep, welke
Marti, tn. ca le, f: —, van garen, flreen,
door een' zweepflag, eene geefeling, enz.
icheveau, tn. b rie ftrengen garen, trois
op iemands ligchaam verwekt worth, marOcheveaux de fil. Twee itrengen zijde
que (d'un coup de fouet, etc.), meurtrissure.
deux icheveaux de soie.
Men ziet er nog de ftriemen van op zijnen
Strengel, m. tresse, f.
rug, on en voit encore les marques sur,sor;
Strengelen, b. w. (ik flrengelde, heb geftrendos ; fig. flag, coup, m.
geld) , ftrengswijze zamendraaijen, vlech- Strijd, m. gevech.t , combat, m, bataille, f.;
ten, tresser, natter, entrelacer.
oneenigheid, twist, querelle, dispute,
Strengelijk , bijw. op eene ftreuge wijze,
f: different, m. contestation, f. demeli, deftreng, hard; zie Geftreng, Streng, bijw.
bat, m.
worfteling, lutte, f ; zie ook.
Strengeling, yr. het itrengelen, action de tresGevecht, Worfteling. gemoedsonrust,
set-, de natter, etc. f., entrelacement, m.
inquietude d'esprit, f.; van hier : — van iets
Strengen , b. w. (ik ftrengde , heb geitrengd),
hebben, (met begeerte op eene ongeregelde
ftij aanhalen, tendre. —, tot ftrengen mawijze naar jets bezield wezen ,) convoiter
ken , mettre en echeveaux. —, met eene
q. ch., le desirer avec ardeur. tegen iets
ftreng vastbinden, tier, lacer. Het kind is
hebben, (eenen afkeer van iets hebben ,)
geftrengd, (het is met de navelfireng omavoir une aversion pour q. ch. Om —, (om
wonden,) l'enfant est entourd du cordon
het best,) a Penvi, a qui mieux, a qui
ombilical.
l'emportera.
Strengheid , yr. severite, rigueur, rigidite , Strijdbaan , vr. plaits , waar n:en flrijdt , ftrijdausterite. Hid ftraft hen met —, it les puperk, lice, arene, carriere; zie Strijdperk.
nit avec siventd, Pu te groote , is wreed- Strijdbaar, b. is. gerchikt tot itriiden propro
an
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an combat , capable de combattre , capable Stri4kelings, bijw. rakelings, even rakende of
bijna rakende, en glissant.
de porter les armes; zie Weerbaar. Duizend
Itrijdbare manners, mille hotlines en itat de Strijken, b. w. (ik flreek, heb geftreken),
door ltrijken afhalen , als : Geld naar zich
porter les armes, m. zie Stnider. —,
—, (in de beurs iteken ,) embourser de Parmoedig, dapper, oorlogzuchtig, belliqueux,
vise, guerrier , ere , brave, courageux,
gent, tirer a soi l'argent quo Pon a compti.
De broek —, (de broek afftrijken,) mettre
euse. Een — yolk, un peuple guerrier.
bas sa culotte. De zeilen (fcheepsw.)
Scrijdbaarheid, yr. hoedanigheid van firudbaar te
(de zeilen neerlaten, ) amener, baisser ou caier
zijn, qualitd guerriere , valeur,, f courage
les voiles. De marszeilen op den rand —,
vaillance , bravoure, f.
arnener lee huniers sur le ton du met. Een
Stinjdbijl, yr. hache d'armes; — der Amazofchip doen
nen , bipenne.
faire amener un vaisseau.
Een (long op het dek
(ik fireed, heb gefireden),
Strijden, o.
&passer un nods
de hune. Schieltjk
vechten , combattre, se battre , en venir aux
amener en paquet.
Stadig aan
amener en douceur. Met de
mains, militer. Voor de vrijheid (daarriemen scier. Strijk fiuurboord, haat
your vechten ,) combattre pour la libel id ;
op bakboord, scie tribord , avant babord.
fig. twisten , kibbelen, harrewarren , dispuDe vlag —, (de vlag innemen ,) amener ou
ter sur q. ch. , contester q. ch., dibattre q.
baisser le pavilion , mettre pavilion bas ; fig.
ch., e
' tre en dispute sur q. ch. Hij ftrijdt er

er tegen (hij ontkent het , fpreekt het tetegen iets woren ,) if le contredit.

fl elen , lutter. Tegen zijne begeerlijkheden

(dezelve pogen te overwinuen,) lutter
contre ses passions. —, niet overeenkomen ,
ilrijdig met iets zijn, étre contraire dtre

oppose, e, , rdpugner, a, choquer q. ch.

Dat ftrijdc tegen het gezond verttand, (dat
is onbeflaanbaar met het gezond veritand,)

cela choque ou heurte la raison, cela ripugIle au bon sens. Dit bewijs doze grond
firijdt , pleit tegen hem, cette raison milite
contre lui. Dat ftrijdt tegen de ilaatsregeling , (dat is er firijdig mede 2 ) cela est
contraire a la constitution.

Strijdend, tegenw. deelw. zie Strijden. —, b.
n. zie Strijdig. inzond. in: De ftrijdende
kerk , Pdglise militant°.
Strijder, m. krijgsman, combattant, guerrier,
champion. , twister, kibbelaar,, dispiiteur, querelieur.

Strijdhamer, m. marteau d'armes,
Strijdig, b. n. niet overeenfternmende , contraire, oppose , e, contradictoire. Dat is
— met Gods wet, (dat komt niet overeen
met Gods wet,) cela est contraire 4 la loi
de Dieu. Strijdige gevoelens (tegenovergeflelde gevoelens ,) des opinions contraires,
j : pl. — met het regt, onwettig, attentatoire. bijw. Strijdiglijk , d'une maniere
contradictoire, d'une maniere opposde, avec
contraridtd , au contraire.

Strijdigheid, yr. het firijdig zijn , contraridtd,
cents adiction ; zie Tegenflrijdigheid.
Strijdiglsjk, bijw. ftrsjdig, op eene firijdige
wijze ; zie Strijdig, bijw.
Strijdkolf, m. kolf, waarvan men zich in den
ittljd bediende, masse d'armes, massue, f.
Strijdperk, o. firijdbaan, lice, arene, car?sate, f: Met iemand in het — treden,
(met iemand den firijd aanvangen ,) entrer
dans la lice avec q. q.; fig. entrer en lice,
descendre dans Paretic ou stir Parene.

De vlag voor iemand (your iemand (Fader doen ,) cider a q. q., motto e pavilion
bus devant , q. q. Den mast —, (den mast
neerlaten ,) abaisser —, op eene
flepende wijze wrijven of drukken, passer

ldgerement une chose sur une autre , ou pardecsus une mitre. Iemand met de hand over
het aangezigt —, passer la main sur le visage de q. q. De hand over den baard —,
met de hand over den baard —, passer la main
sur sa barbe. De wind ftrijkt door de fchuur,
le vent parse par la grange; fig. De hand over
het hart —, (de goedheid hebben ,) avoirla
bonti. Hij fireek de hand over het hart en
gaf het mij, it out la bontd de me le donner.

Eene wonde (dezelve zachtkens wrijven ,)fr otter une blessure. Linnen —, (linnen met eon zoogenoemd ftrijkijzer glad
maken 2 ) repasser ou lisser du lingo. De viool —, (op de viool fpelen ,) jouer du
vision. Slecht op de viool fpelen, racier du
violon. Laken —, tuiler du drap. —, over
into heen wrijven , als: Boter op brood —,
itendre du beurre sur du pain. Zalf op eene
pleifter
itendre de Ponguent sur du lingo;
fig. Er is geene zalf aan to (alles is
verloren , er is niets aan te verbeteren 2)
tout est perdu, it n'3, a pas de ressource.—,
Scrijkend bewegen, als: Bijeen ramasser ; fig. Een vonnis —, (een vonnis vetlen , uttfpreken, ) prononcer une sentence.
Met den prijs gaan —, (den prijs behalen,)
remporter le prix. o. w. als : Met de
voeten —, (het cone been achter uit trekken , om te groeten ,) tirer la jambe pour
saluer. Het paard ftrijkt, (het paard flaat
met den eenen voet tegen den anderen,)
le cheval se frotte. Gaan —, (flilletjes heen
gaan, ) s'en tiller, montrer les talons, di.
camper, diguerpir, s'iclipser; fig. fam. als :
Met iets gaan
(hetzelve verkrijgen,)
obtenir ou remporter q. ch. ; fig. Voor
iemand (voor hem onderdoen ,) voor
hem wijken, cider a q. q., mettre pavilion

Slagveld, champ de bataille,
Strijdplaats, yr. ftrijdbaan ; zie Strijdperk.
bas pour q. q.
Strijdfchrift, o. twistfchrift, ouvrage de con- Strijker, m. degene, welke ftrijkt, celui qui
; zie Twisttroverse, derit poldmique,
frotte, etc. frotteur. —, priem, waarop de
fchrift.
(lagers hunne mesfen firiiken, om ze fcherp
Strijdveld, 0. flagyeld, firijdperk; zie Slagveld.
te makers, wetitaal, fusti. — der loodgieStrijdvraag , yr. twistvraag , question conters , plane.
trove, se.
S trijkgeld , o. trekgeld, dat men bij eene openStrijkbloem , yr. (in de plantk.) zeker gewas ,
bare verkooping na zich ftrijkt als men het
espece de camomille.
hoogfle bod gedaan heeft, denier d'enchere
Strijkblok , o. (fchecpsw.) zeker blok, var.
(destine pour le Bernier enchdrisseur;), tn.
lope a onglet f.
Strijkhoek, in. (in den vestingb.), de hook
Strijkbord, o. aan eenen ploeg, Oreille dc
van cen vestingwerk, welke gevormd wordt
— der pottebakkers, attille, f.
charrue,
door cone gordijn (courtine) en eene der
(bij de iakenbereiders) tulle, f:
zijden van cone firijkveer, van Welke men

die
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die gordijn beflrijken ka p , angle du flew Strikken , b. w. (ik ftrikte , heb gearikt), tot
d'un bastion.
eenen ftrik hinclen
toeknoopen, nouer;
Strijkhout, o. hoot, waarmede men eene ko- colleter; als: Gij moet bet lint —, (niet
re nmaat, enz. affirijkt , racloire, (voor
knoopen 2 ) it fact en faire un noeud coozoutmaten ,) tadoire, f: — om de fcheuren
lant. —, in eenen firik vangen, prendro
in de fuikervormen digs te maken , (bij fuiavec tin lacet, prendre au lacet, prendre
kerraf.) esttiqueur,, no.
avec des lacs.
Strijkijzer, o. ijzer, waarmede men linnen, Strikkenfpanner,, tn. jager die flrikken legt,
colleteur.
enz. glad ftrijkt, fer a repasser, (van eenen
-kleermaker, anders persijzer genuemd,) car- Strikknoop ; zie Schuifknoop bij Strik.
reau, no.
Strikletteis, yr. meerv. entrelacs, m. p1.
Strijking, yr. het firijken, action de fi otter, Striklis of ins, y r. eene ilrikswtjze gevormde
ins, itrikfnoer, ganse faite en noeud.
f:, frottement, no. friction; zie Strijken.
Strijkkalk , m. kalk, welke opgeilreken worth, Strikrede , vr. rede, om iemand te verllrikken,
raisonnement ou discours captieux,
pleifterkalk, crepi, pldtre de stuc.
—,
drogrede 5 bedriegelijke rede, sophistne,m.,
Strijklap, m. lap, waarop men een fcheermes,
cavillation. Zie Drogrede.
enz. afveegt , frottoir sur lequel on essuie
Strikt, b. n. naauw, eng, etroit, e.
en rasoir, etc.
naauwkeurig, shpt, exact, e, ponctuel, le,
Strijkleder, o. een leder, waarop de barbiers,
strict, e, etroit, e, précis, e. Seri — beenz. hunne fcheermesfen itrijken, om dezelye te fcherpen , cuir a repasser, no.
vel, un of dre expo es , précis , strict , ell oit.
naauwgezet, fireng, severe, strict, e.
StrijklIjn, yr. (in den yestingb.) linie van debijw. exactetnent, austerement, stric.
fenfie, ligne de defense.
Cement.
Strijkfel, o. hetgene op jets geftreken words,
zalf, fmeerfel,
no.
Striktelijk , bijw. zie Strikt.
§ trijkfteen 5 m. flees, waarop fijne gereedfchap- Striktheid, yr. Itiptheid, exactitude, rigueur,
austót ite.
pen worden aangezet, ()Heiken , pierh donStrikvraag , yr. listige, arglistige vraag, om
ce, Pierre a huile,
iemand te verftrikken , question captieuse,
Strijkfier, vr. meisje of vrouw, wier gewonc
demande captieuse, insidieuse.
bezigheid het firiiken van linnen, enz. is,
Stripmeid, y r. meisje, hetwelk tabak fiript;
repasseuse.
zie Stripfter.
Strijkflok, firijkhout , racloire, radoire,f:
zie Strijkhout; fig. Er blijft veel aan de Stippeling, m. geftripte tabak, tabac
mat en den — hangen , (ieder nee= er Strippen b. w. (ik firipte, heb geftript, )
firepen, geefelen, donner le fouet a q. q.,
iets van ,) chacun en ptend q. ch. — 5 werktuig , waarmede men eene viool en andere
fouetter,, fustiger. —, de tabaksbladen van
die flelen afitroopen effeuiller “es plantes
firljkinfirumenten befpeelt, at chet.
— is
de tabac).
nergens te vinden, je ne trouve pas noon archet.
Strijktafel, yr. tafel, op welke linnen, enz.° Strips , yr. (in den gemeenzamen fprcektrant , )
flagen , als:
worth gefireken , table a repasser.
knigen 2 être rossi , e,
etre
, e.
Strijkvoeten, o. w. (ik ftrijkvoette , heb gefirijkyoet), de voeten beurtelings achter nit Stri'pfler, yr. meisje of vrouw, welke tabak
ftript, fille ou femme qui effeuille le tabac.
ftriiken , om zijne onderdanigheid jegens
iemand aan den dag te leggen ; een
Stripzolder, zolder, waar tabak worth ge.
fiript, lieu cis Pon effeuille le tabac.
voetje maken, saltier du pied, tirer la jambe en arriere pour faire un compliment, Strobbelen ; zie Struikelen.
aire la reverence; zie Strijken in dezen Stroef, b. n. niet glijciend, niet glad, qui ve
fzin.
glisse pas , qui n'est pas glissant ; fig. koel
—, o. als : fig. Hij heeft het met —
onvriendelij , frond, e, rude, dpre, revden flikflooijen ver gebragt, (zijne komplimenten en vleijerijen bebben hem vooruit
che. Stroeve, gewrongene verzen, des vers
marteles.
doen komen ,) ses flatteries et ses compliments
bijw. fig. rudement, dprewent , froidetnent. Iemand ontvangen ,
Pont pousse bien loin.
( hem koel ontvangen ,) recevoir q. q. froiStrijkvoetje, o. verkleinw van het ongebruidement, d'irne maniere reveche.
kelijke ftrijkvoet , als: Een maken ; zie
Strijkvoeten.
Stroefheid, vr. hoedanigheid van hetgene
firoef is, niet glijdt, qualite de ce qui no
Strijkweer, yr. zie Borstwering eener vesting.
glisse pas; fig. koelheid, onvriendelijkheid,
Strik, eene gedraaide koord of lint, enz.
iluinschheid, mine rebarbative ; mantel
tot cen oog gemaakt, om daarin iets vast te
maken, lacs , lacet, (bij jagers ) collet.
r ebutante, mania; es froides et repoussan.
Een paardenharen
tes, f.
5 un lacs de coin. Eenen
haas , eenen patrijs in eenen
vangen , Strompelen , o. w. (ik firompelde , heb en bees
prendre sirs lievt e au lacs, one perdrsx au
geftrompeld); zie Struikelen.
lacet; fig. —, net, piege, panneau, lacs. Stromrelig , b. n. hobbelig, onefFen raboteun, , ease, Jude.
lemand firikken fpannen , (iemand lanes
leggen ,) tenth e des lacs on des pieges a q. Strompelnig , y r. het firompelen ftruikelen ;
q., tendre des panneaux -a q. q. In den —
zie Stronkeling.
geraken , (gevangen worden ,) donner dans &rook ,
itain van onderfcheidene planten
le panneau.
Itrop; zic Strop. ____, lets,
inzonderheid van kool, toognon de chou.
waaraan men jagthonden gekoppeld houdt
—, afgehouwen ftam van eenen boom, to onc.
luisse ou lesse,
—, fchuif knoop, :locoed Stronkel,n , 0. w. (ik fironkelde heb en ben
coulant; van hies: (verfierfel,) societal de
geftronkeld); zie Struikelen.
rubans. Zie ook het verkleinw. Strikje.
Stronkeling, vr. het fironkelen, ftrompelen,
Strikje, o. verkl. w. van Strik ; zie Strik; infiruikelen; zie Struikeling.
zonderheid
Kwikjes en firikjes , (allerlei Stronkelvoeten , 0. w. (ik fironkelvoette, het)
kleine verfierfelen van linten , enz.) toutes
gefironkelvoet ,)firompelen , fironkelen; zie
sortes d'ornements de rubans, fanfreluches,
Struikelen.
1. pl. — op een vrouweukapfel, fantange ,f. Strout, ra. hoop afgang van menfchen en bees
ten
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drek, afgang,
bijna niets aan,) it s'en fallait peu. Hij last
ten, erotic, f, 'iron.
excrements , m. pl. merde, fiente, gadoue,
zich aan een — binden, (hij laat zich zeer
gemakkelijk weerhouden,) it se laisse arrematiere fecale, bran; zie ook Drek en
ter facilement. Hij laat zich met een —
de zamengeftelde woorden Koeitront, Vliegenftront, enz. ; fpr. w. Er is — aan den
trekken, (hij laat zich niet lang bidden ,)
ne se fait pas prier longtemps; fpr, w. Ik
knikker, (er fchuilt jets achter, dat niet
last mij aan geen — binden , zoo lang er
goed is ,) it y a quelque anguille sous roche;
touw te bekomen is, (ik last mij niet zoo
it y a q. ch. 14-dessous. Hoe meer men den
gemakkelijk dwingen ,) je ne me laisse pas
— roerr, hoe meer hij ftinkt, (als men de
arreter si facilement. firooifel, waarop
zaak aanroert, kan zij ligt nog erger worde paardeu in den flal, enz. liggen, litiere,
den ,) it ne fact pas toucher cette corde-14,
de peur que l'affaire n'aille plus mal ; plus
— aan de paarden geven, donner
fde. laVersch
litihre fraiche aux chevaux.
on remue la merde, plus elle pue. — voor
dakflroo, chaume, glui, m. Een huis met —
dank krijgen , (met ondank beloond worden,)
Van
boven
dekken
,
(een
huts
van
eeti
ftroodak
vooretre payè , e , d'ingratitude.
zien ,) couvrir une maison de chaume, de
hoist, van onderen venire de son, robe
glui. Met — vullen , empailler.
de velours; fig. onaangenaamheid, gefchil,
Strooachtig,
b. n. ftoppelig, culmifére.
oneenigheid , noise, dispute, querelle, f.
Maak toch geenen (veroorzaak toch Strooband, m. band van flroo, lien de paille,
m. accolivre de paille, f:
geene oneenigheid,) ne causez point de dispute. -- ijdelheid, verwaandheid, vanite , Stroobed, o. ftrooleger, bed van flroo, ftroozak , paillasse, f:
Hij
maakt
veel
(hij
last
zich
fierce.
veel voorftaan ,) it fait le fier. Het is maar Stroobinder, m. degene, welke het ftroo tot
bosfen bindt, botteleur.
—, (het heeft niets te beduiden, het is
Stroobloem, yr. zekere bloem, (in de nat.
van geene waarde ,) Bela ne vane rien.
gefch.) die in de tuinen wordt gekweekt,
Strontachtig, b. n. itrontig, fironterig; zie
xerantheme, m. (terantemum) grande
S trontig.
mortelle.
Stronthoop, m. hoop ftront of drek, firont,
Stroobokking, m. in flroo gepakte bokking,
misthoop , tas de furrier.
etron , m.
hareng saur , ou sauret , empaille, ou en torStrontjager, m. zekere vogel, die een ander
quette.
flag van vogelen zoo lang vervolgt tot dat
doze hunnen afgang loozen, welke dan door Stroobos, m. bos ftroo, firoobundel, botte do
paille, f.
hem opgevangen wordt , stercoraire, labbe
Strooboter, yr. boter van koeijen, welke met
a longue queue, chasse-merde.
flroo gevoederd worden , winterboter, bearStrontje , o. verkl. w. van firont ; zie Stront.
re de fourage, beurre d'hiver, tn.
, zweertje op het ooglid; Weegfcheet ,
Stroobundel, m.; zie Stroobos.
orgelet ou orgeolet, m.
Stroodak
, 0. ftrooijen dak , couverture de
plein,
e,
de
fiente,
Strontig , b. n. vol firont
chaume, f. Een huis met een tine maiplein, e, de merde , etc.; fig. van weinig
son couverte de chaume.
of geen waarde, nietig, ellendig, de peu de
valeur, miserable, pitoyable, chetif, ive. Stroodek , o. dek van flroo, couverture en
chaume, f:
afkomen, (te leur
bijw. als: Er
Stroodekker,
tegenflelling van leidekker,
gefteld worden,) etre desappointe , e.
enz.
tombereau
de
gadoucouvreur en chaume.
Strontkar, vr. drekkar,,
Van
eene
—
overreden
worden
,
(door
Stroofakkel
,
vr.
brandende
ftroobosch aan eenen
ard.
flok , brands',, tn.
een nietig wezen beleedigd of mishandeld
worden,) etre injurid, e, d'un homme de 'dant. Strooflesch, yr. eene in ftroo gepakte flesch,
bouteille empaillee.
fouille-merde, scarabde piluStrontkever,
Stroogeel , b. n. ftrookleurig , couleur de
taire, m.
paille,
Strontpot, in. pot, waarin men zijn gevoeg
Stroohalm, m. halm van ftroo , tuyau de
doet, pot a chier.
paille, brin de paille, chalumeau fetu. De
Strontjongen, firontzak, gemeene jongen,
kinderen maken ook wel zeepbellen met
(als fcheldwoord,) polisson, petit morveux.
eenen —, les enfants font aussi des bouteilStrontvlieg, y r. drekvlieg, vlieg die op drek
les de savon avec un chalumeau; fig. zich
mouche
merdevore.
aast,
aan eenen vasthouden, (zich op eenen
Strontvogel, y r. zekere kaapfche vogel, eene
zeer ligten fteun verlaten ,) se tenir a un
foort van gier, busard, m„ buse, f
brie de paille. Ergens om trekken, enz,
Strontwisfewasje, o. ftrontzaak , beuzeling,
met ftroohalmen, tirer au court Mu, ou a
nietigheid , bagatelle, affaire de pcu de valeur.
la courte paille.
Strontzak, m. fcheldwoord , firaatjongen, gegeStroohandelaar,
m. iemand, die handel in flroo
meene jongen ; zie Strontjongen.
drijft , pailleur.
meene kerel , rakker, merdeux, gueux ,
Stroohoed , m. hoed van flroo , firooijen hoed,
vaut ien.
chapeau de paille.
Stroo, o. halmen van, inzonderh. gedorscht
koren, zonder meerv. paille, f Een hoed Stroohuisje , o. ftroohut, klein huis met ftroo
gedekt ; zie Stroohut.
van —, (een ftrooijen hoed ,) un chapeau
de paille; fig. Hij is een mannetje van —, Stroohut, yr. ftrooijen hut, eene met ftroo
gedekte hut, chaumiere, cabane, butte de
(hij kan niet veel uitflaan ,) c'est an homme
paille.
de paille, c'est an homme faible. Op — Eggers, (geen bed hebben, om op te flapen,) Srooijen , b. n. van flroo, de paille, fait, e,
de paille. Een — band, en lien de paille.
coucher sur la paille; (in verdere figuur,
Een — bed, zinc paillasse, tine couche de
dood zijn,) titre mort, e; fig. Iemand geen
paille. Een — hoed, en chapeau de paille.
— in den weg leggen, (iemand niet het geEene
— matras, une paillasse.
ringfie Teed veroorzaken,) ne pas donner le
mondre chagrin u q. q., ne s'opposer aucu- Strooijen, o. w. (ik firooide, heb gefirooid),
een — bed voor paarden of ander vee fpreinement a q, q., ne le traverser en rien. Het
den, faire fa 'Wire. Is or al geitrooid
breeches (er fcheelde
fcheelde maar een
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di-t-190 aft)

fait la litiere? —, b. w. met

loovers, bloemen en palm beftrooijen, als :
Den bruidegom en de bruid jeter des
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(laden— filet met owe woorden , (ewe laden

komen met uwe woorden niet overeen,)vos

actions ne s'accordent pas avec y es paroles.
fleurs sur les maries, joncher on parsemer Strooking, vr. bet ftrooken, caresse, Platterie. —, model (fcheepsw.) gabarit, tn.,
leur passage de fleurs, etc.; zie Beftrooijen,
Binds en berwaarts, epandre, jeter
figure, f. relevement, m.; zie Gabarit int
het andere deel.
et Zaaikoren op eenen akker (eenen
akker met zaa i koren beftrooijen, eenen ak- Stroolid, o. lid van ftroo, itrooijenlid, convercle tie paille.
ker bezaaijen ,) epandre die grain dans une
terre. Bloemen op den wag —, (den weg Stroom, m. (oo) het ftroomen, courant.
met bloemen beftrootjen,) parsemer ou jonaan of in lij , (fcheepw. ) maree qui soutient ,
cher le chemin de fleurs. Geld onder het
f. Doode —, morte-eau , morte-maree, f.
y olk —, (geld onder het y olk te grabbel
Tegen den — opvaren, teller contre la maree. Voor den — afdrijven, etre Porte , e,
werpen ,) repandre ou jeter de Pai gent au
par la maree. Voor of tegen — hebben,
peuple. Met zand
(met zand befirooijen,) zand op jets sabler, couvrir de
avoir la maree favorable ou contraire. Den
— flood zeilen, refouler la 'merit.. Den —
sable. Zand op het gefchrevene —, het
boeijen , soutenir ; fig. Stroomend water, cougefchrevene met zand beftrooijen,) pond, er
Pecriture. Zout op het eten (bet eten
rant, m. eau, f. fil de Peale, m. —, rivier,
met zout beflrooijen ,) jeter du sel sur la
torrent, fleuve, m. riviére „- r. —, breede
viande, saupoudrer la viande. Diest —,
mond eener rivier , courant, en. embouchu(denzelven over den akker verfpretden ,)
re , f. Op — liggen, etre pi-et, e, dans
eparpiller du fumier. Spreekw. Rozen
la riviere. Een ichip op — brengen, convoor de varkens (leeringen of gunstduire un vaisseau dans la riviere; fig.
bewijzen aan onvatbaren of onwaardigen
Straal, menigte waters of ander vocht, torverfpillen , jeter des roses aux porceaux ;
rent. Ztj florae eenen — van tranen , elle
zie ook Paarlen voor de zwijnen werpen;
versa un torrent de lames. Stroomen bloeds
fig. Zijn geld —, (ziju geld verkwi-ten ,
vergieten, verser des torrents de sang. De
het voor nuttelooze dingen uitgeven , ) jeter
— der tijden, le cones des temps. De — der
l'argent par les fenétres , gaspiller on disalgemeene denkwijze, le torrent de Popinion.
siper son argent; eparpiller son argent. —,
publique. Den — volgen, (met den groobier en daar laten vallen , (van drooge
ten hoop mededoen ,) suivre le torrent. Eert
zaken, van natte zegt men florten,) laisser
— van woorden , un torrent de paroles. Een
tomber ph et lh.
— van y olk, tine faille de gene. Tegen dent
Strooijing, y r. het itrooijen , action d'epan— opwerken , (tegen wederfland aanftredre, de joncher, etc. f (zie Strooijen.) —
Yen ,) s'opposer an torrent. — op, bijw.
van bloemen, enz. bij een feest of eenige
amont. — af, aval, a , van — , Pead.
andere plegtigheid, jonchie. ftrooifel, Stroomachtig , b. n. naar eenen firoom gelijlitiere, .f.; zie Strooifel.
kende, comme un" torrent .
Strooi•jonker, hij , die eenen bruidegom en Stroomagazijn , o. magasin de paille, tn.
eene bruid ftrooit, celui qui jette des flours Stroomat, vr. natte de paille, voor glazen op
sur les maries.
broeikasten, enz. paillasson , m. abut vent, m.
Stroojonker, m. kale jonker, (met veracht.) Stroomatras, y r. ftrooijen matras, matras vats
hoberau, pauvre gentilhomme.
ftroo, ook Itroozak , paillasse.
Strooikruid, o. zeker gewas, verveine, ft.
Stroomen , o. w. (ik ftroomde, heb geftroomd,
Strooimandje, o. mandje, waarin men de bloewanneer de voortduring, en ben geftroomd,
men, enz. om to ilrooijen heeft, corbeille
wanneer de plaatsverandering bedoeld wordt,)
fleurs pour en joncher le passage des mavoortvloeijen in een en dezelfde rigting ,
rks, f.
als: Deze rivier firoomt te ... in zee , (zij
Strooimeisje , o. meisje, dat eenen bruidegom
loopt daarin uit,) cette riviere se jette dans
en eene bruid ftroott; zie Strootfler.
la mer h . . . —, vloetjen, avoir son cones,
Strooifel, o. hetgene men ftrooit, tout ce
coulee, coulee a grands floes, passer rapidement. De rivier ftroomt onder de brug
qu'on jette ph et lh.
leger voor paarden , enz. Itrooijing, litiere, f.
door, la riviere passe rapidement au dessous
Strooifter, y r. flrooimeisje, fille qui jonche de
du pant; fig. Er ftroomde een vloed vacs
fleurs les passage des manes ; zie Strooimeisje.
woorden laic zijnen mond, (hij fprak veel,)
Strooifuiker,, y r. poeijerfuiker,, losfe fuiker,
les mots coulaient de ea bouche comme un
tegenflelling van kandlifuiker, enz.
torrent. Er zal bloed —, (er zal wet
zie
Poeijerfuiker, ook Bruidfuiker.
bloed geflort worden,) on versera beaucoup
Strook, y r. (oo) eene reep, die van iets afde sang , on repandra beaucoup de sang.
gefneden worth, bande, courroie, longe. —,
Het y olk ftroomt derwaarts , (het y olk loopt
inzonderheid gazenftrook aan de mutfen der
er in menigte heen , ) le peuple y court
Hollandfche vrouwen, tour de bonnet, m.
en foule.
visagére, j: — papier of parkement, het- Sroomgod, m. riviergod, diets de riviere ,
.welk men tusfchen de bladen van een book
dieu de fleuve.
inbindt, om er platen, kaarten enz. op te Stroomgodes, y r. firoomgodin , riviergodin,
plakken, onglet.
nviergodes, flroommaagd, ftroomnimf, nalade.
Strookap, y r. ftrooijen kap, kap van ftroo, Strooming, vr. het firoomen, action de couop eenen hooiberg, enz. couverture de
lee, coulement, m.
chaume, couverture de paille.
Stroomkeering, y r, krib, keerdam in het waStrooken , b. w. (ik flrookte , heb geftrooktY,
ter, (gemaakt van gevlochten I,,ntt,) baftreelen, firiiken, passer la main sur q.ch.,
tardeau.
flatter, caresser. —, vleijen, ftreelen, ca- Stroomling, in. naam van zekerevisrchen,
Cone
resser, flatter , amadouer.
d'une sorte de poissons, de petit hareng de
Strooken , o. w. (ik ftrookte , heb gefirookt) ,
Suede, f:
overeenflemmen, overeenkomen , accorder, Stroommaagd, yr. ftroomgodin , itrooragodes,
s'accorder, s'accommoder, etre analogue. Uwe
itroomnia; sic Stroomgodin.
Stroom.
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Stroommeter, m. werktuig om de fnelheid van
eenen flroom te meten, retimameire.
Stroomrijk , b. n. rijk in ftroomen of rivieren,

abondant, e, en rivieres.
Stroomswijze, bijw. bij wijze van flroom,
comme un torrent par tot rents, a glands
dots; fig. en abondance.

STR
Strooplust, in. lust of trek tot firoopen,

sir de piller ou de commettre des brigandages.

Stroopnest o. plaats, waar flroopers zich verfchuilen, lieu oil les pillards ou les brigands

se retirent, tn.

Stroopneus , m. met firoop befmeerde news,
als: Eenen — hebben, avoir le nez couveri
de sirop, m. en degene , welke den
Stroomvisch, m. visa', die in ftroomen leeft;
zie Riviervisch.
netts met flroop befineetd 'weft, personne
qui a le nez convert de sirop,
Stroomwater , 0. rivierwater,, eau de riviere , f.
Stroop , yr. (bij fulkerraff.) het dikke zoete Strouppartij , yr. ftrooping, flrooptogr, irrupvocht, dat nit de fuikerbrooden zijpt, als
tion, excursion, course. Eene — in het
zij in de vormen te droogen hangen, onevijanclelijke land doen, eene — op het vijkeukenfiroop of firoop, sirop,
andelijke land doen, (in het vijandelijk land
lasse.
gaan itroopen, d. medenemen, wat men
—, afkookfel van menigerlei planten met
vindt en medememen kan en wil,) ravager
fuiker toebereid, sirop, m. — van violen,
le pays ennemi.
sirop violat , m. — van punch, sirop de punch.
(firoopen , roofzuchtige aanval, Strooppot, m. pot, waarin men de firoop
Stroop,
Eenen
heett 5 pot 4 sirop , pot au sirop , (bij apoth.)
plundering, irruption , course ,
che y t ette f:
— doen, faire une irruption.
Stroopachtig , b. n. naar firoop gelijkende, Strooptogt, m. ftrooping, flrooperij ; zie
qui ressemble a du sirup, comme du shop.
Strooppartij.
-Stroopbende vr. bende roovers, batteurs d'es- Stroopvat, o. vat, waarin de firoop is, of
hetwelk dient om er itroop in te doen, tomtrade , m. pl.
next a sirop, m.
-Stroopen, b. w. (ik firoopte , heb geftroopt),
iets derwrize van iets of halen, als men de Stroopwatel 5 m. wafel, die zich laat fpouwen ;
zie Spouwwafel.
hued van eenen paling gerneenlijk doet, affiroopen , depouiller, dinner. Het vel van Stroopzucht , y r. ftrooplust , zucht om te ftroopen ; zie Strooplust.
den haas — 5 (eenen haas affiroopen ,)
pouliler un lievre. Den bast van eenen boom Strootje , o. verkl. w. van ftroo; zie Strop,
ecorcer
un
—, (eenen boom affchillen,)
(met een meerv.) inzonderheid gebruikeltjk
in: Een — bokking, (een zeker getal in
arbre. Iemand de koufen van de voeten
ftroo gepakte bokking,) un certain nombre
, (hem de koufen derwige van de voeten trekken dat het binnenile buiten
de has engs saurets empailles ; en in : —s trekIemand
het
hemd
ken , (zekere wijze van onnerzoek , wie iets
(her
les
bas
a
q.
q.
komt 5 )
doen of niet doen , hebben of niet hebben,
van het lief dter la e t-ionise a q. q. —,
zal: men neemt een zeker getal ftrooties
trekken, tiler. De muts over de oogen — ,
lemand
het
er
le
bonnet
stir
its
yeux
;
fig.
of flokjes, waarvan het eene merkeltjk lantit
ger of korter is, dan het andere, en degevel over den nek —, (remand het vet over
de ooren halen, hem geheel uitplundereu
ne, welke het langile of kortfle trekt, is
j.
ruiner
q.
q.
,
reduire
q.
verpligt,
om het verlangde te verrigten of
arm maken ,)
krijgt zulks,) tirer a la course paille.
a la besace. ontrooven , voter , depouiller, Oter, piller. Dat heeft hij geftroopt , Strooverkooper, m. pailleur.
it l'a vole. Zij — alles, wat zij vinden , Stroowisch, m. wisch ftroo, torchon de pailo.
le, then men op de fchouders of op het
its prennent tout ce qu'ils trouvent.
hoofd legt, om iets zwaars te dragen, torw. flrooperij plegen , rooven , plunderen,
alter en course, bushier, faire des courses,
che depaille, bourrelet de paille. Spr. w.
picorer, faire des incursions, (op zee zee- Hij is bier op een' komen aandriiven,
(dit worth gezegd van iemand, die van elrooverij plegen ,) pirater, ecumer la mer.
inzoncterh. zich met eene verbodene jagt
ders in armoechge omflandigheden op eene
plaats aankomt en daar zijne fortuin niaakt,)
of visfcherij onledig houden, Cook b. w.)

braconner.

c'etait un pauvre miserable en arrivant

c'est tin parvenu.
Strooper, m. roover,, vrijbuiter, batteur d'estrade ,partisan 5 brigand, pillard , On de Stroozak, m. een met ftroo gevulde zak, hetzij om onder het bed te leggen, of daarop
krijgsd.) maraudeut ; picoreur (veroud.) —
te flapen, paillasse, f Op eenen — flaop zee , zeefchuimer zeeroover , vrijbuiter,
pen , toucher sur une paillasse.
ecumeur de mer,, pit ate , corsaire ; forban.
inzonderheid degene , die zich met Strop, m. firik, (zie Strik in de a. beteek.)
corde, f: inzonderheid de koord, weteene verbodene jagt of visfcherij onledig
ke de beul den veroordeelde om den hals
houdt, wilddief, braconnier.
course,
irruphet
flroopen,
doet, om hena op te hangen, of waaraan
Strooperij, ye.
in, picot de. —,
iemand zelf zich verhangt, cords, tourtoution, incuision, f.
se 9 f:
om te worgen , (bij regtsgel.)
wilddieverij, action de braconner.
/mitt; zie Koord. fig. Hij dingt naar (lea
r.
pijp
van
ftroo,
ftrooijen
pijp,
Stroopijp, y
draait zijn' eigen' (hij gedraagt
chalumeau, m.
zich zoodanig, dat hij vroeg (if that aan de
Stropping, y r, het ftroopen , action (le depouilgalg zal komen,) it file sa corde. Deze
ler, (Pal ter, etc, f.; zie Stroopen. —, het
daad verdient den —, (dezelve is zoo erg,
plunderen , action de piller, f. m.
dat de Bader daarvoor verdient opgehangeri
— 7 het flelen van wild, action de braconner.
te warden,) cette action merite la corde.
Stroopkotifen , y r. meerv. lange wijze koufen,
(fcheepsw.) van eenen riem, etiope,
die met de broek aan de knseiin worden zaastroc, estrop. — van bet roer, hetse
mengerold, glands bas qui se roulent avec
fde, gouvernail,
f. Met eenen — binden ,
la culotte, f. pl.
lepel, waarmede men firoop
aiguilleter.
Strooplepel,
Stropdas, yr. das, welke gemeenlijk van achfchept , cuiller (.1 sirop, f:
degene, welke gaarne firoop
teren met een gesp wordt vastgemaakt,
,Strooplikker,
col , m.
eelui qui aime 4 lecher du sirop,
Strop-
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Stropgesp, m. gesp aan een' firop of ftropdas, Struikrooverij IT. het rooven langs de openbare
wegen,
brigandage, m.
boucle de col, j:
Stropj e , o . tour de
d cou ,
Struikwaard, m. rijswaard, waard met ftruiken
beplant; zie Rijswaard.
Stroptouw, 0. (fcheepsw.) zie Strop in de
Scruffs, vr. 1truisvogel, autruche, f.
laatfte beteekenis.
Strot, m. gorgel , het boveneinde van den Struis, vr. loodwit , ceruis, ceruse.
flokdarm en de luchtpijp, dat aan des men- Struiscafuaar, m. oostertche vogel, (in de
nat. gefch.) dronte.
fchen hats eene zigtbare uitpuiling veroorzaakt, gorge, f.; . fig. Eenen goeden —heb- Struisdotje , o. doekje met ftruis, firuisje; zie
Struiszakje.
e.
ben, (hard kunnen fchreeuwen,) avoir
, crier fort
bien fort.
i perfante,
rante
cren
vox
Struisei, o. ei van eenen ftruisvogel, oetof
d'autruche, m.
Strotader , y r. eene ader in tie nabijheid des
ftrots,
Struifeu, b. w. (ik ftruiste , heb geftruist),
veine j ug u la i re .
met firuis beftrooijen, couvrir de ceruse.
Strotklapje, o. firotlap , lel, huig, oigiotte ,
luette,
Struisgras, o. zeker kruid, ftruiskruid, agros.
tide, f.
Stroclap,m. flrotlapje, huig, lel, ftrotklapje;
Strnismees, y r. zekere vogel, eene foort van
zie St rotklapj e .
mees , mesange cretee.
Strottenhoofd, o. bovenfte gedeelte van den
Struisveer, y r, veer van den ftruisvogel, pinft
rot , lary nx , m .
d' ,;..utruche.
Struif, y r. een eijergebak van onderfcheidene
fool-ten, omelette, f. Spr. w. Men moet Struisvogel, m. flruis; zie Struis.
geene — om een ei bederven , (men moet Struiszakje, o. zakje met ftruisgevuld, om het
op iets to flrooljen, sac a ceruse,
aan geen ding iets onthouden, hetwelk
(ee) firuwel, ftruik, firuikgenoodzakelijk daartoe behoort,) id ne faut Struweel,
was, arbuste, arbrisseau.
pas goiter tine affaire pour sine bagatelle.—,
pan nekoek; zie Pannekoek.
Studeerjaren , o. meerv. jaren, gedurende welke iemand fludeert, annees d'aude, f.
ftruif, eijerkoek; zie Strnif.
Scruifkoek,
Struifpan, y r. pan, waarin men Itruif bakt , Studeertijd, m. tijd, gedurende welken iemand
ftudeert, temps destine aux etudes.
poele a omelette.
Struck, m. heestergewas, arbrisseau, arburte 9 Studeerkamer, y r. ftudeervertrek, etude , 1.
cabinet d'itude, rn.
buisson, m.; meerv. Struiken , broussailles,
f. pl. halliers , m. pl. —, 'drunk, trognon, Studeerlamp; y r. lampe de cabinet, a etatronc , m. tige, f:

dier.

Strnikachtig, b. n. naar eenen ftruik gelijken- Student, m. iemand die aan eene hoogefchoo/
of aan een atheneum ftudeert, etudiant.
de
d , q ui ressemble un arbrisseau.
Struikbosch, o. plaats met firuikgewas be- Studentengrap, y r. grap van ftudenten, farce,
groeid of beplant, lieu convert de buisf divertissement d'Otudiant, m.
sons et de broussailles ; lieu Plante d'arbris- Studentenregt, o. droit de scolarite, tn.
Scuderen 5 o. w. (ik ftudeerde , heb geftudeerd),
Beaux,, m .
zich oefenen, leeren, etudier, faire see
Struikelaar, in. iemand, die firuikelt, celui
etudes. In de regten
qui brohe
m ,celui ui
q tribuche.
etudier le droit.
In de godgeleerdheicl
Struikelaarfter, yr. zip die ftruikelt, cello qui
etudier la theologie.
Zijne zones laten
bronche,
cello qui trebuche.
b
faire dtudierses
Struikelblok, o. fig. fieen des aanfloots, pierre fill. —, op de hoogefchool verkeeren,
etre a l'universite, etudier. Wij hebben
dopp,
' ec hement f.
zamen geftudeerd, nous avons dtudie ensensStruikelen , o. w. (ik ftruikelde, ben geftruible.
keld,) firobbelen, ftrompelen, ftronkelee,
zich door gepeins en overdenking
tot lets voorbereiden etudier, mediter. Op
tegen iets aanflooten en vallen, broacher,
eene preek
trebucher. Hij ftruikelde over eenen fleet' ,
(eene preek beftuderen,)
etudier on m/diter an sermon.
hij 'bet tegen eenen fleen en viel, hij viel
over eenen fleen,) it a heurti contre ant Studio, vr. naaritigheid, vlijt en ijver in het
onderzoek van eenige wecenfchap, etude,
pierre qui l'a fait tomber. Ik heb mijn
paard verkocht, dewiji het bij elken voet- f. etudes, f: pl. Een man van —, (iemand
die veel en goed geftudeerd heeft; van hier:
vendu mon cheval paisflap ftruikelc ,
geleerd man,) savant, ni. — , opzet,
qu'il bronche a chaque pas ; fpreekw. Er is
voordacht, als: Gij doet het met —, met
geen paard zoo goed, of het ftruikelt wel
opzet, y our le fattes de propos delibdre ,
eons, (elk begaat wel eons eenen misflag,)

vous le {'cites expres.
id n'y a si bon cheval qui ne bronche jamais ; fig. Zich aan iets ergeren, ftoot-en , Stug, b. n. onbuigzaam , onverzettelijk, flijfhoofdig, fteeg, reveche, opinidtre, bourru,
se scandatiser de q. ch. —, (met Hebben,)
e, titu , e, rdtif, ive.
eenen geringen misflag begaan , faire tin faux
, bij w. opinidtrem
ent.
pas, broacher.
ng, vr. het ftraikelen, action de bron- Stugheid, y r. flugge geaardheid, humetor re.
Strutkeli
cher, bronchade f.; fig. geringe misilag,
veche, obstination, opinititrete,
entdtewent, m.
faux pas, fn faililesse,
Struikgewas, 0. ftruik, broussailles, f. pi., Stuifaarde, y r. bijzondere foort van aarde,
waartoe
llier, m.
ha
teelaarde , veenaarde , euz.
hooren, terreau,
Struikrooven, o. w. (ik firuikroofde , heb ge-

ftruikroofd,) langs de openbare wegen roo- Stuifmeel, o. meel, dat in eenen moles, enz.

, folle farine,
yen , en zich daartoe in de ftruiken verfchui—, in de plantkune
de, pollen, tn. poussiere prolifique,
len, voler sur le grand chemin, commettre
etamines,
f.
des brigandages.
Struikroover, m. iemand, die langs de open- Stuifwol, yr. wolligheid, die op de Karen Nan
bare wegen rooft, en zich daartoe , als het
fommige planter groeit, poussiere 4es etamines.
ware in de ftruiken verbergt, voleur de
grand chemin, brigand, bandoulier, chena- Stuifzaad, o. fluifineel ; ziq Stuifineel in de 2de
beteekenis .
pan, coupe-jarret.
A aaa
Suxif.
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Stuifzand, o. los nand, dat bij den minfien
wind fluift, sable mouvant, m.
Stuik, yr. het fluiken, action de remuer; zie
Stuiken.
fluikmande ; zie Stuikmande.
Stuiken , b. w. (ik ftuikte , heb geflulkt) , getredene druiven in eene zoogenoemde
mande heen en weer fchudden , om er den
wijn to laten uitzijgen , remuer (les grappes)
dans un panier pour en fait e cooler le ins.
Stuikmande , yr. viand, waariu de wijndruiven
gefluikt (zie Stuiken) worden , panier dans
lequel on remue les grappes pour en faire
cooler le jus , m.
Stuip , yr. onwillekeurige vertrekking van lijf
en ledematen , convulsion. Stuipen hebben ,
avoir des convulsions, titre sujet , te, a des
convulsions; fig. gril , caprice, tn.
Stuipachtig, b. n. van den and van fluipen,
convulsif, ive. Stu1pachtige bewegingen,
des mouvements convulsifl, tn. pl.
Stuip'boom, m. zeker gewas, dat bij de minfle
aanrakingdeszelfs bladeren zamentrekt, kruidje roer mij niet, sensitive, mimeuse, f. ou
mimosa.
'
Stuipje , o. verkl. w. van Stuip 5 inzonderheid
van kinderen, petite convulsion, f.
Stuiptrekking, yr. zenuwtrekking , ftuip , convulsion, f: Aan fluiptrekkingen onderhevig
zijn,` avoir des convulsions , titre sujet, te,
a des convulsions.
Stuit ,4 m. het fluiten, action d'arreter, f.
arret, bond, saut, ricochet.
Stuit, yr. het uiterfte van het achterdeel des
ligchaams, croupion, m. eener duif, culotte de pigeon.
Stuitbeen, o. (in de ontleedk.), coccix, tn.
Stuiten , o. (ik ftuitte ben geftuit) , tegen jets aanflooten, en daardoor
'
tegengehouden worden, titre arrete, e. Terug —, we, rebondir ; fig. Voor niets —,
derom
niet veel —(ongebonden en teugelloos
zijn ,) se cond'uire —, b. w. keeren en
tegenhouden , arrêter ; fig. tegenhouden,
voorkomen , beletten, verhinderen , privenir, empicher. Dat fluit mij , (dat weerhoudt mij ,) cola m'enipeche, cela met un
obstacle a vies desseins ; (inzonderh., dat
Itaat mij tegen , dat hindert mij grootelijks ,)
cela me tepugne. Dat fluit mij tegen de
borst, cola me cause un sentiment desagriahie. Iemand in zijnen loop — , (iemand in
zijne ondernemingen tegenhouden ,) arreter
q. dans sa marche. —, o. w. pogchen ,
fnoeven, pralen , brallen, fioffen , se vanbikkelen, jouer aux osselets.
ter , habler.
iemand, die ftuit , celui gal arreStuiter,
te, qui empéche. pogcher, hableur.
Stuiteren 0. w. (ik fluiterde , heb gefluiterd),
met ftuiters fpelen, jouer avec des boules de
terre cuite, avec des chiques,
Stuithout , o. aan de naaibank, (bij boekb.)
templet, tn.
Stuitklamp , m. (op fchepen), achter de affuiten , cabrion.
Stuitknikker, zekere groote knikker van
aarde gebakken, boule de terre cuite, chique , f.
Stuitlip , yr. (fcheepsw.)aan de hiel van een'
bramfleng, crochet du pied de (mat.)
Stuitfluk , o. fluk , waaraan de filth zit, (van
een' os, enz. lendenfitik,) filet, (van een
hert, enz.) cimier, tn. — van het gevogelte, sot-1'y-laisse, tn.
Stuiting , yr. het Ituiten , hat de ce qui est
arréte , empechement, tn. —, fnoeverij ,
pogchen, vanterie, hablerie. bikkelen,
jetties outlets, m.
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pogcher, fnoever,, pochhans,
Stuitvos,
hableur, gascon.
Stuitwind, m. (zeew.) revolin; zie Revolin in
het Franfche deel.
Stuiveling, m. turf, welke door de vorst bedorven is, tourbe giitee par le froid,f.
Stuiven , o. W. (ik Roof, ben geftoven), als
flof wegvliegen, s'envoler comme de la poussiere; fig. Het is geftoven, (het is geblazen , het is weg,) cola s'est envole, cola est
pris , cola n'y est plus. Men weet met waar
hij gefloven of gevlogen is, (men weet niet
waar hij gebleven is ,) on ne sait ce qu'il
est devenu. Hij ftoof uit het huis, (hij verliet het huis met groote fnelheid ,) s1 quota
la maison a la hate on brusquement.—,(met
Hebben ,) ftof maken of verwekken, faire
de la poussiere. , met den onbep. 3en perf. ,
fiofferig zijn, als: Het fluift geweldig op de
flraat, (er verheft zich geweldig veel flof
op de ftraat ,) it fait une poussiere horrible
dans la rue; sl s'eléve beaucoup de poussiere dans la rue; it se repand beaucoup de
poussiete dans la rue.
Stuiver , m. iemand , clie veel geraas of gedruisch
maakt, homme qui fait beaucoup de bruit. — ,
voorheen zekere Nederlandfche zilvermunt,
de waarde van vijf centen, sou ,sol ; fig. Zij
heeft of bezit eenen mooijen , ( zij heeft of
bezit een mooi ftuivertje , zij zit er warm
in, zij bezit een aardig vermogen ,) elle a
une belle fortune. Een mooi fluivertje erven,
(eene belangrijke erfenis doen, een aardig
fommetje erven , heriter une grande somme
d'argent.
Stuiverbrief, m. fchuldbrief, die nit ftuivergelden fpruit, reconnaissance, f. ou billet,
rn. provenant d'une diminution ou d'une augmentation d'un sou par florin.
Stuivergeld , o. toelage of korting van eenen
ituiver per gulden, augmentation ou diminution d'un sou par florin, f.
Stuiverkruid, o. (in de plantkunde ,) zeker
gewas, obolaire, tn.
Stuivertje, o. verkl. w. zie Stuiver.
Stuk , o. gedeelte van jets , brok , piece, f.
morceau, tn. partie , f. In itukken breken ,
fiaan, flooten, fnijden, mettre en pieces,
depecer. —, lap , lambeau. In flukken fcheureu, mettre en lambeaux. Een — vleesch,
une piece de viande, un morceau de viande.
Groot — vleesch, abat faim, tn.; fig. Een lomp
— vleesch, (een zwaarlijvig en onhebbelijk
mensch ,) une piece de chair, une masse de
chair. Een oolijk — vleefch , (een oolijk
wijf,) tine egrillarae, une friponne, une
coquille; boertend zegt men , met zekere
minachting : Een — van eenen kamerdienaar,
enz. (eene foort van kamerdienaar, enz.)
tine espece de valet de chambre. Een — van
een' bakker, une espece de boulanger; verder zegt men: Een — werk , (een voortbrengfel , ) one piece , un ouvtage , one
production, one composition. Een — brood,
un morceau de pain, (ook vcor eene boterham,) one beurree. — gewijd brood, chanteau,
m. Een afgefprongen — van eenen afgehouwen fleen, epaufrure , f. Een afgefloten fink
van den hoek van eenen fleen, e cot nure , f: Afgebroken — (eener zuil), fragment (d'une
colonne), tn. Een — weg, (een eind welts,)
on bout de chemin. In het — van godsdienst , (in het punt van godsdicnst,) en
fait de religion. Van — tot —, (van punt
tot punt ,) de point en point , avec toutes
les circonstances. Van — tot —, (in den
gemeenz, fprecktr, van finkje tot beetje,)
vet-
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persister, ne pas ddnsordre, unir ferme.
verhalen (zeer omflanclig en met de klein, (bij regtsgel.) enz. meestal meerv. finkfie bijzonderheden verhalen, ) detainer ,
ken, (bewij zen, bewijsftukken, bewijsfchrifparticulariser. Van — tot — opgeven of
ten, berigtfchriften ,) pieces, f. pl., papiers,
ontleden, specifier. E,ene rekening van
dezelve post voor post
ecrits, m. pl. Het zal bij de itukken blij—tonderzuk,(
ken , de fiukken zullen het uitwijzen, (de
onderzoeken,) examiner un compte article
papieren zullen het doen zien,) cela paralu
par article. — voor — rekenen, compter
era par let pieces, les pieces en feront
par le menu. Een — lands, une piece de
, in het kaartfpelen, de koning en de koterre. Een — gouds, une piece d'or; muntningin van troef. Het —, le rot et la refine
fink , eer het geltempeld is ,flan ,m. ; fig. Hij
d'a-tout.
bood hem een braaf --gelds, (hij bood hem
eene aanzienitjke fom , ) it lui (Pit tine Stukadoor,, m. gipfer, stucateur, plafonneur.
deel van een Stukgoederen , o. meerv. goecleren, die in afgrosse somme d'argent.
kleiner onderzonderlijke balen, kisten, enz. bevat zijn,
bock , tome, volume, tn.
marchandises emballies, marchandises en fudeel, pas tie. —, bij boekhandelaars en uittagles, f. pl. Met — laden, charger
gevers, aflevering , livraison, Btj finkcueillette.
ken uitgeven, publier par livraisons.
elk, als : la piece, chacun, chacune. Zij Stukje, o. verkl. w. ; zie Stuk ; brokje, parcello ; loquette; inzonderheid inakerij grap ,
kosten mij drie gulden het —, ils me cot2guiterik, piece, f., tour, m. Een — van
tent trois floc ins laptece ; van hier ; Een — of
twee appels, (een paar appels,) une couple
Jan Steen; zie Steen. In den gemeenzamen
fpreektrant zegt men: Van — tot beetje,
de pommes. Een — of zes , zeven, (ongeveer
(van punt tot punt ,) de point en point,
zes of zeven ,) six a sept. Een — of tien,
brin a brie; zie Stuk.
environ dix. Leventien fluks (osfen, enz.),
dtx-sept (boeufs, etc.). —, zeker getal el. Stukswijze , bijw. ten deele , gedeeltelijk, en
partie. bij het fink, par piece, par
len van onderfcheiclene fioffen, piece, f.
pieces. — verkoopen, (bij enkele flukken
Len — laken tine piece de drap. Bij het
verkoopen, (d. niet in het klein,)
verkoopen,) vendre par piece; (in het
klein verkoopen ,) vendre en detail. —,
vendre par pieces. Stukken aan elkander
ftuk voor fluk, als: — verhalen, (met al
zetten verftellen , raboutir. Een — wijn ,
de bijzonderheden verhalen ,) detainer, parune piece de via; van bier: (vat, dat zoo
ticulariser.
voorrekenen, (van punt tot
veel bevat,) tonneau qui contient autant ,
punt voorreikenen,) particulariser, specitn. —, kanon , ook — gefchut , piece,
fier.
piece de canon, f canon, m. piece d'artillerie , f. Metalen flukken , canons de Srukwerk, o. werk , dat flukswijze wordt afgeleverd , besogne qu'un ouvrier delivre par
fonte, no. pl. De flukken aan boordleggen,
pieces, f.
mettre les canons aux sabords. Houten finkStulp,
vr. een hol dekfel, waaronder men iets
fausses
lances
,
f.
pl.,
passe-volants,
ken,
ftelpt of influit ; zie Stolp. inzonderh.
tn. pl. De fiekken fjorren amarrer les
eene haardklok, waarmede men het vuur
canons. —, op een fchaakbord , piece, f.
toedekt , couvercle de foyer, couvre-feu, m.
—, op een dambord, fchijffleen, pion , m.
boerenwoning welker deelen alle onder
fchilderij, fchilderfluk, piedame , f
een dak beiloten zijn , chaumière.
tooneelftuk, piece
ce, f. tableau, 171,
Stulpen
, b. w. (ik flulpte, heb geflulpt),
de theatre , f: — , muzijkfluk , piece
lets onder eenen dekfel —; zie Stelpen
de musique , voortbrengfel van den
dezen zin.
geest in bet algemeen, ouvrage, m. piece
d'ouvrage, production, composition, f. —, Stulpje , o. hutje , cahutte. f.
elk bedrtjf, action, f. fait, on. Zie verder Stulpkooi, yr. kooi voor kuikens, mue. Hoe
vele kuikens hebt gij onder die — ? combien
Boevenfluk, Guitenftuk , enz. enz.
de poulains avez-vous dans cette mue-14?
zaak , welke iemand behandelt , Ouvrage , metier, sujet, m. matiere, affaire,f. De laat- Stulpswijze, bijw. (in den vorm eener fialp,)
en forme de couvercle.
fie flukken van een regtsgeding, lei derniers
• ertements d'un proces; fig. Hij verflaat zijn Stumper, m. in den gemeenz, fpreektr. fukkelaar
, broddelaar,, bloed, halo, iethand, wien
—, (hij verilaat zijn yak , zijn beroep ,)
het aan de noodige bekwaamheid hapert,
it entend hien son métier. Op zijn — letgate-métier, gate-pate,boussilleur.
domten, (op zijne zaken acht geven, ) prendre
merik , ezel, imbecille, apses.
arme,
garde el ses araires. Zijn — aanbinden
behoeftige, pauvre-homme.
(de zaak doorzetten ,) pousser l'affaire. Van
zijn — geraken, (verlegen worden,) per- Stumperachtig, b. n. armzalig, miserable, pi•
bijw. misirablement.
toyable.
dre les arcons, se diconcerter, perdre sa
tramontane; (blijven iieken , den draad kwijt Sturen , b. w. (ik fluurde, heb gefluurd),
voorwaarts doen gaan in eene bepaalde rigraken;) zie Steken. Iemand van zu- n
ting , en dus zoo veel als zenden , mar
brengen, ( iemand verlegen waken, ) detouriemand, enz. doen gaan, envoyer. Iemand
nor q. q. de son dessein, le mettre dans l'emnaar den fchoenmaker envoyer q. q. chez
barras , embarrasser q. q., le desorienter.
le cordonnier. Iemand eenen bode —, enVan zijn zijn , (den draad kwijt zijn,)
voyer un messager a q. q. Iota naar den post
ne plus savoir ou Pon en est , perdre la
envoyer q. clad a laposte. Om iemand
tramontane, se confondre. Voet bij set(iemand eene boodfchap zenden, om.
ten, (niet van het behandelde onderwerp
hem
to doen komen ,) envoyer querir q. q.,
afgaan, ) se borner au sujet qu'on traiie ;'
envoyer chercher q. q. Iemand om eeue
fig. Iemand van zijn — brengen, deferrer q. q.
boodfchap (iemand met eene boodfchap
houden , voet bij — houden ,
Voet bij het
uitzenden,) donner :me commission .a q. q.
(ijverig aan jets werken ,) se rendre assidu,
Terug renvoyer. De boeken zijn nog
quelque ouvrage; (zijne fireng vasthouden,
niet terug geftuurd, on n'a pas encore fenmet toegeven ,)ne pas demordre , tenir ferme.
voyi les livres. beauren , de vereischte
Sttjf op zijn flaan, fbjf op zijn — blijven
rigting
aan iets geven, candaire,.eteerner,
iaan, (via inner halitarrig cloordriiven ,)
A
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Over , (in Gelderland en elders voor:
conduire
metier, diriger. Eenen wagen
te loor, te leur, verloren ,) als: Over —
gouverner
ion chariot. Een fchip
gaan , over — raken, (te loor gaan ,) 'etre
vaisseau , conduire un vaisseau. Zijnen loop
perdu, e.
diriger sa course. o. w. zich met
het befluren van eon fchip bezig houden, Stuurboom, tn. boom van het flour of het
ruer, timon, m.
gouverner, naviguer. Op het anker —,
Stuurboord, o. de regter zijde van het fchip,
gouverner sur l'ancre.
als men van het roer naar den voorfteven zier ,
Sturing, yr. het fluren , action d'envoyer. —,
tribord ou stribord, dextribord, m. — in de Lebefturing, action de conduire, action de
vant, poge , m. Over — zeilen, avoir Pargouverner,
mare a stribotd, tn.; fpr. w. lemand van —
m. flip of antler fleunfel , waarmede men
naar bakboord zenden, (iemand van Pontius
iets, dat anders welligt zoo vallen, ondernaar Pilatus zenden, hem herwaarts en derfchraagt en over einde houdt , support, etanwaarts zenden ,) envoyer q. q. de Carphe
con, appui, no. hale, f: etresillon; zie
Pilate, ballotter q. q.
Schoor; fig. perfoon of zaak , waardoor
Stuurboordwacht,
vr. wacht aan fluurboord,
iemand of lets onderfchraagd en flaande gestribordais ou quart de tribord, m.
houden worth, appui, soutien, secours, reeener fluisdeur, bra- Stuurlastig „ b. n. te zwaar beladen aan het
fuge, protecteur.
iluur , cha f ge trop par derriere , sur Parriere.
con, m. (fcheepsw.) Hek—, corniet e ,
meerv. van Stuurman; zie dit
Stutten,
berkoeneu,
dwarsbalken onder Stuurlieden,
I.
woord.
de fcheepsverfchanfing; zetten, epontiller.
Stuurmal,
0.
mal
van het flour of roer, gaDek—, dpontille de pont, f. Oor—, herpe
barit de gouvernail, m.
cl'eperon, f. Spiegel—, montant de poupe,
m. — onder een fchip, accore, f. — tot Stuurman, (meerv. Stunrlieden ,) de perfoon, welke bijzonder met het befluur van
kielen, bigue, f. Boven— van het voorfte
een fchip belast is, pilote, (fcheepsw.) tifpant, revers de coltis , tn. Schuine — temonnier. Een —, die de hoogte neemt,
gen den mast en het boord van eenen onderun pilote hauturier; fpr. w. De beste fluorlegger,, guiterne, f.
lieden of fluurlui ftaan aan wal, (degenen,
Stutbalk, m. fchoorpaal of balk, (bij timwelke eene zaak bet beste verflaan, zijn er
merl.) sommier, pointal.
niet bij,) ceux qui entendent mieux PealStutje, o. verkl. w. van Stilt zie Scut; inre, n'y soot pas.
zonderh. gebruikelijk in: Stutjes draaijen,
zetten of loopen, fpijbelen, (van jongens, Stuurmanfchap, o. Stuurmanskunst, yr. kunst
van den fluurman, art de la navigation, pidie uit de fchool, uit de kerk of van hun
lotage, m. De —leeren, apprendre Part de
werk wegblijven, om te fpelen of antler
la navigation.
vermaak te nemen,) jouer au lieu d'aller
Pecole, a Peglise, jouer au lieu de travail- Stuurmansmaat, m. helper van den fluurman ,
fluurmansleerling, adjudant pilote, apprenler, faire Pecole buissonniere,braler Pecole.
tif de timonier.
Stutfel , o. ftut , fteun 9 fehoor, alles wat dient
om iets te itutten, dtancon, appui, support, Stuurplaats, vr. op een vlot, boutage, m.
Stuurplecht, vr. het achterfle halfdek van set/
tn. etaie, f.
fchip , gaillard d'atriere, chateau de pouStutfteker, m. (fcheepsw.) alonge, f.
pe, chateau d'arriere, in.
Stutten, b. w. (ik flutte , heb geflut), onderfchragen, onderfleunen , voor vallen bewa- Stuursch, b. n. barsch, onvriendelijk, norsch,
refrogne , e, rebarbatif, ive, rebutant, e,
ren, etayer, etanconner, appuyer, soutenir,
rude, austere. — 9 (fairs.) rechigne , e. —,
appuyer avec des emits, soutenir par des
bijw. rudement, d'un air rebarbatif:
itancons. Eenen muur — , (een' lint of
ilutten tegen eenen muur zetten ,) etayer Stuurschheid , yr. barschheid, onvriendelijkheid, norschheid, rudesse, f., manieres retune muraille , itanconner one muraille , asbarbatives ou rebutantes, f. pl. , mine resurer one muraille. IVlet fchoren —, (met
barbative , f., air t ebarbatif, refrogneetresillonner;
fchoren voor vallen bewaren ,)
meat, m.
fig. onderfleunen , ftaande houden, fchragen,
soutenir, appuyer. Eene zaak met zijn ge- Stuurftoel , m. fluurplecht, gaillard d'arriere;
zie Stuurplecht.
zag (eene zaak met zun gezag onderflok van het ftuur of roer, barfleunen , appuyer ant affaire par son auto- Stuurflok,
re , manivelle (du gouvernail,)
rite. o. w. de fchool, de kerk of zijn
werk verzuimen , om zich te vermaken , ftut- Stuwaadje, yr. al, wat gebezigd worth, om
jets vast te ftuwen , arrimage, entassetjes draaijen; zie Stutje.
?tient , m.
-Stour , 0, het werktuig 5 waarmede een fchip gefiuurd wordt , roer , gouvernail, helmflok 9 ii- Stuwen, b. w. (ik fluwde, heb geflowd),
duwen , douwen , pousser , serrer. —,
mon,tn. Geen — in het fchip hebben , (zeew.)
(fcheepsW.) behoorlijk fchikken, arrimer,
bij gebrek van wind niet kunnen zeilen,
entasser.
titre en bapaume. Aan het — zitten, aan
het — fiaan, gouverner, mauler on tenir le Stuwer, m. degene, die met het fluwen van
een fchip belast is , arrimeur.
timon; fig. Aan het flour van iets zitten,
(het beftuur over of van jets in handen heb- Stuwing, yr. het Ituwen, action de pousser
action de serrer. her ituwen der goedeben,) gouverner q. ch., diriger q. ch. Bet
ren in een fchip, action d'arrimer, action
— van iets zijn, (hetAppzigt of befluur over
d'entasser,, f., arrimage, m.
iets hebben ,) etre le directeur de q. ch.,
diriger q. ch. Het — kwijt zijn , (in eenen Subiet, b. n. (ond. w.) plotfeling, cubit, e.
bijw. subitement, m.
radeloozen toefland verkeeren ) avoir perdu
la tete. Hij was bet — kwijt, (hij west Sublimeerpot, m. (ond. w.) zeker vat bij de
fcheik. gebr., aludel.
zich niet te helpen ,) it avait perdu la tête.
Over —, (in Gelderland en Vriesland ge- Sublimeren, b. w. (on& w. ik fublimeerde,
bruikelijk voor : in verwarring, in de war,)
heb gefublimeerd,) de vlugtige deelen door
en desordre. Over — brengen, (in de war
middel van het vuur uit iets doen oprijzen,
brengen,) tnettre en tiOtordre, tliranger.
sublimer.
Sub.,

zxt33
S UB
SUI
Sabflancie , y r. (ond. w.) het wezen of we- Suikerdeeg, o. deeg, waarvan men fuikergezenlijke , substance , essence.
bak maakt, pate de confitures, f:
Subflitueren b. w. (ik fubftitueerde , heb ge- Suikerdoos, yr. doos, waarin men de fuiker
fubflitueerli,) toevoegen , adjoindre. —,
doer, sucrier, m., drageoir, m.
in de plans itellen, substituer.,
Suikerij, o. zeker plant, anders fuikerwortel;
Subflitutie, yr. (ond. w.) substitution.
zie Cichorei.

Subihtuut ,
(ond. w.) medehelper, aan Suikeren , b. w. (ik fuikerde , heb gefuikerd,)
eenen openbaren ambtenaar toegevoegd ,
met fuiker beftrooijen of zoet maken, sucrer.
plaatsvervanger, substitnt, sub-delegue , ad- Suikererwt , yr (in de kruidk.) pois goulu,
joint.
pois sans cosse ; zie Peul. Zeker fuikergoed
Subtiel , b. n. (ond. w.) flim, geflepen , subin de gedaante van erwten , pois sucre, m.
til , e, ruse, e, fin, e. bijw. listigdragee (ronde), f.
lijk , subtilement, jinement.
Suikergast, m. zeker diertje, lepisma sacckaSudde , yr. (veroud. woord,) hetwelk moeras
rena,
beteekende , marais, m.
Suikergebak , a, gebak dat met fuiker zoet
Suf, b. n. bedwelmd, zwak van herfenen, qui
gemaakt is, sucreries, f. pl.
radote, hebete, e-, imbicille, simple. — Sutkergoed, o. allerlei gebak, dat met fuiker
maken, rendre stupide, rendre imbecilic,
zoet gemaakt is, geritenfuiker, penile, vs.
hateter.
zie Suikergebak.
Suffaard,
degene, welke fufc, celui qui Sutke.rhandel, m. handel in fuiker, traffic en
radote, radoteur.

sucre,

dote, radoteuse.

ler ou cueillére a sucre, f.

Stiffen , o. (ik fufte, heb gefuft ,) zwak Suikerhuis , 0. fuikerraffinaderij , lieu oh Pon
van herfenen wezen, etre imbecilic, titre
raffine le sucre, tn. raffinerse, f:
stupide, radoter, etre faible de cerveau.
Suikerig , b. n. eenen luikerfmaak hebbende,
Suffer,
degene , welke tuft; zie Suffaard.
ayant un gout de sucre, sucre, e.
Sufferd, m. iemand, die zwak van herfens is; Sthkerkist yr. kist voor fuiker, catsse4 sucre.
zie Suffaard.
Suikerkoellje, 0. gefuikerd koekje, ankjsbeSufferij , yr. het fuffen, fuffing, radotage ,
fchuitje, gateau sucre, biscotin, ns.
reverse, radoterie.
Suikerkoker, m. zie Suikerraffinadeur.
Stiffing, yr. het fuffen, fufferij; zie Sufferij.
Suikerkokerij , yr. zie Sutkerraffinaderij.
Sufheid, yr. toeftand van iemand, welke fuf SuikerkorreIs, yr. meerv. muisjes, nompareilles.
is, imbecilite.
Suikerlepeltje, o. theelepeltje, lepeltje, waarSuffter, yr. degene , welke fuft , celle qui ramede men de fuiker in de kopjes roert, cuilSuiker, yr. het foete fap uit zeker Indisch Suikermommetje , o. colin-maillard , m.
riet, fuikerriet genoemd, stare, m. Ruwe Suikermolen , m. molen tot verbrijzeling van
— 7 sucre brut. Gedraaide sucre tors,
het fuikerriet en ter uitperfing van het merg,
alfenic, m. Witte —, sucre raffind , sumoulon a sucre.
cre blanc, m. Bruine
sucre bss ou noir, Suikernetels, vr. meerv. zekere foort van neci,osonade
tels, in tegenitelling van brandnetels, enz.
sucre candi.
Gebrande foort van —kandkj, caramel,
orties blanches.
m. Zie verder de met— zamengeft. woor- Suikerpan, yr. (bij de fuikerraf.) couleresse.
den : als: Borst—, Gerfte—, Brood—, enz. Suikerpapier, o. papier met fuiker, papier au
Suikerachtig, b. n, naar fuiker zweemende,
sucre, m.
qui a un gout de sucre, qui ressembie 4 du Suikerpeer, yr. een zeker flag van zoete pesucre, saccharoide. bijw. zoet als fuiren, poire suet* , blanquette, f: rousselet, m.
ker, doux, ce, comme du sucre , qui a un Suikerpeul, yr. zekere zeer malfche peal,
gout de sucre.,
trés-doux, ce.
fuikererwt, pois goulu , tn.
Suikerahorn , m. ahorn, die linker voortbrengt , Suikerplanten, yr. meerv. planten die fuiker
arable a sucre.
in zich bevatten, oplantes sacchariferes.
Suikeraluin , m. gefuikerde aluin , alun sucre, no. Suikerpopje, o. popje van fuiker gemaakt, fiSuikeramandel, no. amande sucree, f. Verfuigure faire de sucre, poupde faire de sucre, f.
kerde amandelen, amandes lissdes; fuiker- Suikerpot , m. (in de fulkerraffinaderkjen,) pot
boon, bruidfuiker, praline, j:
waarin de fuikerbrooden gemaakt worden,
Suikerappel, in. zekere zeer zoete appel ,
pot a sucre. —, in de huishouding, pot
pomtne sucree, f.
waarin men de fucker heeft, sucrier.
s van den fuiSuikerbakker , m. fuikerkoker - zie Suikerkoker. Suikerraffinaderij yr. werkplaat
iemand , die allerlei fuikergebak enz.
kerraffinadeur, affinerie de sucre, raffinerie.
maakt en yerkoopt, banketbakker, confitu- Suikerraffinadeur, m. iemand, welke zich met
tier, confiseur.
raffineren der fuiker onledig houdt , raffineur.
Suikerbakkenj, yr. fuikerkokerij ; zie Sulker- Suikerriet, 0. net, dus genoemd wegens de
buitengewone hoeveelheid fuikerfiof, die
kokerij. werkplaats van eenen fuikerbakker,, sucrerie.
het bevat , canne a sucre, canamelle,
Suikerberk,
Ongekookt — fap , vesou , etc. m.
zekere foort van berkenboomen, bouleau 4 sucre.
fmaak der fuiker, goat de
Suikerfmaak,
Suikerbefchuit , yr. gefuikerde befchuit, bissucre.
cuit sucre, m.

Suikertlof, o. (bij de fcheik.) principe sac-

Suikerboom, m. boom, welke veel fuikerftof
charin, no.
bevat, arbre a sucre.
Suikerftroop, y r. melasse.
'Suikerboontjes, o. meerv. zekere fijne boon- Suikertangetje, o. tangetje , waarmede men de
tjes , petits haricots ddlicats, m. pl. goutitukjes talker aanvat , pincette a sucre, f.
ganes , f. pl. —, (bij banketbakkers,) des Suikerton, yr. fuikervat , to-n waarin fuiker
amandes entrées ; zie Suikeramandel.
verzonden wordt; zie Suikervat.
Suikervat, 0. vat, ter berging van fuiker,
Suikerbrandewijn,
tafia.
barrique a sucre, f. —, vat met fuiker,
Suikeibrood, o. fuiker in de gedaante van een
brood, pain de sucre, in. misvormde
barrique de sucre, f:
Suikervogeltje, o. zeker flag, van bownkruifnikerbrooden, des cassons, no. pl.
A aaa3
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pertjes, (in de nat. gefch.) fuikervreter, Sukkelen o. w. (ik fukkelcle, heb gefukkeld,)
sucrier, m.
ziekelijk zijn, kwijnen, aanhoudend ongefield zijn, Otre maladif, ive, étre valetudiSuikerwortel, m.
de kruidk.) chervis.
naire, languir; fig. traag in zijne beweginSuikerzoet, b. n. zoo zoet als fuiker,, doux,
gen zun , langzaam te werk gaan , lambire, comtne du sucre; fig. honigzoet , vleiner,
lanterner. gedurig door allerlei
jend, als: fuikerzoete woorden, des paroroles emtniellies, f: pl.
wederwaardigheden en tegenfpoeden in zijne
Suikerzuur, b. n. (in de fcheikunde ,) sucri, e.
ondernemingen belemmerd worden, avoir
Suikerzure zouteu, sets sucres. Melkfuiker
beaucoup de desappointements. Op zee —,
( bij de fcheik.) saccho-lactique. Melkfui(flecht vorderen, niec voortkomen, been en
ker, gezuurd zout, saccholacte. Het— zout,
weer geflingerd worden door de winden en
de golven,) errer fa et hi sur user , etre
l'acide saccharin; zie Zuringzout.
le jouet des vents et des floes. een komSullen, b. w. fuilde , heb gefuild), aan
het Brand visfchen met een fchepnet, welks
mervol leven leiden, naauwelijks bet noodige
hebben, armoedig leven, vivs e pauvrement ,
beide einden door paarden getrokken worden, picher entre les bancs , avec une tirasse
itte dans la disette, trainer sa vie. —,
(met Zljn,) langzaam ergens heengaan, altirie par des chevaux.
llepen, trainer,
porter. —, o. voortgefleept worden,
ler lentement, matcher lentement, se trainer.
liralen, trainer. —, lanterfanteren, leute- Sukkeling, • yr. het fukkelen, action de languir, langueur, f.; fig. leuteren, action de
ren, lambiner; zie Lanterfanten.
lambiner, f. lambinage, tn.
Suiloor, o, oreillependante, f:
Suilooren , o. (ik fuiloorde, heb gefuil- Sukkelwerk, o. fukkelpartij, fukkelarij, het
fukkelen, traag voortgaan, lambinage, tn.
cord), hangende ooren hebben, avoir les
Sul,
oreilles pendantes.
Sulm. m.
een dood goed mensch, bonne pate
f
Suiloorig , b. n. moedeloos , bekommerd , neareenvouchge ziel , bloed,
Plumper, pals, jocrisse, benet, nigaud,
flagtig, triste, mdlancolique.
niais, tn.
Suizebollen, o. w. (ik fuizebolde, heb gefuizebold), door eenen flag of foot aan Sulachtig , b. n. gelijk een ful, fullig, eenvouhet hoofd derwijze bedwelmd worden, dat
dig , fimpel, niet zeer thug, simple, niais,
e.
bijw. simplement.
.men daarin eene fuizing gewaar wordt ,
avoir des itourdissements causes par un coup. Sulachtigheid, vr, de aard of .geaardheid van
eenen ful, eenvoudigheid, mnplicite, niaiSuizelen, o. w. (ik fuizelde, heb gefuizeld),
serie.
bedwelmd worden, fuizebollen, avoir des
vestiges, chanceler, tournoyer; zie Suizebollen. Sulfer, yr. zwavel, soufre, tn.; zie Zwavel.
Suizelig, b. n. die fuizelingen heeft, qui a Sulferachtig, b. n. gelijk fulfer of zwavel,
zwavelachtig, soufre , e, sulphureux, Buse.
des vestiges.
Suizeling, yr. bedwelming, duizeling, verti- Sulferbalfem, tn. balfem van zwavel of fulfer,
go, tournoiement de ate, m. fuizing,
baume de soufre, onguent de soufre.
een fuizend geruisch; zie Suizing in de ade Sulferdamp,
zwavelachtige damp; zie Zwaveldamp.
beteekenis.
Suizen , b. w. (ik fuisde, heb gefuisd), zacht rui- Sulferen, b. w. (ik fulferde, heb gefulferd),
zwavelen, ensoufrer, soufrer.
felen, bourdonner, murmurer, rendre un bruit
sourd et confus , bruire. inzonderheid Sulferlijm, yr. en o. zwavelachtige lijm, collo
sulphureuse . f.
een zacht geruisch in de ooren veroorzaken ,
even als van ruifchende bladeren, of zacht Sulfermijn, yr. inijn, die fulfer of zwavel oplevert, zwavelmijn , mine de soufre.
kokend water, tinter. Het fuist mij in de
ooren, les oreilles me tintent; zie Tuiten. Sulferftank ,
zwavelflank, zwavelachtige
flank, odeur de soufre, f.
, ruifchen van water, eer het begint te
koken, elders ruifchen, zingen; zie Zingen. Sulferwortel, m. zeker gewas, queue de pourceau, f.
Suizig, b. n. ruifchend, bourdonnant, e, qui
Sullebaan,. yr. baan, waarop men fult, glijniurmure.
baan ; zie Glijbaan.
Suizing, yr. het fuizen , gefais, murmure,
bruit sourd et confus, tn. —, in de ooren, Sullen , o. (ik fulde, heb en ben gefuld),
tintement, tn.; zie Tuiting. bourdonnelangs eene baan, (inzonderheid op digt getrapte fneeuw ,) glijden; zie Glijden.
?tient, tintouin, m.
Sukade , vr. gekonfijte fchil van zekere vrucht , Sullig, b. n. en bijw. gelijk aan ful, fulachtig, eenvoudig; zie Sulachtig.
hetzij meloen, citroen, of wel die vrucht,
welke de joden in hunne looverhuttea bezi- Sulligheid, yr. fulachtigheid, eenvoudigheid;
zie Sulachtigheid.
gen en onder den naam van paradijsappelen
bekend fun, ecorce de citron, etc. confite. Sultan, m. oppergebieder van het Turkfche
Sukadekoek, tn. koek met fukade, gateau
rijken andere Mahomedaanfche rijken, sultan.
Sultane, yr. fultanin, vrouw van den fultan ;
icorce de citron confite.
zie Sultanin.
Sukadig, b. n. eenen fmaak van fukade hebnaam van zekere goudmunt met
bende , qui a un gat ‘Pecorce de citron confite. Sultanijn ,
het beeld des fultans van Turkije, sultanin.
Sukkel, m. het fukkelen , als : fig. in den
gemeenz. fpreektr. Aan den — zijn, (in de Sultanin, yr. fultane , vrouw van den fultan,
gemalin van den grooten heer, sultane. De
kroeg liggen en zuipen,) passer son temps
begunfligde. —, la sultane favorite. De —
dans les cabarets. —, fukkelaar, bumper,
moeder, la sultane mere.
bloed ; zie Sukkelaar.
Sukkelaar, m. traag mensch, lambin, lando- Sus , tusfctienw. om flute aan te bevelen, paix:
pais lel!
re , niveleur.
Sukkelaarfter, yr. traag meisje, trage vrouw, Susfen , b. w. (ik fuste, heb gefust,) doen
zwijgen , itillen, tot film brengen, aplambine.
passer, faire taire. door wiegen, zinSukkelachtig, b, n. ziekelijk, die gedurig fukgen of an(lerzins, doen influimeren, als : In
kelt , valetudimaire, maladif, ive.
flaap
Sukkelarij, yr. het fukkelen, traagheid, action
(doen inflapen,) endormir. Hebt
de lonbiner,, f., lambinage , w.
gij het kind al in flaap gefust 7 avez vans
fiery
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teeken , sandulding eener, vergadering in
eenig orgaan, waardoor de artfen den aard
ken , in flaap wiegen, endormir.
der
ziekten trachten op te fporen, s,ympaction
d'appaiser,
Susfing, yr. het fusfen,
thin , m.
action de faire taire; fig. action d'endormir.
Swifent, m. zekere foort van Virginifchen Synagoge, yr. joodfche kerk , synagogue.
Syndicaat, o. syndicat, m.
tabak, nom d'espece de tabac de Virginie.
Syllabe , yr. een grooter of kleiner getal let- Synodaal, b. n. eene fynode betreffende, synodal, e. Synodale vergadering, assembled
ters, die te zamen in eenen adem worden
synodale, f.
uttgefproken , dikwijls ook eene enkele letter, (b. v. a-dem , o-ver,) die altijd een Synode , y r. kerkelijke vergadering, synode, m.
Algemeene synode national , synode geneklinker moet zijn , syllabe; zie Lettergreep.
ral,
In het woord avoir maakt a eene — uit,
dans le mot avoir, a fait une syllabe. Eene Synoniem, b. n. van woorden, welke in hunne
beteekenis eenige gelijkheid hebben of fchijlange —, une syllabe longue. Eene korte —,
nen te hebben, synonyme, synonymique. De
sine syllabe breve. Een woord van eene —,
woorden Verbolgenheid en Toorn zijn —,
Een
mot
d'une
syllabe,
un
mono-syllabe.
un
les mots Courroux et Cole re sent synonywoord met twee fyllaben, un mot de deux
mes. Synonieme woorden, des synonymes,
syllabes , un dis-syllabe. Een woorci van drie
tn. pl.
fyllaben, an mot de trots syllabes, un trisSynoniemen , o. meerv. fynonieme woorden,
syllabe. Een woord van vete fyllaben ,
(zie Synoniem,) des synonymes, tn. pl.
polysyllabe.
Symbolisch ,1 b. n. (ond. w.) symbolique. —, Syntaxis, yr. (ond. w.) fchikking der woorden , enz. volgens den eigendommelijken
bijw. par symboles. — vooritellen, symbogeest eener taal, woordvoeging, syntaxe;
liser; zie symbole, symbolique et symboliser
zie Woordvoeging en Woordfchikking.
in het andere Franfche deel.
Symmetric , y r. (oud w.) regelmatigheid der Syring, yr. zekere heester, als ook deszelfs
bloefem, lilas, m. Perzifche —, lage -,
deelen, symetrie.
lilas de .terse, ns. Gemeene
Arabifche
Sympathetisch, b. n. (ond. w.) dat op de
lilac commun, lilac des jardins , m. Jafympathie betrekking heeft, sympathique. —
panfche
lilas du Japon. m. forsythie, f:
poeder, poudre de sympathie, f. Sympathetifehe inkt, encre de sympathie. Sym.- Syringe, vr. fyring; zie Syring.
Syringbloefem, m. bloefem der fyring, fleur
pathetifche kracht, vertu sympathique.
de lilas, f.
Symphathie , y r. (ond. overeenkomst van
aandoeningen en neigingen, medegevoelig- Syringebnom, m. fyring, fyringen ; zie Syring.
Syringeflruik,
m. fyring in den vorm van eenen
sympathie.
heid,
itruik , lilas en arbrisseau.
Sympathiferen, o. w. (ik fympathifeerde, heb
gefympatifeerd), fympathie zamen hebben, Syringetak, m. tak van eenen fyringeboom,
branche de lilas, f.
overeenflemmen met elkander, sympathiser.
Hunnue humeuren niet, bears lzumeurs Syftema , o. (ond. woord) ftelfel, leerftelfel,
systeme,
zie het Nederd. Stelfel.
ne symthisent pas ensemble.
Symphonic, yr. in de toonk. gebruikelijk, Syttematisch, b. n. tot een fyftema of ftelfel
behoorende , systimatique.
bijw. system
symphonic.
matiquement.
Symptoom, o. (in de geneesk.), zoo veel als
déjà endormi Penfant ; fig. nadenkeloos ma•

T, y r. negentiende letter van de letterlijst, t,
M . - op zich zelve bekleedt zij , met een
affnijdingsteeken van voren de plaats van
het ; als : 't welk , le quel , la quelle; 'c is
gedaan, c'est fini; zie Het. Met een affnijdingsteeken van achteren,bekleedt zij de
plaats van te, zoo als t' huis, a la maison ,
au logis, chez lui, t' Arnhem , a Arnhem;
zie Te.
Taai, b. n. buigzaam , souple, flexible, pliant,
e, pliable. Een taaije fpijker, un clou soupie, flexible. Een taaije , buigzame tak,
une branche souple. —, hard , ftevig, vast,
als leer, coriace, dur, e, ferme. Dit
vleesch is —, cette viande en dare a nacher. Een leven hebben, avoir la vie
dare ; fig. avoir l'ame cramponnee dans le
corps. Hij is —, karig, vasthoudend (in
het betalen), it est tenace, dur a la desserre; fig. coriace. Taaije wijn , du vin
gras. Een — geduld, une patience infatigable. —, kleverig, tenace, adherent, e.
Een — metaal, an metal tenace. —, die
veel kan uitflaan, robuste, endurci, e. Een
flijfterk man, an homme robuste.
merig, flijmachtig , e, visqueux,
se. —, fiijmachtigvocht, humeur visqueuse, gluante; viscosite, f. mucilage, in; zie
Slijm.

Taaiachtig, b. n. kleverig gluant, e, tenue,
un pea sou*, etc.
Taaiheid of Taaijigheid, yr. buigzaamheid, souplesse , flexibilite. hardigheid, ftevigheid, kleverigheid , enz. , durete, fermete ,
tenacite , etc. De — van het metaal, der
vochten, la tenace du metal , des humours.
—, il^jmigheid, viscosite. — , karigheid,
chichetd , ladrerie , avarice. —, flerkte des
ligchaams, vigueur,, force.
Taaijaard, Taainagel; zie Gierigaard.
Taak, vr. bepaald werk, taakwerk, ache. 1k
heb mijne — volbragt, achevd ma tdche.
Taal, vr. al wat er gefproken wordt; ook
verfchtllende zigtbare en andere teekenen,
waardoor men ztjne gewaarwordingen, enz,
te kennen geeft, onderfcheiden van fpraak,
dat eigenlijk de daad van fpreken aanduidt ,
langue, f langage, tn. De Franfche —,
la langue francaise. De levende talen, les
langues mantes. Eene doode —, (die niet
weer gefproken worth ,) unel angue morte.
De Oosterfche talen, les langues orientales.
De — der oogen, le langage des yeux. De
— der vingers, de vingerfpraak, la chirologic. Het is de — der H. Schnft, c'est le
langage de Pecriture Sainte. Dit is niet de
— van eenen vriend, ce n'est pas le langage
d'un ami. Wat voor eene mannelijke —
Aa a a4
eenen
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eenen vronwelijken mond, quel langage male
dans la bouche d'une femme. Dat was eene
vloeijende en krachtige , c'etait un langage, un &scours , coulant et energique. Hij
is wel ter —, (wel befpraakt) it parle,
s'exprime, it s'explique Bien. De — die aan
eene natie , aan een yolk, aan eene provincie, aan een land eigen is, landfpraak, langue, idiome; tn. De Turkfche —, la
langue, l'idiome des Tures. In vele talen
gefchreven of gedrnkt, (gelijk de bijbel ,)
(bible) polyglotte; zie verder Spraak. Befchrijving over de talen , glossographie. Schrijver over de taal , glo,sographe.
Taaldeel, o, partie de discours, f.
Taaleigenheid, vr. taaleigenfchap , taaleigendommelijkheid ; bijzondere fpreekwijze eener
taal tegen den regel ; eigenaardige fpreekwijze eener taal, idiotistne, m. als: mon
amie, (voor ma amie,) son epee.)
Taalfouc, yr. taalgebrek, faute, f. vice de
langue, de langage,m. facto grammaticale,
centre la regle, incongruite ,fisolecisme,m.
Taalgrond, m, principc d'une langue.
Taalkenner, m. zie Taalkundige.
Taalkennis, Taalkunde, yr. connaissance, intelligence des langues. —, fpraakkunst, gramtnaire. taalgeleerdheid, (in de leerk.)
philologie. Tot de — betrekkelijk , grammatical, e.
Taalkundig, b, n. letterkundig, bedreven in
de taalkunde, verse, e, dans les langues,
dans la connaissance des langues , philologique.
Het is eene —e font, c'est une faute grammaticale.
Taalkundige, in. fpraakkundige , letterkundige,
taalminnaar, grammairien, litterateur, philologue, qui est verse dans les langues.
Taalkundiglijk , bijw. fpraakkundiglijk, grammaticalement.
Taalminnaar, m. amateur des langues ; zie
Letterkundige.
Taalmeester,, m. fpraakmeester, , maitre de
langue.
Taalregel, m. regle d'une langue, regle grammaticale.
J.:Igo en fait de langues; criTaalregter,,
tique.
Taalrijk, b. n. riche, abondant, e, copieux,
se, en mots. welfprekend , eloquent, e.
Taalfchikking, yr. construction, f. arrangement des mots, 171.
Taalsman , m. tolk, vertaler, interprite tra
ducteur,, trucheman.
Taal- of fchrijfteeken , o. accent, tn.
Taalvitter of zifter, puriste.
Taalvitterij yr. purtsme , m.
Taalwerder, m. ad y okaat, zaakbezorger, avocat, (procureur.)
Taalwoestheid , vr. oorkwetfende misflag in
cle taal, barbarisms, m.
Taalzifter ; zie Taalvitter.
Taan, yr. tan, tn.; zie Run, (in Vriesland
Kif genaamd.)
tanaisie.
Taanbloem,
Taanketel, m. chaudiere 4 tan, f:
Taankleur, yr. couleur de tan.
Taankleurig, b. n. tanne, e, basand , e.
Taankring , yr. Taanrond , o. dierenriem zonzoneweg , (in de iterrelt.) ecliptique,
diaque, m.
Taarling; zie Teerling.
Taart , vr. tourte, tarte; fig. Daar heb ik
van de — gehad, cola m'a couti beaucoup, etc.
Taartje , o. tartelette, f:
Taartkoek , m. gateau a la tourtiere, qui se
cult dans une to:0'1We.
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Taartpan, yr. tourtiere.
Taats of Taatstol, m. bekend kinderfpeeltnig,
priktol, (onderfcheiden van drijftol,) tow
pie , f.
Tabak , m. tabac. Gefponnen
tabac en
cords. Rol —, tabac en rouleau. Rook — ,
tabac a lamer. Snuif
tabac en poudre.
Geftipte
tabac sans cites. — kpuw.en ,
pruimen , prendre du tabac en mdchtcatotre ,
chiquer. Spr. Dat is andere (clan kana.ster, ) c'est q. ch. d'une nature toute dip
ferente.
Tabaksasch, yr. cendre de tabac.
Tabaksblad, o. jeuille de tubas, f.
Tabakfcbuur, yr. sechoir (pour le tabac),
Tanaksdoos, yr. boite a tabac , tabatiere.
Tabaksfabrijk , yr. fabrique de tabac.
Tabakshandel, m. commerce, trafic , negoce
de tabac.
Tabakshandelaar of kooper, m.marchand, debitant de tabac.
Tabakskaauwer of pruimer, tn. mdcheur de
tabac.
TaSakskamer,, yr. vertrek in een koffijhuis,
waar tabak gerookt wordt, tabagie.
Tabakskerver, m. coupeur de tabac.
Tabakskerverij, yr. lieu or) Pon coupe ott hache
le tabac,
Tabakskistje , o. tabagie, f:
Tabaksklisteer, yr. fumes de tabac en guise
de clystet e.
Tabakskomfoor, o. rechaud pour allumer
pipe, m.
Tabakskooper; zie Tabakshandelaar.
Tabaksland, o. terre ot't Pon cultive la tabac , champ plante de tabac, m.
Tabaksmannetje , o. petite figure quo Pon expose devant les boutiques de tabac, ragot on
nagot , tn.; fam. margafat , m.
Tabakspapier, m. mauwais papier , dont on
fait des cornets a tabac, m.
Tabakspijp, yr. pipe (4 tabac.)
Tabaksplant, yr. plante de tabac, nicotiane.
Tabaksplanter,
plan-teur de tabac.
Tabaksplanterij vr. plantation de tabac, f.
plantage de tabac.
Tabakspor, m. pot a tabac.
Tabakspruim, yr. chique (de tabac.)
Tabaksrasp , yr. grivoise.
Tabaksreuk , m. odeur de tabac,
Tabaksrol, vr. role, f. rouleau de tabac, m.
andouille de tabac. — of karot (voor fnuiftabak,)carotte, torquette.
Tabaksroller,
rdleur de tabac.
Tabaksrook , m. fumes de tabac,
Tabaksfnuiver,
preneur de tabac.
Tabaksfpinner, in. flour de tabac, torqueur,
a tabac. Den tabak fpinnen , tot rollen
draaijen , torquer le tabac.
Tabakipinnerij , yr. filerie de tabac.
Tabaksfleel , m, tige do tabac , f.
Tabaksftof, o. poussiere de tabac, f.
'Tabaksfloppertje, o. fouloir tn.
Tabaksvat, 0. boucaut de (a) tabac , m.
Tabaks y eld; zie Tabaksland.
Tabaksverkooper ; zie Tabakshandelaar.
Tabakswinkel, m. boutique de tabac, oti Pon
vend du tabac.
Tabakszak, m. sac, m. bourse 4 tabac, f: —
van eene blaas, blaque,
Tabbard, Tabberd, een lange ulatierok,
robe, f: tabard, tn. Lieden van den —,
(regtsgeleerden , ) gens de robe. —, toga
der oude Romeinen , togs, f. — der raadsheeren , toge des sdnateurs.
Tabernakel, m. hut , tent, velcihut, de flichtshut van de Mofaifche eeredienst, tuber-
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Piaci°, pavilion, In. tente , f.; fig. ligchaam
des menfchen, corps. Spr. w. Demand op
zijnen — korner/ , tornber sur le corps de q
g. rosser, etriller q. q. Ergens —s makers,
bouwen, (er ergens een gevestigd verblijf
houden,) (faire un bon sejour g. part.
zal daar geese —s bouwen, hoer lang tabarnakelen , ii n'y fera pas un long sjjour.
Tabijn, y r. gewaterde taf of armezij n, taboo,
du taffetas untie ou moi; e , no.
Tabouret, no. (and w.)
zetel zonder
leaning, tabouret.
Tachti i.7, telw. quatre-vingt, octante (AANM. )
vingt neer= eene s aan quatre-vingt en
six vingt, voor cent vingt, 120, wanneer
een zeitit. naamw. zonder een ander petal
hierop volgt, (gelijk cent) als : oslen ,
quatre-vingts boeufs. Vier en — koeuen,
gnats e-vingt-quatt e vaches.
Tachtiger, m, iemand die tachtig jaren oud
is, homme de gnat, e-vingts ens , octogenaire ,
(zeew.) vaisseau , beittment de quatre-vingts
pieces de canon.
Tachtigjarig ; zie Tachtiger in de eerste beteek., eat
jaren duurc, als: De --e oorlog , la guerre de quatre vingts ans.
Tachttgmaal, bijw. quatre vingts far.
Taf, o. zekere Itof, taffetas, on.
Tafel, yr. tails. Vierkante, ronde -2, table
eau (le ronde. Ronde met eenen pool,
table u un pied, monopode. Neerflaande —,
bangoor,, table pliante , qui se rlie. Men moet
over — niet fpreken, it ne fano pas parler
a table, pendant le repas. Eene uothaal- of
uittrek tine table qui se tire. Opene
— houden, tenir table ouverte. Gewone,
ordinaire — houden, waar een iegelijk voor
eenen vastgestelden prijs aan den maaltijd
kan deelnemen, tenir table d'hOte. De —
dekken , couvrir la table, mettre la nappe.
De opnemen , lever la table, bi ter la
nappe. Dc —, de fpijzen afnemen, dessetvir la table. Aan — gaan , alter a table.
Aan — zijn, zitten , etre a table , se mettre
a table. De — bedienen, servir la table.
Van — opflaan, se lever, sortir de table.
be — des Heeren, (het nacbtmaal bij de
protestanten , ) la table du Seigneur , la
salute table, la sainte cone, (en bij de R.
Kath.) hoogtijd, communion. Ter —, aan
het nacht- of avondmaal gaan, alter a la
sainte eene, communier. Jets ter — (Le
berde) brengen, opperen, (bij eene raadsvergadering , die aan tafel zit on overwegtng
brergen ,) proposer q. ch. a une assernblee.
—derzangot,
gamme. De wet der twaalf tafelen , les lois des douze tables. lets, hetwelk
ook nog op zulke taJelen gegriffeld werd , een
kort overzigt van het een en ander , als : Een
geilacht aardrijkskundige — une table
genealogique, geographique. De tij.drekenkundtge — der Nederlandfche gefchoeclenis,
la table chtonologique des Pays-Bas; fig.
als : Hij houdt eene goede
it tient bonne table. Echtgenooten van —
en bed fcheiden, (alle gemeenfchap tusfchen
man en vrouw ophouden) separer de corps
et de lit an marl et tine Jerome. —, fleenen , koperen, houten plaat, plaque, planelse. —, register, bladwijzer, table , registre , index , — tot bet laboreren (bij
de art.) table d'artificier. — tot het mengen
der compofitien , table a ?idler les compositions. Wrijf , table a egrayer la poudre.
Werk — der kleedermakers, etabli de tailleur.
Tafelappel, m. pomme fine, delicate, pow le
dessert,

TAF
Tafelbaai , yr. bale an pied de la montagne do
la Table au car de Bonne Esperance.
Tafelbedlener; zie Tafeldienaar.
Tafelbedienong, yr. action de servir a table.
Men heeft hoer goede —, on est ici bless
servo a table.
Tafelbel of fchel, yr. sonnette de table.
Tafelberg,
montagne au cap de Bonne.
Espet ance , table , f.
Tafelbelchuot, yr. biscuit de table, de dessert, M.
Taleibezemtje, o. houssoir de table, m.
Tafelbler, m. biere de menage , blare ordinal, e,
quo Pon serf a table, f
Tafelblad, no. dessus dune table.
Tafelboe;sje , o. zakboekje aanteckeningsboekje, tablette a eo-ire, f:
Tafeibord, o. asciette,
Tafeihroeder,, m. fig. likkebroer, tafelbezem
ecornifieur; parasite.
Tafeldekker, on. in een ki os-er, re:Actorier.
Tafeldekfter,vr. in eon klo,ster, refectoriere.
Tateldienaar,
celui qui sei t a table. — van
des konings huis, set dean.
Tafelen, o. w.
tafelde , heb getafeld,)
aan tafel zitten , titre a table , fail e son repas.
Tafelgast, m. genoodigde, vcrzochte gast,
convive, convid.
Tafelgebed, o. priest avant on apres le repas, etc.
Tafelgeld, o. ce quo Pon pale pour les mets
qu'on recoit a la table, indonnite, depense
de table, f., (op fchepen ,) traotement de
table, (in kloosters,) mense, f.
Tafelgemeenfchap, o. communaute de table,
f commerce de table (entre epoux).
Tafelgenoot zie Tafelgezel.
Tafelgereedfchap, 0. ustenciles de table, frt.
convert , m. vaisselle, f.
Tafelgeregt, o. service, m. (mets qu'on sort
a la foss sur la table.)
Tafelgezel , m. discbgenoot, kos r ganger, die
eene kamer en den kost ergens heefc, commensal, pensionnaire.
Tafelgezelfchap, o. compagnie de table ,f. —,
de genoodigden, les convives.
Tafelgoed, o. lingo de table, m. la nappe et
les serviettes.
Tafelhouder,, m. gaarkok, anbergiste qui tient
table d'hOte , restaurateur, traiteur.
Tafelkleed, o. Lapis de table, m. —vooreene
kaptafel met kanten bezet, toilette a dentelles , f.
Tafelknecht, m. garcon, valet de table.
Tafelkomfoor, o. rechaud de table, m. champ
ferette ,
Tafellade, yr. tiroir de table , m.
Tafellaken, o. nappe ,
Tafellikker; . zie Tafelbroeder.
Tafellikfter, yr. ecornifieuse.
Tafellinnen; zie Tafelgoed.
Tafelmandje, o. manne, f.
Tafelmes, o. couteau de table, m.
Tafelmuzijk, yr. musique pendant le repas.
Tafelpeer, vr. poise fine, delicate roar Is
dessert.
Tafelpoot, on. pied de table.
Tafelpraat, yr. discours pendant qua Pon est
a table, m
Tafelpracht, yr. luxe de la table, tn.
Tafelring, m. porte assiette, garde-nappe, f.
Tafelfcheidfel, o. (in de ontleedk.) zekere
fponsachtige zelfflandigheid tusfchen de barfenbeenderen, diploi, m.
Tafelfchel ; zie Tafelbel.
Tafelfchraag , y r. treteau de table, m.
Tafelichuomer; zie Tafelbroeder.
4,1aaas
TA.

TAF
Tafelfchuimfler; zie Tafellikfter.
Tafelfervies, o. service de table, m.
Tafelfpel, jeu de table, m.
Tafelfprei; zie Tafelkleed.
kinderfloel, chaise d'en ant f.
Tafelftoel
bezijden het alTafeltje, o. tablette, f.
taar,, (in de R. K. kerk ,) credence, f.
-Tafeltijd, m. heure du repas,
Tafelvol, y r. tablet.
Tafelvreugd, vr. plaisir de table , m. delices

TAX

sa g

feter des branches. Eenen boom —, noeljen , ebrancher un arbre. Getakt, fourchu , e, branchu, e.

Takkig , b. n. digt getakt, dat veel takken
heeft, toufu, e.
Takmaking, y r. ramification.
Takmos, o. mos, dat op de takken der boomen
groett , mousse des branches, f. hypne, in.
Taktiek , y r. (ond. w, ) legerkunde , tactique,f,
Taktieker, m. legerkundige , -tacticien.
Takwerk, o. alle takken van eenen boom,
de la table, f. pl.
vlugt, branchage, m.
ami de table, convie.
Tafelvriend,
Tafelweelde , y r. profusion de mets , etc. luxe Tal, o. zie Getal, nombre, m. Zonder
sans nombre, innombrable.
de la table, m.
Talen, o. w. (ik taalde , heb getaald,) ervia de table.
Tafelwijn ,
gens naar vragen, vernemen, s'informer,
Tafelzilver, o. vaisselle d'argent argenterie, f.
s'enquerir de q. ch. —, flerk naar eenig
Tafereel, o. (ee) verbeelding, fchilderij ; fig.
ding haken , desirer ardemment q.ch.aspirer
Schilderachtige befchrijving van eenig ding,
apres q. ch. Het kind taalt met naar de
tableau, m. description, peinture. Dat is
moeder,, Penfant ne montre point de (Mir
een — van het menfchelijke leven , c'est un
de voir sa mere.
tableau de la vie humaine. —, (in de wisk.)
Talent,
o. (ond. w.) zeker gewigt van gond
raaklijn, tangente, f.
of zilver, talent, tn. —, bekwaamheid ,
Taffen, b. n. van taf, de tafetas.
begaafdheid , natuurlijke aanleg, enz. taTagent, o. fpringertje , wippertje aan een klalent ,m. capacite. Hij heeft groote talenten,
vier,, enz. sautereau, tn.
bekwaamheden , it a de grands talents, de
Tailje , y r. (ond. w.) ligchaamsgeflalte, gegrandes capacites.
daante , grootte , taIlle.
Tak, m. branche, f. rameau. Voornaamfle Talhout , b. hoot , dat bij den tel verkocht of
gekocht wordt, knuppelhout , bois quo Pon
maftresse branche. — of rank van eenen
vend ou achete au nombre, rondin, m.
wijngaard, sarment de vigne. Kleine takken
der hertenhoornen, andouillers, f pl. cors , Talie , y r. geflalte; zie Tailje.
tn. pl. — of telg van eenen boom, dien Talie, y r. kleine takel, (fcheepsw.) palan ,
palanquin, bressin, no. Achter- of inhaal—,
men afhakt om to poten, plantfoen , planpalan de retraite. Reef—, palanquin de
fon ou plantard. Pant van eenen dooden
ris. Poort—, palanquin de sabord. Groote
—, waterloos, (bij tuinl.) argot. —, (in
boelijn—, palan des dimanches. Hals— op
de geflachtrekenk.) branche, f: — der naden fokkehals, vretac, rn. Want—, palan
tuurkunde , branche de physique. De vlugt
de revers, palan pour rider les haubans.
of takken van eenen boom, branchage. Ver— of val van de blinde ra , palan de bout.
fpreiding van verfcheidene takken, ramiNoot—, palan de gouvernail. — voor het
fication, f. Takken , aanbeijen , hemorrhoigefchut ophtjfchen, drosse. Rakke—, palan
des , f pl.
de drosse, de bassevergue. Haak—, palan
Takbont, m. (fcheepsw.) don de fiche, no.
cheville a barbes, f.

croc. Scoot—, palan de roulis. Zij—, palan

de ate d'affut. Gefchut—, palan d'affut.
Takel, m. (fcheepsw.) palan. Zij—, caliorRake—, neerhaler, calbas ou calebas. Staart—,
ne tie mat, f. bressin; zie verder de met —
palan a fouet.
zamengeftelde woorden.
Taller); zie Takelen.
Takelaar; zie Takelmeester.
Takelaadje, y r. al het takelwerk, flaand en Taling , m. vogel, cercelle ou sarcelle , f.
loopend want, (op fchepen ,) manoeuvres, Talk, yr. fmeer, talk, vet, suif. Ruwe
f pt. ogres, m. funin, tn. sartie, f;

zie Touwwerk.
Takelblok, o, moufle de palan, rn.
Takelen , b. w. (ik takelde , heb getakeld ,)
betakeling , een fchip met takels en verder
touwwerk toerusten, garnir un vaisseau
cordages, agreer, funer,, surlier; zie Optakelen.
Takelgaren, o. fil de sari/ fore.
Takelhaak , m. (op fchepen ,) croc de palan
a poulie, croc a brasser.

suif en branche.

Talkkaars, y r. chandelle de suif.
Talkachtig , b. n. talqueux 5 se. —e rotfen , des
roches talqueuses. —e aarde , terre talqueuse.
Talkolie, y r. huile de suif.
Talkiteen, m. talc.

Talktrechter, m. (bij de kaarfenm.) culot.
Talkvat , o. tonneau 4 suif,
Talletter, y r. Romeinfche letter, als: 1VI. D.
L. X. V. lettre numerale. talmerk,
chiffre, nombre numeral, m.

Takeling, y r. betakeling, action d'agreer, de Tallqk , b. n. telbaar, berekenbaar, nombrable, calculable.
funer, greement ou grement, no. surlin're.
Talloos , b. n. ontelbaar, onberekenbaar,
Takelmeester, m, agreeur, funeur.
nombrable, incalculable.
Takeltouw , o. corde de palan, f.
Talm; zie Getalm.
Takeltuig of werk, o. cordages , agres ,
Takje , o. petite branche, f. petit rameau , Talmachtig, b. n. fukkelend, lambin, e, lent,
e, qui temporise; en lambinant, lentement.
m. Wild — onder aan eenen boom, uitTalmachtigheid, y r. lambinage, m. lenteur.
fpruitfel, petreau on dragoon, m.
Takkebos, m. fagot. Gepikte of in pik ge- Talmen, o. (ik talmde, heb getalmd ,)
dralen , fukkelen, lambiner,, temporiser, etre
, poisse, f. Leger —, fascidompelde
lent, e, tarder ; fam. lanterner,barguigner.
ne f: —, bos dik brandhout, falourde , f.
iTakkebosje, o. petit fagot , ticulet. — van Talmer,, m. draler, fukkelaar, drentelaar, enz.
lambin, temporiseur; fig. lanternier, bardunne rijsjes 5 bourree 5 f. marcotin , cotret, tn.
guigneur ; fam. chipotier.
Takkebosfenmaker, m. fagoteur. TakkebosTalmerij
, yr. fukkelarij , enz. lambinerie, barno.
Leger
—,fascinage
,
fen waken, fagoter.
guignage, —, yerfchuiying, uitilel,
Takken , b. en o. w. (ik taktb, heb getakt ,)
temportsation.
takkig nakeu en takken krijgen, pousser,
T alms
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Taimiter, yr. lambine, etc.
Talmud, m. het wetboek der hedendaagfche
joden tahnud. Tot den — behoorende ,
talmudisch, talmudique. Schrijver van den
, taltnudiste.
Talrijk, b. n. nombreux, se, en grand nombre ; bijw. nombreusement.
Talitok , m. (bij de art.) echelle de calibre, f.
Tam, b. getemd, prive, e, apprivoise , e,
domestique. Eene tamme eend, un canard
prive. Een tamme , getemde leeuw , un
lion apprivoise. De tamme huisdieren, les
animaux domestiques. Een — paard, un
cheval doux. — maken; zie Temmen. —
van boomen, planten, enz. die kunstmatig
aangekweekt en behandeld worden , franc,
ranche. Een tamme boom, tin arbre,franc.
fEenen
tammen tak op eenen tammen ftam
enten, enter franc stir franc. Eenen tarnmen tak op eenen wilden boom of (tam enten, enter franc sur sauvageon; fig. geeft
men den naam van — ook aan iemand die
gedwee en handelbaar is , mak , als : Hij is
—, il est traitable , docile ; zie Mak , vooral
in dezen zin.
Tamarinde, vr. (in de kruidk.) tamarin , m.
Tamarindeboom , m. (in IncliE ,) tamarinier.
Tamariksboom, m. ( in de kruidk.) tamaris ou
tamarisc.
Tamboer, m. trommelilager, tambour. —,
caisse , f.
yr. trommel, tambour,
Tamboeren, o. w. (ik tamboerde, heb getamboerd ,) trommelen , battre la caisse , le
tambour. —, (van kinderen 9 ) op eene trom
Haan, tatnbouriner; fig. ergens op aandringen , insister sur q. c.h.
Tambourijn m. rinkelbom , tambourin. — of
trommel der Negers, guiriot.
Tamelijk , b. micidelmatig, redelijk , passable, n2ediocre, raisonnable. Die wijn is —,
ce via est passable. Hij heeft een —, middelmatig vermogen, il a tine fortune bien
mediocre. Het koren is op eenen tamelijken,
redelijken prijs, le bled est a un prix raisonnable; bijw. passablement,mediocrement,
raisonnablement, assez bien ; fam. zoo wat,
couci - couci. Dat is — wel gefchreven , c'est
passablement, assez bien, ecrit.
Tamheid, yr. qualite de ce qui est apprivoisd,
naturel doux, en.
Tammen; zie Temmen.
Tand, m. dent, f. Oog—, oeillere, f: Bak- dent machelihre ou molaire , grosse dent,
Melk—, dent de Tait. Wijsheids—, dent
de sagesse. Hondstanden , dents canines.
Muize —, dent de rat. Een aangefloken,
bedorven sine dent cariee. Een losfe —,
sine dent qui branle. Een afgebrokene,
Itompe — une chicot. Een fink van eenen —
afbrekeu , afbijten, s'ebricher une dent. Ingezette , valfche tanden , des dents artificielles,
fausses. Zij heeft eenen fchoonen mond met
tanden, elle a de belles dents, une belle denture.
Hij heeft Ilechte tanden, il a de manvaises
dents ; il a un vilain ratelier. Tanden krijgen,
faire des dents. Het kind krijgt tanden, les
dents viennent, percent, a act enfant. Zijne
tanden fchoon maken, se nettoyer, se curer
les dents. Men moet de tanden niet te fterk
fchuren, dat maakt het tandvleesch los, il
ne faut pas frotter lee dents si rudement,
cela des dechausse. De tanden worden Romp,
les dents s'agacent. De zieke knarst op de
tanden , le malade grince les dents. Klappertanden , claquer des dents. Het krijgen der eerlie tanden , la dentition. Tot de tanden beboorend , (in de geneesk.) dentaire. De

TAN
1189.
kunst om tanden te bewaren, l'odcntechnie
f. Verhandeling over de tanden, odontologie, f. Befchriiving der tanden, odontograpisle. De kunst um kunstige of valfche tanden zoo te maken , die gelijk natuurlijke
nitzien , odontotechnie , f. De fcherpe tanden der paarden , honden , enz. les crochets.
Ilec gebtt op de tanden nemen, (van paarden Iprekende ,) (naar gees beauur sneer
luisteren), prendre le mots aux dents. Iemanct
de tanden wuzen , (hem bits bejegenen ,)
montrer lee dents a q. q. Spr. w. Met eenen
niond vol —en ilaan , (beIcbroomd , verlegen zijn om te fpreken ,) etre embarrasse,
e, ne pas pouvoir en savoir parler. Het
water loopt mij daarvan om de —en, (ik
hunkere daarnaar ,) cela use fait avoir ore
venir l'eau a la bouche ; fe desire ardemment cela. Het water loopt ink] am de tanden, (ik begin flaauw van honger te woeden ,) je commence a defaillir de faun. Met
hand en — vasthouden , bien fer.
me. Het gaat nit de hand in den —, (het
worth zoo liaast verteerd als ontvangen ; hij
leefc als een vrolijk Fransje ( c'est aussitet
depense que gagne, vit au jour la journee, joutnee grande , fournee mangee. Haar
op de —en hebben, (goed kunnen fpreken,)
avoir bet et ongles , avoir du sang aux onglee ou au bout de ses ongles. FIi j last zijne
—en zien (hij is boos) 11 ;notate ses dents,
it est irrite , etc. Zijne — en ergens mede floten, ( ergens mede Ipotten, ) se moquer de q. ch.
Liggen de handen dan liggen ook de tanden ,
( als er niet gewerkc wordt , is er met te eten, )
si Pon ne travaille pas , on n'a pas de quoi
vivre. Zijne tanden doen hem niet sneer
zeer, ( hij is reeds lang dood, ) it y a
long-temps qu'il n'a plus mal aux dents.
Met lange —en eten ,) (geenen trek tot
eten hebben,) manger avec pen d'appetit.
lets op zijne —en nemen , (met kracht iets
doorzetten , ) entreprendre q. ch. avec
rigueur. breuk of fchaard in een mes,
dent. —,'van eene vork , gaffel, enz. fourchon. Eene hark met houten —en, un rateau a dents de bois. — in een Clot, (bij
flotenm.) rateaux. — of kam in een kamrad, (in de werktuigk.) alluchon. De tanden van eenezaag, van een' kam, uitbreken,
onttanden, edenter. Een onttandskam,
peigne Mena.
Tandarts, m. zie Tandmeester.
Tandbeen, o. zie Kakebeen.
Tandbeitel ,
( bij de hoeffm.) om de kallt van
de —en der paarden te llaan , rifiard.
Tandborftel ,
brosse el dents, f.
Tandbrafem, m. zie Tandvisch.
Tandeloos, b. n. &lend, e. Eene tanclelooze
vrouw, une identee.
Tanden, b. w. (ik tandde, heb getand ,) getand maken, denteler, endenter. Eene zaag
fcherpen, denteler une scie (bij de
(horol. makers) en (in de bouwk.)creneler,
Tandengeknars, o. geknars der tanden, criscement , grincement des dents, m.
Tandenkalk, m. concretion de chaux phosphel
nee, chaux des dents, cane des dents , f:
Tand.hol, o. of kas, alveole, f: Dat het —
aangaat, alveolaire.
Tandhoren , o. tandfchelp, yr. dentale ,
Tandenrij , yr. rangee de dents, m. fain. dentier, ratelier, m.
Tanclenftoker, m. cure-dent.
Tandig , b. n. dente, e, dentele , e. Tandige
of getande bladeren, des feuilles dentees.
Minder regelmatig getande bladeren , des:
ft utli
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feuilles dentelees. Zaagswijze getand, (in de
wapenk.) denticuld , 6.
Tandkas, zie Tandhol.
Tandkruid, o. dentaire, odentite , f.
Tandletter,, vr. letter , die men met de tanden
tegen de tong uitfpreekt , lettte dentale.
Tandmeester, in. dentsste, odentalge. (*)
Tand.neesters-gereedfchap , om de panden los
te maken, o. dechaussoir, tn. De tanden
losmaken , dechausser les dents.
Tandmiddel, o. remeide odontalgique ; remede
centre la douleur des, dents.
Tandopiat, o. opiat, m.
Tandpijn , y r. kiespijn , mal de ou aux dents,
rn. odontalgie, f: Hij heeft —, sl a mal
aux dents. Zij heeft eene hevige —pijn ,
(kiespijn ,) elle a ten furieux mal de dents.
Tandpijnflillend, b. n. odontalgique on odonague.
Tandpleister, yr. empldtre odontalgique pour
les dents.
Tandpoeder of poeijer,, yr. dentrifice, m poudre aux dents, f
Tandrad, 0. roue dentle onendentelee.
Tandfchrabber,, m. rugine , f. odontoglyphon.
Tandfchelp , yr. zie Tandvisch.
Tandfchilfer, yr. icaille, f. éclat d'une dent, tn.
Tandfchuijer,, zie Tandborstel.
Tandfchuurzel; zie Tandopiat.
Tandflak, yr. dentale.
Tandswijze, bijw. en forme de dents, dentele, e.
Tandtang, yr. s (bij tandm.) tandtrekker, Javier, pelican, tn.
Tandtrekker, m. arracheur de dents. Trek.
tang, (bij tandm.) odontagogue. — voor de
wortels der tanden , repoussoir du dentiste.
Tandtrekking, yr. action d'arracher one (grosse)
dent.
Tandvleesch, o. gencive, f. Ontf}eking aan
het —, paralie, m.
TandvijI, yr. zie Tandfchrabber.
Tandvisch, foort van brafem, ook. tandfchelp,
dentale , f.
Tandvormig , b. n. denti forme, odontade.
Tandvormige kerf of keep, (bij de fchrijnw.)
(mortaise) odent , on.
Tandwerk, o. (bij de horologiem.) ook de
tanding, het gebit, denture, f. —, dat
tandswijze gemaakt is, (bij beeldh. en in de
bouwk.) dentelure, f. —, fnijwerk met
tanden , kalvertand genoemd , denticule, f.
Tandwortel , ni. racine de dent, f. —, (in
de kruidk.) dentaire.
Tanclzweer,, yr. ontileking aan het tandyleesch ,
paralie.
Tanen, b. w. (ik taande , heb getaand ,) het
leder met run bereiden, Caner, passer le
cuir par la teinture de tan; (fcheepsw.)
tendre les voiles. o. w. bezwalkt , verduisterd of rosgeel worden , ( van de zon of
main gefproken ,) s'obscurcir, s'eclipser. De
zon begint te —, le soleil commence a s'obscurcir, a s'óclipser.
Tang, yr. vuurtang , pincettes, f. pl. Spr. w.
Dat fiaat als eene — op een varken , (daarin
is Been verband noch Plot ter wereld in ,) cola
n'a ni rinse ni raison. Men kan het er met
Beene — uitkrijgen , (men kan met de grootfte moeite naauwelijks eenig befcheid van
hem krijgen ,) on a de la peine a lui arracher un mot on une syllabe. Nijp—, tenailles , f. pl. — om kogels te ontbaarden , tenailles 4 ebarber. — met eene veer, tenailles a rouleavx , f: souverain, tn. Groote
—, mordache , tenailles d'etabli. Brandfchflders— , nijptang, alegate. Buig— , tenailles el plies , a courber. Bout— , tenail-
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lee a bonlons. — met eenen beugel , tenailles el boucle. Rek—, (bij glasbl.) mordilles, f. pl. Verlos—, (bij vroedm.) forceps ,
m. --armen, blok van eenen voorwagen,
( bij de art.) armons d'avant-train, tn. —
om wielen , raderen te beflaan , tenailles 4
crochet. — van den langwagen , arm van het
lamoen , empanon , tn. fourchette. Houten
— der mandenmakers, trestoire.
Tangenkever,, yr. foort van oorworm , forficule.
Tangetje , 0. (bij wondh.) om den fleen uit
de biaas te halen , tenette , f. Haar— , pincette. —, om fplinters , doornen , enz. nit
het vleesch te halen , acanthabole, tn. Trek—,
(bij flotem. en fpeldem.) bequette, f. —,
( bij emaiijeerders , ) bet cellos, f. pl.
Tangvol, vr. tenaillee.
Tangwerk , o. (in de vestingb.) tenaille, I.
tenaillon, tn. De tangwerken zijn niet meer
in gebruik , les tenailles ne sont plus en usage.
Tanig , b. n. bruin , verbrand van de zon,
hale , e, basand, e.
Taning , yr. (der zon,) eclipse, f. obscurcissement , m.
Tapgat , o. fpondgat, aan eenen vijver, om
het water te laten afloopen , ook aan een
vat, Londe, f: — aan de fchietplank van
zoutputten, vertelle , f.
Taphuis , o. tapperij , bierhuis , kroeg, wijnhuis, cabaret , estarninet , taverne, f. —
houden , tenir cabaret.
Tapijt, o. vloerkleed, tafelkleed, tapis de
pied , de table. Een Smirnaasch —, un tapis
de Smirne. Een — of tafelkleed , waarmede
de tafel van eene raadsvergadering , enz. bedekt is ; ook biljardlaken, un tapis vert de
table. — met fchoone figuren gewerkt , haute lice , f. Spr. w. Op het — (te berde,
ter tafel) brengen , mettre sur le tapis, la
proposer. —, kamerbehangfel , tapisserie,
tenture de tapisserie. — van fcheerwol ,
tontisse , f.
Tapijtfabrijk , y r. fabrique ou manufacture
de tapis.
Tapijtmaker, m. tapijtwerker, tapissier, fa.
bricant de tapis. — met fchoone figuren
van hooge fchering , haute-licier ou liceur.
Tapijtfpijker,, m. broquette, f.
Tapijr.werk , o. taphserie, f.
Tappen, b. w. (ik tapte, heb getapt,) het
vocht uit een vat door het tapgat laten
uitloopen , tirer. Wilt gij eene kruik bier
-- ? voulez-vows tirer une creche de biere? — ,
wijn , fterken drank, enz. in het klein verkoopen , wtjnhuis houden , vendre de la
bihre, die yin ou des liqueurs fortes en detail.
Tappen , afflandsmeter, tjzeren ring of Rang,
met eenen vierkanten beugel, (bij de art.)
regle a anneau carre , (pour mesurer Permplacement des tourillons.)
Tappendekplaat, yr. (bij de art.) sus-bande
d'afut , m.
Tapien.kruifen, o. meerv. (bij de art. om
te onderzoeken of de as der tappen wel geplaatst is,) crotx de bois 4 cylindre , f:
Tappengat, o. (bij de art.) logement des tourillons , in.
Tappenftuk , o. second renfort, ni.
Tapper, m. celui qui tire du yin, etc. —,
kroeghouder, cabaretier.
Tapperij, zie Taphuis.
Tappersnering, yr. metier de cabaretier, vs.
Tapperswinkel; zie Taphuis.
Tapfleutel, m. clef de robinet , f:
Tapfter,, yr. cabaretiere.
Taptoe , yr. een getrommel tot waarfchuwing
voor de foldaten , om zich naar bun nachtver-

TAR
verblijf ce begeven, retraite, ook wel tot
waarfchuwing voor kroegjes of tapjes om
te fluiten, enz. couvte-feu, m. De —
battre la retraite; fig. Dat is —, (hierbij
moet het blijven, het is genoeg,) c'est
assez , c'est
Tara of terra, yr. het gewigt van een vat,
van eene kist of iets anders, waarin koopwaren gepakt zijn, tare.
Tarantula, yr. eene zekere groote fpin, ta.
rantule.
Tarbot, yr. turbot, tn. Kleine —, turhotin ,
m. — die op zajde zweint, bombe, m.
Tarbotvisfcherij , yr. (in Provence ) romatiere.
Tarif of tarief, o. (oud w.) eene lijst van
waren met Injgevoegcle prijzen, prij sbepaaanflag (voor tollen en andere belastingen 5 ) tollijsc, tati f, Het tarief van
inkomende regten 9 le tarifdes do oits d'entode.
Tarotkaarten, yr. meerv. tarots, m. pl.
Tartaan, vr. vaartuig op de Middellandfche
zee, tartane.
Tartarus, m. (in de fabell.) het fchimmen- of
doodenrijk, de benedenwereld of hel, tattartare. — (in de medecijnen,) wijnfleen
genoemd , tartare.
Tarten , b. w. ik tartte, heb getart,) trotferen , uitdagen , met eene trotferende vertooning kwellen, braver , provoquer,, defier;
zie Uitdagen.
Tarter, m. grootfpreker, kwetfer, celui qui
defie , etc. bravache. — (bij dichters,) de
helfche afgrond, c1e tartarus, tartare.
Tartuffe, (ond. w.) huichelaar, fchijnheilige,
( naar een tooneelfpel van Moliere 2 ) tartuje.
Tarwachtig, b. n. fromentace, e
Tarwakker, m. champ de bled(bli)defroment.
Tarwbouw m. culture du froment, f.
Tarwe of Tarw, vr. froment, no. Snort van
alica,
Soort van — welker aar
blaanw is, blaanwe
turquet, tn.
Tarwebrood, o. pain de froment, no.
Tarwemeel, o. farine de froment, fromentie , f.
Tarwoogst 9 m. recolte du froment, f.
Tas, m. hoop , hoop koorn of veldgewas,
tnonceau, amas, tas.
Tasch, Tesch, yr. buidel of zak ,poche 9 bourse. Granaat—, grenadiere. Zie de met —
zamengellelde woorden, ais: Beugel— Herder— , Patroon— ; fig. Het is eene 'ooze —
of feeks, c'est une fine piece, nue fine
mouche.
Taschkruid, o. (in de kruidk.) tasjeskruid,
bourse a berger, f. tabourer, thlaspi, on.
Tasfen, b. w. (ik taste , heb getast,) opeen
flapelen, entasser, mettle en tas.
Tast, m. toucher, attouchtment. Bij den —
iets koopen, acheter q. ch. 4 tatons , en tatonnant, a l'aveuglette.
Tastbaar , b. n. tastelijle, voelbaar, sensible ,
palpable, tactile, tangible. Eerie tastbare
logen, un mensonge palpable on visible.
Tastelijk, bijw. d'une maniêre palpable, sensiblement , palpablement.
Tasten , b. w. (ik tastte , heb getast ,) voelen ,
toucher, sentir, tater, tatonner ; manier,
Zie Voelen, Grijpen. Toe—, prendre, se
servir de q. ch. hardiment. Spr. w. Hij tasr
als een blinde naar het ei, it devine sans
refiexion.
Taster, in. tateur, tdtonneur.
Tasting, vr. betasting, tatonnement , tatement , m. taction.
Tateren,
o.
(ik taterde, heb getaterd,)
flotteren, flamelen, begayer.
Tatewalen, b. w. (ik tatewaalde, heb getate
riaald,) krom prates , (zoo als de kleine
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kinderen doen ,) parley real , ne pas bier
prononcer les mots.
Taxateur, m. (ond. w.) waardeerder, taxatear.
Taxe,. ,vr. fchatting, prijs, t axe . f. taux,
no. morn, tn.
Taxatie , yr. (ond. w.) fchatting, waardering,
taxation, evaluation.
Taxeren , b. w. (ik taxeerde , heb getaxeerd ,)
waarderen, taxer , evaluer,, estimer.
Taxis of Taxisboom, m. ir.
Taxisblad,.o. feuille
f.
Taxishegge, yr. haie d'if.
Taxistak, m. branche &Iftjf;
Taxiswortel, m. racine d'o , f.
Te , voorzetfel en voegwoord, dat op menigerlei wijze gebezigd words, de, a, au,
a la, a par, en, dans, sus', etc. Als
voegwoord tusfchen twee werkwoorden voor de onbep. wijs, als:
Ik vrees
vallen, je crains de tomber.
Ik bid u — komen, ft yens prie de venir.
Hij begint vleijen, il commence 4 flatter.
Hij is veroordeeld om gegeefeld — worden,
il est condamne a etre fouette. In we r kwoorden met onfcheidbare voorzetfels wordthet voor het woord,
in de onbep. wsjs gezet, als:
verlangen , de desirer. Hij begint — herleven, il commence a revivre. 1k bevels
u het — verzoeken, je y ous ordonne de le
demander; en bij die met fcheidbare voo,rzetfels, ftaat het tusfchen het voorzetfel en het werkwoord; als : In — drukken , a imprimer.
Toe — ilemmen, de consentir. Eveneens
plaatst men — na een zelfftandig of
bijvoegelijk naamwoord,bijwoord
en v o e g w o o r d; als : Doe mij het genoegen komen, fais-moi le plaisir de yenir. 1k heb de eer niet (van) hem — kennen , je n'ai pas l'Izonneur de le connaitte.
Dit boek is goed om lezen, ce livre est
bona lire. lk ben vergenoegd, tevreden,
u
zien, je suis content de vous voir. Zij
is klaar — vertrekken, elle est prate a partir. Ik heb veal doen, fed beaucoup
faire. Hij zeide het van — voren, il le dit
auparavant. Gij hebt kwalijk gedaan hoar
zoo — verlaten,-vous avez total fait de l'abandonner ainsi. Als voorzetfelvoegt
het zich voor zelfft. naamw.; als:
— land, a teore; —voet, apied; —paard,
a cheval; — post , en diligence; — fclieep,
en bateau. Hij zit — water en — brood,
il est au pain et Peau. Het leger is —
veld, Parmie est en campagne. Bij ons —
land' , dans notre pays. Alles — vuur en —
zwaard verwoesten , mettre tout u feu et a
sang. lVlijn brooder is nog — bed, mon fri,
re est encore au lit. — water, (zee ,) of
— land vertrekken, partir par mer on par
terre. Iiij zal — (p) pinkfteren mij bezoeken , i1 viefidra me voir a pentecslte. —
paard rijden, alter 4 cheval. — (naar de)
markt gaan, idler au marche. (om twaalf
uur) zal hij hier zijn, il sera id a midi.
— (naar de) kerk gaan , alter a Peglise.
Ik heb het nog niet — boek gezet, je ne
l'ai pas encore couchd , mis sur le livre, ecrit
dans le livre. ft aat ook als voorzetfel voor eigennaamwoorden
van fteden en dorpen; als: — Amfterdam , a Amsterdam. — Delft, a Delft.
— Voorburg, a Voorbourg. Voorts geeft —
eene veelheid of minderheid te kennen, zoo
op zich zelf als in vereeniging met al of
e e 1, bijv. of bijw.
Lang, Ganger clan
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het behoort,) trop long, longse. Al — kort ,
(korter dan het behoort ,) trop . court , e.
Veel laat , trop tard. weinig, trop
pen. — klein trop petit, 0. Zoo veel
beter,, tans mseux. Zoo veel — erger, taut
n
pis. Nu worth — ook gebruikt vekcheide e werkwoorden, zonder dat het in het
Fransch bijzoncler worth uitgedrukt. Zie hies
,eenige derzelve : Iemand leur ftellen,
onanquer de parole a q. q. — niet doen,
.Indantir, annuler. Het — kwaad hebben,
avoir du pare. Iemand — boven gaan, surpasser, surmonter q. q. Iemand jets laste
leggen t (over lets befchuldigen ,) accuser
q. q. de q. ch. Zich — buicen gaan, (te
veel vrijheid nemen,) se donner trop de li',era , s emanciper. — goede houden, faire
credit. — fiade ko-men , venir a propos ;
titre utile. Iemand — vriend houden, se
conserver l'amitie de q. q. Iemand — regt
b.elpen, alder a q. q. ; le mettre cur le vrai
kort Ichieten, avoir du dessous.
chemise.
kort doen, faire tort a q. q.
Iemand
gernoet gaan , alder art devant de
Iemand
rencontre
q. q. Zie bet
q. q.- . aller a
ondeficheid. bij Gemoet. — rade worden,
itre kort komen, — kort zijn,
n'avoir pas assez; manquer. — leen geven,
préter. — leen nemen, emprunter. Een kind
vondeling leggen, exposer un enfant. —
goed hebben , avoir bon; revenir. —binnen
brengen , rappeler dans la mdmoire. onpas
komen , venir mal a propos, a contretemps.
Iemand -- vriend houden, se conserver Paweten , (namelijk ,) sar:title de q. q.
voir, etc.
Teeder, Teer, b. n. nit zwakke en fijne deelen b r:flaande , onvasc , onfterk , zwak, tendre, foible, delicat, e, douillet, te, fluet,
te; fig. tenu, e. De teedere jeugd, la tendre jeunesse. In zijne —e jeugd, dans sa
j'erte jeunesse. Eene —e Heide un amour
tendre. Eene —e plant, une plante tendre.
Een — kind, an enfant delicat. Eene —e
Egchaamsgefteldheid, une constitution, complexion, delicate. Men bederft de kinderen , wanneer men ze te — opvoedt, door
ze te veel te koesteren, c'est gdter les enfants que de trop les delicater; dorloter.
—, dun, (in de leerk.,) Eene —e huid,
une membrane tenue. Dit meisje heeft eene
zeer —e , fijne huid, cctte idlea la peau
delicate, bien douillette. Het is een zeer
zwak mannetje, c'est un douillet, an
zwak lighomme bien douillet. Een
(bij fchilders,)
chaam, on corps fluet.
morbide. —, week vleesch , (als levend vergevoeig, sentoond,) chair morbide..
sible; zie Fijn, Zacht, Zwak. bijw.
tendrement , delicatement. Iemand — bemmnen , antler q. q. tendrement , cherir. Iemand
aanzien, regarder q. q. d'un oeil , d'un
air tendre.
Teedergevoelig, b. n. delicate, bijw. delicatement.
Teedergevoeligheid , y r. weekelijkheid, delicatesse.
Teederhartig,b. n. tendre. Hij heeft een —,
week, hart, it a le coeur tendre. Een —
„cevoel, geweten, une consience tendre. —,
bij w. tendrement , avec compassion.
Teederhartigheid, yr. zwakheid, tendresse,
delicatesse, faiblesse. De — zijner gezondheid laat hem niet toe om nit te gaan , la delicatesse de sa sante ne lui permetpar de sortir.
Teederlijk , teedertjes, bijw. tendrement, avec
tendresse, delicatement.
fiz92
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Teef, yr. het wijfle van eenen hood, chienne.
— van eenen jagthond, lice. Eene dragtige
une lice noude. Eertijds, de algemeene
naam der vrouwen, thans een flecht, ontuchtig vrouwsperfoon, garce, coureuse,
gout gandine.
Teetje, o. petite chienne. Klein —, babiche,
Teeg, onv. verl. tijd van Tijgen.
Teek, yr. houden- of fchapenluis, tigue.
Teeken, o. meerv. teekenen en teekens. Al
wat dient om eenig ding voor te flellen,
aan te duiden of te onderfcheiden, signe,
tn. —,, bewijs, signe, f. ?Barque, f. etc.
Maak het teeken des kruifes, voor dat gij
begint te bidden, fais le signe de la ct oix
avant de commencer a prier. De twaalf teekenen des zodiaks of dierenriems, les douze
signes du zodiaque. De knoop , dien ik in mijnen zak- of neusdoek gemaakt heb is een — oar
mij er aan te herinneren , le noeud que Pal
fait a mon mouchoir, est une marque pour
m'en souvenir. Wanneer de zwaluwen laag
vliegen is het een — van regen, quand lee
hirondelles volent bas, c'est un signe de
pluie, qu'il pleuvra. Geen — van levee
meer geven , ne donner aucun signe de vie.
Hij gaf hem een — met de hand, it lui
donna un signe de la main. Tot een —
van vriendfchap geef ik u dit bock, en signe, en marque, d'amitid je vous donne ce
livre. Dat is een — van goede gezondheid,
c'est en signe de bonne sante. Er werd een
groot — aan den hemei gezien , un grand
signe parut au ciel. De bundel roeden ea
de bijl was het — van de oppermagt der
eerfte Romeinfche koningen , les faisceaux et
la hache etaient la marque des premiers
roil romains. Mijn knecht heefc mij veel
teekens van getrouwheid gegeven, mon do.
mestique m'a donne bien des marques de
fidelite. Indien ik in zijne handen niet zie
het — der nagelen enz. si je ne vois par
lee marques des clous en ses mains, etc. Het
kenmerk van zijn papier is eene kroon ,
la marque des son papier est tine couronne.
Elke papierfabrijk heeft haar eigen—, Itempel, it y a une estampile pour chaque manufacture de papier. Een eere— , une
marque d'honneur; zie verder de met— zamengeftelde woorden, als: Voor— , Gedenk— , Klank— , Merk—, enz. ook Bewijs.
Verkort— , (bij fcheik. enz.) caractere,
m. Uiterlijk— der H. Sicramenten, (zinnebeeld) symbole, tn. —, fein , signal, tn.
Op dit — flood elk een op , a ce signe tout
le monde se leva. eenen ziekte, symp.
tclme. De teekenen der vijf wonden van je.zus C MISTUS les cinq stigmates de JesusChrist. — op eenen te vellen boom, le
martelage.
Teekenen, b. w, (ik teekende, heb getee.
kend,) door middel van een kenmerk on.
derfcheiden , manquer. De verkochte fchapen zijn alle geteekend, les moutons, (brebis) sent tons marques , (toutes marquees.)
De boomen, die geteekend zijn, zullen verkocht worden, les arbres qui sent marques,
seront vendus. Boomen —, die bij her kappen
moeten ftaan blijven, layer des arbres. Dit
kind is zeer van de kinderziekte geteekend,
(pokdalig) cet enfant est fort marque de la
petite verole. —, door onderfchrijving van
zijnen naam bekrachtigcn, signer, De vrede
is reeds geteekend, la paix est deja signee.
Zij hebben het verdrag als vrienclen mede
onderteekend, ils oat signe au contrat, conseene afbeelding voorftellen
me amis.
met
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met teekenkr%jt , potlood, houtskool, crayonner, dessiner au crayon. Een landfchap
dessiner un paysage. Eene figuur naar
hec le' en — , dessiner une figure d'aprés
nature, au vif, au naturel; zie Schilderen. onderteekenen , soussigner. Ik ondergeteekende bekenne ontvangen te hebben,
fe soussigni reconnais d'avoir repu. Voor
(zich fchriftelijk voor iemand
remand
verbinden ,) se rendre caution par ecrit pour
q . q.
q — o .W. wordt ook van paarden gezegd, wanneer men aan zijne tanden met
weer zijnen ouderdom kan zien, daarom het
fpreekwoord : Van den tand zijn , le cheval
ne marque plus, est hors d'dge. Met letters
of cijfers
corer. De akten, flokken —,

cater les places.

Teekenaap , pantographs, (singe.)
Teekenaar, m. die teekent, de teekenkunst
verftaat, dessinateur. —, met teekenkrijt
inteekenaar ,
of potlood, crayonneur.
souscripteur signataire ;
onderteekenaar
zie ook Aanteekeuaar.
Teekenaarfter,, yr. cells qui dessine, dessina-

trice; qui marque, qui souscrit.

Teekenboek, o. livre a dessiner, (bij portret-fchilders) livre deportraiture.
Teekening, yr. dessein. TE ene — met de pen
gemaakt, un dessin 4 la plume. — in het
papier, filigramme, m. Ingewevene —,
chinure. — van iets door zigtbare lijnen,
scheme ou schema. —, het afteekenen eener
legerplaats , tracement , m. — van een venflerfieraad signage, m. Hand —, signature. Onder—, in--, souscription. Eene
hand— met eenen trek, an seing avec une

parafe.
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rut. — , zaaitijd, temps d'ensemencer
terres, les semaiiles, f, p1.
Teelzaad, semence, grained semer,
Teelzucht, vry deur de la generation, m.

Teem, teemachtig, b. n. zie Temerig.
Teems , yr. rivier in Engeland, Tamise. —
zeef; zie Tems.
Teen, m. (ee) coon, vinger van den voet,
orteil , doigt du pied. De groote —, le grog
orteil ; fig. Iemand op den — treden
(zwaarlijk beleedigen 9 ) denser q. q. Van
top tot — , gansch en al , de cap en pied,
depuis la tjte jusqu'aux pieds; fam. Het
fchort hem in den — daar de boeren den
hoed op drigen, (hij is wat gek,) ii a un

coup de hackie, it a la cervelle tiinbree.

Teen, yr. (ee) twijg, eene dunne en taaileboomloot, osier m. —, (in de rijfchool)
roede , garde , gaule.
Teenakker, m. teenland , champ plante d'osier.
Teenboompje, o. osier, m.
Teenbosch , o. oseraie, f.
Teenen, b. n. d'osier. Een — band voor takkebosfen, hart, m. Flesch met een — met.je, bouteille clissie.
Teenen-matje, o.
Teenperk , o. (visfcherij ) gemaakt van teenen
horden, op het Brand, bouchet m.
Teer,, o. vloeibaar pek, goudron,..m.
voor
fchepen , guitran , m. — voor het touwwerk , coudran,
Hiermede teeren , coudranner, en die zulks doet, worth coudranneur genoemd.
harpuis, brai, m. Ver..
droogd fcheeps— , zopissa, m.
Tear, b. n. zie Teeder.
Teerdag , m. dag, waarop de pot-van opgezamelde koeten verteerd woreten, jour de

s'amuser, de faire bonne chere.
Teekenkrijt, o. potlood, crayon, f. van alTeergeld , o. teerpenning, argent pour le voyage,
lerhande kleuren, pastel.
viatique, m.
Teekenkunst, yr. art de dessiner, dessin.
Teerhok, o. cabane eu l'on garde le goudron
Teekenkunftenaar, m. dessinateur.
Teekenmeester, m. maitre de dessin, 11 , des- Teerhuis, o. maison, ou l'on fait bonne chare f:
Teerketel, m. chaudiere a cuire le goudron,f:
siner.
Teerkist, yr. espéce de baguet a goudron.
Teekenpen, yr. porte crayon, m.
Teekenfchool, yr. stole de dessin.
Teerkleed, o. banne goudronnie, braie, f.
Teekentje , o. kenteekentje , indicale, (point, Teetkoker, m, celui qui fait du goudron.
Teerkokerij , yr. lieu oii l'on fait du goudron.
virgule , accent.)
Teerkooper,, m, marchand ou vendeur de gouTeekenwijs, vr. maniere de dessiner.
Teelbal, m. zaadbal, testicule. De teelballen , les testicules, les genitoires, en. pl. — Tederrkno. st , m. &pease de bouche, f. provision
van een wild zwijn , laites, f. pl. — van de manger dans an voyage, f. De teerkoshanen, muskusdieren , enz. rognons. — van
ten , de vertering voor temand betalen, hem
vrij houden 7 defrayer q. q.
harten 9 (bij jagers) daintiers.
Teeldeelen , o. meerv. parties genitales. Be- Teerkwast, m. guipon ou guispon, m, brosse
goudronner,
fchrijving van de — aedoeagraphie. Ontleechng der —, aedoeatomie. Verhandeling Teerling, m. dobbelfteen, de. — of taarling,
over de —, aedoealogie.
(in de meetk.) cube • fig. De — is geworTeeldrift, yr. instinct naturel qui torte 4 la
pen, (het lot is beilist,) le di est fete.
generation, faculte genitale.
Teerlingsvormigbeen, o. (in de ontleedk.,)
Teelland , o. terre labourable, f:
oscuboide, m.
Teellid, o. membre vie*, m. verge, f. — der Teerlingswortel , m racine cubique, f.
Teerloos 7 b. n. moeijelijk te verteren, indigeste.
walvischen, baleinas, m.
Teerloosheid, yr. indigestion.
Teellieden ; zie Bouwlieden.
Teelman ; zie Bouwman.
Teermaal, o. feest ? fete, f.
Teelfap , o. teelvocht, het zaad der dieren, Teerpenning, m. zie Teergeld.
sperme , liqueur spermatique , f. — der Teerpot , m. Teervat , o. pot a goudron.
Teeritoof, yr. goudronnerte.
menfchen, semence humaine.
Teelt, yr. de daad van teelen, action d'ile- Teertjes, bijw. teedertjes, teederlijk, &ileaver. —, kweeking van vruchten , temps pro- tement.
pre a la culture, recolte.
aard, geflacht Teertouw,, 0. cords goudronnee, f. , cable
goudronnd.
van rundvee, paarden, enz. het geteelde,
la race; fig. Van kinderen, enfants des- Teerton , vr. tonneau a (de) goudron, tn.
cendants.
Teerwater, o. eau de goudron, f.
Teeltijd , m. der dieren in het algemeen , temps Teezen, b. w. (ik teesde, heb 4eteetcl,) plui.
d'accouplement des animaux. — rijtijd, der zen, e'plucher.
visfchen, frai. — (bij jagers ,) bronstijd , Teezing, vr. het uitpluizen van de wol, acloopschheul der herteu en antler ros wild,
tion d'iplucher, f. epluchage ,
Tef-
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Teffens , bijw. tevens , te gelijk , en mime temps.
Tegel, m. tigchel, bakiteeu, gefchfict om de
vloer en wanden van een huis te bekleeden,
(estrik i )ook um huizen te dekken , dak- of
dekpan, brique, cartee, tulle, f. Een dak
met tegels bedekken, couvrir tin toit de tuiles. De tegels, pannen, op de latten hangen , brocher les tuiles. Vierkante vloerfleen , carreau. Rijtegels, die men plat legt
om een riool te maken, sous-doublis ; zie
ook Tigchel.
carrelier; zie TigTegelbakker,,m.
chelbakker.
Tegelbakkertj , vr. tuilerie, briqueterie; zie
Tigchelbakkerij.
Tegeloven, m. four a briques , a tuiles ; zie
Tigcheloven.
(estrik,) petit carreau blanc ou
Tegeltje,
peint,
, vloerTegelvloer, yr. pave de carreau, m.
werk , cart elage ,
Tegelvorm, yr. moule a tuiles, a bliques.
Tegen , voorz. jegens ; de rigcing van eenen
thud naar eenig ding aandutdende, vers.
vers Pest, vers l'oi lent. — den
—hetosn,
vijand, vets l'ennemi. — het gebergte, vers
les montagnes. De naderiug van lets aanduidende , vers, stir , a. — (omirent) (ten
nvond, vets, sur, le soir. — den morgen ,
vets, sur, le matin. — het midden van deze
eeuw,, vers le milieu de ce siecle. — het
einde der maand, sur la fin du mots. Hij zal
ze3 wren bij u komen , it viendra chez
vans sur les six heures. 1k ben — het aanbreken van den dag opgefaan, je me suss
ieve sur l'aube emu four. In vijandfchap
met ...., ook onder eene algemeene tegenwetking , contre. Zijn haat blijtt — hem,
sa haine rests contre lui. — den itroom opy aren , alter centre le fat de l'cau. — wind
en frown varen, (zicti in eene zaak &ken ,
ondanks derzelver moeijelijkheden,) alter
centre vent et marde. dIdij heeft lets — mij ,
U_ en vent a moi. Hij heeft — zijne aanmerkingen gefchreven, it a ecrit centre set
remarques. iemand vechten, se battre
co/ale q. q. Ilc heb er niets — te zeggen,
je n'ai Tien a dire centre. Voor mij, ik ben
er —, pour moi, j'y suis centre. Dat is mij
— de Borst, cela me repugne ; fen ai de
l'averszon. — heug en meng, avec repugnance ou aversion. — wit en dank, bon
gre , mal gre. Zoo God voor ons is , wie
zal ons zijn , si Dieu est pour nous , qui
sera centre nous. Het is met het hoofd —
den muur loopen , (dat zijn onmogelijke dingen ,) c'est se donner de la tete centre la
tnuraille. NVegens verruiling, contre. Waar( voor) waar verruilen, verwisfelen , changer
tnarchandises centre marclzandises. Jets —,
(voor) eenen matigen prijs overdoen, ceder, transmettre q. ch. A un prix modique.
In vergelijking van, vis-a vis , au prix de,
centre. Hij is een kind — hem, it n'est
qu'un enfant vis-a-vis de lui, au prix de lui.
Dit is Brie — een, cela est trots contre un.
Eene wering aanduidende , pour,,contre. Een
middel — de koorcs, un remede contre, pour,
la P yre. Zie hierover de kunsttermen als
den woord op Anti in het Franfche deel.
Zie ook de hier volgende woorden met —
zamengefteld.
Tegen, o. le contraire. Het heeft zijn voor
en — 5 it y a du pour et du centre.
Tegenaanmerking , yr. remarque contraire, f.
Tegenafdrukfel , o. centre epreuve, (coatedir8nye.
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Tegenantwoord , o. weder antwoord, be.
icheid, replique, f.
Tegenartikel, u. article contraire on oppose ,m.
Tegenbabbelen , b. w. (ik babbelde tegen , heb
tegengebabbeld), contredire en marmottant.
Tegenbatterij , vr. contre-battette.
Tegenbede, vr.priare contraire.
Tegenbedenkelijk, b. n. qu'on peat objecter.
Tegenbedenking , vr. objection.
Tegenbeciing, vr. condition reciproque.
Tegenbeeld, 0. antitype, m.
Tegenbeklag, o. reconvention, f.
Tegenbeleediging, y r. revanche, pareille ,
Tegenberigt, o. information contraire, f. avis,
rapport contraire, no.
Tegenuefchikking , yr. tegenbetchik , disposition
contraire, f.
Tegenbefchuldiging , yr. wederbefchuldiging,
recrimination, (in de prakt.) antanagoge.
Tegenbefchuldigen, o. wreken, recrimsner.
regenbefluur i zie Tegenbelchikking.
Tegenbetoog, 0. demonstration du contraire ,f.
Tegenbeurt, vr. tour reciproque,
Tegenbevel, o. ()litre contraire, contre-ordre,
contre mandement, on.
Tegenbeweging, yr. motevement contraire
oppose , M.
Tegenbewijs, o. preuve du contraire,
Tegenbewmd, o. gouvernement oppose , e, administration opposes, contraire, f.
Tegenbezending, yr. deputation, mission contraire, ambassade contraire, reciproque.
Tegenbezoek, o. visite reciproque, f.
Tegenbezwaar, o. zie Tegenbeichuldiging.
Tegenbieden , b. w. (ik bood tegen , heb tegen geboden ,) encherir cur q. q. sures:cherir , offrir plus qu'un autre, offrir davantage.
Tegenblaffen , o. w. (ik blafte tegen, heb tegen geblaft,) aboyer a.
Tegenblaten, o. w. (ik blaatte tegen, heb tegen geblaat,) béler a.
Tegenblazen, b. en o. w. (ik blies tegen, heb
tegen geblazen ,) souffler contre ou vers q.
q. on q. ch.
Tegenblik, m. regard reciproque.
Tegenblikken , o. w. (ik blikte tegen , heb
tegengeblikr,) lancer ou jeter des regards
reciproques.
Tegenblmken, o. w. (ik Monk tegen , heb tegengeblonken,) leflechir on resplendir sur.
Tegenbod, o. hooger bud, stii enchere , nouvelle off e, f.
Tegenboek, o. contrille, m.
Tegenboert, yr. raillerie reciproque.
Tegenbolwerk, 0. (in de vestingb.,) centrebatterie , f.
Tegenboomen, b. w. (ik boomde tegen, heb
tegen geboomd,) pousser vers , repousser
(un batiment).
Tegenboord, o. bard oppose ou contraire, m.
Tegenboren, b. w. (ik boorde tegen, heb tegen geboord ,) van den anderen kant doorboren, contre-percer.
Tegenbots of foot, in. contre-coup.
Tegenbotfen , o. w. (ik botile tegen, heb tegengebotst, ) pousser centre.
Tegenbuurt, vr. hameau,voisinage , oppose ,m.
Tegendeel, o. contraire, oppose, m. Het —
Itaande houden, soutenir le contraire. In
—, au contraire. — der waarheid, centreWrite.
Tegendeur, yr. contre-porte.
Tegendicht, o. wederlegging in verzen , Wu.
Cation en vers, f.
Tegendienst, m. service reciproque.
Tegendinger,,
medectinger,, antagoniste,m.
Para
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partie adverse, f. compititeur, concurrent,
adversaire.
Tegendolen , o. w. (ik dooide tegen, heb tegengedoold ,) errer a la rencontre de q. q.
Tegendoop , herdoop , nouveau ou second
baptime.
Tegendorpel , bovendorpel , linteau de porte.
Tegendraad, m. contre fa. Tegendraads, bijw.
a cant; efil.
Tegendraai, m. tour contraire.

Tegendraaijen ; zie Tegenwerken.
Tegendrang,
presse contraire.
Tegendrank, m. potion, f. reméde contre quelque maladie, m.

Tegendrift, vr. courant d'eau oppose , tn.
Tegendrijven, b. en o. w. (ik dreef tegen,
heb , ben regengedreven,) pousser en chasser
vers , flotter vers; fig. contrarier,, contrecarver.
Tegendringen , b. w. (ik drong tegen, heb
tegengedrongen ,) s'opposer au passage de
q. q. empécher a'avancer.
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Tegengedropen, verl. dw. van Tegendruipen.
Tegengedruisch, o. bruit qui s'approche de q. q
Tegengegaap, o. action de regarder en bail
lane, f.
Tegengehuppel, o. action de s'approcher de q.
q. en sautillant, f.

Tegengekakel of gekef, o. contradiction, f.
Tegengelegen; zie Tegenlegger.
Tegengeluid, o. retentissement, echo, m.
Tegengereden, verl. dw. van Tegenrijden.
Tegengefchenk, o. present on don reciproque, m.
Tegengefchreven, verl. dw. van Tegenfchrijven.
Tegengefproken ,
—
Tegenfpreken.
Tegengefteld, b. n. oppose, e, contraire.
Tegengeilreden, verl. dw. van Tegenftrijden.
Tegengeweest,
Tegenzija of
Tegenwezen.
Tegengewezen, — Tegenwijzen.
Tegengeworpen, — Tegenwerpen.
Tegengezworen, — — — Tegenzweren.
Tegengift, o. contre poison, antidote, orviitan, mithridate, f.

p en , o. w. (ik droop tegen, heb Tegengift, yr. tegengefchenk , cadeau , preTegendlui
sent ou don reciproque, m.
tegengedropen,) degoutter sur q. q. qua s'approche; fecouler; Uiteen gaan , en de Tegengraauw, m. action de rabrouer q. q.
eene na den anderen remand tegenkomen , se
qui s'approche, parole ou repartie rude, f.
dissiper, se disperser et venir a la rencon- Tegengraaewen, b. w. (ik graauwde tegen,
heb
tegengegraauwd,) rabrouer q. q. qui
ere de q. q.
s'approche.
Tegendruk, m. tegenwerking , (in de natuurk.)
reaction , f —, weer- of herdruk , ( bid Tegengraven , b. w.
groef tegen heb
tegengegraven) contreminer.
boekdr.,) retiration.
Tegendrukken , b. w. (ik drukte tegen, heb Tegengraving, yr. action de contreminer.
Tegengroet, m. contre-salut, salut rondos ea
tegengedrukt,)
reciproque.
Tegenduwen, b. w. (ik duwde tegen, heb
tegengeduwd pousser contre q. ch. dans Tegengrond, m. raison contraire ou opposes,
Tegengunst, y r. favour reciproque.
un sees oppose.
Tegendwalen , 0. W. (ik dwaalde tegen, heb Tegenhanger, m. (van fchildertjen) pendant.
tegengedwaald 5 ) errer, s'egarer ou se four- Tegenheict, vr, wederwaardigheid, tegenfpoed,
ongeval, revers, malheur, m. disgrace,
voyer en allant a la rencontre de.
calamite. afkeer , tegenzin, repugnanTegenebbe , vr. reflux qui retient un vaisseau.
isle
ou
ile
shade
a
l'opposite
ce,
aversion.
Tegeneiland, o.
Tegenhoek, m. coin qui est au cite oppose.
dune autre, f.
Tegeneisch, m. pretention, demande recipro- Teenhoofd, o. aan eene haven, vale oppoque, f.

se, m.

Tegeneten, b. w. (ik at tegen, heb tegenge- Tegenhouden, b. w. (ik hield, heb tegengehquden, ) arriter., retenir.— , (iets waarop
geten ,) se degouter de q. ch. a force d'en
men that, contre-tenir ; fig. belecten, yer.
manger; manger a contre-coeur.
hinderen, empecher.
Tegenfint, yr. (in hec fchermen ,) contreTegenhouding, vr. action d'arreter; fig. beappel , m.
letfel, empéchement , m.
Tegenflank , yr. (in de vestingb.) contre flanc ,
Tegenhouw,
m. contre-coup.
flanc oppose, m.
Tegengaan, o. w. (ik ging tegen, ben tegen- Tegenhuppelen, b. w. (ik huppelde tegen,
heb tegengehuppeld ,) venir au devant de
gegaan ,) to gemoet gaan , alter au devant;
q. en sautillant.
marcher a la rencontre de q. q. Zie op Gemoet, het onderfcheid tusfchen alter au de- Tegenjagen , o. w. (ik joeg tegen , heb teges
gejaagd ,) venir a la rencontre en courant,
vant en a la rencontre. —; zie Tegenloob. w. chasser, pousser vers.
pen; fig. b. w. (met Hebben,) tegenwerken , clwarsboomen , contrarier, traverser, Tegenijlen, o. w. (ik ijide tegen , heb tegen.
geijld,) se hater d'aller au devant de q. q3
s'opposer a. Waarom gaat gij dat niet teTegenijver, m. emulation, rivalite, concur.
gen? pourquoi ne vous y opposez-vous?
rence, f.
Tegengalerij of gaanderij , vr. galerie opposee.
Tegengalm, m. echo , retentissement.
Tegenijveren, o. w. (ik ijverde tegen , heb
Tegengalmen , o. w. (ik galmde tegen, heb
tegengeijverd,) tegenwerken , s'opposer avec
zale. — wedijveren, rivaliser, s'eforcer
tegengegalmd,) retentir,, rdsonner.
a l'envie.
Tegengalming, vr. retentissement, m.
Tegenkaai, vr. quai oppose, m.
Tegengang, yr. ontmoeting, rencontre, f.
Tegenkaart, vr. carte contraire.
beletfel, empechement , m.
Tegengapen, b. w. (ik gaapte tegeu, heb te- Tegenkakelen, o. w. (ik kakelde tegen, heb
gen gegaapt ,) regarder.
tegengekakeld,) tegenpraten , tegenkeffen,
se rebequer.
Tegengebabbel, o. action de contredire en
tnarmottant, contradiction qui se fait avec Tegenkamp, tn. tegenkamping , yr. action de
brute.

Tegengeboden, verl. dw. van Tegenbieden.
Tegengeblonken, — — — Tegenblinken.
Tegengedrag, o. conduite rec roque.
Tegengedre yen , verl. dw. van Tegendrijven. .
Tegendnngen.
Tegengedrongen,
—

resister, resistance.

Tegenkampen , o. w. (ik kampte tegen, heb
tegengekamt, ) combattre contre, rdlister.
Tegenkans, yr. chance contraire, f.
Tegenkant , m. cite oppose.

Tegenkanten , o. w. (ik kautte tegen , heb
Bbbb
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tegengekant,) s'opposer, resister , fairs resistance.
celui qui s'oppose, adversaiTegenkanter,
re, opposant.
Tegenkanting, yr. opposition.
Tegenkantfter,, yr. opposante.
Tegenkeffen ; zie Tegenkakelen, Tegenbabbelen.
Tegenkeper, tn. contre-chevron.
Tegenkerf, yr. entaille opposee, ou qui repond
une autre.
Tegenkerfftok, m. contre-taille, f.
Tegenkiel, yr. (fcheepsw.) centre quille, contre-carene , carlingue.
Tegenklagt, yr. reconvention.
Tegenklank , m. retentissement, echo.
Tegenklopper, m. contre-heurtoir.
Tegenkomen, o. w. (ik kwam tegen, ben tegengekomen ,) rencontrer.
Tegenkomst, vr. rencontre.
Tegeniagchen, o. w. (ik lachte tegen, heb
tegengelagchen ,) rite, sourire a.
Tegenlast, m. contrelsoids.
Tegenleer, yr. doctrine opposee.
Tegenliefde, yr. amour reciproque, retour
d'amour, tn.
w. (ik lag tegen. , heb teTegenliggen ,
gengelegen ,) titre situe, e, vis-a-vis.
Tegenlist, yr. centre-ruse, contre-finesse.
Tegenloop, m. ongeluk , malheur.
Tegenloopen , o. w. (ik liep tegen, ben tegengeloopen); zie Tegemoetloopen; fig.
Niet gelukken, desappointer,, etre contraire,
n'étre pas favorable, (zeew.) De wind loopt
tegen, le vent se range de Pavan:.
Tegenloopgraven , m. meerv. contre-approches , f. pl.
Tegenmarsch, m. contre-marche, f:
Tegenmerk, o. contre-marque, f.
Tegenmiddel, o. remede spicifique, tn.
Teggnmiin, yr. contre-mine.
Tegenmijnen, b. w. (ik mijnde tegen , heb
tegengemijnd), contre-miner.
Tegenmin, vr. zie Tegenliefde.
Tegenminnaar, m. rival.
Tegenmompelen , o. w. (ik mompelde tegen ,
heb tegengemompeld), murmurer, growler.
Tegenmompeling, yr. tnurmure, tn.
Tegenmorren, o. w. (ik morde tegen , heb
tegen gemord ;) murmurer.
fleunmuur, contre-mur.
Tegenmuur,
Tegennatuurlijk, b. n. onnatuurlijk, tegennatuurlijke zonden, des peches antiphysiques.
Tegenomwenteling, yr. contre-revolution.
Tegenontwerp , o. plan oppose a un autre,
contreprofet, rn.
Tegenopening, yr. contre ouverture.
Tegenover, voorz. vis-a-vis, a Popposite de.
Tegenpand, 0. contre-gage, m. (ltypotheque ,
surete).
Tegenpartij, yr. partie adverse ou contraire.
tegenftrever, adversaire,antagoniste.
Tegenpartijdig, b. n. contralto, oppose, e;
bijw. d'une maniere contraire ou opposee.
Tegenpilaar, m. contre-pilastre,contre-boutant.
Tegenpoging, yr. contre-effort, tn.
Tegenpraat, M. contradiction. —, wederlegging , refutation.
Tegenpraten, b. w. (ik praatte tegen, beb tegengepraat ,) contredire.
Tegenpruttelen 5 zie Tegenmorren, enz.
Tegenrede , yr. wederlegging, discours par
lequel on refute, tn. refutation.
wederantwoord, replique.
Tegenreden, yr. raison contraire.
Tegenrekening , yr. tegenkorting, elleompte, tn.
71Cegenrijden, o. w. (ik reed tegen, ben te-
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gengereden ,) alter 4 cholal on eh voiture
au devant ou a la rencontre de q . q.
Tegenroede, yr. (bij fluweelwevers,) contre-verge.
Tegenroem, m. gloire , reputation semblable a
celle d'un autre, ou opposee a cello :Puts
autre , f.
Tegenroude, yr. tweede ronde , contre-ronde.
Tegenruimte, yr. espace oppose , fn.
Tegenruk, m. contre-coup , coup oppose, tn.
Tegenrukken, b. w. (ik rukte tegen, ben tegengerukt,) mouvoir ou remuer dans un sens
oppose. — , 0. w. marcher au devant, s'approcher.
Tegenfchaduwigen, m. meerv. antisciens.
Tegenfchans, yr. contre-vallation.
Tegenfchemering , yr. anticrepuscule.
Tegenfchrift , b. reponse, replique ou refuta, tion par Uri:, f ouvrage antirlietique , m.
Tegenfchroef, yr. contre ecrou , tn.
Tegenfchrijven, b. w. (ik fchreef tegen, heb
tegengefchreven,) re'pondre ou repliquerpar
ecrit.
Tegenflepen , b. w. (ik fleepte tegen , heb
tegengefleept,) trainer au devant de.
Tegenfluittleen, m. (bij metfelaars ,) centreclef, f.
Tegenfmaak , m. afkeer, &goat, m. aversion,
repugnance , f.
Tegenfnaauwen , b. w. (ik fnaauwde tegen,
heb tegengefnaauwd ,) rebuter, maltraiter
de paroles.
Tegenfnap , m. contradiction, f.
Tegenfpannerij, yr. intension, intensiti.
Tegenfpartelen, o. w. (ik fpartelde tegen,
heb tegengefparteld,) se debattre; fig. s'opposer.
Tegenfpleet, vr, contrelente, fissure.
Tegenfplijting, yr. (in de leigraven,) contrefendss , tn.
Tegenfpoed, m. infortune, adversiti, fortune
adverse, f. revers, malheur, ns.
Tegenfpoeden ; zie tegenijlen.
Tegenfpoedig , b. n. malheureux, se, infortune , e, contraire.
Tegenfporrelig, b. n. repugnant, qui répugne.
Tegenfporreling, yr. repugnance.
Tegenfpraak, yr. contradiction,
contredit,
m. Vonnis op —, jugement contradictoire.
Zonder —, sans contredit, sans replique.
Tegenfprekelijk, b. n. contradictoire; bijw.
contradictoirement.
Tegenfpreken, b. w. (ik fprak tegen, heb tegengefproken,) contredire. Zich zelven
se couper, se dementir.
Tegenfprekend , b. n. contredisant, contrariant , e.
Tegenfpreker, m. contradicteur; opposant.
Tegenfpreking, yr. contradiction; opposition;
zie Tegenfpraak.
Tegenflaan, o. (ik florid tegen, heb tegengeftaan ,) resister, s'opposer , faire resistance. —, walgen, repugner,, degouter. De
knollen Haan mij tegen, les navets me degoutent, me repugnent.
Tegenfland, m. weerfland, resistance, opposition, f. lemand — bieden, s'opposer ou resister a q. q.
Tegenflander,, m. opposant, adversaire, antagoniste.
Tegenflellem, b. w. (ik ftelde tegen , heb tegengefteld,) opposer, mettre obstacle.
Tegenfleller, m. celui qui s'oppose, opposant.
Tegenftelling , yr. opposition. — (in de redeneerk.) waarbij tegenflrijdige denkbeelden
nevens elkander geplaatst worden, als: aan
de eene zijde flrijdt de fchaamte, aan de

an-
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andere zijde de ongebondenheid; aan fleze
de trouw , aan gene het bedrog, antitheses
Tegenftellig, b. n. Vat eene tegenftelling te
kennen geeft, (in de fpraakk.) adversatif,
ive. —, (in de redeneerk.) antithetique.
Tegenflem , yr. (in de muzijk ,) contre-partie,
f. contre chant, tn. — tegen lets, vote,
suffrage contre q. ch. ou q. q.
Tegenftemmen, b. w. (ik ftemde tegen, heb
tegengeftemd,) voter contra , donner son
suffrage contre.
Tegenfloot, m. contre-coup.
Tegenitooten , b. w. (ik ftiet tegen, heb tegengeftooten,)repousser, heurter, choquer,
pousser contre.
Tegenftooting, yr. action de repousser,,de choquer ou de heurter.
Tegenfireeffter, yr. concurrence, adversaire.
Tegenftre yen , b. w. (ik fireefde tegen, heb
tegengeftreefd,) resister a ; travailler contre. dwarsboomen, contrecarrer, contrarier , taquiner; fig. ?opposer 4.
Tegenftrever, m. adversaire, concurrent, compititeur, antagoniste.
Tegenfirevig, b, n. oppose, e, contradictoire;
bijw. d'une maniere opposde contradictoirement.
Tegenflreving, yr. resistance, opposition, concurrence.

Tegenftribbelaar, m. celui qui resiste, adversaire , antagoniste, disputeur.
Tegenaribbelaariter,, yr. cello qui resiste, qui
s'oppose, adversaire.
Tegenftribbelen, b. w. (1k ftribbelde tegen ,
heb tegengeftribpeld,) resister 4, disputer
contre , contrarier, recalcitrer.
Tegenftribbeling, yr. resistance, opposition,
dispute.
Tegenftrijd, m, repugnance, opposition.
(ik freed tegen, heb
Tegenftrijden, o.
tegengeftreden,) repugner 4, etre contraire
adversaire, antagoniste, opTegenftrijder,
partie adverse.
posant,
Tegenfirijdig, b. n. contradictoire, oppose ,e,
qui repugne a, disparat , e. contraire. —,
wonderlijk, paradoxal, e. Eene —e meening, une opinion paradoxale. ongerijmd, inconsequent, e, incompatible. De
liefde tot God en de liefde tot de wereld
zijn —e dingen, kunnen niet met elkander
vereenigd worden, l'amour de Dieu et l'atnour du monde sons incompatibles. —teeken
eene ziekte, contre-indication; bijw. contradictoirement , d'une maniere contraire
en opposition. —e zin contre-lens.
Tegetiftrijdigheid, yr. contradiction, contrariete , opposition, repugnance, implication,
inconsequfnce, In zijn gezegde ligt eene
, it y a de l'inconsequence dans son discours. — 5 wederfpreking van twee woorden
of ftellingen eons fchrijvers, antilogie.
Tegenfpanning, yr. contre extension.
Tegenftrijdfter, yr. cello qui s'oppose, partie
adverse.
; fig. torTegenftroom, m. contre maree
rent , m. opposition generale, f.
Tegenfluk , o. wearga, pendant, tn.
Tegenftuit of foot, m. contre-coup.
Tegenfluttenmaken, b, w. contre-venter.
Tegentrekken, o. w. (ik trok tegen, heb tegengetrokken ,) te gemoet gaan , marcher
ou alter au devant de , aller a la rencontre de.
Tegentrommelen, o. w. (ik trommelde tegen,
heb tegengetrommeld ,) battre le tambour
on la caisse au devant tie.
Tegenvallen, o. w. (ik viel tegen, ben tegengevallen,) ne pas bien reussir, ne pas
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trouver son compte. De wind is tegengevallen, (zeew.) le vent est tombe.
Tegenyenfter, o. dubbel vender, contre-cliassis, m.
Tegenyergift ; zie Tegengift.
Tegen yerfchanfing, yr. contre-vallation.
Tegenverzekering, yr. assurance reciproque.
Tegen yleug, yr. contre-poil, m.
Tegenvloed, m. zie Tegenfiroom.
Tegeuvoeter of voeteling, m. antipode.
Tegenvoetig of voetsch , b, n. qui appartient
aux antipodes.
Tegenweer, yr. resistance, opposition, defensive.
Tegenweren , b. w. (ik weerde tegen, heb
tegengeweerd 2 ) resister, empicher, se JOfendre contre.
Tegenwerken, b. w, (1k werkte tegen, heb
tegengewerkr ,) contre-carrer, contrarier,
etre contraire.
o. w. (in de natuurk.)
reagir. Het geflootene ligchaam werkt tegen of terug op hetgeen dat het geftopten
heeft , le corps heurte reagit sur celut qui
l'a heurte.
Tegenwerkend, b. n. (in de fcheik.) react:,
ive. —e eigenfchap, proprieti reactive.
Tegenwerking, yr. action de contre-carrer,
contrariete, apposition, (in de natuurk. )
reaction.
Tegenwerkfter,, yr. cello qui contre-carre, qui
est contraire, adversaire.
Tegenwerpen, b. w. (ik wierp tegen, heb
tegengeworpen ,) jeter q. ch. aux pieds de
q. q. pour l'empecher d'avancer; fig. opposer,
objector.
Tegenwerping, yr. objection, opposition.
Tegenwezen, o. w. (ik was tegen, ben tegengeweest,) etre contraire, s'opposer 4.
Tegenwigt, o. contre-poids, m.
Tegenwigtig , b. n. qui contre balivace, qui
peso autant , egal, e.
Tegenwijzen, b. w. (ik wees tegen, heb tegengewezen,) prononcer une sentence con, tre, debouter.
Tegenwil, m. volontd contraire. — en dank,
bon, gre, mal gre , de gre ou de force.
Tegenwillig , b. n. contraire.
Tegenwind, m, vent contraire. — en ftroom,
(zeew.) avoir vent et mariecontraires. Tegen wind en :room yaren, alter centre vent
et rnaree.
Tegenwoelen, o. w. (ik woelde tegen, hub
tegengewoeld,) se debattre, resister, s'opposer.
Tegenwoordig, b. w. present , e, qui West pat
absent ,e , assistant, e, qui assiste 4; bijw.
presentement , a present, maintenant , u cette
heure. De —e tijd, le temps present. Ik
was daar j'y fus present. Wat doet gij
—? quo faites-vous presentement?
Tegenwoordigheid, yr. presence. — van geese,
presence d'esprit.
Tegenwoordiglijk; zie Tegenwoorclig, bijw.
Tegenworflelen , b. w. (ik worflelde tegen,
heb tegengeworfteld,) latter contre, risister a.
Tegenworfteling, yr. resistance, lutte.
Tegenwrijten, o. w. (ik wrijtte of wreet tegen , heb tegengewrijt of tegengewreten ,)
resister on s'opposer a.
Tegenzang, m. contre-chant, contre-point.
Tegenzegel, o, contre-scel, m. Een — opdrukken , contre-sceller.
Tegenzkide, yr. ate oppose, tn.
Tegenzijn, o.
(ik was tegen, hen tegen
geweest ) etre contraire, s'opposer .4.
Tegenzin ,
of keer, aversion, repugnanBbbb 2
cc,
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Isac et Jacob. Het oogmerk van het tame-.
(a , antiPathie , 1. elegoiss t, tn. Zijn broeder
lijk is om kinderen te telen , la fin du maheeft een' — in het huwelijk, son fril-e a
rtage est de procreer des enfants. — (van
line repugnance pour le, au, manage. Ik
dieren , ) produire, leder dier teelt zijns
cola me tepugne. Erheb er eenen —
gehiken, chaque animal produit son semblagens eenen
in kriigen avoir de i'aversion
ble.
pour q, eh., se degoilter de q. ch. —, bijw.
voorcbrengen van planten, enz.;
zie Voortbrengen.
.Met
contre-coeur; fig. a icorche-cul.
telegraphe.
—, (in de redeneerk.) Spreekns in eenen Telegraaf,
ftriddigen of tegengeftelden zin gebruikt, Teler, m, al wie teelt, celui qui engendre ou
procree. — 5 (in de fpraakk.„) tweede naamantiphrase, contre-verite, f. Deze figuur
val ,
vindt plaats in : la clemence de Neron, PhuTeleskoop, m. telescope, tn. Een — of vermania de Louis XI.
rekijker van vier voet, un telescope de quaTegenzuur, o. antiacide, m.
tre pieds.
Tegenzweren, o. w. (ik zwoer tegen, heb
Teleurfiellen, b. w. (ik frelde te leur, heb
tegengezworen ,)abfurer.
te leur geffeld), disappointer,
Teil, yr. aardenvat of fchotel , (in Overijsfel worth het gebezigd voor eenen diepen Teleurfielling , yr. desappointement , tirelaisse, no.
bouten bak , in het huishouden gebruikelijk ,)
Telg, yr. lootboom, eene fcheut op een jong
plat, pot de - terre , rn.
boomtje, rejeton, jet, surgeon, rameazi,
`Teisteren , b. w. (ik teisterde , heb geteisarbrisseau , m. fig, a.fftammeling, fpruit van
terd ,) ruweltjk behandelen , en daardoor
een of ander geflacht, descendant, rejeton.
befchadigen , mishandelen, maltraiter.
Het is eene eerwaardige — van zljne voortergen , kwellen, harceler, tourmenter. —,
ouders, c'est un digne rejeton de ses anwonden , blesser.
citres.
,Teistering, yr. mauvais traitement,
Tekst, m. eigenlijk de zamenhangende inhoud Telgang, m. (in de rijfch.) traquenard,
van een gefchrift , in tegenoverftelling van Telganger , m. zie Tel in to tweede beteekenis,
de aanteekeningen; voorts ook eene gedach- Telgkweeker; zie Boomkweeker,
te van den inhoud van een gefchrift, eenige Teljoor, o. tafelbord, assiette, f. —; zie
Panlikker.
waartekstwoorden, en bijzonderlijk
over men wit uttweiden, texts, sujet, m. Teling, yr. kinderteling, procreation, generation. — van dieren, production. — van
matiere, f. De predikant heeft eenen fehooplanten, gewasfen, culture; zie Kweekerij,
nen — gehad, le predicateur,, le ministre
a en un beau texte; van hier die fpreek- Teling, (vogel,) zie Taling.
vrijze : Bij den — bliven, (voet bij fiuk Telingbout, m, cuisse de cercelle,
houden,) s'en tenor a son sujet. Van den Telingskracht, yr. vertu d'engendrer.
rakers, (daarvan afdwalen , het eigenlijke Telkens , bijw. chaque lois , touter lee foil,
continuellement, en tout temps. —, geftaonderwerp der rede uit het oog verliezen ,)
dig, a tout moment.
s'ecarter de son sujet , battre leo campagne.
Jemand van den — helpen , (hem in ver- Telkunst, yr. rekenkunst, arithmitique, science des nombres.
warring brengen,) troubler q, q. dans son
discours. Al te deep in den — dringen, (te Telle; zie Tel in de tweede beteekenis.
veel van iets zeggen ,) dire trop de son (sur Tellen , b. w. (ik telde, heb geteld,) compter, nombrer, calculer. Hebt gij de takson) sujet. Door deze verklaring worth de
kenbosfen reeds geteld ? avez vous (Wei
- nog duisterder, c'est la glose d'Orleans,
compte les fagots? Ik tel of reken a onder
, zekere
qui est pius obscure que le texte.
mtjne vrienden, je vous compte parmi ou an
ctrukletter,, texte. Dat in of van den — is,
nombre de rues amie. De inwoners —, faire
textuel,
le,
tot den — behoorencle
le denombrement des habitants. Van eenen
Tekstfchrijver, m. auteur d'un texte, etc,
zekeren dag beginnen te —, dater d'un eer'Tekstverdraaijing, Tekstvervalfching, vr.faustain jour; fig. Iemand weinig
achten,
ier l'interpritation d'un texte, falsification
faire peu de cas de q. q. Hid kan geen den
d'un texte,
cst fort ignorant on nines.
Tektsverklaring, yr, explication d'un texte,
Teller, m. celui qui compte, compteur, celui
Tekstverflandige , m. textuaire.
qui fait le denombt ement. —, (in de rekenk.)
Tekstvertaler,, in, of tekstuitlegger interpt lie
van eene break, numerateur.
d'un -texte,
Telletter, y r. Telletter, lettre numerale.
Tekstwoord, o. parole du texte, f.
Tel, m. telgang, pasgang van een paard, (in Telling, yr. het optellen, action.de nombrer,
de compter, denombt ement , recensernent , m.
de rijfehool, ) amble. Ten —gaan, alter
(d'un peuple,)
berekening, supputation,
ramble.
(in
de rekenk.) nunpfration.
,Tel, Tells, yr. een paard, een telganger,
Telmosfel , yr. kleine mosfel, (in de nat. gefch. )
pasganger, haquenee.
telline. Verfteende —, tellinite.
Tel , m, en o. de daad van tellen, tal , ac(niet bij den Telpaard, o, tel, cheval qui va a ramble,
tion de compter. Bij dell
haquende ,
hoop) verkoopen , vendre par le nomby ,
(par douzaine , par centaine , etc. ;) fig. Llij Telpas ; zie Telgang.
(komt niet veel in aanmer- Teliter, yr. celle qui compte.
is in geen
king, words niet veel geacht,) it ne jouit Tembaar, b, n. domptable ou domtable.
d'aucune consideration; on fast pen de cas Tembaarheid, yr. qualite domptable.
Temen, o. w. (ik teemde, heb geteemd),
de lui, ii n'est point estimd, etc.
talmachtig fpreken, trainer ses paroles.
Telbaar, b. n, qu'on pent compter ou nombrer ,
nombrable.
Temer,, m. parlour ennuyeux.
Telbaarheid, vr, qualite de ce qu'on pent comp- Teineng, b, n, trainant, e, bijw. d'une water ou nombrer.
niere trainante.
Teen, (ik teelde, heb geteeld,) (kinderen,) Temerij , yr. langage ennuyeux, m.
engendrer, procreer des enfants. Abraham Temet, tements, bvw.; zie Altemet.
hob getemd,)
teelde Isaac en Jacob, "Stbrahant engendra Ternmen, b. w. (ik temde
tam
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tam makes, dompter ou dormer, appriveiser. Eenen leeuw dompter zit; Iron. —,
bedwingen , gedwee maketi, dompter, reprifner, reftener. Hij kan zijne driften Diet
ne sait pas refrener ses passions. Zijne
gramfchap
reprimer sa colere.
dompte!ir.
Temmer,
Temming, yr. apprivoisement, m.
Tempeest , 0. onweder, orkaan, tempdte, f.
orage, gros temps, m.
Tempeesten; zie Stormen.
Tempel, M. temple; fig. kerk ,
f. temple. Opene — bij de ouden, hy,,ethre. Inchaanfche
afgods—, mode, f.
Tempelbewaarder ; zie Tempelwachter.
Tempeldfenst, vr. service du temple, service
divin, culte, office & y in, in.
Tempelfeest , o. dedicace d'un temple, f.
Tempelgereedfchap , o. ustenciles, f. pl. tacit
ce qui sere dans on temple, in.
Tempelier, Tempelheer, —ridder, m. templier.
Tempeloffer, 0. sacrifice, in. , offrande, oblation, f.
Tempeforder,
ordre des templiers.
Tempelpracht, yr. pompe tin culte d'un temple.
Tempelpnester,, m. pretre d'un temple.
Tempelpriesteresse , yr. pretresse.
Tempelfieraad, 0. ornement d'un temple, m.
Tempelflad, yr. ville neocore. Efeze , Smirna
waren tempelfteden van Augustus , Ephese,
Smirne etoient des villes neocores d'Aisguste
Tempeltje, o. voor de huisgoden, laraire,
Tempelvoogd , m. grand-pretre.
Tempelwacht , yr. garde du temple.
Tempelwachter, in. garde du temple, f.
(bij de ouden ,) neocore.
Temper , tempering , de daad van temperen,
matigen , action de temperer, temperature,
f: — van geest, moderation.
Temperwnent , o. (oud. w.) temperament. —,
bijzondere gefleldheid der menfchelijke vochten , complexion, constitution , f.
Temperatuur, y r. luchtsgefteldhefd, temperature, disposition de Pair.
Tempering ; zie Temper.
Temperen , b. w. (ik temperde, heb geftemperd ,) matigen , temperer, moderer.
Tempermes ,) o. (bij fchilders,) amacsette, f:
Temperoven,
foutneau a temperer.
Tempteren; (ond. w.) zie Kwellen.
Terns, y r. teems, eene digte zeef van paardenhaar, tatnis, crible, sas , m. ; zie Zeef.
Temfen, teemfen ; zie Zifcen.
Ten, voorz. zarnengetrokken uit t e en den,
a, an, a la, a P , pour le, pour la, par,
chez, en men zet het voor mannelijke en
onzijdige woorden in het enkelvoud, als : —
huize , au logis — zijnen huize, chez lot,
a sa matson. — minfle , au moins. dienlle, au service. — deefe, en pantie. — dien
einde, a cette fin, pour cette raison. —
aanzien , — opzigte van, en consideration
de, a i'egard de, en egard a ; quant
relativement 4. — behoeve , en faveur.
— kostd van hem, aux depens de lot. —
noorden , au ;lord. — overftaan van deze
heeren, en presence de cos messieurs. — tijde
van , du temps de. —, bijw. — eerfle , pretnierement , en premier lieu. — tweede ,
secondement, en second lieu; voegw. einde , opdat , afin que, pour que, etc.
Tenarus, m. (in de godenl.) hel, benedenwereld , tenare.
Tenger,, b. n. rank, teeder van lijf en leden ,
tendre, delicat, e, fluet, te, veule. Het is
p en — kind, c'est un enfant dilicat, (bij
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fchilders ,) svelte. Een
zwakke talc,
sine branch° veule; zie Teeder.
Tengerheid, yr. delicatesse.
Tenietdoen , b. w. mettre au Meant; zie Vernietigen.
Tenietlooping, yr. vernietiging, andantisse?trent , m.
Tenor, m. (in de toonk.) tenorftem, taille,
tenor,,m. Diepe , loge basse-taille,f.
Tenonst m. tenorzinger, tenoriste, m. taille j.
Tent, yr. veldverblijf van dock , tente, f
pavilion (de campagne),m. Tenten opilaan,
tendre, dresser des ;enter, des pavilions.
Under tenten legeren , camper sous des tenter.
Toeflaande tendelet — ofzeil
voor eenen winkel , bonne. Kleine kermis— ,
loge; zie Kraam. loofhut , (der Jodea ,)
Mozaifche flichtshut , tabernacle,m..—, hut
op eene ichuit cabane; zie Hut. — op eene
calei, — met ijzeren fchepter over het achter gedeelte van eene floep tendelet, m. ;
zie Zonnedek.
Tentdoek , o. toile d'une tente, f.
tijk ,
coutil,
Tenten , b. w. (ik tentte , heb getent ,) (in
de heelk. gebr.) eene wonde peilen sender
one plaie,
Tentemnaker,, m. faiseur, fabticant de tenter.
Tenteren , b. w. (ik tenteerde , heb getenteerd,) (ond. w.) zie Onderzoeken.
Tentijzer,, o. (bij heelm. ,) sonde, dprouvette,f.
Tentkoord, o. corde d'une tente, f.
touwwerk , cordage d'une tente,
Tentoontlellen , b. w. (ik ftelde ten toon, heb
ten toongefteld ,) exposer au public.
Tentoonftelling , vr. exposition, parade, f.
Tentpaal, ftok of pin, m. piquet d'une tente.
Tentfchuit , yr. barque couverte, gondola.
Tenware , Tenzij , voegw. a 11101.11S que; si
ce n'est que. —, zoo gij uwen tijd wel in
acht neemt , zult gij er in flagen, a mainsgue vows preniez Bien votre temps, von: en
viendrez a bout.
Tentftutten , o. meerv. (fcheepsw.) montante
pour tenses, m. pl.
Tèorbe , yr. groote buit, theorbe, tdorbe act
thuorbe, archiluth,
Tepel, m. het uitpuilend middelpunt van eene
burst , mamelon, tetin. Zeere tepels, (in
de geneesk. ,) poll. fpeen der dieren ,
tettc, f. — eener wolvin, (bij jagers,)
brane, .f. —, (in de ontleedk. ,)papille,
f. 'repels hebbende , mammifere.
Tepelkringen , m. meerv. roode kringen om de
tepels , areoles, f. pl.
Tepelpijn , yr. mastodynie.
Tcpelfpleet of kloof,, yr. gercure au mamelon.
Tepelvormig , 1). n. mamillaire , (in de ontleedk.) mastoide ; papillaire. —e klier , papilla, f. —e ctruipfleen, stalagmite, f.
Tepelzalf, yr. onguent pour les gerpures des
tetins, us.
Ter , voorz. uit t e en d e r, tot , aan , op,
, enz. ,
au, a la , par , en, etc.,
in
(meestal voor de vrouw. zelffl. naamw.) --deter our, a cette heure, maintenant. —
goeder uur,, a la bonne izeure. — loops,
a la hate. — wereld, au monde. — zake
van, a cause de. — zijde , 4 cote; —
eere van , a , en Phonneur de. — goeder
trouw, de bonne foi. — gedachtenis, en
memoire. — linker , — regter hand, a (la
main) gauche, 4 droite. —week , —maand,
par semaine , par mois. — naauwernood,
peine. Eene ftad — plundering geven, definer one vale an pillage. — tafel gaan , al.
ler 4 table. — zee varen , naviguer.
3
hand,
bb
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hand ftellen, remettre, mettre en mains. —
aarde brengen, begraven, enterrer. Lets
harte nemen, prendre q. ch. 4 Coeur. —
dege , comme faut.
Teregtbrenging, yr. action de rapporter q. ch.
de pet du.
Teregthelping, yr. desabusement, m.
Teregtplaatfing, Teregtzetting, yr. detransposition.
Teregtitelling, yr. wise en justice, execution.
Teregtwijzing , yr. eenen dwalenden van ztjnen
weg, dwaalweg; zie Teregthelping.
Teren, b. w. \(tlt teerde , heb geteerd,) met
teer befirijlen , goudronner. — van het
touwwerk der rivierfchepen , coudronner. —,
verteren, digerer. gastreren, traiter,,
regaler. — en fmeren , faire bonne there;
o. w. achteret gogaille.
faire ripaille
nit interen , eene vertering maken , welke de inkomften overtreft, depenser au de
14, au dessus de son revenu. Op zijne'
eigene kosten —, vivre 4 ses propres frail
ou depens. Op zijnen fmeer —, vivre de ce
que Pon a gagni on epargne.
Tergen , b. w. (ik tergde, heb getergd ,) farren , agacer, irriter,, harceler,, acharner,,
rovoquer, ulcerer; fig. picoter, piquer.
lkander s'agacer. Terg then man niet,
n'irritez pas cet homme. Hij tergt hem gedurig , it le harcele toujours. Hij heeft u
gefcholden, maar gij hebt hem getergd,
vous a dit des injures, mais vous Pavez
provoque.
Tergend, b. n. agacant, e, piquant, e, etc.
Terger, m. celui qui agace, irrite, etc. harceleur.
Terging, yr. irritation, agacerie, provocation; picoterie, bravado.
Tergmiddel, o. reméde irritant.
Tergfter, yr. Celle qui irrite , agace, etc.
Tergtaal, yr. langage piquant, mordant, rn.
Tergwoord, o. snot piquant, in.
Terhandftelling, yr. remise, tradition.
Terig, b. n. enduit, e, de goudron.
Tering, yr. phtisie, (phthisie,) consomption,
atrophie, f. marasme ; zie Uittering. Hij is
aan de — geftorven, it est wort de phtisie.
vertering van fpijs, digestion. —,
gave aan fpijs en drank; als : fpr. w. De —
naar de nering zetten , (niet weer verteren
dan men wint ,) regler sa depense sur ses
revenus. Zet uwe — naar uwe nering, selon
to bourse, gouverne to bouche; zie Verteren.
Verhandeling over de —, phthisiologie.
Teringachtig, b. n. phthisique, tabide. De
tering veroorzakende, tabifique. Teringkoorts, yr. P yre etique.
Teringziekte , vr. zie Tering in de a. beteek.
Term, m. uitdrukking , korte volzin of woord ,
ftelling , terme. De termen eener reeks,
progresfie, les termes d'une progression ,f. De
drie termen of ftellingen van eene fluitrede,
les trois termes d'un syllegisme. Kunst— ,
terme d'art, technique. —, tijdvak, ook
eene grensfcheiding, terme. Niet in de termen vallen, van te dienen, n'étre pas oblige, n'être pas compris dans les termes de servir.
Termijn, m. een bepaald tijdvak, terme. Men
kan de belastingen in twaalf termijnen be
talen, on pent payer les impels en douze terInes. De — von de huur is verftreken , le
terme de loger est echn. Loopende conrant. Termijnen, (in Overijsfel,) kinderftuipjes , convulsions, f. pl.
Termijt, yr. witte mier, termite on termes, m.
Ternen ; zie Tornen.
Terp, yr. een verouderd zelfil. naamw., be-
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teekenende eigenlijk eene hoogte, gemaakt
om bij overftroomingen zich derwaarts te
begeven, ten einde daar voor het water bevetligd
zijn , terpe.
Terpenttjn, m. vloeibaar hars nit den terpentijnbooni , terebenthine, f.
Terpentijnboom, m. teribinthe.
Terpenttingeest, m. esprit de terebenthine.
Terpentijnolie , yr. huile de terebenthine.
Terpentijnitoker„m. celui qui fait de la terebenthine.
Terpentijnftokerij , vr. lieu ou Pon fait de la
terebenthine, m.
Terras, yr. eene opgeworpene hoogte van
aarde of graszoden, terrasse.
Terts , m. (in de toonk.) derde toon van eenen
hoofdtoon, tierce, f.
Terftond, bijw. aanitonds, dadelijk, onverwijld, tout-b-theure, d'abord, sur-lechamp , immódiatement , incontinent , de
suite, etc.
Terug, bijw, en arriere, d reculons.
Terugbegeren, b. w, (ik begeerde terug, heb
terug begeerd), redemander.
Terugbegeven, wederk. w. (ik begaf mij te.
rug, heb mij terug begeven,) s'en alter,
s'en retourner.
Terugblijven, o. w. (ik bleef terug, ben te.
ruggebleven), rester, demeurer en arriere,
tarder. — met eene betaling, uitftellen,
aerierer.
Terugbrengen, b. w. (ik bragt terug, heb
en ben teruggebragt ,) rapporter, remener,
remener.
Terugbrenging, yr. action de rapporter ou de
remener.
Terugdeizen , o. w. (ik deinsde terug, ben
teruggedeinsd,) faire un mou yement en arriere ou retrograde.
Terugdeinzing, vr. mouvement retrograde , m.
escousse, f:
Terugdenken, o. w. (ik dacht terug, heb teruggedacht,) reflechir de nouveau sur le passé.
Terugdrijven, b. w. (ik dreef terug, ben en
heb teruggedreven,) repousser, rechasser,
repercuter.
Terugdrijvend, b. n. naar binnen driiven , (in
de geneesk.) repercussi f, ive. —, (in do
nat. hist.) repulsif, ive.
Terugdrijver, m. rechasseur.
Terugdrijving, yr. action de repousser, (in
de nat. hist.) repulsion. —, (in de geneesk.)
injaging, repercussion.
Terugeifchen , b. w. (ik eischte terug, heb
terug gaischt ,) revendiquer, reclamer, redemander.
Teruggaan, o.
(ik ging terug, ben terug
gegaan , ) retourner stir ses pas , rebrousser
chemin, "alter en arriere.
vervallen,
achteruitgaan , dechoir, s'appauvrir.
Teruggang, yr. terugwijking der planeten,
retrogradation des planetes,
Teruggave , yr. restitution. —, tot gelijkma.
king der verdeeling in eene erfenis, (bij de
regtsgel.) soulte.
Teruggebogene takjes , o. meerv. (in de kruidk.)
rameaux reflichis, m. pl.
Teruggebragt ,
verl. dw. van Terugbrengen.
Teruggedacht ,
——
Terugdenken.
Teruggedreven ,
—
Terugdrijven.
Teruggedrongen, — —
Terugdringen.
Teruggekregen,
—
Terugkrijgen.
Teruggenomen,
— — — Terugnemen.
Teruggereden,
—
Terugrijden.
Teruggefchenen, — — Terugfchijnett.
Teruggefchoven, — — Terugichuiven.
Teruggefprongen, — Terugfpringen.
Te-
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Teruggetrokken, verl. dw. van Terugtrekken.
Teruggeven , b. w. ( ik gaf terug, heb teruggegeven,) rendre , redonner, restituer,,
rembourser.
Teruggeving, yr. zie Teruggave.
Teruggeweken, verl. dw. van Terugwijken.
Terugwijzen.
—
Teruggewezen,
Teruggeworpen, — — Tdugwerpen.
Teruggezonden, — — Terugzenden.
Teruggezwommen, — — — Terugzwemmen.
Terughalen , b. w. (ik haalde terug, heb teruggehaald) , aller reprendre , quirir de
nouveau, de retour, ramener.
Terughouden, b. w. (ik Weld terug, heb teruggehouden), retenir.
Terugbouding, yr. retenue.
Terugjagen, b. w. (ik joeg of jaagde terug,
heb terug gejaagd), rechasser ; zie Terugdrijven.
Terugkaatfen, b. w. (ik kaatfle terug, heb teruggekaatst ,) renvoyer, rifidchir,, reverberer,,
repercuter. De Ipeler kaatst flaat den bal
terug, le joueur renvoie la bile. De maan
kaatst het licht der zon terug, la lune renvole , reflichit , la lumiere du soleil. De
zonneftralen kaatfen tegen dezen muur terug,
Les rayons du soleil reverberent contre cette
muraille,
Terugkaatsbaar,, Terugkaatfend, b. n. reflexible.
Terugkaatsbaarheid, yr. reflexibilite.
(in
Terugkaatfend, b. n. reflechissant , e.
de gezigtk. ,) anacamptique.
Terugkaatfing, yr. reflexion, reverberation ;
repercussion, f. reflechissement, m. — van
licht , rappel de lumiere, m. Door —, reflexe.
Terugkeeren, o. w. (ik keerde terug, ben teruggekeerd ,) retourner, rebrousser le chemin.
— van het hert naar zijne fchuilplaats,) se
rembit'cher.
Terugkeering, yr. terugkomst, retour, tn.
rembti—vanhetrizjfculpas,
chement ,
Terugkomen , o. w. (ik kwam:terug , ben terug
gekomen,) revenir.
Teruggelaten , b. w. (ik liet terug, heb teruggelaten ,) laisser en arriere, abandonner.
Terugleggen, b. w. (ik legde of leide terug ,
heb teruggelegd of geleid ,) mettre q. ch. 4
part ou de cote, mettre en reserve.
Terugloopen, o. w. (ik liep terug, ben terug geloopen , ) retrogarder en courant,
refiner.
Terugmarsch of togt, m. retraite , contremarche , f.
Terugnemen , b. w. (ik nam terug , heb ternggenomen, ) reprendre. Zijn woord —, weder intrekken, se retracter,, se claire , digager sa parole.
Terugneming yr. reprise ; zie ,Terugtrekking.
Terugreis, yr. retour,
Terugreizen, o. w. (ik reisde terug, ben teruggereisd ,) titre en route pour revenir.
Terugroepen , b. w. (ik riep terug, heb teruggeroepen ,) rappeler.
Terugroeping, yr. rappel, m.
Teragrijden , o. w. (ik reed terug, ben teruggereden, ) retourner, s'en retourner
cheval.
Terugfchijnen, o. w. zie Terugkaatfen.
Terugfchuiven , b. en o. w. (ik fchoof terug,
heb teruggefchoven ,) reculer, repousser.
Terugfehuiving, vr. reculement , rn.
Terugflaan, b. w. (ik floeg terug, heb teruggellagen , ) repousser , rejeter , refouler.
De wind flaat den rook tot in de kamer
terug, le vent refoule la funsie jusque dan
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la chambre. —, (in het kegelfpel,) rabattre ; zie Terugdrijven.
Terugfpringen, o. w. (ik fprong terug, ben
teruggefprongen,) rejaillir, faire un sant
en arriere.
Terugfpringing, yr. sant en arriere, in.
Terugftooten, b. w. (ik itiet terug, heb teruggeitooten ,) repousser, faire reculer en
poussant.
Terugflooten , o. (het achteruit loopen van
het kanon , recut, tn.
Terugilootend, b. n. rdpulsif, ive.
Terugitooting, yr. repoussement, tn. repulsion.
Terugiluit , m. weerfiuit, rebondissement, bond.
Terugituiten, o. w. (ik iluitte terug , ben teruggeftuit ,) rebondir,, bondir, bricoler.
Terugauiting, yr. van eenen bal op de troktafel , bricole. De — van het licht door een
voorwerp, ( in de natuurk. ) le renvoi de
la lumiere par un objet.
Terugtreden, o. w. (ik trad terug, ben teruggetreden ,) se retirer en arriere.
erugtreding, yr. reculade.
Terugtrekken , b. w. (ik trok terug, ben teruggetrokken ,) retirer , reculer , tirer en
arriere. —, (in het krijgsw., ) se replier.
— van de zee , van bet land, droog laten,
warner. Eene belofte intrekken, depromettre.
Terugvallen , o.
(ik viel terug, ben terug
gevallen ,) retomber.
Terugvalling, yr. (bij regtsgel.,) reversion.
Terugvaren , o. w. (ik voer terug, ben teruggevaren,) retourner en naviguant.
Terugvloeipn, o. w. (ik vloeide terug, ben
terugge vloeid ,) refiner.
Terugvragen , b. en o. w. (ik vraagde en vroeg
terug, heb teruggevraagd ,) redemander,, revendiquer,, reclamer.
Terugvraging, yr. reclamation.
Terugwerken, o. w. (ik werkte terug, heb
teruggewerkt,) reagir.
Terugwerking, yr. reaction, retroaction.
Terugwerkend, b. n. retroactif, ive.
Terugwerpen, b. W. (ik wierp terug, heb teruggeworpen,) rejeter, jeter en arriere.
Terugwijken , o. w. (ik week terug, ben ted
ruggeweken,) se retirer en arriere, retrograder.
Terugwijking, yr. retrogradation, reculade,
f. reculement,
Terugwijzen, b. w. (ik wees terug, heb teruggewezen ,) renvoyer 4.
Terugzenden, b. w. (ik zond terug, heb teruggezonden,) renvoyer.
Terugzending , yr. renvoi , .
Terugzien , o. w. (ik zag terug, heb teruggezien ,) regarder en arriere, regarder der-,
riàre sot.
Terugzwemmen, o.
(ik zwom terug, ben
teruggezwommen ,) s'en retourner d la nage.
Terwijl, voegw. pendant que , tandis que.
bijw. cependant , en attendant , sur cos entrefaites.
Test, yr. vuurtest of pot in eene Hoof, terrine.
Testament, o. uiterile wil, la demure volonti par ecrit , le testament. Een voor den
notaris gemaakt un testament passe pardevant notaire. Een ondergefchoven , ingegeven
un testament suggire , suppose.
an testament olographe.
Een eigenhandig
(bij regtsgel. , )
Een mondeling gemaakt
un testament noncupatif: Zonder — flerven,
nit
decider, mOurir intestat. Zonder
kracht der wet erven, hither ab intestat.
SQlit
testament.
tester,
faire
maken,
Zijn
Spr. w. Hij snag ziju — wel waken, (hij
loopt
Bbbb 4
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loopt gevaar van te fterven ,) it peat bien
faire son testament; it est en danger de monrir. —, het oude en het nieuwe verbond,
(in den bijbel,) le vieux on l'ancien, le
nouveau testament, (la bible).
Testamentair,, testamenteel , b. n. testamentaire.
Testamentmaakfter, yr. testatrice.
testateur.
Testamentmaker,
Testamentfchrijver, m. celui qui fait, dreSSC,
fin testament.
Testeren, b. w. (ik testeerde, heb getesteerd, ) tester, faire un testament.
`Pets, b. n. tetfig, kleverig-, deegachtig, piiteux, euse, gluant, e, visqueux, euse.
Tetsheict Tetligheid , yr. etat pdteux, m.
Tettig, b. n. at te zindelijk, propre fusqu'a
Pexces ; bijw. avec une propretd excessive.
"rettigheid, yr. proprete excessive.
Teug, yr. ademhaling, ademtogt , respiration.
bij het drinken, coup, trait, m. Hij
'weft het glas in eene — uitgedronken, it
Vide
le verre d'un sent trait. Met lange,
a
groove —en drinken, boire a longs , a
grands coups. —, edn fiokje, mondvol,
'
gorgee..
Teugel, leizel, toom, bride, rune, f.
Een paard den — of toom aandoen, optoomen, mettre la bride a nn cheval. Wilt gij
dit paard eens bij den — leider ? rozgez-vous
eon pen metier ce cheval par la bride, aux
reties? In — houden, tenir en bride. Den
— y ieren, met eenen losfen rijden, 14%
cher la bride; fig. Zijne hartstogten den —
vieren, Lacher la bride a ses passions. Alle
teugels afwerpen, tie pas garder aucun frein.
De teugels der regering in handen hebben,
tenir les relies du golivernement.
Teugelbaar, b. n. qui pent etre bride , e;
qu'on pent brider, reprimer.
Teugelen , b. w. (ik teugelde , heb geteugeld ,)
brider, mettle la bride 4; fig. refrener,
feprimer, brider. Men moet leeren zijne
tong te beteugelen, in toom te houden, i/
4 refrener sa langue. —,
fact apprendre
temmen, dompter.
Teugeling, yr. action de brider, de dompter,
repression. De beteugeling, iiremming der
misdaden, la repression des crimes.
Teugelkoord, yr. teugelriem, leireep,leizel,
rent , guide.
Teugelloos, b. n. zonder teugel, debride , e,
effr-end, e , sans frein.
Teut; zie Tenter.
Teutachtig, Teutig, b. n. babillard, e, en
trainant la voix.
Teuten, o. w. (ik teutte, heb geteut,) teuteren, trainer la voix en bavardant, en babillant, chipoter.
bavard, bavillard en trainant
Teuter,
la voix.
teutkous, teutmoer, celle qui
Teutfter,
traine la voix en babillant.
Teutig ; zie Teutachtig.
Tevens, bijw. zie Tcllens.
Tevreden, b. n. en bijw. content, e, sashje suis
fait , e. 1k ben met uwen zoon
content de votre fits. Hij is met wemig —,
it est content de pea (de chose). Zij leeft hier
, elle vit hi avec contentement, d'une
manure contente, satiVaisante.
Tevrectenheid, yr. contentement, m.
'Chaos, bijw. a present, pour le present ,maintenant.
Theater, o. (ond. w.) thedtre, on.
Theatijnermonnik, m. theatin.
Theatraal, b. n. thdatral , e.
Thee , yr. the, m. Greene —, the veil.

T E
Zwarte rf bruine
the bore. Keizer
Joostjes the — zetten . fairs
du the. — drinken , prendre du the. Aftrekfel van —, the infuse. — van Paraguay,
matte.
Theeblad, theeblaadje , o. cabaret a presenter
le the, m. Theebladen, meerv. feuilies de
the , f.
Theeboei, yr. zwarte thee , the bon, m.
Theeboom, m. arbrisseau qui Porte le the, arbre 4 thi.
Theebus of bos, yr. bate a the. Tinnen,
Chinefche theectoozen, barses, fi pl.
Theedoekje, o. hinge pour essuyer les tasses
the, on.
Theegoed, o. service 4 the, m.
Theenandel, me commerce de the.
Theeketel, rn. bouilloire a the , f. coque.
mar , m.
Theekistje; zie Theebus.
Theekooper, m. marchand de the, ris.
Theekopje, tasse 4 the, f:
Theelepel, m. cuiller a the, f.
Theemachine, yr. urne 4 the.
Theepot , m. trekpot, theiere, f: pot 4 thi.
Theerak, o. tablette aux tastes a the, f.
Theefehoteltje, o. soucoupe, f:
Theettoof, yr. rechaud a the, m.
Theetafel, vr. table a the.
Theewater, o. eau pour le the, f:
Theewinkel, m. boutique oil Pon vend du the, f.
Theoloog, m. godgeleerde, theologien.
Theologie, y r. godgeleerdheid, tido/ogle.
Theologisch, b. w. godgeleerd, thdoiogique;
bijw. theologiquement; zie Godgeleerd, enz.
Theriakel, y r. Wort van triakel, artfenij , theriaque, tn.
Thesaurie, Trezorie, yr. fchatkamer, tresor, m.
Thefaurier,, Trezorier, y r. fchatbewaarder,
fchatmeester, rentmeester, tresorier.
Thirs, m. eene fleng die met wijngaarden omflingerd was, en door de priesters van Bacchus gedragep ward, thirse.
Tjalk, yr. Friesch vaartuig, tialque.
Tien, telw. dix. —dagen, dix fours; fig. fain,
Hij kan Been tellen, (hij is zeer dom,)
it est fort ignorant.
Tiendboek, o. registre des dimes, tn.
Tiende, b. n.
dix. Het — jaar,
dixieme annde. Karel de —, Charles dix.
Het — gedeelte , la dixieme partie ,
dixieme. Hij is erfgenaam voor een
il est heritier pour un dixieme. — dag van
eene week, (bij de fr. rep.) decadi. Loting
om den — man te ftraffen, decimation. Den
—n man van een regiment ftraffe-n, dicimer
un regiment.
Tiende, y r. bet tiende gedeelte van het gewas op akkers, enz. dime, f. Het tiende
gedeelte der geestelijke inkomflen, ook van
een' frank , decline, (*) Ten —, bijw.
dixiemement.
Tiendeelig, b. n. decimal, e. —e breuk, fraction decimate. — ftelfel, systime decimal.
—, (in de plantk.) dicafide.
Tiendehalf, b. n. neuf et demi, e,
liendeheffer,
dinieur, ou aixmeur, deck.
mateur.
Tienderhande , Tienderlei, b. n. de dix series
on especes.
Tiendpachter,
fermier des dimes.
Tiendregt, o. droit decimal ou des dimes, m.
Tiendrekening, yr. compte des dimes, m.
Tiendfchrij yer, m. contrOleur des dimes.
Tiendfchutdig of pligtig, b. n. decimable.
Tiendubbel, b. n. dix foil autant.
Tienduizend , telw. din mille.
Tient!,

TIE
Tiendverpachter; zie Tiendheffer.
Tiendverpachting, y r. ferme, f. ou

des dimes, m.
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fermage

Tienen, b. w. (ik tiende, heb getiend,) de
tiende van iets heffen , dixmer ou dimer,,

plendre la dtxieme partie.

Tiengetal, o. nombre de dix, m. di:wane, f.
Tienhoek, m. ildcagone
Tienhoekig, b. I). elecagone, de dix angles.
Tienhon,:ierd, tclw.
foss cent, mille.
Tienjarig, b. n. de dix am, decennal, e.
Tienletterglepig, b. n. decasyllabe, decasylla-

zzes

kilt. Neergaand, yerloopen —, ebbe , jusant , m. Het — floppen, dtaler la mat ee.
Het — breekt den hals, le jusant est a la
fin. Wan—, cant; e maree, f. Weer— , chars,gement , retour de maree, en. —kavelen,
calcuier les manes , observer in ma! ee. Het
- verloopt, la trustee se passe. Sir. w.
DvIlju — is verloopen , (ik heb Tun' Ilia
) mon temps est passé ; J'as veto.

Als het — verloopt, verzet seen de Baken ;
z,e Baak.
Tuanker, o. ancre de floe on de jusant, tn.
Tijd, hi. temps. Dc verledene tijd, le tempt
Tiben.Iiine , m. en yr. un on une de dix.
passé, le preterit. De bepaalcie —, (in de
Tienmaal, bijw. dix fois, dica ; zie Tiendwerkw,) le temps defini. De toekomende
, le temps futur. De vastgeftelde —,
voud ; zie ook verder de met caeca en deco
zamengeitelde woorden in het Franfche deel.
le temps prefix, le terme. De — gaat
Tienman, (in de oude Rom. gefch.)thcemvzi.
voorbtj , se temps se passe, s'ecoule. Hij
Tienmanichap , o. decensvirat, m.
kwam op zijnen vita an temps fixe.
Tienponder, in. de dix livres. — , (bij de
Uw broeder heeft den — zuner jeugd met
art.) piece de dix livres de balle, f.
wel befteed, ht1 bragt denzelven door met
Tienregelig, b. n. de dix lignes. Een
geniets te doers, votre pete n'a pas bien emdicht , un dizain, m.
ploye le temps de sa jeunesse, it le passa el
Tienfnarig, b. n. 4 dix corder.
fpeeltuig,
ne rien faire. De — valt mij bier lang,
decacoreie,
le temps me dure ici; je m'ennuye ici. Het
Tiental, 0. nombre de dix, m., dizaine, f.
is hoog —, le temps presse, point de temps
tij dvek van tien dagen, decade, f.
de 'este. Gij zult zijnen broeder in langen
Tientallig; zie Tiendeelig.
— niet wederzien, hid vertrekt near AmeTienvoud, o. tienmaal zooveel, decuple, m.
rika, vous ne reverrez pas son ftere de long.
Dat bij tien gaa.t, dccennaire. yergrootemps, it part pour l'Amerique. Voor lanten , dicupler.
gen — was bij bier, it y a longtemps
Tienvoudig, b. n. dix fois autant.
qu'il fut ici. Voor , onheugeluke tijden geTienwerf, bijw. dix fois.
beurde dit , cola an iva de temps immemoTier, yr. groei, uelige aanwas , vigueur,
rial. Voor korten — zag ik hem, it y a
ctoissance fieur4, vegetation ; zie Gruel; peu de fours quo je le vis. Spr. w.
gefig. Hid is liter niet in zijne n'est pas
wonnen, veel gewonnen, (komt
komt
ici dans son element. Zij heeft daar geene read,) qui a temps a vie. Het is nog tijds
—, (hoar behaagt het daar met, zij kan
genoeg, le temps est a Dieu et a nous. Zich
daar niet aarden ,) elle n'y est pas a son
in den — fchikken, prendie le temps comme
aise on aisance; elle ne s'y plait pas. —,
it vient; s'accommocler an temps. Alles wil
geraas; zie Getier.
zijnen — hebben , avec le tem p s et la paille
Tieren, o. w. (ik tiende, heb getierd,)welig
les nefies murissent. — of mictdelen tot iets
groeijen, croitre, venir bien, pousser avec
hebben, avoir la masse. lets op — koopen
vigueur, Kussir. Deze planten — hier goed,
of verkoopen, acheter ou vendre q. ch. a
ces plantes croissent bien ici; fig. aarden,
termes. Voor den — behoeft men niet te
reussir, s'accoutumer, s'acelimater, etre
betalen, qui a terme no dolt rien. Die nog
dans son aisance, etc. lib kan in de itacl — heeft, behoeft niet te zorgen, le terme
,diet ne pout s'accoutumer dans la ville ;
vaut l'argent. Zij kraamde voor den — ,
lil ne s'y to cave pas bien , it n'y est pas a son
aise on aisance. —, razen, bulderen, tenspeter,
tapager, criailler,, faire du bruit on du
vacarme, latiner. Wat raast of tiers gij ?
quel vacarme, quel bruit faitez-nous? quo
tempetez-vows?

elle accoucha avant terme.

'jaargetij

saison, f: Zijnen voorraad ten behooriiiken 2
regten — opdoen, faire ses provisions dans
la saloon on en temps de saloon. Dat is buiten den —, cola est hors de saison. —,
ruimte van —. Zijne zuster zal in den—vat'
Tierentijn , 0. half linnen en half wollen weefvier weken terugkomen, sa soeur reviendra
fel , tstetaine,f. Van
de tiretaine.
dans l'espace de quatre semaines; ook bijw.
Tierig, b. n. welig groeljend, qui croft biers,
Buj tijds, a temps, de bonne heure. Op — en
qui pousse avec vigueur, qui vent on Huss::
wijle, en temps et lieu. Van — tot —, do
bien,-/etc.
temps en temps, de temps a autre. Met der
Tjerk, m. zeker flag van fnippen in Noord—, par la suite de temps. Voorrijde, in
Amerika, espece de becasse en Ametique,
onze tijden was het zoo , ci-devant, autreTiersje, o. het derde deel van eon oksiioofd,
fois , de nos fours ce fast ainsi. in inijnen
tiercon, m.
—, de mon temps. Op —, en temps. Ter
Tigchel, Ttgchelfleen, ta. brique, f.; zie
regter , Bien apropos. In den —, ten tijde
oegel, Bakileen.
van zijn huwelijk , Tors de son mariage„ Van
Tigehelaar, Tichler, m. fteenhakker, brithen — af, befloot hij, des lops it rdsolut.
quetier.
Ten tijde, au temps de ..,etc.
Tigchelbakkerij, yr. fteenbakkerij, briqueterie. Tijdbegin, o. commencement du temps, m,
Tigcheloven,
(in de tijdrekenk. ,) begin eener tijdreke
four a briques.
Tigchelwerk, o. ouvrage fast de briques, brining, tijditip, tijdperk, epoque, ere, f. De
quetage, f.
geboorte van Jezus Christus is het begin van
Tigten; zie Betigten.
de tijdrekening der Christenen, la naissance
, o. (bij verkorting van Getij; zie dit
de Jesus-Christ est Pere des Chretiens.
woord, (zeew.) Dood—, marie morte. Tijdbefchrijving, yr. chronographie.
Half—, demi floe. Zijwaarts—, vent et Tudbefehrij yer,, Tijdrekenaar, chronographe.
Inaree, marde qui suit le vent. Spring—, Tijdboek, o. gefehiedverhaal czar de orde des
tijds, chronique f:
mares vies. I-let komt, la marde s'itabbb5
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Tijdelijk , b. n. al wat niet tot de eenwigheid, Tijdwtizer, calendrier, almanach. — der oude
znaar rot den tijd behoort, temporel, le. De
Romeinen, faster, m. p1.
—e, vergankel ijke goederen, les biens tem- Tijdwinner, m. uititeller, temporiseur. Tijdporels. Dit —e leven, cette vie temporelle.
winnen , temporiser.
Het met het eeuwige verwisfelen, fter- Tijdwinning, yr. temporisation.
yen , mourir, decider. Men moe: de —e , Tijdwoord , o. werkwoord, verbe, tn.
wereldfche goederen niet boven de geeste- 'Li en, b. w. (ik tijde , heb getud) voorlijke de voorkeur geven, it ne fact pas prewaarts gaan, trekken, tirer. o. w.
ever les biens temporels aux spirituels;bijw.
Op den loop — , s'en aller, s'enfuir.
fternporellement.
Men moet leven on/ -- en Tijgen , b. en o. w. (ik teeg, ben en heb geeeuwiglijk gelukkig to zijn, a fact vivre
tegen) ; zie Tijen. betigten, befchuldi•
pour étre heuteux dans le temps et dans l'egen, accuser q. q. de q. ch.
ternite ou temporellement et iternellement.
Tijger, m. tigre.
Tijdeloos; zie Tijloos.
Tijgerhond, m. chien tigre.
Tudgebrek , 0. tnanque de temps, m.
Tugerhuid, vr. peau de tigre.
Tij dgeoruik , o. zeden , moeurs , f. usages, m. pl. Tijgerin, vr. tigresse.
Tudgeloof, o. dat flechts eenigen tijd hand Ttjgerkat, vr. chat tigre, m. Amerikaanfche
houdt, foi de temps, f: foi de circonstance,
—, chat pard, m. — op Java, melas, m.
foi chancelante.
Tijgerpanterkat;, vr. (in de nat. gefch.) serTijdgenoot, m. en yr. contemporain, m. contemporaine.
aa.rd , o. cheval tigre,
Tivj agel ;pm
Tijdgenootfchap , o. gelijktiidigheid;, contem- Ttjgerwolf, m. guepard.
porainite.
Tijk, o. bed—, coutil, m.
Tijdig , b. n. op zijnen tijd komende , qui vient Ttjkavelen ; zie op Ttj•
a son temps A bijw. 4 temps, de bonne heure. Tijkwever,
tisserand qui fait du coutil,
rijp, mur, e.
Tijdigheid, vr. wheid, maturite.
erij
,
m. tisseranderie de coutil.
Tiic rwteievr
Tijdiglijk ; zie Tijdig, bijw.
Tulloos, tijdeloos, yr. (zekere bloem 2 ) onberigt , avertisquille, f. colchique, m.
Tijding, yr. nouvelle,
sement , avis, Hebt gij reeds — van Tijlpen, o.
(ik tijlpte, heb getijlpt,) gelijk de vogels, piepen , pepier.
uwen zoon ? avez-vous déjà des nouvelles de
Tijm, m. (in de kruidk.) thym, wilde —,
votre fils?
Tijdingziek, b. n. qui aims les nouvelles, cuheidebloem, serpolet.
rieux , se, avide de nouvelles, nouvelliste.
Tijne , yr. ton , tonne, tonneau, m.
Tijdkorting, vr. passe-temps, divertissement, Tijnweg, m. (zeew.) courant rapide.
amusement, tn. recreation.
Tik , m. petit coup. — tak , tic-tac.
Tikken , o, w. (ik tikte, heb getikt ,) donner
Tijdkring , m. periode, f. espace de temps.
Tijdkunde ; zie Tijdrekenkunde.
un petit coup, frapper, heurter ligerement.
Tik eens aan de deur, frappez, heurtez
Tijdmeter, m. chronometre. — met een
pen doucement a la porte. Gij moet hem op
werk , chronoscope.
de vingers —, wanneer hij eet nit den fchoTijdnaald, yr. gedenknaald,pyramide, obelisque.
tel, it fact lui donner sur les doigts, quand
Tijdorde, yr. ordre chronologique, m.
it mange dans le plat.
Tijdperk, 0. periode, f:
Tijdpunt , 0. diciftip, (in de tijdrekenk.) epo- Tikker, m. celui qui donne un petit coup, qui
que, f terms, moment, m.
frappe legérement, qui ne fait qui toucher.
Tijdregister, o. table chronologique, f.
Tikkertje , o. (in de nat. gefch.) boorkever,
T O rekenaar, m. chronologists, chronographe . vrillette, (perce-bois.)
— van den kerkelijken almanak, computiste. Tiktak , o. zeker fpel, trictrac, m. — fpeTijdrekening , yr. chronologie. — eener natie,
ler, joueur au trictrac.
ere. Christelijke —, ere chretienne; zie Tijd- Tiktakbord, 0. trictrac, m.
begin. —, ttjdberekening voor den kerkelij- Tiktakken , 0. w. (ik tiktakte heb getikken almanak , comput m. Misfiag in de —,
takt ,) jouer au trictrac.
anachronisms, tn.
Tiktakfpel, o. trictrac, m.
Tijdrekenkunde, yr. chronologie.
Til, yr. eigenlijk de daad van tillen, ophef•
fing, action de lever; fig. Er is iets op —,
Tij drekenkundig, b. n. chronologique.
Tijdrekenkundige; zie Tijdrekenaar.
in beweging, it y a q. ch. sur le tapis.
tijdbeftek
,
yr.
Tijdruimte ,
espace de temps!,
Voorts is — een werktuig dat men optilt,
tn. periode.
de valdeur van een duivenhok, vogelknip,
Tijcisbegin , 0. zie Tijdbegin.
battant d'un colombier, etc. trebuchet , m.
Tilbaar, b. n. qu'on peut lever ou hausser.
T tjdfchrift, o. dagblad, feuille periodique,
journal, m.
Het zijn tilbare, roerende, goederen, dlbare have, ce font des tneubles, des biens
Ttjdsomftandigheden, yr. meerv. conjonctures
meubles ou mobiliers.
du temps.
Tijdsorde , yr. ordre du temps, m.
Tillen, b. w. (ik tilde, heb getild,) opheffen, opligten, lever, soulever. lk kan het
Ttjditelling, yr. action de fixer tin terms; zie
niet
je ne saurais le lever; fig. Ergens
Tijdbegin.
Tijdftip ; zie Tijdpunt.
aan (zich daarmede inlaten,) se miler
de q. ch. Hiej tilt zwaar, it fait des di,.
Tijdvak, o. periode, epoque, f.
Tijdverbeuzeling, Tijdverkwiscing, vr. temps
cultds.
mal employe, m.
Tilling, vr. ophaalbrug, pons-levis, m.
Tijdverdrijf, o. vermaak , divertissement, m. Timber, ook Thijmber, m. de top des helms
waarop de vederbos rust, timbre.
fam. ebats, m. pl. Zijn vermaak nemen,
Timmer, o gebouw, appartement, tn.
prendre ses ebats.
Tijdverdrijvend, b. n. amusant, e, diyertis- Timmeraadie , yr. getimmer,, charpenterie ,
charpente. - 2 een gebouw , sin bdtiment,
sant , e.
Tijdverlies, o. perte de temps, f.
edifice. Ilea is eca fchoou
, c'est sin beau
cours
du
temps.
bdtiment.
Tlidverloop ,
Tim-

T IN
Timmerbijl , vr. hache de charpentier.
Timmeren , b. w. (ik timmerde , heb getimtnerd ,) het houtwerk , dat tot een geboaw
behoort , oprigten en in orde brengen ,
charpenter. — , bouwen over het algemeen ,
construire, boar, elever,, eriger, di esser
en bdament; fig. Hij timmert niet hoog ,
it n'a pas beaucoup d'esprit.
Timmergereedfchap, o. outils, instruments de
charpentier, m. pl.
Timmerhout , o. bois de charpente, m. Spr. w.
Alle hoot is geen —, (alle voorwerpen zip
niet even bruikbaar ,) tout bois West pas
bien a faire fiddle; zie flout.
Timmerhuis, 0. maison °a l'on chatpente , f.
Timmerkunde , y r. charpenterie.
Timmerman, m. in het meerv. timmerlieden ,
charpentier.
Timmermansbaas , m. maitre charpentier,
Timmermansdisfel, m. kleine —, phhon.
Timmermansjongen , leerliug , m. apprentscharpentier.
Timmermansknecht , m. garcon charpentier.
Timmermanswerk , o. ouvrage de bois de charpente , tn.
Timmermanswinke I , m. attelier de charpentier.
Timmerwerktuig , o. , zie Timmergereedfchap.
Timmerwerf, vr. chantier de construction, m.
Timmerwerk , o. charpente, charpenterie. fa
—, waaraan eene kink hangt in eenen klokkentoren, beffroi , m.
Timmerziek , b. n. qui a la manie de Mar.
Timpaan , o. zeker perkament dat de boekdrukkers aan de pers gebruiken, tympan, in.
Timpje , 0. langwerpig broodje , dat aan weerskanten fpits toeloopt , petit pain pointu par
les deux bouts.
Tin , o. stain, tn. Vaatwerk van —, vaisselle d'dtain, f. Blinkend —, bismuth, tn.
— van Peru , stain de melac. — (bij de
fcheik.) Jupiter.
Tinachtig, b. n . qui ressemble a de l'etain.
Tinader, yr. veine d'etain.
Tinasch, or. potee.
Tinerts, m. —groen, yr. mine d'etain, miniire d'etain, f.
Tinkalk , m. oxyde ou oxydate d'etain, m.
Tinketel , groote ketel, waarin bij de pottebakkers tin worth gefmolten , losse, f.
Tinne , yr. eene opltaande omheining van de
bovenfle oppervlakte van eenen muur, eremau,tn. —, ook een plat dak op een gebouw,,
pinacle, in. Jefus Christ werd op de — des
tempels geleid, Jesus Christ fut transports
sur le pinacle du temple.
Tinnegieter,, m. potier d'etain.
Tinnegoed of werk , o. vaisselle d'etain, f.
Tinnnegietersknecht of jongen , m. garcon du
potier d'etain.
Tinnekas, yr. armoire vitrde, oil l'on met
la vaisselle d'etain.
Tinnen , b. v. d'etain. Een — fehotel , un
plat d'etain.
Tint , m. tintwijn , yin de tante , vita de Rota.
Tint, yr. kleur, teinte, nuance, (de couleur.)
Tintel , Tontel, o. 'niche, f.
Tmteldoos , yr. bolte a ?niche.
Tintelen, 0. (ik tindelde , heb getinteld) ,
flikkeren , briller, itinceler, scintiller, reluire. —, zachtjes prikkelen, (van koude)
avoir l'onglee. Ik kan niet fchrijven , want
mijne vingers — van koude , je ne saurais
icrire, car Pal Ponglie.
Tinteling, yr. geflikker,, scintillation. —
der vingers, koude in de toppen der vingers, l' onglie,
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Tintwijn ; zie Tint.
Tinzand, sable d'itain, tn.
Tip , bout , m. extremitd , points, f. point, m. De
—, het tipje van het oor , be bout de roreille.
Hij is op het tipje van lienen te gaan , it
est sur le point de s'en abler. Uw liroeder
float op het — van zijn verderf, votre flare
est sur le point de sa ruine.
Tipmuts , yr. bonnet pointu.
Tippen , b. w. (ik cline, heb getipt, ranger,
decouper les bouts de (I. ch.
Tiran , in. dwingeland , tyran. Kleine —, tyranneau.
Tirannenfchr:k , m. terreur des tyrant , f.
Tirannenmoorder,, in. tyrannicide.
Tir.nnisch, b. n. tiranniek , tyrannique; bijw.
tyranniquement.
Tirauiiij , vr. tyrannie.
Tiranniferen , b. w. (ik tirannifeerde , heb getirannifeerd) 5 tyrannher.
Tiras, o. fleepnet om gevogelte te vangen ,
tirasse, f: traineau, tn.
Titel, m. titre. —, opfehrift , ruhrique. De
— van een boek, le titre d'un livre. Bock
zonder — of opfchrift , ltvre andpigraphe.
— van iemands waardigheid , eernaam, titre. Welken — heeft hit ? quel title a-t-il?
Titelblad, o. m. frontispice.
Titelen , b. w. (ik titelde , lieb getiteld ,) betiteien , intituler, donner un titre a; qualifier.
Titelplaat, — prent of print, yr. taille-douce
du frontispice.
Titelregt , 0. droit de porter un titre, m.
Titelrijk , b. n. riche en titres.
Titelvoerder,, in. titulaire.
Titelzucht , yr. ambition, mania d'avoir des
titres.
Tittel , m. ftipje, point. Dat er geen — aan
hapere , que rien n'y manque. ik zal geenen — van mijn refit afitaan , je ne cederai
rien de mon droit. Daar is geen — van gemeld , on -tea- fait aucune mention de cela.
Tituleren , o. w. (oud. w.) ( ik tituleerde ,
heb getituleerd , ) tituler , dinner un ave.
Titulair,, b. n. (ond. w.) titelvoerend , titulatre.
Tjalk, m. een fang en imal vaartuig met eenen
mast, vooral op de Zuider zee, tialque.
Tobbe , yr. kuip , cuve. — vol,cuvee. Wasch— ,
cuvier, m. —, (op fchepen ,) bailie, boute.
—, waarin, bij de papiermakers, de kortgefnedene vodden gedaan worden, eer dezelve
afgewasfchen worden , grelon on grelot, m.;
zie de met — zamengeflelde woorden.
Tobben, 0. w. (ik tobde, heb getobd ,) zich
affloven , zich afmatten , se fatiguer,, se petner, se travailler. Hij tobt, kwelt zich out
niets , it se travaille pour rien.
Tobber, m. celui qui se peine, se travaille
beaucoup; fig. fukkelaar; zie dit woord.
Tobberij, yr. peine, fatigue, f., travail excessif, m.
Tobbetje, o. cuvette, f: — voor zand tot
bakfteenen , (in de fleenb.) minette, f. —;
zie Vlootje ; fig. fam. Den —, even rond ;
kort en dik vrouwsperfoon of kind, petite
femme rondelette, petit enfant gras et
gros.
Tobiasvisch , m. (bij Linaeus ,) zandaalof fmat,,
anguille de sable, f., ammodyte, m.
Tobiter,, yr. celle qui se peine beaucoup.
Toch, bevestigend en aandringend voegw. ja
— ! zekerlijk, si ,si fart, assurement , certes.
Verlaat my — niet , bid ik u , ne me quittez pas, je vous prie. Doe het — tot uw
eigen best , faites-le pour votre bien-etre.
Eveneens verfterkt — den zi p dersezegden,
waar.
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waarbij liet gevoegd wordt. Hoe kunt gij Toebidden , b. w. (ik bad toe, heb toegebe.
mij — zoo kwellen ? pourquoi me tourmentez- I den ,) al biddende toewenfchen ,) souhaiter
vervangt ook'cle plaats van
q. ch. h. q. q. en priant.
vous ainsi?
bijw. cependant, Toebidding; zie Toebede.
evenwel, donc zie Doch.
bood toe, heb toegepianinoins, pourtant. Er zal — wet ergens Toebieden , b. w.
eene plaats zijn, waar ik kan rusten, it y aura
boden ,) aanbieden, offrir. — boven lets,
dat men voor jets antlers verruilen
nog
pourtant quelqu'endroit oit je puisse me c epocer.
lets bieden, offrir par dessus (le marche).
Todde , yr. Pomp, vodde, guenille. Zij is met
Toebijten
,
o.
w.
,(ik
beet
toe,
iseb
toegebe•
elle
est
habillee
todthn en vodden omhangen ,
de guenzlles , de vteilles nippes.
ten , ) zie Aanblj ten ; fig. toege yen zich
tot eene zaak laten vinden, pester Poralla
Toddewijf, o. voddewejf, fi zppiere , f:
a
q. ch. accepter q. ch. —, butend, fnaauToe, voorz. en bijw. Als voorz. komt het
wend toevoegen; zie Tocfnaauwen.
raeermalen in plaats van tot, in , daartoe,
hiertoe, waartoe, enz. your tot dat, tot Toebinden, b. w. (ik bond toe, heb toegebonden,) Tier, serrer, fernier en nouant.
dit, tot wat, enz. Als bijwoord is het de
De oogen —, bander les yeux. Spr. w. Men
tegenoverflelling van open: de deur is toe ,
bindt wel eenen zak toe , eer hit vol is,
tie deur is geiloten. Ook worcit liet your eerie
(men houdt wel op met eten, voor dat men
bijvoeging bij lets anders gebezigd: op den
geheel verzadigd is ,) on se kve bien de table
enz. Zie Toegeven
hoop, op den koop
avant d'avoir mange son sodl.
in dezen zin , Toebedingen , Toebltiven ,
9 als bijw. Toebindiag, yr. action de fermer en liant,
Toedoen, enz. Elders heeft
jongen !
en nouant.
erne aanmoedigende kracht :
In zaraeaflelling met werkwoorden, waarbij Toeblaffen, o. w. (ik blafte toe, heb toege.
het altijd fcheidbaar is, heeft het verfcheiblaft, ) voortblaffen, continuer d'abboyer.
, aanblaffen , aboyer 4, aboyer api és. Dc
dene beteekentsfen ; zie hier de volgende.
Toeademeu , h. w. (ik ademde toe , heb toehond blaft maar toe , le elder; ne fait qu'abuyer; b. w. fig.Op eenen fborkenden toot toegeademd , ) beademen , adem halen , pousser
voegen, dire en grondant , d'un ton grondeur.
q. ch. vers q. q. en respirant.
Toebakereu, b. w. (ik bakerde toe, heb toe- Toeblazen, o. w. (ik blies toe, heb toegeblazen ,) aanhouden met blazen, continuer
gebakerd ,) digt bakeren, emmailloter touta on de souffier , souiller on venter fort. —,
el fait, entiàrement; o. w. aanhouden, voortb. w. dtgt brazen , boucher en soufflant, Termer
gaan met —, continuer d'emmailloter.
w. (ik bakte toe, heb toegea force de souffle,. Al blazende toedrtjven,
Toebakken,
pousser vers a force de souffler.
bakken ,) beginners te bakken , commencer A
cuire. Voortgaan met bakken , continuer de Toeblijven, o. w. (ik bleef toe, ben toege.
bleven, ) gefloten, digt blijven 5 rester fercuire. Bait wat toe , depechez vans a cuire.
e. De deur bleef den ganfchen dag toe,
-, (met Zip, ,) se fermer par la cuisson.
voeu,
souhait,m.ptiàre
la porte restait fermee tante la journee.
Toebeae, Yr. wensch ,
Toeblikken, o. w. (ik blikte toe, heb toege.
par la quelle on souhaite q. ch.
blikt,) aanblikken, Peter un regard ,un coup
Toebedieuen ; zie Toedienen.
&cell sur q. q.
Toebedingen , b. w. (ik bedong toe, heb toebedongen ,) op eenen gemaakten koop, con- Toeblinken o. w. (ik blonk toe, heb toegeblonken) reluire aux yeux.
ditionner (un marche), acheter q. ch. sous
condition d'avoir encore q. ch. lk heb op Toebolwerken , b. w. (ik bolwerkte toe, heb
toegebolwerkt,) met verfchanfingen fluiten,
den hoop nog drie pond toebedongen , _raj
barricader , 1;,tiner de barricades; zie Vetconditionne d'avoir encore 4, ors lzvres par
fchanfen.
dessus le marches
Toebonken, b. w. (ik bonkte toe , heb toeToebedongen, yerl. dw. van Toebedingen.
gebonkt ,) flerk door kloppen, fermer 4 force
Toebehooren , 0. w. (ik beboorde toe , heb
de battle, de frapper.
voortklopo.
toebehocrd ,) appartenir h. Dit boek behoort
moi.
pen
, continuer de, frapper, battre.
mij toe, ce livre m'appartient , est
Toebonken, o. w.
bonsde toe, heb toege(in praktijk ,) competer.
Wettiglijk
bonsd, ) heurter on battre fort. Beginnen toe
Toebehooren 5 0. appartenances , dependances ,
te —, commencer de, a frapper, a battre.
p1. Hij heeft zijn huis met al zijn — verVoortgaan
met —, continuer de, a, heurter
il
a
vendu
sa
maison
avec
routes
ses
kocht,
a frapper, a battre: —, b. w. Hij bonsde
appartenances et dependantes.
de deur toe, it fermait la porte avec force.
Toebehoorend, b. n. appartenant, e, (in de
Toebouwen, o. w. (ik bouwde toe, heb toepraktijk ,) afferent, e.
gebouwd,) gefladig voortbouwen, continuer
Toebereiden , b. w. (ik bereidde toe , heb toede Mar, de labourer. —, b. w. door bou.
bereid ,) preparer,, appreter,, accommoder,
wen fluiten, digt bouwen, fermer q. ch. en
confectionner. De fpijzen zijn nog met toebdtissant on par une bditisse , en labourant.
bereid, les mess ne soot pas encore apprites;
Toebraken, o. w. (ik braakte toe, heb toeon n'a pas encore fait la cuisine.
gebraakt, ) van vlas, enz. voortgaan met
gereedmaker, assaisonneur.
Toebereider,
brazen, continuer tie, a, broyer le lin.
Toebereiding, yr. appret, assalsonnement ,
Toebranden, b. w. (ik brandde toe , heb toeaccommodage, preparatif, tn. preparation.
gebrand ,) door branden fluiten , fernier par
Toebereidfel , o. preparatif, rn. —, van fpijl'action du feu, fermer en y appliquant
Zen , appareil,
toefchrocifeu. De ader van een paard
Toebetrouwen, b. w. (ik betrouwde toe, heb
jen , barrer la veine d'un cheval.
toebetrouwd, ) aanvertrouwen, lets aan iemand
Gij
Toebreeuwen
,
b.
w.
(ik
breeuwde
toe , heb
le
livrer.
Zich
—,
betrouwen, confler.
toegebreeuwd,) digt breeuwen, fermer en
hebt u te veel aan hem toebetrouwd, vous

f.

vous etes trop ?lyre a lui.

calfeutrant.

continuer 4 ou do frapper, battre.

jen, continuer de tricoter.

(ik beukte toe , heb toege- Toebreiden, Toebreijen; b. w. (ik breidde
Toebeuken 0.
toe, heb toegebreid,) digt breiden, fermer
beukt,) digt beuken, fermer en frappant
en tricotant.
o. w. voortgaan met braon avec force; see w. voortgaan met benken,
Toe-

T E
Toebrengen, b. vv. (ik bragt toe , heb tocgebragt,) aanbrengen , porter q. ch. h q. q.
Hij heeft hem twee fleken toegebragt, :7
lui a porte deux coups, deux bottes. —, toedrinken , iers waaruot men drinks aanbieden,
porter un toast, tine sante a q. q. boire
q. q. Breng hem ( het glaasje) toe , bnyez
a let. Iemand lets —, aanbrengen ,
potter, q. ch. a q. q.
budragen , contribuer,, alder Dat heeft niets toegebragt,
cela n'a lien conttibue, aide. Den t,jd met
lets , doorbo engen , passer le temps a q. ch.
Toebrommen , 0. w. (ik bromde toe , heb toe
gebromd ,) grondfr,, grommeler, murmur etcontre. — , voortgaan met brommen, conti
nuer a gronder,, etc. —, b. w. dire q. ch. en
grondant , en munnurant.
Toebruijen, b. w (olc bruide, heb toege
bruid , ) toegooij en jeter q. ch. a q. q.
beginnen, voortgaan met bruijen, commencer, continuer a, de, Peter.
Toebutgen, b. w. (ik boog toe , hob toegebogen ,) al buigende sluiten , former en
courbant. gebogen worden , se fernier en
se courbant.
Toebuiging, vr. action de fermer en cour- bane , etc.
Toebulderen, b. w. (ik bulderde toe , heb
toegebulderd,) dire q. ch. a q. q. en gran.
dant.
Toedammen, b. w. (ik damde toe, heb toegedamd ,) fermer ou boucher d'une, avec
tine digue, etc. —, o. w. voortgaan met
dammen (fpelen) yr. continuer a jolter
aux dames.
Toedeelen, b. n. (ik decide toe , heb toegedeeld,) iemand jets bij verdeeling toewijzen donner en partage, assigner, disti
buer q. ch. a q. q.
Toedekken, b. w. (ik dekte toe, heb toegedekt,) couvrir. Warmtjes —, fam. enimitoufler. Hij heeft zich met eenen mantel
warmtjes toegedekt, it s'est emmitoufle d'un
manteau ; zie Bedekken. afkloppen,
Tosser , eti filler, q. q.
Toedelven , b. w. (ik clolf toe, heb toegedolven,) combler, remplir de terre.
Toedempen, b. w. (ik dempte toe, heb toegedempt), digt dempen , combler , remplir;
fig. Eene kwade zaak —, het gerucht daarvan fmoren , etouffer, faire cesser, empicher d'eclater.
Toedenken , b. w. (tk dacht toe, heb toegedacht, ) in zijne gedachten sets airs iemand
toeleggen, destiner. Ik nob hem 25 gulden
toegedacht, je lui ai destine es florins.
Toedeur, yr. eene geflotene deur, porte fermee
close.
Toedichten, b. w. ( ik dichtte toe , heb toegedicht , ) aandachten, iemand iets ais zun
werk toefchrijven , attribuer, q. ch. a q. q.
Toedienen , b. w. (ok diende toe, loch tongediend,) servir , orrir presenter q. ch. IVIag
ik u Illervan lets —? Vans servirai-je q.
de ceci?
11'oediening, yr. action de servir.
Toedijken, b. w. (ik dijkte toe, heb toegedijkt ,) met eenen cluk fluiten , fermer
boucher d'une digue.
Toedoen, b. w. (ok deed toe, heb toegedaan), fluiten, fermer, clot-re, Nadat hij
het book load toegedaan, begoos hij to bidden , apres avoir ferme le tivre, it commencer ,(1 prier. Ik heb den ganfcheit nacht geen
oog kunnen je n'ai pa former Neil de
route to twit. Doe de deer toe , fermez la
,porte. Ergens lets , daarop invieed heb-
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ben, bijdragen, contriver 4 q. ch. influor
stir, alder ; zie deze woorden in het Franfche deel. Dat doet er niets toe , cela est
indifferent, cela n'y fait rien. Hij kan er
niets toe noch afdoen , it n'y pout rien changer.
medewerken, coopeter.
Toedoen, 0. medewerking, cooperation, f:
help , bijitand , secours , m. assistance, f.
Dat is buiten nujn gefchied , cela est arrive sans ma cooperation, cans que j'y ai
contribue, sans moi. Flet os door ziju toedoen gebeurd, it ea a etc la cause.
Toedonderen , b. w. (ok donderde toe, heb
toegedonderd); fig. Op eenen verschrikkeluken won toevoegen , dire q. ch. d'une
v.ix de tonnerre , d'une voix de stentor. 2
voortdonderen, continuer de Conner.
Toedouwen, b. w. (ik douwde toe, heb toegedouwd , (iemand lets al douwende toedringen ,) pousser vers ow a; fig. Iemand jets op
eenen harden toot toevoegen , dire q. ch.
a q. q. brusquement. Hij douwde Naar eenige
woorden toe , it lei disait quelques paroles
d'un ton brusque. —, iemand lets in tithe
fchenken, toeileken, glisser q. ch. dans lei
main de q. q. le lei dormer en cachette.
al doutwende fluiten. Douw het venfler ter
dege toe , fetmez la fendtre en poussant.--=,
aanvangent, aanhonden met douwen, corntnencer , continuer de, a pousscr.
Toedraaijen , b. w. (ik draaide toe , heb toe.
gedraaid.,) al draauende fluiten, former era
tournant. Dram de kraan van het biervat
good toe, fermez bien le robinet du tonneau
de blare. Hij draaide zich naar ttuj toe ,
se toutna vers, 4, moi. Zoj heeft hem den
rug toegedraaod, elle lei a tourne le dos.
aanvangen, voortgaan met draatjen
coramencer, continuer de, a, toutner.
Toedragen, b. w. (ik droeg toe , heb toegedragen ); zie Aandra.3-,en , Bijdragen; fig.
Iemand haat , een kwaad hart — 5 hair q. q.
avoir de la rantune contre q. q. Iemand genegenheid —, porter affection a q. q. Begimlets voortgaan met dragen , commencer,
continuer a porter. Wederkeerig is zich — betrekkeluk tot de wijz, , waarop lets voorvalt
of afloopt, se passer, avoir ‘ lieu , arriver.
Hoe beeft zich doe zaak toegedragen? comment cette affaire s'est elle passee?
Toedragt, vr. de wojs waarop jets voorvalt
of afloopt, circonstances d'une affaire,d'un
evinement , pl. Dit is de ware — van
het gebeurde, voici comme cela s'est passé.
Toedraven, o. (ik draafile toe , heb toegedraafd), trotter. Aanvangen, aanhouden
met draven, commencer a ,de trotter. Lustig — , trotter plus fort.
Toedrijven , b. w. (ik dreef toe, heb toege.
dreven ,) al drojvend.e doen naderen, chasser, pousser vets. De generaal dreef ons den
vlugtenden vijand toe , le general nouschassa vers l'ennemi fugitif. —, oneenkuipen.
GU moot het vat ter dege vont faut
bleu chasser les cercles du tonneau. —, verwijten , reprocher. beginnen, aauhouden
met drijven , commencer, continuer de, a
chasser, pousser. Al drijvende naderen, s'a.
vancer en flottant, s'avancer en surnageant.
Toed.ringen , b. w. (ik drong toe, heb en ben
toegedrongen) , al dringende toevoeren
pousser vers.
dringende toefchieten , naderen, avancer, s'apptocher en se serrant,
en ce poussant. Stork pousser fort. Aanvangen of voortgaan met dringen , commencer nu • continuer a, cue serrer ors pousser.
Toedrinken , b. w. (ik drouk toe, bob toege.
dron.
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dronken), zie Toebrengen in de tweede be-Toegedreven, yea. dw. van Toeclrijven.
teekenis. I Toegedrongen, — Toedringen.
Toedrukken, b. w. (ik drukte toe, heb toe- Toegedronken, — Toedriuken.
gedrukt,) drukkende fluiten, fermer en ser- Toegeeflijk, b. n. toegevend, indulgent, e,
rant ou en pressant. Htj heeft de oogen
condescendant, e, complaisant, e, facile.
zijner flervende moeder toegedrukt, it a
Eon — meester, un maitre indulgent ; bijw.
fermi les yeux a sa mere mourante. —, aand'une maniere indulgence on complaisance,
vangen met drukken, commencer 4 serrer,
avec indulgence, facilement.
a presser. Voortgaan met drukken, continuer Toegeeflukheid, vr. toegevendheid, indulgende presser, de serrer ; zie Drukken , (boece, condescendance, complaisance, facilite.
ken , platen,) clerk —, presser, serrer fort.
Zij heefc te veel — voor hare kinderen ,
Toeduwen ; zie Toedouwen.
elle a crop d'indulgence pour ses enfants.
Toeeigenen, b. w. (ik eigende toe, heb toe- Toegefloten,
verl. dw. van Toefluiten.
— — — Toaten.
geeigend,) attribuer,, imputer. Iemand een Toegegeten,
gefchrift —, (hetzelve aan hem opdragen,) Toegegrepen, — — — Toegrijpen.
— Toehebben.
tiddler. Zich —, s'attribuer,, s'approprier. Toegehad,
— -- — Toekijken.
Zich onregtmatig jets —, s'arroger q. ch. Toegekeken,
Toegeknepen, — — — Toekmjpen.
anticiper sur q. ch.
Toeeigening, vr. appropriation. — van een Toegekonnen,
— — — Toekunnen.
— .....
boek, opdragt, dedicate. Onregtmatige—, Toegekregen ,
Toekruijen.
Toegekroden, --_ — —
Toekrijgen.
empietement, tn. zie Toerekening.
Toeerkenuend, b. n. recognitif. ive. (bij de Toegekrooijen, — Toekrnijen.
regtsg.) toeerkennende en bekrachtigende Toegeleid, — Toeleggen.
akten , des actes recognitip et confirmatifl. Toegeloken, — roeluiken.
— — — Toenijgen.
Toeeten, b. w. (ik at toe , heb toegegeten ,) Toegenegen,
boven hetgeen men gegeten heeft nog iets Toegenegen , b. n. zie Toegedaan.
eten, manger par dessus. Et zal nog een Toegenegenheid, yr. bienveillance, affection,
inclination, f. devouement , attachement ,m.
ilukje brood —, fe mangerai encore un mor— voor iemand hebben, avoir de l'inclinaceau de pain. —, fehielijk eten , manger
tion pour q. q.
Vito. Eec wat toe, haasc u met eten, mangez plus Vito. Beginnen te eten, commencer Toegeneigd, b. n. zie Toegedaan.
verl. dw. van Toenijpen.
a manger. Voort eten , continuer de manger. Toegenepen ,
Toeflutsteren, b. w. (ik fluisterde toe, heb Toegenomen, — — — Toenemen.
— — — Toerijden.
toegefluisterd,) iemand iets al fluisterende Toegereden,
— — — Toertjgen.
toevoegen, souffler 4 q. q. dire 4 l'oreille Toegeregen,
Toegefchenen, — — — Toefchijnen.
de q. q.
Toefluiten, 0. w. (ik floot toe , heb toege- Toegefchoten, — — — Toefchteten.
floten, ) donner des signaux par des coups Toegefchoven, —
——
—Toefchuiven.
Toefchrijven.
Toegefchreven, — —
de sifflet.
fl
Toegeagen,
— — — Toeulaan.
Toegaaf; zie Toegift.
— — — Toefluiten.
Toegaan , o. w. (tk ging toe, heb en ben Toegefloten ,
toegegaan ,) geiloten worden, se fermer. Toegefmeten, — — — Toefmijten.
— — — Toefnijden.
De deur ging van zelve tie, la porte se fer- Toegefneden,
tnait d'elle memo. —, zich toedragen, se Toegespen, b. w. (ik gespte toe, heb toegegespt ,) boucler, firmer avec une boucle.
passer, avoir lieu, arriver, se faire; zie
Toedragen. Zoo gaat het in de wereld toe, Toegefpogen, verl. dw. van Toefpugen.
tel est le cou ps du monde. Het gaat er vreemd Toegefproken , — — — Toefpreken.
toe, on y volt d'etranges choses. Dat zal Toegefprongen, — — — Toefpringen.
Toegefloken , ' — — — Toefteken.
zoo met — , cela n'ira pas ainsi.
— — — Toeftuiven.
Toegang, m. plaats om te naderen , avenue, Toegefloven,
f. passage. Al de toegangen zijn geiloten, Toegeftreke-a , — — — Toeftrijken.
— Toetrekken.
routes les avenues sent fermees. —; tot iemand Toegetrokken, --.
to mogen komen, acces , abord. Hij heeft Toegeven, b. w. (ik gaf toe, heb toegege•
ven,) inwilligen , titre indulgent , e, 4 ou
den — bij den minister, it a acces auprés
pour. Hij geeft zijnen kinderen te veel toe ,
du ministre.
it est trop indulgent a ou pour ses enfants.
Toegankelijk, b. n. genaakbaar, accessible,
— op den koop, meer dan bedongen is,
abordable.
donner
pour le par-dessus, donner par dessus
Toegapen, o. w. (ik gaapte toe, heb toegele marche, pour le comble. Op 25 eijeren
gaapt ,) aangapen, regarder en ba 'Want ou
gaf hij een toe, sur vingt cinq oeufs it donna
a bouche ouverte.
un pour le par-dessus. —, onderdoen, toeToegebeden, verl. dw. van Toebidden.
flaan
, infchikken, ceder, conceder, condes—
—
—
Toebijten.
Toegebeten,
cendre, deprer , acquiescer , consentir ,
—
Toeblijven.
Toegebleven,
se pricer a. Hij geeft aan uw oordeel
Toeblinken.
Toegebtonken, —
toe, willigt het in, onderwerpt er zich
—
Toebieden.
Toegeboden,
aan, it defere 4 votre jugement. Hij
— — — Toebuigen.
Toegebogen,
oegebogen ,
heeft in alles toegegeven, dat men van hem
Toebinden.
Toegebonden , —
begeerde, it a condescendu 4 tout ce quo
— — — Toebrengen.
Toegebragt ,
Pon voulait de lui. Het is een man die in
— — — Toedoen.
Toegedaan ,
alles toegeeft, toegevend is, c'est en hornToegedaan, b. n. genegen, affectionne, e,
me qui se prete a tout. Dat geef ik gaarne
devoue, e, attaché, e, adonne, e, sujet, te.
toe, c'est de quoi je ne disconviens pas; zie
Hij is den wijn zeer —, it est fort adonne au
Toeftemmen, Inwilligen, enz.
vin. Zij is haren brooder zeer —, elle est fort
attachee a son frere. Zij is hem geheel —, Toegevend, b. n. infchikkelijk, indulgent,
e, condescendant , e, deferant, e, etc.; zie
elle lui est entierement devoude.
Toegeeflijk.
verl. dw. van Toedenken.
Toegedacht,
Toegevenclheid, vr. toegeving , infchikkelijkToegedolven , — — Toedelven.
held,.
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heid, indulgence , complaisance, condescendance , deference, facslite. — (in de redekunst) van een punt , dat men zoude kunnen betwisten, concession.
Toegevloden, verl. dw. van Toevlieden.
Toevliegen.
Toegevlogen, — —
Toegevroren en Toegevrozen, verl. dw. van
Toevriezen.
Toegeweest , verl. dw. van Toezijn.
Toewijzen.
Toegewezen , —
Toewegen.
Toegewogen,
Toegewonden,
—
Toewinden.
Toegeworpen,
Toewerpen.
Toegewreven ,
—
Toewrijven.
Toegewrongen,
Toewringen.
Toegezeid,
Toezeggen.
—
Toezuigen.
oegezogen
T,
Toezenden.
Toegezonden,
Toegezongen , Toezingen.
Toegezworen, — — Toezweren.
Toegieten, o. w. (ik goot toe, heb toegegoten ,) voortgieten, continuer de verser, de
fondre. Beginnen to gieten, commencer a
verser ou a fondre. —, b. w. door ingieten
van jets dat gefmolten is, fluiten, former
ou remplir (de plomb fondu, etc.). .hen gat
met gefmolten Iood remplir un trou de
plomb fondu.
Toegift , vr. op jets, overflag, surplus, surpoids , pardessus, m. overmaat, surmesure , surcroit, m.
Toegooijen, b. w. (ik gooide toe, heb toegegooid,) naar iemand jets gooijen , jeter
q. ch. vers ou a q. q. Al gooijende fluiten,
fermer en jetant. Men zal het graf met
aarde —, on remplira, combleta la fosse de
terre. 0. beginnen to gooijen , commencer a, de, jeter. Voortgaan met gooijen,
continuer de, , jeter.
Toegorcien, b. w. (ik gordde toe, heb toegegord , ) met eenen gordel fluiten, former
avec une ceinture.
Toegraauwen; zie Graauwen.
Toegraven, b. w. (ik groef toe, heb toegegraven ,) al gravende digt maken, toedelven ,
combler ou remplir de terre; zie Toegooijen
in 1eze beteekenis, ook Toedelven. Beginnen , voortgaan met graven , commencer,
continuer de, a creuser,, etc.
Toegrendelen , b. w. (ik grendelde toe, heb
toegegrendeld,) verrouiller, former au verrot'. De deur is nog niet toegegrendeld,
la porte West pas encore verrouillee.
Toegrijnzen , o. w. (ik grijnsde toe , heb toegegrijnsd.) aangrijnzen, faire la moue ou
les grimaces a q. q.
Toegrijpen , o. w. (ik greep toe , heb toegegrepen ,) s'efforcer de saisir ou d'empoigner,
fig. fan]. 1-11j grijpt gaarne toe, it n'a pas
les mains nettes.
Toegrommen, o. w. (ik grimde toe, heb toegegrimd), donner des marques de colére ;
zie Aangrimmen.
Toegroeij en , o. w. (ik groeide toe , ben toegegroeid), se former en croissant. —, van
eene wonde , digt groeijen, se former, se
consolider.
Toegrommen , b. w. (ik gromde toe, heb toegegromd , ) knorren, gronder , gronger ,
grommeler centre; zie Aangrommen.
Toehaken, b. w. (ik haakte toe, heb toegehaakt), met haken fluiten, former avec un
croc, avec des crochets, agrafer; weder— ,
regrafer.
Toehakken , o. w. (ik hakte toe, heb toegehakt ,) toehouwen, donner des coups de haohs, de sabre, etc. hacher, sabrer. Begin-
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nen, aanhouden met —, commencer, continuer de, , hacher, etc.; zie Bakken.
Toehalen , b. w. (ik haalde toe , heb toegehaald ,) digt halen, toetrekken , fluiten,
former. Haal de deur achter n toe, fermez
la porte sur vows. Haal dit hout naar u
toe , tirez ce bois a vows. Eenen knoop —,
serrer un noeud. Haal de gordijnen toe,
tirez, fermez les rideaux.
Toehangen 9 b. w. ,(sIt hing of hong toe , heb
toegehangen ,) couvrir avec un tideau, use
lingo, etc.
Toehappen, o. w. (ik hapte toe, heb toegehapt,) eene poging doen, om jets al happende to grijpen, happer, se jeter avidement sur q. ch.; fig. Toebijten , een aanbod
aanvaarden, accepter avec empressement.
Toehebben, b. w. (ik had toe, heb toege.
had), avoir par dessus le marche. gefloten hebben , wilt hij het venfter —? youlez-vous avoir la fenétre fermee?
Toeheelen , b. en o. w. (ik heelde toe,
heb en ben toegeheeld), al heelende digt
maken , fluiten, guirir, fermer, consolider,
se Termer. De wonde is wel gefloten, maar
men heeft Naar nog niet kunnen —, laplaie
est bien rejointe, mais on n'a pu encore la
consolider.
Toeheeling eener wonde , yr. consolidation d'une
plaie.
Toeheijen , b. w. (ik heide toe heb toegeheid),fermer,, boucher en pilotant , en hiant
avec des pieux. beginnen , voortgaan met
heijen, commencer, continuer de hier.
Toeheiligen , b. w. (ik heiligde toe , heb toegeheiligd) , toewijen, Weller, consacrer.
Zich —, se consacrer.
Toeheiliging, yr. toewijding, consecration,
dedicace.
Toehek, o. barrière fermee ou close, f.
Toehijgen, o. w. (ik hijgde toe, heb toege.
hijgd ,) aanhijgen, haleter ou souffler a ore
contre, s'approcher de q. ch. en haletant.
Toehoorder, m. auditeur. Vergadering van
—s 5 auditoire , tn. Die predikant heeft Reeds
veel —s, ce predicateur, ce cure, ce mi,nistre a toujours beaucoup d'auditeurs, use
nombreux auditoire.
Toehooren, o. w. (ik hoorde toe, heb toegehoord), aanhooren 9 luisteren, &outer at.
tentivement, pre'ter l'oreille. — voor Toebehooren. flat bock hoort mij toe, ce
vre Wappartient, est a moi.
Toehoortng, vr. action d'ecouter, attention.
Toehoorfter,, yr. toehoorderes, cello qui ecoute.
Toehouden, b. w. (ik houde toe, heb toege.
houden), iets naar iemand gerigt houden,
tendre. De fchenker hield hem den beker
toe , Pechanson lui tendait la coupe. —, gefloten houden , tenir, ferme, e. Houd de
deur toe, tenez la porte fermie , close.
Waarom houdt gij uwen mond niet toe?
quo ne fermez sous pas la bouche ? zie ook
Toefluiten.
Toehouwen ; zie Toehakken.
Toehuis, o. gefloten huis, maison fermie ou
close, f.
Toejagen, b. w. (ik joeg en jaagde toe , heb
toegejaagd ,) chasser vers q. q. s'approcher a bride abattue, etc.
Toejuichen, b. w. (ik jutchte toe, heb toegejuigd), al juichende toeroepen , applaudir
q. q. ou q. ch. —, door toejuiching vereeren , applaudir, acclamer, recevoir avec
des acclamations de joie, accueillir avec des
applaudissements. Hij werd overal toegejuicht, fut applaudi partout.
Toe-
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Toejuiching, yr. applaudissetnent m. accla.
De —e eeuwen , les siecles a venir. De —e
tnation.
tied, (in de ipraakk.) le temps futur. In het
' Toejuicher, m. acclarnateur.
voortaan, in het vervolg, bijw. a l'aaction
de
tourner
m.
toekeering,
venir, dorenavant, desormais. Ik zal in het
Toekeer,
—, voortaan met meer zoo laat uitgaan, je
Bijzonderlijk toevlugt, refuge,
vers ou
ne sortirai plus desormais si tard
recours.
Toekeeren, b. w. (ik keerde toe, heb toege- Toekomende, o. l'avenir , le futur. In het
keerd), naar ietnand wenden, tourner vers
Pavenir,, desormais; zie Toekomst.
on a. Hij heeft inij den rug toegekeerd, Toekomst, yr. avenir , futur, m.
Toekomfl,g, b. n. futur, e, qui est a venir.
it m'a tourne le dos. —; zie Vegen.
Toekeering, y r. action de tourner vers.
Toekomen , b. w. Pik kooide toe , heb toeToekeffen , o. w. (ik kefte toe, heb toegegekooid,) (bid drukkers,) former les Jot.
keft, ) gekef tegen remand aanheffen, aboyer
mes avec les coins.
ti. Aanhouden met keffen, continuer d'a- Toekrijgen, b. w. (ik kreeg toe, heb toege.
boyer; fig4 Aanhouden met op eenen kefkregen, ) als toegift op den koop ontvanfenden toon te kdven , continuer de crigen , obtenir, recevoir par dessus le mar.
aillcr.
gefloten krijgen. Hij kan de deur
niet
Toekennen, b. w. (ik kende toe heb toegene pent farmer, ou venir a bout
kend,) erkennen, (fat iets aan iemand toede fermer, la poste.
attribuer,
de'ferer,
decerner,;
acbehoort,
Toekruid, o. (blj de falade ,) fourniture, f.
corder. Men kent hem de overwinning toe,
(petites herbes quo Pon met dans la salade).
on lui attribue leo victoire. Geregtelijk
Toekruijen, b. w. (ik krutde toe , heb toegekruid , ) brouetter vers. —, o.
adjuger.
begin(ik keek toe, heb toegekenen, voortgaan met kralien, commencer,
Toekijken, o.
ken), met vestiging der oogen op eenig
continuer de brouetter.
ding kijken, regarder,, fixer. Kijk web. ter Toekruipen, o. w. (ik kroop toe, ben toege,
kropen ,) ramper vers.
dege toe, regardez been attentivement.
aanfchouwen over het algemeen, etre spec- Toekuipen, b. w. (ik kuipte toe , heb toegetateur. Ik heb fleents toegekeken, je n'ai
kuipt,) digt kuipen, fearer ou serrer avec
des cercles , cercicr ; zie Kuipen.
ate fl ue spectateur.
Toelaa e. , vr. addition, f. supplement, m. Zie
Toekij ker , m. spectateur.
b
Aanhangfel.
Toeklemmen, b. w. (ik klemde toe, heb toevermeerdering eener bezolgekleind), former en serrant.
diging , eener jaarwedde , augmentation d'apToekletfell , b. w. (ik klethe toe, heb toe.
pointement ou de gages. —, (in het krijgr
gekletst), fermer avec fracas, avec bruit.
wezen ,) verhoogde foldtj,) haute paye.
voortklegen, continuer de claquer avec Toeladen, o. w. (ik laadde toe , heb rtoegey r; fouct.
laden , ) aanvangen, voortgaan met laden,
Toeklinken, b. w. (ik klinkte toe, heb toecommencer, continuer a, de, charger.
geklonken) , river , joindre en rivant.
Toelagchen, o. w. (ik lactite toe, heb toegeTocklouwen, o. w. (ik klouwde toe , heb
lagetten ,) zie Aanlagchen.
toegeklouwd,) se mettre apses q. ch. har- Toelakken , b. w. (ik lakte toe, heb toege&went ; y travailler fort et ferine; zie ook
lakt ,) met zegellak digtfluiten , verzegelen,
cacheter. Wilt gij dien brief eens —? vow.
Breeuwen, Harken.
Toeknellen , b. w. (ik knelde toe, heb toelez vows en pen cacheter cette lettre?
gekneld), knellende toefluiten , serrer avec Toelangen , b. w. (ik langde toe, heb toeforce.
gelangd,) zie Toereiken.
Toeknijpen, b. w. (ik kneep toe , heb toe- Toelast ,
een groot wijnvat , grand tonneau
geknepen), digt knijpen , former en pinqui contient six cent quarante bouteilles
de vin.
flerk doorknijpen, continuer de
cant.
pincer. Toeknijpende , zamentrekkende fpier,, Toelaten, b. w. (ik liet toe , heb toegelaten, )
muscle constricteur,, m.
gedoogen , dulden, permettre, tolerer. Ile
zal clac nooit
(ik knikte toe, heb toe
Toeknikken, o.
je ne le permettrai jamais.
faire
cue
inclination,
signe
,
de
geknikt,)
Hij zal komen, indien zijne bezigheden het
toelaten , it viendra si ses occupations le p.erapplaudir,, q, q. par un
la tete a q. q.
mettent. Wanneer de tijd het toelaat, sz
signe de tete.
Toeknoopen, b. w. (ik knoopte toe, heb toetemps le permet. Alle godsdienlien worden
in dit land toegelaten, geduld, mites lee
geknoopt,)boutonner (un habit, notier)avec
un ruban.
religions sent toldrees dans ce pays. —,
ten naderen , admettre, donner audience,
Toekomen o. w. (ik kwam toe, ben toegedonner acres a q. q. Oogluikend —, (door
komen), geworden , parvenir , arrives,
de vingers zien,) conniver. ' venir. Het geld is mid toegekomen, geworgefloten
later' , laisser fermi, e.
den, l'argent m'est parvenu. —, toebe,
,
etre
de
droit
a
q.
q.
Toelating,
yr. gedooging, permission, tolehooren, appartenir,
Wien komt dit geld toe ? a qui appartient
ranee; admission. —, geiloten laten, action
cet argent ? Die eer komt mij met toe ,
de laisser ftrme, e Oogiuikende
concet honneur ne m'apppartient pas. Hoe komt
nivence.
hij daartoe ? a quel titre cela lui vient-il? Toeleg, M. de daad van toeleggen, aanflag,
rondfchieten, alle behoeften beflrijontwerp, entreprise, f: dessin, projet. —,
den, genoeg zijn , etre, avoir assez, etre
inbreuk op de wetten, attentat.
suf§sant , e, suffire, se passer. Hij zal met 'roeleggen, b. w. (ik legde toe, leide toe,
cet argent ne lui sera pas
dat geld niet
heb toegelegd en toegeleid,) iluiten door
asset, ni lui suffira pas. Hij komt met
er jets op te leggen; ook dat het fluit,ferweinig 'toe it se passe de, a, pen.
met- on boucher en mettent q. ch. dessus.
Toekomend , b. n. aanflaande nebtj prochain,
Een graf —, den Been er opleggen, fermer
0, futur, e, is venir, proche. De —e week - nose fosse, tin sepulcre. Leg her luik toe,
De
goederen
van
/a semaine prochaine.
fermez la trappe, Pecoutille; zie Toedoen,
Toemaken.
het —e leven, les blew de la vie future.
toewtjzen, toellaan, vergun,-
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gnnnen accordet. Men heeft hem dit voor
vine moeite toegelegd, on lui a accorde
cela pour sa peine. Men heeft hem eene
jaarwedde van soo gulden toegelegd, on lui
a accorde ane pension de cinq cents florins;
bijleggen, contribuer.
zie Toewijzen.
Elk eon moet wat om de onkosten te
vinden ,6chacun doit contribuer pour trouver
les foais. Leh ergens op —, zich met infpannIng van krachten tot behartiging van
jets begeven , s'appliquer a q. ch. Hij legt
zich op de wiskunde toe, it s'applique aux
mathematiques. Het er op —, het daarop
gemunt hebben. Hij legt het er op toe , hem
te benadeelen, it a dessein de lui faire tort,
de lui moire. Zijn broeder legt zich op lediggaan toe, son frere ttiche de passer sa vie
a ne rien faire. Zich jets van eene zaak
zich daarvan jets aanmatigen , beloven ,
se promettre q. ch. d'une chose.
Toeleggtng , yr. action de fermer en mettant
q. ch. dwus; entreprise; application. —,
aanflag op iemands leven, listige hanflag,
attentat, no. machination; zie Beraming.
Toeleveren, b. w. (ik leverde toe, heb toegeleverd,) livrer par dessus on en outre
lichtte toe, heb toegeToelichten , b. w.
licht,) bijlichten, iclairer ; fig. ophelderen , expliquer , donner des eclaircissements,
blikfemen , faire des
o.
eclaircor.
eclairs
Toeltggen, 0. (ik lag toe, heb toegelegen ,) digt liggen , etre fertne, e. Waarom
ligt het luck met toe? la trappe, Pecoutille
pourquoi n'est-elle pas fertnee? —, met ijs
geiloten zijn , etre pris , e, par la glace. De
wateren liggen toe, les eaux sent prises par
la glace , couvertes de glace.
Toelijmed, b. w. (ik lid rode toe , heb toegelijcud ,) met lijm fluiten, former avec de
la colle.
(ik lonkte toe, heb toegeToelonken o.
lonkt,)aanlonken, loaner, jeter des oeillades.
Toelonking, y r. oeillade.
Toeloop, m, de daad van toeloopen, zamenvloeijen , action de s'assembler, d'accourir.
eene fchare van toeloopende menfchen,
zamenvioetpng, contours m, affluence, footle, multitude, vogue, f Deze predikant
'weft veel ce ministre, pasteur, predicateur,, est en vogue , a la vogue , est fort suivi.
Toeloopen, o. w. (ik liep toe, ben toegeloopen ,) bijeenloopen, s'assembler, accourir.
Er kwam veel yolks —, le monde accourut
en foule. —, met bekorting van zijnen weg
loopen ; Dit pad loopt toe, is korter, ce
sentier est plus court. Spits —, uitloopen,
se terminer ou aboutir en Pointe, pyramider.
Berk doorloopen, courir vice. Loop
wat toe , courez plus vite.
Toeluiken, b. w. (ik look toe, heb toegeloken ,) luiken, flutten; De oogen—, fermer
les yeux.
Toelutsteren, 0. w. (ik luisterde toe, heb
toegeluisterd,) faire attention , ecouter attentiv ement, pt eter oreille ; zie Toehooren.
Toeluistering , yr, attention, action d'dcouter
attentivement.
Toemaakfter, vr. celle qui l'erme , apprise ou
accommode.
Toemaat , vr, al wat boven de eigenlijke maat
aan iemand toegemeten worth, overmaat,
sur plus, comble de mesure, surmesure.
Toemaauwen, o. w. (ik maauwde toe , heb
toegemaauwd, tegen iemand maauwen, miauler 4, contte.
Toemaken , b. w. (ik maakte toe , heb toege-
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maakt,) digt maken, former, boucher, Cacheter. Eenen brief —, cacheter, former
ens lettre. IVIaak, fluit de deur achter u
toe, fermez la
sur vous. Men heeft
de ,loot met pum
toegemaakt, on a combli
puin
le fosse de decombres. Weder
're fermer,
reboucher.
toeknoopen, boutonner.
toebereiden, apprdter, preparer, accommoder ; assalsonner. De fpijzen waren goed
toegemaakt, les viandes etaient bien
tees. De falade — 5 assaisonner, fatiguer la
salade. Zich
(in het algemeene leven,)
zich vnil maken ) bemorfen, se salir.
Toemaker, m. celui qui ferme, appréte, gut
accommode , etc.; assaisonneur.
Toemaking, vr, toefluiting, action de fermer,
de catheter, de boucher, cloture; toebereiding , action de preparer, d'appre'ter,
d'assaisonner, f. appret, assaisonnement.
Toemalen, b. w. (ik maalde toe, heb toegemaald,) al malende toevoeren, faire venir
a, au moyen d'un moulin, amener en matt-.
lant. o. w. aanvangen en voortgaan
met malen , commencer et continuer de,
mondre. Sterk doormalen, moudre fort,
Toemand, vr. geflotene mand, corbeille firmde , f. punier ferme , m.
Toemeeuwen ; zie Toemaanwen.
Toemeten, b. w. (ik mat toe, heb toegemeten,) meten in tegenwoordigheid van hem,
die het hebben moet, mesurer q. ch. 4 q. q.
Gib hebt uw toegemeten, bepaald gedeelte, vous avez votre portion destInee. Beginnen te meten, voortgaan met meten,
commencer, continuer de, , mesurer.
Toemeting, yr. action de mesurer q, ch., f.
mesurage, m.
Toemetfelen, b. w. (ik metfelde toe, heb
toegemetfeld,) digt metfelen, tourer, boucher avec de la maconnerie. Dit .venfter is
toegemetfeld, cette feoetre est murde.
Toemoffelen, w. (ik moffelde toe, heb toegemoffeld ,) flordig inwikkelen of met lets
bedekken, envelopper negligemment. —, op
eene bedekte wijze toevoegen, apporter en
secret, donner en cachette.
Toemollen, b. w. (ik monde toe , heb toegemold,) fam. envelopper,, couvrir.
Toemuren, b. w. (ik muurde toe, heb toegemuurd, door middel van eenen muur afflui.
ten, former de murailles, murer, boucher
avec tie la roaconnerie.
Toemurmelen, b. w. (ik murmelde toe, heb,
toegemurmeld,) dire q. ch, en murtnurant
ou entre ses dents.
Toen, bijw. ( ten dien tijde ,) alert , en ce
temps la. — beefde de aarcte, alors tremblait la terre. — zeide ik u mijne onfchuld,
en ce temps-la je vous dis mon innocence.
voegw, wanneer, lorsque, quand.
ik
nog een kind was, lorsqueje fus encore
enfant.
Toenaaijen, b. w. (ik naaide toe, heb toegenaaid,) digt naaijen coudre, fermer
cousant ; onz. flerk doornaaijen, coudre
vile. Beginnen met naaijen, commencer
coudre. ilanhouden met naaijen, continuer
de coudre.
Toenaam, m, bijnaam, surnom. Frederik II,
koning van Pruisfen, heeft den — de Groote
verworven, Frederic roi de Prusse,s'est
acquit le surnom le Grand. —, fpotnaam,
sobriquet.
Toenaderen, o.
(ik naderde toe , ben toegenaderd 5 ) s'approcher.
Toenadering , yr. approche.
Toenagelen\, b, w. (ik nagelde toe , heb toe.
Cece
go.
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genageld,) digt fpijkeren, clouer, fernier
avec des dons.
Toenamen; b. w. (ik naamde toe, heb toegenaamd,) .met eenen toenaam beilempelen,
surnommer. Scipio , bij- of toegenaamd de
Afrikaan Scipion surnomme
Toeneigen , b. w. (ik neigde toe, heb toegeneigd,) lets derwijze neigen, dat men het
naar iemand rigte, incliner vers ; tourner
vets, 4, fait e la reverence.
Toeneiging, yr. genegenheid ; zie Toegenegenheid.
Toenemen , b. w. (ik nam toe , heb toegenomen,) boven hetgeen genomen of gegeven
is, nog lets nemen, prendre par dessus le
marchd 014 en outre. Ik verkocht hem honderd eijeren , en hij nam er nog vier toe,
je lui vendis cent oeufs, et it en prat
encore quatre par dessus le marche. —, 0.
w. in getal, omvang, krachten , enz. verflerkt worden, croltre, augmenter; accrolore , s'augmenter ; avancer, faire des progres.
De dagen nemen toe , worden langer, les
fours croissent. Hij neemt in rijkciom toe ,
zijne rijkdommen vermeerderen zich, it s'accroft en richesses, ses richesses s'augmentent. De ziekte mijner jongfle dochter nam
toe, en zij flierf, den 27. September 2837,
la maladie de ma fille cadette cult , et elle
snourut le 57 de Septembre 1837 Deze dad
heeft door haren handel zeer toegenomen,
cette ville s'est fort accrue par son commerce.
avancer en sagesse, en science.
In kennis
eir , s'enforcir,,
flerker worden, enfbr,
se renforcer. Dit paard nee= in krachten
toe , worth flerker, ce cheval enforcit ,s'enforcit. Mijn zoon neemt in het rekenen
goed toe, mon fils se renforce bien dans le
calcul, dans Parithmetique.
Toenemend , b. n. bIoeijend florissant , e.
Toeneming, yr. aangroeijing, voortgang, accroissement, avancement, m. progrés
augmentation. — der koorts, accroissement
de la fievre.
Toenestelen , b. w. (ik nestelde toe , heb toegenesteld,) met eenen nestel fluiten, toerijgen, aiguilleter, lacer. Wilt gij reijn
keurslijf eens —? voulez-vows un pen lacer
men corps de Pipe?
Toenijgen, o. w. (ik neeg toe , heb toegenegen ,) tegen iemand nijgen , faire la reverence.
Toenijpen ; zie Toeknijpen.
Toenijping; zie Toeknijping.
Toenmaals , bijw. teen, alors, en, dans ce
temps 14.
Toenmalig, b. n. d'alors. De —e gebruiken
waren aldus , les manieres d'alors etaient
ainsi. De —e keizer was wreed, l'empereur
qui regnoit alors fut cruel.
Toenoemen; zie Toenamen.
Toepad, o. een pad dat toeloopt, korter is,
sentier qui abtege , qui sst plus court pour
venir a q. endroit.
Toepakken , b. w. pakte toe , heb toegepakt, ) pakswijze ineenfluiten en omwinden , iiipakken , empaqueter.
Toepalen , b. w. (ik paalde toe, heb toegepaald,) met paalwerk affluiten, palissader,,
environner ou fernier de pieux.
Toepand, o. bijpand , dat bij een eigenlijk pand
gevoegd worth, gage quo Pon esjoute a en
premier gage.
-Toepasfelijk, b. n. applicable.
Toepasfelijkheid, yr. qualite de ce qui est applicable.
Toepasfen, b. w. (ik paste toe , heb toegepast,) tot jets anders te huis brengen, of
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daarmede overeenbrengen, appliquer. De
ilerrekunde op de aardrijkskunde
quer l'astronomie a la giographie.
Toepasfing, yr. application. De — der algebra op de meetkunst, l'application de Palgebre a la geometrie. De — van zijne predtcatie was rreffend, l'applicatien de son sermon etait touchante.
Toepekken, b. w. (ik pekte toe, heb toegepekt,) met pek digt maken, fermer,, boutcher avec de la poix.
Toepennen , b. w. (ik pende toe, heb toegepend,) cheviller, boucher ou fernier avec
des chevilles.
Toepenning , yr. toepinning, toeflaan van pennen , chevillage,
Toeperfen, b. w. (ik perste toe, hob toege.
perst ,) al perfende fluiten, former en pressant ou en serrant. o. w. aanhouden
met perfen, continuer de presser.
Toepinnen; zie Toepennen.
Toeplakken, b. w. (ik plakte toe, heb toegeplakt ,) digt plakken, boucher ou former
avec q. ch. De ruiten zijn met papier toegeplakt , les vitres , les cars eaux sont bonches avec du papier.
Toepleifteren, b. w. (ik pleiflerde toe , heb
toegepleifierd,) digt pleifteren, boucher,
former avec du plats e.
Toeprangen , b. w. (ik prangde toe, heb toegeprangd ,) fernier en serrant, serrer fort.
Toeproppen ; zie Toefloppen.
Toeprevelen, b. w. (ik prevelde toe , heb
toegepreveld,) binnen 's monds fpreken,
marmotter. o. w. voortprevelen, continuer de marmotter, a parlor entre cos dents.
Toer,,m. ronde kring, tour, circuit. —, wandeling te voet of to paard , promenade, f.,
tour. Wij hebben na den eten een groot
toertje te voet gedaan , nous avows fait apres
le diner une grande promenade a pied. Hij
zal een toertje te paard doen, tl fora
tour de promenade a cheval.
een rondloopend hoofdtooifel van valsch Naar,
tour de chevezix.
, een rondloopend halsfieraad , un tour de gorge. —, of fnoer
paarlen, un tour de perles. beurt, ook
in bet kaartfpel , tour. Op zijnen —, op
zijne beurt fpreken, fpelen, parler, jouer
a son tour.
Toeraden; zie Aanraden.
Toebeurt , vr. tour.
Toereeden, b. w. (ik reedde toe, heb toegereed , ) uitrusten, eq.uipet , agreer. Een (chip
optakelen, equiper,, ago eer tin vaisseau.
Toereeding, vr. uitrusting, equipment, tn.
Toeregenen, o. w. onperfoonlijk, Chet re.
gende toe , heeft toegeregend,) fleck regenen. Het regende dapper toe , it pleuvait
ait. Aanhouden met rekenen, continuer de
f
pkuvoir. Dit woord worth ook perfoonlijk
met zijn, se fernier ou se boucher par l'efet
de la pluie; als; De reten of barflen zijn
toegeregend, la pluie a forme, bouche , les
crevasses.

,

Toeregten , Toerigten, b. w. (ik rigtte toe,
heb toegerigt,) toebereiden, bijzonderlijk
van fpijs , appréter, preparer, accommoder,
assaisonner. Het avondmael, is reeds toegerigt , le soupe est Ala prepare, etc.
Tocretken , b. w. reikte toe , heb toegereikt 5 ) al reikende naar iemand rigten, tendre, presenter, donner. Gij moet hem de
regterhand
fait lui tendre la main
droita. Zij reikte hem eene aalmoes toe ,
elle lui donna une aumene.
o. w. bee
doel, dat men zicb voorflelt, bereiken,
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getoucher a son but; zie Bereiken.
noegzaam zijn, suffire, titre assez, etre suf:
fisant , e. Zijne krachten reiken niet toe,
zijn niec toereikend , tot deze onderneming,
ses forces ne suffisent pas d cette entreprise.
Toereikend, b. n. suffisant , e, assez.
Toereiking, yr. action de tendre , presentation.
Toerekenen , b. w. (ik rekende toe , lieb toe
gerekend ,) te laste leggen, wijten, imputes, attribuer ; porter au compte de. Reken
hem dezen misilag niet toe, ne lui impute
pas cette faute. digt rekenen, couvrir
de cendres; zie Inrekenen.
Toerekening, yr. imputation, attribution.
Toeren, o. w. (ik toerde, heb getoerd, )
eenen toer down , vooral met een rijcuig ,
faire en tour, un tour de promenade, en voiture ; zie Toer.
Toerijden, 0. w. (ik reed toe, heb en ben
toegereeen ,) voortgaan met rijden , continuer
clerk
d'aller a cheval ou en voiture.
doorrijden. Rijd wat toe , om vroeg te hubs
te wezen, touche pour etre de bonne heure
chez nous. —, met bekorting van zijnen
weg rijden, prendre le chemin le plus court.
— van eenen weg, korter zijn, titre plus
court. Deze weg rijdt toe , ce chemin est
plus court.
Toerijgen, b. w. (ik reeg toe, heb toegere•
gen , ) ineenrijgen, lacer. Wilt gij nujn
keurshjf eens —? voulez-vous un peu lacer
mon corps de Pipe?
Toeroepen, b. w. (ik riep toe, heb toegeroepen ,) iemand jets roepende toevoegen , crier
(fcheepsw.) zie Praaijen.
q. ch. a q. q.
Toeroeping, yr. action de crier a q. q. cri
pour appekr ou avertir q. g., no.
Toeroeren, o. w. (ik roerde toe, heb toegeroerd ,) beginnen , voortgaan met roeren,
commencer, continuer de , , remuer.
Toeroesten, o. w. (ik roestte toe, heb toegeroest,) door roest verfiopt worden, se bon.
cher,, se farmer par la rouillut e , par la
rouille oil en se rouillant.
Toerollen, b. w. (ik rolde toe, heb toegerold,) ineenrollen, rouler, enrouler, metore en rouleau. Rol die papieren toe , roulez ces papiers. —, rollende doen naderen,
rouler vers q. q. Rol mij den bal toe, roelez la houle vers moi. voortrollen, continuer de rouler. — , flerker rollen, rouler
plus vice.
Toerooken; zie Toewijden.
Toert, yr. zie Taart.
Toerukken, b. w. (ik rukte toe, heb toegerukt,) al rukkende toehalen, *termer en ti.
rant. Hij rukte de deur toe, it fermait la
Porte en tirant. o. w. beginnen met rukken , commencer a tirer. Voortrukken, continuer de tirer.
Toerusten 9 b. w. (ik rustte toe, heb toegerust ,) toebereiden, appréter,, preparer,,
faire des preparatift. Hod rust zich toe,
maakt zich gereed, tot eene reis, it se Fripare pour un voyage. Ten oorlog equiper,, armer. Toegerust 9 klaar, pre:-, e.
Toerustmg, yr. voorbereiding 9 , preparation,
f: — 5 toebereidfel, toebereiding, preparati f, Ons geheele leven moet eene — tot
den dood zijn, toute notre vie doit etre une
preparation a la wort. Groote —en, toebereidingen tot een feest waken, faire de grands
priparatifs pour une fête; zie Toebereidfel.
— tot den oorlog, equipement, armement ,
m. De —, uitrusting van de vloot heeft
veel gekost, Pequipement de la flotte a colite
beaucoup.
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Toefchateren, o. w. (ik fchaterde toe, heb
toegefchaterd ,) &later de rire , rire gorge
deployde; zie Schateren in de laatfle beteek.
Toelchieten, b. w. (ik fchoot toe, heb toegefchoten ,) iemand jets toewerpen, jeter
q. ch. d q. q. —, al fchietende toetellen,
compter par jets , en jetant ; fig. Iemand
eenen fchimpfchoot toeduwen, dire q. ch.
q. q. brusquement, lui reprocher q. ch. —
0. w. , toeinellen, toeloopen, accourir,
lancer , se rendre promptement dans un lien.
Het y olk kwam in menigte —, le peuple
accourut en foule. Een hond fchoot op hen
toe , un chien s'elanca sur lui.
aanhouden met fchieten, continuer de tirer.
Toefehijnen , o. w. (ik`fcheen toe, heb toegefchenen ,) als waarfchijnlijk voorkomen,
dunken , sembler,, paraitre. Deze kleur
fchijnt mij niet zoo levendig toe,;cette couleur ne me semble pas aussi vive. /let fchijnt
mij toe, ( mij dunks, ) alsof het weder wit
veranderen, al semble, it paraft . que le temps
veuille changer. Het fchijnt mij toe, (m4
dunkt,) dat gij bedrogen zijt meiarast
que vous etes trompe. Het fchijnt mij toe „
dat alles zich nog wel fchikken zal, it men
semble que tout ira encore bien.
Toefchikken , b. w. (ik fchikte toe, heb toe•
iefchikt,) door befchikking doen geworden,
toezenden, envoyer,, expedier q. ch. aq. q.;
faire parvenir. Ik heb hem den brief toegefchikt, dien ik ontvangen had, je Cul al
envoye la lettre que j'avais recue.
Toefchikking, yr. action d'envoyer. be.
(lemming, noodlot , destination , f. sort, tn.
Toefchreeuwen, b. w. (ik fchreeuwde toe,
heb toegefchreenwd,) op eenen fchreeuwenden toon toevoegen, crier a q. q. Metz
fchreeuwde hem toe: zwijg ! on lui cria,
taisez vous ! o. w. tot iemand fchreeuwen , crier centre q. q. Aanvangen aanhouden met fchreeuwen, continuer de, 4
crier.
Toefchrijven, b. w. (ik fchreef toe, heb toegefchreven ,) jets aan iemand toekennen
toewijzen, toerekenen, als zijn werk of
zijn eigendom , imputer,, attribuer. Mea
moet het alleen aan Gods goedheid
ne faut Pattribuer qu'à la bontd de Dieu. Ik
fchrijf mij zelven zoo veel doorzigt niet toe,
je ne m'attribue pas taut de penetration
&esprit. —, 0. w. voortgaan met fchrijven,
continuer d'icrire.
Toefchroeijen, b. w. (ik fchroeide toe, heb
toegefchroeid,) door fchroeijing fluiten,
boucher , fermer par faction du feu. —,
(bij. heelm.) eerie wonde cauteriser une
plale fig. Een toegefchroeid geweten, une
conscience cautdrise
e,
Toefchroeven , b. w., (ik fchroefde toe , heb
toegefchroetd,) door middel van fchroeven
flniten, firmer a vis.
Toefchuiven, b. w. (ik fchoof toe, heb toe.
gefchoven ,) al fchuivende fluiten , pousser
pour fermer q. ch. , fermer q. ch. en poussant.
.111 fchuivende doen naderen , approcher une
chose de q. q. en la poussant, pousser vers.

Sterk doorf.chuiven, pousser fort. —, o. w.
aanvangen , voortgaan met fchuiven, common.
cer, continuer de, a, pousser.
Toefjouwen, b. w. (ik fjouwde toe, heb toegefjouwd ,) al fjouwende aanvoeren, apporter q. ch. avec peine. o. w. voortfjouwen, continuer d'apporter.
Toellaan , b. w. (ik floeg toe, heb toegefla:gen ,) al flaande toevoeren , pousser ou char.
ser q. ch. en frappant vets q. q.
zal
Cecc2.
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Glen bal je pousserai la boule very \Vow
je vons enverra: la balle. —, met eenen
flag fluiten of toevouwen, plier, fermer en
pliant. FLU floeg het boek toe, en ging
nenen, it forma le livre et s'en Hij
floeg hem de deur voor den new toe, it
lui forma la pot to au nez. Voorts is den
koop
beiltuten, conclure le matcke,
juger le vial-eke h q. q. 0. w. Eene
pogingdoen om te treffen, ft apper , battre ;
fig. Hi.) flaat gaarne toe, it a la main p! ompre. Wanneer hij twist beefy , flaat hij aan
ilonds toe, quand it a dispute, it est Karst
a la main. Voortgaan met flaan, continuer
tie frapper, de battre. Sterk, harder doorflaan , trapper, battle plus fort. In het geinene leven zegt men van aardappelen, dat
zij wanneer zij beginnen koud te worden , en zich fluiten , les pommes de tetre
deviennent fro:Wes.
Toeflag,
geregtelijke toewijzing, adjudication, f:
Toeflede, Yr. traineau Souvert , carosse trainant, en. (gelijk in foinmige fteden, als in
Amfterdam, enz.)
Toeflepen, b. w. (ik fleepte toe , heb toegefleept,) al flepende toevoeren, trainer q.
ch. vers ou a q. q. Hij fleept ons alles toe,
traine tout vers nous , it nous traine tout.
o. w. aanvangen of voortgaan met Ilepen, commencer ou continuer de, a , trainer.
Toeflijken , o. w. (ik flijkte toe, ben toegeflijkt,) met flijk verftopt worden, etre bollchi, e, de boue, etc. Zie Slijk.
Toeflingeren , b. w. (ik Ilingerde toe , heb
toegeffingerd,) iemand al flingerende toevoeren , jeter ou lancer a ou vers q. q.
0. W. aanvangen of voortgaan met flingeren,
commencer ou continuer de, a, jeter, lancer, fronder.
Toefluiten , b. w. (ik foot toe, heb toegefloten ,) digt fluiten, firmer a la clef. De
firmer la porte sur soi.
deur achter zich
Toefluiting, yr. limiting, action de fermer,
fermeture.
, yerfperring, bars icade.
Toefmakken, b. w. (ik fmakte toe , heb toegefmakt ,) met eenen fmak fluiten, former
avec force, avec bruit. Hij was yertoornd,,
en fmakte de deur achter zich toe, it etoit
irrite et fermait la porte sur soi avec bruit.
Toefrneclen, b. w. (ik fmeedde toe , heb toegefmeed , ) digt fmeden , fermer en forgeant.
Toefrneren b. w. (ik fmeerde toe, heb toegeftneerd,) digt fmeren, former ou boucher
en graissant. — , o. w. beginnen, voortgaan
met fmeren , commencer, continuer de graisser.
Toefmijten, b. w. (ik fmeet toe , heb toege
fmeten, ) iemand al fmijtende toevoeren ,
jeter q. ch. el q. q. Hij frneet mij den appel
toe, it me jeta la pomme; zie Toewerpen.
fmijtende fluiten; zie Toefmakken. lets
vuilen, dempen, combler,, remplir q. ch.
aanvangen of voortgaan met fmijo.
ten , commencer on continuer de, a, jeter.
Toefnaauwen, b. en o. w. (ik fnaauwde toe,
heb toegefnaauwd,) iernand iets al fuaanwende toevoegen, dire ou parler a q. q.
d'un toss sude, rabrouet gourmander; fig.
fam. mdtiner, regouler; zie Graauwen.
Toefnellen, o. w. (ik fnelde toe , heb toegefneld,) fnellijk aankomen, toefchieten, accourir vite, s'elancer stir.
Toefnijden, o. w. (ik fneed toe, heb toegefneden,) zoo fnijden , dat men treft , coupes.,
tailler; zie Snijden. Sterk doorfnijden, coun'apr avec force. Knot gib diet bet9r
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vez vows pas plus de force de coupes. ? Aanhouden met fnijden, continuer de cooper.
Toefpelen, b. w. (ik fpeelde toe, heb-toege.
fpeehl,) boven hetgeen gefpceld is, nog
lets fpelen, loner encore (d'un instrument)
onz. Met eene fpeling van
on en outre.
het vernuft ergens op doelen, zinfpeling
doen , faire allusion a q. ch. —, voortgaan
met fpelen, continuer de jouer.
Toefpeling, yr. zinfpeling, allusion.
Toefperren, b. w. (ik fperde toe, heb toegefperd,) digt fperren, firmer, barrel-, bar,-icat der. De firatea waren Mt tonne'',
banken, enz. toegefperd, les rues &client
barricardies de tonneaux, de bancc, etc.
Toefpijkeren, b. w. (ik fpijkerde toe, heb
toegefpij kerd,) digt fpijkeren, fermer avecdes clone, clouer. De deur is toegefpijkerd,
la porte est fermee avec des clous.
Toefpijs, yr. eene fpi js , welke bij lets anders
gegeten worth, mots, legumes qu'on mange
avec d'autres viandes. Bij of tusichengeregt,
(bij eenen maaltijd,) hors d'oeuvre, m.
Toefpraak, yr. de daad van toefpreken, action
de parlor ou d'adresser la pas ole a q. q. Hij
is ;eene — waardig, al ne metite pas qu'on
lui parle. — , (in de welfprekendheid,)
aanfpraak , apostrophe.
Toefpreken, b. w. (ik fprak toe, heb toegefproken,) lets tot iemand fpreken, dire q.
o. w. apostropher.
ch. a q. q.
aanfpreken, parler a q. q. voortgaan met
fpreken, continuer de parlor. Spreek maar
toe, continuez de parlor.
Toefpringen, o. w. (ik fprong toe, ben toegefprongen,) eene poging doen, om zijn
oogmerk al fpringende te bereiken, accourir
en sautant, sauter. De kat fprong toe, en
greep de muis, le chat sauta et prit la soutie. Op iemand, op iets toefchieten,
s'elancer,, se jeter sur q. q. ou q. ch. —,
helpen, venir, voler au secours , secourir.,
Door eene fpringveer toegedrukt worden
se termer par un ressort. Aanvangen, aanhouden met fpringen , commencer , continuer
de, a, sauter.
Toefpugen, b. w. (ik fpoog toe, heb toegefpogen 2 ) fpugende toewerpen , jeter en crachant, vomir sur. —, 0. w. beginnen,
voortgaan met fpugen , commencer, continuer
de, 4, vomir.
Toefpuiten, w. (ik fpoot toe, Feb toegefpoten,) iemand lets al fpuitende toevoeren, seringuer vers. Beginnen te fpuiten,
voortfpuiten, commencer, continuer a, de,
seringuer. Sterk doorfpuiten, seringuer` fort.
Toefpuwen; zie Toefpngen.
Toeflaan, o. w. (ik itond toe, heb toegeftaau , ) vergunnen, inwilligen, accorder,,
conceder, consentir, permettre, approuver,
adinettre, octroyer. gefloten zijn, etre
forme, e.
Toefiamelen , b. w. (ik flamelcle toe, heb toegeflameld, ) dire en begayant. o. w,
voortgaan met flamelen, continuer a, de,
begayer.
Toeflampen, b. w. (ik ftampte toe, heb toegeflampt ,) al ftampende digt maken, fermer
en pilant, en poussant. Flet gat worts toegettampt, on frtne le trots en pliant , en
poussant. Voortgaan met ftampen, continuer
de, a , tiler.
Toettand, m. Itaat, gelegenheid , etat, m.
condition, situation, disposition, occurence,
posture, f. ; fig. Ellendige
galore, miare ,
diSlechte that, reddelooze
labrement.
Ton

TOE
Toeaappen, o. (ik fiapte toe, heb toege•
llapt, ) aanvangen met flappen , commencer
a marcher. Voortgaan met happen , continuer de marcher. Hij flapt maar toe, it continue de marcher. Sterk doorftappen, marcher, avancer plus fort. Knot gij niet wit
—? ne pouvez-vous pas marcher plus fort?
Toefleken , b. w. (ik f/ak toe, heb toegeftoken ,) in eene naar iemand gerigte houding
uitfleken , tendre a q. q. flak mij beide
handen toe, om hem te redden, it me tendait les deux mains pour le sauver. ale
een gefchenk. Gij hebt hem flechts lets toe
te fleken , en hij zal u binnen laten , vow
n'avez qu'a lui donner q. ch. , et it vous
entrer. -, al flekende digt makers,
fera
ermer en cousant oil avec des dpingles, rentraire. o, w. aanvangen of voortgaan met
fteken , commencer ou continuer de , a piquer.
Toeftel, m. eene reeks van toebereidfelen,
preparation, f. prdparati fs, appréts, m. pl.
appareil , apparat. — om de boeiplanken
van een fchip te buigen , bridole, f.
Toeftellen, b. w. (ik flelde toe, heb toegefteld , ) vervaardigen, appreter, prepares.
opfchikken, parer ; fam. fig. Zich —,
von maken, se salir ; zie Bevuilen.
flemde roe, heb toeToeflemmen 5 b. w.
geflemd ,) inwilligen , bewilligen, goedkeuren , consenter, assentir, adhdrer, toper,
acquiesces a q. ch. approuver q. ch., convenir de. 1k Item toe , dat gij dat doer, je
consens que vous fassiez cela. Hij ftemt uw
gevoelen toe, it approzove votre sentiment;
fig. lk heb daarin toegeftemd, j'y ai topd.
Toeftemmend, b, n. inwflligend, enz. consentaut, e, etc.
Toeflemming, yr. goedkeuring,
consentement , acquiescement , assentiment
aveu, us. approbation. Dat is zonder mijne
— gefchied, cela s'est fait sans mon consentement.
Toeftoken, o. (ik fiookte toe, heb toegeflookt,) fterkuoorItoken, chauffér fort. Aanvangen , voortgaan met iloken, commencer
a, continuer de clzauffer.
Toeftooten, b. w. filet toe, heb toegefloten,) naar iemand jets flootende doen naderen, pousser vers q. q. q. ch., faire
avancer q. ch. a q. q. en poussant. met
eenen foot fluiten, fernier, clorre en poussant. Het venfter was open , en ik heb het
toegefloten , la fenetre dtoit ouvertc, et fe
l'ai fermee en poussant. —, o. w. aanvangen, voortgaan met flooten , commencer, continuer de, a, pousser. Stoot maar toe ! ik
ben niet bang, poussez! fe n'ai pas peur.
Toeftoppen, b. w. ('ik ftopte toe , heb toegeflopt,) met eene flop fluiten , boucher, tamponner. Stop de fiesch toe, bouchez la hoeteille. Weder reboucher. Eene ton —,
tamponner un tonneau. Met werk, enz. een
kalfateren , calfater
gat — 5 etouper.
calfeutrer. De wijn loopt weg , men moet
de reten van het vat met werk —, le vin
s'enfitit, it faut etouper les fentes du tonniet willen hooneau; fig. Ztjne ooren
infloppen,
ren , etouper ses oreilles.
warmpjes toedekken, couvrir,, envelopper.
heimelijk toereiken, fourrer, donner en
cachette, secretement. De moeder ftopt Karen zoon dikwijls geld toe , geeft hem dikwijis heimelijk geld , la mere fourre souvent
de l'argent a son fils.
Toeftormen, 0. w. (ik ftormde toe, heb toegeflormd , ) door eenen flormwind toegedreyen worden , etre poussd, e, vers q. q. par
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fine temphe. , voortgaan met flornien,
continuer de faire un orage; fig. Aanvangen
of voortgaan met onfluimig toe to loopen.
Het y olk flormde van alle kanten toe, le
people accourut de toes cotes, impetueusesilent , se iota impec tueusement sur.
Toeftralen, b. w. (ik ftraalde toe, heb toegefiraald,) firalende toevoeren, darder. De
zon fchiet, ftraalt ons hare itralen toe, le
soleil nous darde ses rayons. —, o. w. al
itralende toekomen, rayonner sur
Toeftrengen, b. w. ( ik flrengde toe , heb
toegeftreng-d ,) firengswijze zamenknoopen ,
termer en tressant ou entrelacant.
Toeflrijken, b. w. (ik itreek toe, heb toegefireken ,) al ftrijkende toevoeren pousser
vers, h. Strijkende iloppen, boucher, former avec on enduit, avec de la chaux on
du pla'tre , etc. —, o. w, aanvangen of
voortgaan met ftrijken, commencer ou continuer d'enduire , etc.
ToefIrikken, b. w. (ik firikte toe, heb toegeitrikt , ) firikswljze zarnenknoopen, fernier
on server avec en noeud coolant.
Toeftrooljen, b. w. (ik firooide toe, heb toegeftroold ,) flrooijende toevoeren, seiner,
parsemer, dpandre , etc.; zie Strooijen. —,
0. w. beginnen , voortgaan met ftrooijen,
commencer, continuer de, a, seiner a epandre , etc.
Toeftroomen , o. w. (ik ftroomde toe, heb
toegettroomd,) al flroomende toevloeijen ,
zoo eigenlijk als oneigenluk , afiluer, arriver
en abondance; accourir en foule.
Toefluiven, o. w. (ik floof toe, ben toegefloven,) fluivende naderen 9 s'elever centre,
s'approcher de. Er floof ons eene wolk van
arch toe, it s'eleva en nuage de cendre
vers nous ; fig. onfluimig naderen, s'approcher brusquement , impCtoeusement.
Toefturen, b. w. (ik fluurde toe, heb toegefluurd,) toezenden, envoyer. Stuur mij, den
brief toe, envoyez moi la lettre. Een 'chip
door beffuur doen naderen , diriger ou geeverner an navire vers. —, onz. Met he:
beiluor van een fchip voortgaan, continuer
de dirigcr ou de gouverner en vaisseau.
Toetakelaar ; zie Takelmeester.
Toetakelen , b. w. (ik takelde toe, heb toegetakeld,) van takelaadje voorzien, daarmeda
uitrusten, fusser, grier. Een fchip — 5 optakelen , funer, agrder, greer un vaisseau;
fig. fam. opfchikken , kleeden, afrubler,
equiper,, accoutres-, parer. —, door flagen
en wonden misvormen, Bien rosser, battre,
etriller.
Toetakeling, yr. van een fchip, uitrusting,
fitnin, dquipement, m.; fig. fam, belagchelij ke kleeding 5 dwaze opfchik , afrublement
accoutrement , 171
Toetasten , 0. w. (ik tastte toe, heb toegetast,) de handen ergens near tutfieken, om
het to grijpen, tendre la main pour saisir ;
fig. Werkzame maatregelen ten opzigte van
eenig ding nemen. Het worth tijd , dat gij
eens toetast, it est temps de prendre des mesures sdrieuses (pour executer q. ch.)
Toetellen, b. w. (ik telde toe, heb toegeteld, ). in tegenwoordigheid van iemand,
die het hebben moet, tellen, cornpter a. Hij
heeft mij het geld toegeteld, it m'a comptd
Pargent.
Toeten, 0. w. (ik toette , heb getoet ,) op
eenen horen blazer), sonner du cornet, corner, sooner du cos. Voorts worden iemands
Doren gezegd te te tuiten, wanneer zii
foortgelijk een geluid fchijnen te verwekken,
Ccec3
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ken , ale iemand, die op eenen horen blaast,
tinter ; fate. corner; zie Tuiten. Spr. w. Hij
weet van — noch blazen, (hij weet niets,)
it ne sait Tien, it ignore tout, etc.
Toeter, m. celui qui come, qui sonne du cor,
du cornet.
Toeteren , o. w. met den klemtoon op te ,
( ik teerde toe , heb toegeteerd, ) voortteren, voortfmullen, faire bonne chere , etc.
i-lij teert onbekommerd toe, it fait toujours
bonne chere. b. w. met teer digt maken , fermer, boucher avec du goudron.
Toethoren,
cor, cornet.
Toetimmeren, b. w. (ik timmerde toe , heb
toegetimmerd ,) digt timmeren , fermer avec
du bois , avec des planches, former en char-.
pentant. lk heb die deur laten Pal fait
fermer cette porte avec des planches, etc.
o. w. aanvangen met timmeren, corn
enencer a charpenter. Voorttimmeren, continuer a charpenter. Hij timmett heeds toe,
it continue toujours , de charpenter.
Toetooveren , b. w. (ik tooverde toe , heb
toegetooverd,) iemand iets heimelijk doen
geworden, faire parvenir adroitement q. ch.
4 q. q. Digtrooveren, fermer d'une maniere
magique, adroitement.
Toetrappen, b. w. (ik trapte toe, heb toegetrapt ,) clIgt trappen, _termer ou boucher en
',Jarchow dessus. o. w. aanvangen met
trappen , commencer 4 fouler. Voortgaan
met trappen, continuer de fouler.
Toetreden, b. w. (ik trad toe, heb toegetreden , ) digt treden ; zie Toetrappen.
o.
met Zijn, naar iemand toetreden, hem
raderen, approcher de q. q. avancer vers.
Tot jets — , daaraan deelnemen, prendrepart
I q. ch. accider 4; donner son adhesion a q.
ch. Aanvangen of voortgaan met treden,
commencer ou continuer de, 4, marcher.
Sterker —, marcher plus the.
Toetreding , yr. action d'approcher. — tot een
gezelfchap , accession.
Toetrekken, b. w. (ik trok toe, heb toegetrokken ,) al trekkende fluiten, fermer en
tirant ; zie Toehalen. Weder
resserrer.
o. w. digt worden. De fcheur zal door
den regen wel —, la fente se fermera bien
par la pluie. Beginnen, voortgaan met trekken, commencer, continuer de tires.
Toetrommelen , b. w. (ik trommelde toe, heb
toegetrommeld,) in de geineene volkstaal,
digt kloppen. Flij heeft hem de oogen toegetrommeld , (door flaan 2 ) it lui a poche les
yeux (en battant). o. w. aanvangen of
-voortgaan met trommelen, commencer 4 on
continuer de battre le tambour.
Toets, m. beproeving van metalen, touche.
De klavieren van een orgel, piano, klavecimbel, enz. die met de vingers aangeraakt
worden, dragen mede den naam van toetfen,
touches. —, proef, beproeviug, ipreuve
f: essai , examen, tn.
Toetfen, b. w. (ik toetfte, heb getoetst ,)
met den toetfteen aanraken, daarmede beproeven, toucher, eprouver avec la pierre
de touche. beproeveu pollen, essayer,
mettre 4 la preuve, sender, pressentir.
Toetfing, yr. zie Toets.
Toetsnaald, yr. (bij de goudfm.) touchau
Toetsfleen,m. pierre de touche, f:
Toeval, m. bijval, toejuiching , applaudissement ; zie deze woorden.
Toeval, o. onverwacht geval, hasard, cas
fortuit, accident, incident, tn. aventure ,
occurrence, rencontre imprevue ou fortuite ,f.
Deze ontdekking heeft men aan het — te
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danken, cow decouverte est due an hasard.
Bij —, par hasard. Dat is bij — gebeurd,
cela est arrive par hasard , par, accident ,accidentellement. Ik heb eat bij — gekocht,
Pal eu cela de rencontre. Een gunflig -,
une occurrence favorable.
Toevallen., o. w. (ik viel toe, ben toegevallen ,) door eenen val gefloten worden, se
fermer en tombant. Het luik viel van zelve
toe , la tram, Pecoutille se, ferma d'elle
—, ten deele vallen, &heir, somber
en partage. Een leen is hem toegevallen ,
on fief lui est echu en portage. Hij hoopt
dat het groote lot hem zal toevallen, dan
zal hid u betalen, it espere quo le gros lot
lui Ocherra, alors it vous payera.
bijvallen , embrasser le parti de q, q. ; se foindre
Den
vijand
—,
se
;anger,
se
rnettre
q. q.
du parti de l'ennemi.
Toevallig, b. n. al wat bij toeval, gebeurt,
accidentel, le, fortuit , e casuel , le , adventif, ive, Oventuel, le, occasionnel ,le. Goederen die men bij toeval krijgt, biens advent:Ts. Toevallige oorzaak , cause occasionnelle. bijw. bij toeval, par hasard,
casuellement , accidentellement , for:niter:lent, etc.
Toevalligheid, yr. casualiti, contingence.
Toevalliglijk, toevalligerwijze , bijw. zie Toevallig , bijw.
Toevalling , yr. vervalling , devolution.
Toevaren, b. w. (ik voer toe , heb toegevaren , ) al varende toevoeren, transporter q.
ch. par eau. —, 0. w. met Zijn , met bekorting van zijnen weg, prendre one route
plus courte, naviguer par la route, la plus
courte.
aanvangen, voortgaan met varen , commencer, continuer de, , naviguer,
a aller en barque; zie Varen.
Toeven , b. w. (ik toefde, heb getoefd ,) ophouden, doen wachten, doen blijven , faire
Ottendre, artiter. onthalen, (bij Vondel,) regaler,, traitor. — °tn. blijven
wachten, tarder, s'arreter. Ilt zal er niet
je ne m'y arreterai pas long-temps.
lang
Toevenfter,, o. fenatre fermee
Toeverlaat , m. refuge, recours, etc. ; zie ook
Toevlugt. God is mien eenigfle Dieu
est mon unique refuge.
Toevertrouwen, o. zie Toebetrouwen.
Toevijlen, b. w. (ik vijlde toe, heb toegevijld,) limer, former en limant. Spits —,
limer de maniere a terminer en pointe. Aanvangen, voortgaan met vijlen,, commencer,
continuer de, a limer.
Toevlieden, o. (ik vlood toe ben toeges
vloden ,) om befcherming en hulp te vinden, se refugier. Hij weet niet, waar hij
— zal, zijne toevlugt nemen, it ne sait on
se refugier.
Toevliegen, o. w. (ik vloog toe, ben toegevlogen 2 ) al vliegende toefnellen , voler vers.
De duiven vliegen naar hare duiventil, les
pigeons veleta vers leur colombier. Spr. w.
Waar duiven zijn, daar vliegen altijd duiven
toe, it vient toujours du bien a ceux qui
sent clans l'abondance. toefnellen over
het algemeen, zoo tot hulpbetoon als anderzins, accourir, s'elancer vite.
Toevloed, m. foule, affluence, f De — van
het water was zeer groot, affluence de l' eau
etait fort grande; fig. Eene toedringende
menigte van evenveel welke dingen , concours , m, foule, f. Een — van menfchen,
tine foule a gens.
Toevloeijen, o. w. (ik vloeide toe, ben toegevloeld ,) vloeijende naderen, cooler vers,
ap-
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approcher en coulant ; fig. zamenvloeijen,
of gefloten worden. Het venfter is toegeafiluer. Het geld vloeit hem van alle kanten
le
vent
a
fermd
la
fendtre.
,
waaid ,
ontoe, l'argent lui affThe de tons ceters. Beginperfoonlijk, Aauhouden met waaijen, continen, aanhouden met vloeijen, commencer,
nuer de venter; zie Waaijen.
continuer de, a, cooler. Het water vloeit Toewagen, m. chariotcouvert,carossefermi,etc.
Reeds toe, l'eau continue el cooler.
Toewallen, b. w. (ik walde toe, heb toegeToevloeijing, yr. action de cooler vers. —,
wald ,) door middel van eenen wal affluiten,
(in de geneesk.) afflux , In.; fig. affluence.
entourer, environner de remparts.
Toevlooijen, o. w. (ik vlooide toe , heb toe- Toewandelen, o. w. (ik wandelde toe , heb
gevlooid ,) voortgaan met vlooijen te zoeen ben toegewandeld ,) aanvangen met wanken of te vangen, continuer de chercher des
delen of daarin voortgaan, commencer ou conpaces; zie Vlooijen.
tinuer a, de, sepromener. —, met bekorting
Toevlugt, y r. vlugt tot iemand of iets, om
vac zijnen weg wandelen, prendre tin chemin
hulp , refuge, recours, asile, tn. retraitej.
plus court, en se promenant.
Mijne geheele — is tot God, tout mon re- Toewas, m. accroissement; zie Aanwas.
tours (refuge) est en Dieu. Gij zijt mijee Toewasfen , 0. w. (ik wies toe , ben toege— vous etes mon refuge. Hij neemt zune
wasfen , ) digt wasfen, digt groeijen , se
- alleen tot u, it n'a recours qu'a vous.
fermer en croissant. Aanvangen met wasfen,
voortwasfen, commencer, continuer de, A,
Men moet zijne — tot den geneesheer necroltre.
men , it fact avoir recours , recourir au rnddecin. Hij vond in Frankrijk —, fchuil- Toewater, o. digt, befloten , toegevroren
plaats, sl trouva asile en France. Eene —,
water, eau prise ou fermee de glace, f.
fchuilplaats der dieven, tine retraite des Toeweg, m. den weg die toeloopt, en dus
voleurs.
nader is dan andere wegen, chemin plus
Toevoegelijk , b. n. adjectif, lye ; zie Bijcourt , chemin qui abrke.
voegelijk.
Toewegen,
w. (ik woog toe, heb toege.
Toevoegen, b. w. (ik voegde toe, heb toewogen ,) in tegenwoordigheid van iemand,
gevoegd,) bijvoegen , adjoindre, joindre q. J die het hebben moet, wegen, peser q. ch. ti
q. q. en sa presence.
q. on q. ch. a, adjoindre , ajouter a. Men
onz, beginnen te
had mij nog drie man toegevoegd, on m'awegen, commencer a peser. Voortgaan met
vait adjoint encore trois hommes. zegwegen , continuer a peser.
gen , dire, ajouter. Hij voegde er nog toe , Toewelven , b. w. (ik welfde toe, heb toegewelfd ,) van boven met een gewelffluiten
sl disait encore, it y ajoutait encore. —,
digt firijken, boucher, joindre les joints
overwelven, votIter.
avec de la chaux ; zie Voegen.
Toewenden , b. w. (ik wendde toe, heb toegewend ,) tourner (le dos) a. Hij wendde
Toevoeging, vr. bijvoeging, adjonction, addition.
mij den rag toe , it me tourna le dos.
Toevoer, m. de daad van toevoeren, amenage. Toewenken, b. w. (ik wenkte toe, heb toe.gewenkt,) door wenken te kennen geven ,
Aaubrenging van voorraad voor een leger of
eene vesting, convoi , transport de vivres de
indiquer en faisant signs des yeux , de la
provisions, de denrdes. Aan eene clad den
main, de la tote. o. w. iemand eenen
affnijden , couper les vivres a une ville.
wenk geven, faire signs de Poeil, etc.
Toevoeren, b. w. (ik voerde toe, heb toege- Toewenfchen, b. w. (ik wenschte toe, heb
toegewenscht,)
souhaiter. Ik wensch u veel
voerd ,) met vaartuig of voertuig aanbrengen , amener, apporter, transporter. Men
genoegen toe, fe vous souhaite bien du plaisir.
heeft den vijand levensmiddelen toegevoerd, Toewenfching, vr. toebede, souhait , m.
Toewerp of Toeworp ; zie Toegift.
'on a amend, appotte des vivres- a Pennetni.
Toevoering, yr. zie Toevoer.
Toewerpen , b. w. (ik wierp toe , heb toege.
worpen ,) al werpende toevoegen, jeter a.
Toevoorzigt, o. opletteude voorziening tegen
leed, garde , protection, surveillance , inWerp mij den appel toe , jetez moi la pornone. Bij iets werpen, als eene toegift daarbij
spection, direction ,
, zie Opzigt.
voegen.
( in den bijbel, ) Alle deze
Toevouwen , b. w. (ik vouwde toe , heb toedingen zullen u toegeworpen worden, tongevouwen , ) plier. Vouw den brief toe,
pliez la lettre. —, onz. Aanvangen, aantes ces chases vous seront donndes par dessus.
werpen , vullen , combler, remplir q. ch. de.
houden met vonwen , commencer a plier,
continuer de plier.
Toewigt, o. toeflag, overwigt , surpoids, m.
Toewijden , b. w. (ik wijdde toe, heb toegeToevouwing, vr. opvouwing, pliage, m.
wijd, ) toeheiligen , consacrer, ddvouer,,
Toevreten, b. w. (ik vrat toe, heb toegevreten,) manger au dela de ce qu'on a mange.
vouer. Eene kerk — 5 inwijden, consacrer
une Zijne kinderen aan God —, Hem
onz. Aanvangen met vreten , commencer
dezelve opdragen, vouer ses enfants a Dieu.
a manger. Voortgaan met vreten , continuer
de manger.
Zich der vroomheid geheel vroom Leven,
se vouer a la vie religieuse; fig. opdragen,
Toevriezen, o. w. (ik vroor toe , ben toegevroren, ) digt vriezen, prendre, se geler,
dedier,, ddvouer. lemand een bock -,
geler, De rivier is toegevroren, la rividre
opdragen, tiddler un livre a q. q. Hij heeft
a geld. Indien de koude aanhoudt, zal de
movie kinderen tot de dienst des vaderlands
gracht si le froid continue , le canal
, it a divoud ses enfants au service de
prendra.
la patrie.
Toevullen, b. w. vulde toe, heb toege- Toewijding, yr. kerkinwijding, dedicate; convoid ,) door aanvulling digt waken, combler,
secration ,f.; devouement, m. ; zie Inwijding4
remplir.
Toewijen; zie Toewijden.
Toevulling, yr. remplissage, comblement , m.
Toewijf; zie Bijwijf.
Toewaaijen, b. en o. w. (ik waaide toe , heb Toewiizen, b. w. (ik wees toe, heb toegewe.
en ben toegewaaid ,) al waaijende toevoeren,
zen,) door regterlijke of andere uitwijzing
amener par le vent. De noordoosten wind
toevoegen, adjuger, dtrousser.
waait ons koude toe, le vent nord-est nous Toewijzend, b. n. toarkennend, adjudicaanane le froid. Door den wind toegegooid
tif, ive.
Cc c c4
Toe-
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Toewijzing, y r. (bij de regtsgel. ,) adjudicaaan den meestbiedende, (bij notar.)
tion.
accensement, m. (*)
itrousse,
Toewilligen ; zie Inwilligen, Toeflemmen.
Toewinden , b. w. (ik wand toe, heb toegeenvelopper. Op—,
een
wonden,) ineenwinden, envelopper.
kluwen winden , pelotonner
0. w. beginnen, voortgaan met winden ,
commencer a divider, continuer de divider.
Toeworp, m. zie Toegift.
Toewrijven, b. w. (ik wreef toe, heb toegewreven, ) wrijvend digt maken, fermer,
timelier en frottant. o. w. beginnen,
voortgaan met wrijven , commencer 4, continuer de frotter.
Toewringen, b. w. (ik wrong toe, heb toegewrongen,) digt wringen, fermer en tordant , serrer. o. w; aanvangen , voortgaan met wringen, commencer, continuer à,
de, tordre.
Toewuiven ; zie Aanwuiven.
Toezeg, m. belofte, promesse f.
' toe, heb toeToezegelen, b. w. (ik zegelde
gezegeld,) met een zegel fluiten , sceller,
catheter.
Toezegeling, vr, action tie sceller, de cacheter, (bij de fcheik.) scellement,
Toezeggen, b. w. (ik zeide toe , heb toegezegd en toegezeid , ) beloven , promettre;
zie Beloven.
Toezegger, m. belover, celui qui promet,
prometteur.
Toezegfier, yr. prometteuse.
Toezenden, b. w. (ik zond toe, heb toegezonden ,) envoyer, adresser.
Toeztnder, m. celui qui envoye.
Toezending, yr. action d'envoyer,,f. , envoi, m.
celui qui envoye-.
verzenToezender,
der van koopwaren, (in den handel,) expiditeur.
Toezien, o. w. (ik zag toe , heb toegezien,)
aanfchouwen, toekijken over het algemeen,
voir,, regarder, dire spectateur. 1k heb
flechts toegezien, toen bij fpeelde, je n'ai
gue regards, lorsqu'il jouait. —, met zorgvuldige vestiging van de oogen op iemand
of jets zien,. toezigt hebben, veilier, surveiller, avow l'inspection de. Wees zoo
goed van een weinig op hem toe te zien ,
ayez la bona de veiller un pen a lui. Bezorgd en waakzaam zijn , prendre garde,
regarder de pres, avoir l'oeil au guet. Zie
toe , dat gij met valt , prenez garde de tomber.
Toeziend, b. n. een toeziende voogd, en subrogi tuteur, protuteur.
Toeztener, m, toekijyer, spectateur. —, opzigter, opziener, :nspecteur,,surveillant.
uitgaande regten,
—ophetrgdincommis.
Toezigt, o. het toezien, surveillance, garde.
opzigt, inspection, f:
Toezingen, b. w. (ik zong toe, heb toegezongen,) chanter q. ch. el q. q. Beginnen,
voortgaan met zingen , commencer, continuer
tie , ti , chanter.
Toezuigen , b. w. (ik zoog toe , heb toegezogen , ) zuigende digt maken, fermer h
digt zuigen , (fcheepsw.)
orce de sucer.
fsuper.
Beginnen, voortgaan met zuigen ,
commencer, continuer de, it, sucer.
Toezwaaijen, b. w. (ik zwaaide toe, heb toegezwaaid ,) al zwaaijende toevoeren. Men
zwaaide hem den wierook toe, men bewierookte hem , on Pencensa. Iemand lof
loner q. q., lzsi donner des louanges.
Toezweren, b. w. (ik zwoer toe, heb toegezworen 2 ) al zm erende toezeggen, fairer q.
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ch. el q. q.
0.
Cinet Zian, ) dig
etteren , se fermer en suppurant.
Toffel ; zie
Pantoffel,
Togen , b. w. ( sit toogde, heb getoogd, )
trekken , flepen, tirer, trainer.
Togt, in. trekking van den wind , trekwind,
vent coulis, courant d'air. Op den — zitten, itre au vent coulis. heentrekken
van de eene piaats naar de anderd, eene
reis , voyage. Het fclup heeft twee togten
ter zee in edn jaar gedaan, le vaisseau, le
navire, a fait deux voyages , ts aversies par
slier, deux expeditions maritimrs , par an'.
—, het optrekken van krijgsvolk tot eenige
onnerneming, expedition, marche,
begeerte, verlangen, &sir, tn. envie, f.;
fig. Eenen harden — doorflaan, soulfrir,
endures- beaucoup. Zie verder de met —
zamengeftelde woorden , als Aftogt, Krijgstogt, Leeftogt, Reistogt, enz.
Togren , o. w. (ik togtte , heb getogt,) vol
van trekwinden zijn, faire du vent coup's.
DIE ventter togt, it vient en vent coulis par
cette fenetre. —, wiper!. Het togt hier,
it y a ici un vent coulis. clerk verlangen , desirer ardemment.
Togtenaar, m. al wie eenig goed in lijftogt
heeft; het vruchtgebruik daarvan trekt,
usufruitier.
Tog tenares , yr. vruchrgebruikfter, usufruitiere.
Togtgat, 0. gat, waardoor de togt komt ,
trot, par lequel entre le vent coulis; zie
Lechtgat.
Togtgenoot , m. reisgenoot, compagnon de
voyage.
Togtig, b. n. vol van togtlucht, exposé, e,
au vent coulis, ole it y a du vent coals. —,
ritfig, (van fommige dieren gefproken ,) err
rut ou en chaleur. Deze koe is —, cette
vache est en rut. —, begeerig, verlangende,
disireux, se.
Togtigheid , yr. ridfigheid, chaleur,f. rut
winderigheid, qualite d'un lieu ou it y
a du vent coulis.
Togtkruid 0. zie Kliskruid.
Togtlucht, vr."'vent coulis, courant d'air, m.
Togtpaard, o. trekpaard , cheval de pied, clie.
val.du train de bagage, m.
Tokkelen , b. w. (ik tokkelde , heb getokkeld, )
gedurig aanraken , toucher continuellement.
De fnaren van een muzijkinftrument
toucher , les cordes d'un instrument de musique.
Tokkeling, vr. action de toucher.
Tokken; zie Lokken, Aanlokken.
Tol, m. doortogtgeld, om door eenig oord
of eenige plains te trekken, douane ,f. droit
d'entree on de sortie , pdage , droit de passage,
tribut, Tollen op den in- en uitvocr,
traites foraines; fig. Den — der natuur
betalen , iterven , payer le tribut el la nature,
mourzr, deceder.
Tol , m. een bekend fpeeltuig der kinderen,
werp—, toupie, f. Drtjf— , sabot. Brom—,
toupie bourdonnante. Itht den dri.iftol fpe.
len , saboter.
Tolbeambte, tolbediende, m. douanier, prepose des douanes, commis.
Tolboek, o. tatif des droits d'entrie et de
sortie, tn.
Tolbriefje, o, acquit h caution, billet d'acquit
de la douane , in. pet mission , f. — voor
vrachtvoerlieden , transit , acquit de transit,
passavant, m.
Tolgaarder, in.pdager; zie Tolman.
Tolgeld, o. weggeid, barrage, pdage, droit
de passer la barriers, chausseage, m. doutine f.
Tot-
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Tone)/, 0. barrihre du peage, f.
Tolhuis, o. douane, f. bureau de douane,
Tolk,m. interprete; trucheman ou truchement.
Tolkaart, yr. tollijst , pancarte des pdages.
Tolkoord, o. code d'une toupie,
Tollen, o. w. (ik tolde, heb getold,) met
den tol fpelen, jouer a la toupie , au sabot.
Tolman , m. tollenaar, pdager, douanier, (in
den bubel.) publicain.
administrateur des douanes.
Tolmeester,
Tolontvanger, rn. receveur de la douane.
Tolopzienier, in. intendant de la douane.
Tolpachter, m. fermier des douanes.
ontvanger van het weggeld, barrager.
Tolpligtig, b. n. oblige , e, de payer la douane.
Tolregt; zie Tolgeld.
Tollchruver,
contr8leur de la douane.
Tolfhoer, vr, zie Tolkoord.
Tolfpeler, m. saboteur.
Tolvrij, n. exempt , e, de peage ou de payer
la douane. Spr. w. Gedachten zijn —, (men
behoeft aan niemand verantwoording en rekenichap van zijne gedachten te geven,) on
n'est pas responsible de ses pensees ; on n'a
pas besoin de rendre compte de ce que l'onpense.
Tolvrijheid, y r. exemption du peage , de la
douane.
Tombe, vr. praalgraf, combo ,f., tombeau, tn.
Ton, yr. een welbekend gekuipt houten vat,
van verfchillende grootte, tonne, f., tonneau , baril , boucaut , Eene — goods,
( ioo,coo gulden, ) une tonne d'or. Eene
bier—, tin tonneau a blare. Eene -- turf,
sine tonne de tourbes , (nu eene mudde turf,
un muid de tourbes.) In de tonnen doen,
entonner. eene rraat van het hol van
een fchip , ( fcheepsw. ) bedragende 2000
ponden in zwaarte, een fchip van twee honderd tonnen , tin vaisseau de deux cents tonneaux. —, (bij de art.) eene buskruid—,
un bail a poudre. Eene — haring, une
kaque de hatengs. klein vat op fchepen,
gonne. —, in zeegaten, baak, tonne, balist , bout.
Tondel, tonder of tontel, o. mdche, f.
Tong, yr. van menfchen en beesten, langue.
Eene gerookte
une langue fumee. Eene
beflagene une langue chargee. Uitfleking
of teiugtrekking der —, glossochle. Vurige
tongen, (op het Pinkfterteest ,) langues de
feu. Hij iteekt de — achter zijnen meester
slit, al tire la langue a son maitre. Eene
kwaadfprekende —, une langue medisante
ou mdchante. Een leeuw met eene uitltekende roode —, (in de wapenk.) un lion
lampasse de gueules. Het ligt mij op de —,
(ik ben gereed om het te uiten ,) cela
stir le bout de la langue. Eene gladde,
vleijende — hebben, avoir la langue qui
flotte; parler fi'atteusement. Zijne — is hem
gebonclen (hij kan of durft niet fpreken ,)
it a la langue Pee. lemand de — fchrapen,
(hem uithooren,) tirer les vers du nez
q. q. Het hart ligt hem op de —, (hij
tpreekt naar de gevoelens van zijn hart ,)
ii a le coeur sur les levres. Eene goede —
in den mond hebben, ( wel ter —, wel
befpraakt avoir la langue bien aifilee,
Bien pendue. Lang van — zijn, (ants verhalen, verdubbelen, ) divulguer tout; avoir
la langue b:en longue; avoir beaucoup de
babil. Zijne — in toom houden, (niet meer
fpreken clan betaamt,) etre maitre de sa
langue, ref) ener,, retenir, dom_pter sa langue.
Op de — rijden, (het onderwerp der gefprekken zijn, ) étre le sujet des discours
publics. Verhandeling over de tong , glos-
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sologie ; fig. Worth — voor natie , oC voor
de — eener natie gebezigd , nation, langue.
Ook beitempelt men Bingen, the de gedaante
van eene — hebben, met den naam van —
of tongetje, zoo als de — of naald van
eenen evenaar, languette, aiguille d'une balance. — van een gesp , ardillon, tn.
dent de loop.
—indermva jtug,
— of fchoot van een pent. — of tongwerk der orgelpijpen, anche des tuyauv
d'orgue. — of koperen mondfink van blaasfpeeltuigen, cuivi ette. — of fplit van eeneri
Itandaard , ( lcheepsw. ) fente d'un guidon.
— van den mast, ?niche de mat.
Tong, yr. foort van zeevisfchen , sole. Verfleende vischtongen, tongiteenen, ( in de
nat. gefch.) glossopetres, mi. pl.
Tongader, yr. kikvorschader,, (in de ontleedk.)
veine racine on ranulaii-e. Tongflagader,
artire linguale.
Tongbeen , o. os lingual, (in de ontleedk.)
os hyoide ou hypsildide, tn.
Tongbeenborstfpier, yr. ( in de ontleeclk.)
sterno-hyodien, m.
Tongbeenipier, yr. (in de ontleedk.) muscle
hyoglosse,
Tongbefchrtjving, yr. (in de ontleedk.) glossagraphie.
Tongblad, 0. (in de kruidk.) laurier alexandrien.
Tongeloos, b, n. sans longue.
Tongetje, o. verkl. w. van tong, languette ;
zie Tong.
Tonggezwel , o. (bij de wondh.) hypoglosside, f.
bij het yen , g.'ossanthrax, m.
Tonghouder, m. (bij de wondh.) glosso-catoche.
Tongig; zie Tongvormig.
Tongkeelfpier, yr. (muscle) glosso-pharyngien.
Tortgklier, vr. glande linguale, (in de ontieedk.)
hippoglottide on hypoglottide.
Tongkruid,
hippoglosse , f ; zie Tongblad.
Tongletter, yr. lettre linguale.
Tongontleding, yr. (bij de ontleedk.) glossatomie.
Tongontaking , yr. (in de geneesk.) glossite.
— onder de tong, hypoglosside.
Tongpijn, yr. glossalgie.
'rongriem, m. filet de la langue. Iernand in
den — inijden 1 cooper le filet a q. q. Spr. w.
Hij is van den — gefneden, (hij kan goed
praten ,) it a le filet coupe. . Infniidmes voor
den—, (bij wondh.)ancylotome,bistouri, m.
Tongfchrapper,
(bij heelm.) cure-langue.
Tongfpier, yr. muscle lingual, (in de
ontleedk.) genioglosse, muscle glossien, myloglosse , Zie verder de met Spier zamengei'telde wodrden.
rongiteen, m, glossopêtre; glossoide.
Tongval, m. accent , dialecte, Mame, tn.
Tongvormig, b. IL en forme de langue, linguiforme ; ligule, e , en languette.
Torigwerk, o. anche; zie Tong op 't einde.
Tongworm,
petit ver sur la langue des
chiens.
Tongzenuwen, vr. meerv. (in de ontleedk.)
hypoglosses.
Tonij n, m. thou. jonge
cordille, pelamide,
Ingezouten
thonine, f.
Tonijnennet, o. courantille, f
Tonijnenvangst, vr. madrague, f
Tonkaboon, yr. tonka, tonca ou tonca , m.
five de tonca.
Tonneboeijer, m. petit hatiment, qui sert
placer les balises, etc.
Tonneboter, yr. beurre sale, m.
Tonnegeld, 0. tonnage, vs.
Tonneman, m, bakenmeester, balisemr.
Cccc3
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Tonnen, b. w. (ik tonde, heb getond,) entonner, enfutailler. Haring —, encaquer
du hareng.
Tonner,
celui qui entonne. Haring —,
encaqueteur.
Tonneregt, o. droit de tonnage, m. — of geld
in Engeland, pondage, tn.
Tonnetje, o. verkl. w. van ton, barillet, tn.
popje van eenen zijdeworm, cocon, m.
Tonfter,, vr. die turf, aardappelen, enz. tont,
cells qui entonne.
Tontine , yr. eene geldligting op lijfrenten,
dus ingerigt, dat wanneer een deelnemer
fierft, zijne renten aan de overblijvende deelnemers worden uttgekeerd, tontine.
Tonvisch,
ingezouten visch, du Poisson
sale.
Tonvleesch, o. de la viande saMe, f:
Toog; zie Teug.
Toogen, b. w. (ik toogde , heb getoomd,)
nun, montrer ; zie Toonen.
Tool, m. Tooifel, o. opfchik , parure, f.
ornement, m.
Tooijen , b. w. (ik tooide, heb getooid),
opfchikken 7 parer, orner, ajuster.
Toom, (oo)
teugel, bride, f:; fig. frein,
m.; zie
Toomeloos, b. n. ongetoomd, sans bride,
debride , e, effrene, e; zie Teugelloos,
Buitenfporig, Ongedwongen.
Toomeloosheid, yr. licence, libertinage , de.
regkment , m.
Toomen, b. w. (ik toomde, heb getoomd),
met eenen tootn optuigen, brider, tnettre
la bride 4 (an cheval, etc.); zie Teugelen.
Toon , (oo)
zie Teen.
Toon, m. bezigtiging, aantooning, vertooning, representation. Iets ten toon ftellen,
staler, exposer q. ch. 4 lavue; zie Toonen.
Toon, m. klank, geluid, wijziging der item,
zangtoon, ton, son. Gij moet eenen —
liooger beginnen-, it fact commencer sin ton
pia; bout. Het klavier eenen halven
rooger flemmen,. hausser le clavecin d'un
,demi, d'un sem i-ton. De fchoone toonen
,eener viool, les beaux sons d'un violon. Den
— aan geven, den klank aanheffen, waarop
Amen fpelen of zingen moet, ,donner le ton,
l'intonation ; zie Toongeving. Op eenen
meesterachtigen fpreken, parler d'un ton
de maitre. Van — veranderen ; fig. Anders
beginnen te oordeelen en fpreken, changer
de ton. Hij fpreekt op eenen hoogen,
ii. park sur sin ton haugebiedenden
Cain, imperatif ouI mperieux. Uw broeder
neemt eenen hoogen votre frere se donne
des airs. — die nadruk , waarmede men de
eene lettergreep boven de andere uitfpreken
moet, accent; fig. Naar den — of ton leven (zich naar de heerfchende manieren
fchikken , vivre comme les gees de bel air.
Zie verder de met Toon zamengefteIde
v,roord.en.
-Toonbaar, b. n. dat getoond kan worden, qui
se peat montrer. vertoonbaar, ostensible.
Toonbaarheid, yr. qualite de ce qui peat se
montrer.
-Toonbank, y r. eene bank of tafel, waarop
een winkelier of kramer zijne waren ten
won fpreidt en verkoopt , comptoir, en.
(bij vleeschh.)
table dans sine boutique.
m.
exemple,
modele, m.
Toonbeeld, o. voorbeeld,
Toonbord, o. zie Uithangbord.
Toonbrood, o. pain de proposition, tn.
(btj koopl.) brenger van eenen
Toonder,
wisfei, cuz, porteur do (a presence, Gij
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milt wel de goedheid willen hebben aan —
dezes te willen betalen twee honderd gulden, vous aurez Bien la bonte de payer au
porteur de la prdsente deux cents florins;
zie ook Tooner.
Tooneel, o. (ee) fchouwplaats van evenveel
welk bedrijf, theatre, spectacle, m. scene,
f. Zie die woorden in het Franiche deel.
Tooneelachtig, b. n. theatral, e; bijw. d'une
maniet e tiled:rale.
Toneeldans, in. ballet.
Tooneeldicht, o. poems, in. piece dramati.
que, f
Tooneeldichter, m. poets dramatique.
Tooneelgek of zot, m. arlequin, bouffon de
theatre ou comique ; histrion.
Toonelist, m. acteur, comedien, artiste dra.
matique.
Tooneelkijker, m. lorgnette (d'approche) d'opdra, de spectacle, f.
Tooneelkleed, o. habit de theatre, costume , m.
Tooneelkonings, m. roi de theatre;
Tooneellaars, yr. brodequin, m. — , (in
treurfpelen ,) cothurne, ni.
Toolleellist, yr. intrigue de theatre, de con.
lisse.
Tooneelpoezij , yr. pods* dramatique, come.
die en vers.
Tooneelpop, yr. marionnette; fig. comedien.
toe 7 actrice.
Tooneelfcherm, o. coulisse, f:
Tooneelfehilder,7 m. decorateur.
Tooneelfchilderkunst , yr. scenographic.
Tooneelfieraad, o. tooneelfchik, decoration
thdatrale ou de theatre.
Tooneelfpeler , rn. artiste dramatique, co.
tnedien.
Tooneelfpeelfter, yr. actrice, comedienne.
Tooneelfpel of fink, o. piece de theatre, f.
drame, tn. comedie, f. —, met zang, zangfpel, opera, m. —, rreurfpel, tragedie.
Tooneelverfiering, zie Tooneelfieraad.
Tooneelzang, m. chant thedtral.
Toonen, b. w. (ik toonde, heb getoond,)
wijzen , laten men, te kennen geven, montrer, faire your. Ik heb hem mijnen wisfel
getoond, je lui ai montre ma lettre de change. Hij toonde zijnen moed bij deze gelegenheid , it montra son courage dans cette
occasion. Toon mij uw fchrift, faites von
voir votre dcriture. Ilt zal hem wel — met
wien hij te doen heeft, je lui feral bienvoir
4 qu'il se roue, a qu'il s'adresse. Zich —,
zich. houden , zich aanflellen, faire semblant de; zie deze woorden. Ztj toont zich
zeer droevig, elle a la mine fort triste;
zie verder Betoonen, Bewijzen, Vertoonen.
Toonen, o. w. (1k toonde , heb getoond,)
klinken, relent-1r, resonner.
Tooner, m. al wie lets vertoont, celui qui
montre q. ch.; zie verder Toonder.
Toongever, die den toon aan jets geeft, hetzij
bij muzijkinfirumenten of in een gezelfchap,
celui qui donne le ton.
Toongeving, yr. action de donner le ton; (in
de muzijk en in de fpraakk. welken toon men
aan de lettergrepen geeft), intonation. Deze
muzijkant heeft eene goede —, .geefc .de
toonen goed aan, ce musicien a P:ntonatson
juste.
Toonkunst , yr. musique.
Toonkunftenaar, m. musicien.
Toonkunfienaresfe, vr. musicienne.
Toonkunftig, b. n. musical, e.
Toonmeter , m. sonometre. —, harmonicmeter, harmonomètre.
Toonfchaal , y r. toonlatider, de trapswijze
010.
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op« en afklimming van eenen hoofdtoon tot Tooverheks, yr. zie Toovenaarfler.
aan zijne octaaf, fleutel der zangnoten , Tooverhoutje, 0. baguette magique, f.
gamine.
Tooverij, yr. magic , sorcellerte, f. charme,
Toonfter, yr. cello qui montre. —, vertoonenchantement , ensorceyement , sort:lege ,maiter van eenen wisielbrief, enz. porteuse.
left* ce, ni.; fain. diablerie; zie ook Betoovering.
Toonteeken, o. accent, m. Het — zetten, Tooverkaart , yr. carte magique. .
accentuer.
Tooverkarakter, o. caractere magiqu
e, tn.
Toonvast, b. n. qui ne sort pas du ton.
Tooverletter , yr. lettre- magique.
Toonwijzer, m.; zie Toonichaal.
Tooverkasteel, o. chateau enchante, m.
Toorn , m. gramtchap, colere, ire, f. He- Tooverklank, in. ton on son enchanteur.
vige —, courroux , —, opvliegendheid, Tooverkijker, in. lunette magique, f:
drift, emportement , in. In zijnen —, in Tooverknoop , in. ligature magique, f
zijne drift is hij geen meester over zich Tooverkol ; zie Toovenaarfler.
zelven, it ne se possede pas de Pemportement Tooverkracht, yr. vertu magique, talismanique.
°a it est. Testament in — gemaakt, testa- Tooverkring, m. cercle magique.
ment ab-irato.
Tooverkruid, o. herbe magique, f.
ToOrnegloed , m. colere violence, rage, f. Tooverkunst, vr. magic , feerie, f. art magi.
courroux.
qua , m. —, zwarce kunst , necromancie.
Toornen, o. w. (ik toornde, heb getoornd ,) Tooverlantaren , yr. lanterne magique.
toornig zijn, etre en co/ere, se mettre en Toovermiddel, o. charme, talisman, tn. —
colere.
dat men om den halo draagt tegen ziekte,
Toornig, b. n. vergramcl, vertoornd, colere,
amulette, f.
fiche, e, courroace, e, —, opvliegend, Toovernimf; zie Toovergodin.
oploopend, emportf, e, bilieux , se , cold- Tooverring , m. anneau magique, talisman.
rique , it-rite, e, irascible. — zijn, (ge- Tooverroede, yr. zie Tooverhoutje.
meen.)fumer. — worden, zich vertoornen2 Tooverfchool , yr. vergadering van toovenaars,
se mettre en colere, se courroucer, se fasabbat, in.
cher,, se cabrer, etc. monter sur ses grands Tooverflot , o. chateau enchante , m.
chevaux. Hij is op zijnen vriend — gewor- Tooverfpiegel , in. miroir magique.
den , it s'est mis en colere centre son ami. Tooverllem, yr. voix enchanteresse.
Iemand — maken, fticher, irriter,, cabrer Tooverftuk, o. tour magique, sortilege, char-me 5 M.
q. q. le mettre en colere, depiter ; bijw. avec
colere, en courroux.
Tooverteeken , 0. caractere magique; phylacToornigheid, y r. zie Toorn.
are , tn.
Toorniglijk; zie Toorn, bijw.
Tooverton , on. ton enchanteur.
Toorts, yr. fakkel, torche, f, flambeau, tn.
Toovertrechter, in. entonnoir magique.
Toortsdrager, m. porteur de torche, porte- Toovertrommel, tn. tambour magique.
flambeau.
Tooverwapens, o. meerv. unties enchantees,fp1.
Toortskruid, o. ( in de kruidk. ) wolkruid, Tooverwerk, o. hekfenwerk, charme, enchanbouillon-blanc , bonhomie, m. .,molene on
tement, m. magic , f.
mollaine, f.
Tooverwoord, o. parole magique, f.
Toortslicht, o. Mmiere de torche, de flam- Tooverwortel, in. racine magique , f:
beau, f.
Tooverzalf, yr. onguent magique, m.
Toortsplant, vr. (in de kruidk.) een Ameri- Tooverziek , b. n. enclin, e, 4 la magic,
kaansch heestergewas , waarvan men 24 foorpassionne , e, pour la magic.
ten telt, cactier,, in.
Top, tn. toppunt, kruin , sommet , tn. cime, f.
Toot, yr. een vrouwenhulfel, fontange.
Ik ben op den — des bergs geweest, j'ai
Too venaar , m. oulings tooveraar, , magicien,
ate sur le sominet , sur la cime de la montasorcier, ensorceleur,, enchanteur ; ongebr.
gne. —, nok van een gebouw, faite, tx..
charmeur ; fig. Een zeer vernuftig mensch,
De — van eenen boom, van eene rots, van
ton sorcier.
eenen klokketoren , van een fpits toeloopend
Toovenaarfler, vr. toovenares, tooveres , sorligchaam, enz., cime: De — 5 het opperfle
ciére, enclzanteresse, magicienne.
van een gebouw , zonder de pannen , le comble;
Tooverachtig, b. n. magique, enchanteur. —5
fig. Op den — van eer zijn, titre au comble
den tooverring betreffende, talismanique.
des honneurs. — eens booms, tete d'un
Tooverbeeld, o. tableau magique, en. figure
arbre, f Dun topje of eindje, uiterite puntje
magique, charmante, f. talisman, m.
der kruiden, bloemen 5 heesters, sommite , f:
Tooverbesje, o. vieille sorciere, f.
Zie Toppunt , Kruin. — (fcheepsw.) van
Tooverblik , tn. regard enchanteur.
eenen mast of ftang , ton on tenon d'un mat
Tooverboek, o. grimoire , taumier, m.
ou d'un mat de hone. Kruis—, tete du mat
Tooverbriefje , o. gewaand behoedmiddel tegen
d'artimon. —, bovenf1e punt van het tuig,
ziekte of ongemakken, billet magique, tn.
tete de mat. Van — tot teen, de fond en
amulette, f.
comble, depuis la tete jusqu'aux pieds; de
Tooverdoosje, o. bate magique, f.
pied en cap. Het zeil in den — halen,
Tooverdrank, m. philtre.
porter la voile aussi haut qu'il est possible;
Tooveren , o. w. ( ik tooverde , heb getooverd ,)
tie rien epargner pour faire figure. —, tusexercer la magic , la sorcellerie, user de
fchenw. tope, j'y consent.
sortileges , de chartnes ,d'enchantement. —, Topaas, m. en o. een geelachtig gelleente,
b. w. produire, effectuer q. ch. par enchantedat onder de edelen gerangfcbikt worth,
ment.
Tooveres, vr. zie Toovenaarfler.
Totp4aaczh edgf
, b. n. kruinachtig, (in de kruidk.)
Tooverfiguur, yr. zie Tooverbeeld.
cimeux , se.
Tooy erformulier, o. formule magique, f: — , Topazen, b. n. de topaze.
betoovering, incantation.
Topgewelf, o. rond dak , dome, tn.
Toovergefchiedenis, vr. avatare on histoire Tophuif; zie Tophelm.
magique.
Tophulfel, o. fontange, f
Toovergodin, yr. fee.
Topkring, in. (in de fterrek.) cercle vertical.
Top-

1/22
T0P
Toppen, b. w. (ik topte, heb getopt ,) van
top berooven , aftoppen, eteter , ecimer.
Deze boomen zijn getopt, ces arbres soot
écimes,
n—warden
dates. —, bij handgeklap aa
, toper a. Ik top , ik item er in
toe, je tope a celia. —, o. w. met eenen
top of tol fpelen ; zie Tollen.
Toppenant, m. (fcheepsw.) balancine, f.
Topper, m. al wie of wat eerie kuif draagt ,
zeker flag van eenden, toppertje , canard
huppe , etc. —, boomfnoeijer, elagueur.
Toppet, o. het gevlochten, of gekruld hoofdhaar, toupet , an.
`Topping, y r. action d'ecimer,, f etgtement, tn.
Toppunt, 0. het opperile , sommet, faire, m.
Hine, f Het — van een gebouw, le Mite
d'un bdtiment. Het —, de kruin van eenen
berg, le sommet, la clime d'une montagne ; fig.
Het —, de hoogtte trap van roem, le sommet de la gloil e, le plus haut degre tie gloire ; zie Top, (in de kruidk ) Het — van
een blad , le sommet d'une feuille. —, (in
de flerrek.) het kruinftip , point vertical,
zenith, tn.
Topreep , m. (fcheepsw.) surpente , f.
Topfiander, in. vleugel, (fcheepsw.) girouette , f. —, fcheepswimpel, vaantje, banderole, f:
Toptakel , m. (fcheepsw.) caliorne de bout, f.
Topachtig, b. n. kruinachtig, (in de kruidk.)
cimeux , se.
Topfieraad, 0. (ran een gebouw ,) amortissewent, tn.
Topzeil, o. (fcheepsw.) vlieger boven de bezaan , fiche de cul, f.
Topzeilskoelte, y r. (fcheepsw.) eene koelte ,
waarbij men , zonder bedenking, het topzeil
Haag ophalen , temps ou vent de hune, an.
Topzwaar, b, n. dat zijne meeste kracht in
den top heeft, en daarom overbuigt, qui
est trap pesant , e, au haut on au sommet, qui
plie a cause quo le haut ou le sommet est
trap pesant.
Topzwaarte, y r. pesanteur du sommet.
Tor, y r. fchildvleugelig infekt, fchalebijter,
escarbot, scarabee, m. Gouden —, emeraudine, scarabee a elytres dories. — 2
goudhaantje, gribouri, m. urbere.
Torachtig, b. n. qui ressemble a an scarabee.
Torbok , m. fchild y leugeiig infekr , capricorne.
Toren, in. tour, f: — van een kasteel of flot , \
donjon, m. Klokke—, clocher. Koepel—,
tour de demo; zie verder de met — zamengeftelde woorden , als Kruid—, Kerk—,
Vuur— , enz. ; fig. Eenen — bouwen zonder
de kosten te berekenen, entreprendre q.
ch. sans avoir calcine les frais.
Torenachtig, b. n. en forme de tour, comme
une tour.
Torenblazer, m. —wachter, guet tin clocker.
Torenbouw,, m. fabrique ou construction d'une
tour, f.
Torenbouwer, m. constructeur dune tour.
Torendak, 0. toit d'une tour, m.
Torendeur, y r. porte d'une tour.
Torendrager, m. een olifant , die eenen toren
op den rug heeft, elephant qui porte une tour.
Torenkruid, yr. (in de kruidk.) turrite, f
Torenkruis, o. croix au haut d'une tour, .f.
Torenfpits, Torennaald, y r. aiguille, fiche
d'une tour.
Torenflak , vr. (in de nat. gefch.) turritelle.
Verfteende —, turrilithe.
Torenitad , y r. ville qui a plusieurs tours
(Tournai.)
'Torentje, o. tourrelle, f.
7.9renwachter ; zie Torenblazer.
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Torenzigt, o. een uitzigt op eenen of race:
torens, vue sur une tour on sur plusieurs
tours.
Tormenteren, oud. w. zie Pijnigen, Kwellen.
Torn, m. de daad van tornen , action de decoudre , decousure, f. —, ruk, fchok, secousse, f. choc. Een harden —, fchok \Terduren , doorttaan , supporter un rude choc.
Gij zult daar eenen zwaren — aan hebben,
(dat zal u 'creel moeite kosten, (cola vous
colltera Bien de la peine.
Tornen , b. w. (ik tornde , heb getornd,)
rukken, bijzonderlijk eenen naad, met doorfiiijding van den draad, waarmede dezelve
zamengehecht is , van een rukken, het genaaide losfrnjden , dechirer, decoudre, tieraire ; fig. o. w. Ergens aan —, zich daarmede inlaten, daaromtrent eenige poging
doen , se meler de q. ch. parlor de q. ch.
Ik wil daaraan niet —, je ne toucherai pas
cette corde la, je ne parlerai pas de cette
affitit e, etc. Her fciiip tornr op, (fcheepsw.)
le vaisseau vient ou se range a I'appel du
cable.
Tortimesje, o. petit couteau a ddcoudre, M.
Tornooi, o. zie Tornooifpel.
Tornooibaan of plaats, y r. Iteekbaan; zie op
Tornooifpel, lice. Deze ridder heeft de
— geopend, ce chevalier a ouvert la lice.
Tornooijen, o. w. (ik. tornooide , heb getornooid, ) een bastaard woord , eigenlijk
draaijen, wenden, inzonderh. met allerlei
draasjingen en wendingen van zijn paard
en zich zelven in een rentpel, kampen, combattre au tournoi , faire un tournoi , tournoyer.
Tornooiplaats; zie Tornooibaan.
Tornooifpel, o. een renfpel, waarin de oude
ridders elkander de loef poogden of te Iteken , ridderfteekfpel, certijds enkel tornooi
genaamd, tournoi , In. joube , f —, fleckfpel. De Iteekfpelen gebeurden gewoonlijk in
de — fpelen of ridderfpelen , les joutes so
front ordinairement dans les tournois.
Torntouw, o. (fcheepsw.) corde de retenue, f
Tornwerk, o. ouvrage 4 decoudre , an.
Torfchen , b. w. (ik torschte , heb getorscht, )
met moeite up den rug dragen , porter avec
peine.
Tort, o. ongelijk, tort , m.
Torte!, Tortelduif, y r. touterelle. Jonge —,
tourtereau. Tortelduifjes eten, manger des
tourtres , (niet tourterelles) fig. Msjn — ,
m'amie.
Torten, b. w. (ik tortte , heb getort,) evenveel als trotfen, tergen , tarten ; zie deze

woorden.

Tortelmoedig; zie Korzel.
Tot, voorz. evenveel als naar,, bij aan, yoor,,
enz. Zich — iemand wenden, s'adresser a
q. q. Met lets tot stand - komen, venir a
bout de q. ch. Van dag — dag, de jour eta
Jour, d'un four a Pautre. Dat is — uwe
dienst, c'est a votre service. Het water
kwam hem — aan de knien, !'eau lui allait
jusqu'aux genoux. Van woorden kwam het
tot flagen, de paroles on en yin: aux coups.
lemand — vriend zijn , etre ami de q. q. — lemand fpreken , parlor a q. q. — inkeer komen,
se repentir,, revenir de son egarement. — Rand
brengen , efectuer, executer. Hij zeide het
— zijne verdediging, it le dit pour se defendre , a sa defense. — zijnent, chez ltd.
Een regt — lets hebben , avoir droit sur
q. ch. — iemand loopen, courir 4 q. q.
Hij bad — God om hem te helper, it prig
Then de lui alder. — zich zelven komen,
se remettre, revenir do quelque trouble.
Wacht
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Wacht — het opgehouden heeft met regenen,
attendez qu'il art cesse de pleuvotr. Hij reisde met mid tot Berlijn, tl voyageait avec
tnoi jusqu'a Berlin; van hier — Amfierdam
zijn twaalf uren, it y a douze lieues d'ici
.dmstetdam, Ik zal — morgen hier blijven,
je resterai ici jusqu'a domain. Iemand
jets noodzaken, forcer q. q. a q. ch. Hij
is — koning gekroond, it est couronne rot.
Hij dient voorbeeld, it sett d'exemple.
— hier toe en niet verder, jusqu'ici et pas
plus loin. Hij wendde zich tot zijnen yeder, it se tourna vers son pore. Wacht —
over acht dagen , attendez jusque dans host
jeans. Wanneer het — betalen komt, is ht.]
niet te huts, quand it s'agit de payer,
n'est pas chez lid. daartoe, jusques 14.
Totebel, y r. zeker vischuet, kruisnet, ableset , in. ; elders caudrelle on caudrelette ;
fig. Een flordig vrouwsperfoon, salope , geenipe.
Touter, m. zie Schommel, Schongel.
Touteren; zie Schqmmelen.
Touw, o. corde, f.; fig. Trek niet aan dat
(bemoei er u niet merle,) ne touchez
pas a cette corde; ne vous mélez pas de cela.
(fcheepsw.) corde, f. cordage, tn. Dik
anker—, kabel—, cable, tn. Boegfeer—, remorque. Een fchip op
het fleep— hebben, avoir un vaisseau a la
remorque. Gijn—, balancine de chaloupe, f.
Al het — op een fchip, dat niet geteerd is,
zware, ongeteerde tros, gijn—, franc funin, m. Hirsch—, takel—, corde de palan.
Vertuig—, cable d'affetrouche, m. — of kabel ,
waarmede de fchepen aan paten of ringen
worden vastgelegd, amarre. 5 waarmede
fchepen op eenerivier tegen ftroom worden
opgefleept, reep, chableau. Daagsch— 5
able de grande touee. Ongeteerd —, cordage
blanc ,m. Geteerd—, cordage, filin goudrontie ,
Gebroken
manoeuvre qui a man,f: Dregt— , kleine kabel , tros cd tlean
on cdblot, on. Gij— , cargue, om
bet gefchut voor- of achtertut EC doen gaan,
gefchuttalie ,drosse,f Achterdwars—, achterkabel— , croup/ere, f: — van drie ftrengen , quarantenier,, m. — of ftreng, waarmede men eenen op te hijfchen last in evenwigt houdt, verboquet, m. Touwen, die
den mast eener galei vasthouden , coustibres,
j:
—, waarmede het gefchut regent de
Bergen wordt opgehaald, (bij de anal. ,)
prelonge, f: waarmede de metfelaars
hunnen werkbak near boven hijfchen, brayer, m. Steigertouwen, chabots, m. pl. Het
— bewinden of bewoelen, takelen, surlier
le able. Een — aanhalen, rider. Met een
— afzakken, s'affaler avec one manoeuvre.
Onklaar croix sur le able. — draaijen ,
Haan, fpinnen, corder, cordager, cabler,
faire du cordage. Zie verder Kabel— , Touwwerk , enz. —, van Spaanfche biesgentaakt,
vijgetouw,, sparton,m.
Touwbaan, yr. zie Lijnbaan.
Touwbrug, yr. saint-aubinet, m.
Touwdraaijer, m. cordier.
Touwen, b. w. (ik touwde , bob getouwd,)
leer bereiden, corroyer, appreter le cuir,
(fcheeptw.) toner, remorquer; fig. — than,
Tosser, etriller, etc.
Touwer, ra. leertouwer, corroyenr, tanneur.
Touwerij , yr. leertouwerlj', tanuerie.
Touwkooper, m. marchand co/dier.
Touwladder, yr. echelle de corde.
"Touwring, m. (fcheepsw.) worst om de ra,
sauve-raban, m, torde, f.
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Touwflager ; zie Touwdraaijer.
Touwflagersflede, vr. carte, m.
dagge,
(op fchepen ,) dague de privet, bout de
corde,
Touwtje , 0. fnoertje, cordelette,
cordelle,
f: Iemand met een trekken, (tot zijne
partij overhalen ,) attirer q. q. 4 sa cordelle. — fpringen, sauter dans la corde.
Touwwerk, o. (op fchepen ,) cordages, cables, m. pl. om te binden, funin, ceintrage m.; zie Manoeuvre, Wand, in het
Franfche deel.
Teuwwinkel, m. boutique de cordier,,
Traag, b, n. langzaam , lent , e. De ezel is
een Bier, Pane est' tin animal lent. Zij
is — in het fchrijven, (komt niet ligt tot
fchrijven,) elle est dente a icrire. —, ongeneigd tot beweging, lathe. Hij is — tot
het werk , it est Riche an travail.
lui,
paresseux , se, tardif, ive, etc.; zie Lui,
Onachtzaam. lui maken, fam. apparesser.
Traagheid, yr. lenteur, lachetd. De — der
fcluldpad, la lenteur de la tortue. —, (in
de natuurk.) inettie. De — is eene kracht,
die in elle ligchamen ligt, l'inertie est une
force qui reside dons toes les corps. — luiheid, paresse.
Traan, yr. vet of olie van walvisfchen, enz.,
huile de baleine.
Traan, m. nit de oogen vloeljencle vochtigheid , larmes f. pleurs ,f. pl. ; fig. In tranen
wegfmelten, fondre en larmes ; noyer do
pleurs ou dans les pleurs. Bittere tranen
ftorten, vergieten, verser , rópandre des larmes ameres. Lagchen, dat iemand de tranen
nit de oogen loopen, de oogen overloopen,
Tire aux larmes , jusqu'aux lames. Heete
tranen fchreijen, pleurer a chaudes , 4 grosses larmes. Dit meisje doet niets dan bitterlijk weenen, (tranen met tuiten llama,)
cette fille ne fait quo larmoyer. Men vond
haar geheel fmeltende in tranen, bitterlijk
weenende, on la trouvait toute larmoyante,
toute eploree. Zijne tranen eenen vrijen loop
geven, donner un libre Coors a ses pleurs.
jobstranen, larmes de Job , larmilles, f.pl.;
fig. Krokodillen tranen , (geveinsde tranen ,)
des larmes de crocodille. Spreekw.,Trattenbrood eten , manger des pares d'adgoise.
Traanachtig, b. n. qui sent Phuile de baleine,
qui a on gait d'huile de baleine.
, aan eenen
tram
lacrymal, c.
Traanarbeicier, m. fabricant d'huile de baleine.
Traanbeen, o. as lacrymal, unguis,
Traanbuis, vr. conduit lacrymal, m.
Traanfistel, vr. een gezwel in den grooten
ooghoek, conduit lacrymal , m. fistule a l'oell
fistule lacrimale, f.
Traanketel,
chaudiere a false l'huile de
baleine.
Traanklter , yr. glande lacrymale.
Traankooper, m. rnarchand d'huile de baleine.
Traankruik, vr. zie Tranenflesch.
Traanoog , o. oeil pleureux. Een oog dat
traanc zekere ongefteldheid , larmoiement,
m. eptphore, f:
Traanoogen ; zie Weenen.
Traanpijp ; zie Traanbuis.
Traanftip, o. punt in den krankbeenigen rand
der oogledeu , waardoor de overvloedige tranen near den traaneak vloeijen, point la.
crymal, m„
Traantje,
lacrymale, f.
Traanzak , in. sac lacrymal ,m. poche de , f:
Trachten, o. w. (ik trachtte, heb getracht ,)
ache,. s'efforcer, se donner de la peine pour
q, ch. a
te komen, je tdcherai do
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zijde naar het hoofd der volgende overbten.
venir. Gij tracht mij te doen vallen, vous
gen , transporter.
tdchez a me fizire Comber. Hij tracht, be1jvert zich =hie guest te winnen , it s'ef: Transportfchip, o. vaisseau , bdtiment de transport, tn.
)(One de gagner ses bonnes graces. Naar iets
Transfubitantiatie, yr. (in de godgel.) transftreven , aspirer,, pretendre a q. clz.
substantiation.
Trachting, yr. action de a cher , efforts ,m.pl.
Trant , wtjze van doen, gewoonte , manure
Trad, onv.
t. van Treden.
Tragelijk, bijw. achteloos , nonchalemment.
de faire, d'agir,, de vivre, coutume, mode,
1. —, flag, foort, sorte , espece, f. —,
Traktaat, m. (ond. w.) verhandeling, traite.
trein, floet, train, cortege.
Dat is een zeer geleerd
c'est un traite
fort savant. —, onderhandellng, verdrag, Tranten , o. w. (ik trantte , heb getrant ,)
trantelen, y r. (oulings wandelen, langzaani
traite. Een vredes—, un traite de paix.
gaan ,) se promener, marcher, alder lenteTraktaatfchender, m. violateur d'un traite.
tnent ; van hier Trans, Trantje voor wandeTraktant ,
celui qui iegale.
ling , petite promenade, f.
Traktement, o. Cond. w.) onthaal, regal,
festin , m. inkomen, traitement, m., Trap, m. de daad van trappen, coup de pied.
Een houten, aarden of fleenen verhevenappointement, salaire , m. honoraires , m. p1.
heid, waarop men trapt om lets te beTrakteren, b. w. (ond. w.) ik trakteerde ,
kltmmen , escalier. Duistere 5 fleile —,
heb. getrakteerd ,) onthalen, regaler,, traibrise-coo. Kleine — montee, f Den —
ter. Uw vader heeft ons goed getrakteerd ,
opgaan , monter l'escalier. Wentel—, as.
votre pare nous a bien regales.
caller a vis, a limaFon, a noyau. Eene
Tralie, yr. (ond. w.) treillis , m. grille, f;
dubbele un escalier a deux rampes. De
zie Traliewerk. Aan de venfters zijn tralien
trappen op- en afklimmen, monter et des.
van ijzerdraad, it y a des treillis de fil d'arcendre les degres. Iemand de trappen afchal aux fenetres. Achter de --n zitten,
gooijen, false saucer les degres a q. q. De
(in de gevangenis zijn ,) titre en prison.
trappen
, treden van eenen Croon, van een
Traliedeur, yr. porte a four, 4 claire-vole,
altaar, les marches d'un trene, d'un autel.
grille , f guichot ,
Trappen van zoden , gradins de gazon. De
Traliekant, yr. dentelle a treillis, a reseaux.
trappen van eenen waterval, les gradins
claire-voie.
Tralieluik, yr. ecoutille
d'une cascade. Eer—, degre d'honneur;
foort van rooster op het verdek van
fig. stage. Er zijn verfcheidene trappen
een fchip, op de floomboot , caillebotis , m.
van forcuin , van grootheid, it y a bien des
Traliemand, yr. panier a claire-vole ,
stages de fortune, de grandeur. bijw. van
Tralien, b. w. (ik traliede, hub getralied,)
— tot —, allengs, pen a pen, petit elpetit,
met latwerk voorzien, betralien , garnir de
graduellement , par elegies.
treillis , treilliser,, treillager.
Trapgans, yr. outarde. Kleine —, cane petreillageur.
Traliemaker,,
tière, f. jonge
Traliefchot, o. (fcheepsw.) cloison a jour, m.
outardeau, tn. Oostindische
churge, m.
Traliefpons , yr. ponce a treillis.
Trapje
,
0.
petite montee, f. Winkel —, peTralietafel, yr. (bij flagers,) eston ,
Traliewerk , 0. latwerk , treillage ,
(op
tite montee de bvutique, petit escalier partatif, m.
fchepen,) caillebotis , m. Houten —, droogrek om versch geteerd touw nit te laten Trapkleed, 0. tapis sur le degres d'un escalier.
( bij fmeden , ) van
druipen 9 mai, m.
ijzerdraad, treillis, in.
m. (bij fteenb.) kuil om klei to
trappen, marcheux.
Tralieswijze, bijw. 4 claire-vole, en forme
Trapieuning, yr. rampe d'escalier.
de treillis.
Tralievenfler, o. fendtre a treillis,
— van Trapmuur, m. (in de bouwk.) echifre.
Trappelen , o, (ik trappelde , heb getrappeld,)
hoot, jalousie, f:
flampvoeten, trepigner,, frapper des pieds.
Tranen, o. w. zie Weenen.
Trappeling, vr. het flampvoeten, trepigneTranenbeek, yr. fig. ruisseau de larmes , tn.
went, m.
Tranenbrood, 0. fig. pain de larmes , pain
d'angoise, de douleur,, m.
Trappers, b. en o. w (ik trapte , heb getrapt, )
Op iets —, marcher sur q. ch. tnettre les
Tranendal, o. fig. vallee de lames, de wisepieds sur q. ch. —, treden. Met den voet — ,
re, f
flampen frapper du pied; zie Treden. Den
Tranenflesch of kruik, vr, urns lacrymale, f.
blaasbalk (bij het orgel) faire alley les
lacrymatoire, tn.
sovifiets , souffler l'orgue. Turf—, pdtrir des
Tranenfteen, m. (wordt veel in Hongarije getourbes.
vonden ,) concretion lacrymale, f.
Tranenvol, b. n. plein , e, tie lames , de pleurs. Trapplaats , vr. plaats waar de potaarde wordt
toebereid, marchoir,
Trans, in. omgang om eenen toren; zie Tinne;
fig. De — des hemels , la yog ic etoilee, le Trapfchaaf, yr. guillaume debout, tn.
Trapfpreuk , yr. argument graduel , tn. qui
firmament.
va par degres, m. raissonnement progres.
Translaat, 0. traduction, f.
sif, m.
Translateren, b. w. (ik translateerde, heb geTrapswijze b. n. gradual , le, en forme
translateerd,) traduire, translater.
d'escalier ; bijw. allengs , voortgaaande,
traducteur.
Translateur,
Transport, o. (ond. w.) geregtelijke overgraduellement , par degre , progressivement.
dragt van den eigendom van eenig cling,
De — verheffing, opklimming, vermeerdetransmission , cession , f —, overvoering
ring, gradation. De — toeneming van
van goederen , ook overbrenging van eene
licht is merkbaar van het aanbreken des lags
rekening, enz. op eene andere zijde , transtot atm het opgaan der zon, la gradation
port, m.
de la lumiere est sensible depuis le point du
Transporteren , b. w. (ik transporteerde , heb
jour jusqu'au lever du soled.
getransporteerd ,) overdragen, transmettre, Trapzang , m. die bij de mis in de R. K. insaire transport on cession, ceder.
verfchen den epistel en het evangelic gezongen
f
voeren; ook van het ondereinde eener bladwordt, gradual. Trappfalmen worth gezegd
van
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van de x psalmen, die de Joden op de
scene, entre? en scene; fig. Een werkzaam
trappen des tempels zongen, les pseaumes
aandeel aan eenig bedrijf semen, prendre
graduels.
tone part active a q. Ergens in —, zich
Gras, tiras, 0. cement, fleenkalk, ciment,
daarmede inlaten , se miler de q. ch. Hierin
no. Met — metfelen , cirventer.
zal niet getreden worden, (er zal daaraan
niet worden gedacht ,) on n'entreprendra
Trasmaker,, m. cimentier.
moulin a vent.
pas cela. In iemands regten
Trasmolen,
entree dans
celui qui moot le timent.
le dreit de q. q. In het huwclijk —, se
Trasmolenaar,
'varier. In een ambt, in dienst entrer
Trasmortel, tn. een malabaarsch gewas, sorte
en charge , au service. Hij treedt in ziju
de racine.
Travailje, yr. (ond. w.) travail, in.; zie
twintigfte jaar,, it entre dans sa vingtieme
Hoeftlal, Noodflal.
anode. In verbindtenis met iemand —, enTravados of Travaat , (zeew.)veranderlijke
trer en alliance avec q. q., faire alliance
wind onder de linie , die met donder en
avec q. q.; fig. In iemands voetflappen
fig, hem navolgen, marcher sur les to-cites
blikfem vergezeld, dikwijls in edit our
de q. q. lemand op den teen —, fig. hem
rondom het kompas loopt, zware bui, travade , f.
een grievend hartzeer veroorzaken, causer
un violent chagrin a q. q. Iemand te na —,
Trawant , m. lijfwacht , traban, garde de
chequer l'honneur de q. q. lemand op de
corps, satellite, f.
Trawantfchap , o. charge de traban, f.
hielen —, hem van nabij vervolgen, pourTrechter,
entonnotr. Zeildoekfche —,
suivte q. q. de pres.
(op fchepen ,) marche de passage,. f.
Treder, m. celui qui march°.
Trechtergras, o. (in de kruidk.) ioort van Treedrad of wiel, o. tympan de grue, (pour
hondegras, coqueluchioles , f. pl.
elever l'tau).
Trechtersfpons of zwam, vr. e'ponge en forme Treedfter, yr. cello qui marche.
d'entonnoir.
Treeft, yr. ijzeren drievoet, ttepied, m.
Treek ; zie Trek.
Trechtervormig, b. n. en forme d'entonnoir.
Trechterwinde , vr. (in de nat. gefch.) foort Treffelijk, b. n. braaf, uitmuntend, excellent,
van witte lelie , convolvulus, m.
e. bijw. excellemment ; zie Voortreffclijk.
Tred, daad van treden , pas. nit paard heeft Treffelijkheid, yr. fig. excellence.
eenen goeden
le chev al a un bon pas. —, Treffen , b. w. (ik trof, heb getroffen ,) ra-1
gang, demarche,
ken, atteindre, attraper, toucher, frapper.
zie Gang. De hane
le germe d'un oeuf.
De eerfle kanonskogel trof hem reeds, le
Trede , vr. eene fchrede, een pas, een flap,
premier boulet de canon Patteignit, Pattrapa
pas, tn. Eene — of eenen flap achteruitdeli,. De fleen heeft mij aan het hoofd gegaan , faire un pas en arriire. De wijdte
troffen, la pierre m'a attrape a la tete; Ilet
doel frapper le but; fig. Zijn oogmerk
van eene — als maat gebruikt, pas. Het is
n'y a qui
bereiken, arriver a son but, atteindre le
flechts Lien fchreden van hier
dix bas d'ici. jets waarop men treedt,
but; parvenir a ses fins. Hij wend door den
zoo als de fport van eene ladder, echelon,
blikfem getroffen, it fut frappe de la foudre.
tn. — van eene trap , marche d'un escalier.
Dat treft , raakt mij , cela me touche. Zijn
—, het ijzer, waarop men in en uit een rij:
gefprek trof mij, son discours me toucha.
tuig flijgt , marche-pied , m. aan een weerDeze redenaar weet het hart zijner toehoorgetouw,, marche. Eene verhooging of verders te te roeren , cat orateur suit emouvoir ses auditeurs. Op het gezigt van eenen
laging van eene vloer, verhevene plaats in
eene kanier, estrade.
ongelukkige is hij van medelijden getroffen , it a etc' emu de compassion a la vue de
Treden , b. w. (ik trod, heb en ben getreden ,)
trappen , met den voet drukken , mettre le
ce malheureux; fig. bejegenen, ontmoeten,
pied, les pieds sur q. ch. marcher sur q. ch. ;
aantreffen. Wat ramp zal ons nog treffen?
zie Trappen. Leem of klei met de voeten ,
quel malheur nous rencontra, arrivera encore ? Het ongeluk trof hem in de foot te
petrir de l'argile avec les pieds. Eenen boom,
den grond vast—, (bij tuiniers) plumber en
vallen en te verdrinken, it eut le tnalheur
arbre, la terre. Een vel, eene huid —,
de tember dans le fosse, et de se noyer. 1k
trof haar op weg aan, fe la rencontrai en
( bij looijers) difoncer ton cuir. Druiven
—, fouler des raisins , la vendange. Eene
chemin. Gij hebt den waren zin aangetrofklok donner la branche a une cloche.
fen , vans avez rencontre le vrai sees.
Met voeten —, fouler aux pieds ; fig.
(van eenen fchilder gefproken ,) faire resMet verachting behandelen , traiter avec
sembler , faire un portrait ressemblant, atmepris. Water —, in of op het water wantraper la ressemblance. De fchilder heeft u
goed getroffen , le peintre a Bien attrape
delen , (met behulp van een' kurken toeflel,)
marcher sur Peat,. De hen betreden, covotre ressemblance; ce portrait vous ressemble
cker la poule. Door—, indrukken. Hij heeft
toes biers. —, (in de toonkunst,) trouver
zich eenen fpijker in den voet getreden,
le ton, chanter fusses Gij hebt het gelui est entre un doe dans le (au) pied, en
troffen , geraden, vous l'avez trouve , devini ,
tvarchant dessics. o. w. — door middel van
vous y étes. Dit treft u, raakt u, gaat u
aan, cela vous regarde. Het lot heeft hens
eene of meer treden van plaats veranderen.
Ter zijde aller de the. Aan het vengetroffen om te marcheren, le sort est tombe
der —, se mettre a la fenetre. In eens ansur lui pour marcher. De vrede is getroffen,
la paix est conclue.
deren plaats —, hem opvolgen, succeder a
q. q. remplir la place de q. q. fig, voor iemand Treffen, o. gevecht, combat, ns. Zie Gewerken, Eiden, enz, travailler,, souffrir pour
vecht.
g. q. In het midden —, pogingen doen, Trefrend , b. n. harttreffend, zielroerend,
om twee Itrijdende partijen te vereenigen,
touchant , e, frappant , e, pathetique.
intervenir clans q. ch. se rendre módiateur. Treil, o. eene paardelijn , om een fchip voort
Tot de zaak
entrer en matiere. Iemand
te trekken , cincenelle, f.
onder de oogen —, se presenter devant q. Treilen , b. w. (ik treilde, heb getreild,) tiq. Op het tooneel
paralto e sur
rer avec la cincenelle. Een fchip —, op
het
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het fleeptouw nemen, rcmo#quer fin vaisseau, le prendre a la remorque.
Trein, m. een fleep.van yolk, eene reeks van
elkander volgende menfchen, enz., train,
tn. suite, f. Hij heeft zes bedienden in
it a six domestiques dans son train.
zijnen
eene menigte van wapens en grof
Een
gefchut , un train de chariots et d'artillerie.
nakwam aan met zijnen geheelen
fleep, it arr iva avec touts sa suite. lets in
brengen, het in zwang, in omloop brengen , metric q. ch. en train on en vogue.
Trek, m. zucht, begeerte , lust, genegenheid,
neiging , enz. ; inzonderheid begeerte naar
fpijs of drank, desir, m. envie, inclination,
passion, vocation, f. penchant, etc.; appetite De kinderen hebben begeerte, tot
alles wat zij zien, lee enfants ont envie de
tout ce qu'ils voyent. Hij heeft geenen —
tot de fludie, it n'a point d'inclination pour
?'etude. Ik gevoel daartoe geenen —, geenen lust, je ne me seas nulle vocation,
inclination, pour cela. De zieke begint
etens) trek te krijgen, le malade commence
C
a avoir appetite aftrek, vertier, debit,
In. vogue, f. Die koopwaren zijn in goeden
—, ces marchandises sont de bon debit. Zdne
gefchriften zijn in —, hebben aftrek, yinden grooten bijval, ses ecrits sent en vogue.
Trek, in. meerv. treken. List, looze ftreek,
enz., tour, on. ruse, niche, tracasserie,
tnanigance, f. etc. Hij heeft mij eenen —
gefpeelcl, it m'a loud un tour. Deze trekken
behagen mij niet, ces niches ne me plaisent
pas. De koop was op het punt van gefloten
te worden, maar hij heeft mij eenen leelijken — gefpeeld, le marche allait etre eonclu, macs it m'a fait une tracasserie. Daar
achter fteekt een looze dien ik niet
verfla, it y a la une manigance, que je
n'entends point.
Trek, in. meerv. trekken. De daad van trekken, action de tirer, f trait, coup. Penne—, trait de plume. Eene fijne — met de
pen, un dale. — met de zaag, trait de scie.
Kunilige — met de pen , krul, cadeau; zie
Krul in deze beteekenis. — met de pen na
de onderteekening, parafe ou paraphe. Hij
heeft zijnen naam met eenen pennetrek geteekend , it a signs son nom avec un parafe.
Deze fchrijfmeester maakt fchoone trekken,
ce maitre 4 ecrire fait de beaux traits. Wij
haalden in eenen — driehonderd zestig visfchen op, nous avons pris, attrape, trois
cent soixante passons d'un seul coup de filet,
d'un trait. Voorts is — een tal van kaarten , dat men in het fpelen op eenmaal naar
zich haalt, levee, main, f Ik heb drie
trekken, flagen gedaan, fat fait trois levees, mains. Al de trekken in het kaartfpel,
vole, f. De gelaatstrekken of plooijen, lee
traits , les lineaments. Hij heeft al de trekken van zijnen vader, it a tous les traits de
son pere. Deze broeders hebben dezelfde
trekken , ces freres out les mimes lineaments.
Trekbank, m. rekbank van goud- of zilverdraadtrekkers, argue, f.
Trekbeest, o. bete de trait, f.
Trekbeugel, m. baggerbeugel, drague, f.
Trekbrug; zie Valbrug.
Trekdier ; zie Trekbeest.
Trekgaren, zeker visamet; zie Treknet.
Trekgeld, o. ftrijkgeld, denier d'enchere, tn.
Trekgaten, o. meerv. roostergaten van een
fournuis, aspiraux, m. pl.
Trekgift, yr. don, present, cadeau intiresse, in.

TAE
Trekhaak , in. (bij de kuipers, ook bij wouciii.)
tire-fond.
Trekhamer, m. (bij de 16(1.0 tire-clou.
Trekijzer, o. (bij draadtr.,) fillers zie ook
Trekplaat.
Trekkas, vr. broeikas, serre,chaude.
Trekkebekken, o. w. (ik trekkebekte, heb
getrekkebekt ,) se becqueter (comme les pigeons, etc.)
Trekkebekkerij, yr. action de se becqueter.
Trekken, b. w. (ik trok, hen getrokken,)
tirer, amener 4, vers soi. Eenen wisfel —,
tirer une lettre de change. Den degen
tirer 'Wee. Eene zaak op de lange baan
— tit er une affairs en longueur. Uzerdraad
tirer du flu d'archal. De tong —, tirer
la langue. Het onweder trekt naar het
noorden, forage tire vers le nord. Hij trekt
jaarlijks twee duizend gulden van zijne landerijen, it tire de ses terres deux mille
florins de revenu par an. Iemand bij bet
haar, blj den arm —, tirer q. q. par les
cheveux , par le bras. De deur achter zich
tirer la porte sur, apres , soi. De klok
tirer, sonner, la cloche. In de hoogte
tirer en haut. Ergens nut, voordeel
uit tirer de Putilite, de l'avantage de
q. ch.Het lot —, tirer au sort. Een niet
tirer un billet blanc. Iemand uit verlegenheid
tirer q. q. d'embarras. Den
vierkanten wortel uit een getal tirer la
racine carree d'un nombre. Daaruit trek ik
een groot bewijs tegen u, de la je tire un
grand argument centre vous. Eenen fplinter
nit den voet tirer une echarde du pied.
Trek de tafel aan het venfter, tirez la table
la fenêtre ; approchez la table de la fenetre.
Ik most de bears — , it me faut tirer la
bourse ; it me faut payer. Die pleifter trekt
goed, cet empldtre tire bien. Hij trok den
ring van zijnen vinger, en gaf haar dien,
tira la bague de son doigt, et la dui donna.
Trek eene lijn met de pen, tirez, tracez,
une ligne avec la plume; fig. Zij — eene
lijn, ids sent d'accord. De kracht uit de
kruiden tirer ou extraire la vertu, la
substance des herbes. Laten —,(thee)faire
infuser. Mijne.41aarzen — water, mes bottes
tirent de l'eau ; l'eau entre dans mes bouts.
De zon trekt, haalt dampen uit den grond,
le soleil attire des vapeurs. Deze kleur trekt
naar het groene, cette couleur tire sur le
vert, ressemble au vert. De fpons trekt
bet water in zich, Peponge boit , absorbs
''eau. Het hemd over het hoofd —, passer
la chemise par dams la tete. Men trok de
hand van hem af, on l'abandonna. lets in
twijfel revoquer q. ch. en doute; dourer
de q. ch. —, ontvangen, genieten, tirer,
jouir de, recevoir,, recueillir. Hij trekt
duizend gulden penfioen, it refoit mills,
it fouls de mille florins de pension par an.
Iemand voor het geregt poursuivre q. q.
en justice. Iemand in een prods —, intenter
une action centre q. q. Op de wacht —,
monter la garde. Eenen tand
arracher
une dent. Zijnen mond tot lagchen sourire, commencer a rire. Trek den draad
eens door de naald, faites passer un peu le
flu par le trou d'aiguille. Getrokkene kaarfen , des chandelles plongees. Getrokkene
nummers, des numeros so; tis. Een getrokken
geweerloop, un canon rays. Krom — (van
bout), se dejeter, (van planten , bladeren , )
ombuigen, se coffiner; se cambrer. Scheve
gezigten —, grimacer. —, o. w. reizen,
zich begeven, enz. fiet leger trekt naar
desk
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den Rijn, l'armie tire , marche, se rend Trekzeel , o. corde pour tirer,,f: , haam , bri.
cole , f:
vers le Rhin. Het krijgsvolk in eene rij ,
achter elkander over eene brug laten —, en Tremel, m. trechter in eenen molen ,& hide, f:
de bagage trekt achter na, faire filer les Trens, vr. lis van een knoopsgat, bride. —
troupes sur un pont, et le bagage file derriere.
of lis voor een knoopsgat,ganse.
vlecht,
tresse. kleine toom , (bij de art.) filet ,m.
Heen en weer —, tirailler.
( bridon) petite bride. — en bit van eenen town
Trekker , m. al wie trekt, celui qui tire , tides paards, bridon on filet avec mors, m.
reur. De — van eenen wisfelbrief, le tireur
d'une lettre de change. —, aftrekker of Trens, yr. ruwe zijde , sole,ecrue;
'
fig. fans.
Iemand braaf — geven, rosser q. q., lui dondrukker van de veer van het clot eens fchietner biers des coups.
geweers, détente, f: De —s van eene laars ,
les tirants. Buizen—, (bij de artill.) tire- Trensijzer,, o. trensflok , tressoir,,
fusee. Zie verder de met — zamengeilelde Trenfter, y r. tresseuse.
woorden, ale: Bodem—, Draad—, Ko- Trenzen, b. w. (ik trenfle , heb getrenst,)
vlechten , tresser.
gel—, enz.
Trekking , yr. action de tirer, tirage, m. Trenzer, m. tresseur.
Het trekken der fchepen , fchuiten, wagens , Treepaan ,
trepaneerboor, beenboor,, (bij
wondh.) trepan.
enz., le tirage des bateaux, des barques,
des chariots, etc. Sterke door— van het tip Trepaneren , b. w.
trepaneerde , beb gotrepaneerd,) trepaner.
doer cone engte , fterk getij , ras de maree , m.
Trepanering,
yr.
De — der loterij , le tirage de la loterie. De
operation du trepan, trepanation.
— van eenen wisfelbrief honoreren , hem aannemen en betalen, faire honneur a une Treurberk ,
bouleau pleureur.
Treurblijeindend, b. n. tragique comique.
traite ; zie Op—, Stuip—, Zamen—, enz.
Treklade , yr. tiroir, m. layette, f.
Treurboom, M. (in Indid) arbre triste; zie
Treurwilg.
Trekleertje, o. leeren riem, courroie, tirette,f.
Trekletter, yr. groote letter, lettre capitale Treurdicht, o, eagle, f. De —en van Ovidius les tristes d'Ovule.
ou majuscule.
'
, m. poete elegiaque , eligio.
Treklijn , yr. jaaglijn aan eene fchuit, enz, Treurdichter
graphe.
cincenelle,cordelle , ancierre. — (fcheepsw.)
aanhaallijn, paardenlijn , hansihre. tros Treuren, o. (ik treurde, heb getreurd,) etre
om sets aan boord te halen, hale-h-bord, m.
friste afflige, e, ou attriste , e, s'affliger,
s'attrzster, se lamenter, kwijnen, lanTreknet, o. om gevogelte te vangen , traiguir de tristesse. Waarom treurt gib zoo
neau; zie Sleepnet.
zeer 7 pourquoi etes-vous si triste ? Deze
Trekos, m. boeuf de trait.
vogel treurt , cet oiseau est triste; fig. De
Trekpaard, o. cheval de trait, (bij de art. ,)
ganfche natuur treurt, route la nature est
eheval de harnais; zie Jaagpaard.
en langueur. Om of over jets deplorer
Trekpad, o. chemin de hallage, marche-pied,
q: ch. s'affliger de q. ch. fans. Uit den —
tn. zie Jaagpad.
=gen, chanter gasement.
Trekpees , yr. tendon, tn.
Treurfluit, yr. (fldte) threnetique.
Trekpen, yr. tire-ligne , tn.
Trekplaat, yr. Treksjzer, filiere. — met een Treurgeeftig ; zie Treurmoedig.
enkel gat, (voor gouddraadtrekkers) faux- Treurgeval, o. evenement funeste, tx. tragale, f.
ras, m.
(bij fpeldenmakers) couloire.
Trekpleifler, yr. emplai tre, epispastique, ve- Treurgewaad; zie Treurkleed.
sicatoire ou vesicant, m.
beter etter- Treurig, b. n. droevig, bedrOefd, triste, af:
makende
emplattre suppuratif; fig.
/lige, e, abattu, e, de chagrin. —, droefbeminde , geliefde , maitresse.
heid vertoonende, triste, tragique, dolent ,
Trekpot , m. pot a the, tn. thelere, f:
e, desolent, e, morne. Eene,e
ftem , une voix dolente. Hij heeft een —
Trekreep , vr. touw om het gefchut voort te
gezigt , it a le visage triste , morne. —,
trekken, (bij de art.) kanonreep, combleau, tn.
Trekfchtjf, yr. asfchijf met haak , (bij de art.)
droefheid verwekkende, tragique, lugubre,
funeste. akelig, Comber, naar, triste,
flotte a crochet.
Trekfchuit, yr. bateau, m. barque de trait,
lugubre, funebre. Dit is eene —e, akelige,
nare zedeleer, c'est une morale lugubre. —,
coche d'eau , tn.
akelig, gefchreeuw, cri funebre. —e , akeTrekfel , o. aftrekfel , afkookfel , infusion, f.
Trekfpier, yr. toeknijpende (pier, (muscle)
lige , de funebres accents ; bijw.
eonstricteur, m.
tristement, funestement, lugubrement, tragiquement.
Trektafel, yr. tafel met verlengingsflukken;
zie Uithaaltafel, table a ralonger.
Treurigheid, yr. droevigheid , tristesse, of
fliction.
Trektang , yr. nijptangetje, (bij flotenm., fpeldenm. enz.) bequettes, pl. (bij wondh. )pin- Treuriglijk , bijw. zie Treuri. g, bijw.
Treurkleed, o. habit en deua ou lugubre, tn.
cettes , f. pl.
Trektijd, m. temps de partir ou de venir des Treurlied; zie Treurzang.
oiseaux de passage, (bij jagers) (vooral der Treurmare, yr. nouvelle affligeante.
fnippen des avonds uit het bosch naar het Treurmoedig, b. n. triste, afflige, e; bijw.
tristement.
vlakke veld,) panic, f.
Trektouw, o. zie Trekltin en Trekreep.
Treurmoedigheid, yr. tristesse, affliction.
Trekvaart , yr. canal pour les barques de Treurmuzijk, yr. musique funebre, lugubre.
trait, tn.
Treurpsalm, m. pseaume penitentiel, meerv.
Trekvisch, m. poisson de passage.
pseaumes penitentlaux.
Trekvogel , m. die jaarlijks komt en henen Treurrede, vr. oraison funebre.
gaat , (als de ootjevaars vinken , enz.) Treurrol , yr. role tragique.
oiseau de passage.
Treurfpel, o. tragerdie , f; , fig. spectacle era.
gigue, Blij-eindend
zie Trekpad.
Trekweg,
trags-comedie, f:
Trekzaag , yr. scie a scier de long, (bij tim- Treurfpeldicbtet m. pate tragique,
owl.) passant , passe-partout , tn.

Dddd

Trcur•

1228
TR
Treurfpeldiehteres, yr. tragedienne.
Treurfpeler, m, acteur tragique, tragedien.
Treurfpelfchrijver. m. zie Treurfpeldichter.
Treurftijl, in. style tragique.
Treurtooneel, o. theeitre tragique, tn. fig.
scene tragique,
saule 'pleureur.
Treurwilg,
Treurzang, m. treurlied, chant funebre,
gubre ; zie Treurdicht.
(bij de Grieken)
throne. (bij de lijkilatien der Ouden,)
threisodie, t. —, (tot lof bij de lijkflatien,)
nomies , pl.
Treuzel, Treuzelaar, in. talmer, lambin; fam.
chipotier.
yr. talmfter,, leuteraarfter,
Treuzelaaraer
lambine; fam. chipotiere.
Treuzelachtig, b. n. talmachtig, lambin, e.
Treuzelen, o. w. (ik treuzelde, heb getreuzeld), talmen, drentelen , lambiner ; fam.
chipoter.
Treuzeling, vr. langzaamheid, action de lambiner, lenteur.
Treveskamer, vr. (eertijds), chambre ois les
etats gendraux s'assemblaient a la Ilaye.
Trezoor, a, (ond. w.) fchatkist, tresor, m.
Trezorie, yr. tresorerse.
Trezorier, m. tresorier.
Trezorierfchap, m. trósorerie, f.
Triakel; zie Theriakel.
Triangel, in. triangle.
gemeeusman , (bij de oude Rom,),
Tribuun ,
tribun.
Trielje, yr. trellis's, m.
Trieljen, b. n. de treillis.
Trijp, o. tripe, panne, f. harig , grof
peluche.
Trijzel, yr. zeef, tamis , ; fig. Treuzel ,Sukkelaar; zie die woorden.
Triizelen , b. w. (ik trijzelde , heb getrijzeld,)
ziften, tamiser; fig. o. w.; zie Treuzelen.
Trilgras, o. (in de kruidk.) brise, amourette, f.
(ik trilde, heb getrild ,) beTrillen, o.
yen, fidderen, rillen , trembler, frissonner,,
trembloter,, vibret , fremir; fam. greloter;
zie Bibberen, Rillen , Sidderen.
Trilling, yr. het trillen, tremblement, iremissetnent, m. vibration.
Trillioen, o. millioen van de derde magt,
m.
duizend maal duizend billioen,
Triomf, m. triumf, zegepraal, triomphe.
Triomfant, triumfant, b. n. (ond. w.) zegepralend , zegevierend, triumphant, e. De
triomferende , zegevierende kerk, Peglise
triomphante. Zekere van zijde geweven, en
met allerhande kleuren bewerkte ilof, triomphante, f.
Triomfantelijk , bijw. d'une maniere triomphante.
Triomf boog, yr. arc de triomphe, arc triomphal.
Triomfeerder, zegepratend overwinnaar,
triomphateur.
Triomferen, o. w. (ik triomfeerde, heb getriomfeerd), triompher.
Triomfeerpoort, yr. porte triomphale.
Triomflied, o. chant de triomphe,
Triomftrompet, yr. trompette de triomphe.
Triomfwagen , m. zegewagen , char de triomphe.
Trip, yr. espece de sabot de femme, m.
Tripel, o. eene fijne aarde in den vorm van
.eenen fteen, die tot polijsting van vaste
ligchamen gebrnikt wordt, tripoli.
(ik trippelde , heb getripTrippeien ,
peld), met kleine treedjes gaan, drebbelen,
marcher, aller a petits pas.
Trippelaar, m. die kleine flapjes doet, trotle-menu.
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Trippen , b. en o. w. (ik tripte heb getript),
kleine Happen, fprongetjes doen, huppelen ,
sautiller. ook zeker kinderfpel, vangertje , jouer au bilboquet.
Trits, yr. een drietal, trois, nombre de trois.
— met drie dobbelfleenen 5 waarbij alle drie
gelijke oogen hebben , rage. drie azen
in bet kaartfpel , trois as.
Triumf; zie Triomf.
Troebel, m. beroering, onlust, trouble.
Troebel, b. n. onzuiver, onklaar, drabbig,
trouble, louche. — water, de l'eau trouble;
fpr. w. In — water is goed visfchen,
( met onlusten zijn voordeel doen , ) pecher en trouble, (proflter de la confusion.)
Troebelachtig, b. n. un peu trouble.
Troebelachtigheid, yr. qualitó tie ce qui est
un pen trouble.
Troef, yr. flag, coup, tn. Geef hem braaf—,
donnez lui bien des coups , rossez le bien. — ,
eene kaart, waarmede men andere kaarten
als het ware ilaat , triomphe, a tout, m. la
couleur de la retourne. Welke kleur is —?
quelle couleur est 4 tout ? la triomphe ? Harte
coeur est a tout, la triomphe est de
coeur; zie Troefblad. vragen, demander
4 tout. Ik heb drie troeven, j'ai trots triomphes, trois a tout. — fpelen, jouer triomphe, 4-tout. 1k heb maar eene je
n'ai qu'une triomphe, qu'un a tout. — verzaken , renoncer a 4-tout, a la triomphe.
Men moet — bekennen, it Taut donner un
A-tout. —keeren, retourner a-tout, la carte;
fig. — verzaken ; fig. niet verzuimen, om
aan iets aangenaams deel to nemen, ne pas
renoncer 4 prendre part a q. ch. etc. Ffij
verzaakt geene —, it est toujours de la partie.
Troefaas, o. as de triomphe, as d'4-tout, tn.
Troef blad , o. gekeerde troef kaart , tourne ,
retourne, f. Het — is klaver, la retourne
est de trifle.
Troef boer, m. valet de triomphe ,d'h-tout.
Troef heer, m. rot d'te tout.
Troefkaart , yr. zie,Troefblad.
Troefnegen, yr. trofnel ,neuf de triomphe,
neuf d'4-tout, tn.
Troefvrouw, yr. dame de triomphe.
Troep , m. een hoop van hijeen zijnde wezens,
troupe, bank , foule Bijzonderlijk een
gezelfchap van tooneelipelers, une troupe de
comediens. In eenen kwaden zin : een —,
bende dieven, une bande de voleurs. — of
koppel wild, enz. Een — herten, dasren,
une horde de cerfs, de daims. Een —`jagthonden une meute ; zie ook Hoop , Schaar,,
Bende, Menigte. Het meerv. troepen wordt
your krijgsbenden gebruikt , troupes, forces , f. pl.
Troepswijze : bijw. par, en troupes; par, en
bande.
Troetelaar, m. vleijer, cajoleur, flatteur.
Troetelaarfter,, yr. cajoleuse, flatteute.
Troetelen, b. w. (ik troetelde , heb getroeteld), flrelen, vleijen, lief kozen, vleemeir,
cal oler , flatter , caresser, choyer,, amadouer,,
tnigarder, dortoler, amignoter, amignarder,, mitonner. Men troetelt dit kind to
veel, on mitonne trop cet enfant.
cajokrie, caresser , fiatterie,
Troeteling,
mignotise, f: amadouement, m.
Troetelkind, m. lieveling, enfant g4t. favori , mignon; fig. Een — van het geluk,
favors ou un enfant cheri de la fortune.
Troeven, b. w. (ik troefde heb getroefd),
q.
eigenlijk Haan, rosser,
w: in het kaartfpelen, eene of Meer ktaften
door Middei van me trod' OvernmetSteren ,
prole-
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prendre, cetsper,, avec une triomphe , avec Trommelflager, M. tambour.
Trommelftok, m. baguette de tambour, f.
un a-tout.
Trommelitokbooni. , m. zekere flag van kasfia,
Trof, onv. verl. tijd van Treffen.
truweel, truffel, (een metfelaars
pijpkasfia, cassia fistula.
Troffel,
Den
—
vol,
une Trommeltje, o. petite caisse, f: tambourin, m.
werktuig,) true& ,
Trommelvel-, o. peau de tambour, de caisse,
true/Me.
Troffeltje, o. truellette,
Trommmelvisch , M. (In Amerika , ) maanbak , auge t f. zie Kalkbak. — vol , of zilvervisch, lune, f: foort van lipvisth,
Trog,
kalk, bakvol , (bij metfelaars,) augde de
tambour, labre.
(bij bakkers,) waarin men Trommelvlies, o. van het oor, tympan de Pomortter f.
reale, m.
het deeg bereidt knee- of bak—, petrin,
'
; ook Varkenstrog. Trommelzucht, vr. tympanite.
huche , f. ; zieBaktrog
Troggelaar,, m. bedelaar,, rnendiant, gueux, Trommen; zie Trommelen.
trucheur, caimandeur.
Tromp, yr. een werktuig om eenen fierlten.,
Troggelaarfter, yr. troggelfter, mendiante,
maar cloffen, fidderenden klank te verwekgueuse, trucheuse , caimandease.
ked , zoo als een jagershoren en eene ba.
znin linchet , cor, cornet. De opening van
Troggelachtig, b. n. mendiant , e, gueusant,
eenen horen t enz. waarin het mondftuk gaat,
e, gueux, se.
worth enguschure genoemd. Voorts wordt
Troggelarij , vr. gueuserie, mendicite.
Troggelen , o. w. (ik troggelde , heb getrog— genoemd al wat aan zulk een werktuig
geld), op eene Wage en bedriegelijke wijze
gelijkt, zoo als de fnuit van eenen olifant,
bedelen, mendier, gueuser, trucher, caitrompe; het vooreinde van een fchietgeweer
of kanon, bouche, embouchure. Op iemand
tnander.
Troggelwinst, yr. profit obtenu par gueuserie.
fchieten, terwijl men hem de — van her geTroggelbrok , m. bedelzak, besace, f.
weer op de borst zet, tirer h br
point.
Trok , onv. verl. tijd van Trekken.
ook een kinderfpeeltuig, anders
Trokbal, m. biljardbal, bile, f.
mondtrom genoemd; zie Mondtrompet.
Trokken , o. w. (ik trok , heb getrokken ,) Trompen , o. w. (ik trompte , heb getrompt),
op eene biljardtafel, die den naam van trokop eene tromp, bazuin, blazen, jouer du
tafel draagt, fpelen, (in Fratkrijk in gecar , de la saquebuse, etc.
Trompblazer,, Trompenaar, m. joueur de sabruik,) jouer au tree-madame.
Trokfpel, o. foort van biljardfpel, troumadaquebuse.
Trompet , y r. (bastaard woord ,) bazuin , trom.
, rn.
pette. Spreek—, trompette parlante , (op
Trokftok, m. queue, masse, f.
fchepen ,) porte-vtrix. een bijzonder reTroktafel , yr. trou-madame,
Trommel, vr. trom , tambour, m. caisse, f.
gister in een orgel, trompette.
De — roeren, battre la caisse, le tamhoren cromorne.
le
tambour
appile;
fig.
Trompelb
De
—
flan,
bour.
lazer; zie Trompetter.
Hazen met de — willen vangen, (lets on- Trompetbloem, vr, bignone, sarracine.
mogelijks willen aanvangen ,) vouloir faire Trompetboom, m. boom in Brazilid, an.
ou entreprendre l'impossible; fpr. w. Bij
baiba.
zijn wocird blijven als een Naas bij de —, Trompetgefchal, o. son de la trompette,
(ligtelijk daarvan afwijken ,) it manque fe(in de krijgsd.) cavalquet, m. (bij jagers),
cslement de parole, it se dedit facilement.
fanfare, f.
Met eene tulle — vertrekken, (in ante he- Trompetgras, o. foort van hondegras, (in de
nen gaan ,) partir sans dire adieu, deloger
nat. gefch.) coqueluchioles, f: pl.
sans trompette. bij zU'clewevers , tam- Trompetlint of koord, o. bandereau, vs.
bourin , m. Negers— , kas, tn. Kleine Trompetmaker, fasseur,, fabricant des trom.
langwerpige —, tambourin, m. — van een
pettes.
— , Trompetfchelp, yr. (in de nat. gefch.)■ tubizakuurwerk, tambour ou barillet,
zilver,
vele.
van blik, bone de for Blanc. — van
bone d'argent. eene holligheid in het Trompetten o. w. (ik trompettede, heb ge.
oor , welke met een dun vlies overtrokken
trompet , ') op eene trompet of bazuin l ylazen , Bonner de la trompette; b, w. door
is, tympan, m.
Trommelaar,, m. tambourineur
middel van eene trompet lets verkondigen;
Trommelbuik, m. dikbuik , ventre tendu comiemands lof
trompeter.
me en tambour, bedon.
Trompetter, m. trompette, m. sonneur de la
Trommeldans, m. dense au son du tambour, f.
trompette.
Trommelduif, yr. pigeon-tambour, tn.
Trompetvogel, Amerikaanfche ftrancivo•
Trommelen , o. w. (ik trommelde , heb gegel, met eenen krommen bek, Rhenocerostrommeid ,) op de trom flaan , battre le
vogel, agami.
le tambour ou la caisse. Op eene kinder- Tronie , yr. gelaat, aangezigt, trogine, f: vs•
trom Haan, tambouriner. Op de tafel —,
sage, m. fam. minois, m.
battre la table avec les poings , avec de petits Tronk, m. een afgeknotte boomftam i tronc
(d'arbre )
batons , ou avec des baguettes, — b. w.
Men heeft mij haast doof getrommeld, on Troon, m. Coo) eens keizers of konings proifirm'a bientit dtourdi du son du tambour.
zetel, enz. trine, siege royal. De bisfchoppelijke le trine episcopal. De konidg
Trommelklank, o". son du tambour, M.
zat op zijnen —, le roi dtait assis sir son
Trommelfchroef, yr. vis du tambour, f.
Trommelflag, m. son ou coup de tambour, de
trine. Den — beklimmen, monter an Wine,
van den — bonzen, (van de heerftltapVii
caisse. Bij den eerften — moeten de folberooven ), &tamer.
daten opitaan , les soldats doivent se lever
au premier coup du tambour. De vrede is met Troonbeklimming, yr. avenetnent all trine, m.
den — bekend gemaakt f la paix est publide Troonen, o. w. (ik troonde, Iseb getroönct),
, tot overgave waardoor
au son de caisse.
(bij dichters gebruikelijk) voor op den itoon
zitten , heerfchen , etre assis sus- le to-She,
de belegerden te kennen geven, dat zij gerigner, sidget.
negen zijn te capituleren chatisade, f;
b. w. IQkken, verlokken,
Dddd2
af•
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beste zal ik het doen, aussi Bien que le
afieiden, exciter, seduire, (Mourner. Zij
meilleur d'eux je le feral.
troonde hem van zijnen pligt, elle le deTrotsch, b. n. hoovaardig, verwaand, orgueiltourna de son devoir.
deux , se, arrogant, e, hautain, e, fier,
Troonhemel, m. dais.
ere, superbe, altier,, ere, haut , e, gloTroonopvolger, m. successeur au tr8ne.
rieux , se, insolent, e. Het is een menfch ,
Troost , m. vertroosting , consolation. —
c'est un homme hautain, superbe. Tarquiverhulp, bijftand, confort , reconfort.
fins de —e , Tarquin le superbe. Hij is —
kwikking , soulas.
op zijne rijkdommen , it est fier de ses riTroostbaar, b. n. vertroostbaar, consolable.
chesses , it est goguelu. Een hoogmoeDit woord worth meest ontkennendgebruikt.
dig meisje , une fille fire, haute. Hij heeft
Hij is er ontroostbaar over, it n'est pas
verdienften,
maar hij is een weinig
Consolable, it est inconsolable.
a du merite, mais il est un peu glorieux.
Troostbrief, m. lettre de consolation, f. —,
Men moet niet verwaand in voorfpoed
ronwbeklag, lettre de condoleance, f.
zijn, it ne fails pas etre insolent dans la
Troostelijk, b. n. troost verwekkend, consoprosperite. Eene —e houding , voornitftekenlant, e. Het is eene troostelijke, vertroosde borst , rengorgement ,m. Eene —e houding
tende gedachte, bij een ongeluk zich hetaannemen, (als een paauw ftappen,) se pazelve niet door eigen fchuld toegebragt te
vaner. Een paard dat eenen trorfchen_, moehebben, c'est une pensee bien consolante dans
digen gang heeft, un cheval qui piafe. Een
le malheur que de ne l'étre point attire par
prachtig gebouw,, un superbe edifice.
sa faute.
Op iets — zijn, tirer vanite de q. ch. —
Troosteloos, b. n. ontroostbaar, van troost
maken , enorgueillir.
worden ,
beroofd, inconsolable, devoid, e; bijw. ingueillir.
consolablement.
orgueilleuseTrotfchelijk,
bijw.
verwaandelijk,
Troosteloosheid, yr. desolation.
ment, arrogamment , hautainement,fihrement.
Troosten , b. w. (ik troostte, heb getroost),
door bemoedigende redenen of daden op- Trotschaard, m. homme fier, arrogant, hats•
min, etc.
beuren, consoler. Hij Wilde mij — over
den dood mijner jongfte dochter,, ii voulut me Trotfchheid, yr. hoogmoed, verwaandheid,
orgueil, tn. hauteur, fierce , arrogance, etc.
consoler sur la mort de ma fille cadette. Zich
fig. Zijne — verliezen, laten varen, lais.
over iets te vreden ftellen met iets, se
ser la crete.
consoler de q. ch. Gij moet u over dat verlies —, id fact vous consoler de cette perte. Trotfeerder, m. celui qui brave, defie.
Trooster, m. consolateur. — (in den bij-bel,) Trotfen ; b. w. (ik trotfte , heb getrotst),
trotferen , tergen, uittarten; braver, afronvan den H. Geest, paraclet.
ter, defier, narguer. Zijne vijanden —,
Troostend, b. n. consolateur, consolatrice.
narguer, braver ses ennemis; fam. (ongebr.)
Troosteresfe , vr. consolatrice.
braver, afronter
incaguer. Den dood
Troostgrond, m. motif de consolation.
la mort; zie Tergen, Uittarten. , onz.
Troostrede , yr. discours consolant, tn. comzich hoogmoedig verheffen, s'enorgueillir de
pliment de condoliance.
q. ch., tirer de vaniti de q. ch., s'en faire
Troostrijk, b. n. bien consolant, e.
accroire.
Troostfchrift, o. dcrit consolant , tn.
Trotfering 9 braverie, defiance.
Troostwoord, o. parole consolante.
Trotfig, b. n. orgueilleux, se; zie Trotsch.
Trop; zie Troep.
Tros, m. een bos of bundel van onderling Trouw, b. n. gecrouw, naauw aan iets verbonden, Inzonderheid nopens eene afbeelding
vereenigde dingen , grappe , f. Een druiof affchrift van iets, pale, loyal, e. Een
ven, une grappe de raisins. Fen — of bos
— affchrift, une cope fidele. Nopens een
un
trovruchten, bloemen op eenen boom,
berigt, enz. Welk eene trouwe bekentenis,
che:. Een — peren , un trochet de poires.
quelle confession loyale. Een — verhaal ,
, foms ook pijlkoker, carquois. — ,
tin recit fidele. Nopens eenen perfoon , die
(fcheepswoord) fcheepstouwwerk, cordage.
aan eenen anderen verbonden is , als : Wij
Opgefiagen —, cordage refait. Rakke —,
hebben trouwe bedienden , nous avons des
Irosse de racage, Wiel—, cordage fait
domestiques fideles, Men moet zijnen meesla roue. Zwaar, ongeteerde —, franc funin.
ter — zijn , al fails etre Pale a son maitre;
krijgsaussiere,
f.
jaag—, ,paardelijn,
zie Getrouw; Eene trouwe , (deugdzame)
pakkaadje en de daarbij voegende perfonen,
daad, une action vertueuse. Eene trouwe
gros bagages, m. pl. ; zie Legertros.
(deugdelijke) flof, une bonne, forte, etof:
Trosboef, m. trosknecht , van een leger , trosfe ; bijw. fidilement. Zijn vaderland —
drager, pakknecht, goujat, (d'armee.)
clienen, servir fidelement sa patrie, geTroshoer, yr. legerhoer, garce, putain.
trOuwelijk vertaald, fidelement traduit, e.
Trospaard, o. pakpaard, cheval de bagage.
Trosfen, b. w. (ik troste, heb getrost,) op- Trouw, yr. naauwe verbindtenis aan iemand
of iets, fidelite, loyaute , foi. Hij is van
pakken in eenen eigenlijken zin , in de krijgseene beproefde getrouwheid, it est d'une
tlienst gebruikelijk van het pakken van hoof
fidelite eprouvee. Zijnen heer — beloven,
en ftroo op de paarden, charger les chepromettre fiaelite h son maitre. Verlaat u
vaux.
(drosfen,) zijn biezen pakken,
getrouwheid, remettez-vous
op zijne
wegloopen, ,trousser, plier bagage.
sa loyauti. De echtelijke —, la foi conTrosje, o. van eene groote tros genomen,
jugate. De —, (het huwelijk van echtge.
grapillon, tn. De tros is niet meer geheel,
noten ,) is voltrokken , le manage est conmen heeft er een afgefneden, la grappe
somme. De — breken, (den echt vernietipni'leisotn.plus entière, on en a coupe un gragen ,) rompre foi du manage, divorcer.
Op — geven, (op voorwaarde van eene
Trosvaandel , o. bagaadje , fiandaard , fanion, in.
donner en gage de sa
echtverbindtenis,)
Troswagen, m. pakwagen chariot de bagage.
delite on de son amour. Zijne — verpligTrots, m. Trotschheid, hoogmoed, orgueil,
ten, engager sa parole ou sa foi. Hij heeft
tn. arrogance, flerti, hauteur, morgue, f.
Ten
den
gebroken, II a lima sa parole.
Zijn
in fpijt van, en dipit de,
Hij
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Hid handelt ter goeder —, it agit de bonne fol.
Hij gaat ter goeder opregtelijk, daarbij
te work, it y va a la, de, bonne fol. lets
op — verkoopen , vendre q. ch. el credit ,
sur sa parole, garantir la bonne qualite
de q. ch.
Trouwant, m. trawant, trabant.
Trouwbaar, b. n. zie Huwbaar.
Trouwbed , o. zie Bruidsbed.
Trouwbelofte , yr. promesse de mariage.
Trouwdag , m. jour des races ou du mariage.
Trouwdicht, o. huwelijksdicht, epithalme, m.
Trouwelijk, bijw. fidelement, loyalement.
Trouweloos , b. n. infidele, perfide, deloyal,
e, traitre, felon, ne; bijw. zie Trouwelooslijk.
Trouweloosheid , yr. infidelite , deloyaute ,
perfidie, trahison, foi ,unique.
Trouwelooslijk, bijw. infidélement perfidewent deloyakment. — met zijne vrienden
handelen, agir infidelement avec, ses amis.
Hij leverde hem — in de handen zijner vijanden, i1 le livra ,perfidement entre les
mains de ses ennemis.
Trouwen , b. w. (ik trouwde, heb en ben getrouwd, ) door den huwelijksband vereenigen ,
ten huwelijk nemen , marier, dpouser, prendre en mariage. Haar broeder heeft hen
getrouwd, son frere les a manes. Morgen
sullen wig ons laten
domain on nous mariera. Eene weduwe prendre une veuve
en mariage. o. w. In den echt verbinden ,
-door het huwelijk vereenigd worden, in
bet huwelijk treden, se marier. De beer
H. is met mejufvrouw v. M. getrouwd
monsieur H. s'est mane a mademoiselle v. M.
Beneden zijnen hand —; se misallier, se
desallier. Spr. w. Het is beter te
dan
te branden , it vaut mieux se marier quo de
Trouweus, bijw. de bonne foi, en Write.
Trouwgewaad, o. zie Bruiloftskleed.
Trouwhartig, be n. openhartig , fidele, °avert,
e, franc ,che , cordial,e,naif,ive,ingenu,
e, loyal, e; bijw. fidelement, franchement ,
ouvertement, cordialement, ndivement, loyalement, ingenument.
Trouwhartigheid, yr. fidelite, loyaute , condialite , candour , franchise.
Trouwhartiglijk
bijw. zie Trouwhartig ,
bijw.
Trouwheer, m. osier de Petat civil, (pour
les mariages.)
Trouwheid, yr. zie Getrouwheid.
Trouwig; zie Getrouw.
Trouwigheid, yr. zie Getrouwheid.
Trouwkamer, vr. salle de Plata de ville,
se font les manages.
Trouwpenning, m. medaille au sufet d'un mariage, f.
Trouwring, m, anneau nuptial.
Trouwfchat, in. zie Bruidfchat.
Trouwverbond, o, huwelijksband, lien nup.
tial , m. ou du mariage.
Trouwverbreker,
violateur de sa parole.
Trouwverbreking vr. trouweloosheid, perfidie.
Truffel ; zie Troffel.
Truggelen ; zie Troggelen.
Trukken - zie Trokken.
Trunt, Trutel, o, iets van geringe waarde ,
bagatelle, chose de pets de valour.
Trouweel , o. (ee) troffel, een bekend metfelaarswerktuig , truelle ,
Tuberoos, yr. zekere bloem, tubdreuse.
Tuberoosbol, m. oignon de tubdreuse.
Tucht, yr.
Krijgs
discipline
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snilitaire; kerkelijke —, discipline ecclisi.
astique ou de l'eglise. Hij is onder de —
van eenen goeden meester, il est sous la
discipline d'un bon maitre. In — en orde
houden, discipliner.
Tuchteling, m. die om flecht gedrag in een
tucht- of verbeterhuis geplaatst is, prisonnier enferme dans une maison de correction,
personne ddtenue dans une maison de correction.
Tuckteloos, b. n. zonder tucht, indisciplind ,
e, indisciplinable. Een Leger dat tot &eene
krijgstucht te brengen is, une armde tndisciplinee, e; bij w. sans discipline.
Tuchthuis, o. rasphuis, maison de force ou de
correction. — gevangenhuis te Parijs, hiedtre, m.
Tuchthuisboef, m. zie Tuchteling.
Tuchthuismeester, m. rapshuisvader, opziener
hierover, directeur, intendant, inspecteur
d'une maison de correction ou de force.
Tuchtig , b. n. zedig, eerbaar en kuisch, madeste , chaste, pudique, retenu, e; bijw.
modestement, chastement, pudiquement.
Tuchtigen , b. w. (ik tuchtigde, heb getuchtigd,) beftraffen, kastijden, chdtier, corriger,, punir, discipliner, mortifier ; zie Kai.
ttjden Beftraffen.
Tuchtiging, vr. kastijding, chdtiment, in. correction, punition.
Tuchtmeester, m. cipier,, geolier,, concierge
d'une maison de correction ou de force. —,
die op de zeden van het Romeinfche yolk
acht gaf, censeur.
Tuchtmeesterfchap of ambt, o, emploi de geolier dans tine maison de force oft de correction; bij de Romeinen, censure, .
Tuchtroede, yr. discipline, verge, pilot, m.
Tufileen, m. duffieen, pterre de tuf, pierre
ollaire , f tuffeau.
Tui, yr. (fcheepsw.) een der touwen waarmede men fchepen vertuit, cdble d'affour.
the m.
Tuianker , o. ancre d'affourche.
ligten
desaffourcher; zie Vertuijen.
Tuig, o. vereeniging van riemen en koorden
waarmede een paard of ander dier wordt
toegerust, om iets voort te trekken, paardentuig , harnais , m. Het — yap ziin paard
was rijk met edelgefteenten bezet,
harnais do son cheval emit enrichi de pierre.
ries. — gereedfchap, werktuig, ustencilos,
outils, instruments, m. pl. machines, f.
En daar eene verzameling van lang gebruikt
gereedfchap dikwijls veel onbruikbaars bevat , heeft — voorts ook de beteekenis vans
flecht goed , prullen , chiffons, m. pl. gee.
nilles, f. pl. fig. — van yolk, gefpuis, racaille, Kiliaan heeft het ook de betee.
kenis van opfchik, verfierfel; inzonderheici
werd het onlangs voor zilveren en gouden
verfierfelen gebezigd. Nog draagt een zilveren of gouden ketting met eene fchaar en
uaaldenkoker den naam van —, als :
heeft voor zijne bruid een zilveren — gekocht , it a achetd pour sa fiancée une chai.
ne d'argent a h; quelle est attachie une paire
de ciseaux et un aiguillier. —, de ftof
waaruit iets vervaardigd wordt, tulle f.
Wollen dtofre de lame. — (fcheepsw.)
grdement, no. garniture, f. apparaux, tn.
pl. — over eenen mast, capelage, Vs. Het
— van een (chip overleggen, capeler
mdt. Hetzeive afnemen , ddcapeler un
mat.
Tuige, m, en vr. zie Getuige.
Tuigen, b. w. (ik tuigde,heb getuigd), gene.
zaak_
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gask door zijne getuigenis bekend maken of
hevestigen , attester, timoigner ; zie Geuigen.
Tuigpn, b! (ik tuigde, heb getuigd),
(fcheepsw.) een fchip optakelen I van tutg
v9orzien, toerusten, grier, equiper en nal/free , an vaisseau. Een getuigd fchip,
vats:sou equipe. Met vierkante zuilen ge;tuigd , gred en quarre ; zie Optuigen.
Tuighuis , o. een huis , waar men allerlei
ipijgstuig bewaart, wapenhuis , arsenal ,
magasin d'armes. (fcheepsw.) magasin de
garniture, m.
inspecteur de l'arsenal.
Tuighuismeester,
action de greer, d'agreetr, d'eTuiging ,
vtiper (un vaisseau,) greement, m.
Tuigkamer, yr. chambre of Pon garde les arvies , f. magasin , depot (de la guerre
de la marine), m.
Tuigmaker, yr. harnacheur.
Tuigmeester, m. directeur d'artillerie, (fcheepsw.) maitre de garniture.
TnigWagen , m. caisson, chariot de bagage.
Tuil, m. fcherts, jokkernij , raillerie , plaisavterie , f: badinage, tn. Van hier remand
op den — houden , amuser, q. q. fig. Zijpen — tuilen, j (zijn hoofd volgen ,) suivre
sa tete ou son caprice. —, krans , guirlande, f.
o. w. (ik tuilde , heb getuild ,)
Tu
teloos voortgaan , agir inconsiderement.
Tuiltje, o. ruikertje , petit bouquet de fieurs, m.
Tuimelaar, m. al wie of wat tuimelt , celui
zekere
qui fait la culbute, qui culbute.
&if, pigeon culbutant ou voltigeant. —,
zekere dolfijn I die onder het zwemmen tutzeker oor, marsoutn culbutant.
, logstuig, wairmede men oudtijds fleenen ,
enz.wierp, blijde, baliste, catapulte, f.
—, in een geweer, noix, (fcheepsw.) courzeker flag van mafieleinbe
brood, (in Gouda en daar omftreeks gebruisorte de pain de meteil.
Tqlgielen o. w. (ik tuimelde , heb getuimeld
,)
h
et onderfie *wen rollen, om=
wentelen, culbuter; faire la culbute; fig.
bani.tbreukig warden , faillir ., faire banqueroute. —, flaat en rang verltezen. Hij zal
perdra bientet son etnploi ,
welhaast
sa`charge.
Tuimelgeest; zie Tuimelzucht.
Tuimelgeeitig, b. n. oproerig, woelig ,
ditieux, se, turbulent, e, remnant, 0.
Tuimeling, 14. de daad van tuimelen , getuimel, culbute; fig. omwenteling in een itaatsbefluir, revolution, f. bouleversement, m.
Tuimelzucht, yr. tuimelgeest, woelgeest, esprit seditieux , remnant ou turbulent , brouillon, tn.
Tain, m. jardin. De botanifche —, le jardin
botaniqne; woes—, potager, legumier. Hij
, tl se promene au jardin.
wandelt in ,den
eigenlijk eene heining , omtuining , of het
rijs, waaruit zulk eene omtuining oulings
gevlochten werd, haie, cloison,clolcure, f.
fig. De kap of den mantel op of om den —
hangen , (wordt gezegd van eenen monnik ,
die ziju klooster en het kloosterleven verlaat ; men verbeeldt zich daarbij, dat bij
over de omtuining van het klooster geklommen, zijne kap of zijnen mantel daaraan
hangt ,) jeter le frac aux orties; quitter la
vie tnonastique. lemand um den — leiden ,
hem misleiden,) tromper I. q.; le duper.
Tninaarde, yr. terreau, tn. terre franche, f.
humus , tn.
absinthe des fardins , f:
Tuinalfem,

TUI
Tuinarbeid, m. het tuinen, 14r4inage, (Ira.
vail du jardinier.)
Tuinarbeider, m. garcon jardinier; zie ook
Tuinier.
Tuinbank, yr. banc de jardin, tn.
Tuinbed, m. couche, planche. — langs
mu ur , muurbed , catière,f. —, me t verhooging tegen eenen muur, ados. Schuindos d'ane.
Tuinbloem ; vr. fleur de jardin.
Tuinboek , m. litre de jardinage,
Tuinboon , yr. roomfche boon, five de marais ; grosse five,
Tuinder ; zie Tuinier.
Tuindeur, yr. porte lie jardin.
Tuinen, 0. (ik tuinde, heb getuind,)
eenen tuin bewerken, jardiner, cultiver
un jardin. —, in eenen tuin wandelen, se
promener dans an jardin. —, in de Betuwe
teenen viechten vlechtwerk maken op in
den grond geflagene paten, troller.
Tuineppe , vr. zie Eppe , Berg-, Watereppe.
Tuingat , o. (fcheepsw,) hombeergat , encornail, tn.
Tuingereedfchap, o. ustenciles du jardin, on. pl.
Tuingewas, m. moeskruiden, herbes potageres, f. pl.
Tuingod,, m. (der Heidenen,) Vertumne.
Tuingodin , yr. Pomone. — der bloemem
Fiore.
Tuinhaag of heg, yr. haie de jardin.
Tuinhoed , m. (gewoonlijk) chapeau de
dat beTuinhuis, m. pavilion de jardin.
woond worth, maison de jardin, f.
Tuinhuisje, 0. zomerhuisje , petit pavilion,
cabinet , m. gloriette, tonnelle ; fain.
prieel, cabinet de verdure,
berceau ,
Tuinhuur,, vr, louage d'un jardin, tn.
Tuinier , rft. tuinman, hovenier, jardinier.
Tuinieren , o. w. (ik tuinierde , heb getuinierd ,) het bedrijf van eenen tuinier oefenen , cultiver un jardin, jardiner, Hij
heeft zich op het — toegelegd, it s'est apappliqué , exercd, d cultiver des jardins,
jardiner.
Tuiniershuis, o. maison de jardinier, f;
Tuiniersjongen of knecht, m. garcon Prdi•
nier, valet de jardinier.
Tutnierfter,, vr. jardiniere.
Tuinkamer , yr. chambre qui donne sur le
jardin.
Tuinkers, vr. eene kers die iq eenen tuin geteeld is, in tegenoverftelling van eene die
uit eenen afzonderlijken kerfenboomgaard
voortkomt, cerise de jardin.
Tuinkers yr. zeker flag van kers, ander.
Sterkers, cresson de jardin, cresson alinois,
nasitar, m.
Tuinklaauw, yr. wiedijzer, sarcloir, tn.
Tuinklokje, o. campanelle, campanule, f.
Tuinkoninkje, o. zekere vogel, winterkonink•
je, roitelet , m.
Tuinrakol , yr. een bijzonder flag van huisjes.
flakken, escargot, m.
Tuinktuid ; zie Tuingras.
Tuinlaan,' yr. alfde de jardin.
Tuinladder, vr. dubbele ladder, &belle don.
ble, &belle bristle.
Tuinlieden, meerv. van Tuinma,n, fardiniers.
Tuinlisch, o. eene der velerhande foort van
lisch of blaauwe lelie; zie Lischbloem.
Tuinlook, o. ail de jardin ou domestique, n.
Tuinman, on. tuinier, jardinier.
Tuinmansboor, yr. die tot het verplanten van
eenig gewas gebruikt worth, kleine hone
handfchop , deplantoir,, rn.
Tuin.
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T ulpenbed, 0. planche de tulipes,
Tuinmes, o. fnoeimes, serpetie , f.
Tulpenhandel, m, commerce de tulipes.
nee de jardin ,
Tuinmispel,
Tuinmunte, vr. menthe de jardsn, f: baunie Tulpkweeker , m. cultivateur, amateur de
tulzpes.
de jardin,
Tureluur, m. enkel gebruikelijk in het fpr. w.
Tuinranonkel, m. renoncule des jardins,
f:
Uit zijnen — zijn, geraken , (uit zijn huTuinfchaar, yr. ciseaux de jardins, m. pl.
meur zijn,) n'etre pas de bonne humeur,
Tuinfcharlei, yr. (in de kruidk.) scarlee, ortitre de mauvaise humeur. Van Kier heeft
vale ou toute bonne.
men in de gemeenzame verkeering bet bijTuinfcheerling, yr. bijzonder flag van fcheervoegelijke
ling , (in de kruidk.) petite cigui.
Turelursch gevormd. Het is om (gek of
Tuinfchoffel, vr. rabot, sarcloir, m.
dol) te worden, it y a de quoi devenir fou,
Tuinfchop, yr. tuinfpade, beche, pelle de jarfolio.
din , houlette, (de jardinier).
Turen, o. w. (ik tuurde, heb getuurd,) met
Tuinflak ; zie Tuinkrakol.
infpanning van het gezigt kijken, gluren,
Tuinflang , yr. , (hoort in Amerika te huis,)
regarder avec attention, fixer les yeux sur
serpent de jardin, m.
q. ch.
Tuinfpade, yr. zie Tuinfchop.
Turf, m. tourbe, f: Een — vuur, un feu de
Tuinfpin, yr. araignee des fardins.
tourbes. treden, trappen, fouler , petrir
perche, f
erwtenrijsje ,
Tuinftaak,
la tourbe. — fieken, uitfteken, bother, lever
rame, f.
la
tourbe. — vletten, ranger des tourbes.
Tuinfloel, m. chaise de jardin, f. — met
— tonnen, entonner , mesurer des tourbes.
holle zitting, pelle-a-cul, f.
Tuinftok • zie Tuinftaak.
Spr. w. In het veen ziet men op een turfje
met , (is men op zoodanig iets niet karig,)
Tuinvrucht, yr. fruit de jardin, m.
on n'est pas chiche de ce quo Pon a en abonTuinwerk; zie Tuinarbeid.
rijswerk aan
dance. Hu weet eenen — in drieEn te klokribben en rivieren, rijsbank, rijsberm, risven, (h4 is hoog zuinig,) it est extremeban, tn. risberme, jette de fascines, f.
rant tenace.
Tuifchen, b. w. (ik tuischte , heb getuischt,)
waar tegen waar verruilen , troquer, chan- Turfachtig, b. n. tourbeux, se. Dit land is
— , goed om turf van te maken, ce terrain
ger, echanger. o. w. fpelen , dobbeleu , breest tourbeux.
7ander,, jouer.
Turfakker; zie Turfland, Veenland.
Tuifcher, m. ruiler, troquer, brelandier.
Tuifching, Tuifcherij , vr. ruiling , trot, tn. Turfasch, vr. cendre de tourbes.
Turfbak; zie Turfkist.
change, echange.
Tuit, yr. pijp eener kan, enz. tuyau, bec , Turfboer, m. veenboer, tourbier.
tn. De — van die kan is gebroken, le tuyau Turfdamp, yr. funde de tourbes.
de ce pot est cassd ; fig. fam. Tranen met Turfdrager, m. porteur de tourbes.
tuiten fchreijen, pleurer a chaudes larmes. Turfijker,, in. jaugeur des barques ,des bateaux
— of punt van een ouderwetsch hoofdhula tourbes.
fel, corne. eene puntige haarvlecht, Turfgraver, m. turfileker, tourbier, ouvrier
des tourbibres, bdcheur de tourbes.
bos haar, touffe de cheveux. — of toot,
zekere hoorn, volute. —, velg van een rad, Turfhok, o. lieu, coin, ou Pon met ors cots.
jante. Ouwl. beteekende — ook eene ligte
serve les tourbes.
tas, monceau de tourbes.
vrouw, une coureuse, etc.
Turfhoop,
Tuitband , yr. band van eene haarvlecht , ruban Turfkelder; m. cave a mettre les tourbes, f.
de cheveux, bandeau, tn.
Turfkluit, yr. motto de tourbes.
Tuiten, o. w. (ik tuitte , heb getuit;) zie Turfkoker, m. tuyau ou conduit par lequel oft
Toeten.
jette les tourbes du grenier en bas. De —
Tuithooren; zie Toethoorn.
is verfiopt, le conduit est bouchd.
Tufting,. yr. ruifching der ooren, cornement, Turfkool, yr. charban de tourbe, m.
tintotizn, tn.
Turfkooper, m. marchand de tourbes.
Tuitkan, yr. pijpkan; zie Lul. — der wijn- Turfland, o. veenland , veengrond , tourbareti•
koopers, picket, in.
Turfmaker; zie Turfgraver.
Tuitpot, m. kan met eene tuft, pot a tuyau, 4' bec. Turfmaakfler, vr. faiseuse de tourbes.
Tuitfchoen, m. fpitfe fchoen, soulier pointu. Turfmand, yr. panzer a tourbes, m.
Tuk , m. ras, race, f: Die hond is van eenen Turfmarkt, yr. marche aux tourbes, tn.
goeden
ce chien est d'une bonne race. Turfmeter, m. mesureur de tourbes.
— ook van menfchen aard, inborst, ge- Turfmeetfier, Turftonfler, yr. inesureuse de
fiacht, (bij Vondel) humeur, nature!.
tourbes.
'auk, b. n. geflepen, afgerigt, ruse, e, fin, Turfmolm, m. poussidre de tourbes, f:
e, dresse , e. — op mooed of roof , avide Turfpraam, s yr. prame a tourbes.
tie sang ou de carnage.
Turffchip, o. barque , f. bateau a tourbes, on.
Tul , vr. biberon; zie Pul.
Turffchipper,, m. batelier qui vend des tourbes.
Tulband, tn. een Turksch hoofdekfel, eene Turffchuit, yr. zie Turfpraam, Turffchip.
Turkfche hoofdwrong, turban. Vorftelijke Turffchuur, yr. grange a tourbes.
— der oude Perzifche koningen, tiare, f: Turffteker; zie Turfgraver.
zeker gebak, brioche, f.
Turfftuwer, m. Turfltawfter, yr. celui, cello
Tullebroer, m. dronkaard, buyeur, ivrogne ,
qui empile les tourbes.
biberon.
Turfton, yr. tonneau (maid) a mesurer les
Tullen, 0. w. (ik tulde, heb getuld), boire
tourbes.
avec excds, ivrogner.
Turftonfter; zie Turfmeetfter.
Tulp, yr. eene welbekende bloem, tulip ; Turfveen ,m. marais tourbeux, tn. tourbidre f:,
bourgeoise; bellissime. Reuk bosuel, tn. Turfverkooper, m. marchand de tourbes.
Tulpblad, o. feuille de tuli:pe.
Turfverkoopfter, vr. marchande do tourbes.
Tulpbol, m. oignon, de tultpe.
Turfvuur , o. feu de tourbes , tn.
Tulp- of Tulpenboom, m. tulipier. Tulpen Turfwagen, m. chariot a tourbes.
drageude boonien, tulipifires m. pi.
Turfzak, m. sac 4 tourbes.
TurfDddd 4
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Turfzolder, m. grenier tourbes.
Turken, b. w. (ik turkte, heb geturkt ,) gem
weldigplagen, mishandelen , tourenter,
maltrai ter. Spr. w. Iemand —, hard behandelen, (plagen als een' Turk;) tourmenter
q. q. beaucoup, le traiter de Turc a more.
Turkooi, m. een edelgefteente van eene blaauwe klenr, en o. voor den errs, turquoise ,f.
Turksch, b. n. tut c, que, ottomane. — leer,
mart• oquin, m. — koorn, bid de Turquie,
mais, — of donkerblaauw , bleu tutquin.
Turven, o. w. (ik turfde, heb geturfd,) turf
opdoen, faire provision de tourbes. Spr. w.
Wel —, (zijne fchaapjes fcheren, dezelve
op het drooge hebben ,) faire Men ses urges, ses affaires; pondre sur ses oeufs.
Tusfchen, voorz. van tijd en plaats, dat eene
beweging naar, of een verblijf in de middenruimte , welke twee dingen van elkander
fcheidt, aanduiclt, entre. Hij zal — elf en
twaalf uren terugkomen, it reviendra entre
ooze heures et midi. Het dorp Overfchie
ligt — Rotterdam en Delft, le village d'Overschie est situd entre Rotterdam et Delft. —
hemel en aarde , entre ciel et terre. Spr. w.
— twee ftoelen in de asch zitten, (zich in
de uiterfte verlegenheid bevinden ,) se trouser entre deux selles, le cul a terre. —,
bijw. — beide, tamelijk, entre deux, pastablement. — ons, entre nous. — licht en
donker , entre chien et Loup, sur la brune.
— wind en water, (zeew.) a flour d'eau.
Zie in het Franfche deel de met Entre en
Inter in deze beteekenis zamengeftelde woorden. Dit voorzetfel behoort tot diegene,
welke oulings den tweeden naamval bij zich
kadden, en nog zegt men hedendaagsch, —
tieks , entre les pants. — dijks, entre les
digues. — aids, 4 des heures detachees, dans
Pentre temps.
Tusfchenartikel, o. article intercaM , insert', tn.
Tusfchenbedenking, yr. te'flexion survenue entre temps.
Tusfchenbedrijf, o. tusfchenfpel, entr'acte,
• intermede,
Tusfchenbeide, bijw. zoo, zoo , tamelijk,
passablement. —, nu en dan , de temps en
= m s.
Tusfthenbeidenheid , vr. tusfchenruimte, espace
intermediaire, intervalle , tn.
Tusfchenbeidenkomen, b. w. (ik kwam tusfchenbeiden, ben tusfchenbeidengekomen,)
behulpzaam zijn, in de bres fpringen , zich
met iets bemoeijen, s'entre rnettre, s'immister.
Tusfchenbeidenkomen d , b. n. intervenant, e.
Hij is als —e partij aangenomen, it a ete
recu partie intervenante.
Tusfchenbeidenftellen, o. w. (ik flelde tusfchenbeiden, heb tusfchenbeidengefteld, )
tusfchenbeiden zetten , interposer. Wanneer eene donkere wolk zich tusfchen ous
en de zon ftelt, quand une nude obscure
s'interpose entre nous et le soleil. zich
ter bemiddeling in eene zaak mengen, intervenir,, s'entre tnettre. De koning is bij
het verfchil van deze twee vorften tusfchenbeiden gekomen , (heeft zich ter bemiddeling
*efleld, om ze to vereenigen ,) le roi est
sntervenu dans le diffdrend de ces deux princes pour les accorder.
Tusfchenbeldeneiland, o. Ile qui se trouve entre
d'autres Iles.
Tusfchenbeurt, vr. tour intermediaire,
Tusfchenbod, o. of/re intermediaire, m.
Tusfchendag, m. iugelascbte dag, jour intercalaire.
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Tusfchendak, o. een dak over een open vlak,
tusfchen twee gebouwen, toit entre deux
bdtiments , toit intermediaire,
Tusfchendans, m. ballet entre deux pieces.
Tusfchendek, o. entre-pont, m.
Tusfchendijk . m. digue intermediaire ou entre
deux autres.
Tusfchendoen, b. w. Cik deed tusfchen, heb
tusfchengedaan,) mettre entre deux, interposer.
Tusfchenengte , vr, eene engte, welke ergens
tusfchen ligt, un defile, une gorge.
Tusfchenerf, o. een erf tusfchen twee woningen 9 enz. , fonds de terre situd entre deux
tnaisons.
Tusfchengang, m. gang tusfchen andere gam.
gen, allee intermediaire,
Tusfchengebied, o. gouvernement
re, intertigne, m.
Tusfchengeregt , o. hetgeen voor het nageregt
worth opgedischt, entremets, m.
Tusfchengelchrijf; zie Tusfchenfchrift.
Tusfchengefnap, o. zie Snap.
Tusfchengefpeel, o. muzijk, welke ergens tusichen gelpeeld worth, intermede en maique , m.
Tusfchengefprek, o. (in de prakt.,) tusfchenpraat , interlocution, f.
Tusfchengetal , o. nombre intermediaire, m.
Tusichengevoegd, b. n. ingelascht, interca•
laire.
Tusfchengewest, o, province enclavde dans
d'autres, f.
Tusfchengezang, o. intermede de chant, tn.
Tusfchengracht , yr. canal de separation, m.
Tusfchengroeijen, o. w. (ik groeide tusfchen,
ben tusfchengegroeid,) croitre parmi.
Tusfchenhandel, m, commerce intermittent.
Tusfchenhistorie, vr, een gefchiedverhaal, dat
tusfchen andere gefchiedverhalen flaat, episode, tn.
Tusfchenjaar, o. een jaar, dat tusfchen andere
jaren invalt, annee intermediaire,
Tusfchenkans, vr, kans tusfchen twee andere
kanfen, chance alternative ou qui a lieu
entre d'autres.
Tusfchenklank, m. middelklank tusfchen twee
andere klanken, son intermediaire.
Tusfchenkleur, y r. eene kleur, die midden
tusfchen twee andere kleuren kan gerangfcinkt worden, couleur intermediaire.
Tusfchenkomen, o. w. zie Tusfchenbeiden.
komen.
Tusfchenkomend, b. n, intervenant, e,
tetmediaire, incident, e. —e zaak, incident, tn.
Tusfchenkomst, yr. invalling in den loop van
iets, dat daardoor geiluit of andersgewtjzigd
worth, intervention ; ook tusfchenbeiden
komende hulp, bemiddeling, entremhe, interposition, mediation.
Tusfchenkoning, m. koning, die tusfchen de
koningen van twee bijzondere geflachten
heerscht, regent pendant un interrigne,
interrex, interroi.
Tusfchenkring, kring tusfchen twee andere
kringen, cercle intermediaire, ou qui est
interpose entre deux autres.
Tusfchenlaag , yr. eene laag, die tusfchen twee
andere lagen intermediaire.
ntermediaire.
Tusfchenlaan , yr. allee entre deux autres
du milieu.
Tusfchenland, o. pays qui est entre deux autres, tn.
Tusfchenleggen, b. w. (ik legde, leide tusfchen, heb tusfchengelegd, geleid,) motor.
ou coacher entre q. ch. ou q. q.
Tat.
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Tusfcbenleiden , b. w. (ik leidde tusfchen , heb
tusfchengeleid ,) mener ou conduire entre.
Tusfchenlid, o. jointure au milieu, f.
Tusfchenliggen , o. w. (ik lag tusfchen, heb tusfchen gelegen), titre situe , e, enclave, e,
au milieu de ou entre, q. ch.
Tusfchenliju, yr. ruimte tusfchen de regels,
entre-ligne, interligne.
Tusfenloop, (ik liep tusfchen , heb en ben
tusfchen geloopen 2 ) courir parmi.
Tusfchenlucht
yr. region moyenne de Patmosphere.
Tusfchenmaaltijd , m. collation, f. goiter, m.
Tusfchenmeening, yr. avis mitoyen, m.
Tusfchenmeer, o. lac enclave ou entre deux
lieux, tn.
Tusfchenmengen, b. w. (ik mengde tusfchen,
heb tusfchen gemengd), entremeler.
Tusfchenmiddel, o. moyen intermediaire,
Tusfchenmuur, m. binnenmunr, mur mitoyen,
tiler de refend.
Tusfchennestelen , o. w. ( ik nestelde tusfchen
heb tusfchen genestela,) nicher entre.
Tufschenoord, o. endroit shad entre, tn.
Tusfchenoordeel zie Tusfchenvonnis.
Tusfchenpad, o. sentier du milieu ou entre
deux chemins, in.
Tusfchenpartij, yr. parti mitoyen,
Tusfchenperfoon , yr. personne interposie.
Tusfchenplaats, Yr. zie Tusfchenruimte.
Tusfchenplaatfen ; zie Tusfchenftellen, Tusfchenze tten.
Tusfchenplan , o. plan mitoyen ou intermediaire.
Tusfchenplaneet yr. planete intermediaire ou
entre deux auto-es.
Tusfchenpoos of poozing, yr. eene wijl tijds,
welke tnsfchen jets verloopt, pause, intermittence , intermission, f. intervalle, tn.
Hij heeft de koorts 24 uren zonder--, aflacing, gehad, la fievre lui a dure vingtluatre heures sans intermission. Bij —, per
inteovalles. — van twee geheele toonen
(in de muzijk,) diton, tn.
Tusfchenpoozen o. w. (ik poosde tusfchen,
heb tusfchen gepoosd) , tusfchen beiden
wachten, pauferen , pauser. — , niet aanhouden , cesser de temps en temps.
Tnsfchenpoozend , b. n. intermittent, e. Eene
—e , afwisfelende koorts sine Pre intermittente.
Tusfchenpreek, yr. sermon qui se tient entre
deux autres, m.
Tusfchenpsalm , m. pseaume qui se chante entre les diffdrentes parties d'un sermon.
Tusfchenrang, in. rang intermediaire.
Tusfchenras, o. ras van tweederlei geflacht,
race metisse ou native, f.
Tusfchenrede, yr. digression, parenthese.
Tusfchenreeks of rij , ye. eerie intermediaire.
Tusfchenregel
m. tusfchenlijn, yr. ruimte
tusfchen twee regels, interligne on entreligne, f. Tusfchen twee regels fchrijven,
icrire dans l'interligne.
Tusfchenregelig , b. n. tusfchen de regels,
interlindaire.
Tusfchenregering, yr. tusfchenrijk, o. interregve, tn.
Tusichenrijm, o. eene mindere of meerdere
hoeveelheid van dichtregelen, welke tusfchen
eenig onrijm ingevlochten is, vers intercales dans la prose ou miles entre laprose , m. pl.
Tusfchenribbenftuk, o. entre-cite, f.
Tusfchenruimte, yr. Tusfchenruim , o. entredeux, esp ace, intermediaire. Ruimte tusschen blikke dozen, kogels, enz. (bij de
art.) interstice, rn.
, (bij de uatuurk.)
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interstice. De zweetgaten zijn —ten, ler
pores sont interstices. naauwe _sang op
fchepen , coursive. — tusfchen twee mbnaders,
stampe, f.
Tusfchenfchot, o. een befchot ergens tusfchen,
cloison, f. entre-deux, mur de refend,
, middelfchot, (in de ontleedk.) diaphragme,
Tusfchenfchrift, o. inlasfching van iets in een
gefchrift , interpolation , intercalation, insertion.
Tusfchenfchrijven, b. w. (ik fchreef tusfchen,
heb tusfchen gefchreven 2 ) inlasfchen, invoegen , interpoler, intercaler,, inserer.
Tusfchenfloot, vr. fosse de separation, tn.
Tusfchenfluis, yr. ecluse entre deux autres,
ecluse du milieu.
Tusfchenfnap Tusfchenfnappen, o. floornis
in het fpreken, interruption, f.
Tusfchenfnappen, o. w. (ik fnapte tusfchen ,
heb tusfchen gefnapt), interrompre, babiller a tort eta travers.
Tusfchenfpel , o. intermede, entr'acte, m.
Tusfchenfpelen, o. w. (ik fpeelde tusfchen,
heb tusfchen gefpeeld), jouer dans Pintervalle , jouer sin intermede.
Tusfchenfpraak , yr. al wat ergens tusfchen
gefproken wordt, ook het fpreken van eenen
bemiddelaar tusfchen twistende partijen, bemiddeling, tusfchenkomst, interlocution,mddiation, entremise verbale, intervention.
Tusfchenfpreken, o. w. (ik fprak tusfchen,
heb tusfchen gefproken), in de reden vallen , Boren, interrompre, couper la parole,
prendre part a la conversation.
Tusfchenfpreker,
entre-parleur, interlocumiddelaar, mediateur.
tour.
Tusfchenfpreking, yr. interruption, interlocution.
Tusfchenflaan, o.
(ik flond tusfchen, heb
tusfchen geflaan ,) se tenir parmi.
Tusfchenflaat , m. etat intermediaire.
Tusfchenfland, tn. interposition, f.
Tusfchenfleken. b. w. (ik flak tusfchen, heb
tusfchen gefloken,) fourrer parmi, entre.
—, invoegen, insdrer.
Tusfchenflellen, b. w. (ik flelde tusfchen,
heb tusfchen gefleld, ) tusfchen plaatfen ,
interposer , mettre oil placer entre.
Tusfchenflelling, yr. het flellen van iets ergens tusfchen, interposition, action de mettre parmi.
, jets tat tusfchen andere ftellingen gefteld worth, position intermediaire
ou entre deux autres.
Tusfchenfloppen, b. w. (ik flopte tusfchen,
heb tusfchen geflopt,) fourrer parmi.
Tusfchenftopping, yr. action de fourrer parmi.
Tusfchenflraat, yr. rue entre deux autres
Tusfchenftreek , yr. landflreek die tusfchen
twee andere ligt, contree entre deux autres.
Tusschenftreep, yr. eene creep ergens tusfchen,
raie ou ligne intermediaire, f. trait entre
q. ch. tn.
Tusfchenfirijd, in. firijd tusfchen twee par.
tijen , combat entre deux parties.
Tusfchenftrooijen, b. w. (ik flrooide tusfchen,
heb tusfchen gefirooid, ) sewer, repandre
parmi.
Tusfchenflroomen, o. (ik firoomde tusfchen,
heb tusfchen geflroomd. ,) cooler parmi.
Tusfchental, o. Hombre intermediaire, m.
Tusfchentand, m. overtand, sprdent,
Tusfchentijd, m. tied tusfchen andere tijdYak.
ken , intervalle, entre temps, temps intermediat, interim. Keizer Karel V bewi/ligde, om de onlusten van de godsdienst in
Duitschland to
eenen — in het jaar
Dddd5
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1548 , l'empereur Charles-Quint, pour pacibrebis. Ik heb hem — gulden gegeven, fe
fier les troubles de la religion en .dllemaglui ai donne douze florins. Een der — aposy e, accorda un interim Pan 1548. In den
telen, un des douze apetres. Een mandjs
, par interim. In dien
middelerwijl,
pijpen bevat dozijn, une mande de pipes
sur ces entrefaites. Men ging hem roepen ,
contient douze douzaines. — uren, douze
maar in dien
flierf hij, on allait l'appeheures (midi, minuit). Te — uur, op den
ler, mais sur ces entrefaites it mourut.
middag , a midi; op den middernacht,
(bij regtsg.) tusfchen twee bepaalde termijminuit. Wij aten gisteren bij uwen oom,
nen, enz. interstice, in.
en waren met ons twaalven, nous diniimes
Tusfchentijds, bijw. 4 des heures detachees.
hier chez votre oncle et &ions douze a table.
Tusfchentoon , m. ton entre deux autres, ton
Hij zal tusfchen elf en — uur bij u komen,
intermediaire.
al viendra chez vous entre onze heures et
Tusfchenuur, o. heure d'intervalle ou de fol.
midi. Met het flaan van —, d midi sonnant.
sir, f.
—, (in de kruidk.) verdeeld, dodicaTusfehenvak, o. espace, intervalle, m. disfide, adj. Met — flampertjes, dodecagyne.
tance, f.
Blad met —, feuille dodecapartie. Eene
Tusfchenval , m. toeval , opkomend geval , embloemenkroon met — bloembladen, une coitandigheid , incident , accident , m. carconrolle dodecapetale. —, (in de meetk.) een
stance , confoncture, f. hinderpaal, obligchaam, welks oppervlakte — regelmatige
stacle, empechement.
vijfhoeken heeft, dodecaidre ou dodicaliedre.
Tusfchenvallend , b. n. tusfchenkomend , inFiguur met — hoeken en — zijden, dodecacident, e.
gone , m. Figuur met — hoeken, dodeche•
Tusfchenverhaal, o. zie Tusfchenhistorie.
dron, no. Gedicht van — verzen, donTusfchenvraag, vr. eene vlaag ergens tusfchen ,
zain,
intervalle. Hij is bij tusfchenvlagen gek , Twaalfdaagsch, b. n. de douze fours.
it est fou par intervalles ;• zie Vlaag.
Twaalfde, b. n. douzieme, douze. Het —
Tusfchenvlieten, o. w. zieTusfchenfiroomen.
jaar , la douzieme annde. Karel de —, CharTusfchenvoegen, b. w. (ik voegde tusfchen,
les douze. Op den —n dag der maand, le
heb tusfchengevoegd,) intercaler, joindre
douze on le douzieme du mot's. Hij heeft het
parmi.
— deel ontvangen, it a rep la douzieme
Tusfchenvoeging, yr. inlasfching, insertion,
partie, De — klasfe der gewasfen, dodeintercalation.
candere ,f. Her gedeelte eens krings of
Tusfchenvoegfel, o. insertion, f.
cirkels , (in de fterrek. ,) doddcatemorie. Ten
Tusfchenvonnis, o. interlocutoire, tn. — ge.
bijw. douziemement.
yen , vellen , interloquer.
Twaalfde , m. en vr. le , la douzieme.
Tusfchenvoorfiel, o. proposition incidente, f. Twaalfdehalf, b. n. onze et demi.
Tusfchenvraag, vr, invallende vraag, deman- Twaalfderlei, twaalfderhande , b. n. de douza
de au question incidente.
sortes ou espêces. Hij kan het op — wijzen
Tusfchenwal, m. rempart de separation.
doen, it sait le faire de douze manihres.
Tusfchenwand , m. mur mitoyen, m. cloison , f. Twaalfhoek, m. zie Twaalf op het einde.
Tusfchenwasfen, o. w. zie Tusfchengroeijen. Twaalfjarig, b. n. eke, e, de douze ans,
Tusfchenweek , vr. semaine intermediaire, se- Twaalfkeeren, twaalfmaal, twaalfvoudig, b.
n. dodicaple.
bijw. douze fois.
maine entre d'autres semaines.
Tusfchenweg, m. (in de vesting-bouwk.) be- Twaalfponder, m. (in het krijgsw.) piece de
douze divres (de balle, de boulet).
dekte weg, onder aan den wal, tusfchen
den wal en cle gracht, ook weg tusfchen Twaalftal, o. doziju, douzaine, f.
eenen dijk en een water, langs eenen itraat- Twaalfvingerdarm, on. (in de ontleedk.) duodenum. Tot den — betrekkelijk , duodenal, e.
weg , berme, accotement.
Twee, telw. deux. Komt aan —, of bij
Tusfchenwerk , o, o'uvrage accessoire,
tweeEn, venez deux a deux. —maal zoo
Tusfchenwerpen, b. w. (ik wierp tusfchen,
veel, deux fois autant. Laat ons dit link
heb tusfchen geworpen), few entre, parm i.
vleesch in tweeEn verdeelen, partageons ce
Tusfchenwerpfel, o. ce que l'on fete entre,
morceau de viande en deux. Wij waren met
parmi.
tusfchenvoegfel , (in de fpraakk.)
ons tweeEn bij owe moeder, nous etions deux
interjection.
chez votre mere. Van — tot — dagen , om
Tusfchenwijdte, yr. distance, f. espace , tn.
de — dagen , de deux fours en deux fours.
zie Tusfchenruimte.
Tooneelfluk van — perfonen, duodrame, m.
Tusfchenwolk, yr. nuage intermediaire, nu— voet lang, bipedal, le. Spr. w. — hanage que l'on volt entre d'autres.
den op eenen bulk; zie Hand. Voetmaat
Tusfchenwoord, o. parole incidente, f. advan een latijnsch of grieksch vers uit — lange
joint, m.
lettergrepen beflaande, spondee, tn.; en nit
Tusfchenzaaijen, b. w. (ik zaaide tusfchen,
eene lange en — korte, dactyl., no. azen
heb tusfchen gezaaid), seiner parmi.
werpen, (in het tiktakfpel,) amener beset.
Tusfchenzang i zie Tnsfchengezang.
—,(in het kaartfpel en met dobbelfteenen,)
Tusfchenzee, yr. eene zee, waardoor gewesyr. deux. Harten —, deux de coenr. Hij
ten of plaatfen vaneengefcheiden warden,
wierp drie tweeEn , id jetait trois deux,
rner qui separe des contrees, etc.
rafle de deux. Veeg die — uit, (in
Tusfchenzetten, b. w. (ik zettede tusfchen,
cijferen,) effacez ce deux. Regering van —
heb tusfchen gezet), mettre, placer, poser
koningen
van hetzelfcle rijk, dyarchie, f.
entre.
Tusfchenzetting, yr. interposition, action de Tweebal:, o. befchuit, biscuit, m.
Tweebastig, b. n. qui a deux ecorces.
mettre entre , etc.
Tweebeenig, b. n. zie Tweevoetig.
Tusfchenzin, m. phrase incidente, parenthese,
Tusfchenzingen, b. en o. w. (ik zong tus- Tweeblad, o. (in de kruidk.) double feuille,
ophris, hermit:, no.
fchen, heb tusfchen gezongen), chanter dans
Tweebladig , b. n. qui a deux feuilles , de deux
les entr'actes.
feuilles.
Twaalf, telw. douze. Zijn broeder heeft —
fchapen gekocht, son frire a acheti douze Tweebloemig, b. n. bifiare.
Twee-
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TWeabuik ige fpier, yr. (in de oneleedk.) nouscle digastrique, rn.
Tweedagig , b. n. Je deux fours ou journies.
Tweede, b. n. deuxiame, second, e. Karel
de —, Charles second. Hij woont op de —
verdieping, it loge au deuxietne 6"tage. —
dag in de week eener decade, (volgens den
franfchen republikeinfchen almanalt,) duodi,
no. 111j zal voor de — maal trouwen, it se
mariera en secondes _noces. Ten —, bijw.
deuxiemement , seconaement.
Tweederhande, tweederlei, b. n, de deux sortes , espices ou facons. — wijn, yin de deux
sortes. Op — wtjze, de deux manieres. —
kinderen hebben, avoir des enfants de deux
Tits. Zeggen en doen is —, dire et faire
sont deux.
Tweedraadscli, b. n. 4 deux Rs. — fluweel,
velours a deux polls.
Tweedragt, yr. tweefpalt, discorde, f.; zie
Oneenigheid, Twist.
Tweedragtig, b. n. qui cause ou thole la dip.
corde , querelleux , se.
Tweedragtsappel, m. zie Twistappel.
Tweedubbel, b. n. deux fois doubles.
Tweeduizendfle, b. n. deux-millietne.
Tweegevecht, o. duel, m., (bij de ouden,)
monomachie, f:
Tweegodendom, o. ditheisme,
Tweehandig, b. n. bitnane, qui a deux mains.
, die regts en links is , ambidextre.
Tweehoek, m. hock, door twee vlakken gevormd , (in de meetk.) angle diedre.
Tweehonderdfle , b. n. deux centidme.
Tweehoofdig, b. n. qui a deux rites. Een —e
gedenkpenning, bajoire, f: —e fpier, (in
de ontleedk.) biceps, tn.
Tweehoornig, b. n. qui a deux comes.
T weejarig , b. n. age, e, de deux ans, biennal, le. —, (in de kruidk.) bisannuel , le.
Eerie —e plant, sine plante bisannuelle. Een
— zwijn, sin sanglier ragot. —e wijn, vin
de deux feuilles.
Tweeklank of klinker, m. (in de fpraakk.,)
diphthongue, f.
Tweekleurig, b. n. de deux couleurs.
Tweeledig , b. n. qui a deux membres. —e
bewijsrede, dubbel bewijs, fluitrede, (in
de redeneerk.) dilemme , argument cornu , tn.
—e grootheid, (in de ftelk.) binome, vs.;
fig. zie Dubbelzinnig.
Tweelettergrepig, b. n. dissyllabe.
Tweelijvig, b. n. qui a deux corps.
Tweeling, m. en yr. jumeau, jumelle. — fpieren, jumeaux. —en, een der twaalf flerrenbeelden van den dierenriem, germeaux.
—en, Castor en Pollux, dioscures ,
pl.
Tweelingsbroeders of zusters, frdres jumeaux
ou soeurs jumelles.
Tweelingsvruchten , vr. meerv.fruiogimines,
m. pl.
Tweemaal of Tweewerf, bijw. deux fois. —,
(in de toonk.) bis. — 8 is i6, deux fois
huit sont seize. Ilc wil u — zoo veelgeven,
je vous donnerai deux fois autant, le double.
Het lezen van de mis op denzelfden dag;
oak tweede omfpitting van eenen grond ,
binage,
Tweemaandelijksch b. n. qui se fait tie deux
deux mois, de deux mois.
Tweemalig, b. n. herhaald, double, rditdre, e.
Tweeman, m. (in de Rom. gefch.) duumvir.
Tweemannig, b. n. tot het tweemanfchap behoorende , duumviral, e.
Tweemanfchap, o. duumvirat, tn.
Tweeoogig, b. n. qui a deux yeux.
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de deux lignes. Ben —
Tweeregelig, b,
vers , (in de dichtk.) sin distiquc.
Tweeriemig, b. n. qui a deux rames. Een
— fchip (bij de ouden,) met twee rtjen riemen aan beide zijden boven elkander, met
twee roeibanken , birime,
Tweern; zie Twin.
Tweefchelpig, b. n. bivalve.
Tweefchillig, b. n. A double pelure ou dcorce,
dicoque.
Tweeilachtig, b. n. deels van het mannelijke,
deels van het vrouwelijke geflacht. — mensch,
hermaphrodite, m. gynantrope , androgyne,
no. et f. AANM. Gynantrope is een hermaphrodite, die meer overeenkomst hear met
eerie vrouw dan met eenen man , in tegenoverfielling van 41ndrogyne. —, (in de
plantk.) androgyne. -- van dieren, die op
het land en in het water leven, amphibie.
Kennis der —e dieren, amphibiologie.
Tweefnarig , b. n. a deux cordes. — fpeeltuig,
(bij de Ouden ,) dicorde ,
Tweefnedig , tweefnijdend , tweefnijdig, b. n.
aan weerskanten fnijdend, a deux taillant7
ou tranchants. wondhelersmes, amphismile , tn.
Tweefpalt, yr. tliscorde; zie Oneenigheid,
Twist.
Tweefpletig, b. n. 4 deux fences.
Tweefpraak, vr. dialogue entre deux personnes, m.
Tweefprong, m. plaats, waar een weg zich
in tweeen fcheidt, fcheiweg, bivoie, f: chemin biviaire.
Tweeflemmig, b. n. 4 deux voix.
Tweeftrijd; zie Tweegevecht.
Tweesyllabig, b. n. dissyllabe.
Tweetakkig, b. n. (in de kruid- en ontleedk.)
verdeeling in twee takken , plaats, waar twee
takken uiteenfchieten, gaffelvormige verdeeling , bifurcation.
Tweetal, o. twee, couple, m. paire , Zie
hiervan in het Franfche deel. Tweetallige
rekening, (om alle cijfers door t en o uit
to drukken,) arithmetique binaire.
Tweetandig, b. n. qui a deux dents. Bloemkelk met eenen tweetandigen rand, bidentd.
—, van eenen gaffe!, enz. a deux fourchons.
Tweetongig, b. n. als bet ware twee tongen
hebbende , met Welker eerie men zoo , en
met welker andere men wederom gansch enders fpreekt; bedriegelijk, valsch , qui 4
deux longues, a double langue ; qui souffle
le froid et le chaud, dissimull, e, double.
Tweevakkig, b. n. (in de kruidk.) vrucht met
twee holligheden, fruit biloculaire.
Tweevechter, m. duelliste.
Tweeverwig , b. n. de deux couleurs.
Tweevingerig, b. n. a deux doigts.
Tweevlakkig, b. n. met twee vlakken geteekend, marque, e, de deux tachos.
Tweevleugelig, b. n. (bijzonder van infekten ,)
deux axles; dipthre.
Tweevoetig, b. n. bipede, qui a deux pieds.
Tweevorkig, b. n. qui a deux fourchons,
deux paintes ; gaffelvormig , bsfurqud , e.
Tweevormig, b. n. qui a deux formes ,
Tweevoud, o. double , tn., — , (in de Griekfche fpraakkunst,) duel, dualis,
Tweevoudig, b. n. dubbel, double. — (in
de kruidk.) blad, beflaande uit twee blaadjes
op eenen ftengel, feuille binde; zie Dubbel.
bijw. doublement.
Tweevoudigheid; zie Dubbelheid.
Tweeweg, m. kruisweg, carrefeur.
Tweewerf; zie Tweemaal.
Twee-
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Tweewijverigheid , yr. dubbele echt , met twee
perfonen to gelijk , bigamie.
Tweezadig, b. n. met twee zaden, disperme,
dispermatique. —, (in de kruidk.) vrucht,
die twee zaden heeft , fruit disperme.
Tweezang, m. aria met twee ftemmen , dubbelof tweefpel, duet , duo.
Tweezijdig , b. n. qui a deux cotes, a deux faces.
naar tegenovergeaelde zijden , (in de
kruidk.) distique.
Tweezinnig, b. n. tweezins, bijw. in tweederlei zin, op tweederlei wijze , dubbelzinnig,
en deux sees , de deux manieres. Een tweeof dubbelzinnig woord, sin mot a double

T W I
Twijg, yr. eene loot, telg van eenen boom
of van eenen flruik, jet, brin, scion, rejeton , m. pousse. —, teen, osier, tn.
Twijgen, b. n dat van twijgjes, van teen is,
d'osier. Een mandje , mande van teen,

punier d'osier,

Twijn, m. gedubbeld garen, zijde,
tars
ou retors.
zijde, de la soie retordue.
Twijndraad, o. getwijnd garen , du flu retor-

du ou retors, tn.

Twijnder, m. van garen of zijde, tordeur,,

retordeur, doubleur.

Twijnen, b. w. (ik twijnde, heb getwijnd),
garen dubbelen, tordre, retordre, doubler.
Zijcle tweemaal organsiner la soie. Geentente.
twijnde zijde, organsin.
Twijfel, m. (Mute, f. lets in — trekken ,
tnettre, rivoquer q. ch. en doute , douter de Twijnderij , yr. twijning , retordement, retordage, tordage,
— van zijde, doublage, m.
q. ch. In — ftaan , etre en doute, en sustwijnrad of wiel, o. moulin
pens , balancer, hesster. lk zal het zonder Twijnmolen,
a retordre, retorsoir ou retordoir, m.
— doen, fe le feral sans doute. Het lijdt
geenen — of hij zal komen , it n'y a point Twijnder, vr. tordeuse, doubleuse.
de doute qu'il ne vienne. — onzekerheid, Twintig, telw. vingt. Een en —, vingt et
un. Acht en —, vingt huit. Geef hem vijf
incertitude; zie dit woord.
en — gulden, donnez-dui vingt cinq florins.
Twijfelaar, ITI. celui qui doute, bijzonderlijk
Vijf en —, (kwart honderd) van dingen die
al wie zulks in godgeleerdheid of wijsbebij het getal verkocht worden, quarteron.
geerte doet, douteur, dubitateur. aan1-14 is drie en — jaar oud, it a vingt trois
hangers van Pyrrho, pyrrhonien, sceptique.
ans. Wij waren met ons twintigen, nous
Twijfelachtig, b. n. aan twijfel onderhevig,
&ions vingt ; zie Twintigtal.
onzeker, dubbelzinnig, douteux, se, problematique, equivoque, incertain, e. Zijn Twintigdaagsch, b. n. de vingt fours..
regt is zeer —, son droit est fort douteux. Twintiger, m. een medelid van eene vergadering van twintig perfonen, membre d'une
De zaak is zeer — , la chose est fort prosociete de vingt personnes. Wijn die in 1820,
blimatique. De overwinning was eenige uren
of ook die voor
jaren reeds geperst is,
—, la victoire fut quelques heures incertains , balanca quelques heures. — vraagy in de Pan 1820 ou vin de vingt ans, de
vingt feuilles. Een' oorlogfchip van zo ftuk.
, probleme; bijw. douteusement , probleken , sin vaisseau de guerre de vingt pieces
tnatiquement.
de canon.
Twijfelachtigheid, yr. onzekerheid, beiluiteTwintigjarig,
b. n. dge, e, de vingt ans. —,
irresolution
,
indeincertitude,
loosheid ,
dat om de 20 jaren gefchiedt , vicennal, e.
cision.
Boom, hout van — jaar, golis, tn.
Twijfelarij , yr. twijfelzucht, (leer van Pyrrho , die alles in twijfel trok ,) sceptisme, Twintigmaal, Twintigwerf, bijw. vingt fois.
Twintigponder , m. Een brood van ao pond,
pyrrhonisme.
un pain de vingt livres. Een fink gefchut
Twijfelbaar ; b. n. dat betwVeld kan worvan zo pond, une piece de vingt livres de
den, douteux, se, qui peut etre revoque, e,

en doute.

balle, f:

dubitativement.

te , dissension, disunion, dispute, contention, contestation, altercation, noise, rixe,
querelle, tracasserie , chicane, f. demile,
diffirend, debat, litige, conflict, m.— over
geloofspunten, controverse ; fam. e,
bisbille; fig, pique. AANMERK. Van deze

Twijfelen, b. w. (ik twijfelde , heb getwij- Twintigite , b. n. le, la vingtieme, tn. et f: De
— flag der maand,le vingtieme four , ou le
feld,) douter, revoquer en doute. Hij twijvingt, du mois. Zij is de — die het mij
felt niet of zijne zuster zal bier komen, ii
zeide , elle est la vingtieme qui me le disait.
ne doute pas que sa soeur ne vienne ici. TwijHij heeft een — (aandeel) in deze onderfelt gij of hij Kier zij ? doutez-vous qu'il ne
neming , it est pour un vingtieme, (pour eye
sort ici?
vingtieme partie) dans cette entreprise.
Twijfelend, b. n. (in de godgeleerdheid en
wijsbegeerte,)sceptique,pyrrhonien,ne.—, Twintigtal, o. vingtaine, nombre de vingt, vs.
eene twijfeling inhoudende , dubitatif, ive. Twintigwerf; zie Twintigmaal.
Een — voegwoord, une conjonction dubi- Twist, m. oneenigheid, gefchil, gekijf, verdeeldheid, enz. discorde, division, difficultative ; bijw. op eene twijfeleude wijze,
Twijfeling, yr. de daad van twijfelen, doute.
Aangenomene —, (in de rekenk.) dubita.
tion. — met vrees, doutance; zie ook Onzekerheid ; fig. Twijfelingen, nuages. De
benevelingen , die het -veritand verblinden, les nuages qui offusquent l'entendement.
De ---, en zijn gelukkig verdwenen, les nu-

ages sont heureusement dissipes.

Twijfelmoedig, b. n. befluiteloos, onzeker,

incertain, e, irresolu, e.

Twijfelmoedigheid , yr. incertitude , irreso-

lution.

Twijfelvol, b. n. vol van twijfelingen, plebs,

e, de doute, d'incertitude.

Twijfelzinnig, b. n. zie Dubbelzinnig.
Twijfelzinnigheid, yr. zie Dubbelzinnigheid.
Twijfelzucht, yr. zie Twijfelarij.
Twijfelzuchtig, b. n. qui crime 4 douter de

tout.

woorden worden eenige met onderfcheid gebezigd. Querelle ontflaat nit ontevredenheid ; noise, uit boosheid , drift ; rixe, nit
grooten toorn; conflict , over de bevoegdheid welke het eene geregt zich boven het
andere toekent; dispute worth gemeenlijk
gezegd van een gesprek tusfchen twee perfonen, die van meening over eene zaak ver•
fchillen, en wanneer dit in bitsheid overgaat zegt men altercation. Contestation
gebruikt men van — tusfchen aanzienlijke
perfonen over een gewigtig of belangrijk
onderwerp, of tusfchen bijzondere perfonen
over eene regterlijke zaak; zoo zijn in het
Ea-

UIT
TW I
Engelsch parlement dikwijls des debats ;
fam. Hij heeft zonder oorzaak of rede , om
eene beuzeling met mij — begonnen, it m'a
fait une querelle d'allemand.
Twistachtig, b. n. twiscgierig, twistziek,
twistzuchtig, querelleux , se, contentieux,
se, chicaneur, se, harsneux , se, chicanier,
ere, taquiti, e, posntilleux , se.
Twistachttghei d , vr. humeur querelleuse
contentieus e ; fig. discordance.
Twistappel,m.. pomme de discorde, f.
Twistbetlechter, twiscbefcheider,, m. gaman
arbitre, accommodeur de querelle.
Twisten, o. w. (ik twistede, heb getwist,)
oneenig zijn, krakeelen, quereller, disputer, contester, titre en dibat; zie ook Betwisten. gedurig, ils disputent perpdtuellement. Over eene rekening —, dezelve betwisten , debattre un compte. Zij
kunnen niet een uur to zamen zijn, zonder
to ils ne peuvent titre une heure ensemble, sans se quereller. Spr. w. Zij — om
eene beuzeling, ils disputent sur la pointe
d'une aiguille, de la chape a Pdvdque.
Twistend, b. n. contestant, e, poldmique. De
—e partijen , ( voor de vierfchaar,) Fes parties contestantes. —e verhandeling , traite
polemique.
Twister, m. krakeler, querelleur, disputeur,
chicaneur, chicanier, tracassier.
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I Twistfier, yr. fuerelleuse, chkanilre, chicaneuse , tracassiere.
Twistgierig; zie Twistachtig.
Twistgierigheid, vr. humour querelleuse ou
contentieuse , taquinerie , envie de quereller.
Twistmaker, m. twistitoker,, boute feu, attisequerelle. —, die gaarne vecht , bretteur.
Twistrede, yr. eene rede of eon gefprek ,
waarin over jets getwist wordt , redetwist ;
bijzonderlijk zoodanig een , als waarin men
aan de hoogefcholen eene geopperde flelling , oefeningshalve, beftrijdr en verdedigt ,
dispute, ! contestation. — over godgeleerde
zaken, controverse.
Twistredenaar, m. disputeur, controversiste,
opponent, argumentant. betweter, arm
gumentateur.
Twistredenen , o. w. disputer.
Twistfcbeider, m. zie Twistbeflechter.
Twistfcheiding, y r. bemiddeling arbitrage,
tn. action d'appaiser une querelle.
Twistfchrift , o. ecrit poldmique. — over een
leeriluk in de godsdienst, controverse, f.
Twistfchrijver, m, dcrivain poldmique.
Twistverwekking, yr. action de faire natio*
des querelles.
Twistvol, b. n. discordant, e.
Twistvuur, o. feu de discorde, m.
Twistziek ; zie Twistachtig.
Twistzoeker s zie Twister, Twistmaker.
Twistzuchtig; zie Twistachtig.

U.
U yr. de 2afte letter van de letterlijst, u, m.
U perf. voornaamw. de derde en vierde naamval van den 2den perfoon gij , zoo in bet
enkelvoud, te, toi, a toi, en in het meervoud, vous, a vows; echter wordt gij en u
als enkelvoud gebezigd, en door vous vertaald, als: Ik zie — mijn vriend, je te , vows,
Jan,
vois mon ami. Dit book behoort
ce livre est a toi, Jean. Mijnheer, ik bedank — voor uwe goedheid, monsieur, je
vous remercie de votre bona. nine lieve
kinderen, zijt gij bij uwen oom geweest?
mes chers enfants, avez-vous dtd chez votre
oncle ? Men zie verder de Spraakkunst.
Uchtend ; zie Ochtend en vervolgens.
Ui,uije , in. een bekend flag van look, mignon.
Rist uijen , une glane, un chapelet d'oignons.
Uijenbed , o. champ d'oignons, m. oignoniere f.
Uijenplant , yr. plante d'oignons.
Uijenreuk, m. odeur d'oignons, f.
Uijenfalade , yr. salade d'oignons.
Uyenfaus , yr. sauce a l'oignon.
Uijenfchil, vr. peau d'oignon.
Uijenfmaak , m. gait d'oignons.
Uijenfoep , yr. soupe a l'oignon.
Uijjenzaad, o. graine d'oignon,
Uijer, m. de melkvaten van zoogende dieren,
pis, m. tetine, f:
Thjerpok yr. 'pustule au pis.
Uijerzweer,, yr. tumeur sur le, ou au, pis.
m. hibou , chat huant , tn. chouette , f.
De groote nacht—, la chevette ou la petite
chouette ; zie Kat—, Nacht—, enz.; fig.
een domoor, een onhandelbaar, niets beduidead mensch, un badaud, benét , sot, nigaud, etc. Spr. w. Elk meent, waant, dat
zijn — een valk is, (elk is met het zijne
ingenomen ,) chacun est prevenu en favour
de ce que lui appartient; it n'y a point de
laides amours. Eenen — vangen, (zeew.)
Vverfiaag vangen, faire chapelle.

Uilenfpiegel, m. guit, (chalk, enz. espiegle.
Uilenvlugt, yr. fig. fchemeravond, crdpuscule
du soir, m. la brunt. In de —, entre chien
et loup.
Uilskop, m. tete de hibou, f.
Uilskuticen , o. uilskop; fig. fam. bendt , sot,
jobin, jocrisse.
Uiltje, o. nachtvlinder, papillon tie unit, m.,
(in de nat. gefch. ,)phalene, rn.; fig. Een
- vangen, (een middagflaapje doen,) dor.
fair apres le diner ; faire la mdridienne.
Uit, voorz. wordt door verfcheidene woordjes in het Fransch uitgedrukt, als door:
hors de, de, du, de la, 4, par, d'entre,
dans , pour, etc. Zie hiervan eenige voorbeelden , — de stad zijn, titre hors de ville.
Hij is — Berlijn, it est de Berlin. Dat is
— het gebruik, c'est hors d'usage. — den
adorn loopen, courir hors d'haleine, aperte
d'haleine. — de mode , hors de mode , — den
weg, hors du chemin. Spr. w. — het oog,
— het hart, (naar mate men iemand weinig
ziet, draagt men hem ook weinig genegenheid toe ,) hors de vue, hors de souvenir;
loin des yeux, loin du coeur. Eenw eeuw
in, de siecle en siècle. Verlies het niet -het oog, ne le perdez pas de vue. Hij heeft
het — al zijne magt gedaan , it Pa fait de
toute sa force. — een adelijk geflacht gefproten , procede, e, provenu, e, d'une fasnille noble. — den hem& , — de aarde, .du
cid , de la terre. Ik zeg het — den grond van
mijn hart , je le dis du fond de mon coeur. Ik
bob het — of met een good oogmerk gedaan,
je l'ai fait el bonne intention. Hij heeft het
ondervinding gedaan , it l'a fait par experience. Men weet het reeds — de- courant , on le sait déjà par la gazette. Hij
deed het uit gierigheid, it le Jot par avarice. — achting voor uwen vader zal ik het
niet zeggen, par estitne, par respect pour
va-
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votre pare, je ne le dirai pas.
heb het
—hooreu zeggen, je Pai par eta dire. Ik ben
bier gekomen liefde voor uwe zuster, je
suns verso ici par amour pour votre soeur.
bet veufter, jetez le par la
Werpt het
enêtre. Ik zeg bet — fcherts, fe le dis par
fraillerie.
Een — uw midden, un d'entre
vows , wie heeft — dit glas gedronken 7
qui a be dans ce verve ? Eet niet — den
lchotel, ne mangez pas dans le plat. Water — eene fontein fcheppen , puiser de
Peau dans une Fontaine. Men moet — vloeijend water fcheppen, it faut puiser au courant de !'eau. Hij heeft het — de boeken
gehaald, it Pa pulse dans les livres. Doe
bet — liefde tot God, om Gods wit, faites
le pour !'amour de Dieu. — gebrek aan
geld , faute d'argent. kracht van , en
vertu de. De maand is — (geeindigd), le
mois est fini. De preek is —, le sermon
est fini. De kerk is —, on sort de Peglise.
Hij heeft zijnen arm nit het lid gevailen ,
it a disloque le bras, deboitd son bras. Het
was mij reeds — het geheugen , je Pavais
deja oublie. (zeew.) — de banken zijn , etre
debanque. — de lijken flaan, deralinguer,
&fencer.
Uitademen, b. w. (ik ademde uit, heb uitgeademd,) met den adem van zich geven,
iterven, expirer, mourir, &ceder. Hij heeft
in mijnen arm den laatflen adem uitgeademd,
(is geflorven,) it a expire, est wort, dans
mon bras. —, o. w. het tegenoverflaande
van inademen, adem van zich geven, respirer; zie Inademen.
Uitademing, vr. expiration, respiration. Stinkende —, halenee.
Uitbaggeren . b. w. (ik baggerde uit, heb
gebaggerd,) curer, debourber. De grachten
zijn uttgebaggerd, les canaux tont cures.
Uitbalien , b. w. (ik baliede nit, heb uirgebalied,) met eene balie nitfcheppen, tirer,
rider avec un baguet, un tonneau , un sceau.
Uitbannen, b. w. (ik bande uit, heb uitgebannen ) in ballingfchap verzenden, bannir,,
exiler, releguer.
Uitbanning, yr. bannissement, exit, tn.
Uitbarnen ; zie Uitbranden.
Uitbarnen , o. w. (ik borst nit, ben uitgeborften ,) uitberfien , uit eenen barst voortkomen , crever; faire explosion. — van eenen
wind, zich plotfeling verheffende, s'ilever,,
Mater; fig. aan hevige aandoening den rutmen teugel vieren. In trauen fondre
en larmes. — in lagchen, dclater de rire,
rire a gorge deployee.
Uitbariling, yr. explosion, eruption. De —
van den berg Vefuvius was groot, !'eruption
du Vesuve fut grande. De — van een oproer, !'explosion d'une rivolte. — door het
vuur veroorzaakr ,(in de fcheik.)fulmination.
Uitbazuinen , b. w. (ik bazuinde nit , heb uitgebazuind), met bazuingefchal aankondigen , trornpeter, publier a ten de trompe.
De vrede weed uitgebazuind, la paix fut
publiie a son de trompe; fig. Op eene luidruchtige wijae bekend maken, divulguer,
ébruiter.
(ik beelde uit, heb uitgeVitbeelden, b.
beeld), reprisenier ; zie Afbeelden.
Uitbeeldingzie Af beelding.
Uitbranden.
Uitbernen;
Uitberflen-; zie Uitbarften.
(ik betaalde nit, heb uitUitbetalen, b.
betaald), Moeller.
Uitbetten , b. w. (ik bettede nit, heb uitgebet), al bettende zuiveren, bassiner, itu-
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ver. Men moet de wonde
fact ituver, bassiner la plaie; zie Betten.
Uitbeuren; zie Uitheffeu.
Uitbidden, b. en o. w. (ik bad uit, heb
gebeden), terminer,, achever,, finir sa priere.
Uitbiechten, b. en o. w. (ik biechtte uit, heb
uitgebiecht,) decharger son coeur, confesser
tout ce que Pon a sur le coeur, se confesser.
Uitbieden, b. w. (ik bood uit, heb uitgeboden ) , ( verouderd ; ) zie Uitdagen Ult.
eifchen.
Uitbijten, b. w. (ik beet nit', heb uitgebee
ten ,) al bijtende van zijnen Hand, verwijderen , casser en mordant, arracher avec les
dents. fitj heeft zich eenen tand , uitgebeten, s'est casse une dent en mordant. o.
w. (met Ztjn,) door het bijbrengen van
fcherp of biitend vocht, van kleur veranderen , mordre , Oter ou enlever par quelque
corrosif. Een fchip
(fcheepsw.) couper
les glaces autour d'un navire.
Uitbijter, m. die gemelig van aard is, die elk
kwal tj k bejegent, bourru.
Uitbikken, b. w. (ik bikte uit, heb uitgebikt,) regratter, racier, De muur is nog
niet uitgebikt, la muraille West pas encore regrattee.
Uitblazen, b. w. (ik blies uit, heb uitgeblazen , ) door gebllas uitblusfchen , iteindre de
son souffle. De kaars soteer, iteindre
la chandelle. Al blazende oncledigen. Een
ei
souffle:- un oeuf. Al blazende aankondigen, trumpeter; zie Uitbazuinett; fig. Iemands levenslicht
dooden, lus leer la
vie, tuer q. q.
fterven. Hij heeft zijne
ziel uiegeblazen, it a rendu l'ame , a expire.
o. w. van verhitte paarden, enz. wanneer zij adem fcheppen, zegt men; dat zij
, respirer, reprendre haleine; en van de
blaasbalgen eens orgels , enz. wanneer ztj
ophouden met blazers, finir ou cesser de
souifier.
Uitblazing yr. action de soiller, souffle ; zie
Gehlaas en Blazen.
Uitbleken, b. w. (ik bleekte uit, heb uitgebleekt ,) door bleken uitdrijven, faire di:paraltre , enlever, en blanchissant. —; o. w.
door bleken gezuiverd worden, se bien
blanchir.
UitblEjffter, yr. celle qui reste , qui tarde,
longtemps dehors.
Uitbltiven, o.
(ik bleef nit , ben uitgebleven ,) buiten 's huis vertoeven , tarder
venir, rester , ne pas venir, demeurer dehors.
Zij is lang uitgebleven, elle a tarde long(in de
temps a venir ou a revenir.
praktijk ,) faire &feet, ne pas comparaitre.
wegblven, niet komen , ophoudeni
Zijne koorts is gisteren uitgebleven, niet
gekomen, la fievre le quitta Kier, cessa
De firaf zal niet
ne Paura pas fait
impunernent, it n'echappera pas a la punition.
weggelaten worden, etre omit, e. Hier
zijn eenige woorden uitgebleven, weggelaten , ici sont omis quelques mots.
Uitblijving, yr. het wegblijven, retardement,
rn.
(in de praktijk,) defaut, m.
Uitblikfemen, b. w. (ik blikfemde nit, heb
uitgeblikfemd,) alt eenen blikfem uitwerpen, lancer (la foudre).
o. w. (ophouden met blikfemen , cesser, finir, d'dclairer.
Uitblinken, o. (ik blonk uit, heb uitgeblonken,) glinfteren, uitglinfleren, briller,
&later,, reluire, resplendir. De deugd blinkt
weer nit , ftraalt meer door, in tegenfpoed,
la vertu reluit plus dans Padversite; fig. nitmunten , exceller, surpasSer, etc.
Uit.

UIT
Uitbloeden, 0. W. (ik bloedde uit, heb uitgebloed,) perdre tout son sang, saigner. Men
moet die wonde laten faut laisser
saigner la plate.
Uitbloeijen, o. w. (ik bloeide nit, heb uitgebloeid,) defleurir,, finir de fleurir.
Uitblusfchen , b. w. (ik bluschte uit , beb uitgebluscht,) uitdooven, eteindre; fig. Den
moed —, decourager. Iemands leven —,
hem dooden, suer q. q. Het vuur der beetoufer ses passions.
geerlijkheid
Uitblusfching, yr. extinction.
Vitboenen , b. w. (ik boende uit, heb uitgeboend,) al boenende zuiveren, nettoyer en
frottant , eter al , ec un frottoir ; fig. lemand
mettre q. q. u la porte.
ter kamer
Uitboetferen, b. w. (ik boetfeerde nit, heb
uitgeboetfeerd,) door boetfering afbeelden,
representer en cire , etc.
Uitboetfering, yr. representation en cire.
Uitboezemen , b. w. (ik boezemde uit, heb
uitgeboezemd ,) uit den boezem voortbren
gen , innige gewaarwordingen der ziel aan
den dag leggen, uiten, exhaler. Zijne gramexhaler sa colere, sa
fchap , zijne fmart
douleur. Zuchten pousser des soupirs.
Zijne liefde , zijn lijden —, (bij dichters,)
soupirer son amour, ses peines.
Uitboezemend, b. n. expansif, ive. Een hart,
dat zijne geheimen of bezwaren gaarne uitboezetut , mededeelt, un coeur expansif.
Uitboezeming, vr. exhalaison, effusion , f
epanchement, m.
Uitboomen , b. w. (ik boomde nit , heb
geboomd ,) al boomende uitwaarts brengen,
sortir (un vaisseau, une barque, etc.)
fauaire
moyen d'un croc , d'une gaffe.
Uitbootfen, b. w. (ik boodle uit, heb uitgebootst,) door nabootfing aanduiden, aftnalen ; zie Afbeelden, Afmalen.
Uitboren, b. w. (ik boorde uit, heb uitgeboord ,) forer, percer,, trouer ou creuser avec
une tariere, avec un taraud. Een kanon
—, forer an canon. Een fchroefgat — ,
tarauder.
Uitborgen, b. w. (ik borgde nit, heb uitgeborgd,) op goed vertrouwen geven , dormer
a credit. Gij borgt al te veel nit, vous donne;
de trop a credit. —, door te veel op goed
vertrouwen te ontvangen, iemand benadeelen. Gij zoudt mij wel te veel , vous
me ruinerez a force de prendre a credit.
Uitborrelen, b. w. (ik borrelde uit, heb
geborreld ,) in den gemeenz. fpreektr. boire, vider en buvant ; zie Borrelen. o.
w. al borrelende te voorfchijn komen, jaillir,, rejaillir, sortir en bouillant.
Uitborreling, yr. rejaillissement; fam. action
de vider.
Uitbortielen, b. w. (ik borrelde nit, heb
geborfleld,) met eenen borftel uitvegen,
brosser, vergeter; fig. lemand —, hem braaf
hekelen. Ik heb hem den mantel uitgeborfteld, je Pai bien reprimands, tance, etc.
Uitbotfeu, b. w. (ik bottle uit, heb uitgebotst,) wegjagen, uitgooijen, chasser,,pousser dehors , expulser.
Uitbottien, o. w. (ik bottede uit, heb uitgebot, ) knoppen van zich geven, boutonner,
bourgeonner, pousser. Die boom begint reeds
nit te botten , cet arbre commence déjà
boutonner , etc. Zie ook Uitfpruiten ; fig.
puisten voortbrengen, te voorfchijn komen,
se raontrer, paraltre.
Uitbotting, yr. gemmation, fbourgeonne.
ment, tn. De — van den wijngaard la
gemmation de la vigne.
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beb
Uitbouwen, b. w. (1k bouwde
gebouwd , ) zijnen bouw naar batten uitfirekken , itendre tin bailment; prolonger une
constructure. Een land —, door te veel te
bebouwen , uitputten, al het vruchtbare
daarvan wegnemen epuiser une terre,
terrein. o. w. zoo lang ben wen , dat
men niet meer kan , finir de batir, de labourer.
Uitbraak, yr. de daad van uitbreken, ontfnapping, evasion (de la prison) fletgeen ergens uitgebroken is; zie Afbraak.
Uitbraakfel, o. hetgeen uitge!yraakt wordt,
overgeving , vomissement, degobillis , m.;
zie Braakfel.
Uitbraden , b. w. (ik braadde nit, heb uitgebraad,) door braden uitdroogen, denuer de
la graisse en retissant, bien rear. Het
vleesch is te veel uitgebraden, la viande
est trop retie; fig. Door braden van waterdeelen ontheffen , tirer en retissant. De
borer —, (zijne gasten treffelijk onthalen,)
ne rien epargner pour bien regaler, traiter
ses convives.
Uitbraken, b. w. (ik braakte nit, heb uitgebraakt,) al brakende uitwerpen , vomir,
rendre , degobiller,, rejeter en vomissant.
Hij braakt alles nit , wat hij gegeten heeft,
it vomit tout ce qu'il a mange. Weder
revomir. Zoodra hi; gegeten heeft, braakt
hij alles weder nit, des qu'il a mange, jibe
revomit. Zijne gal —, (zich van den overloop van gal ontdoen,) decharger sa bile;
fig. De opwellingen van zijne .gramfchap
uiten , decharger sa colere ; vom ir des injures, des invesilves. Spr. w. Long en lever
— , (gemeen) r endre tripes et boyaux.
Uitbraking, vr. action de vomir, f, vomissement , m.
Uitbranden, b. w. (ik brandde nit, heb uitgebrand,) door vuur uitholen , creuser au
moyen du feu. Eenen bijenkorf
flamber
une ruche. Een fink (kanon) (bij de
art.,) flamber une piece. —, door vuur zuiveren , purifier par le feu. Pijpen —, recuire des pipes. Boordfel brdler des gaions ; fig. Uitgebrand zijn , (door geueesmiddelen gezuiverd , ) etre ,p1.:rifie e, par
, des medicaments; etre guers, e, par des
caustiques. o. w. (met Zijn,) Het huis
is uitgebrand, le feu a consume Pinteriefir
de la maison. —, ten einde branden, finir
de brdler. Het vuur laten
laisser
le feu jusqu'a ce qu'il s'eteigne.
Uitbranding, yr. purification par le feu, (in
de fcheik.) deflagration.
Uitbreiden, b. w. (ik breidde nit, heb uitgebreid), nit een doen, iets dat zamen is,
etendre , deployer. De vogels breiden of
fpreiden hunne vlerken uit om te vliegen,
les oiseaux etendent leurs ailes pour voler.
De armen naar iemand uitfleken, om
hem te omarmen, tendre les bras a q. q.
pour Pembrasser. Zich eenen grooteren
ornvang, meer breedte verkrijgen, s'etendre. De boom breidt zich van alle ztjden
nit , l'arbre s'itend de tour elites ; fig. talrijk worden, verfpreiden , s'augmenter, s'itendre , se repandre, mull:Wier,, propager,
tasser, amplifier. Dit nieuws breidt zich nit,
verfpreidt zich, reeds door de ganfche fiad,
cette nouvelle s'etend deft) par toute la Wile.
De ziekte heeft zich ook io her leger uitgebreid, la maladie s'est aussi propagee dans
Parmie , (bij tuinl.) Deze nagelbloem ,
(feringe) heeft ziclt goed uitgebreid, cette
girede a biers tasse. Een man van uitge.
brei-
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breide , groote , kundigheden, tin homme de Uitbromming , yr. action de publier.
grander connaissances. omfchrijven, pa- Uitbromfler, yr. celle qui publie.
raphraser. De pfalmen zijn door verfchei- Uitbrulien, b. w. (ik brulde uit , heb uitge•
dene fchrijvers uitgebreid, omfchreven, les
bruld) , eene gewaarwording al brullende
uiten, exprimer de la douleur, de la fu•
peaumes sont paraphrases par divers auteurs.
reur, etc. en rugissant, en hurlant. o.
Eene daad vergrooten , daarvan grooten
w. ten einde brullen, cesser de rugir, de
ophef maken , vergrooten, agrandir, exahurler.
gerer une action. Eene rede —, er wat
bijvoegen, amplifier une oraison, etc. zie Uitbuidelen ; zie Uitbuilen.
, onder Uitbuigen, b. w. (ik boog uit, heb uitgebo.
verder Verfpreiden , Verbreiden.
gen),, buitenwaarts buigen, courber ouplier
het breijen , wel ilrekken. Dit katoen zal
en, de, dehors.
wel ce coton sera pt ofitable en tricotant.
Uitbreidend, vermeerderend, b. n. amplia- Uitbuijen , o. w. (ik buide nit, heb uitgebuid),
ten
einde buijen, finir, cesser de venter ,
tif, ive.
etc. zie Buijen.
Uitbreider,, m. vergrooter, ampliateur. —
eener redevoering of verhandeling, ampli- Uitbuilen , b. w. (ik builde nit, heb uitgebuild), ten einde builen , van zemelen zuificateur.
veren, bluter; zie Builen.
Ultbreiding, yr. vermeerdering, ampliation.
Uitbulderen, b. w. (ik bulderde uit, heb nit— eener rede, amplification.
gebulderd), al bulderende aankoudigen, anUitbreken , b. w. (ik brak nit, heb uitgebrononcer,, publier au bruit de canon, etc. Het
ken ,) al brekende wegnemen, arracher,
gefchut buldert de overwinning uit , le canon
emporter en brisant. Hij heeft hem eenen
publie la victoire. op eenen bulderenkies uitgebroken , uitgetrokken , it lui a
den Loon uiten , exprimer avec grand bruit,
arrache une grosse dent. De tanden van
d'un ton foudroyant. — o. w. ten einde buldeeene zaag, van eene kam identer une
ren , cesser de faire du bruit, de tempfter.
scie, ten peigne. Al brekende ontledigen ,
rompre Uitbundig, b. n. uitmuntend, excellent, e.
eider en brisant. Een venfter
overdadig, abondant, e, excessif, ive,
tine fenetre. Tijd (aan den drang der
co_pieux ,se, ample; bijw. excelfemment,ambezigheden ontrukken.) Kunt gij niet een
plement, abondamment, excessivement.
uurtie —7 ne pouvez-vous menager, vous
donner, une heure de loisir? o. w. (met zijn) Uitbundigheid , vr. excellence , perfection ,
abondance.
te voorfchijn dringeu. De vlam breekt reeds
van alle kanten uit , le feu prend d cette Uitbundiglijk ; zie Uitbundig , bijw.
Uitbuurt,
vr, hameau voisin,
augstzweet
breekt
'liaison de tons Het
hem uit , it sue d'angoisse, de peur. De oor- Uitcijferen, b. w. (ik cijferde uit, heb nit.
gectjferd) , calculer,, compter, sumuter;
log breekt nit , la guerre s'allume. Uit eene
fig. ontctjferen , ontknoopen, dechsffrer,
gevangenis breken , forcer la prison romdecouvrir.
pre et s'evader. le bommel breekt uit; zie
Uitcijfering,
yr. calcul,
supputation; fig.
Bommel.
d icotiver te:
Uitbreking, yr. eruption, evasion.
m,Uitbrengen , b. w. (ik bragt uit, heb uitge- Uitdaagbrief,
lettre
deft, cartel, m.
bragt), buiten den omtrek van lets brengen, Uitdagen , b. w. (ik daagde uit, heb uitgedaagd), oproepen om ten bepaalden dag te
porter dehors, faire sortir. te voorvoorfchijn te komen , citer, sommer. Tegen
fchijn brengen, mettre au jour. —, uiten,
den bepaalden dag te voorschijn roepen,
produire, exprimer, proferer, dire, -emetenvoyer un cartel a un duel, appeler en duel ,
tre. Aan den dag brengen , ontdekken, deprovoquer
au combat. —, uittarten, defier.
couvrir, rendre public, que, divulguer, etc.
1k daag u nit om dit te doen, je vous defie
Een anker —, (fcheepsw.) mouiller un ande faire cela.
alloncre en cravatte. Een kabeltouw
Uitdager, m. celui qui proy oque au ,combat;
pr un grelin.
qui difie.
deaanbrenger,
verklikker,
m.
Uitbrenger,
Uitdagingsbrief, m. zie Uitdaagbrief,
lateur.
Uitclampen, o. w. (ik dampte nit, heb en ben
Uitbrenging, yr. dilation,
uitgedampt), als damp vervliegen, s'ivapoUitbrengfter, yr. aanbrengfler, verklikfter,
rer, exhaler. Een vocht op een klein vuur
delatrice.
laten
evaporer une liqueur 4 feu lent.
Uitbroeden, uitbroeijen, b. w. (ik broedde,
Vochtigheid door dampen verliezen. Wilt
broeide nit , heb uitgebroed, uitgebroeid,)
gij mijn hemd laten —? voulez-vous faire
door broeding doen uitkomen , couver, faire
evaporer ma chemise ? Het hemd is reeds
&lore. Dat zijn kiekens, die zoo even zijn
uitgedampt , la chemise est déjà evaporie,
uitgebroeid, nit den dop gekomen , ce sont
chauffee. De aarde dampt nit , la terre exdes poussins qui viennent d'eclore. Tuinhale; zie Uitwafemen, (bij fcheik.) vaporivruchten , planten, enz. op eene door kunst
ser.. Ten einde dampen. De kolen hebben
verwarmde plaats aankweeken en doen uitkouitgedampt, les charbons out cesse de vapomen, faire germer ou pousser dans une couche
rer, de futner.
ou par une chaleur
Uitbroeding, nitbroeijing, yr. action de cou- Uitdamping, yr. het uitdampen , evaporation,
ver, action de faire eclore, de germer, de
vaporation , vaporisation, exhalamon; zie
Uitwafeming.
pousser dans une couche, etc.
Ultbroedfel, o. couvie, f: fig. Gebroedfel, Uitdeelen, b. w. (ik deelde uit, heb uitgedeeld),
verdeelen, distribuer, departir,
engeance, f.
pat tir , partager entre plusieurs. Men heefc
Tjitbrommen , b. w. (ik bromide uit, heb uitden butt onder de foldaten uitgedeeld, vergebromd), al brommende of fnoevende verdeeld, on a distribue le butt,: aux soldats.
kondigen , publier avec emphase, avec bien
Zijn broeder heeft twee duizend gulden nadu bruit. o. w. ophouden met brommen,
gelaten, om ze onder de armen uit te deeknorren , cesser de gronder, de grommeler.
len , te verdeelen. son frare a laisse deux
Vitbrommer,
celui qui publie avec bruit,
mille Prins pour les dipartir aux pauyres.
avec emphase.
Hij
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jij deelde de kerfen uit, verdeelde ze, Uitdonderen , onp. w. (het donderde uit,

onder zijne kinderen, it repartissait les cerises entre ses enfants; zie Verdeelen. Weder —, redistribuer. Het geld komt in de
fchatkist, en worth weder uitgedeeld aan, Pargent entre dans le trisor,, et it est redistribud
aux —. De facramenten administrer les
sacrements.
Uitdeelend, b. n. distributif, ive.
Uicdeeler, in. verdeeler,, distributeur, dispensateur. — die omflaat, repartiteur. —
van oorvegen, souffleteur.
Uitdeeling , yr. distribution , dispensation,
reparation. — der heilige facramenten, adinanistration des saints sacrements, weder —,
redistribution. (bij regtsg.) De — der akten van een regcsgeding aan eenen anderen
berigter, wanneer de eerste dood of gewraakt
mogt zijn, redistribution.
Uitdeelfter, yr. distributrice, dispensatrice.
Uitdelgen, b. w. (ik delgde nit heb uitgedelgd), verdelgen , vernielen , *uitroeijen ,
uitwisfchen, enz. exterminer, extirper, detruire, andantir, deraciner, effacer.
exterminateur, destructeur.
Ultdelger,
Uitdelging , yr. extermination, extirpation,
destruction, f. andantissement, tn.
Uitdelven, b. w. (ik dolf uit , heb uitgedolven), delvende ontledigen, deterrer, vider
opdelven, opgraven, deen creusant.
terrer, exhumer.
Uitdenken, b. n. (ik dacht uit, heb uitge.
dacht ,) al denkende uitvinden, iets nieuws
bedenken, verziunen, imaginer, inventer,
controuver. Men kan niets wonderbaarlijker
bedenken, on ne pent rien imaginer de
plus surprenant. Wie heeft die leugens uitgedacht, verzonnen ? qui a controuve, forge, ces mensonges?
Uitdienen , b. w. (ik diende uit , heb uitgediend), ten einde dienen , finir,, terminer,
achever son temps de service ou d'apprentissage. o. w. zoo lang dienen als noodig
is, of tot dat men verftooten , of wezenlijk
nutteloos is geworden. Heeft hij nog niet
uitgediend ? n9 a-t-il pas encore fins 'son temps
de service. Mijn kleed heeft uitgediend,
tnon habit a fait son temps de service. Een
uitgediende krijgsman, foldaat , un veteran,
un invalide.
Uitdiepen, b. w. (ik diepte uit, heb uitgediept) approfondir,, curer.
Uitdieping, yr. approfondissement, tn. Het
uitdiepen met de fpade voor de voren door
den ploeg gemaakt, (bij akkerl.) royolement ,
tn. — van eene haven, enrage d'un port, m.
Uitdijen, 0. w. ( ik dijde nit, ben uitgedud), uitzetten, zwellen , s'enfler, renfler,
s'etendte, devenir plus gros et grand.
Uitdijing, yr. uitzetting, expansion.
Uttdoen, b. w. (ik deed nit, heb uitgedaan),
uittrekken , ontdoen , ontkleeden , titer,
quitter. Doe uwe fchoenen en koufen nit,
Otez vos souliers et vos bas, ddchaussez-vows,
, uitwisfchen , effacer; — doorhalen ,
doorfchrappen , ( met eene pen , enz.) rayer,
bi er. Doe deze fchuld uit in uw bock,
e acez, rayez cette dette dans votre livre,
dechargez votre livre de cette dette. Dat
doet niets nit, (geeft niets te kennen ,) cola
ne fait rien, ne vent rien dire. —, uitblusfchen , uitblazen , eteindt e , souffler ; zie Uitblazen. De verw nit iets doen , ontkleuren,
dter des
diteindre, decolorer. Vlakken
didoubler.
taches, detacher. De voering
Uitdompen, b. w. (ik dompte nit , heb
gedomP t )) iteindrO avec un iteignoir.

heeft uitgedonderd), cesser de tanner. Het
zal wel haast hebben uitgedonderd, la tennerre aura bientdt cesse; b. w. remand de
deur —, (gemeen) deter q. q. hors de la
porte.
Uitdooven, b. en o. (ik doofde nit , heb
uitgedoofd), eteindre, etouffer. Uitgedoof.
de turven, des tourbes iteintes. Het vuur
fchijnt nit te dooven , le ifeu paraft s'eteindre.
Uitdooving, vr. extinction. — der item,
aphonie.
Uitdoppen,
w. (ik dopte uit, heb uitgedopt,) ecosser; fig. Booneu
pellen,
derober des fives.
Uitdorfchen, b. w. (ik dorschte uit, heb uitgedorscht,) battre le He, eg.r.ener.
Uitdosfen, b. w. (ik dostemt, heb uitge.
dost, ) met kleeding uitrusten, iquiper,
habiller, rear, nipper.
Uitdosfing , yr. equspement, on.
Uitdouwen, b. w. (ik douwde nit, heb uitgedouwd,) uitduwen, pousser dehors.
Uitdraagiter, yr. vrouw, die gebruikte kleederen , huisraad, enz. koopt en weder verkoopt , revendeuse, fripare.
Uitdraaijen, b. w. (ik draaide nit, heb uitge.
draaid,) al draaijende ergeus buiten brengen , losdraaijen, faire sortir une chose ea
tournant ; detortiller; fig. Zich ergens —,
savoir se tirer d'affaire. o. w. Out
Zijn ,) Op niets —; zie Uitloopen , in de
laatfte beteekenis.
Uitdraaijing, vr. action de faire sortir, d'at,
rather, en tournant.
Uitdragen, b. w. (ik droeg uit, heb uitge.
dragen ,) naar buiten dragen, porter dehorsi
fig. Uitbrengen, verklappen, rapporter, dovulguer. o. w. ophouden met dragen,
als Deze boom heeft uitgedragen , zal geene
vrucht meer voortbrengen, cot arbre a cone
de porter du fruit , ne porteraplus des fruits.
Uitdrager, m. remand, die allerhande gebruikte huisraad , kleederen , enz. koopt en weder
verkoopt, revendeur, fripier.
Uitdragerij , yr. fripene.
Uitdraging, yr. action de porter dehors; fig.
divulgation.
Uitdraven, o. (ik draafde nit, heb en boa
uitgedraafd ,). met Zijn, op een dravend
paard naar buiten rijden, sortir a cheval era
trottant on au trot; en met Hebben, zoo
lang draven , dat het onnoodig of onmogelijk
worth, finir,, cesser de trotter ; fig. Op eenen
buitenfporigen toon ergens over uitweiden,
parlor avec emphase.
Ultdrenken, b. w. (ik drenkte nit, heb uitgedrenkt ,) zie Uitblusfchen.
Uitdrijven, b. w. (ik dreef nit, heb uitgedreven ,) chasser, faire sortir. Eenen knecht
— , wegjagen, chasser un domestique. Drijf
de koeijen nit naar de weide, faites sortir
les yachts an pre. —, (in de geneesk.)
expulser, faire evacuer. Een gefchikt
del, om de kwade vochten nit het ligchaanz
te verdrijven, un remede propre d expulser
les mauvaises humeurs du corps. —, door
drijfwerk afbeeiden, ciseler, bosseler. Ban.
ten —, (fcheepsw.) refisuler des chevilles.
Uitdrijvend, b. n. (in de geneesk.) expulsif,
afzettend geneesmiddel,
ive. Een
remede expulstf. Zweet zweet verwekkend middel, remede sudorifique on diaphoHague.
Uitdrijver, , celui qui chasser quifaitsortir.
Uitdrijving, vr., action de faire sortir; expulsion; evacuation , ejection.
Eeee
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sent pas bien itnprimees. Wel uitgedrukt
Vitaringen, b. en o. w. (ik drong nit , heb
(bij fchild. en beeldh.) ressenti, e. Wel
en ben uitgedrongen ,) naar buiten dringen;
uitgedrukte, (flerk voor het oog komende,)
fig. Ietnand van zijne waardigheid of ambt
leden, des membres bien ressentis. De wel
door geweld of list, enz. ontrooven , pousuitgedrukte, duidelijk voor het oog valser, mettee q. q. dehors, chasser; zie ook
lende fpieren toonen de kracht, fterkte aan
Doordringen.
in eene gefchilderde figuur, les nerfl bien
Uitdriniten, b. w. ( ik dronk nit, heb uitressentis marquent la vigueur dans une fi.
gedronken, ) al drinkende ledigen, vider
gure peinte.
een
en buyant; boire tout. Een glee
boordevolletje — 5 op eons boire un Uttdrukkend, b. n. verklarend, enonciatif, ive.
rouge bord, une rasade, d'un coup. In eenen Uitcirukking, yr. expression , action d'exprimer , enonciation, representation, locution,
teug , door de keel jagen, :abler un verre
de via.
f terme, no. etc. Die — is geen fransch,
cette expression nest pas franpaise.' Eene
Uitdroogen, b. en o. w. (ik droogde nit , heb
lage , gemeene , une locution basso , une
uitgedroogd), door uittrekken, van fappen
platitude. Het is eene — der fpritakkunst,
droogen, door uitdamping droog worden
c'est un terme de grammaire. Uitdrukkinsicker, dessecher, tarir. De zon heeft het
gen waardoor men van eene zaak voorloopig
houtwerk uitgedroogd, le toleil a ache le
gewag maakt, terms enonciatifs. — van
Bois. De groote zonnehitte droogt de aarfip, pressement,
—; zie ook Spreek.
de nit, le grand hdle desseche la terre. De
wijze.
groote droogte, heeft deze fontein geheel
Uitdrukfel,
o.
pressis,
tn.
grande
secheresse
nit- of opgedroogd , la
Mari cette fontaine; (bij akkerl.) se seller. Uitduiden, b. w. (ik duidde heb uitgeduid), door aanwijzing van bijzondere ken.
Deze grond begint nit te droogen, hard te
merken bekend maken, aanduicien, befehrij:
worden , ce terrain commence a se seller.
ven, tnontrer, expliquer, indiquer, dicrsEen uitgedroogd, geborften, bekaaid fchip ,
re, faire connattre, interpreter.
fin vaisseau ebaroui. Ook worth gezegd van
iemand wiens nering yerloopt, dat hij nit- Uitduiding, yr. verklaring, explication, description, explication, interpretation.
droogt, ses afaires sent en mauvais etat.
Een uitgedroogd, uitgeteerd man, an horn- Uitdunnen, b. w. (ik dunde nit, heb uitgedund), eclaircir.
me desseche.
Ultdroogend, b. n. opdroogend, dessicatif, Uitdunning, vr. action d'eclaircir.
Uitdanfel, 0. ce quo Pon a arrache en éclair.
ive; zie Opdroogen.
cissant.
Uitdrcioging , yr. dessichement, tarisement ,
(ik dourde nit , heb uitge.
vermagering , atrophie. (bij fcheik.) Uitduren , o.
duurd), ten einde duren , durer jusqu'a
exskation, desication. De — van een gewas ,
la 31n.
Pexsication d'un vegetal; zie Opdrooging.
Uitduwen ; zie Uitdouwen.
Uitdroomen i o. w. (ik droomde nit, heb
Uitdweilen , b. w. (ik dweilde nit, heb
gedroomd) , cesser de river.
gedweild ,) essuyer, nettoyer avec un tor.
Vitclruipen, o. w. (1k droop uit, ben uitgechon , (op fchepen) avec un faubert un gore:.
dropen,) ergens druipende uitvallen, degoutter, tomber goute 4 goute , egoutter. Uiteen , bijw. hors Pun de Pautre. —gaan,
doen fcheiden, separer.
faire egoutter
Geftremd6 melk laten
cailler; fig. Hij druipt nit zijne klee- Uiteenloopen, o. w. n'itre pas d'accord. Het
van twee lijnen, (in de meetk.) diver—
devient
deren , (hij words zeer mager,) it
gence, f.
fort maigre.
Uiteggen , b. w. (ik egde uit, heb uitgaga),
Uitdruiping, yr. lekking, degouttement, m.
retirer, iter avec la herse, faire sortir en
Uitdrukkelsjk, b. n. naanwkeurig, joist, exhersant.
pre:, esse, précis, e. exprimable, formel ,
le, determine, e. Hij heeft rnij uitdrukke- Uiteinde o. het uiterile einde van een ding,
fin, extrimite, pointe , f. bout, In. De af.
lijken last gegeven om het te doen, , m'a
loop van iets, fin, issue, f — van iemand,
donne la commission expresse de le faire;
flood, fin, inert, f dices, m.
bijw. expressement, formellement, precisetnent. De wet verbiedt , het —, la loi le Iiiteifchen; zie Uitdagen, enz.
Uiten , b. w. (ik uitte , heb geuit), van clenkdefend formellement.
beelden ,gewaarwordingen , enz. gefproUitdrukkelijkheid, yr. precision.
ken , voortbrengen , exprimer, emettre,
Uitdrukken, b. w. (ik drukte uit, heb nitgeproduire,
profirer. Zich zijne denk.
drukt), al drukkende ergens uitbrengen ,
beelden , gewaarwordingen, enz. aan andeontledigen, presser , faire sortir en pressant,
ren mededeelen, zichverklaren, s'expt moor,
exprimer, epreindre. Eene fpons —, presse prononcer.
ser une eponge. Kruiden , citroenen —,
epreindre des herbe5, des citrons. Het fap Uiteren , b. w. (ik uiterde, heb geuiterd),
van buiten overnaaijen, dat van binnen geeener plant —, exprimer le sac d'une plannaaid is, (bij kleerm.) coudre en dehors.
te ; Ale TJitperfen. afbeelden, voorfiellen, te kennen geven, exprimer, represen- Uiterlijk, b. n. al wat men buiten aan lets
vindt , uitwendig , exterieur , e, ever.
ter,, enoncer, emettre. Dat is naar het
ne, extrinseque. De —e of uitwendige
leven uitgedrukt afgebeeld, cola est repregedaante eener zaak, la forme , la figuik
kan
geene
woorden
sents au nature/.
re exterieure d'une chose. —e ziekte, ma.
genoeg vinden, om mijne dankbaarheid uit
ladle extrinshque. Deze zijn de —e oor.
te drukken, je ne saurais trouver des terzaken
der ziekten, ce sort les causes exter.
ms asset forts pour exprimer rna reconnaisnes de la maladie; bijw. exterrieurement ,
sance: Deze punten zijn duidelijk in het
a Pexterieur. — 5 ten laatfte. Hij komt
verdrag uitgedrukt, ces points sent clairement
morgeu of — overmorgen, it vient demain
s'exprienoncesians le contrat. Zich
ou au plus tard aprês domain.
s'enoncer. Naar behooren , behoorlijk
drukken, wel bien exprimer. Deze let- Uiterlijke, o. worth gebrnikt voor het nitwendig y oorkomen, eitirieur, dehors, m.
ers zijn niet wel uitgedrukt, ces lettres tie
aita.
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4.pparence , f. Dit meisje heeft een fchoon —
of voorkomen, cette fille a un bel exteriear. Men met niet naar het — oordeelen,
ne faut pas juger par les dehors , par les apparences.
apparence,
Uiterlijkheid, yr. exterieur,
exteriorite, f. dehors ,
Uitermate ,.btjw. extrémement, excessivement ,
outre enesule, tres.
Uiterfte, b. n. afgelegendfte, le plus eloigni
la plus eloignie. Otis huis is het — , afgelegendfie , notre maison est la plus eloignie.
grootite, extreme. Hij leeft in eene
— ellende, it vit dans une extreme misere.
laatfle, dernier,, ere, final , e. Hij
beeft zijnen —n, laatften wil, (ztjn testament) reeds gemaakt, it a deja fait sa der-,
niere volontó , son testament. 'De — pogingen nog aanwenden, faire encore les derniers efforts. Tot het — gebragt zijn,
(geenen raad weer we gen.) etre a col.
Uiterfle, o. levenseinde, fin , ex tremite, f. Hij
lig t op zijn —, it est l'extrómite , aux abois,
l'agonm. Het —, hagcheltikfte ondernenemen , doorflaan, faire ses derniers , tons
ses efforts , tenter l'impossible. —, het afgelegendfle , bout, tn. extremite , f. Aan
het — ' der garde, au bout de la terse ; bijw.
(bij regtsg.) in de laatite
In, op het
oogenblikken , extrernis. ten , au plus
haut de re ou point. Tot het —, op leven
en dood, (als een gevecht,) (un combat, )
a outranche. Dit paard loopt ten — hard,
ce cheval court exttémement vase.
Uiterfle wil maker, m. tessateur.
Uiterfte wil maakfler, yr. testatrice.
Uiterwaard, m. terre entre tine digue et la
riviere,
Uiteten, b. w. (ik at nit , heb uitgegeten,)
al etende ledigen , vider en mangeant.
etende uitholen of doorboren, creuser.
ronger. De muizen hebben dat brood uitgegeten , uitgeknabbeld, les souris ont rouge
ce pain. De roest eet het ijzer nit , verteert het, la rouille rouge le fer. , al
etende verarmen , appauvrir q. q. ; le ruiner
a force de manger a ses &pens.
Uiteter,, m. celui qui , vide en mangeant, etc.
Zie Uiteten.
Uitetteren, o. w. (ik etterde uit, heb uitgeetterd ,) door ettering gezuiverd worden,
se purifier par la suppuration.
Uitfeilen; zie Uitdwellem
Uitfluiten, b. w. (ik foot uit, heb uitgeflo•
ten,) huer. Het fink werd in den
fchouwburg nitgefloten , la piece fat siffide
dans la comedic. Men Hoot den flecuten
tooneelfpeler nit, on bun le mauvais acteur.
Uitfluiter, m. siificur.
Uitflniting, yr. st Element, sifflet, m. ;
uitjouwing, hide.
Uitgaaf, vr. uitgave, uitgift (van geld), depease, raise. De — voor eten en drinken
groot, la &pense de la bouche est grande.
Een — boek, un livre de depose. lle ontvangst en —, la recette et la mice. De ge
heele — belOopt clriehonderd tien gulden,'
toute la raise, depense, monte a trois cent
dix florins. —, druk van eenig werk, edition.
Dit is de derde — van mijne fpraakkunst ,
c'est la troisieme edition de ma grammaire.
Uitgaan, o. w. (1k ging nit, ben uitgegaan,)
van huis gaan, enz. , sortir. Mijnheer is
uitgegaan, monsieur est sorti. Ik ga heden
niet weer nit, je ne sons plus aujourd'hui.
Mijne zuster is joist uitgegaan, ma scour
vier?: do sortir, ne fait que de sortie. De
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kerk, de fchool gaat uit, on sort de Piglise,
ressortir.
, buiten
de Pecole. Weder
's lands vervoerd worden, etre exporte
transporte , e; zie Vervoeren in dezen sin.
Oat zijn uitgaande goederen, ce sont des
marchandises qui s'exportent. Uitgaande reg,
ten , (belastingen op uitgaande goederen ,)
—, nitgebluscht
des droits de sortie, en.
worden, dteindre. Het your gaat nit, le
eu
s'eteint.
—,
uitgewischt
worden, effaf
cer. De vlakken gaan er niet nit , les taches
ne s'effacent pas. — , ten einde loopen
eindigen, finir, cesser, se terminer. Oat
woord gaat nit op eene t, ce mot se termitic
en t. — als een eindje kaars, (na'veel beweging , van lieverlede in ilaap vallen of
ophouden met dat men begonnen had,)s'endormir apres beaucoup de mouvement; cesser
ce qu'on a commence. Op iets (zich ter
behalimg van iets op weg begeven.) Zij gingen op buit nit , ils allérent butiner.
Uitgalmen, b. w. (1k galmde nit , heb uitgegalnid ,) faire retentir.
Uitgalming, vr. retentissement, m.
Uitgang, m. het uitgaan, sortie, f: sortir, m.
De — der kinderen Israels nit Egypte, la
sortie du peuple d'Israel de l'Egypte.
plaats waardoor men uitgaat, issue, sortie,
ouverture, f. Mijn huis heeft twee uitgangen in dit itraatje, ma maison a deuxissues,
sorties , en cette ruelle. De — van den H.
Geest, remanation du Saint Esprit. — van
eeu woord, terminaison, desinence, f. De
eerfte
(kerkgang) eener kraamvrpuw,
revailles , f:
Verborgene —, (bij bouwk.)
in eene kamer, enz., degagement,- on. —
nit enge wegen , debouchi. , afloop van
jets, fin, f: succes, denouement, evenement.
Het water eenen — geven, donner une decharge a Peau.
einde , fin, f: Bij den
— der maand, a la fin du mois.
Uitgave ; zie Uitgaaf.
Uitgebeden, verl. dw. van Uitbidden.
Uirgebeten,
— — Uitbijten.
Uitgebleven ,
— Uitbltiven.
Uitgeblonken, — — Uitblinken.
Uitgebogen, —
— Uitbuigen.
Uitgeborften,
— — Uttberiten.
Uttgebragt, —
Uitbrengen.
Uttgebretd, b. n. wijd van oravang , nitgeflrekt, Otendu e, vaste, volumineux, se.
wijdloopig , langdradig, ample ,prolixe;
diffus, e. Eene --e redevoering, un discours
ample. Zijne aanfpraak, redevoering, was
te te wijdloopig, sa harangue ltait trop
prolixe. Een —e fbjl, in style diff'us.
Uitgebreidheid, yr. etendue, dimension, prolixite.
Uitgebroken, yeti. dw. van Uitbreken.
Uitgedaan ,
Uitdoen.
Uitgedacht , — — Uitdeuken.
Uitgedegen,
— Uitdijgen.
Uitgedolven, — —
Ultdelven.
Uitgedreven,
-- Uitdrijven.
Uitgedrongen, — — Uitdringen.
Uitgedronken, — — Uitdrinken.
Uitgedropen ,
Uitdruipen.
Uitgeeffter, yr. die een gefchrift, bock, enz.
uitgeeft, cello qui publie un livre, etc.
Uitgeefelen, b. w.
geefelde nit, heb
gegeesfeld,) chasser de la ville, etc. A coup:
de 'inlet.
Uitgegeten, verl. dw. van Uiteten.
Uitgegleden, —
— Uitglijden.
Uitgegoten , — Uitgieten.
Uitgegrepen,
Uitgrijpen.
Uitgehad,
Uithebbeu.
Eeee 2
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Uitgehefchen , venl. dw. van Uithijfchen.
Uitgeheven, _
Uitheffen.
Uitgeholpen, _
Uithelpen.
Uitgehongerd, b. n.
e, extinue e,
de faim.
Uitgekeken, yen'. dw. van Uitkijken.
Uitgeklornmen, — — Uttklimmen.
Uitgeklonken, — Uitklinken.
Uitgekriepen, — — Uitknijpen.
Uitgekocht, — — Uitkoopen.
Uitgekonnen, — — Uitkunnen.
Uitgekoren, uitverkoren , yeti. dw. van Uitkiezen.
Uitgekorven, veri. dw. van Uitkerven.
itgekozen,
Uitkiezen.
—
Uitgekregen,
Uitkrijgen.
Uitgekreten , — — Uitkri.jten.
Uitgekropen
_
,
Uitkruipen.
Uitgelaten,
Uitlaten.
—
Uitgelaten, b. n. buitenfporig, dartel, extravagant, e, (excessif, ive,) joyeux, euse.
bijw. el Pexces. Hij is — van blijdfchap, al est ray!, transports de joie. —,
losbandig, woest, dissolu, e, deborde , e,
immodere , e, petulant, e, effrene, e. —,
bijw. d'une maniere extravagante; extravagamment; pitulamment.
Uitgelatenheid, yr. buitenfporigheid, losbandigheid, extravagance, petulance, dissolution, licence, f.
debauche, m.
groote blijdfchap, transport de joie, tn.
Uitgeleefd, b. n. fort vieux, vieille , vieilli,
flokoud
e , decrepite , e, casse, e. Een
man , un homme decrepit; zie Uitleven.
Uitgeleerd, b. n. zeer ervaren, bedreven, fort
tnstruit, e, biers verse, e, dam q. ch. tres
savant, e, acheve, e, ses etudes; fig. Met
iets — zijn, (niet meer weten wat men doen
zal,) ne plus savoir a quoi s'en tenir; etre
au bout de son laths.
Uitgelegd en Uitgeleid ; zie Uitleggen.
Uitgeleide, o. de daad van uitleiden, worse,
conduite, f: Hij heeft zijnen broeder —
gedaan tot aan de poort , a/ a reconduit son
frere jusqu'a la porte; zie ook Geleide.
Uitgelezen, b. n. voortreffelijk, exquis, e,
excellent, e, d'elite.
voortreffelijke
wijn , du yin exquis, excellent. Het was
altemaal
uitgezocht yolk , keurbenden,
c'etaient toes gens d'ilite; zie Uitlezen.
Uitgelezenheid, yr. excellence, elite, choix.
Uitgemaakt, b. n. ontwijfelbaar, beflist ,
cads, e, indubitable, acheve, e; . zie Mtwaken:
Uitgemergeld, b. n. uitgeput, krachteloos,
uttgemergd, epuise, e, enerve, e, use, e
Zijne losbandigheden hebben hem —, ontzenuwd , ses debauches Pont enerve, Pont
heeft een
mager, verzwakt
gezigt, al a le visage extenue.
Uitgemolken, verl. dw. van Uitmelken.
Uitgenepen, ,verl. dw. van Uitnijpen.
Uitgenomen, — Uitnemen.
Uitgenomen, bijw. en voorz. behalve, uitgezonderd, excepts, 4 la reserve , d l'excep.
Lion de, hormts, hors. —, (veroud.) fors.
Zij fiemden er alien in toe, behalve hij, ils
y consentirent tous, excepts
Hij heeft
al zijne goederen verkocht, zijn huis,
at a vendu tons ses biens a l'exception de sa
»whom Hij heeft hem overal gezocht —
bij u, it l'a cherche partout hors chez vous ;
Behalve , Uitgezonderd.
Uitgeplozen, verl. dw. van Uitpluizen.
—
Uitripen.
Uitgereden,
Uitgereten,
— — Uitrijten.
— Uitrijzen.
Uitgerezeu,

U1r
Uitgernst, b. n. equipe, e, armi, e. Een
— fchip, un vaisseau equipé ; zie Uitrusten.
Uttgefchenen, verl. dw. van Uitfchijnen.
Uitgefcholden, — — .. Uthittffcchheelndkeenn..
Uitgefchonken, —,
Uitgefchoten,
— — — Uitfchieten.
Uitgefchoven ,
— — --Uitfchuiven.
Uitgefchreven. — — — Uitfchrijven.
Uitgeflagen,
— — — Uttflaan.
Uttgeflepen,
— — \— Uitflijpen.
Uitgefleten,
— — —.Uitflijten.
—
Uitgeflopen,
— — Uitfiuipen.
—
U itgefloten ,
— — Uitfluiten.
Uitgefmeten,
— — — Uitfmijten.
Uitgefmolten,
— — --Uitfmelten.
Uitgefnoven,
— — --Uitfituiten.
Uitgefpogen,
—
Uirfpugen .
Uttgefponnen ,
--—— —
— Uttfpinnen.
Uitgefpoten
,
— — — Uitfpuiten.
Uitgefproken ,
— — — Uitfpreken.
Uitgefprongen, — — — Uitfpringen.
Uitgefproten,
— — — Uitfpruiten.
Uitgefloken,
- — —
— — ___ Uitkerven.
Uitgefloven,
-- --— Uttituiven.
Uitgeflreden,
--— — Uitftrijden.
Uirtreken,
— — Uttftrijken.
Uit eftrekt, b. n, ver reikende, etendu, e,
va te, prolixe ; zie Wijdloopig en Uitkreen
uifttgreeifik
.theid, yr. uitgebreidheid, &endue,
extension, dimension en longueur. Hij kent
de —, den omvang zijner landgoederen niet,
it ne connait, ne salt pas Petendue de ses
terres. De — van een ligchaam in de lengte , Pextension d'un corps en longueur. —
van een regtsgebied, finage, m. Giroote—,
vastitude.
Uitgeftudeerd, b. n. qui a acheve ses etudes.
Uitgetakt, b. n. (in de kruidk.) getand, —
blad , feuille drodee , lacinide.
Uitgeteerd, b. n. vermagerd, uitgedroogd,
amaigri , e, extenue ,e , exdtique, atrophie ,
e; fig. &fait, 0.
Uitgetogen , b. n. als: Hij kwam binnen met
—, blooten , degen in de hand , it extra
Pipee nue a la main.
Uitgeven, b. w. (ik gafuit , heb uitgegeven ,)
in andere harden geven, depenser, donner,
debourser. Ik heb al mijn klein geld uitge..
geven, as dipense toute ma monnaie. —,
in druk geven, mettre a four, publier, rendre public, distribuer, emettre. De brieyen zijn nog niet uitgegeven, les lettres ne
sent pas encore distribudes. Mijn woordenboek is uitgegeven, mon dictionnaire est mis
au jour, est publid. Het parool —, donner
le mot. Asifignaten—, emettre des assignats.
lets ergens voor —, het daarvoor flijten,
houden, donner q. ch. pour. Zich — voor,
se faire , vouloir passer pour, se donner pour,
se dire. Hij geeft zich voor eenen geneesheer nit, al se fait, it vent passer pour an
medecin.
Uitgever, in. van een boek , editeur.
Uitgevloden, vent. dw. van.Uitvlieden.
Uitgevlogen, — — — Uitvliegen.
Uitgevloten, — — Uitvluiten.
Uttgevochten, — — -'--- Uitvechten.
Uitgevonden , — — — Uitvinden.
Uitgevroren en Uitgevrozen, verl. dw. van Uitig
vriezen.
Uitgeweest, verl. dw. van Uitzijn.
Uirgewekene, rn. en yr. émigré, e; zie Ult.
wijken.
Uitgewerkt, b. n. travaille, e, avec suits.
Uitgewezeu , b. n. beflist, dicinf, ive.
Igt,
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Uitgewogen,
croftre,fiousser dehors. Ten einde groeijen,
vett dw. van Uitwegen.
Uitgewonden,
cesser, flair de croftre.
— Uitwinnen.
Uitgewonnen,
Uitgroeifel , 0. excroissance , surcroissance,
— Uitwinnen.
Uitgeworpen,
Bosse; zie Uitwas.
— Uitwerpen.
Uitgroeven, b. w. (ik groefde uit , heb nitUitgewreven ,
- — — Uitwrijven.
gegroefd ,) canneler, strier. Een uitgeUitgewrongen, - — — Uitwringen.
groefde zuil, note colonne stride.
- — — Uitzijgen.
Uitgezegen,
Uitgulpen , b. w, (ik gulpte uit, heb uitgeUitgezeid , — — Uitzeggen.
gulpt
,) met gulpen drinkende of gietende
Uitzoeken;
zie
Uitgezocht,
ledigen, yider d grand: traits , etc.
Uitgelezen in dezen
- zin.
Uithaaltafel, vr. tabled allonger en coullisses,
yeti. dw. van Uitzieden.
Uitgezoden,
rallonger, table qui se tire par les deux
Uitzuigen.
— —
bouts.
Uitzenden.
U ji t g e zOgnd enen,
Uithaken , b. w. (ik haakte uit, heb uitgeUitgezondene, tn. zendeling , imissaire.
haakt ,) afhaken, digrafer,, dicrocher.
Uitgezonderd , bijw. en voorz. zie UitgeUithakken , b. w. (ik hakte uit, heb uitgehakt),
nomen.
door hakken wegnemetv, enlever, our en
Uitgezongen ,
verl. dw. van Uitzingen.
mouchehachant, dicouper. Eene ftof
— — Uitzuipen.
Uitgezopen,
ter tine itoffe. Door hakken uithollen ,
— Uitzwellen.
—
Uitgezwollqn ,
creuser en hachant. Uitgehakt; zie UitUitgezwommen, — — Uitzwemmen.
getakt.
Uitgieten, b. w. (ik goot uit, heb uitgegoten), al gietende ergens uitbrengen, ver- Utthakking, vr. action de hacher, de couper.
ser. Giet het water uit, dat in den emmer Uithakfel. o. ce quo Pon ete en hachant, en.
hachutie, f.
is, versez Peau qui est dans le sceau. Al
gietende ledigen, vider en versant. Giet Uithalen, b. w. (ik haalde uit, heb uitgehaald ,) rekken , uitrekken, itendre. De vr).
de kom uit, videz la jatte. —, door ingiegels rekken, fpreiden, halen hunne vlerken
ting van iets vloeibaar uitblusfchen, iteinnit om te vliegen, les oiseaux diendent leurs
dre en jetant de Peau, etc. dessus; zie Uitailes pour voter. — van een gefprek over
florten ; fig. Zijnen toorn op iemand
eenig underwerp, amplifier. —, voordeel
&charger sa bile on sa colire sur q. q. Uitaanbrengen, apporter, donner du firofit. Dat
gegoten, ripandu, e.
haalt niets uit, cola n'apporte, donne point
Uitgieting, yr. effusion, f. ipanchement, en.
de profit. Dat haalt mij veel uit, cela m'iUitgift; zie Uitgaaf.
pargne beacoup do &pease, de paint. —,
Uitgijpen; zie Uitgorden.
ledig maker, vider. Een huis fchoonUitgillen, b. w. (ik gilde uit, heb uitgegild ,)
maken , nettoyer up° maison. De kamer is
exprimer par des Cris, en criant.
nog niet uitgehaald, la chambre n'est par
Uitginneken; zie Uitgrinneken.
encore nettoyie. —, van huis halen, ais: de
Uitgisten, o. (ik gistte uit, heb uitgedoctor is uitgehaald, on a cherché, appeli
gist), uitgesten, ten elude gesten, flair,
le medecin, on a fait venir le midecin. Een
cesser de fermenter; fig. bedaren, s'apaivoor een ander nit het fpoor wij.
rijtuig
ser.
ken , cider Porniire pour faire passage.
Uitglijden, o. (ik gleed uit, ben uitgeEenen jongen boom uit de aarde en in
gleden ,) van zijne plaats glijden, uitglipverfche aarde verplanten, (bij tuinl.) igrapen , uitglisfen, glisser en dehors. Mien
villonner un arbre. (fcheepsw.) Een fchip
voet gleed uit , en ik viel, le pied me Osvan de werf op ftroom , mettre ou lancer
sa, et je tombais.
un navire, un vaisseau a l'eau. Een wrak
Uitglijding, vr. glissade , action ' de glisser.
uit den grond picker un bris de naufraUitglinfleren; zie Uitblinken.
ge. —, braafopthsfchen, bien rigaler,, traiUitgooijen , b. w. (ik gooide uit, heb uitgeter. Hij heeft wel uitgehaald, ons goed
gooid,) gooijende uitwerpen , jeter dehors,
onthaald, il nous a bien regales.
saucer, faire sortir en jetant ; zie UitUithaler, m. al wie uithaalt, celui qui tire,
werpen.
etc. arracheur. Pijpen pijpenvroeter,,
Uitgooijing, yr. action de jeter dehors.
cure pipe; debouchoir de pipes. —, onthaler,
Uitgorden, b. w. (ik gordde uit, heb uitgedie goed opdischt, celui qui regale, traito
gord,) uitgijpen, &tacker.
bien ; fig. Ben overvlieger, die in eenige
Uitgraven, b. w. (ik groef nit, heb uitgekunst of wetenfchap uitmunt,maltre-homme.
graven ,) al gravende ontledigen, gravende dieper maken, vider en creusant, =a- Uithiling, yr. action de tirer, etc. —, (bij
fcheik. en wondh.) uittrekking, expression ,
ver, creuser. Men heeft hem de oogen nitextraction ; zie Uittrekking.
gegraven, on lui a crease les yeux. —,
door graven te voorfchijn brengen, opgra- Utthallen, b. w. (ik halde nit, heb uitgehald ) fiukswijze aan den man brengen , yenven, deterrer. Zie daar twee nit- of opdre en detail,
gegravene lijken, voila deux corps morts
diterris. Een lijk weder opgraven, Uitham, m. een uiteenloopende hoek van eene
zeekust, kaap , voorgebergte, cap, promon(bij regtsg.) exhumer un cadavre.
toire, m. pointe de terre qua s'avance dans
Uitgraving,vr. opgraving, action de deterrer,
la mer.
etc. fouille, exhumation, excavation. DieUithangbord, o. voor een huis, enseigne, f.
pe —, wending, ( bij tuinl.)effondrement
fig. het uiterlijk voorkomen van iemand, exUitgrijpen, b. w. (ik greep uit, heb uitge.
tirieur,, dehors, m.
grepen ) , grijnfende uitnemen , prendre, saiUithangen, b. w. (ik hing uit , heb uitgehansir, tirer avec la main.
gen ,) ergens buiten hangen, pendre ou susUitgrinneken, b. w. (ik grinnikte uit, heb
pendre dehors. Men had lantaarnen uitgeuitgegrinnikt ,) uitginneken, door ginueken
befpotten, se moquer de q. q., rire aux tiehangen , on avait pendu des lanternes. Hij
heeft een fchild voor zijn huis uitgehangen,
pens de q. q.
Uagroeijen, o. w. (ik groeide nit, ben en
il a pendu tine enseigne el sa maison. o. w.
voor een huis ten won hangen. Hij woont.,
heb opgegrocid,) al groekjende uitzetten,
cee3
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in het huis wear de gouden leeuw uithangt , Uithongeren , b. w. ( ik hongerde nit, he
sl demeure dans,la matron au lion d'or , ou
uitgehongerd, ) door hanger kwellen, en
o1 peed pour enselgne le lion d'or; fig. Den
tot het uiterfie brengen, affamer, reduire,
vrome — , affecter d'itre pieux, vouloir
prendre par la famine. Een uitgehongerd
passer pour pieux. Het roer — (fcheepsw.)
mensch, tin homme aflame, extenue defog,.
demonter le gouvet nail.
o. w. (met Zijn,) Door honger tot het
Uitharden, b. w. (ik hardde uit, heb uitgeniterfle gebragt worden, mourir de faim.
hard,) verduren, souffrir, endurer, sup- Uithongering, yr. hongerenood, famine, diporter.
sette.
Uithebben, b.
(ik had nit, heb uitgehad,) Uithooren, b. w. (ik hoorde uit, heb uitgevan huis vertvijderd hebben, avoir dehors.
hoord,) ten einde hooren, scouter jusqu'a
Zij wil haren man nooic --, elle ne vent
la fin. Ik heb de preek uitgehoord, j'ai
jamais permettre a son marl de sortir, qu'il
scouts le sermon jusqu'a la fin; fig. fain.
soil dehors , hors de la maison. geledigd
Men heeft dozen jongen uitgehoord, uitgehebben, avoir vide. Hebt gij het glas nog
vraagd, on a halene cegaren. Iemand loofelijk aanhooren, terw ijl hij jets geheims te
niet uit? (gedronken) n'avez-your pas encore
kennen geeft, tirer les vers du nez de q. q„
vide le vorre? — voleindigd hebben , avoir
fini, e. 1k zal mijn fchrift eerder — dan
le sender.
gij , j'aurai fini mon ecritureplutet que Yeas. Uithoren, uithoorn ; zie Hoorn.
nitgebluscht hebben. Hij wil deze kaars Uithouden, b. w. (1k hield uit, heb uitgehouden ,) veneenhonden, tenir separe , e, ou
vent qu'on iteigne cette chandelle.
detache, e. , doorflaan, volhouden, dulBij iemand geenen ingang weer bij hem
vinden , avoir perdu les bonnes graces de
den , verdragcn, souffrir, endurer, toldrer,
supporter. Hij kan het bij hem niet
q• q•
ne saurait darer avec loss. Houd het nog
Uitheemsch, b. a. vreemd, uitlandsch, buitenlandsch, stranger, ere, exotique. Dat
ecnige dagen bij hem nit, restez encore
quelques fours chez loci; fig. en fpr. w. Men
is eene uitheemfche plant, c'est tine plante
exotique.
moet zoo leven, dat men het kan—, it fans
woord, —e uitdrukking, urine
faire vie qui dare.
exotique. zonderling, singuller, ere,
strange, particulier, ire ; zie Vreemd , Uithotitler,
celui qui endure, etc. • zie
Uithoudeu.
Zeldtaarn.
(fcheepsw.) corde de reUitheemfche ,
vreemdeling, stranger.
tenue, f.
Uitheemschheid, yr. singularite , etrangete.
Uithouwen, b. w. (ik hieuw nit , heb uitgehouwen,) door houwen wegnemen, cooper,
Uitheffen, b. w. (ik hief uit, heb uttgeheven,) uitbeuren, tirer, 6ter en levant, en
tailler , bather; zie Uithakken. van
haussant, enlever.
overtollige takken ontlasten , clunnen, ibranUithelpen, b. w. (1k hielp nit, heb uitgeholcher, imonder, elaguer. Een bosch
pen,) nit nood en ongelegenheid helpen,
dunnen, eenige boomen weghakken,
cir tin bois. Door houwen uitholen, creaser
sauver, secourir, twister, tirer de.
on cover en taillant. Door houwen vorUlthelper, m. assistant.
men, sculptor, graver au ciseau. In mariner
Uith ijfchen, b. w. fik heesch nit, heb uitge—, sculpter en marbre.
hefchen; ook ik hijscbte nit, heb uitgehijscht,) al hijfchende uitbrengen, guinder, Uithozen, b. w. (ik hoosde uit, heb uitgehisser en dehors. Goederen nit het ruim van
hoosd,) al hozende ledigen, uitfcheppen,
vider avec tine scope, baqueter,, (op fchepen)
ten fchip
mentor ou hisser des effets
escoper.
la cane; zie Ophijfchen.
Uithuilen, b. w. (ik huilde nit, heb uitgeIlithijfching, yr. guindage , tn.
Uithoek ; zie Uitham.
huild,) eene gewaarwording door gehuil te
Uithoesten, b. w. (ik hoestte uit, heb uitgekennen geven, exprimer en pleurant ou par
hoest ,) al hoestende voortbrengen, rendre ,
des larmes ou des lamentations. —, o. w. ten
jeter on vomir en toussant, expectorer. Mijeinde huilen, tosser de pleurer on de se lane vrouw heeft bloed uitgehoest, ma femme
mentor.
a rendu du sang en toussant; fam. Iemand Uithuizig, b. n. al wie gaarne buiten 's huis
—, hem niet achten, niet tellen, faire peu
is, qui aime a etre hors de chez soi, hors
de, cas de q. q. , pas estimer q. q.
de la maison.
Uithoef, o. =loop, plaats, waar men zich Uithuwen, b. w. (ik huwde uit, heb uitge.
dootgaans ophoudt, lieu tris frequents,
huwd ,) uithuweltjken , ten huwelijk geven
Pon est souvent.
warier, donner en mariage. Ik heb mijne
Uitholen, b. w. (ik hoolde nit, heb uitgederde dochter aan eenen geneesheer uitgehoold,) van binnen hol maken, creaser,
huwelijkt, j'ai =arid, donne en mariage ma
evidcr. Van onderen hol maken, caver,
troisieme „file a an midecin. Eene adellijke
excaver. Boogswijze —, bomber.
aan eenen onadellijken —, ook perfonen van
Blad, aan het benedeneind uitgehold,
eenen ongelijken hand trouwen, mishnwe(in de kruidk.) feuille excavie, petiole,
mistrouwen, nsesallier.
excavie a la base. Een flak metaal aan de Uit uwing , vr. mariage, en.
eene zijde rond maken, en aan de andere Uiting, yr. expression, declaration.
amboutir. Een bak —, auger.
zijde
Uitjaging, b. w. (ik joeg nit, heb uitge.
Uitholing, yr. aerion de creaser, de miner,
jaagd,) naar buiten drijveu t chasser, ntettre
de caver; excavation, f creusement , m.
dehors, expulser; zie Uitdrijven. o. w. (met
Uithollen, o. w. (ik holde uit, heb uitgezijn ) hard naar buiten rirden , sortir engrain',
hold,) ten einde hollen. De paarden hebtrot on au galop.
ben uitgehold, let chevaux se sont arre'tes Uitsoewing, vr. action de chasser, de sortir
apres avoir pros le mors aux dents ; fig. ook
au galop; expulsion.
van een' mensch, als : Hij 'zal wel hapt Uitjammeren, b. w. (ik jammerde heb
hebben uitgehold, (zijne buitenfporigheden
nitgejammerd,)exprimerpar des lamentations
zullen wel haast ten einde loopen,) of aura
on en lamentant.
kientiit fini ses debauches.
I.Jitjanken, b. w. (ik jankte uit, hob uitge.
jankt ,)
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jankt, ) lets jankende uiten, exprimer en
kermd ,) al kermende uiten, exprimer par
des
gemissements.
1 VontUitioelen, o. w. (ik joelde nit, heb uitge- Uitkerven, zie Uitknippen.
joeld,) ten einde joelen, cesser de foldtrer. Uitkidfen, b. w. (ik kidsde uit, heb uitgeUitjongen, o. w. (ik jongde nit, heb uitgekidsd,) al kidfende, fpuweude, uitwerpen;
jongd,) ten einde jougen, cesser de metzie Kidfen.
tre bas; zie Jongen.
Uitkiemen, o. w. (ik kiemde uit, heb en ben
Uitiouwen, b. w. (ik jouwde uit, heb nituitgekiemd,) uitfpruiten, germer , pousser.
gejouwd ,) befchimpen, huer , tympaniser,
Deze zaden kiemen reeds nit, ces semences
bafouer, si ler; fig. conspirer.
germent deja ; zie Kiemen Uitfpruiten.
Uitjouwing, yr. huh..
—, ten einde cesser de pousser, de
Uitkaarden, b. w. (ik kaarde uit, heb uitgegermer.
kaard ,) met de kaard zuiveren, nettoyer en Uitkiezen, b. w. (ik koos nit , heb uitgecardant, avec la carde.
kozen ,) door verkiezing uitkippen , de voorUitkaatfen, b. w. (ik kaatite nit, heb uitgekenr geven, uitzoeken, choisir, prefdrer, trier.
kaatst ,) ; eenen kaatsbal uitilaan, chasser,
(une boule).
Uitkieznig, yr. kens, choix, triage, en.
Uitkaatfing, yr. chasse.
Uitkijk, m. uitzigt, vue, f. Ik ftond hierop
Uitkaauwen , b. w. (ik kaauwde nit, heb
den —, ik paste hier op hem , om hem mija
geld te vragen, je guettait ici pour
gekaauwd,) al kaauwende fijn maker', Inddecher. Zij geefc aan haar kind wat zip nit.
mander mon argent. —, wacht in den mast,
gekaauwd heeft, elle donne a son enfant to
(op fchepen,) vigie, f: , kijktoren ,
qu'elle a mocha. Het werk, de !laden —,
dchanguette, f: fam. gelaat, regard, air,
(fcheepsw.) cracher Petolye.
visage, exterseur, in. mine, f.
Uitkaauwfel, o. morceau machd ,
Uitkijken, o. w. (ik keek nit, heb uitgekeUitkabbelen, b. w. (ik kabbelde uit, heb
ken,) regarder dehors par une ouverture.
gekabbeld,) al kabbelende uitholen, caver,,
Wien kijkt reeds naar ons uit, on nous chercreuser en battant contre , miner.
che deja des yeux. Ergens nit te voorfchijn
Uitkakelen, b. w. (ik kakelde uit, heb uitkomen, uititeken; zie Uitt1eken in dezen
gekakeld ,) al kakelende uiten, publier,
zin. —, op den uitkijk itaan, zitten, de
annoncer en criant, en caquettant. —, opwacht hebben, (fcheepsw.) etre en
houden met kakelen, cesser, finir de caquevigie , en decouverte. — , b. w. zijne oogen nit
ter,, (gelijk de hoenders).
het hoofd kijken, (heel ftrak kijken,) s'eUitkakken, b. w. (ik kakte nit , heb uitgeblouir les yeux a force de regarder fixekakt,) rendre par le derriere, rejeter par
went; Spr. w. De !tat nit den boom
les voyes naturelles , shier.
ken; zie Kat.
Uitkallen, b. n. (ik kalde nit, heb uitgekald,) Uitkijker, m. celui qui regarde par quelqus
openbaar maken, divulguer, publier.
ouverture, ou qui est poste dans un lieu IleUitkalven, o. w. (ik kalfde nit, heb uitgeve , pour epier ou decouvrir. wachtkalfd ,) ten einde kalven, cesser de viler.
hinder, (op fchepen ,) gabier. Uitkijkers,
Uitkammen, b. w. (ik kamde nit, heb
(zeew.) klippen, tu.sfchen wind en water,
gekamd,) dandier avec le peigne, peigner.
blinde of verborgene klippen, des vigies.
De krullen eener pruik
deboucler sine Uitkinderen, o. (ik kinderde uit, heb ultperruque.
gekinderd,) ophouden met kindereu te ba.
Uitkammer,
celui qui peigne , etc. peigneur,
ren, cesser d'enfanter, etc.
tlitkamming, yr. action de peigner, de di- Uitkippen, b. w. zie Uitkiezen.
bonder.
Uitkipping , yr: uitzoeking, action de clsoisir,
Uitkamfel, o. peignures, f: pl.
election, triage, Dat is eene fehoone
Uitkankeren, o. (ik kankerde nit, , ben
—, voila un beau triage.
uitgekankerd,) etre ronge, e, creuse, e, Uitklaauwen, b. w. (ik klaauwde nit, hell
par le chancre.
uitgeklaanwd,) door middel van eenen tuin.
Uitkankering, yr. corrosion.
klaauw ontleaigen, nettoyer avec an saris
Uitkant, m. de buitenkant van een land daar
cloir, sarcler.
het aan een ander grenst, frontiere, f, con- Uitkladlien, b. w. (ik kladde nit, heb uitgefans, m. pl. limite, f.
klad,) effacer, barbouiller avec de l'encre.
Uitkappen, b. w. kapte nit, heb uitge- Ultklagen, b. w. (ik klaagde uit, heb uitgekapt,) door kappen fnoeijen, wegnemen,
klaagd,) al kiagende uiten, exprimer par
cooper, tallier, ebrancher, dlaguer.
des plaintes. Ophouden met , klagen, caster
Uitkavelen, b. w. (ik kavelde tut, heb nitde se plaindre.
gekaveld,) in kavel, bij kavelingen aan den Uitklappen, b. w. (ik klapte nit, heb ultgeman brengen, vendre par parties, ou par
klapt,) verklappen, rapporter, dire, dilots.
vaguer tout ce qu'on sass, qu'on a appris.
Uitkeeren, b. w. (ik keerde uit, heb uitgeklappende uitblusfchen. De deur klapte
keerd,) nitvegen, balayer. buiten hon.
de kaars uit, la Porte se fertnait , et lteiden , arreter, repousser. Men konde het
gnait la chandelle.
water niet
ne pouvait arreter l'eau. Uitklaren, b. w. (ik klaarde uit, heb uitgenopens een-deel van iets, dat men ontklaard,) tot de uitreis klaren, van de noovangt, hetzelve afgeven, restituer, remdige papieren voorzien, pourvoir des papiers
banner payer, rendre. Hij moet vier duinecessaires pour mettre en mer.
'
zend gulden van zijne erfenis aan mejufvronw Uitklaring, yr. action de pourvoir, etc. declaS doit restituer, payer de son heritaration de sortie.
ge, quatre mille florins 4 mademoiselle S.
Uitklanteren , o.
(ik klaaterde uit, heb nit.
Uitkeering, vr. restitution , action de rembourgeklanterd , ) al klauterende uitklimmen
ser,, de payer.
grimper dehors. sortir en grimpant. Hij
Hi
Uitkepen, b. w. (ik keepte, heb uitgekeept,)
Wilde den boom —, en viel,
voulai
destaillader,, entailer.
cendre de l'arbre en grimpant et tombait.
Uitkermen, b. w. (ik kermde uit, heb uitge- Uitkleeden, b. w. (ik kleedde
heb iris e.
Zeee4
klee&,)
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ontbloten cuire ou faire cuire saifissamtment.
kleed,) ontkleeden, deshabiller. Kleed het
kokendekind
zuiveren.
Linnen
uit, deshabillez Penfant. Ztj kleedt
blan—
clur ou nettoyer le linge en le faisant bouilzich nit, elle se deshabille; fig. van alles
lir de Peau, etc. Eenen pot nettoyer
berooven, priver de tout.
un pot en y faisant bouillir de l'eau. o. w.
Uitklenzen, b. w. (ik klensde uit, heb ult.
geklensd,) uitkleinzen, al klenzende zui(met zijn) al kokende van kracht beroofd
wordeu, s'enruir, sortir, s'dcouler en bouilveren, purifier en filtrant, en passant par
lant.
un tams, etc.
ophouden met koken , cesser de
cuire.
Uitkleppen, b. w. (ik klepte uit, heb uitgeklept,) al kloppende aankondigen, annon- Uitkolven, b. w. (ik kolfde uit, heb uitgecer avec une cliquette; zie Kleppen. o. w.
kolfd,) ten einde kolven, flair (unepartre)
Ten einde kleppen , cesser de craqueter. De
au jeu de crosse, o. w. eerst kolven. `'Vie
moet —? qui faut commencer 4 loner d la
ooijevaar heeft uitgeklept , la cigogne
crosse?
cesse de craqueter.
Uttklimmen, b. w. (ik klom uit, ben uitge- Uitkomen, 0. w. (ik kwam uit, ben uitgeklommen ,) ergens al klimmende uitkomen,
komen ,) te voorfchijn komen, paraitre,
se montrer, &lore, sortir. Glj zult den
descendre, sortir en montant on en grim.
ganfchen dag niet vous ne sortirez par
pant; zie Uitklauteren.
toute la journee. Het werk zal binnen kort —,
Unklinken, b. w. (BE klonk uit, heb uitgein het licht verfchijnen, Pouvrage paraitra
klonken,) al klinkende aankondigen, omsous
pen. Dat zijn kuikens, die zoo even
klinken, publier en sonnant; zie Omklinken
zijn uttgekomen , .(uit den dop gekomen),
in deze beteekenis.
Uitkloppen, b. w. (ik klopte uit, heb uitgece sont des poussins qui viennent d'eclore.
De zon doet de zijrormen —, le soleil fait
klopt,) al kloppende van flof zuiveren,
epousseter. epoudrer. Klop den rok goed
&lore les versa sole.
uitfchieten,
fpruiten , pousser, sortir. De erwten komen
uit, epoudrez bien cet habit. Het tapijt is
reeds nit, les pois poussent, sortent déjà de
nog met uitgeklopt, le tapis n'est pas encore
terre. doorbreken, als: de tanden van
bien epoussete. Eenen fpijker , faire sortiehet kind komen reeds uit, les dents de Pen•
on clots. —, al kloppende. uitbuigen , eter
fant percent &jai —, van loten in de loteJes bosses de —, al kloppende verbreiden,
rij , getrokken worden, uw lot is uitgekoilargir vu etendre en battant, en frappant
men, on a tire votre lot, votre lot est echu.
dessus; zie Rekken ; fig. lemand geld uit
eenen uitgang hebben, donner, avoir
den zak attrapper de l'argent de q. q.
nue issue sur. Zinn hull komt van achterent
le Monter.
in het fleegje nit , sa maison donne par
Uitklopper, m. celui qui epOUSSete des tapis,
den iire sur la ruelle. —, afloopen, finer,
des habits, etc.
se terminer. Hoe zal die zaak Cetto
Uitknaauwen, b. w. (ik knaauwde uit, heb
uitgeknaauwd ,) al kaauwende uitholeu , ronafraire, comment se terminera-t.elle? —,
ger en dedans; creuser en rongeant. De rotwel berekend zijn. Die rekening komt niet
ten hebben den kool uitgeknaauwd, les rats
uit, ce compte n'est pas juste. Op lets —,
out role le thou. —, al kaauwende van
revetair h. Neem dit, het komt op hetzelffappen ontdoen. Beenderen ronger des os.
de , op een uit, (het eene flrookt met het
Uitknabbelen, Uitknagen ; zie Uitknaauwen.
andere), prenez cela, Pun revient a PauUitknappen, o. w. (ik knapte uit, ben nitgetre, cela revient h un, 4 la mime chose,
knapt,) al knappende uitvallen, s'eclater
au mime; Spr. w. c'est bonnet blanc, est
de q. ch.
blanc bonnet. —, rondfchieren. Met dat
Uitkneden, b. w. (ik kneedde-uit, heb uitgegeld zal ik niet
cet argent-la ne me
kneed ,) al knedende uit een zetten, etensutra pas. Hij heeft zoo veel, dat hij ge,
dre en petrissant, petrir.
makkelijk kan it a de quoi vivre comUitkneding, yr. action d'etendre en pdtrissant.
modement; Spr. w. Met veel houdt men
Uitkneppelen; zie Uitknuppelen.
huis, met weinig komt men tilt , un bon menaUitknijpen, b. w. (ik kneep nit, hdb uitgeger va loin avec pen; fig. Bekend, ontdekt
knepen,) flerk knijpen, knijpende ontlediworden, devenir public, se decouvrir so
gen, dpreindre, presser. Cicroenen —, nitrepandre, se divulguer. De zaak is mtge..
drukkeu, epreindre des citrons. Eene ipons
komen , Pairaire est decouverte.
uitdrukken, presser fine eponge. Door Uitkomst, vr. het uitkomen, sortie, f. —,
knijpen uitholen, creuser en pincant; fig.
afloop , einde van eenig ding, issue, fin,
0. w. Hij is fill uitgeknepen, (hij heeft
f: evenement, expedient, — van een
zich ail weg gepakt,) it s'esquiva.
treuripel, catastrophe.—, ontknooping, deUitknippen, b. w. (ik knipte nit, heb uitgenouement, n2.; zie Uitkomen. fom, product,
knipt,) al knippende afbeeldeu, decouper.
produit , m. — van eene deeling, quotient,
Eene prent decouper une estampe. Al
m. fig. redding, hulpmiddel, ressource, f.
knippende uitfnijden , couper,, 'Oter en coupant. Uitkoncligen ; zie Afkondigen, Bekendmaken.
titknipper,, m. celui qui decoupe.
Uitkookfel, o. decoction, f. extrait, tn.
Uitknipping, yr. action de decouper.
Uitkoop,
verkooping, rachat.
Uitknipfel, o. decoupure, f.
Uitkoopen , b. w. (ik kocht uit, heb uitge.
Vitknoppen, o. w. (ik knopte nit, ben nitkocht,) door koop ergens uitredden, vrijgeknopt ,) bourgeonner, pousser.
koopen , racheter, delivr.er en rachetant;
Uitknuppelen, b. w. (ik knuppelde uit, heb
zie Vrijkoopen. Iemand —, hem alles afuitgeknuppeld, ) uitkneppelen , chasser
koopen„acheter tout ce qui Pon a 4 vendre.
coups de baton.
Den tijd — tied zoeken te winnen, enz.
Uitkoeteren, b. w. (ik koeterde uit, heb nitmettre le temps h profit, menager bien le
gekoetet d, ) uitbrabbelen , exprimer en jartemps; de gelegenheid zorgvuldig waarnegonnant.
men , daarop prijs itellen, profiler de l'octlitkoken, b. w. (ik kookte uit, heb uitgecasion.
kookt,) al kokende uitbrengen, extraire Uitkoten, o. w. (ik kotede uit , hob uitgepar la cuisson.
al kokende van kracht
koot ,) cesser de jotter aux osselets.
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Uitkoteren , b. w. (ik koterde nit, heb
gekoterd,) al koterende zuiveren. De tanden —, nettoyer les dents avec un cure-dent.
Vitkouten , b. w. (ik koutte nit, heb uitge.
kout,) raconter, divulquer, dire.
Uitkraaij en, b. w. (ik kraaide nit, heb nitgekraaid,) al kraaijende aankondigeu , annoncer en coquelinant. o. w. ten einde kraaijen ,
cesser de coqueliner.
Uitkraauwen , b. w. (ik kraauwde uit , heb
uitgekraauwd,) arracher avec les ongles.
Uitkrabbelen, b. w. (ik krabbelde 1111 heb
ungekrabbeld,) arracher en grattant. Door
gekrabbel onleesbaar m4ken, buffer, rayer,
raturer, effacer, barrer, (dans un dcrit);
zie ook Uttfchrapfel.
Uitkrabben ; zie beide vorige woorden.
Uttkiabbing, yr. uitfchrapping, radication.
Uitkramen, b. w. (ik kraamde uit, heb
gekraamd ,) ten won fpreiden, staler, etendre; deptoyer; zie Uttfpreiden ; fig. Zijne
geheele geleerdheicl staler, deployer tout
son savoir. Hij kraamt gaarne zijn verfiand
in gezelfchappen uit, it aime a etendre son
esprit dans des conversations, des assemblees.
Uttkrasfen, b. w. (ik kraste nit, heb uitgekrast ,) door krasfen uitdoen, gratter, effacer en grattant, raturer; zie Uitfchrappen. —, al krasfende uitbeelden, uttgraveren, graver.
Uitkrijgen, b. w. (ik kreeg uit, heb uitgekregen ,) iets ergens uitbrengen , uittrekken
faire sottir , firer debars, depasser. 1k kan
hem niet nit het huis krijgen, ft ne puis le
faire sortir de la rnaison. 1k kan mijne laarzen niet —, je ne saurais titer rnes bouts.
Ik kan mijnen arm niet weer uit de mouw
krijgen , halen, je ne saurais depasser le
bras de dedans la inanche. uitdoen,
effacer. 1k zal trachten die letter nit te
krijgen, je tdcherai d'efacer cette lettre. 1k
denk nog heden het boek nit te krijgen , je
tense de finir la lecture du livre encore aujourd'hui.
Uitkrijten, b. w. (ik kreet
heb uitgekreten, ) krijtende uiten, crier, publier en
criant, en pleurant. als met eenen kreet
ten toon ftellen. Zij krijt hem voor eenen
fchurk tut, vile le declare , Pappele coquin.
Men krijt zijn gedrag overal nit , on dip, decrie parsonssa conduite. Zich de
oogen —, se crever les yeux a force de
pleurer. —, met eenen kreet verkondigen,
publier en criant.
Uttkruipea , cr. w. (ik kroop nit , hen uitgekropen,) sortir, s'evader, s'echapper en
rampant, en glissant.
Uitkruiping, yr. sortie en rampant.
Uitkuijeren, o.
(ik kuijerde nit , ben en
heb uitgekuijerd,) naar buiten kuijeren,
sortir pour se promener, promener dehors.'
—, ten einde kuijeren , cesser de se promener; finir sa promenade.
Uitkunnen , o. w. (ik kon uit, heb uitgekund ,)
in that zijn, en gelegenheid hebben om uit
te gaan, pouvoir sortir. Ik kan morgen niet
uit, (uitgaan,)fe ne puis sortir domain.
Uitkwijlen, b. w. (ik kwijjde nit, heb nitgekwijld,) al kwijlende uitwerpen, evacuer
par les conduits salivaires , rendre par les
ivies salivaires.
Uitkwinkeleren ; zie Kwinkeleren.
o. uitftek van een gebouw, saillie d'un
batiment, f.
Vitlabbeu, b. w. (ik labde nit, heb uitgelabd,)
dire q. ch. a tort eta travers; dire au rappQrter Inconsiderement.
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Uitladen, b. w. (ik laadde nit, heb uitgeladen een geladen voertuig of fchip , voor
dat het op refs gaat, van bet geladene ontdoen, het geladene of ofuitnemen, decharger, debarquer , desembarquer. Hout nit
een fchip naar den wal, ook uit het bosch
naar den wagen dragen, debarder du bois.
Den ballast nit een fchip laden, delester.
Het — van den ballast uit een fchip, alesrage, m. Zie ook Ontladen. Losfen.
Uitlagchen , b. w. (ik lachte nit, heb uitge.
lagchen,) door lagchen befpotten , se fire
de; se moquer de, se railler, tourner en
ridicule. Hij lacht u uit, :I se fit de yeas,
etc. Hij kan niet dulden, dat men hem nitlacht , si ne pent souffrir qu'on le raille.
o. w. ten einde lagchen, cesser de Tire.
Uitlagcher, m. celui qui fit, se moque de q.
ch. ou de q. q.
Uitlagching, yr. befpotting, derision,moquerie.
Uitlander, m. vreemdeling, stranger.
Uitlandig, b. n. buiten 's lands , hors du pays,
absent, e. Zijn broeder is —, son frere est
hors du pays.
Uitlandigheid, yr. absence, f hors du pays, in.
Uitlandsch, b. n. stranger, e, (van planten,)
exotique. —e koopwaren, des marchandises
foraines.
Uitlangen, b. w. (ik langde nit, heb uitge.
langd, ) prendre de q. lieu et donner.
Uitlanging, yr. action de prendre q. ch. de q,
lieu, et donner.
Uitlappen , b. w. (ik lapte uit, heb uitgelapt ,)
fig. al babbelende aan den dag brengen, dire
q. ch. inconsiderement.
Uitlaten, b. w. (ik liet nit , heb uitgelaten ,)
laten uitgaan, laisser sortir. Wie heeft de
kinderen uitgelaten ? qui a laisse sortir les
enfants? Door opening van de deur, in het
uitgaan, bebulpzaam zijn, conduire, accompagner jusqu'h la porte. Mijn broeder zal
u tot aan de deur —, mon fro re vows conduira, vans accompagnera jusqu'a la ports.
uiten , zijne denkbeelden, enz. aan anderen mededeelen , dire, exprimer, s'ouvrir.
Hij liet zich onvoorzigtig nit, ils'earimaii
imprudemment. Hij heeft zich noon daarover bij mij uitgelaten , het mij geopenbaard,
ne s'en est famais ouvert a mot. —, van
het lijf laten, niet aantrekken , ne pas
mettre. 1k zal mijnen rok je ne mettrai
pas mon habit. —, weglaten, overfiaan.
Hier is een woord uitgelaten , on a omis,
saute ici un mot; sl y a ici an mot d'omis.
Eene regel —, passer, sauter arse ligne.
Eene letter bij het uitfpreken niet laten
hooren , slider. Men zet een afkappingsof uitlatingsteeken bij het fchrijven in de
plaats van eene klinkletter, die men uitjaat,
on met un apostrophe dans Pdcriture 4 la
place d'une voyelle qu'on elide.
Uitlating, yr. action de laisser sortir; conduite. —, weglating, overfiaan, omission.
in dit affchrift zijn vele uidatingen, gapingen , it y a beaucoup d'omissions, de lacunes
dans cette copie, (bij regtsgel.) verzwijging,
geveinsde — van iets, waarover men fpreekt ,
preterition, pretermission. De —, verzwijging van eenen natuurlijken erfgenaam vernietigt het testament, la preterition annuli()
le testament. — van eene letter, 'elision.
— van een of meer woorden, ellipse. —
van eenige woorden, ( bij letterz.)bourdon,m.
Uitlatingsteeken, o. afkappingsteeken, apes.
trophe,m. (bij drukproeven der boekdr.
teeken dat jets moot wordeu weg acumen ,)
deleateur.
Eeees
Uit?
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Uitiedigen, b. w. (ik ledigde uit , heb uitge- Uitlellen , b. w. (ik lelde uit , heb uitgeleld ,)
ledigti,) vider.
bekend maken, ublier,ivulguer, dire.
Uitleenen , b. w. (ik leende nit, heb uitge- Uitleppen , b. w. ik lepte nit, heb uilgelept ,)
leend,)préter.
al leppende ant edigen, vider en lapant.
Uitleeren, b. w. (ik leerde uit, heb uitge- Uitleschbaar, b. n. ontlesfchelijk, qu'on pout
leerd ,) lets ten einde leeren , apprendre
eteindre , qui peat etre eteint, e.
d'un bout h Pautre. , o. w. flair, achever Uitlesfchen , b. w. (ik leschte nit , heb uitge.
d'apprendre. Hij heeft reeds uitgeleerd,
lescht ,) eteindre. Het vuur is uitgelescht,
a del?, fini, acheve d'apprendre.
uitgebluscht , le feu est eteint.
Uitlegbaar, uitleggelijk , b. n. explicable.
Uitlesfching vr. uitblusfching, extinction.
Uitleggen, b. w. (ik legde , lelde nit heb Uitlezen, o.
(ik leefde uit, heb nitgeleefd ,)
uitgelegd, uitgeleid,) uiteenleggen , uitkraten eide leven, cesser de vivre; terminer
'
men, etaler,, deployer,, exposer. Deze koopsa vie, ses fours. Een uitgeleefd, ilok-oud
man heeft veel goederen uitgelegd, uitgeflald,
man , un homme decrepit.
ce marchand a expose Men des tnarchandises. Uitleveren, b. w. (ik leverde nit, heb uitgeGeld —, °oder elkander een potje maken,
leverd , ) overleveren, livrer, delivrer,,
boursiller.
remettre. Hij heeft mij reeds de koopwaren
ontwikkelen , ophelderen,
yerklaren, vertalen, vertolken expliquer,
uitgeleverd, it m'a Ufa delivre les marInterpreter, developer , iclaircir, commenchandises. Eenen gevangene aan zijnen
ter, gloser,, traduire. Kwalijk
wettigen regter livrer un prisonnier a
misinson huge competent. Eenen misdadiger in
terpreter, empoisonner, envenimer. Eene
daad ten kwade envenimer un fait. Hij
handers van het geregt overleveren, remettre un criminel entre les mains de la
legt alles ten kwade nit , it commence sur
tout, it empoisonne tout. —, door verbreijustice. —, opleVeren , opbrengen , rappor.
ding vergroo ten , elargir,,etendre,agrandir.
ter. Dit land levert veel uit, brengt veel
Hij heeft zijnen tutu tot aan den rijweg
op , cette terre rapporte beaucoup; zie Op.
uitgelegd, vergroot, it a dtendu son jardin
brengeu.
jusqu'au grand chemin , jusqu'a la grande Uitlevering, yr. delivrance, livraison, extraroute. Een kleed
dition, f. dessaisissement,m.; zie Opbrenging.
wijder maken, elargir
Uitlezen, b. w. (ik las uit, heb uitgelezen,)
un habit.
al lezende fchiften, fcheiden , uitzoeken ,
Uitlegger, m. verklaarder, interprete, cornchoisir, elire , trier. De beste boeken van
tnentateur. Bijbel—, fchriftverklaarder,gloseerie boekerij uitkiezen , uitzoekeu , trier
sateur de la bible; exegete. God heeft de
les meilleurs livres d'une bibliotheque. Eene
apostelen verkozen tot —s van zijn woord ,
uitgelezene verzameling, un recueil choisi.
Dieu a choisi les aptitres pour etre les interUitgelezene manfchap, soldats choisi!. Het
pretes de sa parole. — der oude griekfche
was altemaal uitgelezen yolk , c'etaient tons
fchrijvers, scoliaste. — bij omfchrijving,
gens d'elite. Het hout naar zijne foort —,
paraphraste. — der droomen onirocritique.
uitfchieten, triquer le bois ; zie Verlezen.
Spr. w. leder is de beste — zijner
9
woorden,
— tell einde lezen, lets doorlezen , lire
!'entente est au diseur. wachtfchip,
jusqu'a la fin, lire entierement , parcourir.
(voor eerie haven,)patache, f —, kunst1k heb deze boeken uitgelezen, doorgeloobewaarder,, garde-ate. —, die iets wijder,
pen j'ai parcouru ces livres.
grooter maakt, celui qui elargit , etc.
Uitlegging, vr. uitleg, verklaring, fchriftver- Uitlezing , vr, action de choisir,, etc. triage , tn.
klaring , explication, interpretation, f, Uitlichten, b. w. (ik lichtte uit, heb uitvlicht ,) met licht uitleiden 9 eclairer, conduicommentaire , Ik zal u de —, verklaring
re en eclairant. Licht dien heer eens uit,
van deze plaats geven, dezelve verklaren ,
eclairez un pen a ce monsieur.
fie vows donnerai Pexplication de ce passage.
(ik lag uit, heb uitgelegen,)
— van het nieuwe testament, exegese; fig. Uitliggen 0.
uitgeftrekt liggen, etre etendu , e.
Eene verkeerde — aan iets geven , faire une
paraphrase a ce qu'on dit ; zie ook Verklaring. Uitligten, b. w. (ik ligtte uit, heb uitgeligt ,)
titer en levant. Een venfier —, mettre une
— der droomen, onirocritie, oniromancie.
fenetre hors des goads. Hij werd nit den
Woordelijke —, glose.
ophelderende
hoop uitgeligt , it fut tire de la foule.
aanmerking van oude griekfche fchrijvers,
scolie. Boek dat zonder — niet kan worden Uitlikken, b. w. (ik likte uit , heb uitgelikt ,)
al likkende ontledigen , lecher, vider en
verflaan , livre acroatique. —, tentoonflellechant. De honden likken hunne wonden
ling , italage, tn. —, vergroouit, les chiens lechent leurs plaies ; zie Afting, verwijdering, agrandissement, elarlikken.
gissement , m.
Uitlispen , b. w. ( ik lisp te uit , heb uitgelispt,)
Uitlegkunde, yr. (tier godgel.) exigese.
al lispeude uiten, dire, prononcer en grassant.
Uitlegkundig, b, n. uitleggend, exegetique.
Uitleiden, b. w. (ik leidde nit , heb uitgeleid,) Uitlokkelijk, b. n. verleidend, attrayant, e,
seduisant, e.
naar buiten leiden , mener ou conduire dehors.
Uitleiding, yr. action de mener ou de conduire Uitlokken , b. w. (ik lokte uit, heb uitge.
lokt ,) aanlokken , attire,-, allecher, invihors de quelque lieu; conduite , f. accomter a sortir. 1k vind mid daartoe weinig
pagnement, tn.
uitgelokt, je m'y trouve pets dispose.
Ultlekken , o. w. (ik lekte nit, heb uitgelekt ,)
al lekkende uitvloeijen , distiller , degoutter, Uitlokker,, m. celui qui attire, etc.
alleche,
s'echapper goute a goutte, egoutter,, etc.; Uitlokking, yr. action d'attirer,
went, attrait, m.
fig. ondanks alle pogingen, om het geheim
to houden, min of meer ruchtbaar warden, Uitlokfel , o. charme , attrait, m.
uitkomen , devenir public, que , s'ebruiter. Uitlokfler, vr, cello qui attire , etc.
De zaak is reeds uitgelekt , l'affaire s'est Uitloodfen , b. w. (ik loodule nit , heb uitgeloodsd,) een fchip , door eenen loods nit de
ebruitee.
haven of ergens been laten brengen , pileVitlekking, vr. action de distiller ou de s'eter
, (tin navire ,) hors du port, mener sin
chapper gnats a goutte, etc. ; fig, action de
vaisseau en furin.
s'ebruiter, etc.
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Uitloogen, b. w. (ik loogde uit , heb uitgeloogd,) lessiver, nettoyer avec de la lessive.
Uitlooging, y r. (bij de fcheik.)
Uitloop , In. het uitloopen, sortie , f.
plaats waatdoor en waar iets uitloopt, nitweg, passage, ecoulement , in. issue, bouche, f. Het uitloopen der melk nit de
borften, ecoulement du lait. —, de mond
van eene rivier, embouchure, bouche, f. zie
hetgeen uitloopt, (in de
Uitwatering.
nat. gefcb.) De boomen zijn vol
knoppen , les arbres sent pleins de boutons.
Uitloopen , 0. (ik liep nit , heb en ben
uitgeloopen,) ten einde loopen, ophonden
met loopen, cesser de courir ; fain. (van
eene kraamyrouve.) Zij zal deze maand niet
—, elle accouchera avant la fin de ce mois.
uitgaan , sortir, aller dehors. Hoe dikwijis loopt gij uit, blijf te huh, combien de
foss sot tez-vans, restez ate logis , chez vous,
lekken, nit een vat vloeijen , ecouler,
s'ecouler, decouler, degoutter, suinter. Het
bier is nit het vat geloopen, labiere est iconlie du tonneau; zie Lekken. —, in ate lieken , uit eene haven , mettre a la voile , entrer
en met, sortir d'un port. Tait eene engte,
eene Ilraat in zee loopen , fteken, debouquer.
Vier fchepen zijn uitgeloopen, quatre vaisseaux sons entres en mer. zich florten
in jets, s'emboucher, se jeter dans. Deze
rivier loopt uit, (tort zich in de Zee, cette
rividre s'en2bouche, se jette dans la nat. —,
uititorten van planten, als : Het fap van
deze plant loopt nit, Itort zich nit, le Via
de cette plante s'extravase. uitfprniten,
uitbotten, uitfchieten, bourgeonner, pansser,, germer,, poindre, pointer. De boomen
beginnen nit to loopen, les arbres commoncent 4 pousser, at bourgeonner etc. —,
puisten voortbrengen , zijn mond loopt nit,
sa bouche est couverte tie pustules. Ergens
op —, eindigen, aboutir , etc. Mijne buitenplaats loopt tot aan het bosch nit, firekt
zich nit tot aan het bosch, ma campagne
aboutit au bois. Op niets —, se reduire
rien. Al zijne gefprekken zijn op niets uitgeloopen, tous ses discours se sont,reduits
rien. De geheele zwarigheid loopt daarop
nit, om te weten, of gij het hebt gezegd,
toute di fl se reduit a savoir, si vans
l'avez dir. Spr. w. Alles is op niets uitgeloopen, tout s'en est alle en brouet
(bij boekdr.) Deze letters
loopen nit, doen het werk zijn breed,
cos caracteres chassent. Eenen drijftol laten
, laisser mourir ion sabot.
Uitloopende, b. n. firekkende, tendant , e.
Uitlooper, m. celui qui sort souvent, coiffeur.
uitfpruiUitlooping, yr. action de sortir.
ting van aaadplanten, enz. germination, f.
bourgeonnement, m.
Uitloopfel, o. rejeton, rn. zie Uitfpuitfel.
Uitloopfter, yr. die veel uitloopt, coureuse.
Uitlosfen , b. w. (ik loste nit, heb uitgelost,)
decharger.
Uitlosfing,
ddehargement, m.
Uitloten , b. w. (ik lootte nit, heb nitgeloot ,)
loter, tirer au sort.
Uitloting, m. tirage, lotissement.
Uitloven, b. w. (ik loofde uit, heb uitgeloofd,) promettre publiquement. Men heeft
eene zilveren tabaksdoos uitgeloofd, on a
promis une tabatiere d'argent.
Uitloving, vr, action de promettre, (une recompense, nose prix).
Uitluchten, b. w. (ik luchtte nit, heb uitge-
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lucht,) serer; fig. Uitfchelden, dire dos
injures, injurier, gourmander, invectiver.
Uitluiden, b. w. (ik luidde nit, heb uitgekid ,) uitluijen, door klokgelui eindigen,
als: de kermis wordt uitgeluid, on publieo,
on indique la fin de la faire en sonnant la
cloche.
Uitmageren, b. w. (ik magerde
help nitgemagerd ,) maigrir, extenuer; zie Vermageren.
Uitmaken, b. w. (ik maakte uit, heb uitge.
maakt ,) daarftellen, bijeenbrengen, composer, constituer, se monter, faire, etc. Deze
deelen maken een geheel nit, ces parties
composent ou font on tout. De raad en het
yolk maakten het Romeinfche gemeene-best
nit, le senat et le peuple composdrent la reps,blique romaine. Wat maakt dat nit? qu'est-ce
quo cola fait? Dat zal niet veel
celane
fera pas grand' chose. Dat zal het niet —,
cola ne fera pas Paffaire, cola ne suffirapas.
Dat maakt niet nit, cela ne fait rien, n'importe. Wij konden geene vijf en twintig
gulden —, nous n'avions pas vingt florins.
De ziel en het ligchaam maken den mensch
nit, fame et le corps constituent Phomme.
De fom maakt zestig gulden nit, la somme
se monte k soixante florins. —, uitfchelden. Hij heeft haar voor eene bedriegfier
uitgemaakt, Il l'a appelee trompeuse; zie
fchelden. beflisfen, decider, determiner.
Het is nog niet nitgemaakt, of hi' fchuldig
is of niet , ce n'est pas encore decide, s'il
est coupable ou nen. Maakt het zamen uit,
videz le different, a vans le debar. Het is
een uitgemaakte gek, cjest on fou acheVd.
Smeervlakken
degraisser.
uitblusfchen, uitwisfchen ; zie doze woorden.
Uitmalen, b. w. (ik maalde nit, heb uitge.
malen,) droogmaken door middel van eenen
molen, dessicher, mettre a sec, titer l'eau
par le moyen d'un moulin. De plas, poel,
worth uitgemalen , la mare est Jessie/2de,
mice 4 sec par le moyen des moulins.
Uitmaling, yr. dessechement, M. action de
mettre 4 sec ou de tirer l'eau au moyen d'un
moulin.
Uitmanen , zie Manen en Maning.
Uitmelken, b. w. (ik molk nit, heb nitgem
molken,) al melkende ontledigen, traire,
tirer tout le lait d'une vache, etc. Die koe
is geheel uitgemolken, on a tire tout le lit
de cette vache. Iemand —, hem van Hever•
Teed verarmen , appauvrir, ruiner q. q.
een geheim nit iemand halen , trekken, titer
les vers du nez de q. q., sender q. q.
Uitmelker, m. fig. bloedzuiger, sang-sue.
Uitmelking, vr. action de traire tout le lait
d'une vache, etc. —, verarming, action de
ruiner, d'appauvrir q. q. — van ten geheim,
action de sander q. q., de lui titer les vets
du nez.
Uitmergelen, b. w. (ik mergelde nit , heb
gemergeld,) van merg ontblooten ; zie
,
putten.
Uitputten, van krachten berooven, verzwak.
ken , epuiser,,enerver,extenuer. Ile welluse
'weft hem uitgeput , uitgemergeld , la volstpte
l'a dpuisd. Zijne losbandigheden hebben hem
uitgemergeld, verzwakt, ses debauches pont
enerve. , verarmen , appauvrir. Zijne
kinderen hebben hem uitgemergeld, ses
fanti Pont appauvri ; fig. presenter.
heeft doze provincienitgeinergeld, it apressure cette province. —, (in den landlieuve,)
onvruchtbaar maken, eftiter. Eel uitge.
merged land., nun terre effeitie.

UIT
*254
Uitmergeling, vr. uitputting , verzwahking
van krachten, epuisement ,m. enervation. — ,
verarming , appauvt issement , tn.
Uitmergen, b. w. (ik mergde nit, heb uitge.Inergd ,) van merg ontbloten, titer la mall°
de. Wilt gij die mergpijp —? voulez-vous
liter la mall° de cet os malleux? zie Uitmergelen.
Uitmeten , b. w. (ik mat uit, heb uitgemeten, )
bij de maat uitdeelen, verkoopen , vendre
d la mesure. Met de el —, mesuter
l'aune, auner, 131j de kleine maat —, in
het klein verkoopen, vendre en detail. —,
met ophef en uitweiding lets vermelden ,
faire mention de q. ch. avec beaucoup d'emelzase, elever q. ch aux nues.
Uttmeter, m. koopman, in het klein7
ter , ditailleur.
vente en detail,
Uitmeting, yr.
la mesure, a l'aune.
Uitmiddelpuntig, b. n. (in de meetk.) excentrique.
Uiemoeten, o. (ik moest nit , heb uitgemoeten ,) falloir, etre oblige, e, de sortir.
Ik moest uit , it me fallait , fetais oblige ,
de sortir.
Uitmogen , o. w. (ik mogt nit, heb nitgemogt,) verlof en vrijheid hebben tot nitgaan , avoir la permission, la fiber:6 de sortir, pouvoir sortsr.
Uitmompelen , b. w. (ik mompelde nit , heb
ultgemompeld,) exprimer en murmurant.
Uitmompeling, yr. murmure.
Uitmonfteren, b. w. (ik monflerde uit, heb
uitgemonfterd 9 ) bij eene monilering afzonderen , uitfchieten , afdanken , congedier,
reformer , licencier, rebuter , mettre au rebut.
Uitmonftering, yr. afdanking, re forme, action
de rebuter, etc.
Uitmunten, o. (ik muntte nit, heb uitgemunt,)uitblinken, uitfteken, exceller, briller , se signaler, se distinguer, Pemporter,,
surpasser, primer. Uw broeder munt uit
in zijne kunst, votre frere excelle en son
art. Die jongen munt overal nit, ce garcon prime partout. Homerus munt boven
al de andere dichters uit, Hornere excelle,
l'emporte sur tons les autres poetes.
Uitmuntend, b. n. uitflekend, uitnemend, excellent, e, distingue, e, exquis, e, eminent,
e, insigne, transcendant, celeste. Een —
dichter, un poete excellent. — bier , d'excellente biere. Eene —e deugd, um vertu
iminente. Die een verfiand heeft, een
bol , sin phenix ; bijw. excellemment, eminernwent. Hij heeft ons — voldaan it nous a
satisfait excellemment.
Uitmuntendheid, yr. excellence, transcendance.
Uitnemen, b. w. (ik nam uit, heb uitgenomen ,) van zijne plaats nemen , prendre ,
liter ors tirer de quelque lieu. Neem mijn
pennemes uit mijnen lesfenaar, prenez mon
catuf dans mon pupitre. Met ingewand nit
een gevogelte doen, vider une volatile, titer
les entrailles. Eenen diamant nit de kas semen, waarin hij gezet is, dessertir sin diawant. bij (letterzetters,) eene letter,
die verkeerd gezet is, — , om de vereischte
in de plaats te zetten , debloquer. Een
kanon uit het rolpaard., van het affuit nemen, demonter un canon. —, uitzonderen,
excepter.
Uitnemend , b. n. voortrefFelijk , excellent;
bijw. excellemment. Zeer excellentissime;
zie Uitmuntend.
Uitnemendheid , yr. zie Uitmuntendheid.
1.1itnetner, m. caul qui ere, exeepte, etc.
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tlitneming, vr. action deter, etc.

uitzondering , exception.
Uitneuren, o. en b. w. (ik neurde uit, heb
uitgeneurd,) nitneuriEn, ten einde neuren,
cesser de fredonner.
Uitniezen, o. w. (ik niesde nit, heb uitgeniesd,) cesser, finir d'eternuer.
Uitnijpen , b. n. (ik neep nit, heb uitgenepen ,) titer en pincant; zie Uitknijpen ; fig.
ledigen , vider. Hij heeft het glas in eens
uitgenepen, uitgedronken, it a vide le verre
a la fois.
Uitnooden, b. w. (ik noodle nit, heb uitgenood , ) uitnoodigen , noodigen om uit te gaan,
inviter, prier, semondre. Wij zijn bij hem
tot het middagmaal nitgenoodigd of uitgenood , nous sommes invites a timer chez lei.
Uitnoodiger, m. celui qui invite, invitateur,
semonceur (veroud.) begrafenisbidder,
semonceur d'enterrement.
Uitnoodiging, yr. uitnooging, yr. invitation.
— tot een gastmaal , invitation A un pain.
— tot eene plegtigheid, semonce. Hij heeft
zich belast met de — tot de bruiloft, ils'est
chargé de la semonce , de l'invitation, des notes.
Uitoefenen, b. w. (ik oefende
heb nitgeoefend ,) exercer , professor , pratiquer.
Een handwerk
beoefenen, professer
metier. Dat is eene plegtigheid die men
niet meer uitoefent, die niet meer in gebruik
is, c'est sine cdremonie qu'on ne pratique plus.
Uitoefening, vr. exercice, pratique.
Uitpad, o. sentier de traverse, in.
uitweg,
uitgang, issue, f.
Uitpakken, b. w. (ik pakte nit, heb uitgepakt ,) ontpakken, deballer, dipaqueter 2
desemballer. De kramers hebben reeds hunne
koopwaren uitgepakt, les mereiers ont deja
depaquete ou déballe leers marchandises.
Uitpakking, yr. deballage, clesemballage, en.
Uitpalmen , b. w. (ik palmde uit, heb uitgepalmd,) allengs door zijne handpalmen
laten uitfchieten, llicher, (insensiblement).
Uitpalming, vr. action de ldcher, (insensiblement).
Uitpellen, vr. action d'ecosser, d'icaler, (des
feves, des pois , des noix.)
Uitpennen, b. w. (ik pende uit , heb uitgepend ,) etendre avec de petits pieux.
Uitperfen , b. w. (ik perste uit , heb uitgeperst, ) uitdrukken, .pressurer, epreindre.
Kruiden
epreindre des herbes. Eenen
oranjeappel uitdrukken, pressurer une
orange; fig. iemand iets afdwmgen, afdringen , extorquer ; zie Afperfen.
Uitperfing,vr. action de pressurer,, expression,
f. pressurage, m. zie ook Afperfing.
Uitpeufelen, b. w. (ik peufelde nit , heb
gepeufeld ,) al peufelende ledigen, vider
petit a petit en mangeant, en prenant de
petits morceaux.
Uitpikken , b. w. (ik pikte nit , heb uitgepikt ,) pikkeade doen uitkomen, enlever en
becquetant ou a coups de bee, percer a coups
de bec. De hen pikt hare jongen uit,
poule casse la coque a coups de bec et etffais
sortir ses poussins; fig, uitkippen, walezen, choisar, elire.
Uitpisfen 7 b. w. (ik piste uit , heb uitgepist ,)
pisser. Hij heeft kleine fieentjes uitgepist,
al a pisse de petites pierces. —, door ontlasting van zijne waterblaas uitdooven, &dn.
dre en passant. ophonden met pisfen,
cesser a pisser.
Uitpleiten, o. w. (ik pleitte uit, heb uitgepleit,) cesser, flair de plaider..
lob nitUltploegen, b. w, (ik ploegde
ge1/2
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geploegd,) door ploegen uit den grond halen, of anderzins verdelgen, arracher, tirer
de la terre en labourant, detruire en labourant, extirper. Het onkruid moet uitgeploegd worden , it faut extirper les mauvaises herbes en labourant.
Uitpluizen, b. w. (ik ploos uit, heb uitgeplozen,) al pluizende wegnemen, ontleden ,
noppen, dplucher, epartir, —, de kleine
onreinigheden van het water wegnemen ,
epautier, epinceler les draps. Wol , pluser la lame. Het ultgepluisde , de vuiligheid
van jets, les dpluchures; fig. Eene zaak —,
dezelve naauwkeurig onderzoeken, examstier , eplucher exactement, quintescencier
une aff'asre.
Uitpluizer,
iplucheur ; fig. examinateur
exact.
Unpluizing, vr. het uitpluizen, epluchement,
m. epluchures,
pl.
Uitplukken, b. w. (1k plukte uit, heb uitgeplukt ,) Floor plukken wegnemen, uitrukken ,
arracher. Gij plukt de groente met het
onkruid uit, vous arrachez les legumes avec
les mauvaises herbes. —, al plukkencle ontleden , eplucher,, nettoyer , vider en arrachant.
Uitplukking, yr. arrachenzent, epluchage, /71.
Uitplunderen , b. w. (ik plunderde heb
uitgeplunderd ,) door plundering ganschelijk
berooven , piper , saccager, depouiller,
valiser, detrousser. De roovers hebben hem
gelieel uitgeplunderd, les voleurs Pont detrousa , depouille de tons ses habits. De
fiaci is door den vijand uitgeplunderd, geplunderd geworden, la vile est saccagee par
l'ennemi.
Uitplundering, yr. depouillement, saccagement ,
pillage, m.
Uitpoepen, b. w. (ik poepte uit , heb uitgepoept ,) al poepende lozen, (in de gem.
volkstaal; zie Poepen.
Uitpooken , b. w. (ik pookte uit, heb uitgepookt, ) den asch —, om beter to doen branden, daardoor het vuur opfloken , attiser le
feu en Otant les cendres. een vuur door
poken uitdooven, uitmaken, eteindre un
feu en tisonnant.
Uitpompen , b. w. (ik pompte nit, heb nitgepompt ,) water al pompende ergens uithalen, eider en pompant. Het regenwater was
vuil , en men heeft den regenbak uitgepompt,
l'eau pluviale etalt sale, et on a vide la
citerne en pompant.
Uitpomping, yr. (in de natuurk.) van lucht
of water, exantlation.
Uitpooijen, b. w. (ik pooide nit, heb .uitgepooicl,) al pooijende ledigen, vider en buvant.
Uitpraten , o. w. (ik praatte uit , heb uitgepraat, ) ten einde , ophouden met 5 cesser,
finir de parler. Hebt gij haast uitgepraat ?
avez vous bientet fini de parler? avez-vous
dit tout ce que vous aviez sur le coeur?
Uitpuilen , o. w. (ik puilde nit, heb uitgepuild,) buitenwaarts zwellen of nittleken ,
s'enfler, etre enfid, e, s'avancer en dehors.
— 1 (en parlant des yeux ,) sortir de la tete.
Hij. beefs uitpuilende oogen , it a des yeux
qui sortent de la tete. —, (fcheepsw.) Het
work puilt de naden nit, lee coutures crachent Petoupe.
Uitpuiling, yr. action de s'enfler.
uitwas,
bosse, protuberance, excroissance.
Uitputtelijk, b. n. epuisabk.
Uitputten, b. w. (ik puttede nit , heb uitgeput,) al puttende ledigen, mettre 4 sec.
Hij heeft zich door zijne losbandigheid geligel uitgeput, it s'est epuise par ses dibau-
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ches. De oorlog heeft 's lands kas uitgeput,
la guar re a epuise les finances. —, door
putten wegnemen, puiser; fig. Hij heeft
mijn geduld uitgeput II a mis a bout ma
tatience. —; zie Verzwakken , Verarmen.
thtputting, yr. verzwakking, epuisement, ut.
consomption.
Uitrabbelen , b. w. (ik rabbelde nit , heb
gerabbeld ,) op eenen rabbelenden toon uiten , exprimer, dire en bredouillant ;
Vriesland voor Verklappen.
Uitrafelen, b. w. (ik rafelde uit, heb uitgerafeld ,) doen ichiften , erailkr,
efaufiler, van goud , zilver, parfiler (b4
papierm.) effilocher. o. w. (met zijn,) s'ef.
filer, s'erailler, s'efaufiler. De ilof rafelt
uit, Petoffe s'effile. Het uitrafelen, parfilage, m.
Uitrafe/ing, yr. fchifting, effilure, &allure.
Uitragen , b. w. (ik raagde uit, heb uitgeraagd,' ) enkver, titer, ddfaire les toilet
d'arraignees, de la poussiere.
th.traken, o. w. (ik raakte uit, ben uitgeraakt ,) eindigen, flair, terminer, prendre
fin; zie ook Ontfnappen. Wanneer raakt
het fpel nit ? le jeu quand est-il fini? —,
geledigd worden, etre vide. De fiesch zal
niet —, men drinkt niet , la bouteille ne
sera pas video, on ne bolt pas. —, zich out.
doen, se de, faire. —, nit het naauw raken,
(zeew.) nit eene engte in zee zeilen, se
debouquer.
Uitrammelen, b. w (ik rammelde uit, heb
uitgerammeld,) op eenen rammelenden too/
uiten , alles zeggen wat voor den mond komt,
fig. fam. debagouler; dire q. ch. inconsiderement. Uitgerammeld van den honger, (getneen), zie Uitgehongerd.
Uitrapen , b. w. (ik raapte uit , heb uitgeraapt ,) separer et titer des choses qui sent
melees ensemble.
Uitraspen , b. w. (ik raspte uit, heb uitgeraspt ,) al raspende uitholen, creuser
dpant.
Uitrazen , o. w. (ik raasde nit, heb uitgeraasd ,) ten einde razen, cesser d'être en
fureur, se calmer, s'appaiser; fig. exhaler
sa colere contra q. q.
Uitredden , b. w. (ik reddede heb uitge.
red,) van ongelegenheid bevrijden, sauver,
tirer d'embarras, d'incommodite. Wie zal
ons nit deze jammerpoel —? qui nous sauvera, nous tirera de cet abyme de misere?
Uitredding, yr. action de tirer d'embarras,
de sauver, delivrance.
Uitreeden , b. w. (ik reed nit , heb uitgereed,)
toe- of uitrusten equiper un vaisseau,
armor (en navire.)
Uitreeder, m. celui qui equipe un vaisseau,
amateur.
Uitreeding , vr. equipement, armement, m.
Uitregenen , onp. w. (het regende nit , heeft
uitgeregend,) cesser de pleuvoir; o. w. (met
zijn ) door regen uitblusfchen , s'eteindre par
la pluie.
Uitregten, b. w. (ik regtte uit, heb uitge.
regt ,) uitrigten, bewerkftelligen, to wege
brengen, verrigtee faire, effectuer, executer, operer. Uwe bevelen zullen ftiptelijk
uitgeregt, uitgevoerd worden , yes ordres
seront executes ponctuellement.. Uwe aanzoekingen hebben niets daarbij uitgeregt , re
weeg gebragt, uitgewerkt, vas sollicitations
n'ont rien opera.
Uitreiken , b. w. (ik reikte
, heb uitge.
reikt ,) nitarekken , tendre. De hand —,
uitfireltken
om eene aalmoes to vragen,
tos.
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tears la main pour demander Pannitine ;
zie Uitftrekken. ronddeelen, uitdeelen ,
door toereiking aan den man brengen, distribuer, dispenser, donner. De vorst heeft
gunsten uitgereikt, le prince a distribud des
aveurs. Men beeft reeds de giften uitgeIreikt,
uitgedeeld, on a déjà dispense les
dons. De koningin heeft vele verkwikkingen
aan de armen uitgereikt, /a refine a distribud , donne biers des rafraichissements aux
pauvres.
Utcreiker, m. uitdeeler, distributeur, dispensateur.
Uitreiking, vr. uitdeeling, distribution, dispensation. De —, ultdeeling der bond-iegelen , la dispensations des sacrements.
Uitreikfter, yr. dist, ibutrice , dispensatrice.
Uitreis, yr. depart de chez soi, m.
Uitreizen, o. w. (ik reisde uit, ben uitgereisd,) ergens van dawn reizen , partir de
q. lieu. , se mettre en voyage. Bijzonder.
lijk van huis reizen, partir de chez soi. Ik
ben om con uur uitgereisd, je suis parti de
chez moi a une heat e.
Uitrekbaar, b. n. rekbaar, extensible.
Uicrekbaerheid, Yr. rekbaarheid, extensibilitd.
Uitrekenen, b. w. (ik rekende uit , heb uitgerekend,) al rekende navorfchen , calculer,
compeer au juste, supputer. Reken die fom
eens nit, calculez un pen cette somme.
Uitrekening, yr. calcul, compte, on. supputation.
Uitrekkelijk , b. n. uitzettend, dilatable.
Uitrekken , b. w. (ik rekte uit, heb uitgerekt,)
alonger,, etendre,
al rekkende yeilengen
firer en longueur. Touwwerk (Icheepsw.)
longer des cordages. Een regcsgeding —,
op de lange baan fchuiven, tirer un proces
en longueur. Hij . ligt uitgerekt, uitgeftrekt ,
II est etendu de son long.
zoo lang als hid
uittiaan, matter du fer. Eene
1.1zer
huid uitftrijken , etirer une peau. Huiden —, op een rekijzer uitfpaunen, (bij de
handfchoenmakers ,) paissonner. Zich —,
s'etendre, s'alonger; zie Uitflrekken; fig.
Uitbreiden, Verlengen , p y olonger. o. w.
(met zijn) door rekking langer worden,
uitzetten , (van
s'etendre, s'alonger.
de lucht ,) se dilater.
Uitrekking, yr. verlenging, alongement, tn.
extension. De -- van eels ligchaam in de
lengte, uitftrekking, l'extension d'un corps
en iongueur; fig. —, verlenging, prolongation. —, (bij wondh. en geneesh.) groote
fpanning, distension. De — der zenuwen,
la distension des nerfk.
Uitrennen, 0. (ik rende nit, ben uitgerend ,) uitrnenen, fneliijk uitreiden, sortir
au grand galop.
Uitrijden, o. w. (ik reed nit, ben en heb
uitgereden ,) sortir en voiture ou a cheval.
tlij is in eene koets uitgereden, it est alle,
sorti , en carosse.
Uitrijten, b. w. (ik reet uit, heb uitgereten,)
uitfcheuren, uitrukken, arracher, tirer.
Uitrijting, vr. arrrichement,
Uitrij!en o. w. (ik rees uit, ben uitgerezen ,)
oprijzende zich ergens heen begeven, se
lever pour sortir, sortir en se levant. —,
al rijzende uitdijen, se lever ou s'elever en
fermentant.
tlitritten, o. (ik rittede , ben en heb
uitgerit ,) van huis ritten, courir dehors,
courir les rues. Ten einde — , cesser de
courir dehors.
Uitroden, b. w. ( ik roodde nit, heb uitgerood ,) nitrukken uittrekken , van planten,
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gewasfen gefproken. Hedendaags bezigt
men uitrooijen of uitroeijen, arracher,
deraciner, exstirper. Men moet het onkraid
fait deraciner les mauvaises herbes;
fig. verdelgen , dem:ire, exstirper, exterminer. De wolven zijn in dit land uitgerood
of uitgeroeid, les loups sour extermines dans
ce pays.
Uitroeijen, b. w. (ik roeide nit, heb uitgeroeid,) zie Uitroden. —, door middel van
riemen buitenwaarts voeren, sortir, transporter en ramant. o. w. (met Zijn ,)
zich zelven al roeijende naar bniten voeren,
sortir en ramant. Wij zijn nit de haven
uitgeroeid, nous sommes sortis du port en
ramant.
Ui;roeijer, m. verdelger, uitrukker, exstirpateur, destructeur, exterminateur.
Uitroeijing, yr. uittrekking, arrachement ,
ontworteling, deracinement, tn. exstlrpation ; eradication. —, yerdelging, extermination, destruction. — van een bosch,
exploitation.
uitroeping, cri ,
Uitroep,
exclamation,
geregtelijke afkondiging eener yerkooping van onroerende goederen , etude ,f.
afkondiging, bekendmaking, publication; proclamation.
Uitroepen, b. w. (ik riep heb nitgeroepen , ) exprimer par des cris, crier. Bij
Uitroep aankondigen, publier, proclamer,
crier. Oesters zijn uitgeroepen, on a crie
des huitres. Het leger riep hem tot koning
nit, Partnee le proclama roi. Den vrede
bekend maken, publier la paix.
o. w. (met Zijn,) s'ecrier. Van vreugde,
van verwondering
s'ecrier de joie, d'aeimiration.
Uitroepend, b. n. excl9matif , eye.
Uitroeper,
omklinker,, enz. cricur (public).
Uitroeping, yr. zie Uitroep.
Uitroepingsteeken, b. signe, point d'exclamation, point exclamatif, admiratif, point
d'admiration,
Uitrogchelen ; zie Rdgchelen.
Uitrollen , b. w. (ik rolde uit, heb uitgerold,)
vaneenrollen, ontrollen 5 losrollen, derouler.
Een link doek
losrollen, derouler une
piece d'etoire. onz. (met Zijn,) al rollende ergens uitgeraken , sortir en roulant,
(met Flebben,) ten elude rollen, cesser,
finir de fouler.
Uttronden, b. w. (ik rondde nit, heb uitgerond ,) arrondir, par dedans (bij goudfm.)
gironner.
Uicronding, yr. arrondissement, m.
Uitronken, b. w. (ik ronkte nit, heb uitgeronkt,) ten einde ronken, cesser, finir de
ronfler.
Uitrooijen; zie Uitroden.
Uitrooken, b. w. (ik rookte nit, heb aitgerookt,) al rookende van kwade dampen
zuiveren , purifier par des fumigations, _ravager, enfumer; zie ook Berooken.
ten einde rooken, achever de fumes; eider
une pipe en fumant. o. w. ( met Hebben ,) ophouden met rooken, cesser, finir
de firmer.
Uitrotten, o. w. (ik rottede nit, ben uitgerot ,) pourrir en dedans; tomber de pourriture ou en pourrissant.
Uitruijen , o. ruide uit , heb nitgeruid,)
ten einde raijen, cesser de inner. De kippen
hebben reeds uitgeruid, les poules out dejai
cesse de muer.
Uitrekken, b. ye. (ik rnkte nit , heb uitgerukt ,)
uittrekken, uitroden, arracher; alt aciner ;
ex-
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nit- Uitfcheuren, b. w. (ik fcheurde uit, heb uitXstirper; adtruire. Eenen tand
gefcheurd ,) al fcheurende uitrukken , arratrekken, arracher,, tirer une dent ; fig.
cher ; deciliter. —, o. w. (met Zijn ,) met
uitroeijen , verdelgen, detruire, etc. —,
0. W. (met Zijn ,) van een leger,, zijne
nitrafeling fcheuren , se dichirer , s'artacher.
flandplaats verlaten , se mettre en campagne Uitfchieten, b. w. (ik fchoot nit , heb en
ben uitgefchoten ,) al fchietende wegnemen ,
on en marche, marcher.
Uitrukker, m. nittrekker, arracheur.etnporter en tirant (dessus), enlever d'un
zie Uitcoup de feu , de fusil, de fliche. Men heeft
Uitrukking, yr. arrachement,
trekking. — van krijgsvolk, action de mathem met een pifloolfchot zijn regter oog
cher ou de se mettre en marche , en campagne.
uitgefchoten, on lui a emportd , enleve ,
(ik rustte uit, heb uitgerust ,)
tirant d'un coup de pistolet l'oeil droit. —,
Uitrusten, o.
fchielijk uittrekken , Oter vite. Schiet fchielijk
zich door rust van vermoeijing heti/ellen ,
se reposer, se Masser. De troepen hebben
uwen rok' uit , iltez vim votre habit. Een
touw
(fcheepsw.) lancer une manoeuvre,
uitgerust, les troupes se sont reposees. Ten
(bij jagers ,) de leeuw fchoot op hem nit of
einde rusten. Ik heb genoeg uitgerust, je
toe, le lion se lance; sur lui.
me suis repose suffisamment. —, b. w. van
uitfchiften, afkeuren , niet willen ontvangen, uithet noodige tot den uittogt voorzien , pourzoeken , choisir et separer; mettre a part
voir, munir ; equiper. Ik heb mijnen zoon
naarde univerfiteit gezonden, en hem met
ou separement ; rebuter ; rejeter ; trier. Geld
, uttgeven, ddbourser ; avancer dePargent.
al het noodige uitgerust, voorzien , j'ai
envoye mon fits a Pacademie, et equip de
Eenen bal , nit\verpen , uitfpelen , jouerune
bottle. Den ballast nit een fchip fchieten ,
toutes choses. Een fchip — , equiper,, armer,
optuigen , optakelen,
delester, décharger le lest.
un vaisseau.
, o.
(met
greer, agreer (us; navire). Een oorlogfchip
Zijn ,) van gewasfen , germer, boutonner,
pousser, bourgeonner, poindre; zie Ultfpruials transportfchip —, armor en fate. Kapers
riquiper;
ten, Uitbollen.
-, armer en course. Feder
uitglippen , uitglijden,
fig. uitgerust; zie Begaafd.
glisser. De ladder fchoot uit, Pechelle glissa.
Uitrasting , yr. toerusting , equipment, arbuitenwaarts uitfleken, s'avancer en dehors.
moment, m. monture. De — der vloot heeft Uitfchietend , b. n. (in de kruidk.)uitloopend,
pungitif, ive. Eene —e plant , une plante
veel gekost , Pequipement de la flotte a coute
verppozing , verademing ,
beaucoup.
pungitive. —, (in de natuurk.) emergent,
e. De rtitfchietende luchtflralen , les rayons
delassement, m. Na veel gewerkt te hebben,
hebben , uitrusten , apres
moet men eene
emergents. —, (in de ontleedk.)elaculatoire.
avoir biers travaille, it faut du dólassement. Uitfchieting, yr. van flralen, radiation. —,
Uitfcbampen , o. w. (ik fchampte nit, ben
uitfpuiting, nitvloeijing van het zaadvocht,
ejaculation. — van den wind, (fcheepsw.)
uitgefchampt ,) dlieurer,, glisser, toucher 4
Cate; toucher de biais ; ne pas (rapper 4 plotfelijke verandering van den wind, saute
plomb; zie Affchampen.
de vent.
Uitfehateren, o. w. (ik fchaterde uit, heb Uitfchiften , b. w. (ik fchifte nit, heb uitge.
nitgefchaterd , ) luidkeels fchateren , lagchen ,
fchift ,) separer, mettre a part , trier; zie
&later de rire.
Uitfchieten in dozen zin, en ook Uitzoeken.
Uitfchaven, b. en o. w. (ik fchaafde nit, heb Uitfchijnen, o. w. (ik fcheen nit , heb uitgenitgefchaafd,) al fchavende uitholen , creuser
fchenen ,) nithlinken , bt iller , reluire,
fchavende wegnemen ,
celler, &later, paraitre en éclat. Ten einde
avec un rabot.
fchijnen, cesser de briller,, de reluire, centeter avec un rabot.
, heb nitklaps verdwijnen , s'eclipser ; fig. zie Sterven.
Uitfcheiden , b. w. (ik fcheidde
gefcheiden ,) afzonderen, separer, mettre a Uitfchijnfel, o. éclat , tn. splendeur, f.
meestal o. w. op- Uitfchikken , b. w. (ik fchikte uit, heb
part, sdparement.
gefchikt, ) envoyer dehors. Ik heb mine
houden , aflaten, cesser, finir, discontinuer
meid uitgefchikt , zij is niet te huis , j'ai
Het is tijd om uit te fcheiden, it est temps de
discontinuer
finir, de cesser. — met fpreken ,
envoyd debars ma servante, elle n'est pas
a la maison.
de parler.
ophouding, Uitfchilderen, b. w. (ik fchildercle nit, heb
Uitfcheiding, yr. separation.
uitgefchilderd ,) door fchildering , af heelcessation, discontinuation; interruption.
den, peindre, tirer. Hij heeft zijne vrouw
Uitfchelden , b. w. (ik fchold uit, heb uitgefcholden,) fchelden, uitvaren , uitmaken ,
en zijne kinderen laten
a fait peindre
sa femme et ses enfants. Mijn broeder heeft
injurier, dire des injures; inuitkrijten,
zich door eenen fchilder laten
vectiver, chauter.pouilles , injures, goguettes ;
uitteekenon , portretteren, mon frjre s'est fait tirer
gourmander. Hij fcheldt hem altij d nit, it
par un peindre. o. w. Iemand leelijk —,
lui dit toujours des injures. Ik heb geenen
veel kwaads van hem fpreken, djpeindre q.
lust om mij te laten — -je ne suis pas
q. avec des couleurs noires, etc.
d'humeur a me laisser gourmander; fig.
natiner. Hij fcheldt zijne vrouw gewelchg Uitfchilferen, b. w. (ik fchilferde uit, het,
uitgefchilferd,) door fchilfering uitholen
nit, it matine furieusement sa femme. Openenlever par parcelles. o. w. door fchilfering
lijk
uitjouwen, tympaniser. Zich
uitgehoold worden, s'ecailler en dedans.
se pouiller.
Uitfchitteren, o. w. (ik fehitterde nit, heb
Uitfchenken , 0. w. (ik fchonk nit, heb
gefchonken ,) fchenkende ledigen , vider en
uitgefchittercl ,) uitblinken, reluire, briller,
&later, exceller, surpasser.
Versant, verser tout. Schenkende aan den
Uitfchittering, yr. luister éclat, lustre, brilman brengen; zie Verfchenken.
splendeur.
(ik
fchepte
uit,
heb
nitlant ,
Uitfcheppen , b. w.
gefchept,) al fcheppende ledigen , vider Uitfchokken, b. w. (ik fchokte nit, heb nitgefchokt, ) jeter dehors par des secousses.
avec une pelle, ecoppe ou cuiller, avec un
pitchet , (bij fuikerraf.) met den fcheplepel
o. w. (met Zijn) door fchokken uitge/igf,
uitgeworpen warden, etre fete ,e , ou enleve,
—, pucker.
Uitfchepping, vr. action de vider en puisant, 0, par des secousses.
de/pucher,
Uitfchoppen , b. w. (ik fchopte uit , heb
ahuopiri
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fchopt ,) fchoppende uitdr4ven, leter,
dehors, chasser 4 coups de pied. Hu werd
uit het huis gefchopt , it fut fete, chassd
coups de pied hors de la maison. —, met
fchoppen tut jets fchoppen, titer , enlever
avec une pelle. Men heeft reeds den fneeuw
nit den gang uitgefchopt, on a déjà OW la
neige avec la pelle de Pallee. o. w. ten einde
fchoppen, fchommelen, cesser , finir de brandouiller ou de balancer sur une escarpolette.
Uitfchot, o. de daad van uitfchieten, ten behoeve van anderen uitgeven, voorfchot of
verfchot , debours, debourse, avance, f.
Ik ben altijd in nit- ,of voorschor, je suis
toujours en avance; zie Ver- of Voorfchot.
hetgeen als min deugdelijk uitgezonderd
wordt, t ebut , fretin — van kleine
vischjes, die weder in het water geworpen
— van yolk, (Hecht
worden, alevinage,
gepeupel,) lie du peuple, f. populace, calandmilitie,
naille, f bas people,
vergadering van de uitgekomilice , f
zene personen, comite , m.
Uitfchrabben, b. w (ik fchrabde uit, heb nitgefchrabd ,) uitfchrappen, doorfchrappen ,
rayer,, raturer,, buffer,, barrer , (in de praktijk ) vernietigen, canceler.— , al fchrappende
ledigen, vider en MI clant le dedans.
Uitfchrabbing , yr. doorfchrabbing, doorhaling , biffage , m. nature, effacure.
Uitfchrabiel, o. rdclure, f.
Uitfchrappen, Uitfchrapen; zie Uitfchrabben.
Uitfchreeuwen , b. w. (ik fchreeuwde nit,
heb uitgefchreenwd,) exprimer par des cris,
crier. o. w. luidkeels fchreeuwen, crier 4
haute voix , s'ecrier. — , ophouden met
fchreeuwen , cesser, finir de crier.
Uitfchreijen, b. w. (ik fchreide nit, heb
gefchreid,) zijne oogen, se crever les .yeux
a force de pleurer. o. W. ten einde fchreuen ,
cesser de pleurer.
Uitfehrift, zie Affchrift.
thtfchrigen, b. w. (ik fchreef nit , heb uitgefchreven ,) nafchrijven , affchrtjven, copier, transcrire, extraire q, ch. d'un livre.
lemand —, is ietterdieverij jegens hem plegen, pilfer un auteur ; fig. voler. Hij heeft
veel uit dezen fchrijver uitgefchreven , it a
beaucoup pille dans cet auteur. Hij heeft
eat uit min boek uitgefchreven , afgefchreven, it a vole cola dans mon livre. — door
rondgezondene brieven overal bekend maken , aankondigen, aanbevelen, enz. annoncer,, publier,, ord'onner, ou fixer par des
lettres circulaires , signifier, mander par
circulaires. Eenen rijksdag convoquer
tone diete par des lettres circulaires. De
pans heeft eene kerkvergadering uitgefchrevon , le pape a convoque un concile. Een
o. w. opjubelfeest —,promulguer un
houden met fehrijven, finir, cesser d'ecrire.
veraffchrijver, copiste.
Uitfchrijver,
letterdief, plazamelaar, compilateur,
giaire.
Uitfchrijving, vr. affchrijving, overfchrijving,
action de copier, transcription. —, letterdieverikp/avat, tn. —, bijeenroeping eener
vergadering, convocation. —, bijeenroeping
eener kerkelijke vergadering, Indiction, (d'un
concile). zie ook Belasting, Ontbieding,
Oproeping.
Uitfchrobben, b. w. (ik fchrobde nit, heb
uitgefchrobd ,) nettoyer avec fin frottoir,
un torchon. Men heeft de keuken reeds nitgefchrobd , on a déjà nettoyd la cuisine avec
un frottoir, avec un torchon. (fcheepsw.)
— met eenen zwabber, nettoyer avec un
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fanbert, avec an gore:, fauberter. Een
fchip dat under water gaat, fchoon ntaken,
goreter un vaisseau.
Uitfchudden, b. w. (ik fchuddede uit, heb
uitgefchud ,) al fchuddende ledigen, vider
en secouant. Schad den zak nit, videz le
sac en secouant. —, al fchuddende van ftof
zuiveren, nettoyer en secouant. De hood
fchudt zich (nit) na gezwommen te hebben,
le chien se secoue aprés avoir nage. Iemand —,
hem zijne kleederen uitdoen , berooven,
plunderen, depouiller q. q. De roovers hebben hem geheel uitgekleed, geplunderd, les
voleurs Pont depouille de tour ses habits.
Zijn hart —, unflorten, epancher son coeur.
De kleederen dezelve fchielijk tiittrekken, se dehabiller, se defaire vite de set
habits.
Uitfchudding, yr. action de vider
secouant,
f. secouement ou secoament, m.
Uitfchuijeren, b. w. (ik fchuijerde uit, heb
uitgefchuijerd , ) met eenen fchuger reinien ,
vergeter,, brosser.
Uitfchuiven , b. w. (ik fchoof uit, heb uitgefchoven ,) buitenwaarts fchniven pousser
dehors, faire sortir en poussant. o. w. In
het damfpel, eerst fchuiven of eene fchijf
verfchuiven, commencer, jouer le premier,
pousser, deplacer une dame, (au jeu).
Uitfchuld, yr. uitflaande fchuld, fchuld die
men van ons te vorderen heeft, dette active,
en die men van anderen te vorderen heeft,
is dette passive.
Uitfchuren , b. w. (ik fchuurde uit, heb nit.
gefchnurd,) door fchuren uitdoen, dcurer,
titer, enlever en ecurant.
Uitfchutten, b. w. (ik fchuttede nit, heb
gefchut , ) uit eene finis uitlaten faire
passer par une dcluse, faire sortir d'uns
educe.
Uitflaan , b. w. (ik Hoeg nit, heb uitgeflagen , ) al ilaande uitdrijven buitenwaarts
flaan, chasser, faire sortir, canter q. ch. en
frappant dessus. Eenen fpijker
faire sortir
un
1emand eenen tand
casser une
dent a q. q. Men heeft hem een oog
geflagen , on lui a creve , fait sautes, tin oeil.
Iets, door heen en weder te fluan, van ftof,
vocht , enz. ontdoen , uitkloppen, epoudrer,
secouer. Tapijten
epoudrer des tapir;
zie Uitkloppen. Nat linnen
secouer du
lingo mouille. uitdorfchen, battre, (le
ble , Pavoine, forge, etc.) Een vat den bodem —, of inflaan, defoncer un tonneau.
uiteenplooijen , ontvouwen, deplier,
etendre, deveropper. Eene tafel uithalen, verlengen, alonger, ralonger une table.
uitbreiden, etendre. —, al flaande verbreeden, etendre, elargir en battant. —,
al flaande van zich drijven, chasser en frappant , repousser, (la balle). verkoopen
of leveren , vendre au dehors, colporter. —,
uiten, dire, exprimer. Zotten klap —, dire
des sottises. o. w. (met zijn) ZIch buitenwaarts met dezen of genen uitflag vertoonen , bourgeonner. De news flaat hem' nit,
le nez lui vourgeonne. De muren flaan nit,
zweeten, wij zullen regen hebben, les murallies suent, nous aurons de la pluie. Zijn
hoofd is uitgeflagen, it a la tete taigneuse.
De fchnrft begint nit te flaan, la gale commence a paraitre. Het brood flaat nit, le
pain (se) moisit ; zie Befchimmelen. —, nitbotten , pousser. —, ten einde flaan, finir,
cesser de battre. De klok heeft uitgeflagen,
opgehonden met than , l'horloge a cesse,
fini a sonner. —, in het fpelen a den eersten
flag
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flag aan den bal geven, dormer, porter le
premier coup, servir au fete de paume.
Uitflabben , b. w. (ik flabde uit, heb ultge
flabd,) eider en lapant.
m. afloop van eene zaak , gevolg,
uitkomst , uitfluitfel , afloop , issue, retissito,
.
suet*,
evenement, resultat, m. AANM.
f
Issue is de — van iets, hoe het ti'ok zij ,
goed of kwaad; succes wordt gezegd alleen
van eenen goeden —, en zoo ook reussite
is een gelukkige, goede —, de bereiking
van bet doe', dat men zich heeft voorgefield als : Men moet zien welken uitflag deze
zaak zal hebben, it fact voir quelle issue
aura cette affaire. De onderneming heeft
den gewenschten — gehad ; l'entreprise a eu
tout le succes qu'on desirait. Ik ben blijde
over den goeden — van deze zaak, je suss
aise de la Hussite de cette afraire. Zich tot
elken — , afloop, voorbereiden (goed of
kwaad), se preparer d tout evdnement. —,
de daad van uitilaan, de aflevering van verkochte goederen, vente (de vin qu'on fait
sortir de la cave). —, doorflag, van eene
balans, en daaruic voortvloeijend overwigt,
2 fchimmel,
trait ; surpoids ; zie Overwigt.
rnoisissure, chancissure, f. huid—,
vurigheid, (in de geneesk.) exantheme, m.
ebullition, efflorescence, f. Hij heefc — over
het geheele ligchaam, it a une ebullition
waarbij
par tout le corps. Boosaardige
de huid zwart, blaauw wordt, mal-mort.
eerfte flag in hec
Varige —; zie Puist.
kolven , premier coup au jeu de paume.
Uitflagbiljet of briefie , o, conge, permit, tn.
Uitflagkoorts, yr. fievre exanthemateuse.
Uitflapen , b. w. (ik fliep uit, heb en ben
uitgeflapen,) door flapen verdrijven, faire
passer en dormant. Zijnen roes — , cuver
son yin. Zijne hoofdpijn faire passer
en dormant son mal de téte. —, 0. w. ten
einde flapen. Hij heeft, hij is nog niet
uitgeflapen, it n'a pas encore dormi tout son
Hij heeft uitgeflapen hij ontwaakt,
it se reveille.
(ik flibberde nit, ben
Uttflibberen , o.
uitgeilibberd,) glisser; zie Uitglijden.
Uitflupen, b. w. (ik fleep uit, heb uitgeflepen,) al flijpende wegnemen , enlever, eter
en aiguisant. Al fijpende uitholen , creaser,
canneler en aiguisant.
Uitflijten , b. w. (ik fleet uit , heb tiltgefeten ,)
al flijtende aan den man brengen, in het
klein verkoopen, detailler, vendre en detail.
—, o. w. (met Zijn ,) s'user, effacer, diminuer, se passer, se consumer.
Uitqter, m. detailleur, marchand en detail.
verflijting,
Uitflijting, yr. vente en detail.
usure.
*
Uitfloopen , b. w. (ik floopte nit , heb uitgefloopt,) al Iloopende ontledigen , demolir
par dedans.
Uttflooven (zich), wederk. w. (ik floofde mij
uit, heb mij nitgefloofd;) zie Afflooven,
(zich.)
Uitflorpen, b. w. (ik florpte uit, heb nitgeflorin , ) nitflurpen , influrpen , al florpende
drinken , humer. Een verseb ei hurner
un oeuf frais
Uitflorper,, m. celui qui home.
Uitflorping, yr. action de hunter.
Uitfluipen, o. W. (ik (loop nit, ben uitgefopen ,) al fluipende uitgaan, sortir secrete?rant, s'esquiver.
Uitfluiten, b. w. ( ik foot nit, heb uitgefloten ,)
weren , exclure. Men wil hem niet dulden
in dit gezelfehap , hij zal er van nitgefloten ,
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uitgeweerd worden , on tie veal plus le loaf:
frir dans cette assembMe , it en sera exam.
buitenfluiten, afwijzen, (bij bet geregtshof,)forclorre, f: Aileen in de onbep.
wijs, en in het veil. dw. gebruikelijk, als:
Hij heeft zich laten afwijzen , 11 s'ese
laisse forclorre. Hij heeft den tijd tot wederlegging laten voorbijgaan, hij blijft daarvan uit- of buitengefloten , it a laissdpasser
le temps de contredire, it en demure forclo:.
Iemand van eene erfenis — , onterven, des;tether, exhdrider; zie Onterven. Iemand
nit de kerk of gèmeente fluiten, het avondmaal ontzeggen, excommunier q. q. nitzonderen, excepter. 1k geef u alles, zonder
iets uit te fluiten of nit te zonderen , je your
donne tout sans den excepter.
Uitfuitend, b. n, exclusi[, ive. Het — rent
hebben om te verkoopen, avoir le dross
exclusif de vendre. Uitiluitender wijze, bijw.
nitfuitelijk, exclusivement.
Uitfluiting, yr. exclusion. Met — van uwe
kinderen, d !'exclusion de vos enfants. —
nit de gemeenfchap der kerk, excommunication. — van eene erfenis; zie Onterving.
( bij het geregtshof,) forclusion.
uitzondering ; zie dit woord. 134
bijw.
exclusivement, privativement. Men heeft
hem zijn verzoek bij — van alle anderea
toegeflaan, on lui a accords sa demands
privativement. Ik zal aan uwe vragen
doen, Met — van de derde , fe satisferai
vos demands:, exclusivement d la troisieme.
Uitiluitfel, 0. beflisfeud antwoord, repose
decisive.
Uitflurpen; zie Uitflorpen.
Uitfmeden , b. w. (ik imeedde nit, heb nitge•
fmeed,) door fmeden verbreeden, etendro
en forgeant. Gij moet het ijzer nog %rat
—, it vows faut encore etendre le fer eta
forgeant.
Uttfmelten, b. w. (1k fmolt nit, heb ultge•
fmolten ,) door fmelten ledigen, fondre,
_purifier par la forte. onz. (met Zijn,)
tutgefmolten worden, onder het fmelten
uitdijen , of veel opleveren , rendre beaucoup
en se fondant. Dat vet is goed nitgefmolten,
ce gras a rendu beaucoup en se fondant.
Uitfmeiting, yr. fmelting, forge.
Uitfmijten , b. w. (ik fmeet nit, heb uitgefmeten ,) al fmijtende wegnemen, jeter dehors, faire sortir en jetant. Men heeft hem
nit hec vender gefmeten, on Pa fete hors do
la fenetre. heeft hem met eenen iteen
een oog uitgeimeten , it lui a fait sauter,
(lui a creve) un oeil d'un coup de Pierre,
zie Uitwerpen.
Uitfmoken , b. w. (ik fmookte uit, heb . -nitgefmookt ,) ten einde fmoken , flair, achever
de fumer. Hij heeft zijne pijp nog niet
uitgefmookt, i/ n'a pas encore vide sa pip.
en fumant ; zie Uitrooken.
Uitfmoren ; zie Smoren.
Uitfnappen, b. w. (ik fnapte heb uitgefnapt 5 ) al fnappende uiten, verklappen,
redire , rapporter. Hij fnapt alles uit, verklapt, brengt alles over wat men hem zegt,
it redit tout ce qu'on lui dit. Zeg niets in
zijne tegenwoordigheid, hij fnapt alles nit,
klikt , verklapt alles wat hij hoort, ne dites
rien en sa presence , it rapporte tout ce qu'il
entend.
Uitfnede ; zie Uitfnijding.
Uitfneeuwen , onp. w. (het fneeuwde uit
heeft uitgefneeuwd,) ten einde fneeuwen,
cesser A neiger.
Uitfnellen 2 0. W. (ik fuelde nit, ben uitgeFfff

fneld ,)
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toefcbieten,
fneed,) naar buiten fnellen
s'ilancer dehors.
Uitfnijden, b. w. (ik fneed uit„ heb ultgefneden,) door fnijden wegnemen, cooper, eter
en coupant, decouper. Men heefc hem de
tong uttgefneden, on lui a coupe la langue.
Men fneedt hem de kanker uit , on lid eta
en coupant le chancre. —, al fnijdende nitMien , rondfnijden , creaser en coupant ,
dchancrer; chantourner; evider. Den kraag
van eenen mantel rond—, echancrer, evider
le collet d'un manteau. —, met den beitel,
met het drijfijzer, enz. uitfieken , ciseler,
decouper. Het is in koper uitgefneden, c'est
cisell en cuivre, —, al fnijdende 4an den
man brengen , flijten , (bij de el verkoopen )
vendre a Paune ou en detail, &tallier. Hij
fnijdt zijne waren niet uit, (hij verkoopt
niet in het Wein) ne vend pas ses marchandises a Paune; it ne detaille pas; onz.
(met Zijn) onder het fnijden uitdijen, wel
ftrekken, rendre, titre profitable,produire,
rapporter. Wat fnijdt dat brood weinig uit
ce pain n'estpas profitable. Vertrekken , eene
' vergadering verlaten, geen lid meer daarvan
blijven , se retirer, s'en alley. Ik fneed
ongemerkt, onmerkbaar uit, je me retirais
imperceptiblement.
Uitfnijder,, m. verkooper in het klein, slijter,
detaillear.
Uitfnijding, yr. uithakking, action de cooper,
tie decouper, etc. —, bet uitfnijden van den
kanker, (bij wondh.)extirpation d'un chancey.
— van een week deel , excision. —, wegneming van jets fchadelijks of nadeeligs nit een
menfchelijk ligchaam , als: een gezwel, eenen
kogel, enz. exerese. Ronde —, dchancrure,
Ronde — van de mouw van een kleed bij
den okfel, entournure.
Uitfnede yr. verkooping in het klein , action de
detailler ou de vendre en detail, vente en
detail; zie Affnijding.
Uitfnijdfel, 0. ce qui est coupe, decoupe ou
crease avec an instrument tranchant, etc.
Uitfnoeijen, b. w. Cik fnoeide uit, heb uitgefnoeid) door fnoeijen van bout ontledigen en
verdunnen, Vaguer, ebrancher; emonder;
tailler.
Uitfnoeijing, yr. fnoeijing, ibranchement;
elagage, m.
Uitfnorken, o. (ik fnorkte nit, heb uitgeMarkt) ten einde fnorken , cesser ou finir de
ronfier.
Uitfnuiten, b. w. (ik fnoot nit, heb uitgefnoten) door fnuiten ontledigen moucher. Snuit
uwen news terdege nit, mouchez vous bien;
zie Snuiten. —, door fnuiten uitblusfchen,
iteindee en mouchant, (avec les mouchettes.)
Eene kaars iteindoe tine chandelle en la
mouchant.
Uitfnuiven , b. w. (ik fnoof uit, heb uitgefnoven (fnuivende naar buiten brengen, rendre,
aire sortir par les narines. —,a1 fnuivende
fledigen.
Hij fnuift zoo Berk, dat hij zijne
groote doos dagelijks uitfnuirt, it Arend Cant
de tabac en poudre, qu'il vide sa tabatiare
par jour ; o. w. uitblazen, (meest van paarden gezegd) reprendre haleine, respirer,,
souifier. Ergens op —, zegt men in de age'lijkfche verkeering voor: naarflig naar iets
trachten ; zich met vlijt op jets toeleggen ,
jets met drift bejagen , s'appliquer fort a q.
ch.; se donner bien de la pine pour obten:r
son dessein, etc.
Uitfoppen , b. w. (ik fopte nit , heb uitgefopt)
al foppende ledigen, eider en trempant.
, heb uitgeUitfpanen, b. w. (1k fpaande
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fpaard) al fpanende ledigen, wegneittetti
Boter firer du beurre d'un tonneau avee
torso spatula de bait ; zie Spitten in dezen
zin.
Uitfpannen, b. w. (ik fpande uit, heb nitge.
fpannen,) vaneenfpannen, tendre, bander,
etendre. Het vel was uitgefpannen, la pease
etait bande; zie Uitbreiden. , ontfpannen,
uit het gareel fpannen, aftoomen, deteler,
deharnacher, ddbrider. De koetfier heeft de
paarden reeds uitgefpannen, le cocher a dejti
&tele les chevaux. De paarden voor een
fchip debiller; fig. zich zich zelven eene verademing fchenken, zich wat
nitrusten , se recrier, se dissiper ; se delasser,
se distraire, &bander l'esprit. Wanneer
men veel heefc gewerkt, is het goed zich
nit te fpannen, eene uitfpanning te nemen,
quand on a beaucoup travaille it est bon de
se Herder; o. w. Paarden in eene herberg
nit het gareel laten fpannen, van paarden
verwisselen, relayer. Gij kunt dezen weg
niet in eenen dag afleggen, zonder uit _to
fpannen, van paarden te verwisfelen, vous ne
pouvez faire cette route en on jour sans
relayer.
Uitfpanning, vr. de daad van uitfpannen, tension, extension, dilatation; zie ook Uittrekking, Uitftrekking, Uitzetting; verademing, verftrooijing, uitrusting , ontfpanfling, récreation,dissipation,f delassement,
rehiche, reMchement, m. Men moetaan zijne
kinderen eenige — geven, i/ fact donner
a ses enfants quelque reldche. pleinerplaats, plaats waar verfche paarden ftaan,
relais, no. station.
Uitfpanfel , e. firmament, firmament, m.
Uitfparen, b. w. (ik fpaarde uit, heb uitge•
fpaard) door befparing verkrijgen , manager,
economiser, epargner; zie Sparen.
Uitfpariug, yr. action d'epargner, etc.
Uitfpatten, o. w. (ik fpattede uit, ben en heb
uitgefpat ,) al fpattende uitfpringen , jaillir,
rejaillir. Toen men hem de ader opende,
fpattede, fprong, het bloed zoo Berk nit,
quand on lui ouvrit la veine, le sang saillit
si fort. —, zich buitenfporiglijk gedragen,
buitenfporig te werk gaan, extravaguer,
commettre des extravagances; se deregler.
Uitfpatting, vr. jaillissement , rejaillissement,
tn. —, buitenfporigheid, extravagance, esm.; fig. egarecapade, f. excas,
ment, m.
Uitfpelen, b. w. (ik fpeelde nit, heb uitge.
fpeeld,) al fpelende nederwerpen, jouer.
Spell harten nit, jouez en carreau. —,iets
ten einde fpelen. Hij moet zijne rol —,
zijn best doen, it put finir de jouer son
vele , faire tout son possible. Laat ons eerst
de partij-achevons premierement la
verrigten, executer, faire; o.
pantie.
eerst fpelen avoir la main au feu,
w.
titre le premier a jouer. Gij moet c'est
ac vous a jouer. Wie fpeelt uit ? qui a la
main? —, ten einde fpelen, cesser, finir
de jouer.D e klok heeft nog niet uitgefpeeld ,
le carillon n'a pas encore cesse.
Uitfpellen, b. w. (ik fpelde uit, heb ,uitgefpeld) ten einde fpellen , epekr. Zip heeft
die bladzijde uitgefpeld, elle a Opeld cette
page jusqu'a la fin.
Uitfpeuren, b. w. (ik fpeurde uit, heb uitgefpeurd), nafporen 7 epier, guetter,, suivre
a la piste.
Uitfpinnen , o. w. (ik fpon uit , heb uitgefponnen) onder het fpinnen uitdijen , rendre,
prodtaire beaucoup , en filant, a la filature.
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Die wol (pint niet veel nit, cette lame ne
produit pas beaucoup en filant.
Ui tfpitfen, b. w. (ik fpitfle uit, heb ultgefpitst)
rendre pointu, e. ; former en pointe.
Uitfpitten , b. w. (ik fpittede uit, heb uitgefpic,) door fpitten uitholen , creuser (avec la
beche). Uitbaggeren, draguer; diep omgraven , effondre.
Uitfpoelen , b w. (ik fpoelde nit , heb uitgefpoeld) al fpoelende uithollen , miner. De
ftroorn heeft hier den oever der rivier uitgefpoeld, le courant de l'eau a mind ici le
bard de la riviere. —, al fpoelende zuiveren ,
reinigen, rincer , gueer, aigayer. Linnen
fpoelen , aigayer du lingo; zie Spoelen
Men moet zich elken morgen den mond —
ma zich gewasfchen te hebben, it fact se
rincer la bouche apses s'étre lave. De glazen
zijn nog nice uitgefpoeld, les verres nesont
pas encore rinds. De wol in fchoon water
(bij lakenbereiders) rechinser la lame.
Eene ftof, wanneer zij uit de verw komt 2 reviquer. Laken, enz. affpoelen, degorger;
onz. (met Zip) door befpoeling uitgehoold
worden, etre mine, e. crease, e. par l'eau.
Uitfpoeler m. celui qui since. — van lakens ,
enz. reviqueur.
Uitfpoeltng, yr. action de rincer, d'egayer,
de veer, de degorger, de rechinser, de reviquer; ddgorgeage, rn.
Uittpoelfel, o. fpoelwater, rincure , lavure , f.
Uitfpoken , b. w. (ik fpookte nit , heb uitgefpookt) uitvoeren in eenen kwaden zin,
fmeden , machiner, executer ; zie Smeden ,
Brouwen , in dezen zin , , o. w. ten einde
fpoken , cesser de faire du bruit, de machiner.
Uitfporig, b. n. uitfporiglijk, buitenfporig,
ongerijmd extravagant, e. excessif, ive,
outré, e, exorbitant, e; bijw. exorbitarnment, etc.
Uitfporigheid ,vr. buitenfporigheid lOsbandigheid, ongerijmdheid, extravagance, exas,
m. dissolution, f. direglement, m.
Uitfpouwen ; zie Uitfpuwen.
Uttfpraak, vr.prononciation, articulation. Hij
heeft eene flechte — , it a une mauvaise
prononciation. Eene duidelijke — der woorden , une prononciation distincte des mots;
articulation de la voix bier nette. Men kent
hem aan zjne — , uit welke provincie hij is,
on le connait a son accent de quelleprovince
est. —, voordragt, diction, elocution,
enonciation, declamation. — van fcheidslieden , arbitrage, m. vonnis, jugement
arret, m. sentence, f.
Uitfpreiden, b. w. (ik fpreidde nit, heb
gefpreid, ) vaneenfpreiden, dtendre deployer. De vogels fpreiden hunne vlerken
uit om te vliegen, les oiseaux etendent,
deployent, leurs ailes pour voler; zie Uitbreiden, ook Uitftallen , om te verkoopen.
Uitfpreiding, y r. extension; zie Uitbrciding;
ook Ruchtbaarmaking.
Uitfprekellik , b. n. dat uitgefproken kan worden, exprimable. Meer gebruikelijk Onuitfprekelij k; zie dit woord.
Uitfpreken , b. w. ( ik fprak nit , heb uitgefproken,) al fpoelende often, prononcer,
proferer. Hij kan de letter R niet
ne
saurait prononcer la lett; e Het vonnis
is over hem nog niet uitgefproken , on n'a
pas encore prononci sa sentence. De predikant heeft den zegen nog niet uitgefproken,
le pasteur, le ministre, n'a pas encore prononce, dit, la benediction. De laatfte woorden
die hij uitfprak , les derniers mots, les dernieres
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paroles, qu'il profera. Net en duidelijk —,
(in de fpraakk.) articular. Eene letter zacht
mouiller tine lettre ; zie dit woord in
het Franfche deel. Uit de keel, met ade.
ming, aspirer; als : H die uitgefproken
worth, h aspire. —, in den toon eens redenaars , (met gebaren ,) ddclamer. Ten einde fpreken. o. w. cesser, finir, achever de
parler.
Uitfpringen, o. (ik fprong uit, ben en heb
uitgefprongen, ) zich al fpringende ergcns uit
bewegen, sauter par tine ouverture, sortir
en sautant. Hij is uit het venfter gefprongen, it a sauté par la fenitre.
uitfchie.
ten , losgaan , glisser, se defaire , se &tacker,
Hij liet het water op ons si
fit rejaillir l'eau sur nous. —, uitfleken,
(in de bouwk.) saillir, s'avancer ertdehors
forjeter. Deze kroonlijst fpringt te veel uit,
cette corniche, saillit trop. Die muur fpringt
uit , heeft eenen buik, ce mur forjete. —,
ten einde fpringen, cesser, finir de sauter.
Nu heeft hij uitgefprongen , opgehoudenk
met fpringen, a present it a cessi de sauter.
Uitfpringend , b. n. e, (in de bouwk.)
De uitfpringende deelen van eon gebouw,
les parties saillantes d'un bdtiment. Een
—e hoek , tin angle saillant, (in de kruidk.)
de uitfpringende helmflijltjes uit de blown.kroon , les étamines saillantes.
Uitfpringing, yr. (in de bouwk.) buiten het
rigtfnoer,, forjet, na. gebrekkig uitliek,
forjeture.
Uitfprong, m. (in de bouwk.) zie Uitftek in
deze beteekenis.
Uitfpruiten, o. (ik fproot uit, ben uitgefproten,) al fpruitende te voorfchijn hornet',
fpruiten voortbrengen , germer , pousser,
naltre , sortir de terre, bourgeonner, hon.
Conner. Het koren is in de fchuur uitge•
fproten , le bled a germe dans la grange.
Het gras begint uit te fpruiten, Pherbe commence a nal:re. De boomen beginnen —,
uit te botten, lee arbres commencer,: a pourser. Het zaad begint nit te fpruiten, la
semence commenced sortir de la terre. Weder in menigte repulluler. Het onkruict
fpruit bier weer in menigte uit, les mauvaises herbes repullulent ici.
Uitfpruitend, b. n. voortfprnitend, provenant,
e. De uit- of voortfpruitende goederen eener
erfenis , les biens provenants d'une succession.
Uitfpruiting, yr. germination, gemmation; zie
ook Uitbotting.
o. kiem van het zaad , germs, nr.
fcheut , loot, (in de kruidk.) rejeton,
bourgeon, scion, m, etc. zie Scheut, Loot.
bij den wortel der boomen, wilde tak,
petreau , drageon , m.
Uicfpagen, b. w. (ik fpoog uit, heb uitgefpogen,) uitfpuwen, uitfpouwen, al fpugende uitwerpen , cracker.
uit de born
fluimen loozen , expectorer.
; zie Uitbraken.
Uitfpuijen , b. w. (ik fpuide uit, heb uitgefpuid,) al fpuijende van zand , enz. oncle&gen , hit cher les ecluses pour curer , deer
sable (d'un canal etc.
Uitfpuijing, yr. action tie curer ran canal, etc.
Uitfpuiten , b. w. (ik fpoot nit, heb uitgefpoten ,) al fpuitende uitwerpen , jeter,
faire jaillir. Men liet het water uit de bran
— on fit jaillir l'eau de la source ; zie Spui.
ten en Uitfpringen in dezen zin. Het vuur
door fpuiten uitdooven, eteindre le feu par
le moyen d'une seringue ou (Pune pomp afeu.
Uitfpuwen ; zie Uitpugen.
F ffiz
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Uitfpuwing, vr, uitfpouwing, crachement ,
zie Spuwing.
, uitbraakfel,
Uitfpuwfel, o. crachat, m.
degobillis, in.
Uitftaan, b. w. (ik fond nit, hebuitgeflaan,)
doorftaan, ver ragen, verduren, lijden, dulden , endures, souffnr, supporter, resister;
fig. essuyer. Hij heeft veel uitgeflaan, geleden, eer dat hij a bien souffert
avant de mourir. Ik kan dien man niet —,
dulden , je ne saurais soufrir cet homme.
Hij heefc den honger langer uitgeflaan , verdnurd , can ik gedacht had, it a endure ho
faim plus longtemps que je n'avais pense. Ile
kan het niet langer uithouden, wederfland doen, je n'y saurais plus resister; o.
w. Buiten waar te than, ergens buiten nitfteken , avancer, jaillir. Voordeelshalve
uitgezet zijn, itre placed interet. Hij heeft
veel geld —, id a place beaucoup d'at gent
a inter*. Uitftaande fchulden, (fchulden
die men heeft in te vorderen) dettes actives ;
zie Uitfchuld; fig. lets met remand to hebben uitftaan, met hem te vereffenen hebben ,
betwisten, contester, debattre, avoir en ddmeld avec q. q. etc.
Vitaalien, b. w. (ik flalde nit, heb uitgefled ,) op een ftalletje uitfpreiden om te
verkoopen, uitkramen, italer; fig. deployer.
De kramers beginnen reeds hunne waren uit
te fallen, les merciers commencent déjà
dialer leers ncarchandises.
Uitflalling, vr. het uitftallen , etalage, tn.
exposition.
heb
Uitilamelen, b. w. (ik flamelde
geflameld ,) al flamelde uiten, begayer, exprimer en begayant , bredouiller.
Uitftampen, b. w. (ik flampte uit , heb uitgeilampt, (faire sortir 4 coups de pied ,) en
pilaw. ; fain. pietiner.
Uttflamping, vr. action de faire sortir d coups
de pied. —, door flampvoeten, pidtinement, 121.
Uitftap, m. flap buiten den eigenlijken weg,
fchuinfche flap , pas oblique , faux pas. — ,
afwijking, omweg van de hoofdzaak in eene
rede of in een gefchrift uitweiding , digression.
Uttflapje, o. klein togtje, petit tour, petit
voyage. Wij deden fchielijk een naar
Amiterdam, nous fimes un petit tour 4 Amsterdam; fig. kleine uitweiding bij monde of
gefchrifte, tine petite digression.
Uitflappen, o. w. (ik flapte uit, ben uitgeflapt,) al flappende ergens uitgeraken, nitflijgen, uitklunmen, descendre, mettre pied
terre. Onder het — van de koets verftuikte ik mijnen voet, en descendant de Caf oss e je me suis disloque le pied. Uit een
fchip happen , sortir d'un vaisseau.
Uitflek , uitftekfel, o. iets dat ergens buiten
uitfteekt saillie,avance,f. yr. vooruitfteking, aan een gebouw, ressaut, m. De
— of vooruitflekins van eene kroonlijst, le
ressaut d'une corn:eke. — of galerij buiten
een gebouw, (in de bouwk.) meniane, f.
— aan eenen gevel van een huis, bacon, no.
Puntig omzet met palen aan eene fleenen brug , krib , creche, f. —, het onderfle
van een dak, dat over eenen mnur hangt,
overhangend gedeelte van een dale, severonde or,: subgronde, f.
boven eenen munr,
om het water te doen afloopen, larmier,
hangkamer, soupente, f Gebrekkig
nitfprong buiten het rigtfnoer, forget,
forget, tn. forjecture , f.
Vitfleken, b. w. (1k -flak nit , heb uitgefloken)
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al ftekende wegnemen, arracher en drake
avec en Instrument point:, et trenchant, crever. Men heeft hem de oogen nitgeftoken , on
creve les yeux ; fig. verblinden, vet,
fchalken , ebiouir, sur rendre. — van zich
affteken, uitflrekken, etendre. Steek, flrek
uwen arm uit, etendez votre bras. Ergens
nit te voorfchijn doen komen, men moot de
tong niet ne faut pas tirer la langue.
Er fleekt eene vlag den wren nit, on volt
rut pavilion au haut du clocher. De vlag —
hijfchen, arborer le pavilion, (fcheepsw.)
faire pavilion. Gij fleekt de beenen te ver,
uit, Vous avancez trop les jambes. Al flekende afbeelden , graver, buriner. Hol , graver en creux. onz. Ergens buiten nitkomen
(in de bouwle.)avancer,, saillir,, forjeter, desa eurer: zie Uitfpringen in dezen zin. Het —
der beenderen , la preeminence des os. Het —
de verhevenheid van de Borst eener vrouw,
la prodminence du sein d'une femme , fig.
uitmunten, excelier; surpasser ; l'emporter
sus, etc. Uw broeder fleekt boven alle anderen nit, gnat alle anderen te boven, votra
ft-ere l'emporte stir tons les autres. —, de hand
met eenig geld of iets anders, om iets door
het raden van even of oneven to beflisfen,
deviner pair or: impair, jouer pair on impair; tirer d la courte paille. Laat ons
daarom wie het zal hebben, devinons
pair ou non-pair qui l'aura.
Uitflekend, b. n. voortreffelijk, uitmuntend,
eminent, e. excellent , e. signale, e. transcendant, e. Eene allerverhevenfte, -e
deugd, une vertu sureminente. Een dich.
ter, tin pate excellent; bijw. bij uitftek,
bij uitnemendheid , excellemment, d'une ma-,
mere excellente ; eminemment. verheyen proeminent, e, prominent , e. Van de
hoogte van eenen uitftekenden heuvel du
haut d'une colline prominence; zie ook Verheven. Een— wervelbeen, un vertebre prod'raiment. uitfpringend, saillant, e zie
Uitfpringend; fig. Dit work is wel geichreyen, maar het bevat niets uitflekends, cat
ouvrage est biers dcrit, malt it n'y a mien de
se:Want.

Uitflekendheid, yr. voortreffelijkheid, uitnemendheid, uitmuntendheid, excellence, transcendance.
Uitftel , o. de daad van nitftellen , verfchuiving
opfchorting; verlenging, delai, m. prorogation, prolongation, suspension; remise.
—vanbetaling,fchik ngmetd fchuldeischers
om hen in termijnen te betalen , atermoiment , m. temporisation.(*)—,(bij regtsg.)
zonder te betalen, payer sans depart.
Een fchuldenaar — (tot betaling) geven,
dormer du topic d un debiteur. Een — van
drie maanden, une surseance de trois mois.
— tot, en bepaling op eenen anderen dag,
(dagvaarding) ajournement. Na eenig
heeft men mid betaald, apses quelque remise,
alai, on m'a pap'. Ik zal morgen zonder
— vertrekken, partirai demain sans Mai.
Men heefc hem een — van veertien dagen
vergund, on lui a accorde une prorogation,
prolongation de quinze fours. Het —, de
verfchuiving van het parlement, la prorogation du parienzent. Met het gewone —,
bijw. (bg regtsgel.) op de lange baan fchuiyen , dilatoirement. Spr. w. — is geen afftel,
ce qui est differe n'est pas perdu.
Uitftellen, b. w. (ik ftelde nit, heb uitgefleld,) verfchuiven, opfchorten, differer,
remettre , surseoir, suspendre, retarder,
proroger, prolonger , arriirer , trainer ,
ren-
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renvoyer , delayer. Men heeft deze auk
devant lab ma (abate. Zijn hart, zijne gehei.
eenige dagen uitgefteld , on a diffire
menopenbaren , epancher, ouvrir, son
cette affaire de quelques fours. Zijne fchulddecharger sa
coeur. Zijuen toorn op iemand
eifchers van maand tot maand remettre
colere sur q. q. Het fap van cleze plant ftort
ses ereanciers de mois en mois. — tot , en _ zich uit, a sec do cette plante s'extravase.
bepalen op eenen anderen dag, (dagvaarden ,)
Zie Uitgieten.
afourner. De dood van zijnen vader, ftelde Uititorting, vr. extravasion ou extravasation.
hue huwelijk eenige maanden uit, la mort
Bij fterke kneuzingen heeft er eene — plaats,
de son pere retarda lour mariage de quelques
l'extravasion a lieu dans les fortes contusions.
mois. Deze koopman heefc zijne betaling
— van blued in het oog, in den oogappel
uitgefteld, ce marchand a suspendu son pale(bij geneesk.) hdmalopie. — van water door
went. De verkiezing werd nitgefteld, Peeene fchutting, fluisvol, eclusee. owr
lection fiat sursise. Het geen men heden kan
boezeming, uttooezeming des harten, epandoen, moet men niet tot morgen ne
chement, m. effusion du coeur. —,ingieting
faut pas renvoyer au lendemain ce quo Pon.
van den H. Geest , infusion du Saint Esprit.
— van wijn bij de offers , effusion, du yin
pent faire dans le four, ou aufourd'hui. De
zitting van het parlement in Engeland werd
dans les sacrifices. Zie Uitgleting.
uitgefleld, opgefchorst , le parlement d'An- Uitftralen , o. w. (ik firaalae nit , heb en ben
gleterre fat proroge. Den tijd van betaling
uitgeftraald) ftralen van zich geven , fchieten,
—, opfchorten, met. op den. vervaldag beta.
rayonner, darder,, jeter, repandre des rat'•
len , prolonger,, amplzer,, art-serer,, ate,. moyer.
fons, luire. De zon itraalc reeds uit, fchiet
le terme d'un payement. Hij heeft met aline
reeds hare firalen op de kruinen der bergen ,
fchuldeifchers eene fchikking gemaakt om de
le soleil rayonne dela, loft deje
stir let
betaling zes maanden uit te ftellen , it s'est
times des montagnes.
atermoye avec ses crianciers a six mois. Uitftraling, vr. rayonnement, m.
Eenen post in eene rekening uitgefteld laten, Uitftrekken , b. w. (ik firekte nit, heb uitge•
laisser, tenir un article en souffrance.
itrekt) etendre, tendre, alonger ; zie: zich
opfchorten tot eenen beteren tijd of eene
ui tbreiden , uittpreiden , uitrekken. Hij had
betere gelegenheid , temporiser. Het is een
den arm reeds uitgeftrekt om mij eenen flag
flechte betaler, die mil federt twee jaren
te geven, avait Ufa etendu le bras pour
uitftelt, (flepende houdc) c'est un mauvais
me dormer un coup. De hand — om eene
payeur qui me traine depuis deux ass; fig.
almoes te ontvangen , tendre la main pour
— uitvlugten zoeken om ziju oogmerk te
demander l'aumene. Hij ligt uitgeftrekt zoo
bereiken, reculer. 1k kan niet met hem tot
lang htj is, op den grond, it est etendu tout
afrekening komen , hij felt altoos uit, zoekt
de son long el terre; fig. De pales van zijn
feeds uitvlugten , je ne puis le faire venir
rijk
vergrooten, itendre les limites de sou
a compte, it recule toufours; zie ook Uitempire. Zich —,s'dtendre. Zijne heerfchap.
fallen , (koopwaren.)
pig ftrekt zich over deze volkeren
Uitftellend , b. n. (bij het geregtshof) prorosa domination s'Otend sur ces peuples. 1%P"
gatif , ive ; dilatoire. Een — befluit, tin degezigt ftrekt zich niet zoo veruit, reikt niet
cret prorogatif; zie Uirftellen.
zoo ver, ma vue ne s'etend pas si loin. —
Uitftelling, yr. zie Uitflel.
zich ergens naar —, het trachten te verkrii.
Uitfterven, o. w. (ik ftierfuit , ben nitgeflorgen , reicher d'obtenir.
ven) geheel wegfterven s'eteindre; finir. Dit Uitfirekking, yr. intrekking , action d'êtendre ,
geflacht is met zijnen dood uitgeftorven ,
extension, f. alongement, m. De — van een
cette famille est eteinte, finie, par sa mort.
ligchaam in de lengte, Pextension d'un corps
—, door wegiterving van menfehen ontledigd
en longueur ; zie Uttgeftrektheid , Uitgebreid'
worden, etre depeupM, e. Door deze aan.
heid.
verlenging, alongement, m.
flekende ziekte is het dorp bijna uitgeflorven , Uirftrepen ; zie Doorhalen (eenen fireep door
la contagion a depeuple presque tout le viibets halen).
lage.
Uitftrijden, b. w. (ik freed nit, heb nirgeUititerving vr. extinction. De — van een gefireden ,) een gevecht eindigen 2 ophouden te
flacht, van eenen naam, ('extinction d'un
flrijden, terminer, cesser finir, achever,
race, d'un nom.
un combat. Zij hebben uitgefireden , ils oat
Uitflooten , b. w. (ik filet uit, heb uitgefloo.
fini a combattre; ils sons las, fatigues de
ten) al flootende wegnemen of uitdrtjven ,
combattre.
pousser hors de , mettre delsors; exputier ; faire Uitltrijken , b. w. (ik flreek nit, heb en ben
sorter avec effort en poussant ; rompre en pousuitgefireken) al flrijkende glad en effen maken,
sant. Men heeft hem nit de katner geflooten, on
repasser, lisser. Wees zoo goed en flrijk
Pa pousse hors de la chambre. Hij heeft eene
dit papier eens uit, ayez la borate de repasser,
ruit uit geflooten, it a rompu, casse un carde lisser ce papier; ate ook Glad , effen
reau, (un vitre) en poussant. Iemand uit
maken. Eene huid — , uitrekken , darer one
een ambt —, den voet ligten, debusquer
pears ; fig. Een uitgeftretwn -gelaat, en air
q. q.; supplanter, lei donner le croc en
ouvert. uitluchten , ten toon ftellen,
jambe. Onnutte klap , fprookjes —, dire
uitmaken , reprimander, censurer, laver la
des sornettes.
tete el, taster, etc. —, bedriegen, tramper,
Uitflorten, b. w. (ik florae uit, heb uitgeduper.
fort , ) al fiorcende ergens uitwerpen , uitgie- Uttftrijker, m. bedrieger,5 trompeur, fourbe.
ten , repandre; verser, dpancher ; s'extra- Uitftrijking, vr. action de lisser, f. repassage,
yaser. Water op den grond repandre
m.; fig. action de laver la tete a q. q. de
de ('eau sur la terre. Ik zal over het hubs
reprimander, etc.
van David, en over de inwoners van Jerufa- Uitftrooijen , b. w. (ik firooide uit, heb nitlem den geest der genade en der gebeden
geftrooid) al flrooijende verfpreiden, epaN.
(in de H. Schrift) je repandrai sur la maidre, repandre , disperser; eparpiller. Geld
son de David et sur lee habitants de jeruonder het yolk repandre, disperser,
zakm ('esprit de grace et de supplication.
seiner de ('argent parmi le peuple. 114 heeft
lk zal wipe klagte voor hem—, repandrai
valfche geruchten uitgefirooid, it a ripandu
F f ffs
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de faux Men op eenen akker , ipan- Uitteekening, yr. dessin, tn.; zie Afteekening,
Teekening.
dre du furrier dans un champ. De wind heeft
, fehets , Obauche, esquisse.
bet hoof uitgeftrooid, verftrooid, le vent a Uitleezen , b. w. (ik leesde nit, heb uitgeleesd,)
Lutpluizen , dpucher.
eparpille le fain. Dwalingen door gefehrir:
ten —, verfpreiden, disseminer des erreurs Uittelien , b. w. (ik telde nit , heb uitgeteld,)
al tellende uitgeven , compter, debourser.
par des ecrits ; fig. Eenen leugen , valiche
Hoe veil geld hebt gti reeds uitgeteld
tijdingen — , verbreiden, colporter une fausse
nouvelle. Wie heeft dat gerucht uitgeftrooid,
combien d'argent avtz-vous dell cotnpte? Hij
verfpreid, ruchthaar gemaakt? qui a divulheeft al zijn geld reeds ungeteld , it a dela
gue, debite , repandu ce bruit?
fini d compter tout son argent. —, iets met
den tel verkoopen , vend: e quelque chose pas*
Uitflrooijer,
celui qui ripand, etc. semeur
nombre.
de faux bruits, etc.
Uitflrooijing yr. action de repandre, etc.; Uitteller,, m. celui . qui oompte,compteur.
Uittelling, yr. action de compter, f:, debout,
fig. divulgation; etc.
sement , m.
Uititrooifel, o. faux bruit ,m.fausse nouvelle,
Uitteren, b. w. (ik teerde uit, heb nitgenouvelle controuvee, f.
teerd), vermageren, verkwijnen , ex:Inner,
Uitftrooifter, yr. celle qui repand, etc. quelque
consumer, attenuer, amalgrir, dicharner,
bruit.
defaire.
De koorts heeft hem zcer uitge,
Uitftroomen, o. w. (ik ftroomde nit, heb en
teerd, vermagerd, la fievre l'a fort extenue.
ben uitgeftroomd) al ttroomende uitvloeijen
De droefheid teert haar nit, la ttistesse la
cooler, ecouler,, decouler par torrents; s'iconsume. Deze ziekte heeft hem zeer uitcouler. Het bloed ftroom ( le hem, liep hem
geteerd, vermagerd, (aangegrepen) cette
nit den neus en mond, le sang luicoulait du
maladie l'a biers &fait ; o. w. (met Lin)
nez et de la bouche.
door tering uitgemergeld worden, verkwij:Uitftrooming, yr. uitvloeijing , dcoulement,
nen , se consumer, se &fare, languir.
en. action de cooler, etc.
teert nit , vergaat van verdriet, 11 se conUitftroopen , w. flroopte nit, hub nitsume d'ennui,de chagrin. Hij is Iongzuch.
geftroopt) al ftroopende uitkleeden ,depouiltig, hij. teert federt drie jaren uit, it es*
ler. Al ftroopende ontledigen , plunderen ;
pulmonzque, it y a trois ans, qu'il languit.
verwoesten, piller, &vaster,, ravager.
Uitfluderen , o. w. ( ik ftudeercle heb Uitterend, b. n. verterend, consumant, e.
Uitterende koorts , (bij geneesh.) fievre
finir,
nitgeftudeerd), ten einde fluderen ,
qui, lente on de longueur.
achever ses etudes. Na den dood van zijnen
vader konde hij niet maar was verpligt Uitterfng , yr. vermagering , consomption,phthf.
sie, phtisie.—, uitdrooging , amaigrissement
de hoogefchool te verlaten, ii ne pouvait finir
tn. (in de geneetk) tabes, m., marasme,
:es etudes apras la wort de son pre, mans
atrophie, aridure ; extenuation; zie Tering.
itait oblige de quitter Pacademie. Zijn neef
heeft uitgeftudeerd, son cousin a fini, acheve Uittiegen, b. w. (ik toog nit, heb en ben
uitgetogen ,) uittrekken , tirer. Hij toog
ses etudes.
zijn zwaard nit om op hem aan te vallen,
Uitftuiven, b. w. (ik hoof nit, heb nitgefloit tira son epee pour fondle sur luL Zij
. ven ) afftoffen , faire sortir la poussiere,
marcheerden met uitgetogen zwaard ,
epousseter ; o. W. (met Zijn) s'elever sortir
marcherent Nye nue. —, uitholen, uitzui.
(Conine) la poussiere de; fig. sortir brusquegen , extraire, sneer ; o. w. uitreizen,
ment, avec impetuosite. Zij hoof de kamer
zich op weg begeven, partir, se mettre en
uit , elle quitta brusquetnent la chambre.
route, etc. Zij togen nit , om de bewegin.
Uitfluren, b. w. (ik fluurde uit, heb uitgegen des vijands te befpieden, as se mirent
ituurd), naar buiten fturen, envoyer dehors.
en route pour ipier les mouvements de l'en1k heb de meid om eene boodfchap uitgenemi.
fluurd, fat envoye servante faire sine
commission. Een fehip nit de haven —, con- Uittillen, b. w. Cik tilde nit, heb uitgetild)
door opligten Intnemen, enlever de, mews
duire, gouverner un vaisseau (hors) du port.
dehors en soulevant. Kant gij die deur nit
Uitfullen , o. w. ( ik fulde nit, ben en heb nithare duimen —7 pouvez-vous enlever,,mettre
gefuld), uitglijden, glisser,, timber en Ossant.
cette porte hors de ses gonds?
Uittimmeren
, b. w. timmerde nit, heb
Uittakelen, (fcheepsw.), zie Optakelen.
uitgetimmerd) door timmering nitbreiden,
Uittanden , b. w. (ik tandde nit, heb uitgetand)
vergrooten, agrandir, elargir, etendre par
tandswijze makers denteler.
des constructions. De clad worth alweer uitUittappen, b. w. (ik tapte nit, heb uitgegetimmerd, vergroot, on va agrandir la ville.
tapt), al tappende ledigen , videren tirant.
—, ten einde timmeren , finir , cesser de
Al tappende ergens nit wegnemen , prendre.
Wie heeft al de koilij uitgetapt? qui a pris
bdtir.
Uittoeten , w. (ik toette nit, hebuitgetoet.)
tout le cafe? qui a vide la cafetiere?
uittuitten, door geblaas op eene toet of tint
Uittarnen; zie Uittornen.
verkondigen , publier au son d'un cornet; fig.
Uittarten , b. w. (ik tante nit, heb uitgetart ,)
zeer ruchtbaar maken, publier, divulguer.
op eene tartende wijze uitdagen, trotferen ,
tergen, provoquer,narguer,exciter,defier, Uittogt, m. sortie, f
vertrek, depart.
agacer. Hij heeft u fcheldwoorden gezegd ,
optogt, marche , f. De —, uitgang
der
kinderen
Isra
is
nit
Egypte,
la sortie du
maar gij hebt hem uitgetart, getergd, al vows
peuple d'Israel de l'Egypte. De — nit de
a dit des injures, mans vous l'avezprovoqui;
flad gefchiedde met veel ilatie of pracht, la
zie ook Aanhitfen, Trotferen, Uttdagen.
sortie des troupes de la ville se fit avec beau•
Uittarting, vr. uitdaging , deft , m., provocation.
coup de pompe. De —, het vertrek, het
Uitteekenen, b. w. (ik teekende nit , heb
trekkers der vogels, tegen het najaar,, la
geteekend) al teekenende afbeelden, dessiner,
tirer, peindre , representer. Hij heeft zich
migration des oiseaux.
heb
Uittooveren , b. w. (ik tooverde
door een' voortre iffelijken fchilder laten
getooverd ,) al tooverende uitbreugen, faint
ils'est fait firer par un excellent peintre;
souk, (comme par inagie).
zie Afteekenen, Vitabilderen.
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Uittornen, b. w. (ik tornde nit, heb ultgeniet weder tat den mouw trekken, halen,
tornd,) titer en decousant; zie ook Toruen.
fe ne saurai depasser,, retirer le bras de de.
Uittorning, yr. action dater en decousant.
dans la manche.
Uittorfchen, b. w. (ik torschte nit, heb nit- Uittrekking, yr. action d'arracher, de tiro.,
getorscht, ) al torfchende uitdragen, porter
d'extraire , extraction, fi etc. arrachement ,
dehors avec peine.
(in de genees- en heelkunde,) Oval.
Uittorfching, yr. action dater en decousant.
sion.
Uittrappen, b. w. (ik trapte uit, heb uirge- Uittrekkend, b. n. extractif, ive. —e kracht,
trapt,) door trappen verbrijzelen, enfoncer
force extractive.
coups de pied. Men trapte de deur nit, Uittrekfel, o. extract, (in de fcheik.) at*.
on enfonca la porte 4 coups de pieds, on
kookfel uit kruiden, enz. extrait, m. deditrutsit la porte en foulant aux pieds. Al
coction , f Beste —, elixir , uit
trappende uitblusfchen , eteindre avec les
een boek of register, extrait. Een — uit
pieds. Hij trapte het vuur met zijne voeten
een doopboek, doopfchijn, extrait &Pisnit, it dteignit le feu avec ses pieds. Al
v an een proces, apergu,
taire. Kort
trappende ergens uitbrengen, chasser ou faire
m. (*) verkorting, kort begrip , ,korte
sortir a coups de pled.
inhoud , abregd , extrait, raccourci, tn.
Uittreden, b. w. trad uit, ben uitgetreBeredeneerd —, notice, is Hij maakt een
den,) al tredende uitblusfchen ; zie Uitilap— van de handfchriften zijuer boekerki ,
pen. —, al tredende uitblusfchen , effacer
fait une notice des manuscrits de sa biblioavec les pieds. Het graffchrift was bukans
theque. Het — nit eene rekening , dipouiluitgetreden, Pepitaphe itait presque effaced
lement, bordereau, releve d'un compte ; zie
avec les pieds. Schoenen —; zie Nederhakverder Uittrekken.
ken. —, al tredende ergens uitperfen, van Uittrommelen , b. w. (ik trommelde nit , heb
vocht ontlasten , fouler ou petrir. —, al
uitgetrommeld,) al trommelende ruchtbaar
tredende uitbreiden , elargir en marchant
waken, publier, annoncer q. ch. a son du
dessus; o. w. (met zijn.) Zich al tredende
tambour.
ergens uit bewegen, sortir , aller dehors. Uittrommeling, vr. action de publier, d'an.
Uit een gezelfchap — , se separer d'une sononcer 4 son du tambour.
cieties Naauweiijks was hij uitgetreden,
Uittrompetten , b. w. (ik trompettede nit,
peine fut-il sorts.
heb uitgetrompet , ) onder trompettengefchal
Uittreding, yr. uitgang , sortie; zie Uittreden.
aankondigen, publier, annoncer 4 son de
Uittrekken , b. w. (ik trok uit , heb uitgetroktrompet , trompeter.
ken ,) al trekkende van zijne plaats bren. Uittrouwen, b. w. (ik trouwde nit, heb
gen, tirer, titer, arracher en tirant. le.
getrouwd, ten huwelijk geven; zie
wand de ichoenen en koufen titer,
huwen.
tirer les souliers et les has d q. q., le de- Uittuilen, b. en o.
heb alt.
(ik tuilde
chausser. Hij trekt reeds zijne laarzen nit,
getuild ,) ten einde tuilen, finir, cotter da
it se debotte déjà. Trek uwen rok uit, dtez
suivre son caprice, de faired sa tite.
vous de votre habit. Trek dat onkruid nit, Uittuiten; zie Vittoeten.
arrachez ces mauvaises herbes. Men heeft Uitvaagfel, o. Uitveegfel, alles wat ergent
hem eenen tand uitgetrokken, on lui a arals onnut uitgevaagd , aitgeveegd wordt,
rache une dent. Men moet zijne handfchoebalayures , ordures , f pl.; fig. — van het
nen onder het danfen niet
ne faut pas
menschdom, zeer verachtelijk mensch, ex.
titer ses gants en dansant, it ne faut pas se
crement, rebut de la nature, du genre ha•
deganter en dansant. Zich
zich ontkleeden,
main, m.
se deshabiller. Hij trok zich tot op het hemd Uitvaart, de daad van uitvaren, action de
toe uit , it se mit en chemise. Eene huid ,
sortir, sortie du port. Vele tegenfpoeden
rekken, nitftrijken, etirer une peau. Linnen —,
vertraagden onze — nit de haven, biers
darer du linge. Den degen tirer Pepee,
des adversites retarderent noire sortie du
Een
paard
dat
vernageld
is,
den
degainer.
port. —, vertrek, depart , tn. De gefptjker nit den voet trekken, ook een kareedmaking tot de —, (van fchepen) ap.
non , desenclouer un cheval, un canon. Met
pareillage, m. —, nit- of wegvoering van
den wortel, deraciner. een uittrekeen 14k, ter begrafenis, convoi, enterrefel van iets maken , extraire, abreger, un ' went, tn. funerailles, obseques, I. p1. Men
livre, en faire un arbrege. Hij heeft
hielt hem eene prachtige lijkftatie, am
deze plaatfen uit een boek getrokken ,
lui fit de magnifiques obseques.
a extrait ces passages d'un livre. De merk- Uitvagen 5 zie Uitvegen.
waardige plaatfen van eenen fchrijver , Uitval, de daad van nitvallen , bijzonder.
faire le releve des endroits remarquables
lijk een uitrukken van belegerden tegen
d'un auteur. —, de kracht ergens aithahunne belegeraars, sortie, f. De belegelen , extraire, titer la substance, (des
raars deden eenen uitval op den vijand, let
herbes) (bij fcheik.) Het zout uit eene plant
assieges firent une sortie star Pennemi. —
trekken , extraire le sel d'une Plante. De
in een tweegevecht, eene hevige poging, op
zon trekt, haalt de klenren nit, le soleil
zijne partij aandringen, om zijne partij to
eteint les couleurs. Den fleen nit de blaas
wonden, passe, f. Eenen
Hoot met
extraire
la
pierre.
(bij wondh.)
Den
den degen op iemand doen, faire une passe,
vierkanten wortel nit een getal —, (in de
une botte, sur q. q. fig. Eene hevige
rekenk.) extraire la ravine. o. w. zich
baffling van toornige nitdrukkingen, van
ergens van daan begeven, sortir, partir,
drift, emportement, m. promptitude, f.; zie
s'en aller. Morgen zal hij vertrekken,
Opvliegendheid in dezen zin.
demain it sortira, it parttra, it s'en ira, Uitvallen, o. w. (ik viel nit, ben of heb nit.
dl delogera, it changera de logic; zie Vetgevallen ,) al vallende van zijne plaats gohuizen. Weder depasser, retiree.. Trek
raken tomber de sa place. Twee tanden
bet rijgfnoer weder nit, gij hebt een vetervielen hem nit den mond, deux dents /ui
gat overgeflagen, depassez le lacet, vous
tombaient. Zij is ziek 'geweeat, nu vale
Naar het haar nit, elle a iti maiade, 4 PreOM saw' un oeillet. xk kan mijnen arm
sat
F fff4
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MO les cheveux lua tombent. Het haar doen Uitveging, yr. action do balayer, de nettoyes,
f. nettoyement , en.
depiler, zie Outharen. —, heviglijk nit eene belegerde plaats tegen den thtveilen , b. w. (ik veilde uit, heb uitge.
veild ,) jets veilen om het aan den man to
vijand aanrukken, faire une sortie; zie Tiltbrengen, exposer, mettre en vente.
val in de eerfte beteekenis; zoo ook — in
in
Uitveiling , yr. exposition, action de ?newe
een tweegevecht, faire one passe. —,
en vente, noise en vente.
toornige uitdrukkingen losbariten, van boosheid opvliegen, &later, se repandre en in- Uttventen; zie Uttveilen.
jures, en invectives, s'emporter. Htl valt Uitverhalen: zie Uttvertellen.
aanftonds uit, wordt driftig, wanneer men Uitverkocht , b. n. en deelw. van Uitverkoo-.
pen. Die winkel is —, cette boutique a
hem flechts in het minfte tegenfpreekt,
vendu toutes ses marchandises. Dit bock
eemporte pour pen qu'on le contiedise.
aller,
aris ce livre est vendu, it n'y a plus
zoo of zoo gebeuren , uitkomen ,
d'exemplaire de ce lzvre a vendre.
river, terminer, reussir bien ou tnal , avoir
an bon on tnauvais succes. Alles zal beter Uitverkoopen, b. en o. w. (ik verkocht nit,
heb uitverkocht,) vendre jusqu'4 la fin,
- dan gij denkt, tout ira mieux que vows
vendre tout. Hij verkoopt zijnen winkel
176 pensez. Het valt gansch anders uit dan
nit, en flaat niet meer in, II vend ses marik dacht, l'affaire se termine tout auto ement
chandises et n'en fat plus de provisions,
que je ne pensais. Zijn proses zal goed —,
n'en achete plus.
son prods aura an bon succés , reussira bien.
Ik weet niet, hoe de zaak zal wat er Uitverkooper, m. celui qui vend tout, les
mat chandises , etc. —, fliker, detailleur.
van zal worden, je ne sais pas que deviendra de cette affaire. Het moge — hoe het Uitverkoren , b. II. en deelw. van Uitverkiezen.
wil, ik 1 el er mede te vreden, quoi qu'il en Uitverkorene , m. en yr. (in de Ha Schrift,)
vele zijn geroepen , maar weinig y
arrive, j'en suis content.
a beaucoup d'appeles, trials pen d'elus. —,
Uitvallen, o. depilation, (in de geneesk.) —
voorbcfchikte , gepredestineerde , prides.
der baren , hoofdzucht, ziekte die het haar
tine , e.
does alopeck , pelade, phalacrose, f
e, choisi, e; zie Uit•
Eene zaif, een middel om het haar te doen Uitverkozen, b. n.
kiezen.
depilatoire, onguent depilatif ou ipiUitvertellen , b. w. (ik vertelde nit , heb nit.
latoire, tn.
verteld ,) uitverhalen, achever de raconter.
Ultvaliing , yr. chute, action do tomber; zie
1k heb nitverteld ? al wat ik er van wist,
Uitvallen , o.
fed acheve, fins de raconter tout ce qui
Uitvalpoort, yr. (in eene vesting,) poterne.
fen
savais,
termine noon resit.
U-itvaren, o. (1k vier nit, ben uitgevaren ,)
Uitverzoeken, b. w. (ik verzocht nit, heb
al varende unreizen , se mettre en mer,
uitverzocht,) verzoeken om nit te gaan,
la voile, partir en barque 2 faire tine ptoinviter sortir. 1k ben tot een middagmaal
tnenade sur l'eau. zich tjlings ergens uit
bij
den heer H. uirverzocht, je suis
sortir
a
la
hate,
avec
violence.
begeven,
ei un dine chez monsieur H.
Ue duivel is uit den bezetene gevaren, le
toornige Uitvezelen ; zie Uttrafelen.
diable a quittd le possede.
uitdrukkingen losbarflen razes , tieren , Uitvijlen, b. w. (ik vijkle nit, heb uitge.
vijld,) door vijien uitholen , creaser en
s'emporter, se mettre en colere, fulminer,
mant, avec la lime. —, door vijlen wegue•
pester, tonner. Zij begon tegen hem uit
men, liter avec la lime, en limant.
te varen, elle commence; a fulminer, a pester fort contre lui. Hij voer hevig tegen Uitvijling, yr. action de creuser, deter avec
la lime, en limant.
zijnen broeder uit , it deblatdra, declama
contra son frere. In fcheldwoorden de- Uitvinden , b. w. (ik vond nit, heb nitgevon.
den ,) verzinnen , ontdekken, imaginer, dd.
border en injures. —, in Gelderland en eicouvrir, controuver, forger; zie Verzinnen ;
ders, (in Duitschland,) voor Uitrijden. —,
Spr. w. Hij heeft het buskruid niet uitge•
(in Zeeland,) fpelevaren of rijden, fpelen,
vonden; zie Buskruid.
se promener en voiture, en carosse. etc.
inyenteur.
eerfte vervaardi,
Uitvaring, yr. sortie. Hevige — tegen ie- Uitvinder,
ger, fchepper, auteur, crdateur.
mand, ddblateration.
Uitvasten, b. w. (ik vastte uit, heb uitge- Uitvinding, yr. invention, creation.
vast,) door vasten verdrijven , guerir 4 Uttvindfel , o. ontdekking verdichtfel
couverte, fiction , fable.
force de leaner ou en faisant diete. — o. w.
ophouden te vasten, cesser, finir de janer. Uttvindfler, vr. inventrice.
Uitvechten, b. w. (ik vocht uit, heb uitge- Uitvisfchen , b. w. (ik vischte nit, heb uitge.
vischt ,) al visfchende ontledigen, pdcher
vochten ,) door lang en geweldig oorlogen
tout le poison. Men heeft mijnen vijver
verzwakken , te onderbrengen ,
uitgevischt, on a depeupld mon dtang; fig,
ruiner on detruire par des combats. —, o.
ligtelijk navorfchen, rechercher , sender,
w. ten einde vechten, cesser de combattre.
examiner, etc. zie Uitvorfchen.
Uitveegfel; zie Uitvaagfel.
Uitvegen, b. w. (ik veegde heb nitge- Uitvlakken, b. w. (ik viakte uit, heb uitge.
vlakt,) uitvlekken, uitwisfchen, effacer.
veegd,) uitvagen, al vegende reinigen , balayer, nettoyer en balayant. Eene katner—, Uitvlieden, O. w. (ik vlood uit, ben uitgevloden ,) zich al vliedende ergens uit be.
balayer une chambre. Een glas —, wasgeven, uitvlugten, s'enfuir de quelque lieu,
fchen , uitfpoelen , nettoyer un verre, rins'ichapper.
uitwisfchen, doorhalen.
cer un verre.
Uitvliegen,
o.
effacer
une
lig(ik vloog uit , ben en heb
doorhalen,
Eenen regel
nitgevlogen,) naar buiten vliegen, s'envo.
tie. De oogen essuyer les yeux, en na
ler. Hij het zijne driven it fit s'enden flaap, se degluer les yeux; fig. Een glas
voler ses pigeons; sortir en volant, partit
—, het fchoon uitdrinken, vider tan verre.
en s'envolant, denicher. De vogels zija
Iemand den mantel —, hem de les opzegreeds uitge ylogen , (nit bet nest,) les oiseaux
gen, Lem beitraffen , layer la tet3 4 q
ono ddiã denichd ; fig,
viugtig ergens
q. etc.
tilt
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ult bewegen , (van levenlooze dingen ,)
sortir avec impetuosite t avec precipitation.
Uitvlieger, celui quo s'envole, qui &niche, etc.
Uitvlieten, o. (1k vloot nit, ben uitgevloten ,) al vlietende ergens uitkomen, iluer,,
sortir en coulant; zie Uitvloeijen. Zich al
vlietende uitbreiden, s'etendre en coulant.
Uitvlieting, yr. ecoulement, m.
Uitvloeijen, o. w. (ik vloeide nit, ben nitgevloeid,) al vloeijende ergens uitkomen,
s'icouler. uitgaan , downer, (in de H.
Schrift.) de H. Geest vloeit, gaat uit van
den vader en van den zoon, le Saint Esprit
lmane du pare et dufils. —, (in de natuurk.)
van levensgeesten , rayonner. Hij heeft eene
verlamming gekregen , de levensgeesten vloeilen niet meer nit op de helft van zijn ligchaam, it est tombl en paralysie, les esprits
tie rayonnent plus sur la moitie de son corps.
hoofdzakelijk van de elektrike flof ,
effluer. De uitvloeijende flof, la matiere
effluente; zie Voortvloeijen.
Uitvloeijing, yr. uitvloed , lcoulement, tn. —,
(in de Schrift,) uitgang, emanation.
De — van den H. Geest van den vader en
den zoon , l'imanation du Saint Esprit.
—derlvnsgt,
rayonnement, tn.
Uitvloeifel, o. (in de natuurk.) alles wat ergens uitvloeit , effluence, f.
Uitvlugt, vr. daad van uitvliegen, action de
sortir en volant. ontkoming , toevlugt,
bulpmiddel, ressource. Hij heeft geene —,
geenen uitweg , geen hulpmiddel , in zijn ongeluk , it n'a point de ressource dans son
malheur. —, de plaats, waardoor men ontkomt. Sluit al de uitvlugten, fermez toutes
les sorties. —, de plaats, waarhenen men zich
vermaakshalve begeeft, uitfpanning, recreation, f. divertissement, delassement, m. —,
eene ongegronde verontfchuldiging, ontwijking, evasion, fuite , excuse fravole , defaite ,
refuite, tergiversation, Porte de derriere,f.
subterfuge , faux fuyant, refuge , tn. — , omweg , detour, tn. Gij antwoordt niet bepaald, niet joist, het is eene vows ne
ripondez pas preci4ment, c'est une fuite,
etc. Hij zoekt altijd —en , it cherche tonjours des defaites , des subterfuges , des fauxuyants, it va par quatre chemins, etc. Hij
fontwijkt
het vonnis van het regtsgeding door
gedurige uitvlugten , it elude le jugement du
prods par des refuites contintielles. Uitvlugten aan de hand geven , (bra het geregtshof) tegenwerpingen waken, exciper de
q. ch. fam. ijdele — , echappatoire, anicroche , f. oniweg, draqing, tergiversation. Hij heeft zijne fchuldeifchers met kale
uitvlugten betaald, (hij is hun ontgaan,)
it a"paye ses crlanciers en pirouettes.
Uitvlugten; zie Uitvlieden.
Uitvoer, m. de daad,an uitvoeren, vervoer,
uitvoering, exportation , sortie, f. transport, on. Het gouvernement, (het landsbefiunr,) heeft den — van het koren toegefiaan, le gouvernement a permis l'exportation du ble , (bled.) —, de tot van goedederen , die men uitvoert, de uitgaande regten , droits de sortie, tn. pl. Ten — brengen,
tot Rand brengen, verrigten ; zie Uitvoeren.
Uitvoerder, m. die lets uitvoert, uitbrengt,
exportateur. , die lets verrigt, bewerkftelligt, tot Rand brengt, executeur. —,
van eenen uiterften wil , executeur testa,snentaire.
zaakvoerder, agent.
Vitvoeren, b. w. (ik voerde nit, heb uitgevoerd,) buitarwaarts, buiten be; land voe-
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ren , exporter, transporter Ahem —, ten
uitvoer brengen , volbrengen I executer,
faire eirectuer, operer. Helot mijne bevelen uitgevoerd 1 avez.vous execute me:
ordres ? Hid heeft dat muzijkftuk goed uitgevoerd, :1 a bien execute cette piece de
musique. Spr. w. Wanneer men de handers
niet vrij heeft , kan men niets —, jamais chat
emmitoufie , gante, ne prit souris. Het uitvoerend bewind, de uitvoerende magt, la
directoire , le pouYoir executif; zie ook Uitleiden.
Uitvoerig, b. n. omfrandig, breedvoerig,
taill e.
wijdloopig, omflagtig , prolixe , diffus, e, ample, etendu , e. Een —
berigt, une relation detaillee. Een nit.
gebreid gefprek, un discours ample. Zie
daar eene —e, uitgefirekte befchrijving zijner lotgevallen, voila une ,prolixe description de ses aventures. Hij fchrijft goed,
maar hij is zoo —, wijdloopig, sl ecrit bien,
mais ii est Si dsfus ; zie Wijdloopig in
dezen Lin.
Uitvoerigheid, vr. wijdloopigheid, prolixiti,
diffusion, dtendue; zie Wijdloopigheid.
Uitvoeriglijk , bijw. breedvoeriglijk
went, prolixement, tout au long.
Uitvoering , yr. exportation, sortie; zie Ult.
voer,, in de eerfte beteekenis.
volbrenging van iets , execution, operation.
Uitvoerlijk, b. n. dat uitgevoerd kan worden,
executable, praticable. Alle —e middelen
gebruiken om te flagen, employer tons les
rnoyens praticables pour reusstr. De zaak is
on—, Ia chose n'est pas executable.
Uitvoerlijkheid , yr. possibilite d'être execute,
e, ou d'exlcution.
Uitvoerfter,, vr. cello qui exporte q. ch.; fig.
executrice. Zij heeft als getrouwe — van
den laatften wil haars mans gehandeld, elle
en a use en fidele executrice des dernieres
volontes de son marl.
pitvorfchen, b. w. (ik vorschte uit, heb
gevorscht ,) door navorfching ontwaar worden, onderzoek doen, navorfchen, pressentir, sonder, decouvrir en s'enquerissant es
a force de demander; rechercher ; fig. pone.
trer , tirer les vers du nez de q. q. Men
moet de moeder wegens het huwelijk van
hare dochter zoeken nit te vorfchen, ilfaue
pressentir la mere sur le mariage de safille;
zie ook Uithooren.
Uitvorfcher, m. celui qui fait des recherche:.
Uitvorfching, yr. navorfching, recherche.
Uitvraagfter, yr. ondervraagfter,questionneuse.
Uitvragen, b. w. (ik vroeg nit , heb uitgevraagd,) door vragen tot ontdekking van
alles bewegen, ondervragen, questiovner,
interroger. Hij is gekomen, om mij over
deze zaak nit te vragen, il est venu me de.
mander sur cette affaire; zie Ondervragen;
fig. lemand
lover un secret. —, tot
uitgaan verzoeken, uitnoodigen , inviter
sortir. Wij zijn dezen avond bid den beer
H. uitgevraagd nous sommes invites ce seir
chez monsieur H.; zie Uitverzoeken.
Uitvrager, m. endervrager, interrogateur.
Uitvraging, vr. ondervraging, interrogation.
Uitvreten, b. w. (ik vrat nit, heb uitgevreten ,) al vretende ledigen, vider en man.
geant. —, vretende uitholen, creuser en
mangeant ou en rongeant. De muizen heb.
ben de kaas uitgevreten , les souris out crease le fromage en rongeant; fig. Verteren,
door vreten, corroder, conger. De roost
vreet het ijzer tilt,vreet bet door, le rot:ilk rouge le fir,
F f f5
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Uitvretend, b. n. invretend, doorb/jtend,
gooris par da transpiration, (in de rebelcorrodant, e., corrosif, ive.
en kruidk. ) fijne uitdamping, expiration,
Uitvreting, yr. invreting, erosion ? corrosion.
onmerkbare —, ( in de geneesk.)perspiration.
Uitvriezen, onp. w. ( het vroor
Stinkende
heeft nitmephitisme, m. Gebrek aan
adiapneustie.
gevroren ;) cesser, finir de geler,, o. w. door
den vorst gezuiverd worden, etre purifid , Uitwasfchen , b. w. (1k waschte nit, heb uitgee. par la gelde.
wasfchen ,) al wasfchende ergens uitbrengen ,
Uitwaaijen, b. w. (ik waaide of woei nit,
Ster en lavant. Gij moet die vlek fchoon
it vous faut liter cette ache en lavant bien.
heb uitgewaaid) al waaijende uitblusfchen
iteindre, (en pgrlant tin vent). De wind
Wasch die koperen vaten goed uit , lavez
heeft de kaars uitgewaaid, le vent a dteint
bien ces vaisseaux de cuivre. De darmen
la chandelle. —, al waaijende van zijne plaats
van beesten — , blanchir les boyaux.
brengen. Die ruiten zijn door den wind Uitwasfching, yr. action de laver, f. lavage,
m., — (in de artfenijmengk.) lotion.
uitgewaaid, ces carreaux sent emportds par
le vent. —, o. w. door gewaai uitgebluscht Uitwasfen, (ik wies uit, ben uitgewasfen)
al wasfende te voorfchtjn komen, ergens
worden. De kaars zal maak het venfter
uitgroeijen, croitre ; pousser, giermer; zie
toe, la vent vent dteindre (dteindra) la
Uitgroeejen.
chandelle, fermez la fenetre. onperf. w. ten
ophouden met wasfen ,
groeijen , cesser, finir de grandir,, de croitre.
einde waaijen , cesser, finir de venter. Als
het uitgewaaid heeft, zullen wij fchoon we- Uitwasfing , vr. kieming , germation ; zie
Uitwas.
der hebben , apt-as avoir cesse de venter
Uitwateren, b. w. (ik waterde uit, heb uitge.
nous aurons beau temps.
waterd) , al waterende lozen , uitwerpen , pisUitwaaijitig, yr. action d'efteindre par le vent,
ser, uriner. Hij heeft eenige fleentjes uitgewaextinction.
terd , id a pisse quelques pierrettes. zijn
Uitwaarts , bijw. naar buiten, en dehors, par
water lozen, ontlasten , uitloopen , uitflordehors; zie Buitenwaarts.
ten, se agorger, se dicharger, s'emboucher.
Uitwacht, yr. buitenpost, garde avance.
Deze rivier watert in zee nit, ontlast zich
Uitwaken, o. (ik waakte nit, heb en ben
in de zee, cette rivière se ddcharge dans la
uitgewaakt) al wakende doorbrengen , vender
mer; zie Uitloopen in dezen zin. —, ten einde
toute la nuit. Ik zal dezen nacht nog —,
wateren , cesser, finir a pisser, d'uriner,
je veillerai encore cette nuit. Ten einde
ei ldcher l'eau. Hebt gij nog niet uitgewa•
waken, finir ou cesser de veiller. —, door
terd n'avez-vous pas encore cesse de Mcher
waken zich afmatten. Ik ben uitgewaakt,
Peau, d'uriner.
ik kan niet meer,, je me suis dpuise a force
de veiller; je suis fatigue par des veilles , Uitwatering, vr. ontlasting, waterlozing,
firooming eener rivier, degorgement, m.
ie ne pods plus.
charge, embouchure ,
fpijgat , waterloop
Uitwandelen, b. w. (ik wandelde heb
op een fchip, dalot,m.gouttoare, gatte,f.,
uitgewandeld) door wandelen verdrven ,
gedeelte des fchips, dat met het water
guerir q. ch. en se promenant; faire passer
gelijk is, uitwateringslijn ligne de fioten se promenant, ou par la promenade.—,
raison.
o. W. ten einde wandelen , cesser , finir de
se promener, sa promenade. Wandelt gij Uitweeken, b. w. (ik weekte uit, ben uitge.
weekt) door weeken van zout enz. ontlasniet eens uit ? ne sortez-vous pas pour vous
ten , dessaler. Haring in karnemelk
tromener?
dessaler du hareng. Al weekende doen
Ultwannen b. w. (ik wande uit, heb uitgedijen , tremper. De erwten weeken federt
wand) al wannende zuiveren , vanner, nettwee dagen, les pois trempent depuis deux
toyer en vannant.
fours.
o. w. al weekende van zout deeUitwas, o. excressance, excroissance. Tegenlen ontlast worden. Laat het gezouten vleesch
natuurlijke surcroissance. — of uitilek
nog eenige uren
, que la viands sales
van een been (in de ontl. k.) apophyse , protrempe encore quelques heures.
tuberance, f. aan het achterhoofd , protuberance occipitale, (bij de heelm.) over- Uitweeking, yr. action de dessaler, de tramper.
been , exostose , f., bijzonder aan de knie , Uitweenen, b. en o. w. (ik weende uit, heb
uitgeweend ten einde weenen, cesser de
— van vleesch, vleezig
champignon,
pleurer. Htjheeft welhaast zijne oogen
peesknoop,ganglion,
—,ecsarcome, tn.
uitgeweend, it a biente't creve les yeux
— van vleesch, de gedaante van eene
force de pleurer. Laat mij in uwen boevijg hebbende ; gezwel der paarden, fic ;
zem mine tranen in dezelve ontlasten,
ook
Gezwel.
knobbel
op
de
bladeren
die
que je verse mes larmes dans votre sein.
en wortels van zekere planters, (in de kruidToen zij uitgeweend had , verliet zij het
k.,) ook (in de geneesk.) klein puistje aan
huis, lorsqu'elle out cesse de pleurer, ells
het voorhoofd, tubercule tn. (bosse). — op
quittait la tnaison.
den bast der boomen, (in de kruidk.) loupe,
Uitweg, m. om ergens uit te geraken , sortie,
tubirositd, f:
issue,
f. Ik vind bij deze zaak geenen
Uitwafemen , o. en b. w. (ik wafemde uit ,
je ne trouve point d'issue, de sortie, a cette
heb uitgewafemd), wafem van zich geven ,
affaire; fig. een middel om zich uit eene
ergens al wafemende uitkomen, s'evaporer;
verlegenheid te redden, expedient, moyen,
uitdampen, donner des vapeurs, exhaler,
Deze
bloemen
wafemen
eenen
debouche
, no. ressource, Waite, f. Het is
transpirer.
een man , die overal uitwegen voor weet,
Iiefebiken geur uit, ces fleurs exhalent one
c'est un homme d'expedient. Eenen —,Mid.
elouce odeur. In den zomer wafemt men clerk
del zoeken om zich uit zne verlegenheid
uit, on transpire beaucoup en dtd. Zekere
te redden, chercher un debouche pour se
planted wafemen clerk certaines plantes
tirer d'embarras; zie Uitvlugt, Toevlugt,
transpirent beaucoup.
Hulpmiddel.
Vitwaaming, yr. uitdamping exhalaison;
ivaporation,vaporation;transporation. Zwa- Uitwegen , b. w. (ik woog nit, heb nitgewoexhalaison sulfureuse. Deze
gen), al wegende aan den man brengen,
velachtige
vendre en ddtail ou au poi*.
C dal words door — menu, re mal se
Uit•
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Uitweging, vr. vents en detail es aft poids.
Uitweiden, 0. w. (ik weidde nit, heb uitgeweid) eigenlijk van weidend vee gefproken,
zijn voedfel wijder zoeken , ( eertijds in
gebruik) paitre de ate et d'autre. — met
zijn gefprek wijd en zijd rondzweven, wijdlooping behanctelen , faire une digression.
Over eene zaak wijdloopig handelen,s'eteindre sur une matiere. —, afwijken van de
hoofdzaak , divaguer. (*)
Uitweiding , yr. digression. —, afwijking van
de hoofdzaak , divagation. (#)
Uitwendig , b. n. ulterlijk , exterieur, e.
externe, de dehors. De —e gedaante eener
zaak, la figure exterieure d'une chose. Het
kwaad is 'net —, le vial n'es; pas externe.
Een — middel, un remede topique. Zijn —
voorkomen , son dehors; zie Uiterlijkheid.
bijw. van buiten, exterieurement, par,
en dehors. Hij kan zijne les — 7 van buiten,
it sait sa lepon par coeur.
Uitwendigheid, yr. uiterlijkheid , het uitwendige , uiterlijke , exterieur, m. Men moet
niet naar de , het uiterlijke, oordeelen ,
it ne faut pas juger par les dehors ; zie
Uiterlij ke.
Uitwendiglijk , bijw. exterieurement, ou dehors.
Uttwerken, b. w. (ik werkte nit, heb uitgewerkt) door werkzaamheid daarflellen , uitvoeren, te weeg brengen, faire, effectuer,
executer, operer ; ouvrager;procurer. Uwe
aanzoekingen hebben niets daarbij uitgewerkt,
te weeg gebragt , vos sollicitations n'ont rien
opere. Eene flof met bloemen , met borduurouvrager une etoffe. Hij heeft
werk
niets bij hem kunnen n'a pu rien gagner sur lui, rien pu obtenir de lui. Het geneesmiddel heeft goed uitgewerkt, la !nidevoltooijen ,
chic a bien fait son effort.
achever , elaborer. — o. w. ophouden met
, de travailwerken , ten einde cesser,finir
ler, d'operer. Het geneesmiddel heeft nog
niet uitgewerkt, la midecine n'a pas encore
opere.
Uitwerkend , b. n. efficiente , effectrice, efficace.
De —e of werkende oorzaak , la cause efficiente ou effectrice , (alleen vrouw. gebr.) Een —,
krachtig geneesmiddel, un remade efficace.
Uitwerker,, m. auteur, m, cause, f. celui qui
execute , effectue , etc. q. ch. ; zie Uitvoerder.
Uitwerking, yr. uitwerkfel o. action d'executer. —, uitvoering, effet, tn., execution.
Dat kan geene goede — doen, cela ne saurait faire un bon effet. — (in de geneesk.
en natk.) elaboration. De —, bewerking
van dit geneesmiddel is langzaam, Poperation de ce remede est 1ente. De krachtdadige
— der genade, Pefficacite de la gr./ice.
Uitwerpen , b. w. (1k wierp nit, heb uitgeworpen) al werpende ergens uitbrengen, jeter
dehors. Het anker, het dieploot, de netten
, jeter Pancre, la sonde, lee filets. Den
ballast nit een fchip —, uitfchieten , detester. Vuur jeter , rendre du feu. —, al
werpende van zijne plaats ., brengen. Iemand
een oog , eenen tand faire sauter, ereyer un oeil, h q. q. , lui Gasser une dent,
(d'un coup de pserre.) — al brakende lozen ,
uitfpuwen , vomir,, rejeter expectorer, cracker. De vuurfpuwende berg werpt, braakt
ftroomen van your uit, le vulcan vomit des
torrents de feu. Mijne zuster heeft eene zwakke maag , zip werpt, fpuwt, alles weer nit
wat zij tot zich neemt, ma soeur a Pestomac
faible; elle rejette tout ce qu'elle rend. —,
uitdrijven, ultbanuen. De dutvelen
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bezweren , exorciser les diables,
ten, pousser, jeter (des racines); zie
fchieten in dezen zin.
Uitwerpend., b. n. afvoerend , (in de geneesk.)
excretoire.
Uitwerping, yr. uitworp , worp, fmeet, jet,
, excretn. action de jeter ; natuurldke
tion, ejection. opgeving van flijm nit
de Borst , expectoration ; zie Braking ,
Spuwing.
Uitwerpfel, o., drek, vuiligheid, excrement ,
m. odure, f: Leer over de uitwerpfels, affcheicling , eccrinologie. — tier zee, varec
on varech, m.
Uitwerpfpier, yr. (in de ontleedk.) (muscle)
ejaculateur.
Utcwieden , b. w. (ik wiedde uit, heb uitgewied , ) door wieden wegnemen , onkruid —,
arracher les mauvaises herbes. wieden,
sarcler, eherber.
Uitwijkeling, m, uitgewekene, émigré , emigrant.
Uttwijken , o. w. (ik week nit, ben uitgeweken ,) een weinig ter zijde wijken, buitenwaarts wijken, afwijken , se ranger de
ate, s'ecarter, se reculer, .gaucher, parer.
Hij zoude door then flag zip gekwetst ge,
worden, indien hij niet was uitgeweken
zich een weinig ter zijde gewend had,
aurait ete blesse, s'il n'eut un pen gauche.
Hij heeft flechts de flagen uitgeweken, af.
geweerd, it n'a fait que parer aux coups.
Men kan niet alles —, voorkomen , on ne
pout parer d tout. Van eenen muur zegt
men : deze muur wijkt , zet nit, cette muraille fait le ventre. , uitglippen glisser ;
zie dit woord. —, in vrijwillige ballingfchap
gaan, emigrer. Zij weken naar Frankrijk
nit, ils emigrerent en France; fig. Het regte fpoor verlaten; zie Afwijken.
Uitwijking, yr. gauchissement, m. achteruitwijking, achteruitloopen, reculade.—,
landverhuizing, emigration.
Uitwijzen, b. w. (ik wees uit, heb uitgewezen ,) op eene beflisfende wijze aantoonen,
bewqzen, apprendre, montrer, faire voir
manifester, prouver, dimontrer. De tijd
zal ons alles—, leeren , openbaren, le tempt
nous apprendra tout. Dat zal zich haast—,
on le verra bientet. Dat wijst nit, bewijst ,
toont aan, eat hij rijk is, cola prouve qu'il
dezelve beflisfen,
est riche. Eene zaak
decider une affaire. Een vonnis vellen,
uitfpraak daarover doen, prononcer une sentence, un arret.
Uitwijzing , yr. bewijs, preuve, action de
prononcer ; etc. prononciation, decision.
Uitwinden, b. w. (ik wond nit, heb uitge.
wonden ,) met eene winde uithaleh, faire
sortir en guindant ou en hissant. — vaneenwinden , ontrollen, derouler,, divider.
Uitwinnen , b. w. (ik won uit, heb uitgewonnen ,) als gene winst verkrijgen, gagner.
Wat wins gij daarmede nit? que gagneze
lions par cola? Deze opftellen reeds gomaakt hebbende , won ik veel tijd nit 0 111 to
gaan wandelen, ayant fait cos themes, Jo
gagnai Hen du temps pour the promentr,
als eene -winst daarftellen. Door het
koopen van dit huis heb ik veel uitgewonnen , en achetant cette maison j'en at bien,
profite. (ik de praktijk,) geregtelijk
nit het bezit zetten, flooten, vincer.
Uitwinning, yr. (in de praktijk , geregtelijko,
uitzetting uit het bezit, eviction.
Uitwischbaar, b. n. uitveegbaar , effaiable.
Uitwiecben b. w. (ik wiscilte tilt, 140 oft,

T
gewiselit,) al wisfchende zuiveren, &sayer ,
nettoyer la partie intirieure avec sine Oponge ou torchon, torcher. —, al wisfchende
wegnemen, effacer. Al wat op de lei gefchreven fond, heeft hij uitgewischt, uitgeveegd, it a efface tout ce qui etait ecrit
surl'ardoise; zie Uitvegen , Uitdelgen. Zoo.danig — dat er noch fporen noch teekens van
zijn overgebleven , obliterer. Er zijn nitgewischte , onleesbaar gewordene letters in
dit handfchrift, it y a des caractéres oblitey es dans ce manuscript. Een teeken of merk
demarquer.
Uitwisfching, yr. action d'essuyer, d'effacer,
effacure.
Vitwisfelen, b. w. (ik wisfelde uit, heb uitgewisfeld,) bij wisfeling overgeven, verruileu, verwisfelen 5 changer, &hanger, troluer. Men heeft reeds de vredesbekrachtigingen uitgewisfeld, on a déjà change les
ratifications de la paix. Hij heeft zijn horologie tegen die boeken verwisfeld, veril a troqud sa montre contre ces
livres.
Uitwisfeling, vr, verruiling, echange, troc,
in. Ik heb bij de —, verwisfeling veel verloren , j'ai perdu beaucoup au troc. Verdrag
wegens de — der wederzijdfche gevangenen,
(bij krijgsl.) cartel , m.
Uitwoeden, o. w. (ik woedde uit, heb uitgewoed ,) ten einde woeden, zich bedaren,
se calmer, s'apaiser, s'adoucir; cesser de
se mettre en fureur, de se dechainer, revestir tie sa fureur , etc. De form heeft nitgewoed, is bedaard , forage s'est appaise. De
pest heeft uitgewoed , la peste a fini ses
ravages, a cesse de faire ses ravages.
Uitwoekeren, b. w. (ik woekerde nit, heb
uitgewoekerd,) door woekeren uitwinnen ,
gagner pas Pusute; zie Woekeren. Al woekerende uitputten , uitzuigen , ruiner q, q.
par usure , pat- de moyens usuraires.
Uitwonen, b. w. (ik woonde nit, heb uitgewoond ,) door wonen bederven , gdter,
ruiner, devaster ant maison pendant qu'on
y demeure. Gij moet dat huis niet huren ,
het is uitgewoond, ouwoonbaar, it ne faut
pas loner cette maison, elle est garde, elle
n'est plus habitable. —, ergens buiten wonen, demeurer hors de,(bijbelfchc uitdr.) Wij
weten dat wij , inwonende in het ligchaam ,
— van den lieere , nous savons , que logeant
dans le corps, nous sommes absents du Seigneur.
zie Uitwerping.
Uitworp,
Uitworftelen , o. w. (ik worflelde nit, heb en
ben uitgeworfteld,) sortir en luttant; cesser, finir de lutter.
Uitwortelen , b. w. (ik wortelde nit , heb uitgeworteld ,) met wortel en al uitrukken ,
deraciner, extirper ; zie Ontwortelen.
Uitwrijven, b. w. (ik wreef uit, heb eitgewreven,) door wrijven reinigen , nettoyer
en frottant. Al wriivende wegnemen, deer,
enlever en frottant.
Uitwrijving, yr. frottement, m. action d'dter
en frottant.
Uitwringen, b. w. (ik wrong nit, heb .uitgewrongen,) al wringende van vocht ontlasten, presser , tordre pour exprimer l'eau.
tordre du hinge.
Linnen
Uitwroeten, b. w. (ik wroette uit , heb nit
gewroet ,) al wroetende van zijne plaats
brengen, deterrer, exhumer en grattant;
zie Uitgraven.
Uitzagen, b. w. (ik zaagde nit, heb uit g
zaagd ,) al zagende uithaleu, creaser evec
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la scie Crli on sciatic Door zagen weguemen , titer avec la scie.
Uitzakken, o. w. (ik zakte nit, ben uitgezakt ,) buitenwaarts zakken, faire le venire,
se jeter en dehors. Die muur is uitgezakt,
tette muraille fait le vente e; zie UnwijIten
in dezen zin.
Uitzakking, yr. action de faire le ventre; zie
Uitwtjking.
Uitzeemen, b. w. (ik zeemde nit, heb uitgezeemd ,) met eenen zeemen lap van binnen
zuiveren , nettoyer avec un morceau d'une
peau de mouton, etc.
Uitzeeming, yr. action de nettoyer avec sin
morceau d'une peau de mouton.
Uitzeggen, b. w. (ik zeide uit, heb uitgezeid of nitgezegd,) ten einde zeggen , dire
tout. Gij laat mij niet — al wat ik weet ,
vous ne me laissez pas dire tout ce que je
sais. uitfpreken , exprimer, prononcer,
proferer. Voorheen ook ontzeggen, weigeren , denier, refuser. bannen, bannir.
Uitgezeid , uitgezonderd, bijw. behalve,
exceptd, etc.
Uitzeilen, o. w. (ik zeilde nit, heb en ben
uitgezeild ,) van huis zeilen, wegzeilen,
sortir, mettre 11 la voile, mettre en user.
Eene engte of flraat - 5 debouquer. —, ten
einde zeilen, cesser, linir de faire voile.
Wij zullen haast uitgezeild hebben, nous
aurons bientOt fini de faire voile.
Uitzeiling , vr. De uitzeiling zal morgen plaats
hebben , on sorlira demain d la voile. —nit
eene engte of firaat, debouquement, m.
Uitzendelmg, m. missionnaire.
Uitzenden, b. w. (ik zond nit, ben uitgezonden,) envoyer dehors, expddier, depe.,cher; zie Afvaardigen.
Iiitzending , yr. zending, mission , f envoi, tn.
Uitzet, o. een voorraad van kieederen, enz.
die men iemand medegeefc , als men hem
aan zich zelven overlaat, gift, trousseau,
m. dot, dotation, f. Haar — is geheel klaar,,
son trousseau est tout prét. Ik heb haar
bruidfchat , gezien 5 vu sa dot , sa dotation ; fig. barsch antwoord, reponse brusque,
brusquerie, f.
Uazetbaar, b. n. dat zich laat uitzetten, uitbreiden , expansible.
Uitzetbaarheid, yr. (in de natuurk.) expansibilite.
Uitzetijzer, o. ressort pliant qui Bert a ou.
vrir et 4 fermer Pimperiale d'un carosse
coupe, etc. compas, m.
Uitzetfel, o. uitflel, ce qui est mis dehors,
partie saillante, saillie , f.
Uitzetten , b. w. (ik zettede nit, heb uitgezet ,) uit een fcllip, nit eene fchuit zetten,
mettre dehors, a terse. Gij moet dezen
koffer aan den molen faut mettre
terre ce cope au moulin. Van menfchen
gefproken , nit een fchip laten gaan, ontfchepen , demarquer. De foldaten zijn bier
uitgezet, ontftheept , les soldats sont &barlemand nit de deur zetten, mettre
ques
q. q. a la parte. Uit het huis zetten , weg
j agen , chasser q. q. de la maison. tuteenzetten , (koopwaren,) etaler, exposer,
deployer, mettre en vente; zie Uitftallen.
uitbreiden, vergrooten , etendre , dilater. Hij heeft de grenzen van zijn rijk
uitgezet, vergroot, il a etendu les himites
de son empire. De hitte zet de zweetgaten
nit, la chaleur dilate les pores. De lucht
zet zich door de hitte nit Pair se dilate
par la chaleur. Eene wonde —, wondh.)
duster, divariquer tine plaie. Schildwachtea.
I

U IT
ten , posten tot z4ne beveiliging op
cenigen afftand van zich plaatfen, poser des
sentinelles. Geld —, hetzelve aan anderen
op renten geven, placer de Pargent. Geld
weder beleggen, remplacer de Pargent.
Iemand — , hem aan zich zelven overgeven ,
en daarbij van eenen uitzet voorzien , donner un trousseau, tine dot, doter. Hij heeft
zijne dochter met twaalf duizend gulden
nitgezet, mede ten huwelijk gegeven, it a
dote sa fille de douze milk florins. Een kind
te vondeling leggen, exposer un enfant.
berispen bedillen , critiquer, dire.
Wat vindt gij' daaraan nit te zetten, te bedillen ? que trouvez vous a y redite,
? uitdeijen, njzen, zwellen,
fermenter , lever, s'enfier, grossir Van
eenen mensch gefproken, zwaarlijvig worden , prendre Pembonpoint, devenir gros et
wijken, (van eenen muur,) faire
gras.
le ventre.
Uitzettend, b. n. eene —e kracht hebbencle
expestf, ive.
verdunnend, rarefactif,
lve.
uitrekkelijk, dilatable. Eene --e
kracht, tine dilatabilite.
Uitzetting, yr. ontfcheping, debarquement,
en. —, (in de natuurk. ) dilatation. De
lucht is voor de grootfle — vatbaar, Pair
est susceptible de la plus grande dilatation,
Pair est de la plus grande, expansibilite. —
tier lucht door de wannte , expansion. —
van bet hart, wanneer het zich opent om
het bloed te ontvangen , (in de ontleeclk.,)
diastole. — van eenig deel des ligchaatns,
?welling, (in de genees- en ontleedk.) tubdrosite. — van geld, placement, &placement , m. Hij zoekt eene goede voor zijn
geld, hetzelve goed nit te zetten , it cher.
the a faire un bon placement ; zie verder
Uitzetten.
Uitziden, b. w. (ik zood nit, heb uirgezoden,) al ziedende van kracht, enz. ontledigen , ti g er ou faire sortir a force do bouillir; zie ook Uitkoken.
Uitzieken, o.
(ik ziekte nit, ben en heb
uitgeziekt ,) door ziekte gezuiverd worden,
titre e, par une maladie ; reprendre
ses forces apres tone maladie , entree- en convalescence; cesser d'être malade.
Uitzien, b. w. (ik zag nit, heb uitgezien t)
uitkippen, uitkiezen, choisir, faire choir
de, elire. Hebt gij reeds op jets voor u
uitgezien? avez-vous déjà choisi q. ch. pour
y etis? Naar iets —, zoekeu, chercher,
jeter les yeux sur q. ch. choisir. Hij ziet
naar een njk meisje nit, it clzerche tine fille
riche, a faire tin bon parti ; fam. Zich haast
de oogen over iets —, met flerke infpanning
zien, se créver presque les pens a force de
regarder, titre presque ebloui a force de regarder. —, o. w. naar jets buiten zien,
regarder en dehors. Uit het venfler zien,
regarder par la fenetre. reikhalzen,
aspirer a q. ch. ; zie dit woord. —, het
voorkomen hebben, fchijnen, sembler,, paraitre, avoir l'apparence, Pair, la figure,
la mine. Het weer ziet er nit (het fchijnt)
aloof het wil veranderen, it semble, it paraft que le temps veuille changer. Het ziet
er nit , alsof het wil regeneu, it a apparence de pluie. Hij ziet er flerk nit , it a Pair
fort. Hij ziet er bleek nit , it a Pair, le teint ,
pale, Hij ziet er lustig, treurig nit,
il a Pair enjoue, triste. Hebt gij zijnen
broeder gezien? hoe ziet hij er nit? avez
vests vu son frere? quelle mine fait-il? comment est-il
Hij ziet er nit als zijn
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vader, (hij gelijkt zijnen vader,) ii ressentble a son p4re. —, zoo of zoo gefteld zijn.
Hoe ziet het er bij hem nit? comment vont set
affaires? Het ziet er flecht met hem nit ,
ses affaires sons et: fort tnechant etat. Dat
cela psendra nn mauvais
zal er leelijk
tour, cola tournera Gij ziet er mooi
nit met dit kleed, het that, zit is goed,
cet habit vous sled, vous va bien ; it you:
fait beau voir cet habit.
Uitziften , b. w. (ik ziftte nit, heb uitgezift,)
al ziftende zuiveren, Sasser, cribler; zie
Ziften ; fig. naauwkeurig beoordeelen , onderzoeken , examiner de pres , a fond, eplucher, Sasser et resasser. Al ziftende van
iets fcheiden, separer en sassant on en criblant.
Uitzifter, m. fig. onderzoeker, iplucheur;
fain. bediller, vitter, epiloguenr.
Uitzifting, vr. action de sasser ou de cribier; zie Zifting; fig. Bedilling, Vitterij.
Uitziffel, o. criblures , f. pl.
Uitzigt, o. de daad vam uitzien vue,
verfchiet , perspective, f. Zijn 'huis heeft
een fchoon — op de weide , sa maison a nose
belle vue sur la prairie. Mijne kamer heeft
het nitzigt op de ftraat , ma chambre a la
vue, donne la vue, sur la rue. Het —vethest zich in de vette, la vise se perd dans
le lointain. Dit heuveltje heeft een fchoon
ce ceteau fait une belle perspective;
fig. Hij heeft het — op een groot geluk ,
it a la perspective d'une grande fortune.
De — in de toekomst is zeer goed, la vue
dans l'avenir est trés bonne. — in de
diepte, vue qui plonge. — op het vlakke
dat een buurman
land, vue rasante.
dat men niet
toeflaat, vue de souffrance.
mag benemen, vue de servitnde. Een belernmercl
une vue derobie. Een aan beide
une echappee de vue.
zijden beperkt
Uitzijgen , b. w. (ik zeeg nit, loch uitgezegen)
lets van vocht ontledigen, door hetzelve
nit te doen zijgen , flits or, couler. —, o. w.
al zijgende ergens uitgeraken, filtrer,
goutter; zie Doorzijgen.
Uitzijn, o. w. (ik was nit, ben uitgeweest)
van hnis zijn , etre sorti, e. , etre absent,
e. Mijne kinderen zijn nit, noes enfants son;

sort is.

Uitzij pen , o. (ik zijpte nit, ben uitgezijpt)
uitzijpelen , al zijpelende ergen4uitvloeijen;
zijpelen , lekken, druipen, affoopen , s'ecouler,,goutter,elegoutter ,suinter; zie Druipen
in de laatfte beteekenis.
Uitzijping, yr. uitvloeijing, uitlekkig, iconletnent, m. suintement, no.
Uitzingen , b. w. (ik zong nit, heb uitgezongen) iets ten einde zingen, chanter entierewent, jusqu'a la fin; achever, finir de
chanter. Sprw. Hij moet zijn lied. —, het
ga hoe het ga, fans qu'il acheve ce qu'il
a commence.
Uitzinnig, b. n. zinneloos, van zinnen beroofd , krankzinnig , ontzind , frenetique,
znsense e. maniaque, enrage, e. fou, fol,
le ; bijw. onverflandiglijk , hors de raison,
d'une thanMre insensee.
Uitzinnigheid , yr. krankzinnigheid , zinneloosheid,frénesie, manie, fig. alienation d'esprit,
woede , razernij , fureur.
Uitzoeken, b. w. (ik zocht nit, heb uitgezocht) al zoekende uitkiezen, choisir,,dlire,
trier, triquer. De beste boeken van eene
boekerij —, trier les meilleurs livres d'une
bibliotheque; zie Uitkiezen. Het hout naar

zijne foort

forteren , triquer le bat.
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Uitgezocht, zie Uitgelezert is dezen zin.
Uitzweepen, b. w. (ik zweepte heb nit,
Uitzoeker, in. die uitkiest , celui qui cholsit
gezweept, ) met eene zweep ultdrijven
q. ch. (bij papierm.) trieur ; zie ook Uitchasser a coups de fouet.
zoekfier, verfchietfier, trieuse ou ddlisseuse. Uitzweeten, b. w. (ik zweette nit, heb uftVitzoeking, yr. uitlezing, keus, action de
gezweet ,) al zweetende lozen, verdrijven,
chosir,
choix, triage, in.
suer. De koorts expulser la P yre par
Uitzonderen , b. w. (ik zonderde uit, heb
la transpiration. —, o. w. al zweetende
uitgezonderd) uitnemen, afzonderen, excepgezuiverd worden, etre purifie , e, par la
ter. —, uit4luiten, vrijflellen, exclure,
sueur. Ten einde zweeten, cesser de suer.
exempter, dispenser. Ik zal u alles geven
Zij heeft uitgezweet en kan opftaan, elle a
zonder iets uit te zonderen, je vous donnecesse de suer et pent se lever. Door zweet
rai tout sans den excepter. Zich zich
vervliegen, (in de genees- en natuurk.) exzonderling aanflellen , bij zonder willen zijn ,
seeder. Door- of —, transsuder. De harst
se singulariser.
die nit de pijnboomen zweet, la resine qui
Uitzonaering, yr. exception; —, voorbehoutranssude des pins.
ding , reserve; zie Uitfluiting. Met — van , Uitzweecing , yr. — der fleenen, exsudation.
el l'exception de. Zonder —, sans exception.
uitwafeming , transpiration. —, doorzweeting, transsudation.
Er is geen regel zonder , it n'y a point
de regle sans exception. Hij heeft al zijne Uttzwellen, o. w. (ik zwol nit, ben uitgezwollen , ) uitzetten , s'enfler. Zwellende
goederen verkocht met — van zijn huis ,
sl a vendu tons ses biens a l'exception de
nit iets geraken, sortir en s'enflant.
sa maison. Hetgeen eene — maakt, bevat, Uitzwemmen, o. w. (ik zwom uit, ben uitexceptionnel, le. Bepaling met —, clause
gezwommen,) sortir 4 la nage. Hij is de
exceptionnelle.
haven uitgezwommen, ii est sorti du poet a
Uitzonderlijk, b. n. qu'il faut excepter.
la nage. —, (met Hebben, ) ten einde zwemUitzuigen, b. w. (ik zoog uit, heb uitgezomen , cesser de nager. De jongens hebben
reeds uitgezwommen, les garcons ont defek
gen , ) al zuigende ergens uitbrengen, al
zuigende ledigen, sucer. Een been —,
cesse de nager.
nicer un os; zie Zuigen. De wolf zoog het Uitzwemming, yr. action de sortir el la nage.
bloed van het fchaap nit , le loup slice; le Uitzweren, 0. w. (ik zwoer nit, ben uitgezworen , ) al zwerende ergens uitgeraken ,
sang du mouton. De planten zuigen de Capdoor ettering, verzwering, sortir par hi
pen nit de aarde , les plantes sucent les sacs
suppuration ou ulceration. Zijn oog is hen/
de Is terre; fig. Deze jongen heeft zijne
uitgezworen , it a perdu son oeil par suppuouders tot op het gebeente uitgezogen door
ration ou ulceration. Door zweren gezuizijne losbandigheden, ce garcon a suce ses
verd worden. De wonde moet meer
parents jusqu'aux os par ses libertinages.
plaie doit etre plus purifiee par suppuration.
Langzamerhand en zonder openbaar geweld
o. w. (met Hebben,) cesser ore finir de
berooven, uitputten, epuiser, ruiner; presser. Een land — , uitmergelen , Triter tin
suppurer.
champ. —, ophouden met zuigen, cesser Uitzwetfen, b. w. (ik zwetIle uit, heb
gezwetst ,) al zweetende uiten, hoog opvijde sucer.
Uitzuigend , b. n. (in de ontleedk.) imulgent , e.
zelen , vanter, habler; zie Zwetfen, Pogo. w. ten einde zwetfen,
chen, enz.
Uitzuiger,
(in de geneesk.) der wonden
finir, cesser de vanter, etc.
suceur.
knevelaar, exacteur, concussionnaire, tn. sang-sue, f:
Ulaan , m. ligt gewapende ruiner in Polen,
Uitzuiging, yr. het zuigen, sucement , tn. (in
Ulan.
de geneesk.) succion, exsuccion. Er zijn Ullevelletjes, o. meerv. caramels, tn.
wonden, die men door — geneest, it y a Univerfiteit , yr. hoogefchool, universitd , aca*
demie.
des plaies qu'on guerit par la succion, par
een werktuig, waaraan men bet
l'exsuccion. knevelarij , exaction, con- Unfter,
een of ander,, zonder evenaar weegt,
cussion; vexation.
bucket, peson, rn. romaine, statere, f.
Uitzuinigen, b. w. (ik zuinigde uit, heb nitgezuinigd, ) door bezuiniging verkrijgen, Uur, o. heure, f. Een half —, une demiheure. Anderhalf une heure et demie.
dpargner, economiser. De ouders hebben
lk heb geen — vrij voor mij , e n'ai pas
niets uitgezuinigd, gefpaard, ontzien, tot
une heure mos. Ik zal tegen zes — bij u
de opvoeding hunner kinderen, les parents
komen , je viendrai chez vous vers ou sun les
Wont rien epargne pour Peducation de leurs
six heures. Van het eene — tot het andere,
enfants. Hij heeft een mooi fommetje
d'une heure a Pautre. Van — tot —, d'heugezuinigd, it a epargne une somme considere en heure. Hij wint eenen gulden in het
rable; zie Bezuinigen, Sparen.
gagne un florin par heure. Hij werkt
Uitzuiniging, vr. fpaarzaamheid, zuinigheid,
bij het —, ii travaille a l'heure. Zij zal
epargne, dconomie; zie Zuinigheid.
binnen het — terug komen , elle reviendra
Uitzuipen, b. w. (ik zoop nit, heb uitgezodans une heure. Gij zijt op een ongelegen
pen ,) al zuipende opzwelgen, ledigen, vi— gekomen, vous etes venu a heure indue.
der en buvant, boire avec aviditi. Een glas
Het laatfle — van zijn leven, la derniere
wijn in eenen teug
sabler un verre de
heure de sa vie. Gij komt ter goeder ire,
Vin; fig. Iemand door zuipen en zwelgen
vous venez a propos, a temps, etc. Een —
verarmen, ruiner q. q. a force de boire
gaans , rijdens , varens, wandelens, eene
ses depens; faire bonne chere aux &pens
mijl, une lieue. Rotterdam ligt twee uren
de q. q.
van bier, Rotterdam est a deux lieues d'ici.
Uitzuiper, m. celui qui bolt tout, qui vide
Hij heeft tien uren op den dag afgelegd,
tout en buvant; fig. celui qui depense le Nen
a fait dix lieues par jour. Zie ook Hears
d'autrui.
in het andere deel.
Vitzwavelen, b. w. (ik zwavelde nit, heb
uitgezwaveld,) door zwaveling van binnen Uurbord, 0. (fcheepsw.) houten kompas met
zuiveren, soufrer. Fiesfchen soufrer des
pennetjes, om den koers iedere wacht op te
bouteilles.
koppeleu, renard,
Vur•
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pervlakten, waarop zonnewijzers geteekend
Aircirkel, nnrkring, m. cercle horaire; zi e
(ioraire in het andere deel.
waren, colonne gnomonique.
kfrglas, o, sablier d'heure; zie Zandlooper
Uw, m. en o. U we, yr. bezittelijk voorn.
van den 2den perf. in het enkelv. ton, ta,
Wachtglas.
votre, m. et f. en in het meerv. tes, vos,
berekenen, (op fchepen,
Uurhoek , o. den
in. et f: Met een zelfft. naamw. vader
calculer le temps.
en uwe mocder, ton, votre Me, et ta,
Uurklok, yr. horloge qui sonne les heures
votre
mere. Uwe ouders, ter, vos parents.
horloge a repetition.
Uwe vriendin, ton (niet ta) aurae. Dit is
Uurlijn, vr. ligne horaire d'un cadran.
huis , c'est votre (ta) maison.- Met een
Ourmeetkulide , yr. kunst om de uren of t
meten en te verdeelen, horomdtrie.
lidwoord, de, het uwe, le Lien, la tienne,
le, la votre. In het meerv., les tiens, les
Unrmeter, m. horometre.
tiennes, les vetres. Wanneer het in het
Uurtje, 0. verkl. w. van Uur, petite heure
en petit instant. Blijf nog een — bij mij
meerv. als zelift. voorkomt, luidt het Ikeda
uwen, als : De mijnen (b. v. mijne huisgerestez encore chez moi une petite heure. Een
— gaans, une petite lieue d'ici.
note9 varen wel, hoe hebben het de uwen?
les miens se portent bien, comment se portent
Uurwerk, o. horloge , f. Het — flaat
les vdtres. Doch zoodra het op voorafgaanl'horloge dort. Water—, clepsydre, f.
de zelfft, naamw. flaat, wordt het weder als
Uurwerkmaker, m. horologiemaker, horloger.
Uurwerkmakerskunst , Uurwerkmakerij yr.
bijvoeg. verbogen; als: Bemoei u met geene
horlogerie. Kunst om de uren te berekenen,
vreemde kinderen, maar zie flechts naar de
befchrijving, verhandeling der uurwerken
uwe, ne vous milez pas d'autres enfants,
horlogiographie.
mat's observez les vetres. Voorts heeft het
Uurwijzer,
aiguille (de montre). — met
welluidendshalve eene t achter zich in: tot
eenen welke door middel van de fcha- Uwent , chez toff , chez vous.
duw den tijd aanwijst, cadran, m. — die Uwenthalve, Uwen wil, bijw. om uwent wil,
de uren aanwiist (in de flerrek.,) (instrupour toff, pour vous. tilt liefde tot u,
ment) horodictique.
pour Pamour de vous; en votre consideration.
Uurzuil, yr. der ouden , met verfcheidene op- Uwentwege, bijw. de votre part,par votre ordre.

V.
V, vr. de een en twintigfle letter der letter
lijst, v, m.
Vaag , yr. vettigheid , weligheid van den grond,
fertilite du sol, du terrain; qualitd d'un
terrain Bras. Er is nog --in den grond,
le terrain est encore Bras, fertile; fig. teelkracht , jeugdigheid, force , vigueur de l'dge.
Vaagregt, o. het regt des bruikers van een
ftuk lands , om , wanneer hij daar afgaat van
den eigenaar geld te vorderen voor de vaag,
die er alsdan nog in is, droit d'indemnation , qui se pale par le propietaire d'un champ
pour Pamendement du sol ou du terrain.
Vaagfel, o. veegfel, balayures, f. pl.
Vaak, m. genegenheid tot flapen, envie de
dormir,, f. sommeil , assoupissement, m.
Vaak, bijw. dikwijls, souvent, frequemment.
Vaal, b. n. bleekrood, bruin, bailtet,paillet,
auve, aubére, roussdtre. Een — paard,
feon
cheval baillet, aubere. Vale, bleekroode
wijn, du vinpaillet. taankleurig, tannd ,
e. , terne.
Vaalachtig, b. n.
pen fauve, etc.
Vaalheid, yr. couleur fauve.
Vaalt, vr. mesthoop , tar du fumier, vs.
Vaam, m. brasse, f.; zie Vadem.
Vaamhout, o. bids qui se vend a
corde.
Vaan, yr. fink doek dat, boven aan eene fleng
vascgemaakt, daarvan afwappert, een vaandel, drapeau, pavilion,
enseigne, f:
— der ruiter,
j dtendard, m.
-- op een
(chip pavilion , M. banderole, flamme; baniire; zie ook Vlag, Wimpel; de zamengeflelde woorden; Kerk-, Krijgs-, Oorlogs—, enz.
Vaandel, vendel , vaan , enseigne, drapeau , m. Met flaande trom en vliegende
vaandels uittrekken, , sortir tambour battant
et enseignes deploydes. Hij kan het --goed
zwaaijen , ii sait Bien manier le drapeau.
Vaandelkoord, o. cordon d'un drapeau, m.
Vaandelkwast,
/maple ou cravate de drapeau, f

Vaandelpelotton , 0. kleine troep of hoop voet
yolk, peloton du drapeau, m.
Vaandelflok of flang, m. flit de drapeau, de
Pdtendard. — (in de wapenk.) trabe,f: Eene
met leliEn bezaaide vaan met eenen zilveren
—, une banniere sende de francs a la tabs
d'argent.
Vaandeldrager, m. vaanjonker,, porte-enseigne,
Porte-drapeau, (eertijds) corvette, f. (eertijds) alfier. Staudaarddrager (bij de Romeinen) aquiltflre. Kerk—, gon.falonier.
Vaandrig, m. enseigne, m. Hij is — bij de
lijfcompagnie geworden, it a en l'enseigne
de la compagnio, de la colonelle.
Vaandrigsambt , o. — post of plaats , enseigne, f.
Vaandrigsrang, m. rang d'une enseigne.
Vaanleen, o. fief de gaubert de dignite, m.
Vaantje , o. kleine vaan , petite banniere, pavilion du chef d'escadre, m.; wordt meest
wegens eenen metalen windwijzer op een
huis , eene kerk , enz. gcbezigd , weerhaan,
girouette, f.
Vaar; zie Vaarfchoof.
Vair; zie Vader.
Vaaraal, m. moeraal, murals. f;
Vaarbaar, b. n. dat bevaren kan worden, bevaarbaar, navigable , propre a la navigation,
a naviguer. Eene bevaarbare rivier,' une*
riviere navigable. Het waait te fterk , het
weer is niet —, il fait trop de vent, le
temps n'est pas propre a naviguer. De zee
is daar vol klippen, zij is niet —, of bevaarbaar, la mer y est pleine d'ecueils, elle,
n'est pas propre a la navigation.
Vaarbaarheid, yr. dtat d 'une riviere navigable, m. qualite du temps propre a naviguer,
a la navigation.
Vaarbeurt, yr. (te fcheep) beurt om to vet*
trekken, tour de partir, en.
Vaarder, in. een mensch, die, of dat vaart ;
als zee—, zeeman, marin, navigateur.
Koop—, vaisseau, bdtimelt marchand.
Vaardig , b. n. fuel van bzweging en werk,Gggg
MM.
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xaamheid, fpoedig, vlug; gereed om iets te
doen ; geneigd; gewillig, klaar, afgewerkt ,
e, agile, alerte ; vise; prompt , e.;
adroit, e.; expeditif, ive, dispos, e.; zie
clue woorden; ook de zamengeft. Reis—,
Dienst—, enz. Hij is — met de pen, it
est adroit a manier la plume; bijw. agile
went ,vite ,promptement , etc. fam. vitement.
Vaardigheid, vr, fnelheid, viugheid, enz.
agilite , celerite,promptitude, viteste, dextithe. Hij heeft de zaak met veel — ver.
rigt, it a conduit cette affaire avec beaucoup
de dexterite , etc.
Vaardiglijk, bijw. zie Vaardig bijw.
Vaarkoe, vaars, yr. jonge koe, die nog niet
heeft gekalfd, ginisse; taure.
Vaarfchroef, vr. vis.
Vaart , vr. de daad van varen, fcheepvaart, navigation, action de naviguer ou tie voya ger par
trier. Binnenlandfche —, navigation interieure.
De — is tlecht , ( er words weinig gevaren ; er
is nu met varen weinig te verdienen, la navigation donne 4 present pea de profit. De vaart is
weer open , la navigation est litre. — door
den Oceaan, buiten het gezigt van het land,
lange zeereis, groom —, navigation hautiere. — tangs de kust , navigation cotiere ,
f: cabotage , m. Dat belet de — op de rivier,,
Bela fait tin empichement a la navigation de
la riviere. Kleine —, waardoor men vaart,
kanaal , canal, m. De — lonpt door het dorp,
k canal passe par le village. Trek—, canal
de trait. — van een roeifchip, (zeew.)
vogue. Over—, traversee. —, (zeew.)voortgang, marche, aire , f. sillage , m. De — gisfen , est:trier la marche. De — Itoppen , amorlir Paire. De —vermeerderen, augmenter la
tnarche. geven , donner de Pail e. — door
het quadraat (kwadraat) van reductie, regles
de quartier,, pl.; fig. Snelle , voortgang,
sours, m. course. Hij werd in zijne — gefluit
iil fut arrete dans sa course. — maken , goeden voortgang maken , faire diligence, la
besogne. —, loop, drift van water, cours,
courant, flu de Peau, m. — waarmede men
in zee gaat, parage.
Vaartje, o. verkl. w. van vader , pere, papa.
zeker kinderfpel , krijgertje , fee d'en.
fant ors Pun attrape Pautre.
Vaartmeter, m. (fcheepsw.) sillometre.
Vaartfchouw, tn. inspection d'un canal, f.
Vaartusg, o. fchip, enz. bdtiment, vaisseau,
vavire; bateau, m.; zie ook Schuit, enz. —
met een verdek voorzien; blitiment pontd. Open
, zonder masten , &lament ouvert, bateau
ras. Plat —, bdtiment plat. Scherp —,
bdtimentfin. —met ra-zeilen, &lament gree
en quarri ou carre. Een niet genoeg geballast —, an &lament jaloux ; une galere
jalouse. dat tangs de kust vaart, caboteur ou cabotier.
Vaarwater, o. het water waardoor men vaart,
eau navigable, f. kil, chenal; m. zie
Kil. fig. Iemand in het — zetten, (hem belemmeren, tegenftreven) traverser q. q. dans
ses desseins, le contrarier.
Vaarweg, m. route, f. (rijweg op fommige
plaatfen.)
Vaarwel, o. adieu, ; ook als tusfchenw.
lemand — zeggen (affcheid van hem nemen,
dire adieu a q. q. lets — zeggen, (affland
van jets doen,) dire adieu a q. ch.
Vaas, (a) yr. vat, vase, m. urne, f: Vazen
om bloemen in te zetten, vases pour mettre
des Pars.
Vaatdoek , in.torchon, m. la y ette, f:
ECU
Vaatje s o. klein vat, basil

VAD
olie, en baril d'huile. zie Vat, Patera—
le meilleur y in de la cave.
Vaatsch, b. n. qui a tin gout du fat, ou qui
sent le fit, le tonneau; fig. die kroeg is ,
(er vale niet meer te tappen ,) on no trouve
plus a boire dans ce cabaret; fig. laf, fade,
insipide.
Vaatwater, o. fpoelwarer, lavure, rinfure.
Vaatwerk , o. futaille, vaisselle, (op fchepen)
Klein —, barillage , m. Tinnen
vaisselle d'etain. Ongekuipt
flu-allies en buttes. Gekuipt
, futaille montee. Het —,
de vaten , wasichen, laver les vaisselles.
Vacant, b. n. (ond. w.) vakant , ledig, open,
onbezet, vacant, e. Een vacance post,
an office vacant. Een — of lecbg ttaand
huffs, tine maison vacante. Die plaats is nog
onbezet, cette place est encore vacante.
Vacantie, yr. vacatuur, de tijd, gedurende
welken eene plaats onbezet is, va,ance. —
van een bisdom, vacance d'un evicLet . —,
opfchorting van ambtswerkzaamheden, rusttijd voor leeraren en leerlingen , enz.vacances,p1. fpeeltijd, cone ,m. Wij hebben vier
weken —, nous avons qua y e semaines de
vacances. Het is heden c'est aujourd'hui
jour de conge , de vacances. — voor de leden
van hooge geregtshoven, regeringsleden ,
rusttijd der regtbanken, vacations, f. pl.
fain.
aan zijne leerlingen geven, donner
campos a ses ecoliers.
Vacancieweek, yr. semaine de vacances, de vetcations.
Vacantiewerk, o. ouvrage fait pendant les va.
cancel, pendant les vacations.
Vacatie, yr. (ond. w.) der regtbanken, enz.
vacations des tribunaux.
Vacatie-gelden , o. meerv. salaire des vacations , us.
Vaceren , 0. (ik vaceerde , heb gevaceerd)
ambteloos zijn , open than, vaguer, titre
vacant, e. — zich met jets onledig houden,
bezig zijn, vaguer a, s'appliquer a. Men
kan met zoo veel dingen met tegelijk — of
bezig zijn, on ne petit vaguer a taut de chases a la fors.
Vacht, yr. van fchapen, toison, m. peau
mouton, f. —, gulden vies, toison d'or;
fig. lemand bij zune — krugen , ( hem bij do
lurven pakken,) prendre q. q, au collet.
Vadde, vadelig; zie Vadze, Vadzig.
Vadem, Vaam, m. lengte maat van 6 voet
cordage. — bout, corde de bois , f; —, (op
fchepen ,) braise, f.
Vademen , b. w. (ik vademde , heb gevademd ,)
met den vadem meten, mesurer a la braise.
, corder. Het —, le cordage. Eene
Hone
den draad in het oog van eene
naald
naald iteken, ender sine aiguille.
Vademhout, o. bois qui se vend a la corde,
bois de corde, bois de chaufage, m.
Vacleming , yr. het vademen, le cordage.
Vatter, m. pere, papa. IVlijn lijfelijke —,
mon propre pere. Onze vaders nos penes,
De befchrevene vaders , (in de Rom. gefch.)
penes conscrits. Vermeende, gewaande
oud man, vieillard, grand
pere putatif.
, befluurder van een gasthuis , dipre.
recteur, administrateur d'un hopital. Zie
de met — zamengeftelde woorden.
Vaderaard, m. qualiti qu'on a heritie de son

Ore, qualiter hireditatre.

Vadererve, yr. vaderlijk erfdeel, hiritage do
pere, patrimoitie paternel, tn.
Vadergele, m. kind, dat zijnen vader zeer
mint, verzot op hem is , enfant qui
fore son ?ire, god reek di son tire.

aims

vy

VAD
Vaderhart , o. Coeur paternet, tn. tendresse
paternelle, f.
Vaderland, o. patrie f. pays natal, m.; fig.
fam. terrier, m.
Vaderlander, m. patriote, ami de la patrie.
Vaderlandsch, b. n. patriotique, du pays natal; qui appartient a la patrie.
Vaderlandsgezind , b. n. vaderlandslievend,
patriotsque , qui aime sa patrie; bijw. pa
triotiquement.
Vaderlandsgezindheid , yr. vaderlandsliefde ,
patriotisme, amour de la patrie,
Vaderlief, in. mon cher pare, papa.
Vaderliefde , yr. lieide van een kind jegens
zijnen vader, amour d'un enfant pour son pare.
Vaderlijk , b. n. paternel, le. — aanzien,
autortte paternelle. —e magt, liefde, you
voir, amour paternal. — goed, bien paternet. Het — huis, la maison paternelle;
bijw. paternellement, en pare. HU behandelt haar als vader, I/ la te aite en pare.
Vaderloos, b. n. sans tare. Een vaderlooze
woes, un orphelin quo n'a plus de pare.
Vadermoord, Vadermoorder,,
parricide.
Vadernaam, m. nom du pare.
Vaderlchap, o. paternite , f.
Vadeillad, yr. ville natale.
Vaiervriend , m. ( in de oude gefch.) philopater.
Vadze , m. en yr. lui, vadzig mensch , personne
indolence, cagnard , m. cagnarde , f. lendore.
Vadzig, b. n. loom, traag, Indolent ,e, lent,
e, paresseux, se, ache, etc.; bijw. lentewent , avec indolence.
Vadzigheid, vr. indolence, lenteur, ldchete,
cagna, dise.
Vagebond, m. (ond. w.) vagabond.
Va&en, b. en o. w. (ik vaagde, heb gevaagd,)
cce Vegen.
Vagevuur,, o. purgatoire, m.
Vak, o. eene ledige ruimte , gefchikt om iets
te 'bevatten , espace vide, tn. place, f. Vakken tusfchen cie balken , (in de bouwk.) m.
pl. trouvees. Er zijn vijf vakken , ruimten
a* deze zoldering ,
y a cinq trouvies
ci plafond. bijzondere afdeeling van
eene kas of van eenen wand , enz. comparti.
went, tn. separation, f Si,erlijk verdeelde
vakjes van ingelegd werk, compartiments de
matquetetie. —, paneel van eene deur, enz.
panneau, m. — met glazen ruiten, panneau
de vitre (in de bouwk. ) pan, tn. De y akken, afdeeltngen in eenen winket, les rayons
d'une boutique. Open —, gaping, lacune ;
— in eene letterkas, (bLJ boekd.) cassetin , tn. bijzonder gedeelte der wetenfchappen , ressort , m. partie, f. fort, rn
als : Dat behoort tot her — der gefchiedenis,
cola est du ressort de l'histoire. De reken
kunde is zijn —, son fort est Parithmetique ,
cela n'est
fig. Dat behoort niet tot mijn
pas de mon ressort, de mon departement;
beroep, metier, ressort, departement
etc. zie ook Vakje.
Vakantie ; zie Vacantie.
Vakeloos; zie Slapeloos.
Vakerig, b. n. flaperig, genegen tot flapen,
assoupi, e., endormi, e.
Vakerigheid , vr. zie Slaperigheid.
Vakje ,
w. van Vak, petit comparti"went m. — in eene kas, enz.(bij het financiewezen) case, f. ook vierkant op een dambard, case. — van een zaadhuisje , (in de
plantk.) cellule , f. vier vakken hebbende ,
van een klokhuts in eene vrucht, vier
hebbende , quadriloculaire.
Val, in. de daad van vallen , chate, f De —
y;p bet water, la dint. d'eas, Hey is aan
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zijnen geftorven, it est snort de sa chute.
De — van een tooneelfluk, (het flecht ontvangen van hetzelve) la chase d'une Oat
de theatre. —, voor gevallen ; als : Het etc:
heeft bij mij nog geenen — , je n'ai pas
encore appetit. inflaming, Het huis ftaat
op zijnen —, la maison est pros de tomber
en ruine, u s'dcrouler. Sprw. Hoogmoed
komt voor den —, la ruine suit l'orgueil.
voor vernederd worden , ondergang,
perte,chtite , ruine, f.; fig. culbute, f. Ik
voorzag zijnen — reeds lang, je privisdéjà
longtemps sa ruine, sa chute ou perte. De
— van het rijk zal volgen, la ruine de Pempire suivra. De — van Adam , la chute
—, door tot onkuischheid verleid
worden , perte de son honneur.
yr.
nedervallende
kntp, trappe. De vos
Val ,
is in de — gevangen, le renard est pris dans
la tray e; trdbuchet; zie Knip. Muizenval,
souriclere.
om flinkdieren, bunfings, enz.
te vangen, traquenard, Zie verder met
— zamengeft. woorden; fig. Eene oude rot
in de — krijgen (eenen loozen en doortrapten man om den twin leiden) attraper un
vieux renard, un vieux routier. In de —
geraken , (in ongelegenheid gewikkeld warden, waaruit men zich niet kan redden,)
tomber dans le piage, dans quelque malheur.
eene afhangende verfierde zoom aan eene
japan, aan eenen hoed, enz; ook eene nederwaarts hangende of vallende fit-oak, rand•
am het verhemelte van een ledikant , falbala , m.
fchoorileenkleed , tour de chetninee,
(fcheepsw.) hijschtouw , drisse.
Val , o. cas, accident , etc. ; zie Geval in den
zin van gebeurtenis, Omftandigheid.
Valband , o. (fcheepsw.) gan,
Valblok , o. (fcheepsw.) pouillie de drisse,
Valbrug, yr. pont Levis, tn.
Valdeur , vs. valluik o. trappe, Valvenfter,
o. abattant, tn. —, valfchuif, fchutdeur aan
eene finis, vanne d'ecluse
Valdrank, :vs (geneesmiddel van kruiden nit
Zwitferland, )fahrank.
Vaihoed, m. bourrelet ou bourlet.
Valideren, b. w. (ik valideerde, heb gevalideerd ,) (ond. w.) geldig maken ,) valider,
faire valoir. — o. w. koopl.) étra
porte en compte ; venir, server de deduction.
In rekening —, porter une valour en compte.
Valies, o. valise, malle, f. porte-manteau, m.Valk, m. faucon, (in de valkerij , ) oiseausaure. —, die nog niet geruid heeft, oiseau. Kleine boom— om kleine vogels te
vangen , hobereau. Jonge
fauconneaue
, die mid gevangen worth , nadat hij reeds
bedorven is tot tie vangst, faucon hagard.
Steen—, lanier. Het mannetje van eenen
tiercelet. Wine
pygargue. Lichtblaauwe
zwemmer, oiseau ae St. Martin. Ruigpootige
base gantee,
Afrikaanfche alphanette, f. Zie de met —
zamengeftelde woorden , als : Gier— , Steen- , enz. Spr. w. Elk meent zijn nit een
— te zijn, chacun trouve beau ce qui le regarde ; chacun est prevent: en faveur de ce
lui appartient ; it n'y point de lazdos
amours.
Valkachtig, b. n. de faucon.
Valkenet, o. klein veldftuk, fauconneau, tn.
Valkenhuis, o. Valkerij , yr. fauconnerie ., f.
Valkenjagt, yr. fauconnerie, Chasse h Posseaa,
Valkenier, :n. fauconnier, autoursier.
Valkeniertasch, yr. fauconniére.
Valkenkap of muts, yr. chaperon i IN.
Valkenmist, m. Mut.
Vale.
Ggggz
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Valkennet, o. net 0112 valken to vangen , filet
faucon, in.
aire, f.
Valkennest, o. nid de faucon,
Valkenoog,
oeil de faucon, tn.
Valkentlaart, m. halal de Poiseau, (queue de
faucon).
Valkerij, yr. zie Valkenhuis.
Valkruid, o. arnique , betoine des montagnes ,
f:, tabac des vosges , m.
Vallei, yr. vallee; zie Dal.
Vallen, o. w. (ik viel, ben gevallen,) door
zijne zwaarte fnellijk nederwaarts gedreven
worden, Comber. Hij viel van boven naar
beneden, it tomba de haut en bas. Er zijn
veel appelen van den boom gevallen, it y
a beaucoup de pommes qui sent tombees de
l'arbre. De bladeren vallen reeds van de
boomen, les feuilles tombent 4'1'4 des arbres.
Er valt veel regen, it tombe beaucoup de
Zijn broeder viel van het paard en
brak den arm, son .fi ere tomba du cheval et
se cassa le bras. Jemand in de armen vallen , tomber, se jeter dans les bras de q. q.
Voor iemand op de knieen tomber aux,
seer Les genoux de q. q. In flaauwte
Somber en , defaillance. In ongenade
tomber en disgreice. Onder de moordenaars
tombre entre les mains des meurtriers.
In het belagchelijke, in het boertige —,
tomber dans le ridicule , dans le burlesque.
Hij viel in goede handen , i/ tomba en (entre) bonnes mains. Toen hij zijnen vader
zag, viel hij hem om den hals, wierp hij
zich om zijnen hals, lorsqu'il vit son pore, it tomba (se jeta) 4 son con. Voorts
wordc — in verfcheidene fpreekwijzen gebezigd en niet met tomber, absouder en andedonner du nez 4
ren. Op den neus
terre. Hij kwam te hij it monrut. Dat valt mij niet , (fchiet mij niet)
te binnen, cela n'est pas a ma portee. De
keus viel op hem, it est choisi. Dat valt
niet in den fmaak, cela n'est pas du gout
de tout k monde. Dat valt in het oog, cela
saute aux yeas. In de gedachten, onder
venir dans Pesprit, etc.
den aandacht
Er vallen veel Ilagen, on se bat. Den moed
laten verliezen, perdre courage. Hij
valt mij lastig, it m'importune , me gene.
Dat kleed valt, (past) u wel, cet habit volts
va, veus sled, bien. Iemand in de rode — ,
couper la parole a q. q. interrompre g. q.
In flaap s'endormir, s'assoupir. Hs viel
in zijn zwaard, it se jeta sur son epee, it
se tua de son epee. Zijne zufter is gevallen,
(liet zich onteeren, e) sa soeur a perdu son
honneur. Ben leen is hem ten deele gevalun fief lui est ichu en partage. Het
water is een voet gevallen, Peau a baisse
d'un pied, la dicrue est d'un pied. Door
de mand —, se claire. Er vallen woorden,
on en vient aux paroles. Naar het valt,
selon que les chosen tournent, selon que la
chance tombe. Met het hoofd tegen den
incur —, donner de la ate centre le mur.
De tijd valt mij lang, (ik verveel mij, ) je
,n'ennuie. Uw broeder valt van de graat,
(wordt mager,) votre frere devient maigre.
Er valt niets meer te doen, it n'y a plus
rien 4 faire. In des vijands landen —,
faire une irruption, une invasion , une
course dans le pays ennemi; Spr. w. Met
vallen en opflaan, kom ik er toch, quoi
qu'onfasse, j'y parviendrai. Met de deur in
het hues vallen , dire q. ch. par imprudence.
Du grossarement; parler a .Petcurdie, ou
niet ver van den
itourdiment. De appelen

VAL
boom, les bons chiens chassent de race. —
(fcheepsw.) Van de ra laten
donner
ceche erne, ou la grande
Verkeerd —,
abattre du mauvais cote. De zeilen lateu
ftrijken, abaisser les voiles.
Vallen, 0. chute; zie Val, m. Het —, overhangen van den achter- of voorfteven,
(fcheepsw.) la quote de Petambot on de Petrave. Het — of afvallen der bladeren, la
defeuillaison, la chute des feuilles Het
der wateren , l'abaissement des eaux.
Vallend, b. n, qui tombe , qui baisse,diaiinue
tombant, e. De vallende ziekte , le mal
caduc, le haut mal; Pepilepsie, f. vallende
ziekte, der vogels, epilauce,
— water,
(zeew.) mares baissante, descendante.
Valletje , o. fchoorfteenkleed, tour, tn.
Vallicht , 0. een Licht dat van boven invalt,
fcheplicht, abat-jour, faux-jour , tn.
Valling, yr. chute; zie Val, m. De zakking des waters, la decrue. —, (zeew.)
connaissance d'une terre, des cd tes ; gissement de la cote,
Valpoort, vr. (in eene vesting) herse ou sarrasine, (fcheepsw.) mantelet, us. Halve
mantelet brise.
Valreep, yr. (fcheepsw.) tire veille , in. montee du bord, echelle de poupe , f. Volk bij
de valreep, passe du monde seer le bord;
fig. Glasje aan de —, (affcheiddronk) via
de Pettier, m.
Valsch, b. n. onecht , nagemaakt ; ook in eenen
zedelijken zin, faux, sse; factice;postiche,
contrefait , e. Die gulden is —, ce florin
est faux. Valfche tanden , de pusses dents,
des dents postiches. — geld, jausse monnaie.
Valfche handteekening, fausse signature.
wisfel , fausse lettre de change. Valfche,
door kunst nagemaakte vrachten, des fruits
fiectices. Zij heeft haar, elle a des cheveux postiches. Een —e getuige, un faux
temoin. Valfche goden , faux dieux. Twee
—e Ilagvederen van eene duif, deux pennes
postiches d'une colombe, d'un pigeon. ---tbedrieglijk , onopregt, faux , sse, perfide,
trompeur, se. Zij heeft hem eenen valfchen
trek gefpeeld, elle lui a fait un tour bien
perfide. Een —e diamant, un faux diamant,
un diamant de vericle. Valfche dobbelfteenen,
des des pipes.Een — gevoelen,une opinion erronée. —e vriendfchap, amitie feints. —e fchijn,
aux semblant. —e munter, faux monnayeur
fEen
ondergeltoken testament, un testament faux on suppose. Een — bewijs,
argument sophistique. Een — hart, un coeur
trompeur. tegen de regelen tier kunst
aandruischend; als: Een —e toon , un ton
discordant. Eene —e item, une voix fausse.
—, in de clagelijkfche verkeering ook wel
eens grimmig, tobrnig,fikhe, e.,irriti,e.;
fig. w. faux , faussement. Hij zings
chante faux. Hij is — befchuldigd, it est
accuse faussement.
Valsch licht; zie Vallicht.
Valschaard, m. valsch hart , homme faux ,perfide , traitre.
Valfchelijk, w. faussement, 4 faux ; perfidement.
Valfcherm, o. parachute , tn.
Valschheid yr. trouweloosheid,faussete,perfidie, f. faux, tn.
Valschtongig, b. n. trouwloos, dissimule , e.;
qui a langue traltresse, traitre, esse.
Valschtongigheid , yr. faussete , dissimulation;
duplicite.
Valflot , yr. 119t dat toefpringt , housset , m.
houssette, f.

VAL
Valftrlk m. piege, m. embuche,f. ; zie Strik
List.
Valtafel, yr. zie Valvenfter, Valblind, in eenen
lakenkooperswinkel, abatant, tn.
Valtijd , m. der bladeren , defeuillaisson, f.
Valvenfter , o. abattant,
Valwind ,
rukwind , itootwind , rafale ,f.,
reyolin.
Van, voorz. van den , van de, van het (des,
der) du, de la, de, P , des ; ook bezigt men
dit voorzetfel —, de, de chez , des , par,
depuis, etc. in vele fpreekwijzen , zie hier
van het eene en andere eeaige voorbeelden:
De hoed van den vader (voor, des vaders ), le
chapeau du pare. De tleutel — den kelder,,
la clef de la cave. De broek van het kind,
la culotte de l'enfant. De boeken van de
(der) kinderen , les livres des enfants. Het
laken — mijnen rok is — eene bruine kleur,,
le drap de mon habit est de couleur brune.
Ik ken hem van aangezigt , fe le connais de
vue. — woorden werd men handgemeeia, des
paroles on en vint aux mains , — jongs af,
des Penfance. — 's morgens was hij Kier,
des le matin it fat ici. Ik weet het —
hooren zeggen, je le sais par oui dire.
avond, ce soir. Iemand — achteren aanvallen , attaquer q. i. par derriere. Hij
leert zijne les — buiten , it apprend sa
lecon par coeur, buiten, par dehors, de,
en, dehors, — voren — achteren, par
devant, par derriere. — ftonden aan , sur le
champ ; toute Pheure , incontinent. — verre ,
de loin. Ver — hier , loin d'ici. — nu voortaan , nu af aan, des ce moment, des a
present, dorenavant ; desormais ; des maintenant. — te voren , auparavant , a Pavance;
d'avance. — boven , d'enhaut; par en haut.
— beneden , d'en bets.
dag tot dag , de
four en four. — dien tijd af, depuis ce temps
— ouds, depuis bien du temps ;du temps
jadis; anciennement. — wege des konings ,
de la part du roi. — mijnen , — zijnent wege,
de ma, de sa part. — ter zijde , indirectewent. — zelf, de soi mime.
langzamerhand , petit a petit, pets a pea. daag ,
aujourd'hui, — den Rijn tot aan den Oce.
aan, depuis le Rhin fusqu'a l'Ocian.
Van , in de gemeenzame verkeering alt zelfft.
naamwoord gebezigd, voor eenen toenaam,
now de famille.
Van , m. familienaam , toenaam , nom de famille,
surnom.
Vanden, o. w. (ik vandde, heb gevand ,) op
kraambezoek gaan , visiter une femme en couche , rendre visite a une accouchee.
Vanding, vr. bezoek , kraambezoek, visite
que Pen rend a une accouchee.
Vandtijd, in: temps au quel une accouchee repoit
des visites.
Van. , tn. de daad van vangen , action de
prendre, prise, capture , f.; zie Vangst. —
van eenen windmolen , fretn, arrit. — van
een rund, partie charnue , qui est entre le
bas ventre et les cuisses d'un boeuf, d'une
vache, la culotte. Spr. w. De molen is
door den yang, (al het befluur is weg),
tout est en desotdre , on n'obeit plus.
Vangen, b. w. (ik ving , heb gevangen) met
de hand grijpen , bemagtigen , prendre, attrapper, saisir. De dief is gevangen , le voleur est pris, attrape. Hij heeft eene mees
gevangen , it a pris tine mesange. Hij houdt
van vliegen
, tl acme a prendre des mouches. Regenwater , hetzelve in een vat
doen loopen , prendre de l'eau de pluie dans
an tonneau. 1.
14 beefy eene verkoudheid ge-
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vat, it 4 attrape un rhume. Vlooijen —,
pacer. Luizen epouiller. Iemand —,
lets, dat voor hem nadeelig of ot!aangenaant
is, uit hem krijgen, iemand in zijne eigene
woorden vangen , embarrasses, convaancre
q. q. par ses propres paroles ; le prendre par
le bec. Bot —, zijn oogmerk niet bereiken ,
titre frustre , e, en (dans) son attente , ne pas
raussir; zie ook Bot in de eerfle beteekenis.
Spr. w. Wij zitten bier niet om vliegen te
vangen , nous ne somrnes pas ici pour Hen,
ou pour perdre notre temps. In zulke waters
vangt men zulke visfchen , telle eau tell
poissons. Een uiltje
(een middagflaapje
doen,)faire la mdridienne, fcheepsw.) faire
chapelle. De boei saisir la boue. De
onderraas met kettingen —, saisir les basses
vergues avec lee chaines de sa pente. Touwwerk of iets anders op— , relever des cordage:
ou autres objets contre le pont , le bord, etc.
Het anker
saisir l'ancre contre le bord.
Het anker met den pethaak
caponner
Pancre.
Vangenis , zie Gevangenis.
Vangenitok , een blok, waarin men gevangenen vastfluit, ceps, m. entraves, f. pi.
Vanger,, tn. al wie of wat vangt, celut qui
attrape, prend, preneur, attrapeur; zie
Muizen—, Vogel—, enz.
Vangertje , o. (kinderfpeelgoed) bilboquet
Vangiijnen, yr. meerv. (fcheepsw.) amarres,
bosses tie chaloupes, f. pl.
Vangst , yr. prise; piche. Zijne — in de haven
voeren, amener sa prise dans le port. Wij
hebben eene goede visch— gehad, nous
avons eu une bonne peche.
Var,
jong rund , jeune taureau.
Varen , y r. een bekend plantgewas , varenkrui4
fougire. Bloeijend —, water varen , (in de
( kruidk.) osmonde, fougere fleurie, aquatique.
Varen , b. en o. w. (ik veer, heb en ben gevaren) de gebruikelijkfle beteekenis hiervan
is : de beweging van een fchip in het water,
en die van te fcheep reizen over het algemeen , naviguer, aller en bateau, aller sur
liner. Over zee —, passer la titer. Van Frankrijk naar Engeland —, passer de France en
Angleterre. Zij zijn hier over de rivier gevaren, ils ont passé ici la riviere. Veel
fchepen en fchuiten varen dagelijks mijn
huis voorbij , beaucoup de vaisseaux et de
bateaux passent journellement ma maison.
(zeew.) Langs de kust cotoyer. Dit fchip
vaart , zeilt, naar het noorden , ce vaisseau
navigue au nerd. Met voile zeilen —; cingler. Bij den wind —, aller a la bowline.
Heen en weer —, kruisen , eraser. In ftrooni
en tegen den ftroom op— , refouler la mares,
le courant. Naar bet fchip of naar boord
—, aller a bord. Te Kaap aller en
course , faire le cours. In den wind —, aller
debout au vent. Ter lens —", mettre cul au
vent. Zijn broeder vaart alt ftuurman , son
frere sert sur mer en qualite de pilots.
Varensgezel, m. varensman , matroos, marine
matelot.
Varenstijd, m. temps de service d'un matelot;
heure du depart d'un navire
Varensvolk , o. marins, matelots, gent de
mer, m.pl.
Varken , o. zwijn , .cochon, porc, pourceau,
tn. —, zog , truce, f. Een mager —, tun porc,
cochon, maigre. Speen —, cochon de lait.
Gelt
, (niet gefneden of gelubd,) verrat , en. Gefneden of gelnbd
cochon
chdtre. Wild — of zwijn, sanglier, tn.
Gggg3
long
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Jong —, ever zwijn , marcassin, vs. Wild
zwijn van 2 jaren, ragot. m. Mest —, cochon d'engrais ; Spr. w. Het — wasfchen ,
(eene moeijelijke en netelige onderneming
aanvaarden ,) entreprendre q. ch. difficile,
se tirer d'afaire ou de mauvais pas. Een
maken, (zich vergisfen, mistasten, eene
fell begaan , se :romper, faire tine bevue,
une faute. Vele varkens maken eene dunne
(waar velen lets moeten deelen ,
krijgt ieder niet veel ,) plus de buuches, moins
mess.
Paarlen
your de —s, zwijnen werde
pen , jeter des perks devant les pourceaux;
fig. —, morfig, flodderig mensch, wkif,
personne fort sale, salope, saligonde, f —,
handbefem, fioffer, flofvarken, (op fchepen,) fchrobber gores, m. ook een zeker
watervat, piece eau de deux, f.
Varkenen, (fcheepsw.) met den fchrobber
fchoon maken, goreter.
Varkensachtig, b. n. de cochon, deporc ; bijw.
comme tin cochon, salopement.
Varkensaard, m. genre de cochon,
espice
race de cochon, f
Varkensbak of trog, m. cage , f. bac 4 cochons.
Varkensborfiels, m. meerv. sores de cochon,.f.
Varkensbrood, o. (in de kruidk.) pain de
pourceaux, cyclamen , m.
Varkensbuik, m. ventre de cachet,.
Varkensdarm, m. boyau de cochon.
Varkensdiftel, in. (in de kruidk.) epine Pune,
scolyme.
Varkensdraf, o. fpoeling, lavure, f.
Varkensdrek of flront , o. fiente de cochon, f.
Varkensdrijver of hoeder, m. porcher.
Varkensgebraad, o. pore t eti ,
Varkensgras , o. (in de kruidk.) duizendknoop,
knoopgras, renoutte, centinode, trianasse, f.
Varkenshaar, o. poll de cochon,
Varkensjagt, yr. wilde zwijnen jags, chasse
du sanglier.
Varkenskarbonade, yr. griblette.
Varkenskinnebak, yr. bajoue, machoire de cochon.
Varkenskooper, ut. tnarchand de cochons, de
pourceaux.
_, van
Varkenskop, m. tete de cochon,
een wild zwijn, hure de sanglier, f.
meeting, engrais.
Varkenskost,
Varkenskot , o. ,table a cochons , a pourceaux,
toil a cochons, tn. porcherie, f.
Varkenskrap, yr. cotelette de cochon.
Varkensleer, o. huid, peau de porc, de cochon, de truce, f.
Varkensleven, o. fig. vie de cochon ,
Varkensmaag, yr. pans, de pore.
Varkensmarkt, yr. march, aux cochons, vs.
Varkensmester,
celui qui engraisse les cochons.
Varkensmesting, yr. vetmesting, engrais,
— met eikels, glandee, f.
Varkensmuil, m. groin de cochon.
Varkensoog , o. oeil de cochon, m.
Varkensoor, o. oreille de cochon, f.
Varkensreuzel, tn. en o. sain-doux , m. panne, f.
Varkensrib, yr. zie Varkenskrap.
Varkenfchot, Varkenflal ; zie Varkenskot.
Varkenfchouwer, m. (die ziet of een varken
ook gortig is,) langueyeur. Dezelve fchentwen , langueyer.
Varkenfchrobber of fchrapper, een ijzer
waarmede men een geflagt varken het Naar
affchrapt, racloir.
Varkensfmout of fmeer; zie Reuzel.
Varkensfnuit, in. groin de cochon, (ook in
de kruidk.) De varkens wroeten met hunKen fruit, let cochonsfonillent avec icier groin.
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Varkenspek, o. lard de cochon, m.
Varkensftaart, m. queue de cochon , f. fig. Hair
cheveux qui frisent
dat krult alt een
man—t
comma des chandelles , ou comme tin
he a balai. fcheepsw.) brasser ark.
bourre.
Varkensiteen, m. pierre de porc , pierre puan.
te, chaux bitumineuse , f.
Varkensftront ; zie Varkensdrek.
Varkenstong, yr. langue de pore, f. Gerockte
— languier, tn.
Varkenstraan, in. fig. varkeustranen fchreijen,
faire semblant de pleurer.
Varkenstijd, in. der wilde zwijnen, wanneer
zij vet zijn, (bij lagers,) porchaison, f.
Varkenstrog ; zie Varkensbak.
Varkensvenkel, yr. fenouil de pore, vs.
zie ook
Varkensvet, o. grause de cochon,
Reuzel.
Varkensvleesch, o, pore, cochon, m, chair es
viande de pore, f:
Varkensworst, vr. andouille de cochon ou de
chair de porc, saucisse, f. boudin fait de
chair de cochon, de porc.
Varkenszwoerd, o. couenne, f:
Varkentor, vr. korenworm, Mandell charanfon , tn.
zeevarken, bruinvisch, mar.
Varkenvisch,
souin.
Vasfal, m. leenman, enz. Vafal.
Vast, b. n. in zich zelf of met andere dingen
naauw en fterk zamenhangend, ferme, fixe,
compacte, solide, fort, e, serre, e. , on.
bewegelijk , onwankelbaar , inebranlable
erme,fixe , immobile. Vast vleesch, chair
ferme.
—e wal, cute ferme. —e kiel, quille
f
.fixe. Het vaste land, la terre ferme, le
continent. — brood , du pain solide. —e
fpijs, nourritut e solide. De zieke begint
—e fpijzen te eten, le malade commence a prendre des aliments solides. De
—e fierren, les etoiles fixes. Een — geloof
hebben, avoir une fer me croyance. 1ene
e hoop, une esperance fermi. Een uur,
tine heure fixe. —e prijs, prix fixe. — ver.
bond, alliance ferme. — inkomen, revenu
fixe. --e lucht, air fixe. Een —e tred,
(die niet wankelt of turglijdt ,) sine demap
Eene —e hand-chefrm,anps.
hebben, avoir la main, la poignie firm.
Een — karakter, (een karakter fiat met lige
kan worden verleid, ) an caractére ferme
ou constant. Eene —e item, une voixferme,
qui ne &tonne point. Eene —e woning,
(die aan zekere plaats verbonden is,) ant
demeure fixe. Een —, ineengedrongen
chaam , tin corps compacts ou solide. Een —e
knoop, (die ilijf ineengedraaid is,) noeud
serre. Eene —e, iterke Ran, (met muren
of grachten omringd ,) une place forte. Die
muur that —, is onbewegelijk, ce mar est
inebranlable. Een —e rots, an rocher
onwrikbaar befluit, an*
branlable. Een
resolution indbranlable ou invariable. Een
duurzaam gebouw , an stable edifice.
Een —e, diepe flaap , an sommeil profond.
Vaste, onroerende goederen, (tegenoverfielling van roerende ,) biens immeubles.
Een — geftel, (dat tegen allerlei flooten
befland is,) une constitution vigoureuse. —e
kleur, (die niet verfchiet,) une couleur ou
teint qui ne change point, qui se soutient.
werk hebben , (zonder nu en dan te moeten uitfcheiden, ) travailler toujours chez
q. Een —e knecht, an valet qui est tou:
;ours chez q. q. Het is —, zeker dat hid

komt, it ese sar qu'il vient. Ben

reel,
kre.-
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(regel zonder uitzonclering,) One rigle sans
invariablement, indabitablemetst , etc. Zie
exception. Hij verkoopt al wat los en vast
Vast, bijw.
Is, (al zijne roerende en onroerende goede- Vasten , o. w. (1k vastte , vastede, heb ge•
vast,) zich van fpijs onthonden, jeuner;
ren,) it vend tout ce qu'il posside. einde
van een loopend touwwerk, (op fchepen ,)
s'abstenir de manger. —, zich van iets onthouden to eten, als van vleesch, enz. faire
doritant ; Spr. w. Hij rijdt eene vaste fchaats ,
(hij wankelt in niets,) . patine bien, it
maigre chere. Tweemaal in de week —,
est inebranlable, iifoue a jeu stir. Hij is
leaner deux fois la semaine. Rene firenaan een touwtje vast , it ne peut plus se dege janer a feu et au sang; fig. Men
sisor de ce qu'il a entrepris; bijw. ferme,
kan er wel naar wachten, maar niet naar
tnvartablement, ine—, (het zal nog wel wat aanhonden, dat
feretement, fortement,
branlablement ; zie Vasteluk. ltaat —
gebeurt zoo fchtelijk niet,) cela n'arrive
op zijne voeten , II se tient ferme sur ses
pas sitet.
pieis. Wauneer hij zich eene meet-ling in Vastenavond, m. avond, voor dat de vasten bij
de Roomfchen begint, veille de careme,
-het hoofd haalt, wanneer hij met iets-is initandvastig bij.,
four* du caremeprenant ; mardi-gran.
gesomen , bhjft hij er
houdt
bij zijnen broeder, it fait carimes i/Pentete d'une opinion, it demeure. Hu
houdt blijit ftandvastig bij zijne meeprenant chez son fare. Spr. w. moet men
met zijne vrouw, en pafchen met zijnen
ning, it persecute fortement dans son opinion.
pastoor houclen, itfaut faire careme-prenant
Kai ik er vast op aan puis-fe titre stir deavec sa femme , et pdques avec son cure.
cele? lets — bcloven, promettre q.ch. pour
sdr, donner sa parole. — aan elkander han- Vastenavondgek of zot , m. carime prenant.
gen, tenir fortement a. Da brood is niet Vastenavondtkid, m. vastenavondvreugd, (bij
zeer — gebakken, ce pain n'est pas cult fort
de Roomfchen,) carnaval.
solidement. — in den zadel zitten , (van rui- Vastendag, m. jour de fetine, jour nsaigfe. —
ters,) etre ferme sur les etriers. intushouden, fe4ner, observer le jeans.
fchen , en attendant. Mijn broeder gaat — Vastenfoep, vr. soupe maigre.
naar huis, en wij zullen nog wat blijven, Vaster, m. jedneur.
mon ft-are va en attendant chez lui, a la Vastgaan , o. w. (ik ging vast, heb vastgemason, et nous resterons encore un peu.
gaan,) fiaat op iets maken , vertrouwen,
Vaster binden , toehalen , resserrer. Haal die
faire fond, compter sur q. ch. ou sur q.q.;
knoop wat vaster toe , resserrez ce noeud.
etre sur ou certain, e , s'en assurer,s'y
Vaster maken, eenen muur door flutten —, Vastgebonden , verl. dw. van Vastbinden.
verflerken, raffermir un mur par des etaies. Vastgebleven,
Vastblijven.
Vastbakken, b. w. (ik bakte vast , heb vast- Vastgedreven,
VastdrUven.
gebakken ,) attacker ou joindre en faisant V,
astgegoten
— Vastgieten.
cuire on frire. s'attacher , se cotter en Vastgegrepen,
Vastgrijpen.
cuisant. Het bakt aan de pan vast, it s'at- Vastgehad,
Vasthebben.
tache a la pone.
Vastgeklonken,
— Vastklinken.
Vastbinden, b. w. (ik bond vast, heb vastge- Vast geknepen ,
Vastknijpen.
bonden, Tier, attacher, (fcheepsw.) amar- Vastgelegen,
Vastliggen.
rer. De zeilen aan de ra aanflaan, en- Vasrgeleid,
— Vastleggen.
verguer les voiles. De voeten —,,(bkjzonder Vastgereden
,
Vastrijden.
Vastgeregen,
van een beest in de weide,) empetrer.
Vastrijgen.
Vastblazen, b. w. (ik blies vast, heb vastge- Vastgefchoven,
Vastfchuiven.
blazen,) attacher ou joindre en soufflant.
Vastgeflagen,
Vastflaan.
Vastblijven, o. w. (ik bleef vast , ben vastge- VastgefIoken,
Vastiteken.
bleven ,) rester enferme , e, en prison. Vast Vastgevlochten,— Vastvlechten.
bij zijn befluit blijven, titre resolu, e.
Vaitgevroren, — Vastvriezen.
Vastboeuen, b. w. (tk boeide vast, heb vast- Vastgeweest ,
Vasrzijn.
—
geboeid„) enchainer, attacher, avec des Vastgewrongen, — Vastwringen.
chaines.
Vastgezeten,
—
Vastzitten.
Vastbraden , b. w. (ik bried vast, heb vastge- Vastgieten, b. w. (ik goot vast , heb vastge•
braden ,) attacher , colter a .... en retissant
goten,) attacher en fondant.
cu en faisant fire. o. w. (met Zijn ,) VastgrUpen, b. w. (ik greep vast, heb vasts'attacher par reaction de fire, frire, par
gegrepen,) empoigner bien. gevangen
la friture.
nemen , saisir, prendre, arriter.
Vastdouwen, Vastfluwen; zie Vastdrukken.
Vastgroeijen, o. w. (ik groeide vast, ben
Vastdraaijen , b. w. (ik draaide vast , heb vastvastgegroeid, ) vastwasfen, s'attacher
gedraaid ,) serrer, fermer en tournant. Draai
croissant.
die fchroef vast, serrez, fermez la vis (en Vasthaken, b. w. (ik haakte vast, heb vasttournant).
gehaakt ,) accrocher, agrafer; cramponner.
Vastdrijven, b. w. (ik dreef vast, (heb vast- Vasthangen, b. w. (ik hing vast, heb vastgegedreven ,) enfoncer ou attacher en frappant
hangen, ) accrocher ou pendre fortement,
dessus. o. w. (met Zijn,) rester attasolidement. 0. w. etre fortement acche, e.
croche, e.
Vastdrukken , b. w. (ik drukte vast, heb vast- Vasthebben, b. w. (ik had vast, heb vastgegedrukt,) afermir en pressant on en marhad ,) tenir, avoir saisi , e, ore empoigni,
chant dessus, enfoncer en pressant. aan
e; fig, vatten, begrijpen, savoir bien, consof tegen iets drukken, serrer contre. Hij
prendre; saisir.
drukte zich vast tegen mijne borst, it se Vasthechten, b. w. (ik hechtte vast, heb vast•
serra contre ma poitrine.
gehecht,) attacher fortement.
Vaste, y r. vasten , de zes weken voor pafchen , Vastheid, vr, fermett, soliditi, massiveti,
(bij de R. K.) carime, m.
fixete fig. —, onwrikbaarheid, stabilitd.
Vastenavond; zie Vastenavond.
— van geest, enz., constance. Zie verder
Vastelijk, buw. onwankelbaar, zekerlijk, inVastigheid, Digtheid.
Vasthouden,
Ora/dab/anent, certainemcnt , assurinsent
w. (ik Weld vast , beb vastGg g g4
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gehouden,) niet los laten, tenir fertne, ne
pas kicker. Houdt u met twee hauden vast,
tenez vous 4 deux mains. Een touwwerk
tenir une manoeuvre; fig. Zijn Utak wel
soutenir ses droits, , defendre blot sa
cause. Hij houdt zijn eindje wel vast, it
use bien de ses drosts. gevangen houden , tenir en prison, retenir en /prison. —,
hechten, s'attacher,
o. W. zich aan lets
adherer 4 q. ch. etc.
Vasthoudend, b. n. karig, gierig,avare , chiche , taquin, e, dur, e, d la desserre; fig.
tenace , tenant. Hij is zeer it est extremement tenace.
Vasthoudendheid, yr. levendheid, tenacite ;
fig. —1 gierigheid , karigheid , avarice, taquinerse, mesquinerie.
Vastigheid, yr. vastheid, ilevigheid, fermete,
soliditi, consistance. beitendigheid, constance, stabilise. 'De — van een gebouw,
la stabilize d'un edifice; fig. De —, onwrikbaarheid van eenen itaar,A la stabilise
, verzekering, suretó securid'un etat.
te , assurance, hypotheque.
Vastketenen , b. w. (tk ketende vast, heb
vastgeketend ,) attacker avec des chaines ,
enchainer.
Vastklampen, b. w. (ik klampte vast, heb
vastgeklampt ,) attacker avec des pattes
des crampons. Eenen mast —, (fcheepsw.)
acclamper un Zich alter ou en
venir d l'abordage.
Vastkleven , o. w. (ik kleefde vast, heb vastgekleefd,) calla ou adherer h.
Vastkloppen , b. w. (ik klopte vast , heb vastgeklopt,) vastklinken, attacker 4 coups de
marteau.
Vastkluisteren , b. w. (ik kluisterde vast, heb
vastgekluisterd,) enchainer, attacker avec
des chatnes; fig. unir fortement.
Vastknellen , b. w, ik knelde vast, heb vastgekneld,) serrer fortement entre q. ch. serrer fort.
Vastknevelen, b. w. (ik knevelde vast, heb
vastgekneveld ,) her ou attacker fort avec
des cordes, etc.
Vastknijpen, b. w. (ik kneep vast, heb vastgeknepen ,) server avec des pieces , etc.
Vastknoo'en, b. w. (ik knoopte vast, heb
vastgeknoopt,) attacker avec des boutons ;
boutonner.
Vastkoppelen, b. w. (ik koppelde vast, heb
vastgekoppeld,) attacher, accoupler.
Vastkruijen, o. w..(ik kruide vast , ben vastgekruid, ) van ijs gefproken, former une
masse de glace.
Vastlakken, b. w. (ik lakte vast, heb vastgelakt,) attacker, cacheter avec de la cire
d'Espagne.
Vastleggen, b. w. (ik legde , leide vast, heb
vastgelegd, geleid,) mettre q. ch. de maniere i qu elle ne tombe ou glisse pas , ou de
maniere a ne pouvoir se remuer. Eenen
hond aan de ketting, den band —, mettre
un Chien 4 la chaine , a l'attache.
Vastliggen , o. w. (ik lag vast, heb ep ben
vastgelegen ,) etre place, e, coUche , e,pose ,
e, yds , e, etc. de maniere a ne pouvoir se
deranger. De hond ligt vast, le Chien est 4
l'attache.
VastNmen, b. w. (ik lijmde vast , heb vastgelvind ,) caller, attacker avec de la colic.
Vastloopen, o. w. (ik licp vast, ben vastgeloopen ,) zich , wederk. w. courirjusqu'el
ce qu'on suit arriti , e, par quelque obstacle.
Vastmaken, b. w. (ik maakte vast, heb vastgemaakt ,) aferfnir,, attacker 4 q. ch. faire
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tenir , tier, nouer fortement ,per , etc.
( in de fcheik. ) vloeibare zelf andigheid
solidifier. Het kwikzilyer zijne vloeibaarheid benemen, fixer le mercure. Met
een touw —, corder. —, onvervreemdbaar maken , rendre inalienable. —, veritecken „
ortifier, (fcheepsw.) De zeilen
ferler
fles
voiles. De marszeilen op zip branzeils
forcer les hustlers en chapeau. De iteltken met talies
eguilleter ou amarrer lei
canons. De marszeilen met eene than& pose
ferler les brinier: en chemise. louwwerk amarrer, tourney des manoeuvres,
tenir, (rapper un manoeuvre. L'en kabe'touvf
aan land —, etablir un grelin a terre. Den
mast weder assujettir le mat. Het touw
van eene katrol, enz, aan lets —, haw.
baner.
Vastmaking, affermissement, m. action d'atta.
cher. — van een goed , onderfchuiving,
stitution ; de —, het vastmaken der zeilen,
le ferlage des voiles.
Vastmetfeten , b. w. ( ik metfelde vast , heb vast
gemetfeld, ) door metfelwerk verbinden , join-.
dre par quelque ouvrage de mapontterie;
attacker en maconnant, maconner.
Vastnaaijen, b. w. (ik naaide vast, heb vastgenaatd,) attacker en cousant, coast? solidement.
Vastnagelen, b, w. zie Vastfpijkeren.
Vastneftelen (zich), b. w. (ik nestelde mij vast,
heb mij vastgenesteld) se nicker.
Vastpakken, b. w. (ik pakte vast, heb vastgepakt,) empaqueter solidement, bless ferme.
Vastpekken, b. w, (ik pekte vast, heb vastgepekt,) caller , attacker avec de la poix. Hij
is als of hij aan zijnen noel vastgepekt is,
it ne songe pas d s'en alter.
Vastpinnen , b. w. (ik pinde vast, heb vastgepind,) cheviller.
Vastpinning, yr. chevillage, m.
Vastplakken, b. w. (ik plakte vast, heb vastgeplakt , ) met itijffel , met lijm , attacker avec
de Pem'pois , de la colle.
Vastpleisteren, b. w. (ik pleisterde vast, heb
vastgepleisterd,) attacker au moyen d'une
empldtre.
Vastploeg, yr. (fcheepsw.) bouvet d languette, tn.
Vastprangen, b. w. (ik prangde vast, heb vast
geprangd,) fixer en serrant, en pressant,
serrer fortement, enfancer.
Vastraken, o. w. (ik raakte vast, ben vastgeraakt,) s'accrocker d , demeurer accroche 44,
Op het zand s'engraver (fcheepsw.) itranden , echouer. In het fpel — , ne pouvoir
continuer de jouer. — in zijne rede blijven
iteken, demeurer court.
Vastredeneren, w. ( ik redeneerde vast,
heb vast geredeneerd ,) embarrasser par des
raisonnements, mettre d quia.
Vastrijden, b. w. (ik reed vast, ben en heb
vastgereden ,) mener, conduire une voiturs
de maniere ti ne pouvoir plus avancer,
o. w, etre arrite en voiture, par quo!.
que obstacle.
Vastrijgen, b. w. (ik rijgde vast, heb vastgeregen ,) toerijgen, alguilleter, lacer; fatefiler.
Vastrijpen, b. w. (ik rijpte vast, ben vastgerijpt,) s'attacher par Paction de givre ; etre
couvert , e. de givre.
Vastroeijen, b. w. (ik roeide vast, heb vastgeroeid ,) faire echouer en ramant, zich —,
wed. w. s'ichouer en ramant.
Vastfchroeijen o. w. (ik fchroeide vast, ben
vastgefchroeid,) s'attacher par la frisure.
Vaal.
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Vastfcbroeven, b. w. (ik fchroefde vast, heb
vast gefchroefd,) attacher avec des vis.
Vastfchuiven, b. w. (ik fchoof vast, heb vast.
gefchoven,) pousser une chose de maniere a ne
pouvoir plus la remuer. Zich — het dam.
fpel) s'enfermer a ne pouvoir plus fetter.
Vastflaan, zie Vastkloppen. — (bij timmerl.)
met eenen fpijker of eene pin —, brandir.
Vastflapen, o. w. (ik fliep vast, heb vastgeflapen ,) dormir profondement.
Vasimeden , h. w. fmeedde vast, heb vast.
gefmeed,) joindre, afermir en forgeant.
Vastfolderen, b. w. (ik foldeerde vast , heb
vastgefoldeerd,) soudre solidement, afermir
en soudant.
Vastfpelden, b, w. (ik fpelde vast, heb vast
gefpeld,)attacher solidement avec des epingles.
Vastfkkeren, b w. (ik fpijkerde vast, heb
vastgefpijkerd, )vastnagelen, clouer, attacher
avec des clous.
Vastflaan, o. w. (ik fond vast , heb vastgefiaan,) se tenir ferme sur ses pieds ; 'dire
ferme on inebranlable; fig. volharden, perseverer; persister. zeker beflotens zijn,
etre certain, e, arrete , e, rdsolu, e.
Vastftandig , b. n. ferme, inibranlable.
Vastfleken, b. w. (ik flak vast, heb vastgefloken , ) al fleketide doen vastflaan enfoncer
pour affermir. —, met een puntig werktuig
vasthechten. Steek dat met fpelden vast,
attachez cela avec des dpingles. Met pinnen,
bouten
cheviller.
o. w. vastgefloken zijn, blijven, vastzitten, etre enfoncd ,
e, dans.
Vastftellen, b. w. (ik ftelde vast, heb vastge.
field, ) placer solidetnent; fig. voor eene
waarheid uitgeven, Bonner pour certain ;
poser on etablir en fast. gebieden, verordenen, bepalen, influiten, statuer, resoudre, arriter, prefinir, fixer. Een vastgeftelde prijs, un prix fixe.
Vastflelling, vr. befluit, bepaling, determination, fixation, tdsolution, f. art it, m.
Nieuwe — eener rente , in plaats der vorige,
reconstitution.
Vastftikken, b. w. (ik ftikte vast, heb vastattacher en brodant, en piquant.
Vastfloppen, b. w. (ik Itopte vast, heb vastgeflopt,) Bien boucher ; boucher hertnetique
went. Dat is zoo vast toegeflopt, dat er
geene inch bij kan, cela est fertile bermettquement.
Vastftrikken, b. w. (ik Itrikte vast, heb vast.
geftrikt,) affermir en nouant; Honer solidement.
Vastfluren, b. w. (ik ftuurde vast, heb vastgefluurd ,) een fchip zoodanig Buren, dat
het Brandt, gouverner un bdtitnent de maniere qu'il &hone.
Vastfluwen, b. w. (ik ftuwde vast, heb vastgefiuwd ,) bien serrer en empaquetant.
Vasttimmeren, b. w. (ik timmerde vast , heb
vastgetimmerd,) joindre par une charpente.
Vasttoebinden, b. w. (ik bond vast toe, heb
vasttoegebonden, ) serrer, tier, etroitement, brider.
Vasttrappen, b. w. (ik trapte vast, heb vastgetrapt ,) vasttreden, affermir en pietenant ,
en marchant dessus.
Vastvaren, b. w. (ik voer vast, heb vastgevaren ,) faire naviguer qu'on ne puisse plus
avancer, on de maniere qu'on echoue. —,
o. w. zich vastvaren, naviguer de maniere
qu'on echoue.
Vastvlechten, b. w. (ik vlechtte vast, heb
vastgevlecht,) attacher, fixer en tressant.
Vastvnegen , o. w. (ik ,vroor vast, beb en
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ben vastgevroren,) s'attacher ou adherer
gelant ; ette pris, e, par la glace.
(ik waaide vast, ben vastVastwaaijen, o.
gewaatd,) s'attacher par le vent.
Vastwasfen o. w. Cik wies vast, ben vastgewasfen,)vastgroeijen, s'attacher en croissant.
Vastwerkeu, b. w. (ik werkte vast, heb vastgewerkt,) werkende vastmaken 5 joindre en
travaillant, etc. Zich
travailler de
maniere ei ne pouvoir plus avancer.
Vastwoelen, b. w. (ik, woelde vast, heb vastgewoeld ,) affermir en tournant de corder,
etc. Zich
s'empetrer on se remnant.
Vastwringen , b. w. (ik wrong vast, heb vastgewrongen ,) serrer en tournant.
Vastzeilen, o. w. (ik zeilde vast, ben vastgezeild,)faire voile de maniere a dchouer.—,
b. (w. zie Vastvaren.
Vastzettdn, b. w. (ik zettede vast, heb vastgezet,) zoo zetten, dat lets Piet wankelt,
mettre, placer q. ch. de maniere a ne pas
s'ibranler. Gevangen zetten, mettre en
prison, emprisonner; fig. fame Iemand in het
kastje opfluiten wegens fchulden corer
q. q. Iemand in zijne woorden, door zijne
eigene woorden verlegen waken, dat1i
niets meer weet te zeggen, mettre q. q.
quia .par ses propres paroles , l'embarrasser.
— in het fchaak- en damfpel, enz., enfermer quelque pion de maniere qu'il ne puisse
plus jouer, mettre en echec. De goederen
binnen boord
flutten, (fcheepsw.) accorer les effets dans l'interieur du vaisseau.
Vastzijn , o.
( ik ben vast, ben vastgeweest,) etre attaché, e, affermi, e; fig.
Aan het touwtje gevac z kin , etre pris e.
Vastzitten , o. w. (ik zat vast , heb en ben
vastgezeten,) in eene vaste fletling zitten,
tenir, se tenir ferme. De floomboot zit
vast, le bateau a vapour est art-he dans son
cours par le sable, ne pent plus avancer.
Vastzwachtelen , b. w. (ik zwachtelde vast,
heb vastgezwachteld,) attacher ou afermir
avec des bandes.
Vat, o. eigenlijk, de algemeene naam van al
wat lets vatten of bevatten kan, vaisseau,
tn. Een koperen , aarden un vaisseau
de cuivre, de terre, (ook in de ontl. k.)
De vaten van 't menfchelijke ligchaam, les
vaisseaux du corps humain. De zaatvaten,
les vaisseaux spermattques. De vaten des
toorns, (in den bijbei,) les vaisseaux de
coMre. Ontleding der bloedvaten, angiotoone ou angiotomie. Verhandeling over de
bloedvaten , angiologie. Befchrijving der
bloedvaten, angiographie. De vaten in het
algemeen, vaatwerk , vaisselle,
Tinnen
vaisselle d'etain. De vaten wasfchen,
laver la vaisselle; zie Vaatwerk. , vaas,
vase, tn. De gouden en zilveren vaten,
les vases d'or,, d'argent. Er fund een
— vol edik, it y avast une vase pleine
vinaigre; tie Vaas.
gekuipte ton,
tonneau , foot ,
fistaille, tonne, piece, pipe, f. Een biervat, eene bierton ,
tonneau de bihre. Een — pruimen, une tonne de pruneaux.
om kalk te blusfchen,
anchau, tn. Een gekuipt
une futaille montee. Ongekuipt — of vaatwerk, fatallies en bottes. Een opfteken, mettre
une piece de yin en pence. Twee vaten,
pijpen Spaanfche wijn, deux pipes de vin
d'Espagne. De wijn fmaakt naar het vat,
le yin sent le flit.
zonder bodem , louve,
f
zeker wijn— in verfcheidene provincidn van Frankrijk, ( 2/3 d'un maid) poinFen, vs. ,—, mudde, maid,
Voeder
GgggS
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— in Duitschland, waarin Rijn- en Moezelwijn worth verzonden, foudre, f.
—oftn,warinme onderfcheidnekopwaren kuipt
boucant, m. : zie verder
Ton. Een naverkoren (een werktuig
dat boven andere tot nitnemende dienften gekozen wordt, (in den bijbel,) un
instrument d'elite; zie verder de met —
zamengett. wuorden; ale : Koolvat, Zoutvat enz. Spr. w. De wijn is uit paters
vawie ? (is van den besten,) c'est du meslleer vie. Dar in het vat is, verzuurt met,
(het zal ten zijnen tijcle wet teregt komen , )
cela s'arrangera d la fin, on en tirera toefours parts, cela sera toujours utile. lilt
cell ander vaatje tappen, (anders dan te
voren toefpreken of doen,) changer de ton
avec q. q. :raiser q. q. d'une entre maniere.
Het kat, geene vaten gegoten worden ,
(het kan niet vergoed worden , niec doen
opwegen , enz.) on ne pent compenser cela,
on ne saurait arranger, difendre cela. In
hoe veel vaten zal hij dat nu wel gieten ?
(op welke wijze, en door welke middelen
zal htj dat nu trachten goed te maken ?)
comment s'y prendra-t-il pour composer cela?
fam. Hijs heeft nog lets bij mij in bet vat,
(is mij nog jets fchuldig,) il est encore sur
ones tablettes.
Vat, in. greep , prise, f: appui, m. Deze vacs
is te rond, men heeft er geen' — aan, ce vase
est trop rend, it n'y a point de prise; fig.
Geenen aan iemand hebi3en , n'avoir point
de prise sur q. Ik heb er geenen — aan ,
le n'y puts nen fait e.
Vatachog , b. n. (in tie ontl. k.) dat veel vaten ,
aderen heeft , vasculaire ou vasculeux, se.
Vatbaar, b. n. dat gevat kan worden , ce que
Pon pout empoigner, etc. —, bevattelkik ,
begrypelijk, concevable ;comprehensible. Hij
is niet heel —; 'net zeer vlug van bevatting , it n'est pas facile u comprendre, comprehensible. gevoelig voor jets zijn,
'dire susceptible, capable de q. ch. Hij is
voor bet goede en kwade —, il est susceptible , capable du bien et du mal ; zie Bevattelijk; Vertlaanbaar.
Vatbaarheid , yr. bevattelijkheid , comprehensibilite, conception, capacitd. gevoelighetd, susceptibilitd.
Vatbinder, m. kuiper, tonnelier.
Vaten , b. w. ( ik vaatte , heb gevaat , ) in vaten
doen , entonner, mettre en tonneaux.
Vatenwasfcher, m. laveur, celui qui lave la
vaisselle.
Vatenwaschter, yr. laveuse, cells qui lave la
vaisselle. Die bijde bierbrouwers tonnen
wascht , femme qui lave la futaille.
Vatgeld, o. droit de tonneau, tonnage, m.
Vathout, o. hoot voor tonnen , klaphout ,
kuiphout, bois de futaille, douvain, merrain, m.
Vatfel; zie Handvat.
Vatfpoelfel , 0. lavure de vaisselle, de futaille , f.
Vatteltjk; zie Bevattelijk.
Vatten, b. w. (ik vattede, heb gevat ,)
prendre ;' saisir ,empaumer. Vat haar bij de
hand, bij den arm, prenez-/a par la main,
par le bras. Zij vatteden zich bij de ooren,
ils se prirent par les oreilles. Iemand
den kraag —, saisir q. q. au collet, par lecollet. Hij vattede hem bij zijn woord,
le prit au mot. Vat het met de tanden, met
de vork, prenez le avec les dents , avec la fourchette. Iemand met beide handen—,,
tire I. 4 dosz mains. lemaud um betf-
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prendre q. q. I fort de corps. Het huffs
vattede vuur, raakte in vlam, le feu pis
la maison, s'enflamma, fig. Vuur —,
in toorn geraken, prendre feu ; se mews
en colire. Iemand zijn zwak —
prendre q. q. par son faible. Vat cooed,
gij hebt nog niet verloren , prenez courage,
vows n'avez pas encore perdu. Met de mat,
met de hand — , pakken, empoigner. Hi)
heeft hem bij den arm gevat, gepakt,
l'empoigna par le bras. —, in den zin van
begrijpen, vertlaan, comprendre, concevoir,
entendre bien, sentir, etc. Vat gij wat hij
zegt ? coon prenez vows ce qu'il du? Het is
eene zaak, die men kan begrijpen,
c'est une chose que Pon pent concevoir; fig.
Den keep —, (het fijne van jets , van een gezegde bemerken) sentir la fin de q. ch.
Iemand bij den neus —, (hem verfchalken)
mener q. q. par le nez, le duper. (zeew.)
Het anker vat niet, l'ancre ne mord pas.
De zeilen — wind, les voiles s'eventent.
gevangen nemen, apprehender, laird
prisonnier, arrester; fig. fam. Hij heeft zich
door de geregtsdienaars Jaten vatten, it fest
land happer par les sergents.
Vatting, yr. action de saisir, d'empoigner,
etc.; zie Bevatting.
Vatvuil, b. n. het vuil dat een vat heeft naar
zich getrokken, en daarna fmaakt, qui sent
le tonneau, qui a contracts un goat du flit;
zie ook Vatipoelfel.
Vechtachtig , b. n. die veel van vechten houdt
qui aimed luster, 4 se battre.
Vechtachtigheid, yr. lust tot vechten, envie
de se battre, de letter.
(ik vecht, heb gevochten)
Vechten, o.
goof
kampen, ftrijden, combattre. — met
geraas, se chamai ller; zie ook Schermen.
combattre centre q. q.
Tegen iemand
Op Leven en doud combattre a entrance.
1Vlan tegen man —, combattre corps a corps.
Al wijkende —, se battre en retraite ; zie
Kampen, Strijden (zeew.) soutenir chasse.
Dikwijls britailler. Spr. w. Als twee
honden — om een been , loopt er een derde
tilde been, en troisieme tire souvent profit
d'une dispute entre deux partis. Vechtenderhand wordt ale bijw. gebruikt, vooral
vechtende, en combattant, en se battant,
en luttant.
Vechtensgezind, b. n. porte, e, au combat.
Vechter, m. celui qui acme a se battre , consbattant; fig. jouleur. (bij de Rom.) te
paard met geblinde Bogen, andabate. —,
twistzoeker, querelleur, bretteur. Zwaard
gladiateur.
Vechterij , yr. vechting, yr. gevecht, kloppartij , combat, m. batterie, bataille. —,
twist, dispute, querelle.
, fchermVechtkunst, yr. art de la guerre
kunst, escrime.
Vechtlust , m. envie d'en venir aux mains,
ou de se inner; humeur querelleuse , f.
Vechtmeester, m. fchermmeester, maitre I'm,.
met ou d'escrime.
Vechtpartij , yr. combat, m.
Vechtperk, o. ltrijdperk , champ des, an. lice,
arene, f.
Vechtplaats, yr. ftrijdplaats, lieu de combat,
tn. —, flagveld, champ de bataille, m.
Vechtfchool, yr. fchermichool, stole d'escrime, salle d'armes.
Vechtvaan of vlag, vr. (zeew.) pavilion mugs
ou de combat, m.

Vedel , yr. yet i , yiool , violon, vs. Groot*
— Welt.
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vedeler, vedelfpeler, vioolfpeVedelaar,
ler, violon, joueur de violon, violiniste.
Vedelboog, m. ftrijkftok, arches` de violon.
Vedelhout, o. boss de cotelet, m.
Vedel-vioolhars, m. colophane.
Vedelfnaar, y r. vioolfnaar, corde de violon.
kwint, chanterelle.
Fijne
Vedelfpeler ; zee Vedelaar.
Veder, y r. veer, eigenlijk eene pluim, plume.
Al de vederen van eenen vogel, plumage,
Veeren van roofvogels , byzonder van
eenen valk , pennage, tn. Slag— van eenen
vale, penne. Vogeis met veeren aan den hats,
plumicolles , m. pl. Strum— op den hoed, p/umet , m. — aan eenen pij1; ook die een paardenarts een ztek paard in den neus fteekt , p/utnasseau , m. empennes. Eenen vogel tie
veeren uitplukken, arracher les plumes d un
eiseau. De vogels verliezen hunne veeren
gedureude her ruijen, les oiseaux se deplutnent pendant la mue. Deze kippen beginnen weder nieuwe vederen te krijgen , ces
poules commencent 4 se replumer. Spr. w.
Met andermans veeren pronken, (zich het
werk en de verdienflen van anderen toeeigenen ,) se parer des plumes d'autrui. Men
kent den vogel aan zijne veeren, on connait
Poiseau a son plumage. lemand in de veeren
zetten , ( zich tegen hem verzetten , hem
havenen,) tomber sur q. q., le traitor mal.
Geene veer van den mond kunnen blazen ,
zeer zwak , krachteloos , onvermogend zijn, )
C
etre fort faible. Iemand eene uit den
Itaart trekken , (hem merkelijk nadeel doen ,)
arracher a q. q. une belle plume de Palle;
zie Veer.
Vederachtig, b. n. (in de kruidk.) plumeux,
se. De kruifemunt heeft vederachtige boajes , la menthe a des panicules plumeuses.
Vederbal, tn. pluirnbal, volant
Vederbed, o. lit de plumes , m. couette, f.
Vederbezem, m. Vederborfieltje, 0. plumail,
plumart; plumasseau, balai de plumes.
Vederhos, pluim, m. bouquet de plumes; pinmet, panache; zie Plum. — op het hoofd
eener oneelfpeelfter,, gevleugelde hoed,
ook wan Mercurius, capeline, f.
Vederhandel , m. kunst om vederen te verwen
op te waken, plumasserie,
Vederhoed, m. chapeau a plumes.
Vederjagt , y r. ( oulings ) vogeijagt, chasse:4
Poiseau.
Vederkruid , o. (in de kruidk.) volant d'eau, m.
Vederkusfen, o. coussin de plumes, m.
Vederligt , b. n. lager, ere, comme une plume.
Vederloos, b. II. sans plumes , deplume ,e , desenspenne , e.
( van roofvogels ) albrene, e.
Vederverkooper of maker, m. pluimmaker,
plumassier.
Vedervol, b. n. pkin, e, de plumes, emplu5/2e e.
Vedervormig, b. n. penniferme. Eene —e
fpier, muscle penniforme.. Zse verder Veer
en de hiervan afgeleide woorden in den zin
van Veder.
Vee , o. gedierte , betail, m. bestiaux,
bites, f. pl. Het — hoeden , garder le betail, Groot —, (als nsfen, koeijen, enz.)
gros betail. Klein —, (als geiten, fchapen,
enz.) menu betail. Gehoornd bites a
cornes. Gewold —, bites a laine. Gevederd —; zie Gevogelte; fig. Geeft men ook
aan flechte menfchen den naam vau
janhagel, canaille, racaille, f.
Veearts,
(midecin) veterinaire.
Veeartfenijkunde , y r. art vitdrinaire, vs.
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Veeartfenijkundig, y r. veterinaire.
Veedief, m. voleur, ravisseur de betail.
Veedieverij , y r. vol de bestiaux, larcin de bi— van de weide, (bij regtsgel.)
tail ,
abigeat , tn.
Veedryver; zie Veehoeder.
Veefokker, m. celui qui Rive et nourrit les
bestiaux.
Veefokkerij , vr. entretien, m. nourriture des
uetsatax.
Veeg, m. (e) de daad van vegen of vegen,
en dus in de eerfte plaats , een ijkende
flag, houw of fnede, baitlade, coupure, estafilade, balafre
kreeg eenen — in
vitt aangezigt ,
heeft hem eenen , eene
fnede in het aangezigt . gegeven, lui a
fait une estalifade au v isage, IMO balafre.
Hij heeft zich eenen grooten — in den nals
gegeven, it 3'est fait une grande taillade au
cou. eenen ftreek met eenen dock, bezem, enz. — met eenen vaatdoek , coup de
torchon. In drie vegen was tie tafel fehoon,
dans trois coups la table etait propre; fig.
eene teug. Hij ledtgde met eenen — het
glas, it vida le verre d'un trait, d'un coup.
Eenen — uit de pan krijgen, (ergens in
deelen, bijzonderlijk ongunftige oordeelvellingen van menfchen, die hun werk &are
van maken ,) en avoir aussi sa pate.
Veeg, y r. eene feeks, (flechte vrouw ,)
chance femme, diablesse.
Veeg, b. n. ( ee ) nabij den dood of ondergang , daarvoor rijp , pros de mourir, moribonde. Zijn broeder is —, ligt op fterven,
ook digs bij zijnen ondergang, son fare est
moribonde; ii porte des indices de la wort,
it est ph; de ruine, de destruction. Dat is
een — teeken, c'est tone marque , qu'il mourra
Een — land, un pays maim'. Gij
zijt nog niet zegt men , als iemand zich
onverwachts aan ons vertoont , vow voila .P
(nous ne venons quo parler de you: ). Zyt
—? vraagt men, als iemand zijne gewone
wijs van doen , nalaat, d'cit went quo vous
changez ainsi (de conduite, etc.)
Vcegmes, o. der faieeen , looijers , boutoir,
paroir. — der hoeffineden , renette, bate ,f.
Veegfel , o. uitveegfel , balayures, f. pl. —,
vuiligheid, ordures, I. pl.
Veegfier, y r. balayeuse.
Veenanciel, o. traffic de betail; m. commercir
de bestiaux , tn.
Veehandelaar, m. veeverkooper, marchand do
betail.
Veehoeder, m. veeherder, voorn. voor groot
vee , pdtre , bouvier,
koehoeder
vacher. —, herder, berger.
Veehoederij, y r. action de garder le Mails
Veehonger, m. zie Geeuwhonger.
Veekudde, y r. troupeau, m.
Veel, b. n. en bijw.(c) beaucoup, Bien; plu.
sieurs , nombre; fam. force, — geld, beast•
coup d'argent; fam. force d'argent. Met —
bezigheden, occupe de plusieurs affaires. Mijne
vele bezigheden veroor/oven zulks nice, le
grand nombre de Ines occupations ne le permittent pas. lk heb niet — tijd , fe n ai pas
beaucoup de temps. Hij houdt zich met vele
zaken onledig, 11 est occupd de plusieurs - aft
faires. Er waren — menfchen, it y avaig
beaucoup de monde, bien des honsmes. Niet
—, pas beaucoup, anders , biers autre•
went. Zoo — dat, tan: quo. Zoo — als,
autant que. Zoo — ik weet, leeft hij nog,
autant que fe sass; a ce que Jo sass, it vii
encore. Ik doe zoo — als ik kan, je fair
autant quo je psi/. Er fcheeit— up , eta
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faut beaucoup. Om zoo — meer,d'antAnt plus.
Gm zoo —, weiniger,, Inter, d'autant moans,
d'autant mieux. Hoe — uur,, hoe laat is
het? quelle heure est-il? Den hoeveelilen
tier maand hebben wij ? quel quantieme du
tie?.
viols avons-nous ? Te
te —,
beaucoup trop. Wat te — is, is te trop
est trop. Hoe — kiuderen hebt gib ? Comhien d'enfants avez-vous. Ik geef er u even
zoo — voor,, je vous en donne autant. fig.
onverfchillig , cela 111'CSt
Het is mij even
indifferent.
Veelal, bijw. la plt2part du temps.
Veelbemiud , b. n. been aims, e. ; trés cher,, are,
fort chiri, e.
Veelbloemig , b. n. yui a plusieurs flours, couvert, e. de plusseurs ,fieurs ; polyanthee;
multi forme.
Veelbladig, b. n. (in de kruidk. van bloemen)
polypetale; uit vele blaadjes beftaande, polyphylle.
Veelborftelig, b. n. zie Harig.
Veeldeelig, b. n. qui a plusieurs parties. —e,
veelvoudige grootheid (in de ftelkunde) polynome, multinome, m.
Veeldoornig, b. n. veelftekelig , (in de kruidk.)
polyacanthe.
Veeldruk, (bij de boekdr.) wanneer lets
veel gedrukt words of is, polytypage, (*) m.
Veeldrukken, b. w. (ik drukte veel, heb
veel gedrukt,) polytyper.
Veeldrukker, m. polytype.
Veeleer, bijw. plutdt ; de preference.
Veeletend , b. n. zich met veel fpijzen voedend , polyphage.
Veelgatig, b. n. fponsachtig, qui a plusieurs
trous; poreux, se.
Veelgodendom, o. pluraliti des Dieux, f:
Veelgoderij yr. polytheisme,m. Een voorftander, aanhanger hiervan, politheiste.
Veelhalmig, b. n. qui a plusieurs tuyaux.
Bier,
Veelharig, b. n. ruig, vein, e. Een
en animal vein , — e , ruige vlieg, (in
de nat. gefch.) mouche polypile, f.
root aanVeelheid, vr. veelte, mentgte ,
tal, multitude, quantitó , multsplicite , f.
De
—
der
namen
maakt
grand nombre, m.
het leeren der natuurlijke Fefchiedenis zeer
moeqelijk , la multiplicite des noms rend
Pitude de Phistoire naturello tres
— van woorden, verbosité — van raadsvergaderingen , polysynodie.
de meetk.) polygone, m. Een
Veelhoek ,o.
regelmatig —, en polygone regulier.
Veelhoekig , b. n. anguleux, se. -- (in de
meetk.) polygone, multangulaire. Een —e
figuur , one figure multangulaire.
Veelhoekigheid, yr. qualite d'un polygone.
Veelhoofdig, b. n. qui a plusieurs rites;
polycephale. De meeste ftandbeelden der Indiaanfche Godheden zijn —, la pliipart des
statues des divinites indiennes sent polycephabeftuur , regering, polygarchie, f.
ond,
Veeljarig, b. n. de plusieurs annees.
vieux, vieille, ancien, ne. Eene —e ondervinding heeft mij dit geleerd, une experience de plusieurs annees me l'a appris.
Veelkenner, m. zie Veelweter.
Veelkleurig, b. n. veelverwig, bont , de plu(weisieurs couleurs ; bigarre, e. diapre,
nig gebr.) paill e. (in de wapenk.) paonne, e. Eene ftof van verfcheidene kleuren
tine itoffe paonnee. Een —e, bont geftreepte
kip , tine poule panachee.
Veelleedig, b. n. qui a plusieurs membres.
Veellettergreepig, b. n. polysyllable, polysyllawoorci, pelysynake, m,
bique.

Veelligt, bijw. welligt , misfchien, pent-Etre.
Veelmaals , veelmalen , bijw. fort
souvent, frequemment, beaucoup de fobs,
plusieurs fois , maintes fois. (weinig gebr.
en fam.) Hij heeft hem — gefproken,
lui a parle maintes fois.
Veelmalig , b. n. souvent repeti , e. Eene—e,
herhaalde aderlating, une saignee reiterde.
Eene — ongehoorzaamheid, un desobeissance
oath-de.
Veelmannerij , yr. polyandrie, (bij Linneus
ook van planten.) De MalabareR yeroorloyen de —, les Mallabares permettent la per
lyandrie.
Vetilmeer, bijw. beaucoup plus, Men plus.
Veelmelkgevend middel, o. remade polygalatique , m.
Veelmin, bijw. beaucoup ou bien morns.
Veelmondig, b. n. qui a plusieurs benches.
Veelnamig, b. n. qui a plusieurs noms, polyonyme.
Veelpootig, b. n. veelvoetig, qui a plusieurs
pieds.
Veelfchrijver, m. over vele zaken of onderwerpen , polygraphe.
Veelflachtig, b. n. de plusieurs genres ou espaces.
Veelfoortig, b. n. de plusieurs sorter.
Veelftekelig ; zie Veeldoornig.
Veelfbjlig, b. n. (in de plantk.) polystyle.
Veeltakkig, b. n. rameux, se, branches, e.
Veeltijds, bijw. souvent.
Veelvakkig, b. n. met veel vakjes , multilocutaire.
Veelverwig ; zie Veelkleurig.
Veelvingerig, b. n. (in de ontl. k.) meer dan
5 vingeren hebbende, polydactyle.
Veelvoet, m. (in de nat. gefch.)polype. Veel.
, voetige worm, duizend been, scolopendre,
f: jule , m.
Veelvoetig, b. u. zie Veelpotig.
Veelvormig, b. n. multiforme.
Veelvoudig , b. n. multiple, nombreux, se,
frequent, e.
Veelvoudigheid, yr, menigvuldigheid, multiplicite, frequence.
Veelvoudiglijk, bijw. overvIoediglijk, abet:damment, en abondance.
Veelvoud, o. meervoud , nombre pluriel, m.
—, (in de rekenk.) multiple, m. Negen is
bet —, een veelvoudig getal van drie , het
getal negen bevat het getal drie meermalen
in zich, neuf est (un) multiple de trois.
Veelvuldig, b. n. talrijk, menigvuldig, nombreux, se, frequent, e.
Veelweter, m. (weinig gebr.) polymathe.
Veelweterij , y r. (weinig gebr.)
Veelwetend , b. n. polymathique.
Veelwijverij (bij de Turken,) polygamie.
Een voorftander hiervan, polygamiste. On de
kruidk.) polygynie.
Veelwijvig, b. n. (van planten,) polygone.
Veelwoordig, b. n. zie Woordenrijk.
Veelzadig , b. n. van planten, polyspermatique
ou polysperme.
Veelzijdig , b. n. multilatere. — ligchaam, palyhdre , no,
Veelztjds, bijw. tie di Parents cotes, sous dip
ferents rapports.
Veelzins, bijw. de plusieurs ou, de diffarentes,
maniares.
Veem, yr. (ee.) Een onderling verbonden
gezelfchap. Iii dezen zin bezigde men oulingo het in Neder-Saksen, wegens de gezamenlijke leden van eene regtbank l waaryan
Veemgeregt, justice ou jurisdiction crime.
nelle. Hier te lands is — eon der twee bijzoo,

z84

VEE
zondere rotten van Amiterdamfche waagdragers gild , die zich door de bijnamen van klapmutfen en bonte boeden onderfcheiden, societe ou corporation d'ouvriers, corps de
métier, (glide.) confririe f.
Veemarkt, yr. marche au betail,
aux besti'
aux , tn.
Veemeefter, m. van bet groote vee, gardien
en chef d'un troupeau, maitre pdtre, maitre
bouvier. — van fchapen , opperherder, Berger en chef.
Veen, o. een moeras, en alle andere laag- of
hoogland, waaruit turf wordt gegraven ,
tnatais a tourbe. —grand, turfland, tourbiere, f. Spr. w. In het — ziet men op geen
turfje, on n'est pas chiche de ce que Pon a
en abondance ; viand on est riche, on n'y
regarde pas de s: pres.
V^ enaarde, yr. terre tourbeuse, tourbiere.
Veenachtig, b n. tourbeux, se.
Veenader , yr. veine de terre tourbeuse.
Veenakker, m. veenderij , endroit, champ oil
Pon fait des tourbes ,
tourbiere, f.
Veenarbeid, m. travail des tourbieres, ouvrage qui se fait dans les tourbieres.
Veenbaas, m. proprietaire d'une tourbiere.
Veenbezien, yr. meerv. (in de kruidk.) coussinets des Marais,
p/.
Veenboer, m. celui qus est proprietaire d'une
tourbiere, et qui vend les tourbes, ou qui
demure dans les tourbieres; zie Turfboer.
Veenbonk , yr. motte de tourbe.
Veenboor, vr, pieu qu'on enfonce en terre pour
decouvrtr la tourbe , tn.
Veenderij ; zie Veenakker.
Veenen, o. w. (ik veende , heb geveend ,)
turf vervaardigen, faire des tourbes.
Veengraver, m. bécheur des tourbes.
Veengraverij , yr. action de bicker la tourbe.
Veengrond, m. veenland , turfland , tourbeux
on terrain qui contient de la tourbe; tourbiere, f.
Veenman, m. (meerv. veenlieden ,) faiseur
de tourbes.
Veenmos , o. (in de kruidk.) mosplaat, sphaigne, f.
Veenplaats, yr. zie Veen in de ade beteekenis.
Veenpuit, m. veenaal, anguille dans les canaux creases pour faire de la tourbe.
Veenput, vr. creux d'osi on enleve la tourbe, tn.
Veenwerker, m, veenman, faiseur de tourbes,
ouvrier qui travaille dans les tourbieres.
Veenwerkiler, vr. file ou femme qui travaille
en faisant des tourbes.
Veer, vr. veder, plume; zie Veder; fig. Hij
heeft er van zijne varen gelaten, Chij heeft
veel moeten betalen, om er of te komen ,)
on Pa bien plume; cola lui a coati beaucoup.
Veer, vr. (bij houtkoopers ,) dun gezaagd
bout , latte tres mince. — in uurwerken ,
flooten, enz. ressort , tn. liorologie—, ressort a montre. — tusfchen de flotplaat en
den grendel, paillet, aan een geweerflot , declin, tn.
Veer, o. eene geregelde en vastbepaaldevaart
van de eene plaats naar de andere , navigation rigMe et fixee d'un lieu a en autre.
plaats , waar men geregeld over eene
rivier, of eenig ander water wordt gezet,
lieu ou endroit ou Pon passe une rzviere,
etc. , f. plaats of kaai, waar de veerfchuiten en veerfchepen afvaren en aankomen, lieu ou ,quai d'ot's passent et arrivent
les barques d'ordonnance.
Vecrboot, yr. barque, barge; -zie Veerfchuit.
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Veerbuiger, m. ljzer tot het bulgen van grow
te vegren , plo.ye-ressort.
Veerenbezem ; zie Iederbezem.
Veergeld , o. veerloon , droit de passage, tn. —,
pontgeld , pontonage, m. — voor het overvaren met een fchuitje, bachotage, tn. —,
fcheepsvracht haulage.
f. cabaret d'oii partent
Veerhuis , o. atsberge,
'
et arrivent les barques , les bateaux,
m. etc. d'ordonnance.
Veerijk , b. n. rijk in vee, riche en betail, en
bestsaux.
Veerkracht , vr. elasticiti, force elastique; fig..
tessort,
uitzettend,
Varkrachtig, b. n. elastique.
dilatable.
Veerman , m. veerfchipper op een binnenlandsch
vaartuig , batelier d'une barque d'ordonnan'
ce, maitre, patron d'un beitsment. — die
de lieden met een fchuitje over eene rivier
zet , bachoteur.
Veerfchip , o. &lament , vaisseau qui part au
four fixes et ei des heures fixies , ou reglees ;
bdtiment d'ordonnance, tn.
Veerfchalt , yr. barque d'ordonnance ; barque
traverstere; barque qui part 4 des heures
reglees. — op de Loire, tone.
Veertien, telw. quatorze. Hij heeft nog —
gulden, it a encore quatorze florins. Wij
waren daar met ons veertienen, nous y itions
quatorze. In het jaar 1814, Pan mil huit
cent quatorze. — dagen, (het gebruik
dat men niet zegt quatorze maar quinze
fours.) Binnen , in — dagen zal hij terug komen , sl reviendra en quinze fours, dans
une quinzaine. Van daag over — dagen zal
mej. M. v. d. M. trouwen, mademoiselle
M. v. d. M. se mariera aujourd'hui en quinze. De tijd van — dagen, (bij regtsgel.)
quatorzaine.
Veertiendaagsch, b. n. de quatorze (quinze)
j ours.
oat veertien dagen duurt,
Veertienclagig, b.
qui dure quinze fours, de quinze jours.
Veertiende, b. n. quatorzieme, quatorze. Het
jaar, la quatorzieme annee. Wij hebben
morgen den —n, nous avons domain le quatorze ou le quatorzieme. Lodewijk de —,
Louis quatorze. Geef mij een gedeelte
van uw inkomen , donnez-moi une quatorzieme partie ou un quatorzieme de votre revenu.
Ten —, en quatorzieme lieu.
Veertiendehalf, b. n. treize et demi, e.
Veertienderhande, Veercienderlei , b. n. 1k
heb — foorten van tulpen,
quatorze
sorter de tulipes.
Veertienjarig , b. n. eke, e, de quatorze ans.
Veertienmaal, bijw. quatorze foss.
Veertienmaandig, b. n. age, e, de quatorze
mois.
Veertienurig, b. n. de quatorze heures.
Veertig, telw. b. n. qu
quarante.— dagen en —
nachten,, quarante ours
j
et quarante nuits.
— pond , quarante livres. lk ben — jaren
oud, je suts age de quarante ans, j'ai quarante ans. Tijd van — dagen, veertigtal,
quarantaine. Raad van (weleer te Venetia,) guarantee, f. Bij de — jaren oud
zijn, de — (jaren) naderen, approcher de
la quarantaine. In de — zijn, (tusfchen
de 4o en 5o jaren oud zijn,) etre quadrageyr. Doe die — uit, effacez
naire.
quarante.
Veertigdaagsch, b. n. de quarante fours. Tot
de vasten van 40 dagen behocrende, quadra.
gisimal, e. Vasten van — dagen , faint
quadragesimal.
Veer
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Veertiger, in. die 4o jaren oud is, quadrage- Yellen , b. w, ( ik veilde , heb geveild) te koop
naire. Schip dat 4o flukken gefchut voert,
aanbieden , bijzonderlijk in het openbaar aan
vaisseau de quarante pieces de canon.
den meestbiedenden verkoopen, mettre on
Veertigjarig, b. n. de quarante ans.
exposer en vente publique (bij not. of mak.)
Veertigmaal, bijw. quarante fois.
In het openbaar bij o ? bod verkoopen, subVeertigmaandig, bijw. de quarante molt.
baster.
Veertigtte , b. n. m. en y r. quarantieme. Het Veiler, in. qui expore en vente.
— Beet , quarantiame pantie et le qua- Veilig, b. n. aan geen gevaar bloot gelleld,
rantretne. Mune zuster was de —, ma sseur
met gevaarluk , • , e, assure, e., sauf, ve ,
hair la quarantiênre.
pas dange:i teux, se. titer zun Ivo —, nous
Veertigtal , o. nombre de quarante, m. quasommes curs ici. lk zal het veiligite , zeker!te
rantaine, f. Een — gulden, une quarannemen, je prendrai le plus sur. Een, —,
taine de florins,
onfchadeujk geneesmiddel , un remede innoVeertigvoud
cent. De weg rs —, le chemin n'est pas
Veertigvoudig , b. n. quarante
fois autant.
dangcreux. Het is niet — op deze pints,
it ne fait pas stir en ce lieu 14 ; btjw. AreVeêrvormig, b. n. (in de ontleedk.) penniforme. Eene —e fpier, un muscle penniforme.
ment, en sureté, sans danger.
Veerwtif, yr. vrouw, die een veer bettuurt , Veiligen , b. w. (ik veiligde, heb geveiligd)
pass
veilig maken, mettre en sareti; zie BeveiVeest, m. een wind, dien men zachtjes van
ligen.
onderen boost, vesse, Een wind laten Veiligheid, yr. zekerheid, sfireti
gerustveesten, vesser.
held , securite.
Veestal ,
etable, f.
btjw. en sf;reti ; zie Veilig,
Veetterfie, vr. veezucht of pest, contagion
bij w.
sur les bestiaux, Opizootie. Dat de —, be- Veiling , yr. vente publique, f. encan, tn.— ,
treft, epizootique.
verkooping bij opbod, subhastation.
Veete, y r. wruk, vijanclfchap, haat, enz. Veilkrans, m. krans, kroon van kliniop, cow.
inttnitid, haine, hostiliti ,
ronne
de lierre, f.
m.
Veetebrief, m. veedebrief, eene tchriftelijke Veiltijd, m. temps designi pour la vente.
uitdagiug van iernand, wien men veete toe- Veiluur, o. heure fixie pour la vente, ou a la
draagt , cartel.
quelle une vente publique a lieu.
Veeteloos, b. n. zonder haat of vijandfchap , Veinoot , vennoot, m. (oo) medemakker, medewerker , aide, compagnon.
sans haine, sans inimitid , etc.
Vegen, b. w. (ik veegde, heb geveegd,) Veinootfchap, o. corps de métier, in. confri.
met itrijkende flagen treffen , battre, 'raprie; compagnie, f.
per. Hij heeft hem braaf met den rotting Veinsaard, us ; zie Veinzer.
geveegd , l'a bien battu avec la canne. Veinskunst, vt., zie Veinzerij.
—, door middel van zulke flagen met eenen Vomiter, yr. geveinsde , disstmulie; dissimu.
latrice.
bezem of borttel reinigen , fchoon waken,
halayer, nettoyer. Wacht nog een weinig, Veinzen, 0. en b. w. (ik veinsde, heb gei
veinsd) zijne eigenlij ke gewaarwordingen en
de meid moet nog de Kamer vegen , attendez
encore un pen , la ser vante dolt encore ba
gevoeiens vernionimen , zich met woorden,
gebaren of daeen uiterlijk anders gedragen
layer la chambte; zie ouk Uttvegen. De
en aanitellen, clan men in- zijn hart getteld
flraat balayer la rue ; fig. lemand den
is en gevoelt , valfcheli.jc vertuonen , feindre,
mantel — of uitvegen, laver la tete d q. q.
dissimuler, user de fetnte. Eene geveinsde
le reprimander, to Lancer. Eenen Colourvriendfchap, une amitie feinte Hij veinsde,
fteen — , ramoner une cheminee. Veeg den
dat hij belang in mijn lot nam , II a feint
mond af, essuyez la bouche. De tranen
de prepare de Pinter-it d mon sort; fig. Se
essuyer les larmes ; zie Afvegen. —, al ftrijdt:guiser. Hij veinsde als of hij een vriend
kenoe met eenen doek, eene dweil, een
it se deguica en ami. Hu veinst ziek
vinger, enz. fchoon maken. Eenen fchutel
te
II fart semblant d'être malade.
es.suyer un plat; fig. hem ledig even,
vider un plat. Zoo ook een glas —, vider Veinzer, veinsaard , m. dissrmul , dissimula.
tour. —, ondoorgrondelijk, onverklaarbaar
trn verre;'boire a tire larigot. Eenen degen
mensch, sournois.
draaijer, biatseur.
fchuren , glad maken, polir, purbir ;
geveinsde fchurk, fam. patepelu.
waarvan zwaardvegen, fourbisseur. Spr. w.
Nieuwe bezems — fchoon, it fait le balai Veinzerij , vr. veinzing , veinkunst,feinte dissimulation , f: beau-sernblant ,m. (verouderd)
neuf; it n'est devotion que de jeune prétre.
feintise. Hij ht.udt zich als of hij een uwer
Weger, m. al wie wat veegt , balayeur, celui
vrienden ware , maar bet is flechts fait
gui nettoye. werktuig om to vegen; zie
semblant d'être de vos antis ,mair ce n'est que
Borftel, Doek, Schuijer, enz.
feinte ; fig. fard, tn. Het is bij hem DICES
e. klimop, lierre, m.
dan —, chez lui tout n'est quefard.
Veil, b. n; te koop, cequi est 4 vendre. Zijn
}Luis is —, sa maison est 4 vendre, voor Vel , o. het natuurlijk bekleedfel der ligchamen
van menfcben en beesten , peau, f. Het — der
geld gekocht wordende , (van posten) venal,
menfchen, der beeflen , der vogels, la peau
e. Een ambt dat — is, un office vinal. lets
voor lets — hebben, is eigeulijk het daardes hommes, des bites, des oiseaux. Hq weft
na deze ziekte een nieuw — ontvangen,
voor te koop hebben, vouloir vendre q. ch.
cette maladie lui a fait faire peau neuve.
pour q. ch. en fig. , het daarvoor willen genii,
Zijne zuster is blank van —, sa soeur a la
opofferen, als; Voor mijn vaderland heb
je
sacrifie,
j'expose
ma
vie
pour
peau
bien blanche. Ik heb het — van mijn
ik alles —
been afgefchaafd, je me suis ecorche la jambe.
ma pantie; bijw. a vendre.
Allerbijzonderst het — van robben, ( zeehonVeilbaar, b. n. verkonpbaar, ce qui pent etre
den) zwanen , fchapen, bokken, hazen,hone., en vente, vendable.
den, kalveren, katten, en weer andere kleiVeildag, m. verkoopdag, Jour de vent. punere dieren in tegenoverflelling van huid,
blique.
(zie bet Were dee!) Welke men sap koeiYeildrager, m. uitdrager, fries?.
One
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jen, paarden, beeren , wolven , tijgers , enz.
toefchrijft, ook peau. Het robben—, la
peau de "chien marin. Het — van een fchaap ,
fchapenvacht , la peau d'un mouton, Kalfs—,
peau de veau. Osfen— , ezel—, peau ou
cuir de boeuf, d'ane. Zie de met — zamengeftelde worden. Onbereide wilde dieren
Yellen of huiden , sauvagine Afge,troopt
— of huid van zekere dieren , depouille, f.
katten— , honden— , (in de nat. gefch.) robe
de chat, de chien ; fig. lemand het — over
de ooren trekken, icorcher q. q. Spr. w.
In een kwaad — iteken , (ongezond zip)
etre d'une mauvaite constitution ; etre
maladif, ive. Jk wilde niet in zijn — tteken , ( ten aanzien van gezondheid of andersins in zijne plaats wezen) je ne voudrais
pas etre dans sa peau, ou me charger de sa
peau; etre a sa place. Van boosheid uit zijn
— fpringeu , crever dans sa peau. Uit zijn
berften, (onmatig dik en vet worden ) devenir
excessivement Bras. Een — papier, une
feuille de papier. — op de melk ,peau, fig.
Een lap, vod, enz, lambeau, m. een
onbefchaamd, flecht vrouwtnensch, effrontee.
Veld, 0. akker, bouwland, champ, m. terre
labourable, — over het algemeen eene
onbepaalde uitgeftrektheid van bezaaid of
onbezaasd laud, champ , m. terre , campagne,
I.; zie Land. —, weide , pre ,m. prairie ,f.
Open, vlak —, rase campagne. — legerplaats,
champ , m. campagne , f. liij heels den nacht
op het opene , vrije — doorgebragt , II a
passé la nust en rase campagne , en plein
champ. De Elizeesche velden , lee champs
dlysies. Ons Leger is te — getrokken, notre
armee est cuts de en campagne. De vijand
heeft het — behouden, l'ennemi est reste
maitre du champ de bataille , it a gaga la
bataille. Den vijand uit het — flaan, en hem
eene verdere verdediging van deze of gene
zaak onmogelij maken , defaire l'ennemi,
et lui Oter tout meyen de defense. — (in de
wapenk.) champ, quartier, m. Drie gonden
leli'en in een blaauw trois flours de lis
d'or en champ d'azur ; fig. —, eene gelegen
heid om met den gees of anderzins werkzaam te wezen, champ, sujet , m. matiare , f.
Men heeft hem een fchoon, groot — ( eene
goede gelegenheid) geopend om roem te
verkrijgen , on lui a ouvert un beau, un
vaste champ pour acquerir de la globe.
Veldachtig , b. n. campagnard, e, de la cam.
pagne.
Veldajui , m. oignon sauvage. (in de kruidk.)
ornithogale.
Veldattaar, m. autel portatif
Veldanjelter,, m. oeillet des champs , oeillet velu.
Veldapotheek , yr. pharmacie , apothicaiterie
de campagne.
Vetdapotheker, pharmacien, apothicaire de
campagne.
Veldarbeid, m. travail de campagne , des champs
comme labourage, hersage, etc.; zie Akkerbouw, Lanctbonw.
Veldartillerie, vr, artillerie de campagne.
VeldartS ,
medecin de Parmee.
Veldbakker,, m. boulanger de Parmee.
Veldbakkerij , yr. boulangerie de ramie.
Veldbatterij , yr. batterie de campagne.
Veldbed, o. lit de camp , lit brise.
Veldbloem, yr. fleur des champs.
Veldboon, vr. grosse five; five de marais.
Veldbouw,, m. land-akker bouw, agriculture,
culture des champs, f.
Veldbouwer , tn. agriculteur; laboureur;
sivateur`
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Veldcipres, m. ive, ivette, f.
Velddief, m. voleur de fruits de campagne.
Velddieverij, yr. vol de fruits de campagne.
Velddienst , yr. corvies consistant en travaux
de campagne.
Velddistel, m. quenouille des pres, f.
Veiddragon , yr. estragon sauvage, M.
Veldduif, vr. pigeon fuyard, m.
Vetdeting, in. en vr, veldenaar,, campagnard
campagnarde , homme des champs.
Veldeppe yr. (in de kruidk.) ache.
Veldfl,sch, yr. ( voor de foldaren) bidon,
Veidfluit , yr. veldfchalmei, chalumeau , m.
Veldgedierte, o. animaux , bestiaux des champs,
m pl. bites sauvages, f. pl.
Veldgefchut, o. zie Veldartillerie.
Veldgefchrei, veldgefchreeuw , o. dat men
meermalen in het oorlogsveld aanheft, ale
men op den vijand aanvalc, cri de guerre,
alartne, f , leuswoord of ititroep,
waaraan men vrienden en vijanden in den
krsjg, vooral bij nacht ondertcheidt ; berza.
melingswoord , mot de guet , de ralliement ,m.
Veldgewas, o. plante champitre; productions
des champs, de la campagne, 1.; zie
vruchten.
Veldgezang, o. chanson, air, champetre ou
rustique, m.
Veldgezigt, 0. (in de fchilderk.) site agreste,
Veldgod, m. Dieu des champs ou champitre.
Veldgodin, of godes, yr. Deesse des champs,
divinitd champétre.
Veldgras , o. herbe des champs, f.
Velcthaver,, yr. havergras, avoine elevie , faux
froment, fromental , ray grass, tn.
Veldheer, m. veldoverfte , general en chef;
general d'armie, , oppernevelhebber,
generalissime, (bij de Grieken)polJmarque;
(bij de Athen.) stratege; fig. legerhoofd,
krij gsoverfte , capitaine (zoo als Frederik de
Croote).
Veldheerkunst, yr. strategic.
Veldheerlijk , b. n. relatif, ive, au general ers
chef, en general. Het — gezag, le commandement en chef.
Veldheerfchap, o. dignite ou charge de general
en chef, 1: generaalspost , genera.
lat , m.
Veidheerfchappij, vr. of gezag, o. commandoment en chef, d'une armee.
Veldhoed, m. chapeau de campagne.—, krijga.
hoed, calotte de fir, f
Veldhoen, o. patrijs, perdpix, f.
Veldh,,spital, o. ambulance, f. hepital ambit.
lant , m.
Veldhut, yr. baraque. Veldhutten bouwen,
se baraquer.
Veldjager, m. chasseur du menu gibier.
Ve!dkaars , vr. (in de kruidk.) silhne.
Veldkas, yr. caisse de Parmee.
Veldkerkeraad, m. consistoire propose aux aunstniers de Parmee.
Veldkers, vr. taschkruid, thlaspi , cresson :auvage , tn.
Veldketel, m. chaudron de campagne, m. marmite , f.
Veldklaver,, vr. triolet, trifle des pris , tn.
Veldkoets, yr. carosse, m. voiture do cam
pagne.
yeidkonijn , o. lapin sauvage ? des champs, us.
Veldkrekel, m. ctgale, grillon des champs:,
Veldlatuw,, yr. doucetteemdche; zie Veldfalade.
Veldlazareth, o. hOpital ambulant ou de Par•

ode, m. ambulance, f:
Veldleeuwerik, m. alouette des champs ,
Veldleger a O, armile qui ere es canspagns,
Veld:
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Veldlegering , vr. campement,
bloedVeldielie , yr. lir des champs, ns.
lelie , Turkfche lelie , martagon, m.
lelie der dalen , muguet , m.
Veldlied , o. zie Veldgezang.
Veldmaarfchalk, m. Feldmarechal.
Veldmaarfchalk1chap , o. dignite de Feldmarechal.
Veldmaarfchalkftaf, m. baton de Feldmarechal,
de connetable.
Veldmarter, m. martre, f.
Veldmosch of musch, yr. molneau des champs,
tn. friquet, m.
Veldmuis, yr. mulot , campagnol, tn. souris
champetre.
Veldmuzijk , o. musique champetre.
krijgsmurtjk, musique guerriete, f.
Veldnimf, yr. nymphe des champs.
Veldontdekker, m. eclaireur.
Veldontdekking, yr. action de reconnaltre un
terrain.
Veldoverfle ; zie Veldheer.
Veldpatrijs, zie Veldhoen.
Veidpijp , vr. zie Veldfluit.
courrier
Veldpost, yr. poste de Parmee,
militaire, no.
Veldprediker, on. (bij de protest.) parteur,,
ministre d'un regiment.
aumdnier ou chaVeldpriester, ,prediker,,
pelain d'un regiment.
Veldrot of rot, yr. rat des champs, in,
Veldriet , o. rutschbuis, claqueboss,
Veldrok, m. casaque, f.
wilderoos,
Veldroos , yr. rose sauvage.
eglantine.
Veldroosje, o. (in de kruid.) animone san-

vage , f.

Veldfafraan , m. safran batard.
Veldfalade, yr. doucette, mache, blanchette,
bourcette.
Veldfalie , yr. sauge des pHs, f.
Veldfchade, yr. degat, m.
Veldfchalmei; zie Veldfluit.
Veldfcheerder, m. barbier d'un regiment. —,
ook daarbij wondheler, chirurgien d'une
compagnie.
Veldfiag, bataille,f.(rangle.)Den — flaan,
bfttre aux champs.
(bij de art.)
VeInflang, yr. serpent terrestre.
zeker gefchut, couleuvrine. Groote
muurbreker,, passe mur, m.
Veldfinederij , yr. forge de campagne.
Veldfnip, yr. waterfnip , poelfntp, becassine.
Veldfpin , yr. atazgnee des champs. —, hooiwagen , herderfpin , faucheur, m.
Veltifpinazie , yr. epinard sauvage,
(zekere seen,) feldspath, orVeldfpath,
those, vs. andulaire, f:
Veldftoel, m. pliant, siege pliant.
Veldftuk , o. piece de campagne, f.
Veldteeken , o. signal de guerre ou militaire,
tn. —, verkenningsteeken in het veld, marque distinctive des gens de guerre , f.
Veldtent , yr. tente, f pavilion, m.
Veldtogt, m. campagne, f. Den — openen,
ouvrir la campagne.
Veldtrein, rn, de gezamentlijke nafleep van
een leger in het veld, train d'artillerie , de
campagne.
Veldtros In. veld-krijgspakkaadje , en de daar1)4 voegende perfonen , gros bagages, m. pl.
Veldtuig, o. attiraii de campagne, m.
Veldtuigmeester, m. opperbevelhebber der artillerie , grand maitre general d'artillerie.
Veldtuigwerker, m. ouvrier de l'artillerie.
Veldvaan, vr. ban:stare, f. payillon qu'on arbere sor une tense, m.

VE
Veldvlam , yr. (eene bloem ,) agrosteme,
Veldvermaak, o. veldvreugde , plaisir charmpétre ,
Veldvlugtig, b. tt. fuyard, e, fugitif, ive.
Veldvruchten , yr. meerv. fruits, tn produee
tions, f. de campagne.
Veldwacht , vr. garde champetre, la grando
garde, la garde a y:inch, le piquet
Veidwachter, m. garde champetre.
, oogstwijnhoeder,, messier.
Veld- of aardwortn, in. ver de terre, lombric.
Veldziekce, yr. maladie con tagieuse d'un champ,
ou d'une armee, mal de Hongrie, m.
Veldzigt, o. vue qui donne sur la campagne,
f: zie jaeldgezigt.
Velen , b. w. (ik veelde, heb geveeld,) dalden, verdragen , lijden, souffrir, supporter,
endurer; zie Dulden, Verdragen.
Velerhande, velerlei, b. n. verfcheiden, onderfcheiden , divers, e, different, e, de diverses, de diffirentes , de plusieurs sorter.
lk heb — foorten van bloemen gezien ,
vu differentes sorter de flours.
Velerletheid, yr. difference, variete.
Velg , yr. de buitenite amuck van een rad, !ante.
Vellen , b. w. (ik velde , heb geveld,) d'en
vallen , van boomen, die omgehakt worden,
abattre, faire timber, feter par terre ou
bas. Dit zijn gevelde boomen , ce sont des
arbres abattus, coupes. Van menfchen , die
verflagen warden, tuer des hommes, les met.
tre sur le carreau, les terrasser. De pie.
ken , het geweer baisser, presenter les
piques, les armor. Een bataljon met gevelde
pieken , un bataillon herisse do piques. —,
fcheepsw.) Het fokkezeil —, border' la tnisaine tout plat. Een vonnis hetzelve
ftrijken, uitfpreken, uitwijzen, prononcer
tine sentence.
Vellen , o. de veiling, het omhakken der boomen , abatage, m.; fig. van een vonnis,
action de prononcer une sentence.
Vellenkooper, tn. marchand de peaux.
Velletje, o. vliesje, zeer dun huidje , pallier:•
le, membrane, f: Het — van eene genezen
wond, la pellicule d'une cicatrice; zie Vlies
in dezen airs.
Vellies ; zie Valies.
Vellig; zie Vallig.
Vellig, b. n. vliesachtig, membraneux , se.
Veiling, yr. zie Vallen, o.
Ven, vr. zie Veen.
Veiidel; zie Vaandel.
Vendu, yr. eigenlijk verkooping over het
algemeen, mass'' inzonderheid verkooping of
opveiling, bij enkele flukken, of deelen ,
vente publique, f. 'mean, tn.
Venduhtris , o. maison ou se tient tine vente
publique, f.
Vendumeester, m. maitre des venter publiques,
qui les dirige, huissier priseur, commissaire
priseur.
Venduregt, o. droit de vendre publiquement, tn.
Veneriek, venerisch , b. n. venerien, toe. —e
kwaal, mal vinit ien.
Venijn, o. gift , vergift, poison, venin, tn.
— of vergift eener ziekte , fmetftof,, virus, tn.
Veniindrank , m. breuvage empoisonne.
Ventingever, venijnmenger, m. vergiftiger,,
empouonneur.
Venijngeving yr. venijnmenging, vergiftiging , empoisonnement, m.
VenijnIg , b. n. venimeux , se, venenenx, se ;
AAMM. het eerste wordt gezegd van dieren en
van dingen aan welke zij hun vergift hebben
medegedeeld , en het tweede alleen van planten fprekende; als: De fchorpioen is een
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•-- deer, le scorpion est un animal venimeux.
Eene —e vergiftige plant , tine plante vineneuse; fig. Eene ventinige tong, addertong,
sine langue venimeuse ; zie Kwaadaardig, Bijtend.
Venijnmenger, in. zie Venijngever.
Venkel, vr. een bekend plantgewas, (in de
apotheek, ) finouil , m. — water, ( voor
jonge kinderen ,) eau de fenouil , fenouillette.
Venkeiaopel, m. fenouillet.
Venkelolie . yr. huile defenouil.
Venkelzaad, o. graine de fenouil , f.
Vennoot ; zie Veinoot.
Venter, o. fenetre, 1. —, kozijn , glasraam,
croisee, f. Al de venfters, glazen van eta
gebouw, ventterwerk, fendtrage, vitrage,
tn. De kerkventters of glazen, les vitraux.
Dubbel of buiten —, contre fenitre, f.; fig.
Door eeu hennepen — kijken , is : opgehangen
worden, etre pendu. Zit verder de met —
zamengeft. woorden, als :
Ventterbank , y r. appui de croisee; accoudoir
de fenetre, m.
Ventterbeflag, o. serrure de croisee, d'une
fenitre, f.
Ventlerblind, o. valet de fenitre, m.
Ventterboog , m. achterboog boven eene deur of
een ventter, (in de bouwk.) remenee , f,
Ventlerboom , in. barre de fenetre, f. espagnolette, f
Venftergat, o. (in de bouwk.) in eenen moor
voor een ventter, enz., baie, f.
Venflergeld, o. finitrage. Deuren- en —, (in
de belasting,) droit levd ou im': sur les
portes et les fenetres.
Venflerg'as, 0. vent' 4 vitres, carreau de
nitre, m.
Ventiergordijn, vr. rideau de fenetre, de croisee, m.
Venttergrendel, m. verrou de fenetre. Plaatgrendel van eene veniterdeur, fchuifflootje,
tatgette, f.
Ventterhaak, m. crochet de fenitre, de croisee.
Ventlerkleed , o. zonnefcherm, store, m.
Ventlerknip , m.,petit verrou de croisee, de
fenitre.
Ventterkoord, m. cordon de fenetre, m.
Ventterkram, yr. fiche de fenetre, f: crampon
a une fenetre, m.
Venfterkruts, o. croisee, f
Venfterkusfen, o. coussinet ou coussin de croisee on sur un accoudoir de fenetre, tn.
Ventterkwast, m. houppe de rideau de croisee ,f.
Ventterlood , o. plomb a vitres, contre poids
d'une croisee ou d'un chassis ou d'une fenetre
coulante, tn.
Ventlerluik, 0. van binnen het huis, voles,
tn.; zie Ventterblind. Buiten—, contre-vent;
vantail, tn.
Venttermat, yr. venflerkleed of fcherm, store.
Venttermuzijk, yr. tnusique qui se fait sous les
enetres. — des morgens, aubade, en des
favonds
serenade.
Ventlerpen, yr. cheville de croisee A coulisse.
Ventlerraam, o. en vr, chassis, m.
Ventlerroede, yr. tringle ,f. (bij de fmeden,)
vitriere.
Ventterruit, yr. vitre, f. carreau de vitre,m.
Ventlerfcharnier of hengfel, o. penture de fenitre , f
Venflertje, o. petite fenitre., f. — of deurtje
in eene deur of poort , guschet, tn.
Ventlertralie , yr. treillis , m., houten tralievenfter, zonneblinde , Jalousie, parisienne.
Venfterwerk ; zie op Ventter.
Venfterziek , b. n, fap., en pea on ligirtment
indispose, e.
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vast
Ven(lerziekte , yr. legere indisposition.
Vent, in. kerel of man , lompe vlegel , lour•
daud , rustre, rustaud , etc. Zie ook Kerel.
Een aardige —, fam. un dale de corps.
Vente , yr. (and bast. w.); zie Veudu.
Ventbaar, b. n. verkoopuaar, qui pent lira
vendu, vendable.
Venten , b. w. ( ik ventte , heb gevent ,) bij finkken uitveilen , vendre en detail, detailler.
Ventjagen, o. w. (enkel in de onbepaalde
wuze gebruikelijk) om met een ligt vaartuig,
en met den grootlien fpoed tusfchen de fcnepen .der vislchers, en eene of meet markt,.
plaatfen been en weder te varen, om de
gevangene visch,_ook andere koopwaren, op
de markt te brengen, apporter la marde au
d'autres marchandises au march' ; fig. met
evenveel welke dingen rondloopen, om ze
ttukswijze te verkoopen, colporter.
Ventjager, m. chasse-mare'; fig. Marskramer,
colporteur, porte ball'.
Ventjagenj , yr. marschkraraerij , colportage, tn.
Venue, o. petit dtele, petit bout d'homme,
m.; fans. dwergje , mirmidon, tn. Leelijk —,
marmouset, tn.
Venus, yr. morgen- en avonditer, Venus. —,
(in de Godenleer ,) godin der liefde , minnegodin , Venus. (bij (check,) koper ; als kopervitriool , vitriol de venus , m.
Venusangel of prikkel; zie Kictelaar in tie sde
beteekenis.
Venusberg , m. mont de venus , mont d'amour.
Venusbutl, yr. poulain, bubon, tn.
Venusdienst, yr. cult' de Venus, tn.
Venusther, o. fill' ou femme prostitute on pablique.
Venushaar,, 0. eene plant; zie Vrouwenhaar.
Venusjonker, m. jeune liberties, putassier.
Venuskwaal, o. venusztekte, mal venerien,
tn. maladie vendrienne, f
Venusnavelkruid, o. (in de kruidk.) nombril
de Venus , cotyledon, m.
Venusfpel, o. mtnnefpel, feu d'amour, tn.
Venustempel, m. temple de Venus.
Venusziekte, vr.; zie Venuskwaal.
Ver,, b. 14 verre , verafgelegen , verwijderd ,
eloigne, e, lointain, e. Dat land is zeer
— van bier, ce pays est bien eloigne d'ici.
Zijn huis is zes mijlen — van hier (gelegen),
sa maison est eloigne' de six lieues d'ici. E'en
verre, weg an chemin long. Een verre,
groote omweg, un grand detour. Hij is
mijn verre bloedvriend, it est mon parent
eloigne. Zij heeft verre uitzigten , elle a
des esperances eloignies. Ik ben wel verre
af van het te gelooven, ik geloof het op —
na niet, fe suit fort eloigne de le croire.
De verre toekomst, un temps eloigne. Eels
— uitzigt, vergezigt, lointain, m. —,bijw.
loin, a une grand' distance. Hij woont —
van bier, it demeure loin d'ici. Hoe —
woont. hij van bier? 4 quelle distance d'ici
demeure-uil. Van —, de loin. Wij zijn nog
— van den herfst, nous sommes encore loin
de l'automne. Wel — van haar te beminnen
fchat ik haar hoog, bien loin de Palmer,,
je l'estime beaucoup. Hij ziet goed van —,
it volt bien de loin. Gij drij ft dit te —,
vous poussez cela trap loin. Eene zaak —
wegwerpen, er in het geheel niets van willen hooren of weten; niets daarmede wit,
len te doer hebben, renvoyer, rejeter, enYoyer une chose bien loin. Zoodra hie hens
van — gewaar werd, d'aussi loin qu'll Pa.
pergat; fig. Hij zal niet —daarmed-e komen,
it n'ira pas loin, on it ne portera pas loin.
Gij zijt — van den weg af, (gij Itebt het
iihhis
mis ,)
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mis) vow vous trompez beaucoup. Mijn broe.
der is — weg, in de wijde wereld mon
frête s'en est alle au loin. Boomen — van
elkander planten , planter des arbres el loin
on de loin a loin. Het is nog — tot dit gebeure , it faut encore bleu du temps pour que
cela arrive. Hij is — van gierig, it n'est
lien moons qu'avare. Zoo —, tot dus —,
jusque-14, autant , pas plus avant. In zoo
zijn wij het eens, ncus sommes d'accotd
ju rques-14. In zoo — is men daarmede gekomen , on en est 14. Het is er zoo — af,
dat, tans s'en faut—que. Dat is er van
daar, it s'en faut beaucoup. In voor zoo
als, en taut que. fit flem daarin toe,
voor zoo — als het mij raakt , j'y consens
en taut que cela me touche. Zoo — hij een
mensch , en tant qu'il soit homme. Hij
beefs het daarin gebragt, il est beaucoup
avance en cela. Te —, trop loin. Veel te
ver, beaucoup trop loin. Te — beneden,
beaucoup au dessous de. — te boven , beaucoup au dessus de. Spr. w. Van vet re is het
goed jokken, a beau mentir qui vient de loin.
lietzJj — van u tebedriegen , Dieu m'engarde
d e vous tromper.
Veraangenamen , b. w. (ik veraangenaamde,
heb veraangenaamd) aangenaam maken, rendo e agrdable.
Veraanget aming, yr. action de rendre agreable.
Veraarden , 0.
(ik veraarde , ben veraarderd)
ontaarden , verbafteren; zie deze woorden.
Veracht , b. n. meprise, e, dedaigne, e.
Verachtelijk , b. n. laag , gemeen , meprisable,
digne de mepris, abject , e. , vil, e. Zij heeft
zich gemaakt , door haar gedrag, elk
s'est rendre miplisable pas sa conduite. Een
— , gemeen mensch, un homme vil. FIij
fpreekt op eenen verachtelijken , lagen toon ,
il park (Pun ton abject. — maken , verlagen , avilir. Zich — maken , verlag.m,
s'avilir ; bijw. meprisablement, didargneuse?tient, a'une maniêre didaigneuse.
Vetachtelijkheid, yr. zie Veiachting.
Verachteloozen , b. w. (ik verachteloosde, heb
verachteloosd) verwaarloozen, negliger.
Verachten, b. w. (ik verachtte , heb veracht)
met minachting befchouwen en bejegenen;
;e ying achten, mepriser,,ddpriser , dedaigner,
braver, deprimer fam. vilipender. Men moet
de arrnen niet —, it ne faut pas mepriser les
pauvres. Den flood trotferen , braver
la moot. Zoo gij het niet wilt koopen , veracht het ten minste niet, si vous ne voulez
s racketer, du moins ne le deptisez pas.
M en moet hem zoo nice niet zoo verachtelijk behandelen , als gij doet, it ne le
faut pas taut deprimer gore vous faites.
Verachtend, b. n. hoonend, didaigneux, se,
ueprisant , e; bijw. op eene verachtende wijs ,
dedaigneusement.
Verachter, m. verfmader, homme qui meprise,
contempteur.
Verachteren , o. w. (ik verachterde, ben verachterd ,) verminderen , achteruitgaan, ten
achteren geraken, achterlijk worden , aller
en arriere, a oeculons , aller, tomber en decadence, delerir. Zijne zaken gaan
achteruit, ses affaires vont a reculons , en
art iire.
Verachtering, yr. achteruitgang, tnarche retregarde, decadence, f: retard, m.
A7 erachtit g, vr. mepris, dedain,m. abjection.
van uwen broeder,,
Hij fpreekt met
patio avec mepris de votre fiere.
Vet achtfier, vr. celle qui tneprise ; dielaigneuse.
ik veradellijkte, heb
Neradellijken, b. w.
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veradellijkt,) tot den adelfland verhefren
anoblir.
Veradellijking, yr. anoblissement, m.
Verademen , o. w. (ik verademde , ben verademd, ) door eene geregelde ademhaling
nit den toefland van ademloosheid in eenen
anderen overgebragt worden, prendre haleine , c espirer.
Veradeniing, vr. herflel uit ademloosheid, benaauwdheid , enz. relache, delassement, m.
(in den bijbel ,) en dat was Saul eene
et Saul en etait soulage; fig. troost , consolation.
Veraf, bijw. a une grande distance; fort loin.
Verafgelegen , b. n. fort eloigne, e, situe,
e, eculd , e, icarte , e.
Verafgelegenheid, yr. grande distance ,f. grand
eloignement, m.
Veranderbaar,, b. n. alterable.
Veranderbaarheid, yr. transmutabiliti.
Veranderen , b. en o. w. (ik veranderde, heb
en ben veranderd). Hij heefc van woning,
van godsdienst veranderd, il a change de
logis , de religion. De wind is verfcheidene
keeren veranderd , le vent a change , a vat
plusieurs fois. Hier verandert zijn flijl , ici
son style varie. Van gedaante
metamorphoser. Het tin in zilver (bij fcheik.)
transmuer retain en argent. De in kapellen
veranderde rupfen , les chenilles transformies
en papillons. lemand van gevoelen doer — ,
converter q. q. De misflagen
verbete.
ren , reformer les abus. De metalen in kalk
, reduire les metau.x en chaux. —, onkenbaar makers, contrefaire. Hij verandert
ieder oogenblik weder van meet-ling, il
change d'avis u tout moment. Al war hij
eet, verandert in gal , tout ce qu'il mange,
se tourne en bile. De zon verandert de kleuren, le soleil altete les couleurs. De kleuren —, verfchieten, les couleurs travaillent. Op onderfcheide manieren — , afwisfe.
len , diversifier. (fcheepsw.) Het touwwerk
—, changer les manoeuvres. Streeken —,
commander a la route.
Verandering, vr. changenient, m. mutation,
transmutation, vicissitude, alteration,variation , f. convet tissement , m. ; voor — vatbaar,, transmuable, convertible. Vatbaarheid
voor veranderbaarheid , transmutabilire.
De — van het weder, le changement , la variation du temps. De menigvuldige veranderingen
die in de luck ontftaan , veroorzaken ziekten ,
les frequetites mutations qui arrivent dans
fair, causent des maladies. De — der metalen
in gond , la transmutation des tnetaux en or.
Gedaante—, verwisfeling, metamorphose. —
van bet een in bet andere , van gene akte
in eene andere , (bij regtsgel.) conversion.
— in een woord door het weglaten eener
letter of lettergreep ( in de fprk.) metaplastne , m. — in eene ziekte , coke. — van won,
(in de muzijk) 'nuance; transposition. —
(bij vrouwen) zie Maandflonden. — van koers,
( fcheepw.) fausse route. —, verwisfeling,
vicissitude. In zijn leven hebben groote
veranderingen plaats gehad, it y a en dans sa
vie de groondes vicissitudes.
Veranderlijk , b. n. onitandvastig onbefiendig
ongefladig, wispelturig , changeant, e.,
inconstant, e. variable, muable, variante,
versatile, transmuable , alterable; commaable, convertissable, diversifiable;metamorthosable. Het weer is —, le temps est variable. Een — wispelturig mensch , un homme
inconstant, variable. Een —e, wispelturige
geest, tin esprit versatile. De goudinakers
ge.
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gelooven , dat de metalen voor vatbaar
it vows facet entre ce pain autrement, le rezijn , les alchimistes croient les mitaux transfaire. , door bakken bederven gdter le
tnuables. Alles is in de wereld —, tout est
pain en cuisant.
muable dans ce monde.
Verballasten , b. w. (ik verballastte , heb vet.
Veranderlijkheid , vr. onbeflendigheid , ongeflaballast ,) lester.
mutabi- Verband , o. de daad van verbinden, verbincl•
digheid wispelturigheid, variabi
lite, versatili td,vicissitude, incontents, engagement, tn. obligation , 1k wil
het wel op nnj semen , maar zonder —, zotl•
stance. lie — vats het weder, la vatiabilite
De
—
der
wereldfche
dingen
,
der
er mij toe te verbinden , je m'en chargerai,
la
du temps.
mais sans engagement. Door — van perfo.
tnutabilite des choses du monde. Men bemerkt
in zijn karakter eene of wtspelturigheid
nen en goederen , en obligeant la personne et
on remarque dans con caractere one versatilite.
les biens. Onder — liggen , is verbonclen
zijn, niet vervreemd mogen worden, étre
Verankeren , b. w. ( sk verankerde , heb veranetre nzis en fideicommis.
kerd) attacker ou affeinzir avec des ancres,
verpligting tot werkzaamheid, dat — viol
Verautwoord, b. n. justifid e; dont on a renhem te zwaar, cette obligation lid etait
du compte.
cile. — zamenhang , connexion, liaison, f.
Vcrantwoordelijk , b. n. responsable, compta(in de leerk.) concatenkztion, f. Stijl zonder
ble, excusable. 1k ben niet voor zijne daden
—, style decousu , m.
orde , geregelde
- aanfprekelijk
,
, je ne suis pas responsable
fchikking, rtgting, ordre, arrangement, m.
de ses actions. Gil ztj t uwen meester uaarvoor
— eener wonde,(bij
Oog— , monocule,
, votes en étes responsable a votre maitre.
FIij is voor vter honderd gulden —, moet
heelm.) bandage, appareil,
— van eene
daarvan rekenschap doer, it est comptable
beenbreuk , fanons ,
p1.
Verbandbrief, m. verbandfchrift, obligation.
de quatre cents florins.
Verantwoordelijklieid, vr. responsabilite ,comp- Verbandhuis , m. hdpital des blesses, tn. mat.
son ou
tabilite.
panse les blesses.
Verantwoorden , b. w. (ik verantwoordde , heb Verbandkamer, yr. chambre ou Pon panse les
verantwoord) door het geven van antwoord
blesses.
op de gedane vragen boven alle velder onder- Verbanneling, m. en yr. banni, e; exile, e,
derzoek verheffen , regtvaardigen justifier;
prosaic, e. Die man is een cot homme
defendre. verontfchuldtgen , excuser.
est un banni.
Men verwijt hem dat, maar hij zal zich wel Verbannen , b. w. (ik verbande, heb verban, regtvaardigen , on le lui reproche, mais
nen, ) door eenen regterlijken ban van zeker
it se justifiera bien. Hij zal wat te — hebregtsgebied verwijderen, bannir, exiler,
ben (zulks bezwaarlijk kunnen doen ,)
proscrire , reldguer, deporter ; * zie Bannen.
aura bien de la point a se justifier. Ik wil
Met den kerkeltj ken ban treats, excommunier.
bet —, mem het voor mijne rekening , je le Verbanning, yr. bannissement, tn. proscription,
prends sur mon compte. De zieke heeft het
deportation, excommunication. — zonder het
loopt gevaar van te flerven)
zwaar te
verlies van het burgerregt, relegation. — wele malade est en danger de mourir.
gens eenen onvoorzienen doodilag
Verantwoorder,, m. verdediger, voorfkaak
(btj de ouden ,) abannation.
defenseur, rdpondant , apologiste.
borg, Verbasfen , b. w. zie Blaffen.
verdediger zie doze woorden.
Verbasterd , b. n. degendie, e.
Verantwoording , y r. verdediging, regtvaar- Verbasteren, o. w. (sk verbasterde, ben ver..
diging, defense, justification, apologie.
basterd ,) oulings verbastaarden elfgenerer.
s'abdtardir ; zie Ontaarden. Een verbasterd,
Verarbeiden b. w. (ik vetarbetdde , heb ver.
mettre
arbeid , ) in het arbeiden gebruiken ,
ontaard hart , un coeur etbartardi.
en oeuvre, consommer en travaillant, emden landbouw ) ale koorn, biser.
ployer. Men moet het bout laten droogen Verbazen , b. w. (sit verbaasde , heb verbaasd,)
eer het te — of te bewerken it faut leis
verwonderen , onthellen , etonner, surprert.
ser secher le bois avant de le mettre en oeuvre.
dre, intetdire. Dit onvoorzien toeval heefc
Ilt heb geene plank meer, zip zijn alle ver.
hem zeer vesbaasd , ontfield, cet accident
arbeid, je n'ai plus de planche , elles ont touimprevu l'a fort etonne. lk was verbaasd,
tes employees.
verwonderd , over zijne koenheid, je fur
surpris de sa hardiesse. fltj flood zoo vetVerarbetding, yr. mist en oeuvre , emploi ,
baasd , dat bij geen woord konde fpreken ,
Verarmen 9 o. w. ( ik verarmde , ben verarmd,)
appauvrir, devenir pauvre, s'appauvrir.
it demeura si interdit qu'il nesauraltpronotts
cer an mot.
Verarming vr. appauvrissement, m.
Veraren ; zie Aren.
Verbazend, b. n. etennant, e, surprenant,
Verbaasd, b. n. verwonderd., ontfleld , itonne ,
e, prodigieux , se. Hij heeft verbazende
e, consterne, e, stupefait, 0, interdit, e,
vorderingen gemaakt, a a fait des progres
itonnants. De zaak is waarlijk —, la those
emu, e, (gemeen ,) ebaubi, e.
Verbaasdelijk bijw. avec etonnement, avec
est vraiment surprenante. Hij heeft een
emotion.
geheugen , it a la memoire prodigieuse ; bijw.
Verbaasdheid, verbazing, yr. etonnement,
etonnement , d'une maniere surprenante.
consternation ; fig. stupefaction, surprise. Verbazing, vr. zie Verbaasdheid.
Verbabbelen, b. w. (ik verbabbelde , beb ver- Verbedden , b. w. (ik verbedde , heb verbed,)
babbeld ,) al babbelende jets mededeelen
het bed opmaken voor eenen zieke, changer
raconter,, dir e , divulguer,, en babillant, Gij
de lit ; mettre sur un autre lit; refaire le lit.
heht uwen tijd al babbelende doorgebragt, Verheddenstijd, m. temps de changement de lit.
vous avez passé votre temps en babillant.
Vetbeelden , b. w. (ik veibeelde , heb vetVerbad , onv. veil. t. van Verbidden.
beeld , ) in beeldtenis vertoonen , representer,
Verbakken , b. w. (ik verbakte , heb verbal:.
igurer. Deze fchilderij verbeeldt, Belt;
fvoor
ken ,) tot bakken gebruiken, consumer ou
, den flag van Waterloo , co tableau re•
employer en pain. lk heb al mijn meel reeds
pt es-ente la bataille de Waterloo. — voorftel—,
déjà employe toute ma farine en
len , ale: zich —,s'imaginer , se representer,
se figurer. Bij verbeeldt zicb, itch zich
cuisant du pain. Gij moet dit brood —
h2
11
voor,

420
v1
voor, dat hij daarmede zaI te refit komen,
II s'imagine qu'il en viendra about; zie ook
Inbeelden.
Verbeeldend,afbeeldend, zinnebeeldig, b. n.
fi:guratif, ive, symbolique, representatif,
sve, figure, e. De plegtigheden van het
oude verbond , van de oude wet, waren verbeeldend, afbeeldfels van de geheiguen des
uieuwen verbonds, les ceremonies de Pan
cienne loi etaient representatives, etaient des
figures representatives des mysteres de la loi
nouvelle; btjw. flgurativement, symbolique'neat.
Verbeelcling, yr. afbeelding, voorftelling, inbeelding , representation, tmagination, figure. Zot:e —, droomerij, reverie.
Verbeeldingskracht, yr. vermogen om zich afwezige dingen levendig voor Le flellen, imaginative.
Verbeenen , o. w. ( ik verbeen , ben verbeend ,)
been worden, s'ossifier.
Verbeesten; zie Verdierlijken.
Verbeiden , b. w. ( ik verbeidde, heb verbeid ,)
afwachten , attendre. o. w. attendre,
detneurer, rester, quelque part jusqu'ai ce
q. q. on q. ch. arrive.
Verbetding, y r. attente.
Verbelgen ; zie Verbolgen.
,Verbergen, b. w. (1k verborg, heb verborgenoul. ik verbergde , heb verbergd ,)
eacher, derober a la wee ou a la connaissance, voiler, celer, reedier. De mist yen
borg de vijanden voor oets gezigc, belettede
ons de vijanden te zien, le brouillard nous
diroba la vue des ennemis. De zt,n is door
gene wolk verborgen, bedekt, , le soleil est
d'un nu,ge. \'Veder recacher. 1k
heb zijn boek terug, of wedergevonden, tnaar
hij heeft het nogmaals verborgen, j'ai rel'a recache; fig.
groove son livre, mais
,zijne geddchten , gevoelens, enz. disstmuler. De voorzigtigheid • il, dat men
fomtijds zijn oogmerk, enz. verberge , /a
prudence vent qu'on dissimule quelquefois.
Zich —, se cacher,, etc. Hij heeft zich voor
u verborgen , it s'act cache a vows. Zich
verfchuilen, (bijzonder van konijnen,)
se clapir.
Verberger,
celui qui cache, etc. —, heler,
receleur.
Verberging, Yr. action de cacher, etc. ; fig.
dissimulation. — , verheling, ecelement ,re- van zijnen naam, onomatopose.
Verbergplaats, yr. cache; fig. donkere fchuilhock, bijzonder voor het wild gedierte,
terrier, m.
Verbergfler, yr. heelfler, receleuse.
Verbernen, enz. zie Verbranden.
Verbeten, verl, dw. van Verbijten.
Verbeteraar, m. correcteur , rifirmateur.
Verbeterblaadje, o. feuille de correction, f.
Verbeteren, b. w. (ik verbeterde , heb verbeterd,) in eenen beteren toeftand brengen ,
corriger, rendre meilleur, reformer, ame
liorer, amender, ramender, emender, reparer, bonifier, rectifier, abonnir, raccommoder, rhabiller, etc.; zie ook Beteren,
Herfiellen. Ik heb reeds uw opftel verbeterd,
j'ai Ufa corrige votre theme. Een op nieuw
nagezten, verbeterd en vermeerderd blad ,
sane feuille revue, cot-rig* et augmentee. De
reformer les lois. Het verguld
wetten
ramender la dor(el van eenen fpiegel
rare d'un miroir. Zijne akkers door mesting
, bonifier on amender ses terres en les fumeat. Den wijn,—, abonnir le yin. Er
waren fouten in de rekening 1, men heeft ze
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verbeterd, it y avait des erreurs au emote
on l'a rectifie. Men heeft zijn huis reeds
verbeterd, on a déjà repare sa maison. Gij
zult moeite hebben, om zijne zaken te
vows aurez de la peine a raccommoder see
affaires. De zeden zijn verbeterd, les moeurs
sent rectifides; fig. ricrire. Ds 'AO van dit
werk is met geed, men moet hem —, cet
ouvrage peche par le style, it faut le corriger. Zich —, se corriger, s'ameliorer, etc.
— , o. w. (met Lin,) zuiveren van misilagen ,) devenir mealleur; changer en biers,.
etc. Toon mij het verbeterde , montrez-moi
le corrige.
Verbeterhuis , o. maison de correction, f:
Verbetering, yr. cbrrection, amelioration, reforme, bonificatton, f: amendement, changement en biers, m. reparation; zie Her!telling. Ann dit huis is eene groote
y a une grande amelioration a cette maison.
Onder —, sous, sauf, correction. Spr. w.
Alle verandermg is geene
changement
n'est pas toujours amelioration.
Verbeterlijk, b. n. corrigible, reparable,
amendal,le, reformable.
Verbeurbaar, b. n. dat vervoerd kan worden,
qui peut etre transports , e. Dat verbeurd
verklaard loan worden , confiscable.
Verbeuren , b. w. (ik verbeurde heb verbeurd, )
van zijne plants beuren, opbeuren,
vertd'
len , lever , soulever, transporter. —, ie's
verliezen uit hoofde van eenig misdrijf, dat
met wegneming daarvan getbaft worth. Lijf
en goed — door zijn flecht gedrag, encourir
confiscation de corps et de biens par sa matevaise conduite. Gij hebt eene bocce verbeurd, vows avez encouru une amende; perdre. Pam/ —, jouer au gage ,touché. Ik
verbeur wed om drie gulden, is
je gage tro
florins; 'fig. Er is niets aan verbeurd, it n'y
rien de perdu. Verbeurd verklaren, confisquer.
Verbeurte, yr. verbeuring, confiscation, amende; zie Verbeuren. Onder, op — van, sous
peine de.
Verbeuzelen, b. w. (ik verbeuzelde, heb verbeuzeld ,) (den tijd,) badauder.
Verbezigen , b. w. (ik verbezigde , heb verbezigd,) gebruiken , user, ' se servir de,
consommer, employer.
Verbeziging, yr. usage, on. consommation.
Verbiddeltjk, b. u. buigzaam, gedwee, flexible , exorable.
Verbiddelijkheid, vr.
Verbidden, b. w. (ik verbad, heb verbeden ,)
door bidden vermurwen, flechir par des prieres ; attendrir, emouvoir. Dat zoude de
hardvochtigfle harten verbeden, vermurwd,
week gemaakt hebben, cela aurait flechi les
coeuts les plus durs. Hij laat zich niet
it est inexorable.
Verbidding, yr. action de flechir par des prieres , flechissement, m.
Verbiedelijk , b. n. geze7gelijk , zich door
verbieden laten terughouden , qui peut etre
flichi, e, docile, qui dolt etre defendu, e,
prohibe, e.
Verbieden , b. w. ( ik verbood, heb verboden,)
defendre, prohiber, interdire, supprimer.
—, (in regten ,) waren munten, /fierier,
inhiber. Bien moet hem — van tut te gaan,
it faut lui defendre de sortir. Hij tracht
naar hetgeen verboden is , ii desire ce qui
est defendu. Dat is door de wet verboden,
cola est prohibe par la loi. Een verboden
huwelijk, un martage prohibe. Men heeft
het dragen van wapenen verboden, on a
pro-
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prohibe le port d'armes. Men heeft hem het
binnenkomen in de (tad verboden , on lui a
interdit Pentrie de la vile. Men heeft dit
boek verboden , on a supprime ce livre. De
Engelfche waren waren verboden , les marchandises anglaises etaient decriees. Dat zjjn
(geregteluk) verbodene koopwaren , ce sont
des marchandises
Verbiedend , b. n. prohibitir, ive. (bij regtsg.)
inhibitoise. — bevel , edit prohibitif.
Verbteding ; zie Verbod.
Verbusterd , b. n. trouble, e, decouverte , e
egare , e; zie Verbijsteren.
Verbusterdheid , y r. befluiteloosheld , irresolution, incertitude, perplexite.
Ver.bijsreren , b. w. ( ik verbusterde , heb verbusterd ,) blister maken , in verwarring van
zinnen brengen, troubler, deconcerter, desorienter, confondre; fig. fain. Het fpoor
bijs:er worden , verbijsterd zijn , van zijn
flak rake u, perdre la tramontane; se deconcerter.
Verbustering, yr. verbijsterdheid , trouble,
desorthe, egarement, m. confusion.
Verbij ten , b. w. (ik verbeet , heb verbeten ,)
zich —, bedwingen door op zijne lippen te
bij ten of anderztns, se contenir, se moderer,
ronger son frein, se taire en se mordant les
hvtes; ook iets anders bedwingen, terughonden ; als : De fchandelijke beleediging —,
avaler l'affront. Zijne fmarten —, devorer
ses douleurs. Zijnen lach —, s'empécher de
rire. De fpraak —, zWijgen 9 se taire.
Verbinden , b. w. (ik verbond heb verbonden ,)
iets anders binden , dan her gebonden was,
leer autrement, relier. Verbtndt uwe koufebanden , liez autrement vos jarretiet es. Laat
dit bock — fais relier ce livre; zie Inbmden. — , van een heelktindig verband voorzien , ten aanzien van. eenen gewonde , panser, bander, mettre un appateil. Eene wood
panser une plaie, une blessure. Hij
worth tweemaal des daags verbonden , on le
pause deux fois par jour. De gekwethen
waren nog niet verbonden , les blesses n'etalent pas encore pauses. Hij konde zijnen
verbonden arm niet verroeren , bewegen ,
it ne saurait , ou ne pouvatt, remuer son bras
bande. Iemand de oogen , bander lee
yeux a q. q. Op nieuw —, rebander. Hij
nam het verband af, en verbond de wond
op nieuw , it leva Pappareil et rebanda la
plate. Het verbinden van eerie wond, le pansement d'une plaie. zamenvoegen , vereenigen , verlcheidene dingen tot een geheel ,
tier ensemble, unit. , joindre. Verbtnd deze
letters , liez ces lettres. hebben zich
tegen hem verbonden, ils se sont unis contre
lui. Verbind uwen toin met dien welken gij
gekocht hebt , dan zult gij eenen grooten
hebben, joignez votre jardin a celui que
vous avez achete, alors vous en aurez un grand.
— door vriendfchapsbanden. Ztj zijn door
vriendfchapsbanden met elkander verbonden ,
vereenigd , ils sent joints d'amitid. Door den
huwelkj ksband verbonden, unir, joindre en
mariage on par le lien conjugal , marier.
Zich underling —, bondgenootfchap make n ,
s'unir, s'allier, se confederer, se liguer, se
joindre, se federalises.. (*) De verbondene
legers hebben zich vereenigd, zijn bijeen
gekomen te B les armies alliees se sont jointes a B. De prins van Oranje verbond , vereenigde bijna alle staten van Europa tegen Lodewijk XIV, le prince d'Orange
ligua presque tons les itats d'Europe contre
Jouis quatorze, Deze provincida hebben
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zich verbonden, ces provinces se sent fideralisees. Zich tot jets —, vast beloven of
affpreken , dat men zich daartoe begeven zal ,
£'obliger, a q. ch.; zich Your iemand —,
borg zijn , s'engager, s'obliger, rdpondre
pour q. q. Luf en goed —, yerpanden
engager son corps et ses biens. Hij heeft hem
door weldaden verbonden , verptigt , it l'a
oblige par des bienfaizs. Ztch naauw —,
se faufizer. Ztch —, verbroederen , iuwijden , s'affilier.
Verbindend , b. n. obligatoire ;pignoratif, ive.
Len — verdrag , un contrat obligatoire, pignoratif.
Verbincling , yr. action de Tier, debander antrement. plegtige belofte , verpligting,
engagement , m. promesse , obligation. — eener
wood, pansement d'une plate, dune blessure, apparel, m. —, (in de (check.) combivereenigtng , zamenvoeging ,
t!aison.
jonction, union, liaison, connexion.
Verbindings of koppelteeken , o. trait d'union,
tit et , m.
Verbindtenis , yr. huwelijks— , mariage, m.
verbond, zamenfpanning , bondgenootfchap , alliance, confederation, ligue, federation, f. (*) Zie Verbond. De groote
— van Parijs , of van de geheele Franfche
natie op het veld van Mars , la federation
generate de Paris. —, (bij regtsg.) Eene
persoonlijke , fchriftelgke —, une obligation
personnelle, par ecrit. , zamenhang , liaison; zie Zamenhang.
Verbtcterd , b. n. aigri, e. devenu , e. aigre,
ou amer, ere. —, vertoornd, acharne,
it est acharni
irrite , e. Hij is op
bij w. avec aigreur; avec acharcontre moi.
nement ; zie Verbitteren.
Verbitteren , b. w. (ik verbitterde , heb verbaterd) eigenlijk en oneigenluk bitter maken,
rendre amer, ere, aigrir. Dat verbittert
mij het le Yen , cela met de Pamertume dans
ma vie. —, gram, toornig maken , acharner,
irriter, aigrir, exasperer,, ulcerer. Deze
hoon heeft hem zeer verbitterd , cet affront
Pa fort exaspet é. 1k weet niet wie hem tegeti
mij heefc verbitterd , je ne sais qui l'a irrite contre moi. Uw broeder heefc hem tegets
mij willen —, votre frere Pa voulu irriter
centre moi.
Verbittering , yr. action de rendre amer ; rooms,
wrok , woede , aigreur, exasperation, ulceration, animosite,f: acharnement,dechalnement, m.
Verblaken ; zie Verzengen , Verfchroeijen.
Verblazen , b. w. (ik verblies, heb verbiazen,)
wegblazen, enlever en sou.filant.
Verbleef, onv. verl. t. van verblijven.
Verbleeken , o. w. (ik verbleekte , ben verbleekt) bleek worden , palir,, devenir
bldmir. Het geringfie geraas doet hem —,
le moindre bruit le fait pdlir. Hij verbleekte
van toorn , it piilit de colére; zie Verblikken.
Verbleekend, b. n. ptilissant, e.
Verbleeking , yr. action de peilir, f: bMnsissement, m.
Verbleven, verl. dw. van Verblijven.
Verblies , onv. v. 1. van Verblazen.
Verblijd , b. n. verheugd , verrukt , been aise,
rejoui, e, joyeux, se, ravi, e.
Verbltjden, b. w. (ik verblUdde, heb verblijd, )
blij maken , verhengen , rejouir. Dit nieuws
heefc mij zeer verblijd , cette nouvelle m'a
bien rejoui, m'a donne de la joie. Zich —,
verblijd zijn , se rejouir. Hij verblijdt zich
gaarne met zijne vrienden, I/ aime a se rejoicer avec ses amis.
Vet.
hhh3
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Verbiijding , yr. vreugde, vrolijkheid, joie,
allegresse.
Verblijf, o. de daad verblijven , action de demeurer, f: sejour, asile, m. residence,
demeure, f. Waar is heden uw ? cu restez-vous , n: serez-vows aujourd'hui? Zijn —
te Delft was zeer kart, son sejour a Delft
t': !nen court. — in een klooster voor eentfgen
tijd , (eertuds) stage, tn. —, (in regten) compromis , m.
Verblijfplaats, y r. woonplaats , sejour, logewent, m. residence, habitation.
Verbliiven o. w. (ik yerbleef, heb en hen
verbleven 9 ) meer met aanhoudendheid blijven, dan door blijven wordt aangeduid, detneurer, rester, s'arréter, sojourner. lk
verblijf tiw dienaar,, je reste votre serviteur.
IVIijn broeder is Haar Parrs vertrokken , waar
bij twee jaren — zal, mon frere est parti
sour Paris, oh ilsejournera deux ans. —, b.
w. lets aan remand , her zamen eons wor.
den , om de beflisfing eener zaak aan tcheid.
regters over te laten , zich daaromtrent op lien
beroepen , si rapporter de q. ch. a q. q. 4aisser la decision de q : ch. a q. q. , se compromettre, acquiesces. a.
Verblijving, y r. action de derneuter, de rester , f. sejour, etc.
Verblikken, o. w. (ik verblikte , ben verblikr,)
changer de couleur, se faner, se passer, se
filtrir, se ternir.
Verblind , b. n. fig. aveugle , aveugle , e.
Verblinden , b. w. ( ik verblindde , heb verblind ,) blind maken , aveugler , rendre aveugle. —, het gezigt verduisteren, iemancl het
gezigt der waarheid benemen aveugler ,
iblouir,offusquer,fasciner. De zon verblindt
de oogen , le soleil iblouit les yeuix. Men laat
zich door de ijdelheden der wereld —, begoochelen , on se laisse fasciner par les vanites
monde. Blind worden , zich —, blind bij
lets zijn ; fig. s'aveugler sur q. ch.
Verblincling , yr. y erblindhetd aveuglement ,
iblouissement, m. fascination, f. —, begooOlefin 9 prestige, illusion. De — der
zinnen , le prestige des sens. Het is eene
— der zinnen , dat de oever zich Ichijnt weg
te begeven , wanneer men in een vaartuig
voorwaarts vaart , quand clans un bdtiment
le rivage nous semble matcher, c'est une
illusion des sens.
Verbloemd , b. n. figuurlijk , overdragtelijk ,
leenfpreukig , figure , e, allegorique, methaphorique, tropologique. Wanneer men
van een toornig mensch zegt, hq is een
leeuw dan worth leeuw in eenen yerbloemden , ieenfpreukigen zin genomen , quand on
dit d'un herniae en colere, c'est un lion, lion
est pris dans un sens metaphorique. De !leer
is mijn (child, is eene overdragtelijke
drukking , le Seigneur est mon boudier c'est
rune metaphore. lets in eenen verbloemden
zin uitleggen , allegoriser, en die zulks doet,
wordt alligoriste genoemd ; btj w. verbleemdelij k figurement, allegos iquement, mitaphoriquetnent, en termes couverts, par metaphore.
Verbloemen , b. w. (ik verbloemde , heb verbloemd ,) eigenlijk met bloernen optoegen ,
opfmukken , orner de fleurs, orner de figures, de mitaphores ; fig. bewimpelen , y erkbonen , excuser , pallier, deguiser, colorer.
Zunen misflag —, pallier, colorer sa faute.
Nen moet de waarheid flier — ne faut
pas diguiser la verite.
Verbloeming , vr. action d'orner des flours ;
f diguibewimpeling,

E
setnent, faux semblant, sa. Spreek zoncler
parlez sans deguisement.
Verbluffen , b. w. (ik verblufte, heb verbluft,)
door eene fcherpe, eerie hooggeflemde aanfpraak , of lets dergehjks , beteuteren , ter
neder than, decourager, troubler, abattre
le courage.
Verbluffer, m. celui qui decourage.
Verblufiing , y r. decoutagement, tn. parolee
piquantes ,
pl.
Verood, o. verbieding , defense, interdiction,
prohibition, f: interdit, m. Het is een
drukkeluk — p ier Diet te vistchen , c'est une
expresso interdiction de ne pas picher ici.
Het door de wet uitgefproken , la prohibition prononcee par la loi. — ,(bu regtsg.)
inhibition. Eener kerk alle godsdienstoefeDing verbieden , mettre tine eglise en interdit. — van goederen , dicri, m.
Verbodemen , b. w. (tie verbodemde , heb ver.
bodemd , (bij kuipers ,) een anderen bodem
in een vat inaken , mettle un autre fond a
un tonneau, le refoncer.
Verboden , verl. dw. van Verbieden.
Verbodsclag , m, een lag van godsdienstoefe.
fling waarop Hering en bantering verbodea
is , four auquel tout commerce, etc. est defendu.
Verbodswet 9 y r. loi prohibitive.
Verboeken , b. w. ( ik verboekte, heb verboekt, )
in een ander bock overfchrij yen , transcrire,
transporter dans un autre lute.
Verboeren , b. w. (ik verboerde , heb verboerd , ) depenser a la culture.
Veiboerten , b. w. (ik verboertte , heb verboert ,) al boertende doorbrengen , depenser
en plahantant, consumer (son temps) a des
plaisanteries.
Verbogen , verl. dw. van Verbnigen.
Verbolgen , b. n. opgezwollen, onfinimig
orageux, se, tempetueux, se. Eene —e,
onttuimtge zee , une riser orageuse,
tueuse ; (zeew .)gr osse mer ; fig, vol gemoedsvergramd, courbeweging, passionnd ,e.
rouce , e, irritó , 0, en grande colere.
Verbolgenheid , yr. gramicttap , bevige coon ,
courroux, m.
grande curare,
Verbond , 0. eene overeenkomst , waarbij van
weerskanten bufland of jets antlers work
beloofd , alliance , confederation , ligue.
A ANM. Zie het regte gebruik deter woorden
op Bondgenootichap. Het — der genade,
l'alliance de grace. De arke des —s, l'arche
d'alliance ; fig. Het oude en nieuwe —, (in
den bijbel ,) l'ancien et le nouveau testament.
, verdrag , vereeniging , overeenkomst ,
traite , pacte, contrat, m, convention, f,
Men zegt dat de toovenaars een — met den
duivel makes , en dit, quo les sorciers font
un pacte avec le diable. Zte ook Verbindtents in dezen zin , en Federation, etc.
het Franfcbe deel.
Verbondbreektler,, yr. violatrice, infractrice.
Verbondbreker of fcbender, m. violateur, infracteur (d'un traite, etc.)
Verbondbreking , y r. infraction d'un traite, etc.
Verbonden , b. n. relic, e, allie, e, confidere, e, federe; e, oblige, e, engage ,e, etc.
Zie Verbinden.
Verbonctenheid , yr. liaison; zie Zamenhang.
Verbondmaking , yr. conclusion d'un traite, etc.
Verbondsbeker, m. coupe de l'aliiance, f.
Verbond,boek , o. livre de l'alliance.
Verbondsbreuk , Vet bontisbreking, yr. fillPiNa.
re, infraction d'un traite, etc.
Verbondsbrief,
verbondsfchrift akte, act*
d'alliance.
Verbondfchenderi zie Verbondabreker.
Veiu.
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Verbranding, yr. combustion. — tot asch , (bij
Verbondseed , m. serment federatif.
de fcheik.) incineration, ustion. Algemiene
Verbonds-God, m. Dieu de Palliance.
Verbondskist, y r. arclie &alliance.
— eener clad , ook der ganfche wereld , conflagration. Her zout door middel van — uic
Verbondsmaal, o. nachtmaal (131j de R. K.)
een ligchaam hales , tirer le sel d'une subhoogtijd , sainte scene; communion, f.
stance par la vole d'ustion. — eener plant
Verbondsoffer,, o. saint sacrifice, sacrifice
tot asch, Pincineration d'une plante.
(bij de IL K.) la messe.
d'alliance,
Verbondstafel, yr. nachtmaalsrafel , salute table. Verbrasfen , b. w. ( ik verbraste , heb verbract ,) verkwisten 5 doorbrengen 2 dissiper,,
Verbondswet , vr. loi de l'alliance.
depenser, prodiguer.
Verbood, ouv, verl. tijd van Verbieden.
Verbrasfing, yr. verkwisting, doorbrenging,
Verboog, — — — — Verbuigen.
dissipation.
Verboorden, b. w. (ik verboordde , heb verboord,) op meow boorden , reborder. Een Verbreeden , b. w. (ik verbreed, heb verfchip — mettre un nouveau bord a unvaisbreed , ) breeder maken , elargir, rendre plus
seau, oft bdtiment.
large, etc. Eenen weg —, breeder makes,
elargir un dismiss. De weg worth op die
Verborgen, b. n. cache, e, secret, ête, occulplaats breeder , le chemin s'llargit 4 cet.
se, latent , e.
, geheimzinnig, mysterieux ,
se. — onbekend onecht , apocryphe.
endroit.
duister, teoebreux, se. —,
k, clan. Verbreeding, yr. elargiscement,
destin , e, furtif, lye. Een — leven leiden, Verbreekbaar, b. n.fragile , qui peut se rompre.
mener une vie caches. Verborgene oorzaak, Verbreektter,, vr. cells qui rompt, etc. zie
Verbondbreekfler.
ziekte , cause, maladie occulte. Een
ge.
brek , (van paarden ,) un vice latent. De Verbreiden , b. w. (ik verbreidde, heb ver-e bezwaarnisfen , fervituten van een huis ,
breid ,) al verder en verder uitarekken , be•
kend 5 ruchtbaar maken , verfpreiden, divulles servitudes latentes. De verborgene , gehefinzinnige woorden der Heilige Schrift ,
goer, publier, rendre public, repandre ,
propager. Len uur nadat dit nieuws was
les paroles mysterieuses de Pecriture sainte.
handel, flutichandel , contrebande,f.comaangekomen , werd het overal verbreid,
melee prohibe. — hoek, fluikhoeit, recoin,
ruchtbaar gemaakt, une house ores que
—, bijw. In het —e , en secret, en canouvelle fut arrivee, elle fut divulguee par
tout. Het licht verbreidt zich in eene reg.
chette, a la derobee; mysterieusement, etc.
Verborgenheid , vr. geheim, secret , (bij godto lajn , la lumiere se propage en ligne drone.
geleerden , ) mptere, tn. De — der Brie- Verbreider, m. divulgateur.
Verbreiding , yr. rucatbaarmaking, diyulgation
eenheid, le mystete de la trinite.
publication.
Verborgenlijk; zie Verborgen , bijw.
Verbouwen , b. w. (ik verbouwde, heb yen. Verbreidtter,, yr. divulgatrice.
bouwd ,) antlers bouwen, rebatir. —, door Verbrekelijk, b. n. zie Verbreekbaar.
bouwen verdoen , employer ou depenser en Verbreken , b. w. (ik verbrak , heb verbroken ,) ganfchelijk , geheel , breken , briser,
beitiments , en batisses, (bij landb.) voortbrengen, cultiver.
Gasser, rompre, mettre en pieces. —, over.
Verbouwereren , b. w. (ik verbouwereerde ,
treden , fchenden , violer, enfreindre, trans.
gresser. De vijand heeft de voorwaarden
heb verbouwereerd ,) onthutfen , van zijn
fink brengen , ontftellen, rendre confus,
van het verbond verbroken , Pennemi a enemouvoir , troubler; fam. ahurer.
freint les conditions du traits. Ik zal nooit
Verbouwing, yr. action de rebdtir; reconhet verbond —, dat ik met u gemaakt
striation.
heb, (bijbelsch) je n'enfreindrai jamas*:
Verbrabbelen, b. w. (ik verbrabbelde , heb
l'alliance que Pal traitie avec vows. De
violer les lois. Eene wet —,
wetten
verbrabbeld ,) verwarren, brouiller; confondre.
bezoedelen, bemorfen, barboutller.
vernietigen, herroepen, revoquer one loi.
Verbraden, b. w. (rk verbried , heb verbraden ,)
Eenen eed
, violer un serment. Eenen
rdtir trop, bra ler (un
uiterften wil
o. w.
krachteloos maken , aisnuler un testament.
(ik verbred , ben verbraden , ) se consumer
par la friture.
Verbrekend , b. n. krachteloos makend , aro.
gatoire.
Verbragt, onv. verl. tijd en verl. dw. van
Verbrengen.
Verbreking, vr. rupture; zie Breking , Breuk ;
Verbrak, onv. verl. tijd van Verbreken.
fig. —, fchending , overtreding, violation,
Verbrandbaar, b. n. combustible. —, brandinfraction, transgression, contravention, debare flof, matiere combustible.
rogation, etc.
Verbranden , b. w. ( ik verbrandde , heb ver- Verbrengen , b. w. ( ik verbragt , heb verbragt, )
brand, door vuur verteren , braler, consuvervoeren, porter ailleurs, transporter.
suer par le feu , reduire en cendres. Het huis Verbried, onv. vet). t. van Verbraden.
is verbrand met al het huisraad, la maison Verbrieven, (verouderd) door middel van brieest bralie, consumes par le feu, 'Waite en
yen doers weten.
cendres , avec tons les meubles. Van de Verbrijzelaaar,, m. briseur.
zon —, haler. Algemeen
conflagrer. Verbrijze i en, b. w. (ik verbrijzelde, hub verVleesch in het braden
aanbranden , habrijzeld,)breken, verbreken, tot gruis vermorfelen , briser, rompre, fracasscr, froisvir. Zijne vingers —; fig. s'echauder. De
handen door netels —, se piquer les mains
ser. Hij verbrijzelde de koperen flang,
avec des orties; zie Branden ; Spr. w. Beter
brisa le serpent d'airain. De val heefc hem
hard geblazen dan den mond gebrand, it
het ganfche been verbrijzeld, la chate lui a
vaut tnieux de se vanter que de se battre.
froisse toute la jambe. Len fluk van eenen
, (met Zijn) havir ou se havir, se griller ,
bom verbrijzelde hem het been , un éclat d'une
se consumer par le feu, se braler. Het —
bombe lui fracassa la jambe. Peper —,
der lijken , la cremation. (*)
ilampen, coneasser du poivre. —(bij fcheik.)
Verbrandheid, yr. brinure.—, verzenging der
klein thriven, triturer,
boomen en planter door de koude of door den Verbrijzeling, yr. action de briser, etc. rapwind , brouissure.
ture • froissedent,m. trituration.
Vet=
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Verdachtheid, yr. verdacht, verclenking, drge
Verbrod, b. rip bedorven, gate, e; tnal fait,
wean, ssoupcon, m. suspicion, f. zie VerdeaVerbroddelen , of verbrodden, b. w. (ik verking.
broddede , heb verbrod) knoeijen,bederven ,
bousiller,t gater ; fam. cochonner, massacrer Verdagen , o. w. (ik verdaagde , heb verdaagd,) van vreugde opfprmgen, sauter,
ou estropier une piece d'ou yrage.
bons it de joie. —, b. w. dagvaarden ,
Verbrodder,, m, bousilleur.
ner,, assigner.
Verbrodding , yr. knoeiwerk , bousillage, tn.
Verdagvaamen , b. w. (ik verdagvaarde, heb
Verbrodfter, yr. bousilleuse.
verdagvaard) ajoutner, assigner; titer; zie
verbroederde,
heb
Verbroederen , b. w.
Dagvaarden.
verbroedera) tot broeder maken, in eene
broeder)ijke betrekking brengen ,fraterniser. Verdampen , o. w. (ik verdampte , ben en heb
verclampt ,) s'evaporer; s'exhalsr. Een vocht
Deze twee jongens leven als broeders met
op een klein y our laten
nitdampen,
elkander, ces deux garcons fraternisent enfaire s'evaporer une liqueur a feu lent. Dit
semble. Zich —, se fraterniser, contracter
vocht
is
geheel
verdampt,
in
damp
vervlotine convention de fraternite.
gen, cette liqueur s'est route exhaide.
Verbroedering, yr. confraternite. — in eene
geestelijke orde , affiliation. —, breeder- Verdamping, vr. uttdamping, evaporation.
Vet danfen , b. w. ( ilt verdanste , heb verdanst ,)
fchap, fraternite.
perdre ou depenser en dansant, a la danse.
Verbrueijen, b. w. (ik verbroeide, heb ver
Htj heeft zijn geld verdanst, it a defense
broeid,) door broeijen te veel verwarmen ,
son argent a la danse. Line gezondheid
gater par line trop grande chaleur ou a flit-cc
door danfen verliezen, perdre sa sante en
trechauder fort. —, (met Lin), se gdter
dansant.
par trop de chaleur,, etc. Verbroeid, verr,n
Verdartelen , b. w. (ik verdartelde, heb vet,
-hooi, du foin pourri.
darteld,) passer, perdre ( son temps) a fo.
Verbroken , veil. dw. van Ierbreken.
latrer, en badinant. —, darcel maken , ren.
Verbruid , b. n. Hecht,
, vilain, e.difdre petulant, e. — , (met Zijn)devenir trap
forme, mauvais, e. ; bij w. ; zeer, extremepetulant, e. on foldtte.
ment, fort. Het is — morfig op de ftraten,
it fait exttimement, fort, sale dans les rues; Verdarteling, y r. uttgelatenheid, petulance;
action de perdre (son temps) en foldtrant.
tusfchenw. diantre!
Verbruijen , b. w. (ik verbruide , heb verbruid , ) Verdedigbaar, , b. n. defendable; soutenable.
Deze post is niet — te houden, ce poste
bederven , gOter,, fare ichouer(une affaire).
n'est pas soutenable.
zich jets op den hats
Bet bij iemand
balen , niecontenter q. q. encourir sa dis- Veldechgen , b. w. ( ik verdedigde , heb verdedigd, ) ftaande houden, defendre ,soutenir.
grace. Hij verbruidt het bij alien, the met
Men kan die vesting goed —, on salt bien
hem te doen hebben, it mecontente tons ceux
defendre cette fortetesse. De grenadiers bequi ont affaire avec lui,
gonnen den aanval, en men gaf aan het
Verbruiken , b. w. (ik verbruikte , heb verganfche regiment bevel om hen te
bruikt,) consumer, consommer,, employer, etc.
,
(ftaande te houden, bij te fpringen), les
Verbrutking, vr. action de consumer, consomgrenadiers commence: ent Pattaque , et Pon
oration.
Verbuigbaar, verbrtigelijk , buigzaam, b. n.
donna otdre a tout le regiment de les Wen.
dte, soutenir.
heeft u goed verdedigd,
pliable, ployable; flexible. (In de fpraakk.)
sl vous a bien soutenu. Een voorftel — ,
declinable. Dit woord is —, ce mot est desoutenir une proposition. Ztch
clinable.
, zich regtvaardigen , se defendre, se justifier.
Verbuigen , b. w. (ik verboog, heb verbogen ,)
plier, ployer, flechir,, decliner. Verbutg dit Verciedigend, b. n. apologetique, apologique.
defenstf; ive. Een — verbond, tine alliance
woord, declinez ce mot.
defensive.
Verbuiging , yr. action de plier. (in de fpraakk.)
Verdechger,, m. verweerder, de'fenseur; apolodeclinaison.
giste. — ( bij regtsg.) defendeur. — eener
Verbuist , b. n. ziekelijk , van 's daags te voren
thefis of openbare twisting, soutenant; reste veel gedronken te hebben , incommode ,e,
pondant; fig. bouclier, chevalier.
pour avoir trop bu la veille.
Verbulderen , b. w. (ik verbulderde , heb ver- Verdediging, yr. verweerfchrift , defense, pro.
bulderd,) door bulderende woorden ter netection. — bij woorden of gefchrift, apolo.
gie. Schriftehjke — van betwiste posten in
derflaan ; moedeloos waken, decourager,,
eene rekening , soutinement, tn.; fig. che.
deconcerter q. q. par des paroles d'emportewent; fulminer contre q. q.
valier, bouclier, tn. Iemands — op zich
Verburgeren, b. en 0.
(ik verburgerde ,
semen, se faire le chevalier de q. q., fairs
heb en ben verburgerd,) civiliser, policer;
l'apologie de q. q.
donner de Purbanite; se civiliser; etre civi- Vercledigingmiddel , o. moyen de defense, m.
e.
Verdedigingsrede, vr. discours apologótique , m.
Verajferen, b. w. (ik vercijferde , heb vercij- Verdedigingsfchritt, o. ecrit apologetique.
employer, passer (tout son temps) a
ferd,)
tegeninbrenging, antwoordfchriften om de
calculer, el charter. Leh verrekenen , se
tegenfpraak van een geding te bevestigen,
(in de prakt.) salvation, f.
tnecompter, se stomper en calculant; faire
Verdediglier, vr. Celle qui defend, protectrice.
:me faute de calcul.
Verdaan, veil. dw. ‘an Ierdoen.
Verdeed, onv. veil. tijd van Verdoen.
Verdacht, verdachtig, b. n. suspect, e. soupcon- Verdeelbaar, b. n. divisible, partageable.
Verdeeld, b, n. partage, e, dime e. De
nable. ( 4 ) Hij worth wegens diefflal
it est suspect de vol. Eene —e plaats, un
flemmen zijn —, les avis tont partages. —,
lieu suspect. —,achterdoehtig,wantrouwig,
(in de wapenk. en kruidk.) parti, e. Hij
soupronneux , se. Hij wordt zeer —, daarvoert eenen gekroonden, goudkleurigen leeuw
— in een rood en zwart veld, it poste d'or,
van de maker, de oorzaak te zijn, it est
fortement soupconneux d'en etre Pauteur ;
au lion couronne ,parti de gueules et de sable.
Het klaverblad isi n drieda —, la feuille
lam. Wees hierop
denk er aau, pensez
trifle est Id-para.
cola; sojez prepare a cola,
Yu*
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Verdeeldheid, yr. oneenigheid, desunion, discorde, brouillerie. — of oneenigheid in eene familie flichten, name (de)
la division dans une famine, semer la discorde. Er is —, misvertland onder lien ontflaan , il est arrive une brouillerie entr'eux.
—, (in de kerkg.) schisme, m.
Verdeelen , b. w. (tk verdeelde , heb verdeeld , )
in (teeter. fcheiden , diviser,.partager
, , de?trembler. Het gebeel in vier deelen —,
diviser le tout en quatre parties. Men heeft
zijne bediening vertteeld, on a demembre sa
charge. Verdeelt deze appelen onder u,
partagez ces pommes entre vous.
deelen , distribuer, departir, r epartir , partager. Men heeft den buit aan de foinaten
verdeeld 5 uitgecieeld , on a distriba le butin
aux soldats. Hij heeft twee duizend gulden
nagelaten, om dezetve onder de armen to
it a • laisse deux mille florins pour les
departir aux pauvres. Men heeft de troepen
in verfcheidene kwartieren verdceld, on a
reparti les troupes en divers quartiers. Wetier —, repartsr, redikiser, subdiviser. In
kleine deelen of flukjes morceler. —,
oncenig maken, diviser, disunir, semer la
discorde; separer.
Verdeeler,
celui qui divise, partage, etc.
distributeur, repartiteur.
Verdeeling, vr, division; distribution; repartition, f. partage; demembrement ; lotissernent; dipartement , m. — van eenen barometer, partition d'un barométre. affcbeiding, fourchure. De — der vingers ,
la fourchure des doigts. — in drie deelen ,
tripartition. Inwendige — van een fchip,
int-Tang, emmenagement du vaisseau. —van
de fpanteu op de kiel, distribution des coues sur Ja quille. — van bet y olk, reparpl
titian des grins, amatelottement, m.
Verdek, o. van cen fchip, pont du vaisseau,
tillac, m. Achter—,(fclieepsw.)gailiardd'arriire. Half— , demi-pont , corps de garde, tn.
Half— achter, achtervinkenet, susain, m.
Hoogte van een , tusfaendek , couradoux,
tn. Een plat fchip zonder — , un batiment
ras. Klein — op de fluitfchepen , plegt voor
en achter in eene fioep , title, f. — of dekfel,
couverture, f.
Verdeksbalken, m. meerv. (fcheepsw.) barrots
baux du pont d'enhaut.
Verdekt , b. n. (fcheepsw.) ponte.
Verdelgen, b. w. (ik verdelgde, hen verdelgd,) met den grond gelijk maken, flech-'
ten, raser ; demolir. Een gebouw
raser un bdtsment. uitroeuen , extertnitier, extirper, ditruire, ruiner, deraciner.
De wolven zijn to dit land verdelgd, uitgeroeid , les loops sons extermines dansce pays.
Men moec het onkruid
Taut extirper
les rnauvaises herbes.
Verdelger, m. uitroeijer, extirpateur, exterminateur. IN was de — der ketterij it
etait l'exterminateur de Pheresie.
Verdelging ., yr. uitroeijing, extirpation ; exterminat ion, ruine, destruction.
Verdelgfier, yr. exterminatrice.
vernielfier destructrice.
Verdemoedigen, b. w. ik verdemoecligde,
beb verdemoedigd ,) humilier,, abaisser,2 etc. ;
zie Veroormoedigen.
Verdemoediging, yr. humiliation.
Verdenken, b. w. (ik verdenk, heb verdacht ,)
eertijds undenken, verzinnen, bedenken ; nu
met een kwaad vermoeden achtervolgen ;
een kwaad vermoeden op iemand, op lets
bebbena argwanen, wautrouwen, sotipion-
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vet. ; suspecter, tenir pour suspect, e, se
m efi er de. lemand wegens eene misdaad —,
soupconner q. q. d'un crime.
Verctenking, vr. argwaan, vermoeden, soup•
fon ,m. suspicion, defiance; fig. ombrage,
Verder, bcjw. en b. n. plus loin, plus avant,
plus elogne , plus avancó ,e , ulterieur, are;
ulterieurement. Ga met n'allez pas plus
loin. lk kan niet — voort , je ne peux plus.
Bekommer er u niet — um, ne vous mettez
plus en peine de cela. Alle verdere eitchen,
toutes les pretentious ulterieures. En zoo —
voort , en outre, et le reste, ainsi du reste,
etc. ; zie Ver. Het — e, het overige , le reste.
Verderf, 0. vernietiging van alien weittand,
volkomen bederf, ruine, perte, perdition,
; zie cok Bederf, Verwoesting, Vernieling , Verdoemenis , Dood. Die °tide] nerning
zal zijn zijn, (zal tot zijn ongeluk verfirekken ,) cette entreprise sera sa perte, sa
ruine. loopt in zip —, it court d sa
ruine. Op den weg des verderfs zijn, titre
dans le chemin, dans la vole de perdition;
fig. it; e sur le, au, bord du precipice, Hij
heeft hem van het
gered, tl l'a retire du
chemin de perdition.
Verderfelcjk, b. n. aan verderf onderhevig,
bederfbaar, corruptible, ruineux, se; pernicieux , se, verleidend, corrupteur,
trice. Zijn gezelfchap is — voor u sa societi est pernicieuse pour vous. Eene —e
zaak, vine claire ruineuse.
Verdtrfelijkheid, vr, bederfelijkheid, corruirtibilite.
Verderven, b. w. (ik verdorf, heb verdorven ,) verftoren, bederven, vernielen, uitroeij eu , detruire, ruiner, extirper, eaterminer, goiter, depraver, deteriorer. —,
o. w. (met Zip , ) se goiter, se corrompre.
Verdervenis, yr. corruption, depravation,perdition.
Verderver,, m. celui qui gate, destructeur.
Verderving. yr. corruption, destruction , devastation, ruine; zie Bederf.
Verdicht, b. n. yerzonnen , controuve, e,fictif, ive, feint, e, chimerique. —e gefchiedenis , vet haal , histoire feinte, f., roman,
conte, m. Odder eenen —en naam gefchreven anonyme.
Verdichten , b. w. (ik verdichtte heb verdicht,) verzinnen , uitdenken , controuver,
inventer; fig. forger. &nen leugen —,
forger un mensonge. Neinzen , feindre.
Verdichter, verzinner, inventeur; fig.forgeur. Het is een — van nieuwstudingen,
c'est un forgeur de nouvelles.
Verdichting, yr. verdichtfel, fiction, invention, feinte, fable, f. conte, m. Zedelijk
en leerzaam —, apologue, en.
Verdichtfelkunde, yr. rnythologie; fable.
Verdiend, b. n. merite , e. juste, gagne, e.
Hij heeft zijnen verdienden loon, si a
traite selon son mer ite.
Verdienen , b. w. (ik verdiende, hcb verdiend,)
dienende winnen , door zijnen arbeid, gagner. Zij verdient haar brood met fpinnen,
elle gagne son pain d filer. in het zweet zip;
aangezigts zijn brood —, gagner son pain a
la sueur tie son corps ; fig. tam. Men verdient aan dat werk naauwelij ks droog brood,
11 n'y a pas de l'eau d boire 4 cet ouvrage.
waardig zijn, aanfpraak op lets hebben,
metiter, etre digne de. Gij verdient gefiraft
to worden , wiji gij zut ongehoorzaam ge.
weest, vous meritez d'étre puni pour avoir
ete desobeissant. Hij heeft die behandeling
niet verdiend, id X 'a pit mertt4 ef traits?.
Hhhhs
mot.

lege
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tnent. Hij heeft dit aan u verdiend , it Pa Verdikbaarheid , yr. condensabilite.
merite de vous; fig. fain. Doze rok verdient Verdikken , b. w. (ik verdikte, heb verdikt ,)
eenen anderen cot habit en demandeun mare.
epaissir,, epaissir,, condenser. De dampen
de lucht, les vapeurs epaissent Pair. De
Hij verdient den . dood, il est digne de moo t;
faire cuire
firoop laten koken om hoar te
zie Waardig zijn.
le sirop pour le repaissir. IIet bloed —
Verdienite , yr. al wat iemand zich door dienBet zout
(in
de
geneesk.)
incrasser
le
sang.
flen verwerft , gain, profit,
Hunne ver, lomboyer le sei. —, (met Zinn) s'epaisdienflen zun des winters gering, en hiver ils
sir; grosser. Het vleeschnat wordt dik door
gagnent peu; ils font pen de gain. Wtj heb
het koken, le bouillon s'epaossit en cuiben de —n gecieeld , nous avons partage les
sant. Hij wordt dikker, sa taille s'epaissit.
profits; zie Winst. —, bedrijven of hoedaDoor de hitte zijn de druiven dikker genigheden, waardoor men zich iets goeds of
worden, gezwollen, les chaleurs ant fait
kwaads waardig maakt , merite, m. Het is
grossir les raisins.
een man van —, c'est un homme de merite.
Deze daad heeft in mijne oogen groote —, Verdikkend , b. n. incrassant, e., (in de ge.
neesk,) ftycnotique.
cette action est d'un gr and merite a mes yeux.
Gij zult volgens uwe — beloond worden, Verdikking, yr. epaississement, no. — van
bloed , vochten , incrassation. — (in de
vous serez recompense suiyant, salon, vos
fcheik.) syncrese. —der luck , condensation.
tnerites. De —n van het lijden van Jezus
—, flolling, concretion, — eener zuil,
Christus, les merites de la passion de Jesus
renflement, no. Werktuig om de — der
Christ. De orde van —, Pordre de merite.
lucht te meten , (in de nat. k.) elateroVerdtenftelijk, b. n. en bijw. van verdienfte;
metre.
van perfonen, vol verdienflen , qui a du meVerding, yr. verdrag, accord, tn. convention.
rite; meritant, 0. Zijn broeder is een
man , son frere est un homme de merite. Zich Veraobbelen , b. w. ( ik verdobbelde , heb verdobbeld,) met dobbelen verltezen, perdre
meriter
biers
de
- bid het vaderland maken ,
au jeu de des. lets — wie het zal hebben ,
la patrie. — van zaken, sets goeds verdieloner aux des, feter le di qui l'anra.
nende, meritoire, digne de recompense. Eene
Om
onze
Verdoemd
, b. n. dawn', e. — , tusfchenw., bijw.
daad, une action meritoire.
diable! diantre! morbleu! diablement; zie
goede werken — te maken, pour rendre nos
Verdoemelijk, Vervloekt. De verdoemden,
honnes oeuvres mdritoires; bijw. meritoirede verworpenen, les damn's, les reprouyes.
mono, dignement.
Verdienflehjkheid, yr. qualite par la quell' une Verdoemelijk, b. n. damnable, condemnable.
—e grondfiellingen , des maximes damnables ;
chose est meritoire, merite.
bijw. damnablement , etc.
Verdiepen , b. w. (ik verdiepte , hob verdiept , )
dieper maken, approfondir, creuser plus Vercloemen , b. w. (ik verdoemde , heb verdoemd) damner. —, tot ftraf verwijzen,
avant, rendre plus profond, e.: zie Uitdiecondamner; zie Veroordeelen.
s'enfoncer dans.
pen; fig. Zich in iets
Hij verdiept zich in het fpel, it s'enfonce Verdoemenis, yr. verdoeming , damnation,
dam, m. De firaf der —, la peine du
dan; le fen. Zich diep in het bosch begedam; zit Verwerping in dezen zin. De
yen , s'enfoncer dans le bois. Hij verdiept
eeuwige
—, /a damnation eternelle.
zich meer en moor in fchulden , hij fleekt
zich hoe langer hoe meer in fchulden , it Verdoemer, celui qui damne, qui condamne;
jugs.
s'endette de plus en plus. Hij is geheel in
gedachten verdiept, il est entierement ab- Verdoen, b. w. (1k verdeed , heb verdaan ,)
wegdoen , te niet doen, o n halo brengen ,
sorb' clans la meditation, etc.
se d, faire, se toter ; aneantir, faire mouth..
Verdieping, y r. nitclieping, approfondissement ,
— , verkwisten , doorbrengen , dissiper,
on. — in eenen moor, (in de bouwk.) ionprodigtter,
consommer,, gaspiller, etc. —
elite
reeks
van
vertrekken
,
oncement.
fdie gezamenlijk op eene gelijke hoogte boven
herdoen , refaire, faire une second' foil ou
autrement. Zoo het to — ware , zoude ik
de benedenfle reeks van vertrekken van een
het nog eons doen , si c'etait 4i refaire , le
huis gevonden worden , etage , m. Dit huis
le ferais encore.
heeft vier —en', cette maison a quatre etail tient, 'Verdoener,, m. verkwister,, de'pensier, dissipages. Hij woont op de tweeds
tour; prodigue.
11 occupe le second etage, il loge au second
stage. De onderfte —, gelijks vioers, rez- Verdoenlejk , b. n. depensier,, ere, prodigue.
de chaussee. In de onderfle of benedenfle — Verdoenlukheid , y r. verkwisting, dissipation;
prodigaiite.
wonen, loger au rez de-chaussee. De bovenfle —, le limit du logis, de la maison. Verdoffen , o. w. (ik verdofte, ben verdoft,)
doffer worden , devenir plus sourd , perdi-e
Vier kamers naast elkander op eene en dezelfde son intensite.
de —, quatre chambres de plein pied. Kleine
boven al de andere (in de bouwk.) atti- Verdoffing, yr. action de devenir plus sourd ,e.
— van de ftem , azaphie.
, hoogte van een vertrek , espace
qua, vs.
entre le plancher d'en bas et celui d'en-haut. Verdolen, o. w (ik verdoolde , ben verdoold,)
door doling aan zijne beflemming onttogen
Een vertrek dat hoog van — is, on apparworden, s'egarer, ( se) fourvoyer, errer;
tement dont le plafond est bien haut; fig.
se detourner du dtoit chemin. the wegwij-lam. van een' mensch met weinig doorzigt
zer heeft ons verdoold, cloendolen, ce gut%
a pen
zegt men: hij heeft eene lage
de nous a fourvoyes.
d'esprit.
Verduen, b. w. (ik verdijde , heb verdijd) Verdoling, yr. egarement, fourvoyement, M.
erreur.
juror de ne pas faire q. ch.
Verdierlijking, y r. verandering der plantflof- Verdommelen , b. w. (ik verdommelde , heb
verdommeld .) vermommen , diguiser,, rendre
fen in dierlijke beflanddeelen , animalisation.
meconnaissable , cacher.
verdierlijkte , heb verVerdierlijken , b. w.
dierlijkt) zoo dom maken als sea beest, Verdompen, b. w. (ik verdompte, heb vet,
dompt) uitblusfchen, eteindre, etouffer.
rutir .
ab
celui qui obscurcit.
Verdoniteraar,
:Verdikbaar, b. n. condensable.
Ver.
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Verdonkeren , b. w. (1k verdonkerde , heb ver•
donkerd) donker maken , verduis-eren, obscurcir ; offusquer. De nacht verdonkert alie
voorwerpen , la nuit obscurcit tour les objets.
De wolken — de zon , les nudes offusquent
le soleil ; zie Verduisteren. onzgtbaar
maken, wegmoffelen, soustraire, rentite
Hij heeft de effecren van de erfenis verdonserd , weggemoffeld , ontvreemd ,
it a soustrait les effits de la succession. —,
(met Zu n) s'obscut dlr. De lucht verdonkerc ,
Pair s'obscurcit.
Verdonkering, vr. obscurcissement,Verdoofd, b. n. engourdi, e., terni, e.
Verdoold, b. n. egate , e. Len —, verciwaald- kind, un enfant egate.
Verdooldheid, yr. egarement ,
Verdooren, o. w. (ik verdoorde, ben verdoord,) zot, dwaas worden, devenir fou,
folio , stupide.
Verdooven , b. en o. w. (ik verdoofde, heb en
ben verdoofd) doof maken , assourdir , renda sourd, e , itourdir. Gij verdoofc mij,
maakt mij doof door uw gebabbel, vous m'dtourdissez avec votre caquet. verftijven ,
veritrammen, gevoelloos maken, engourdtr.
De krampvisch verdooft, veritramt degenen
die hem aanroert , la torpille engourdit la
main de celui qui la touche.
het hoofd
doen omioopen, bedwelmen , abasourdit.
verkleumen, stukefier. Een verdoofd
lid, un rnembre stupefies —, den glans benemen, tiof maken, ternir. De adem vet-dooft , maakt een fpiegelglas dof, Phaleine
ternit une glace. —, zUnen glans verliezen ,
se ternir. Deze kleuren verliezen ligtelijk
den glans, ces couleurs se ternissent alsement.
Zie ook Verduisteren.
Verdooving, yr. etourdissement, engourdissewent, tn. stupefaction, dofheid, beflagenheid, tesnissure. Schielijke — van een
lid des ligchaams, cataplexie.
Verdord , b, n. sec , siche, desseche , e. aride.
geweldig groot, flerk, treffend, fort
grand ,e ; terrible, epouvantable; bijw. terriblement , tusfchenw. diantre ! peste !
Verdorclheid, vr, sechet esse , aridite.
Verdorren , o. w. ( ik verdorde ben verdord )
dor worden, secher, se dessecher, devenir
sec on aride.
Verdorring , y r. dessechement, tn.— van eenen
vinger, digitie.
Verdorf, onv. verl. tijd van Verderven.
e. corrom.
Verdorven , b. n. bedorven,
pu, e., deprave, e.
Verdorvenheid, yr. bederving, corruption; de
privation.
Verdosfen, b. w. (ik verdoste, heb verdost,)
se pater d'un habillement neuf; equiper de
nouveau, mettre pour la premiere foes.
Verdouwelijk, verduwelijk, b. n. verteerbaar
facile ti digefer; digestible.
Verdouwen , b. w. (ik verdouwde, heb verdouwd , ) van fpuzen, verteren, digerer.
verdragen, (widen, supporter.
Verdouwing, vr. verteiing, digestion, coction
de l'estomac. Slechte — of fpusvertering,
dyspepsie.
Verdraagbaar, b. n. supportable; tolerable.
Verdraagzaam , b. n. geduldig, langmoedig,
patient, e., endurant, e. , accommodant,
e., sociable; — (in de godsdienst) tolerant,
e. Hij is iemand die niet — is , die niet veel
kan verdragen , it n'est pas en homme endurant.
Verdraagzaamheid, Vt. patience, homeur andiron:6; tolerance.

z29,
Verdraagzaamlijk, bijw. patiemment; twee
tolerance.
Verdraaid, b. n. tordu, e., contourne, e. cmmeld , e; zie Verdraaijen.
Verdraaijen, b. w. (ik verdraaicle, heb verdraaid ,) krom buigen , draaijende onbruikbaar
maken; alt; Een Plot fausser une ser.
rare. Eenen fleutel —, fausser ou forcer tine
clef, De oogen —, router les yeux dans la
Zich den voet verilruiken, se detorch e le pied; se donner une entorse au pied.
Den arm —, tordre le bras ; fig. Den zit'
van den tekst, van eene plaats toldre,
torturer , pervertir, etc. le sens d'un texte,
d'un passage; y donner une fausse intetpretation. Het regt
interpreter mil la loi.
—, (met Ztjn.)
Verdraaijing , yr. verrekking, verwringing,
entorse, detorse, contorsion, distorsion. De
— van den mond, la distorsion de la bouche ;
— der oogen, roulement des yeux; van
een Plot enz. action de fausser ou de forcer
cue serrure. fig. — van remands woorden,
fausse interpretation.
Verdrag, 0. accord, accommodement, contrat,
pacte, traite , on. paction, f. (verouderd,)
Tot een — komen, venir a un accommodernent. Met iemand een —maken, contracter,
faire en contrat avec q. q. Een Timken
tusfchen perfonen van eene en dezelfde farnilie , faire un pacte entre les personnes d'une
tneme families Vredes
ttaite de paix.
Ons houdt in , brengt mede, notre contrat porte. — (inzonderheid) tusfchen een
wereldlijk opperhoofd en den pans, ten aanzien der kerkelijke taken. , overeeakomst,
vriendelijke of minneluke fchikking, composition, transaction ; chevissance , f. Eene
plaats met — innernen, prendre une place
par composition. — met eigenhandige onderteekening ( zonder notaris ) transaction sous
seing prase. wegens de overgave eener
Clad of vesting, capitulation. Het maken
van een —, passation, f. Zij hebben een
huwelijks— aangegaan, gepas.,eerd, onderteekend , ils ont fait une passation de contrat, bijw. Bij
conventionnelletnent, 4
composition ; par accord.
Verdrageluk , b. n. supportable; tolerable.
Verdragen, b. w. (ik verdroeg, heb verdra,
gen ,) van de eene plaats naar de andere
dragen, transporter, porter ailleurs. De kat
heeft hare jongen verdragen, le chat a ports
ailleurs ses petits. —, dulden, met geduld
ondergaan souffiir, endurer, supporter, tolerer. Waarom verdraagt gij , duldt gij ,dat
men u beleedigt, pourquoi souffrez vous qu'on
vous insulte. Alen moet de gebreken ztjeer
vrienden faut fairer les defauts de
ses amis. Ik kan de beleedigingen niet —,
je ne saurai, endurer les injures. Zijne
maag kan die fpijs niet —, son estomac ne
pent suppotter ou digdrer cette viande. Elkander met kunnen ( flecht met elkander
omgaan ,) ne pouvoir,
se supporter , ne pouvoir
s'accorder, etc. Die menfchen zullen zich
nimmer met elkander
kerftaan vereenigen, ces gens ne pourront famais se conether, syvzpathiser. leinands flechte luim
essayer la mauvaise hutneur tie q. q. Zich
underling
(zich door eenig verdrag met
elkander bevredigen, se concilier.
Verdraging, yr. action de transpot ter; de supporter, de tolerer, etc., tolerance , con,.
descendance.
Verdragmakend, b. n. contractant, e.
Verdraven o. w. (ik verdraafde a heb very'
draafc1,)
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draafd ,) donner q. ch. pour prix dans une
course de chevaux. Er wordt eene gouden
sweep verdraaft , on donne un fouet d'or
celui qui rapporte le prix 4 la course des
chevaux.
Verdraving , vr. gain du prix dans une course, m.
Verdreveling , in. en y r. personne bannie ors
exilee; un banni, tine bannie; un exile ,une
exilee.
Verdreef, onv, verl. t. van Verdrijven.
Verdriedubbeling, yr. dente verhooging der
fchattiug , triplement, m.
Verdriet , o. hartzeer , chagrin, deplaisir,ennui, depit, accablernent, créve-coeur, etc.
tn. ?eine, douleur, f. etc.; zie Hartzeer,,
1VItsnoegen , Zijn zoon heefc hem
nowt gele g enheid tot — of misnoegen gegeven, son fils ne lui a jarnais donne aucun
sujet de deplaisir. Gij hebt het gedaan om mij
verdriet te ‘eroorzaken , vous l'avez fait pour
tne faire depit. Gt.; hebt mtj veel — aangcdaan , vous m'avez cause biers de la peine.
1k heb het met —, tegenzin , gedaan, je
Pai fait a contre-coeur.
Verdrtetetijk , verdrietig, b. n. chagrin, e.,
chagrinant , e., ennuyeux, se flicheux, se,
ebutant , e. , ennuyant, e. , de mauvaise
humeur, etc. Het is eene refit —e zaak,
wanneer men wachten moet , c'est une chose
f ort ennuyante quo d'attendre. Niets is ver■drietiger,, rien de plus feicheux. Een —
werk, en travail rebutant; une affaire fdcheuse, bijw. ennuyeusement , avec chagrin; d'une maniere chagrinante.
Verdriete ij k heid , yr. chagrin ,deplaisir , etc.;
zie Verdriet.
Verdrieten, onperf. werkw. (het verdroot,
heeft verdroten ,) met hartzeer beztelen,
kwellen , ennuyer, chagriner; faire de la
peine; causer du chagrin etc. Het verdroot
mij dat ik n met zag , • il m'ennuyait de ne
vous voir point. Het verdriet mij dat ik niet
kan, zoo als ik wil , Pal du chagrin, je
suis Pelle, de ne pouvoir comme fe vondraft.
n. ; zie Verdrietelijk.
Verdrietig,
Verdrijfiler,, yr. cello qui chasse.
Verdi-liver, m. celui qui chasse.
Verdrijven, b. w. (ik verdreef, heb verdreven, uitdruven, wegjagen , chaster, expulser, debusquer,, Mager, etranger, dissiper
etc. Een gerchikt middel, om de kwade
vochten uit het ligchaam te un remede
propre a expulser les mauvaises humeurs du
corps. Een verdrijvend , verdeelend geneesmiddel, un remede discussif: Men heeft hem
(uit zijnen post) verdreven , on Pa de bucque.
Hij is nit het huis verdreven , weggejaagd ,
il est chaste de la maison. Men heefc den
vijand met het kanonvuur verdreven , verjaagd , on a &loge Pennemi el coups de canon.
De kat heeft tie duiven nit het duivenhok
verdreven, verjaagd, le chat a &range les
pigeons du colombier. De zon verdrijtt den
mist, le soleil dissipe le brouillard. lemand
tilt het bezit van sets zetten , deposer
q, q. de q. ch. Hij heeft de koorts verdreven ,
it achasse la fievre. De kina is een koortsverdrijvend middel , le quinquina est un febrifuge. Den tijd — passer, tuer le temps.
Het lezen verdrki ft den onlust , la lecture desennuye. De verkoudenheid desenrhutner. Door veel water drinken heb ik mijne
fehorheid verdreven, is dezelve overgegaan,
je me suis desenroue 4 force de boire de l'eau.
sin onguent
Zcile zalf oils eon gezwel te
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pour elesen.fler. De kleuren
(bij fchilders) noyer lee couleurs.
Verdruving, y r. action de chaster, etc. ; expulsion; — uit eene voordeelige plaats, tilt
een ambt , debusquement , m.
Verdringen, b. w. (ik verdrong , heb verdron) nit zijne plaats drtngen, deplacer en
poussant; depossecier; pewter, presser.
Verdrinken, b. w. (ik verdronk, heb verdronken ,) drinkende doorbrengen , passer
boire. Zij hebben den avond verdronken,
at drinkende doorgebragt, ils out passé la
soirée a boire. — drinkende verkwis:en ,
depenser a boire. Het verdriet
, dissiper
le chagrin en buvant. verzuipen , noyer.
Hij heeft zijnen hond verdronken , il a noye
son chien Een verdronken man , un homme
noye. fltj heeft zijn vertland verdronken,
verzopen , it y noye sa raison clans le via,
etc. Zich verdrinken, (in het water fmoren ,) to noyer. Hij heefc ztch in eenen
put verdronken-, it s'est noye dans une puits.
Hij is ender bet baden verdronken, it s'est
noye en baignant. Verdronken, overitroomd
land, terre inondee.
Verdi-inking, y r. action de (se) noyer. — van
verdachte perfonen ,) in de Franfche omwenteltng , ) noyades, f. pl.'
Verdroeg, onv. verl. tied van Verdragen.
Verdrong, — — — Verdringen.
Verdronk, — — — — Verdrinken.
Verdroogen, b. w. (ik verdroogde, heb vertarir,
droogd , ) tutdroogen , dessicher
o. w. se dessecher.
Verdrooging, vr. uitdrooging, dessechement ,
tarissement. m. —, (in de fcheik.) opdrooging , dessication.
Verdroomen, b. w. (ik verdroornde, heb verdroomd,) passer le temps el sever.
verl. t. van Verdrieten.
Verdroot ,
Verdrukken b. w. (ik verdrukte heb verdrukt ,) onderdrukken , opprimer, accabler,,
vexer, (bij boekv. enz.) anders drukken,
herctrukken , reimprimer. Drukkende verbruiken , employer a Pimpression, consommer
par P impression.
Verdrukker, m. onderdrukker, knevelaar, oppresseur, exacteur.
Verdrukking, y r. onderdrukking, afperfing,
knevelarij , oppression, exaction. —, herdrukkwg , reimpression.
Verdrukt , b. n. opprime. De ver- of onderdrukten , les opprimes.
Verdruktheid ; zie Bedruktheid.
Verdruppelen , b. w. (ik verclruppelde , heb
verciruppeld , ) verdruipen , s'icouler par
gouttes.
Vutdubbelen , b. w. (ik verdubbelde, heb verclubbeld,) dubbel maken , doubler, redoubier. Het getal —, doubler le nombre. Zijne
fchreden fchielijker igaan , doubler ses
pas. Hij verdubbelde zijne gebeden, il redoubla ses prieres. ook onbepaaldelijk
vergrooten, vermeerderen , veriterken, redoubler, augmenter. Deze brief heeft hare
droefheid verdubbeld , vermeerderd, cette
lettre a redouble son affliction. Btj deze
worn, werd verwoorden verdubbelde
groot , word heviger, sa colere redoubla
ces paroles. Een fchip , eeue tweede koperen huid om hetzelve leggen, doubler an
vaisseau de cuivre.
n. driplicatif, ive.
Verdubbelend ,
Verdubbeling, yr. doublement, redoublement,
tn. (in de meetk. en rekenk.) duplication.
—, in de ontleedk.) duplicature. De -- van
het buikvlies, la duplicature du peritoine.
Ver.
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Verduffen, (ik veidufte , ben verdunt,)
verftikken , s'etouffer, s'evaporer,, s'Irebeter.
—, verwelken , se faner, se "Writ-.
Verduidelijken, b. w. (ik verduidelijkte, heb
verduidelukt , ) verklaren , err, expliquer, rendre stair, e. Verduidehjk mij deze
plaats , eclaircissez-moi ce passage; zie Verkiaren
Verdwdelijking , yr. verklaring , explication,
eclaircissement , m.
Verduisteren , b. w. ( ik verduisterde , heb
verdwsterd ,) duster maken , verdonkeren ,
obscurcir,, rendre obscur,, effasquer. De
aarde verduistert de maan gedurende eene
maansverdwstering , la terse obscurcit lc,
lune, pendant l'eclipse lunaire. De wolken — de zoo , lee nuees offitsquent le soleil ; fig. Iemands verfiand , offusquer
l'esprit de q. q. o. w. (met Zijn ) s'obscurcir,, s'offusquer. — (van hemelfche ligchamen , ) s'eclipser. heimeluk behendig ,
nic den weg nemen , soustraire, cacher, retenir.
Verduistering , vr. obscurcissement, tn. — van
hemeltigchamen , eclipse. Zons— , eclipse de
soleil. — eerier tier , occultation,
Verduitfchen , b. w. (ik verduitschte heb
verduitscht ,) in het Duitsch , in het Hoogduitsch overbrengen , expliquer ou traduire
en Hollandais, en Allemand. Dtt nittrekfel
behoeft men met te
cet extrait ne demande point de traduction.
Verduitfcher,, vr. vertaler,, traducteur.
Verduitfching , yr. vertaling, traduction.
Verduiveld , b. n. duivelsch, helfch , verfoeijeluk , atichuweluk , diabolique, endiable.
Die jongen heeft eene —e imnorst, ce garcon a un caractete diabolique. Een —
wijf, une endiablie , une diablesse , etc. bijw.
diabolrquement, diablement. Zij is — leeluk ,
elle est diablement laide. — tusfchenw.
diantre ! el:able! nzarbleu! peste!
Verdwdig , b. n. patient, e. endurant, e.; zie
Geduldig.
Verdunnen, h. w. (ik verdunde , heb verdund ,)
dunner maken , rendre plus menu, e., plus
mince; amincir; amenuiser; elegir; —,
ontbinden , delayer. Men moet de klenren
(in de
faut delayer les couleurs.
geneesk. ) attenuer. —, van fucker of {troop
fprekende , decuire.
hour , steers, fpitfen
dimargrir. — (in de natnurk. ) rare'fier. De
hitte verdunt de lucht , la chaleur rare fie
Pair. Her blued —, subtiliser le sang.
Verdunnend , b. n. layant , e; attenuatif, ive ;
varefacttr, ive. Bloed — attenuant, e. De
fcherpheid , zuurheid — epicerastique. Een
un (remede)attenuant , delayant ,
rare/acts:.
Verdunning , yr. action d'amincir , attenuation,
amenuif. —, het dunner maken, affchaving,
sement , amincissement , m. behonwing van
bout, (teen, demaigrissement, m. De -- van
lucht, la rat e faction —, menging met water
of andere vloeibare floffen , delayement, m.
(bij fcheik.) door werking cies vuurs , ook
der vochten , subtilisation. —, der papierpap , (bij papierm.) a.fileurage, m.
Verduren, b. w. ( ik verduurde , heb verduurd,)
doorftaan , dulden , nitharcien , soufrrir, endarer, supporter, resister, Hu heefc deze
mishandeling verclutird , zonder zich te beklagen , it a endure ces enauvais traitements
sans se plaindre. Hij verduurt alle vermoeijenisfen , it resisted toutes les fatigues.
Eene beleediging —, boire un affront. —,
in duurzaamheid evenaren, uitduren, darer.
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Verdnring, yr. action d'endurer de supper&
ter, etc.
Verclutten , b. w. (ik verduttede, heb verdut ,)
ligt flapende , duttende doorbrengen , passer
(son temps) a sommeiller, o. w. (met Zijn)
clomp worden , maken dom maken , hebeter;
rabétir.
Verduwelijk , enz. ; zie Verdouwelijk, enz.
Ve)dwaald , b. n. erre , .e.; zie Verdwalen.
Een — fchaap , une brebis egaree.
Verdwaasd , b. n.fou , (fol) folle; tn. insense, e.
Verd waasdheid , vr. folie.
Verdwalen , o. w. (ik verdwaalde , ben ver•
dwaald) verdolen , errer,, s'egat er ; se detour•
ner du droit chemin; se fourvoyer; fig. se
devoyer, se desorienter.
Verdwaling , vr. doling, egarement ; fourvoyement, m.
Verdwazen , b. w. (ik verdwaasde , heb verdwaasd ) dwaas maken , rendre fou, folle ors
insence , e. — (met Zijn ) dwaas worden , devenir fou, folle ou insense, e.; perdre l'esprit.
Verdween , oust. veil. t. van Verdwijnen.
Verdwijnen , o. w. ( ik verdween , ben verdwenen) onzigtbaar worden , disparaltre; 4 s'dcltpser. Doers —, dissiper ; fait e disparaltre. Na dat de engel met hem bad gefproken , verdween htj , range disparut apres
lui avoir parle. Hij is ,uit het oog verdwe.
v
non , it se diroba 4 lavue.
Milne hoop is
verdwenen , mon espoir s'est evanoui. De
breuken doen — , ( in de rekenk.) door ze
onder eenen noemer te brengen , faire eva.
nouir les fractions. Eene onbekende doen
faire evanonir une inconnue.
Verdwijning , yr. disparition. — (in de
, ) — van breuken van eene onbekende
grootheid , evanouissement des fractions, tn.
Veredelen , b. w. (ik vereclelde , heb veredeld ,)
odder maken , ennoblir. Het lezen van goede
boeken veredelt , verfraait , bet verftand, la
lecture de bons livres ennoblit Pesprit.
tot den adelftand verheffen ; zie Veradellijken.
Veredeling , yr. verheffing tot den adelftand,
ennoblissement , anoblissement, m.
Vereelt , b. n. calleux, se; fig. hard, verhard,
dur, e, endurci, e.
Vereelten , b. w. (ik vi ereeltte , heb vereelt ,)
eeltig maken , couvrtr de callosite , de calus ;
fig. ongevoelig maken , verharden , rendre
dur, e, ou insensible. —, o. w. (met Zijn) hard
worden , devenir calleux , se ; fig. s'endurcir.
Vereelthetd, vr. callorite.
Vereelting , vr. callosite, f. durillon,
Vereenigen , b. w. ( ik vcreenigde , heb vereenigd ,) vereenen , tot een maken, verbinden ; zamenvoegen , unir, reunir, fotindre;
allier; associer; englober; assortir, etc.
Door 't huwelijk —, conjoindre; marier;
unir pas les liens du mariage. Het nuttige
met het aangename —, joindre futile a Pais
greable. Twee ambten met elkander —,
unir deux charges. De liefde heeft hunne
barren vereenigd , Pamour a assorti leurscoeurs. Hij heeft verfcheidene ftukken lands
met zijne goederen vereenigd , it a englobi
plusieurs terres dans les siennes. Oneenig
gewordene perfonen weder —, rapprocher
des personnes brouillees; (bij fcheik.) vet,
fcheidene foorten van metaal met kwikzilver
, vermengen , amalgamer. verzoenen
concilier. Weder met elkander — of verzoe.
nen , se reconcilier. Zich — , zich verbinden , s'unir ; se reunir; se liguer; s'accommoder ; s'accorder ; se joindre; s'associer,, —
in het middelpunt, se concentrer ; se centraUser , (*) etc. Zij hebben zich tegen hen
vex--
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verectigd , ils se sont anis contre Jul. tie
!haler' Eder zon — zich in het brandpunt
eens brandfpiegels, les rayons du soleil se concentrent dans le foyer d'un miroir ardent.
Leh —, onderling — ter verdeding eener
zaak, enz. se coaliser. (4),
Vereenigend , b. n. verzoend , conciliant , e.
unitif, ive.
Tereeniger,, m. conciliateur, riconciliateur.
Vereentging, yr. verbtuding , union ; j onction ;
liaison ;conjonction ; combinaison ; coalition;
reunion ; etc. ( 4 ) De hemel heeft hntine
vereeniging gezegend , le ciel a he'll leer
union. De — van de ziel met het ligchaam ,
l'union de lame avec le corps. — door huweconjonction. De — der twee legers ,
la jonction des deux armies. De — van het
gout' met het ijzer gefchietit door middel van
bet koper,, la liaison de l'or et du fer se fait
par le nsoyen du cuivre. De — van een voritelijk goed, van een erfgoed , aan de kroon ,
la reunion d'un domains 4 la couronne. — van
vervreemde goederen : vervreemde goederen
wetter — , faire la reunion des biers aliines.
De —, gellikmaking van twee ongelijke buizen door eenen looden ring (in de waterl.
kunde ) le raccot dement des tuyaux. De — van
verfchillende fekten , godschenflen , le syn.
cretisme. — in een middelpunt , centralisation (*). De woorden ontflaan door vereeniging der letters , les mots resultent de la combi
naison des lettres ; (ook bij fcheik.)combinai.
son, appropriation, ter vorming van een nieuw
lcheikundig ligchaam, — of zamenvoeging van
zekere deelen aan het menfchelijke ligchaam,
(in de ontlk.) commissure (des levres); en van
twee aderen „abouchement , m. — van de goddelijke met de menfchelijke natuur,, union hypostatique. — van het vruchtgebrutk met den
eigendom (bij regtsgel.) consolidation de Pusufruit a la proprie — der magt in een
klein getal van perfonen , centralisation des
pouvoirs , , verbond, van verfcheidene
perfonen , bewogen door een gemeen belang , ter verdediging van eene zaak , of
partti , of van een gevoelen, coalition. —,
verzoening. Aan de — van twee familien
werken , travailler au rapprochement de deux
families. —, zamenkomst van twee planeten , (in de flerrek. ) conjonction. — verzuening, reconciliation.
Vereenigings- of koppelteeken , bindfIreepje ,
o. tiret on trait d'union (-) m.
Vereenigfter , yr. verzoenfler , conciliatrice ,
riconciliatt ice.
Vereenvoudigen , b. w. (ik vereenvoudigde ,
heb vereenvoudigd) simplifier. Dat heal de
reltening vereenvoudigd, cela a simplifie le
calcul.
VereenvoudigIng , vr. simplification. De —
van een verhaal , la simplifiLation d'un recit.
Vereeren , b. w. (ik vereerde , heb vereerd , )
eeren , eer bewijzen , honorer, veldt er ,
reverer,, respecter. Vereer mij met een antwoord, honorez moi a'un mot de reponse. De
beiligen —, vendi er les saints. De beelden
— , aanbidnen , riverer les images. Goddediviniser. —, ten gefchenke geven ,
lijk
faire present ou cadeau de.
Vereerenswaardig , b. n. eerwaarclig, venerable,
r espectable. Line deugden maken hem bij
eenen ieder , ses vertus le rendent venerable a tout le monde.
Vereering, yr. eerbied, veneration, 1: respect,
in. Goddelijke —, eerbewijzing , adoration.
Verergering
—, of eerbted voor heilige zaken hebben,
.avoir de la veneration pour les chose: saS'302
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cries. — die God alleen toekomt , elate de
latrie, m. — der heiligen , (enkel) culte
de dulie.
gefchenk ,present , cadeau , don,
on.
gunstbewijs , gratification.
Vereeuwigen , b. w. (tit vereeuwigde heb
vereeuwigd,) eeuwig maken , in een eeuwig
aanwezen of aandenken doen zijn , eternIser
perpetuer ; immortaliser. De pyramiden hebben den roern der koningen van Egypte vet!•
eeuwigd, lee pyi amides one eternise la grandeur des rois d'Egypte. Hij heeft zijnen naam
vereeuwigd , it a perpetui son nom. Lucretia heeft zic:h daardoor , dat zij zich zeive
doodde, Lucrice s'est immortalisee par-lie
qu'elle s'est donne la mort.
Vereeuwiging, yr. (in de leerk.)perpetuation,
immortalisation.
Vereffenhaar,, b. n. dat kan bijgelegd worden ,
accommodable.
Vereffunen , b. w. (ik vereffende , heb vet ef:
fend ,) ook verevenen , afdoen , terminer ; tdgler eider; ajuster,, arranger, compenser;
—inhetfacwz,uvern
aputer.Wij
hebben veel zaken vereffend , afgedaan ,
nous anon: vide Bien des affitires. Hij wIl
dit verfchil —, ten einde brengen met den
degen in de vuist, it vent vider ce different'
Tepee d la main. Hij heeft zijne zaken nog
niet vereffend , in orde gebragt , it n'a pas
encore ragle ses affaires. De zaak isgelukkig
verefFend , afgeloupen , la chose s'est heureusement terminee. Eene rekeniug —,
ten , liquider,, solder un compte. De winst
van dit jaar vereffent , vergoedt het verlies
van het verleciene , le gain de cette annde
compense la pet te de la precedents. Eene
rekening aanzuiveren , volkomen vereffenen;
apurer un compte.
Vereffening , yr. verevening , action de vider,
de terrniner,, f ajustement, m.; fig. — der
zwarigheden , applanissement, us. (in de praktijk , ) compensation. — , flutttng eener rekening , Volkomene , (in de
prakt.) aanzutvering eener rekening , apure'vent m. Maan—, zon—, equation lunaire ,
solaire.
Vcreisch , o. vordering , exigence, nice:site ,
f. besoin , m. Naar — van ttjd en omilandigheden , scion exigence du temps et des
circonstances. , navraag , information, j:
Vereifchen, b. w. (ik vereischte , heb vereischt ,) eifchen , vorderen , exiger,, demander; requerir ; avoir besoin de. Uwe eer
vereischt slit van u, votre honneur exige cela
de vous. Dat vereischt uwe tegenwoordigheld , cela requiert votre presence. De nood
vereischt dit, la nicessité le requiert.
Vereifching , yr. exigence, demande.
Vereischt , b. n. requis , se; necessaire.
Vereischte , o. exigence , chose exigie ou prin.
f:
Verengen, b. w. (ik verengde, heb verengd,)
enger maken, ritricir; etticir ; rendre plus
itroit, e. Een kleed —, itricir un habit.
Zich — , se retrócir ; devenir plus etroit.
Verenging , yr. vernaauwing itiecissement;
retrecissement, m.; zie Vernaauwing.
Verergeren , b. w. (ik verergerde , heb verergerd ,) erger maken, empit er , deteriorer ;
alteier. Gij hebt uwen toeftand verergerd ,
verflimmerd , vous avez empire, deteriore ,
votre condition. —, o. w. (met Zun ,) erger worden devenir pine; degendrer; empirer. Deze man wordt erger, wordt ontaarder,, cet homme degenere.
,
yr. action d'empirer,,
changewent de mal en pis, tn. —, verflimmering,
vet",
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verachtering, deterioration. —, (in de gdneesk.) alteration.
Vereten, b. w. (ik verat, heb vereten ,) al
etende verteren, met eten doorbrengen ,
passer a manger, manger tout. —, veiflinden in eenen fig. zin , devorer.
Veretteren, o. w. (ik veretterde, ben veretterd,) doen zweren , etteren , ulcerer, se
tourner en pus ; uppurer. De wont, kwetfuur,, begint te la pluie, blessure, commence a suppurer.
Verettering, yr. verzwering, ulceration , suppuration, purulence, pyogenie.
Verevenen; zie Vereffenen.
Verfbord., o. (bij fchaders,) palette, f.
Verfborflel, in. en yr. verfkwasc, broise, f.
Verfdoos, yr. boite a couleurs.
Verf flout , o. Bois de teinture,
Verfketel, m. chaudiire de teinturier, f.
Verfkooper,, m. marchand,droguiste,qui_vend
des couleurs.
Verfkuip, yr. cuve el teindre.
Verfkunst, yr. art de la teinture ou, du teinturier, m.
Verfkwast; zie Verfborflel.
Verfloof, m. (in de kruidk.) geelhoutboom,
fustet.
Verflaauwen, o. w. (ik verflaauwde, ben verflaauwd , ) vertragen, verflappen, trager
worden, se ralentir, se relticher, se refroidir. De driften worden trager, — met den
tijd, les passions se ralentissent avec le temps.
Zijne vriendfchap verflaauwt, wordt dagelij ks flaauwer, son amitie se teldche tons les
fours, se refroidit de jour en jour.
Verflaauwing, vr. talentissement ,reitichement,
refroidissetnent, m.
Verfoeijelijk, b. n. affchuwelijk, detestable,
execrable, abominable, atroce. Het is een
— mensch, c'est un homme detestable, execrable; bijw. detestablement, execrable?vent; abominablement.
Verfoelj elijkheid, yr. abomination. —, affchuwelijkheid, afgrijzen , horteur, execration, atrocite, enormite ; fig. noirceur.
Verfoeden , b. w. (ik verfoeide , heb verfoeid ,)
detester, abhor: er , execrer.
Verfoeijerswaardig, b. n. digne de detestation,
etc. e.xecratoire.
Verfoeijing, yr. execration; zie Verfoeijekhe id.
Verfoelien, b. w. (ik verfoeliede, heb verfoelied , ) couvrir tie tam de vifargent ; etamer.
Verfoeliefel, o. tain, vif a:gent d'un miroir.
een verfoeijelijk ding, nose chose detestable.
Verfomfooijen , Verhoetelen, Bederven, Kreukelen ; zie deze woorden.
Verfommelen, b. w. (ik verfommelde, heb
verfoinmeld, ) verfrommelen , chifronner;
froisser; bouchonner; zie erkreuken.
Verfommeling, yr. action de chdronner,, f.,
froissement , tn.
Verfraaijen, b. w. (ik verfrnaide hob verfraaid , ) verfieren, embellir,, rendre plus
beau, belle, enjoliver. Hij beefs zijnen Cum
regt verfraaid, opgefchikt, rl a bien enfolive
son Cardin. o. ( met Zinn,) s'embellir.
Verfraaijing, vr. embellissernent, enjolivement,
Hij heeft zijn huis van binnen zeer verfraaid , it a bien fait des enjolivements dans
sa mazson.
Verfranfchen, b. w. ( ik verfranschte, heb
verfranscht ,) een woord uit eerie vreemde
taal ontleenen , en het eenen franfchen nitgang geven , franciser.
Verfrisfchen , b. w. (ik verfrischte, heb verfr4cht, ) ververfchen, rafralchir,, rendre
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frays, fratche. De regen heeft de luchr vetfrischt, verkoeld, la pluie a rafraichi lair.
Verfrisfchend , b. n. verkoelend, rafraichissant, e; refrigerant, e.
Verfrisfehing , yr. raftaichissement, m.
Verfrommelen , b. w. zie Verfommelen.
Verfpot, in. pot a couleur.
Verftchelp , vr. coquille 4 couleur.
Verifier , vr. teintut iire.
Verfverkooper,, koopman in droogerijen,
marchand droguiste, marchand de couleurs
oil de drogues pour la teinture ou peinture.
Verfwaren , yr. meerv. verfitoffen , drogues ou
mineraux qua servent a la teinture ou a la
peinture.
Verfwinkel , m. boutique d'un marchand dreguiste, o4 Pon vend des drogues ou des con,
leurs pout la teinture ou peinture.
Vergaan, o. w. (ik verging, ben vergaan, )
van zip ne plaats gaan , quitter sa place. tie
verging een weinig , je quittai un pen
place. —, afloopen , eenen uitflag hebben,
avoir
bon ou un mauvais succes; se ter.
miner; zie Afloopen in dezen zin.
passer; zie Vervliegen. weggaan, verdwij.
nen , disparaltre, se perdre, se passer. Het
gezwel vergaac , la tumeur disparait. De
lust zal hem daarvoor wel
it en
vergi ng mij
door tat gedruisch, ce bruit nPitourdit. —,
to niete gaan, to gronde gaan, omkomen,
perir, deperir; s'aneantir, etc. Het (chip
is op de Engelfche kust —, le vaisseau (est)
a peri our la cote anglaise, Spr. w. Onkruid
vergaat niet, mauvalse herbe ne perit pas.
Vergaarder, m. verzamclaar, (bij boekdr.) van
afgedrukte
, assembleur.
Vergaarfel , o. assemblage, tn. collection, f.
Vergaauwen , b. w. (ik vergaauwde, heb vergaauwd ,) door gaauwikid verfchalken, Croonper , duper.
Vergaauwing, yr. tromperie, duperie.
Vergaderen , b. w. (ik vergaderde , heb vergaderd, ) vergaren, bijeenverzamelen, assembler, rassembler, amasser. De kooplieden
ziln vergaderd, les marchands sons assembles.
Hij vergaart of vergadert, verzamelt eene
menigce van fcaildertien , it rassemble quanlite de tableaux. Hij heeft veel fchatten
vergaderd, it a amasse bien des tresors. Op
nieuw
reassembler.
o. w. bijeenkomen , assembler, s'assembler. De fenaat
is vergaderd, le sinat est assemble. Ergens
aan vergaren , zich daarmede inlaten. lk
vergader daarin niet , je ne m'en mile pas.
Vergaderbak , m. voor regenwacer, in welken
het bezinken moet, eer het in den regenbak
loopt, citerneau.
Vergadering , yr. bijeenkomst, zamenkomst,
verzameling, assemblde , f. rassemblement , m.
action d'assembler, d'amasscr, etc. — van
volksvertegenwoordigers, convention. Ker.
kelijke —, concile, m. — van domheeren,
cliapitre. — van geestelijke prelaten en kardinalen , congregation. — van kardinalen ter
verkiezing van eenen paus, conclave , tn. —
van landgeestelu ken, dorpspriescers , calendes.
— van uitgekozene -perfonen , commisfie,
comite ,m. — van wijze en eerwaardige mannen , ardopage, m. Verwarde
zonder
order, petaudiEre.
zitting, seance.
Vergadeiplaats, yr. lieu d'assemblee , rendez.
vous; m. — van krijgslieden, lieu de res.
semblement,m. — voor geleerden ofgeletterden , (bij de ouden) exedre,
Vergaderzaal, yr. salle d'assemblee.
Vergaf, onv, verl, c, van Vergeven,
Ver
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Vergallen , b. w. (ik vergalde , heb vergald ,) Vergeetachtigheid, yr. manque, dyaut de
mdmoire, m. oubliance.
c*ver le feel d'un poisson; Spr. w. De bot
(baars) het werk, de zaak bederven , Vergeetal, m. en yr. personae oublieuse.
gdter la besogne, l'affaire ; fig. rendre amer Vergeetboek, o. in het — raken, tomber en
oubli, s'oublier. In het — fchrijven, met(un plaisir, etc.) empoisonner, remplir d'a'
tre en oubli.
mertume.
Vergalitng, yr. action de crever le feel d'un Vergeetvloed, m. (in de oude fabelleer) een
vloed of Broom, in het rijk der dooden,
poisson; fig. action de melee d'amertume.
die, daarvan drinkende, bun vorige levee
vergaloppeerVergalopperen , ( zich ) b. w.
vergaten, fleuve d'oubli , Lethe.
de mij , heb mij vergalopperd,) zich nit
overhaasting door een averegtsch bedrijf be- Vergekken , b. w. (il: vergekte , heb vergekt,)
y our gek houden, croire foss, fol folk. —,
se
meprendre,
faire
une
nadeelen ; fig. fain.
gek maken , rendre , foe , fol ,
faute par etourderie.
Vergelden , b. w. (ik vergold , heb vergolden ;
Vergalloppermg, y r. itourderie, meprise.
oulings
ook vergelde, heb verVergangen, b. n. jongst verloopen, passe, e,
geld , ) met geld betalen, goed maken;
Bernier, are. Hij was in de vergangene
betlrijden, payer. Dat kan ik niet beweek hier,, it fut ici la semaine passde.
talen , fe ne saurais pas le payer. —, beVergankelijk , b. n. perissable, passager, ere,
loonen recompenser, remunerer, reconnaiDe
tortuin
is
e,
temporel,
le.
transitoi r
tre, rendre, guerdonner, (ongebr.) Men
De
genoegens
la
fortune
est
perissable.
—,
heefc hem voor zijne diensten vergolden,
vlugtig, les plaisirs
dezer wereld zijn
on l'a recompense de ses services.
beloond,
—e
goederen
,
de ce monde sons passagers.
Goed met kwaad —, rendre le mal pour le
des biens temporels, on transitoires.—, broos ,
bien. Weder , betaald zetten , revaloir.
fragile, cadet, que.
Hij heeft hem beleedigd, maar hij heeft bet
Vergankelijitheid, y r. corruptibilite, qualite
hem betaald gezec , it lei a fait une injure,
de ce qui est perissable, passage; fig. fragi..
mais it le lei a bien revolu,
lite, ere, etc. instabilite ; zie OnbeftenVergeider,
celui qui recompense, remanddigheid.
rateur.
Vergapen , b. w. (ik vergaapte , heb vergaapt )
door gapen tut het lid brengen , se demet- Vergelding , vr. belooning, recompense, remuneration, retribution, revanche. Hij yen.
tre, se disloquer la machoire en baillant;
wacht van God de — voor zijne goede werfig. Zijnen tijd al gapende doorbrengen ,
ken , it attend de .Dieu la remuneration de
passer son temps a bayer,, a rien faire. Zich
ses bonnes oeuvres. Gij hebt mij eene meaan lets zich laten medeflepen , se laisnigce goede dieniten bewezen, ik zal tract'.
ser entrainer par q. q. par q. ch. , se laisten u dezelve te verged ien, vows m'avez
ser tromper. Hij heeft zich aan dit meisje
rendu quantite de bons oAes, je tdcherai
vergaapt , is verzoc op herzelve geweest ,
d'en
avoir ma revanche. Tot —, daarens'est code de cette fine.
tegen ; bijw. en recompense. Weder of ge.
Vergaping, vr. action de demettre la trrachoi..
lijke , talion, m. represailles, f. pl. De
re ; fig. attachement trop grand pour, m.
wet der wedervergelding wil, dat de moorVergartten , o. w. (ik vergaritte , ben vergarst,)
denaar met den dood gettraft worde, la loi
se
rancir,
devenir
rance.
garilig worden ,
du talion vent que le meurtrier soft puni de
Vergarst , ranfig , rance.
mort. Wanneer ztj ooze gevangenen dooVergartling, y r. gariligheid, rancidite, randen, zal men de hunnen , uit regt van gecibure.
lij ke vergelding , (wederwraak) ook dooden,
Vergasten, b. w. ( ik vergastte , heb vers'ils tuent nos prisonniers, on tuera les lens.:
gast,) als eenen gast , wren men genoegen
tegaler,
par
droit de reprisailles.
en eer aandoen wil , onchalen ,
traiter, festiner. heeft ons goed ver- Vergeleek, onv. veil. t. van Vergelijken.
gast, it nous a bien regales. Wij hebben Vergellik , o. onderling verdrag , overeenkomst
ter wegneming of voorkoming van gefchil,
ons daar vergast, nous y avons fart bonne
vereffening, accommodement, accord, traithere.
ts, m. convention, transaction, stipulation,
Vergasting , yr. action de bien regaler, f.
treffen, s'accommoder,, s'accorf. Een
regal, m.
der, transiger, tomber d'accord.
Vergeet, onv. vent. t. van Vergeten.
is bij
Vergeeflijk , b. ii. verfchoonlijk, pardonnable, Vergelijkelijk, b. n. comparable,
(in
hem met te vergelijken, it ne lus est en
excusable , remissible, graciable.
rien
comparable.
Eene
zonde
begaan,
de godg.) veniel, le.
die vergeeflijk is, kan vergeven worden, Vergelijken, b. w. (ik vergeleek, ben vergeleken , ) tegen elkander befchouwen , ter ontcommettre un peche veniel. Hij heeft eenen
dekking van gelijkheid ofongelijkheid, comman gedood, maar het gebeurde, om zijn
parer , egaler,, mettre en parallels, confronLeven te verdedigen , de daad is vergeeflijk,
ter, conferee, collationner. Men moet zijit a tue un homme , mais c'etait en defendant
nen broeder met den uwen dan zult gij
sa vie, le fait est graciable. Het is een
bijw.
bet onderfcheid zien, it faut comparer son
c'est
une
faute
remissible
;
—e misflag,
veniellement.
frere au vetre, alors on verra la difference.
remission.
Niemand is met hem te i/ n'y a person.
Vergeeflijkheid , vr. kwijtfchelding ,
ne qu'on puisse lei egaler. De Griekfche en
Vergeefs , bijw. vainement, envain, inutile.
Romeinfche wetten met elkander confimeat. Htj werkt te travaille envain.
rer les lois grecques avec les lois romaines.
Vergeefsch , b. n. vruchteloos , ijdel , vain , e,
Het atfchrift tegen het oorfpronkelijke —,
inutile. Al zijne pogingen zijn tons
moeite
aannazien, confronter, collationner, la copie
w.
—e
Spr.
forts
sort
vains
;
ses ef
l'original. Zich met of bij iemand —, gelijkwenden, mettre un emplatre sur une jambe
fiellen , s'egaler, se comparer, s'assimiler
de bois.
q. q. s'estimer egal, e, de q. q. etc.
oublieux , se. Gij zijt
Vergeetachtig, b.
nous étes bleu oublieux , vows on- Vergelijkend, b. n. (in de Spr. k.) zie Ver•
regt
grootend in de eerfte beteekenis, consparabliez facilement.
if:
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ergetijkender wijzeg btlw. comparati,
,yernent.
Vergelijking,, yr. consparaison ,conflrence,confrontation ,collation ) 1: parallele. 1k zal het
-nemen zonder eene , je le prendrai sans cornparaison. — van de gefchriften, confrontati'on des &Mures. Twee menfchen in — flellen, eene — tusfchen twee perfonen waken,
mettte dtux homme en parallile. De trappen van —, 'On de Spraakk.) les :Ingres de
comparaison, par comparasson. In
— van of met, en cons-Oraison de. — van
eenig gewigt tegen het proefgewigt, repallement;
Vergen,- b. w. (ik vergde, heb gevergd,)
iemand eene dienst , of jets anders afvorderen , exiger, dement:ler , requerir. Wie
heeft u dat gevergd, daarom verzocht I qui
vous en a 'rotas? Ik durf hex u niet je
n'ose yeas le demander, yeas causer tans de
pine.
Vergenoegd, b. n. weltevreden, content, e,
satisfait, t,aise. lit
i ben — met hetgene
Hij
ik heb, je susss content de ce que
onvergenoegd, henen, it eon
gaat niet
va pee satufait. Hij is —, weltevreden,
II est a son aise. Zij leeft leidt een
gerust levee-, elle mine une vie deuce. —,
opgeruimd, vrolijk , gal, e, loyeux, se,
'moue, e, jovial, e.
Vergenoegdheid, Vergenoeging, vs. het vergenoegen, tevredenheid, contentement,
satisfaction; zie ook Genoegen.
Vergenoegen , w. vergenoegcle, heb
vergenoegd,) tevreden zijn of flellen, contenter, rendre content, e, satisfaire, se borse contenter, etre
Zich met iets
ner
content, -e, de q. Hij is met weitug te
vreden, vergenoegt zich met weinig, it se
contents, est content, de pea.
Vergenoegzaam, b. n, ligt cc vergenoegen,
facile a contenter, issodere -e.
Vergetwegzaamheid, yr. matigheid, moderation, temperance.
Vergetel, b. n. zie Vergeetachtig.
Vergetetheids yr. vergetelijkheid, een ophoaden van alle aandenking; ook VergetenHunne namen zijn in —
heid, oubll,
geraakt, leers nom sant tombes dans l'oubli.
Aan de — onttrekken, tiger de Nubile
Vergetelijk, b. n. zie Vergeetachtig.
(ik vergat, heb vergeten,)
Vergeten,
less uix zijn geheugen verliezen, oublier,
perdre le souvenir de, omettre. Ik heb zijnen
naam oublii son nom. 1k vergat,
bet na, u te zeggen, dat hij hierisgsweest,
romettais de vous dire qu'il a ite :es. Zich
s'oublier. De lieden van fortuin
telven
welhaast zich zelven, of wie zij geweest
les
gens
de fortune s'oublient blew*.
zijn,
Hij vergat zich zoo zeer , dat hij haar floeg,
it s oublia jusqu'au point de la battre. —,
verleeren , disapprendre. Hij heeft alles
verleerd, wat hij wist , sl a de'sappris
tout ce qu'il savait. Ala een — burger leven , rnener une vie obscure.
Vergetenheid , Vergetenis, Vergeting yr. zie
Vergetelheid.
Vergeter, m. celui qui oublie , hemme oublieux.
Vergeven , b. w. (1k vergif, heb vergeven,)
vergiffenis fchenken , pardonner, faire grace,
remettre. Ik vergeef deze fell , je von;
pardonne cette faute. God alleen heeft de
magt de zonden te vergeven, kwijt te fchelden, Diets seal a le pouvoir de remettre les
ebes. Ik vergeef hem gaarne de beleedipl
gtngen ,,die hij mij heeft itaugedaan , je lui
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remelt 1W:doom, de bon cool?
ofiinser
qu'il m'a —, ten goede houden , pardenote:, excuser, als: vergeef mii , hand:
het mi) ten goede, het was zoo , pardonnezmei , to von: demande pardon, cc fut ainsi.
Vergeef, verfchoon tau, ik heb het niet gedaan excusez-moi, je ne l'ai pas fait. —
van ftaatsmisdaden , amvistier, (*) Elkander
s'entre-pardonner. weggeven, begeven , dowser, conferer, disposer de. Dit
ambt is reeds —, er over bef-chikt, on a de14 dispose de carte charge. De beer N. heeft
die predikantsplaats te — , monsieur N. a
la collation de cette cure. De kaarten —,
medonner, mal donner les cartes. Gij.hebs
de kaarten verkeerd gegeven , vous avez
mama mal donne, les cartes. —, door
vergif in levensgevaar brengen, of self's
tlooden , emapoisonttor.
Vergevensgezind, b. n. clement, 0, misiricordieux, so.
Vecrogredvee. nsgezindheid, yr. absence, *fartVergever, yr. oelui qui pardonne, qui fait
grace, etc. pardonneur.
Vergeving, yr. pardon, tn. remission. Hij wit
geene — vragen, it no vett: pas demander pardon. Hij bids God om de — zijner zon den ,
it prie Dieu pour la remission de ses peches.
— der kaarten , fausse-donne. — van een
ambt, action ,de confarer une charge, disposition d'une charge. —, zie Vergiftiging.
Vergewisfen , b. w. ik vergewiste , heb vergewist , ) gewis, zeker maken, verzekeren,
assurer; certifier; rendre sar de; confirmer.
Vergezellen en Vergezelfchappen; zie Verzellen.
Vergezigt, o. die ilechts van verre ziet, pref.
byte, m. et f. Het zien in de verte, pres.
bytie, presbyopie, f:
Vergezigtigd, b. n. een ver gezigt voorftellende, per:pee:of, ive.
Vergezigtskunde, yr. perspective.
Vergieten , b. w. (ik vergoot, heb vergoten ,)
lets derwijze gieten dat het wegvloeije, repandre, verser. Hij heeft veel bloeds vet.goten, geitort, it a ripandu Bien du sang.
Tranen , florten, verser, repandre des
larmes. Hij vergoot , Rome bittere tranen ,
it pleurait amerement, a chaudes larmes,
hergieten, verfmelten, refondre. Eene
klok, een kanon refondre tine cloche,
an canon.
Vergieter, m. -celui qui ripand, qui verse.
Vergieting, vr. inaorting, action de apartdre, de-verser, effusion. In dit gevecht werd
veel bloeds vergoten, it y out une grande
effusion de sang dans ce combat. —, hergteting, omfmelting van metaal, refonte.
Vergiettest, yr. passoire; couloire.
Vergiffenis, vr. pardon, m. remission. — van
zonden, (door den geestelijke in de R. K.)
absolution. Plegtige , algemeene abfolutie, op witten donderdag, absoute. Al.
gemeene
kwijtfchelding aan oproerliugen, van ftaatsmisdaden, amnistie.
Vergift, o. vergif, poison, tn. — van dieren ,
venin. Het — der adder, le venin de la
vipers; zie Gift. — van allerlei foort, (in
de geneesk.) toxique, m.
Vergiftboom, m. vergiftige Sumak van Carolina, (in de kraidk.) toxicodendron, mancenillier. De Indianen dompelen hum/ pijlen
in het fap van den manlchenillenboom, les
Indiens trompent leurs Pekes dant le sue du
mancenillier.
Vergifcig, b. Wane= se, ventmeax , se.
Het,
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Het tertie wordt gebruikt , van planten (prekende , eene —e plant, tine plant. vineneuse ,
en het tweede van dieren en van dingen,„ lien
zij hun vergift medegedeeld hebben. De
venijnig dier, le scorfcorpioen is een
pion est un animal vettimeux. verderfelijk, (in de kruidk.) vireux, se. De —e
dolle kervel, la cigue vireuse. —e brok
oar honden, enz. to vergeven, gabbe, f 5
fig. bits en gevaarlijk. Belie --e tong, une
langue venimeuse ou envenimie; tine personne medisante et maligne. Verhandeling over
de vergiftige dieren, theriacologie.
Vergiftigen, b. w. (ik vergiftigde , heb vergiftigd ,) vergiftigen, met vergift befmetten , befirijken, empoisonner, enveninter,
infecter de poison. De wilden hunne
pglen , les sauvages empoisonnent fears fiecher. Deze pool vergiftigt, befmet de lucbt,
ce marait infecte Pair.
Vergiftiger,
vergiftmenger, empoisonneur.
Vergiftigheid, vr. qualitd veneneuse ou yeahmem.
(bij
Vergiftiging, yr. empoisonnement,
regtsg.) vinefice, m.
Vergiftigtter,
vergiftmengfler, empoisonneuse.
Verging, onV. veil. t. van Vergaan.
Vergisfen , (zich) wederk. w. (ik vergiste mij
heb mij vergist ,) zich al gisfende bedriegen ,
se tneprendre , se trouper, s'abaser, se mecamper, errer, s'egarer. lk heb mij niet
vergift, bedrogen, in het oordeel, dat
ik over hem geveld had, je ne vie suis
pas mepris au jugement , que Pal fait de
lei. Zoo ik mij met vergis , bedrieg, hebt
gij het gedaan, si je ne me trompe pas, yeas
l'avez fait. 1k heb mij drie gulden in bet
rekenen vergift, mij drie gulden misrekend,
je me suis abuse de trois florins en comptant.
Vergisfing, vr. misvatting , misrekening,
prise, erreur, tf: mecompte,' vs. bévue, f:
Verglaasbaar, b. n. dat inglas kan worden
veranderd, (in de nat. leer) vitrifiable on
vitrescible.
Verglaasbaarheid, vr. (bij de fcheik.) dat de
eigenfcbap h6eft van te kunnen verglaasd
worden, vitrescibilite.
Verglaasfel, o. (van aardewerk,)vernissure,
— der tanden, email, tn. —, glazuur
op hdt porfelein, couverte, f.
Vergiazen , b. w. (ik verglaasde, heb verglaasd,) vernisfen, met glazuur bedekken,
vernir, vettnisser, plonther, (la vaisselle.)
Dit porfelein is fiecht verglaasd , .cetteperce- lame est oral vernissee. (bij de fcheik.)
Sot glas waken, tot glas doen worden,
trifler. Bakileen met den branclfpiegel tot glas
rhaken, vitrifier de la brique en mireir ardent.
Verglazer,
vernisseur.
Verglazing, y r. action de vernir, vernissure.
, giaswording, glasmaking, vitrification.
Verglijden , b. w. (ik verglVde, ben
) verglijen, glister de sa =place; se
deplacer en glissant.
Verglimpen , b. w. (ik verglimpte, heb verglimpt,)„ colorer, Bonner ant fdusse appaTenet ou tine couleur a.
Vergoden, b. w. (ik vergoodde, heb vergood,) ddifier , mettre aux rangs'eles Dieux ,
faire l'apoiheose de; fig. niet'de hoogstmogelijke loftuitingen vereeren tdoldtrer,, fair un Dieu de.
Vergoding , y r. deification, apotharose; fig.
louange outtee, idotatrie.
Vergoeden, b. w. tik vergoedde, heb vergoed,) eenig iced 'of verlies, door fchade-
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loneflelling wederom goedniaken !terns'.
len, dedommager, indemniser, bonifier,
restttuer,, reparer,, se t acheter supplier a,
rembourser, compenser. Alen haeft hem bet
geledene verlies vergoed, daarvoor fchadeloos gefleld , on Pa indemnisede la pertequ'il
a soufferte. Hij beef; zijnen mzsdag vergoed,
weder goed gemaakt, tl a , bien repard sa
faute. Di; klein verlies , wordt door vele
voordeelen vergoed, cette petittperte se rachete par Bien des avantages. De worst van
disc jaar vergoedt het verlies van her verledean , le gain de cette anode comfiense la
perte de' la precedente. Spr. w. Die de fchade
veroorzaakt, moet dozelve —, qui casse les
verres, les pale.
Vergoeding, y r. didommagement, rev:boursemeat , compensation, restitution, indemnite,
etc., ( bij het financiewezen ,) boni,
( bij
het geregtsh.) refusion; als: uitkeering
der onkosten doen, faire la refusion des frais
des depot's.
Vergoelijken, b. w. ( ik vergGelijkte heb
vergoelijkt,) goelijk inaken , colorer , flatter q. q. (le peindre miens n'est).
Vergold, onv. verl. t. van Vergelden.

Vergooijen, b. w. (ik vergooide, heb vergooid ,) van zijne pleats gooijen, jeter de
sa place. ,Zoo gookien dat het rzook raakt,
egarer en fetant, Jew- de la :vile gu'ers ne
saurait le trouver. Met dobbelfteenen —,
verloten, jouer aux des; fig. Ziob verlagen , s'avilir, se megliger.

Vergoot, onv. veil. tip vat Vergieten.
Vergouden; zie Vergelden.,

Vergramd, b. n. caurraued, e,
evlire, ulOrd , e.
Vergraindheitl , vr. courroux, m.
Vergrammen, b. w.
vergramde , heb vergramd,) grain maken, verbitteren,aeurren,cer, irriter, mettre en colere, fdcher, goof
peter; fig. ulclrer. Op elkander
nig warden, s'entre-pcher. Zion
wordeycourroucer, se mettre en eolere,
se passio ner, etc.

Vergrain ng , yr. verbittering, action de mew,
en ceutkroux, en colire, ate. exasperation.

Vergrazen ,
w. (ik vergraascle
•vergraiisd ,) canduire (des vaches.„ etc.) feign
paturage ,daps un mitre; faire changer •de
paturage.

Vergreep, onv. verl..tqd van Vergrijpen.
Vergyijnen, (zich) wederk. w. (ik vergrijnde
mij , heb mij vergrijud,) se chagriner, plea-rer , de maniire a vaire d sa siva.

Vergrijp, o. misftap, averegtsch betbrijf, tneprise , erreur, beitae, f. faux pas, tan.
Vergrijpen, b. w. (ik ,vergreep, heb. Yergrepen 9 ) '191ders grijpen den voorheen, pxendre
614 saisir a:strewn:L. sik vergreep den ftok
-om hem beter to .treffen , je Iris le baton
autrement poar,le.mieux toucher. Wederk.
(ik vergreep mij, heb_
w. (zich)
vergrepen ,) zich te'buiten gum, samdprendre, s oublier,,aller trop ; loin en q.-eh.,,Geef
acht dat gij u “ niet .vergrtjpt, yr.renez.garde
de 'vow ttreptvtidre. , Zich can lets , At*
tenter a (centre, sur) q. ch.
Vergrijping; zie Vergrijp.
Vergrimmen, o. (ik vergrimde, ben. ref'grind,) *Jell grimmend en woedencF aanflellen , se Odor, se,eourreueer. „
Vergroeijen, o. >w. '(ik vergroeifie, ben vergroeid, ) sliders greeijen, disparaltre en
croissant; -se perdre. -from devenir
bosses, a.

Vergroeijing„ yr. action ilediiparalire en crois-

sant.

1
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stmt. Kratngtoeiiing, action 10 devenir Verguider, 111. dorettr.
dorure.
bij koetrOakkers ,
hossot? e. —, of krOmgroeijing der beende- Vergulding,
dorage, m.
ren , in de Engelfche ziekte, geneesk.)
Vergurdmes, verguldersmes, avivoir,, m.
alogotrophie.
Vergrooten, b. w. (ik vergrootte, heb vet-- Verguldfel, o. dorure, f, op gebak, dorage,
m.
dat gemaakt wordt van honig, wagroot ,) grooter waken, vermeerderen , nitter, lijm en azijn, batture, f. Het — afbretden , agrandir,, rendre plus grand, e,
doen of verliezen, de'dorer. Het — verlieplus Benda, e. grossir, elargir, itendre,
zen, se didorer.
augmenter, exagerer. Ik heb eenen brie, die
de voorwerpen niet vergroot. j'ai des lu- Vergunnen, b. w. (ik verrnde heb vergund,) toeftaan, accorder,prmettre, connettes qui we grossissent pas les objets. Gij
ceder, octroyer. Vergun mil n te zeggiti,
vergroot te zeer de fouten van dezen jongeling , vous exagerez crop les 'krauts de co permettez-mos de vous dire. De koning heat
hem clize vrijheid, dic voorregt vergund,
jeune homme. Eene tijding
broiler une
le rot lui a octro,ye ce privilege. Vergund,
nouvelle. Weder
ragrandir. Een gat —,
b. n. dat menibij vergunning, albankelgk , be(bij de fteenfn.) ,eviler un trots, l'agrandir.
Lit, verleenend , pricaire. Eene flechts voor
Vergrootend, b. n. De —e trap, (in (le
eenigeti tijd iergunde bezittiug, tine possescomparatif Eene
spraakk. )
!Nile
sion pricatre.
bril, des lunettes convexes.
Vergunning, y r. bewilliging, permission, conVergrooter, m. exagirateur, ampliflcateur.
cession, tolerance, f. octros regtsg.)
Vergrootglas, o. microscope, engyscope, verre
soul/ranee. Hij geniet het llechts 5g —,
emph,aloptre, etc., tn. loupe, lentille, f.
it teen feat que par tolerance. Het is eene
—vandokerligchm,
megascope, Pit
— van den eigenaar van het huis, c'est tine
voorwerp is zoo klein, dat men bet flechts
sourrance du proprietaire de la maison.
met een kan zien, cet objet est si petit,
Schriftelijke
pertnis, tn. —s-brief, letqu'on no le pout voir, qu'avec un (on 'Was)
tres d'octrol.
microscope.
Verbaal
,
0.
berigt,
verflag, ricit,
Vergrooting, y r.
overdrijving,
relation, narratton, deduction , f. Het
apandisfement , nt. exageration , augmenta-,
van een Naval, le recit d'une aventure. Hit
tion„ extension, amplification, auxese,
kort — van eene zaak doers , ‘faire I. narre
de redek.) hyperbole. —, (in' de natuurk.)
d'une chose. Deze gefchriften zijn flechts
-door vergrootglazen veroorzaakt, grossiste-;
verhalen, set icrits ne sont que des relatiwent, m. I)at is zonder zonder grooti
ons. Het is flechts een eenvoudig, gefchiedfpraa&k, c'est sans exageration. — van aankundig
ce n'est qu'une simple narratio,n
zten, extension d'autoriti. Dat, wat u t u
historique. Hij gaf een breedvoerig — van
zeg , is waar, het is geene —, overdriiving
betgeen er was voorgevallen i/ fit une
ce que je y our dis est vrai , cc n'est point
longue deduction de ce qui s'dtait passe. —,
tone hyperbole.
gebeurtenisfen van Lien dagen , decanseron, tn.
Vergroven, b. w. (ik vergroofde, hob vet.Leerzanie verhalen , vertellinged, voor kingroofd ,) grover waken, grossir.
deren, des contes instruettylpOurdes enfants.
Vergroving, y r. verdikking, action de gressir,'
herftet van krachten, van geledene vetd'epaissir.
bezeti, enz. De zieke kan tot geen — koVergruizen, b. w. (ik vergruisde, heb vermen, kwijnt, le onalade languit toujours.
gruisd, tot gruis makes, verbrijzelen, 4raEr is geen
vergoeding op hem , tt n'est
:or, brsser, egruger. In eenen vijzel —
pas en !tat de reparer le dommage, etc.
itampen, /tiler. rot poeder verbnizelen,
Daar is geen
op te krijgen., on no peut
flampen , paler, erts bocarder. Het
titre dedommagi.
(chip weed tern ,eene rots vergraisd, vetbrijziad , le vaisseap fut brssd contre un lcu fie. Verhaaltter, y r. femme qui raconte, etc.
Eris
bocarder, dat vergruisd is, het Verhaaltranc, in. maniere de rdconter.
Verhaasten, b. w. (ik verhaascte, heb ververgruisde, Pegrugelfre,f.
haast,) overhaasten, accilirer, hotter ; fig.
Vergruizing, action de reduire en petits merceaux, f. broietnent, icrasement, vs. — van' irecipster. Zicti —,, se hdter, se diligenter,
se presser. Deze ;tap verhaastte zip ver.
erts, kecar4fie ; tn.
-Vergnizen„ b. w. ik verguisde, heb ver- derf, zijnen ondergang, cette demarche precipita :a perte; Haan u wat, latez . vous un
guisd,) grootelijks befcbimpen es verfinaPets. Zoo gij tieden nog wilt klaar zijn
den, befpotten, se moquer, se railler fie,
moest gij u , faut vous diligenter, vous
conspuer, berner.
slier,
voulez finir aujourd'hui.
Verguizing, yr. moquerse, raillerie.
Vergulde,n , b. w. (rk vergulde , bee verguid , ). Verhaasting, yr. overhaasOng, haast, fpoed,
hdte , acceleration , pf. empresseipent , m.` dilimet een dun beitleedfel van gond overtrek-'
gence, precipitation.
ken,) dorer. Een boek op free 'hirer
un livre sat. tranche. Leder —, escarner. Verhabbezakken, b. w. (ik verhabbezakte,
heb verhabbezakt,) fam. ddcourager, intl.
dorer ap feu. In het vuur
Its hes vuur
zie Verbluffen,
verguld zilver, vermeil. Een fpiegel met
lijst, un miroir d cadre dare Verhaken, b. w. ik verhaakte, heb verenen
haakt,) agrafer ou accrocher autrement
g, vergulde, opgefmukte woorden, paroles
Uakeu.
dories. Ergens ,rnede verguld zijn, (daarsuede in zip fchik 9) se glorifier op se Yerita,kken, b. w. Cik verhakte heb verkakt,)
antlers hakken , hacker, couper de nouveau.
pavaner 'de q. ch.; se croire fort pari, e.
Eenen hak , faire um nouveau cOup. Slecht,
gouknzonnegra)en befchijnen., alas
verkeerd bakken , mal hither,, ether en
De ,eon` yergult, de toppers, de kruin .der
chant'ou , en coupant. — doge ontvergehaalde
bergep,
Soleil lord la ante 4es montabogmen, eenen weg of töegang verfperren,
iemand eene,onaanognes ;, fig. pe pit
faire pts abattis d'arbres, ettikarrasser tin
name zaak ,fchtion, wool, voorftellen,
de gunftigfte z4jde voar&Ilen, dorer la ti- Amnia par tin abatis d'ecrbrit.
Jule s q. I.
01 ,1n rendrir, se tramper en hdchant.
O
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Verhakking, yr. action, de &ether.
, omvergehaalde boomen, enz. om eenen weg te
verfperren, (in den.00rlog
abattis d'arbres, m.
Verhakilukken, b. w. (ik v .rhakftukte , heb
verhakflukt,) van nieuwe iakflukken voorzien, verhielen , mettre un ,talon, des pieces
4, raccommoder. veriemdelen, verrigten. Wet is bier te — , te doen ? qu'y a-t-il
faire? de quoi s'agit il?
Verhalen , b. w. (ik verhaalde, heb verhaald,)
vertellen, vermelden, narrer, raconter, relater, faire une relation,, tin rick ge. Deze
daad is met al hare omftandigheden yerhaald
geworden, cc fait a ate relate avec routes
ses circonstances. Op nieuw
reconter.
lets wijdloopig —, Omftandiglijk
particularises;; zie Vertellen.
—, van z4ne pleats Kahan, retirer de sa
place, &placer. Op nieuw
als :
last
mil niet toe mijnen adem te
ne me
permet pas de respirer, reprendre haleine.
Zich
een weinig rust geven, se reposer.
Zijne krachten dezelve herftellen, reprendre ses forces. lets ergens op —, (het
door aantasthrg daarvan vergoed krijgen,) se
dedommager sur q. q. se venger de q. q. lk
zal het op hem —, je Wen prendrai 11
Verhaler, m. conteur,,narrateur, relateur.
Verhaling, yr. action de &placer; narration;
zie Verhaal.
Verhandelaar, o. redenaar, orateur.
Verhandelbaar, b. n. te verhandelen, negociable, commercabk.
Verhandelen, b. w. (ik verhandelde, helyverhandela ,) tot het onderwerp van een gefprek
of gefchrijf waken, traitor de, disserter,
discourir sur, faire ou tenir un discours. Verhandelend, dissertatif, ive. verkoopen,
overdoen, &biter, vendre negocier.
Verhandeling, yr. traits, discours,; geleerde
, dissertation. Qpileller eener
dissertateur.
Verhangen, b. w. (ik verhing, heb verhangen ,) enders hengen dan voorheen , pendre
ailleurs ou autrement. De fchilderijen zijn
—, les tableaux sont pendus ailleurs,; Spr.
w. De hekken zijn (er zijn andere
maatregelen genomen 9 ) les affaires ant thangi de face,, on a pris d'autres mesures. ,
zich ophangen, se pendre, se defaire par la
corde; fig. Zich aan lets —, (zich te veel
aan iemand of lets overgeven ,) radonner
tropq. q. on 4 f. ch.
Verhanging, vr. action de pendre ailleurs ou
autrement. qphanging , action de se
pendre.
Verhanfelen , b. w. (ik verhanfelde, heb verhanfeld) veritellen„ raccommoder, riparer.
verkwanfelen„ verkoopen , vendre par
ichtinge, troquer. Hij heeft zilu paard vet.hanfeid, sl a troque son cheval.
Verhanfeling, yr. action de raccommoder, de
riparer, action de vendre.
Verhanfen, o. w. viler en boreal en entrant
dans une cionfrarie.
Verharddraeen; zie Verdraven.
Verharden, .b. w. o. (ik verhardde, heb
verhard, ) hard makea , endurcir,, rendre dur,
e, durcir. Het ijzer — of harden, endurcir le fer. God had het hart van Pharao
verhard, Dieu avait endurci le coeur de Pha•
raon. De groote bitte verhardt , maakt hard,
de aarde , ,la grand: chakur durcir la terre ;
fig. voor aandoeningen of berouw ongevoelig maken , endarcir, rendre impitoyable,
insensible. Zich
, se durdr, s'endurcir,
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Zijn 'hart heeft zich verhard door de Aftwoonte aan de ondeugd, soh coeur eel: endurii por )'habitude du crime. In de boosheid hardnekkig worden, s'obstiner on
s'opinidtrer dans le mal.
Yerhardheid, vr. fig. hardaekkigheid, opinidtreti,‘
obstination.
Verhardiag, yr. action de durcir. — fig. veritokking , endurcissement, m. durete du coeur.
(bij de heelk. ) induration. Dit gezwel eindigt met eene cet apostime so
terming par tine induration.
Verharen , o. W. ( ik verhaarde , ben verhaard ,)
,
ruijen, mter,-changer
de poll. De kat begint te
le chat commence a miter.
Verheelfter, yr. --heelfter, recileuse.
Verkeerder,
.verwoester, dildatear, destructeur.
•
Verheeren, b. w. (ik verheerde, het) verlieerd, )
vermeesteren , to ond'erbrengeb, vaincre, subjugner, rehire en sujetion. `De Romeinen
verheerden, onderwierpen , overmeesterden
verfcheidene 'vOlken, los Romains subjugnirent plusieurs peuples. verwoesten,
&vaster, detruire, Under, ravager, ruiner, faire le digit dans un pays.
Verheering, yr. devastation , destruction ,
desolation, ruins, depredation, f. digit,
ravage, tn.
Verheerlijken, b. w. (ik verheerlijkre, heb
verheerlijkt,) heerlijk maken, tot heerlijkheld verheffen ; fig. prijzen, glorifier, magnifier, exalter ;ransfigurer. IYIijne ziel
verheerlijke, prve, den Heere , mon ante
magnifle le seigneur. God verheerlijkt de
tnaakt hen eeuwig gelukkig, Dieu
glorifie les saints. Gods heiligen naam —,
roemen, exalter le saint nom de Dieu. Jezus
Christus werd op den berg Tabor verheerlijkt, verklaard, Jesus Christ se trans:figura
sur le Thabor.
Verheerlij kiug , yr. glorification, exaltation;
transfiguration.
Verheffen, b. w. (ik verhief, heb verheven,)
opheffen, doen rijzen, ilever, hausser, exhausser, lever en hunt. Hij verhief zijne
item, it eleva sa voix. Zijne oogen ten hemel —, lever ses yeux au ciel. Zsjn hart rot
God — , elever son coeur el Dieu. Hij is tot
den troon verheven,, it est dole au trine.
—, in rang en tanzien bevorderen, promos.
Voir. De pans verhief hem, tot de waardigherd van kardinaal , le pape le prom: a la
digniti de cardinal. Ientand tot den addland anoblir q. Deze heerlijkheid
werd tot een graaffchap verheven, cette
Seigneurie fut irigie en coma. —, roemen,
prijzen, loner; exalter, ilever; fig. prener,
preconiser. Hemelhoog verhief men hems
onl'eleva jusfu'au ciel , juseu'aux Hues ,; fig.
fam. on le mit sur le pinacli.—, toebemen,
beviger worden , s'augmenter, devsnir plus
violent, , e. De koorts verheft zich, la pyre devient plus violence, Se redouble. Zich
relever. De 'bergen verheffen zich hoog
in de lucht, les montagnes s'ilavent /lies
haut dans Pair. 'F.r verhief zich een itorm ,
id s'ekva un o'rage. Zich —, met hodgmoed vervallen, renorgueillir, devenir orgueilleux, se.
Verheffing, yr. elevation, erection, exalted.on, f. avenement, m. redoublement, tn. De
— des harten tot God , Pe/ovation du coeur
Dieu. — der item, elevation de lamer.
— tot den paufelijken floe),
du
pape.
Wring van een graaffchap, erection d'un coma. — tot acne hboge waardigheid,

V E Reid, M. van koorts,(bU geneesh,) redoublettient de Ayres —, vernieuwde aanval (eener koorts) paroxysms, exacerbation,
— van den wind, renforcement
du vent , m.
Verheid , yr. distance, f. iloignement, m.
Verhelderen , b. w. (ik verhelderde, heb verbelderd ,) ophelderen, eclaircir,, rendre plus
clair; fig. rasserener , eclairer. De wind
beeft het weer verhelderd, opgeklaard, le
vent a eclairci le temps. Do zon verfcheen,
en verhelderde het weer , en deed het weder
weer ophelderen, le soleil parut et rasserdna
is temps; fig. Het lezen van uw bock heeft
zijn veritand verhelderdi la lecture de votre
livre lui a &laird !'esprit.
Verheldering , yr. action d'eclaircir.
Verhelen , b. w. (ik verheelde , heb verheeld,)
door itilzwijgen verborgen houden , ciler,,
realer, cacher,, faire, dissimukr.
Verheler, m. receleur. Zoo er geen — of
heler was , was er geen fteIer, s n'y avait
point de receleur,, it n'y avail point de voleur.
Verheling, vr. recelement, tn. De — is even
zoo flrafbaar all de diefftal , le recelement
est aursi punissable que le larcin.
Verhelpen, b. NV. (ik verhielp , heb verholpen ,) iets nit eenen flechren toefland in
eenen beteren overbrengen , verbeteren, remedier, reparer, raccommoder, corriger.
Door eenen goeden leefregel verhelpt men
de meeste onpasfelijkheden , dive en bon
regime on remidie d la plu.part des incomDat is niet te
:1 n'y a point de
remade h cela.
Verhelping, yr. reparation, correction, f: remade, tn.
Verhemeld, b. n. celeste.
Verhemelte , 0. het gewelf des monds, palais ,
tn. —, boven eens konings troon, of boven
bet hoogwaardige en het groote aliaar. (bij
de R. K.) dais, m. — van een rijtuig, bed,
enz. , impdriale, f: ciel, tn.; zie \Hemel.
Verhengen , b. w. (ik verhengde, heb verhengd , ) gehengen, vcroorloven , vergunnen', permettre, soufrir.
Verheugd , b. n. joyeux-, Buse, gai, e,rejoui,
bijw. gaiament , jileusement.
Verheugdheid, yr. gasete foie, refouissance,
allegresse.
Verheugen , b. w. (ik verheugde, heb verhengd,) verblijden , vrolijk maken, rejouir,
divertsr, donner ou causer- de la joie. Zich
—, se rejouir, s'egayer. 1k verheug mij,
dat ik hem dit goede nieuws kan brengen ,
je use rejouis de la apprendre cette bonne
nouvelle. Weder
vervrolijken, ragaillardir. Dit nieuws verheugde haar weder,
cette nouvelle la ragaillardit.
Verheugend, b. n. rejouissant, e.
Verheuging , yr. vreugde, rejouissance, joie,
allegresse , gaietd. Daar was eene algemeene
, vreug.de , door de ganfche fled, co fut
ruse rejousssance publique par toute la wile.
Iigte roes, posnte de yin.
Verheveling, vr. luchtverfchijnfel , meteors, m.
De donder,, blikfem, regen, enz., zijn verhevelingen of luchtverfchijnfels , k tonnerre ,
les eclairs, ld pluie, etc. sons des meteores.
Verheven , b. n. boven de oppervlakte van een
ding uitkomende, relen e, en bosse, en
relief; (in de plantk.) bultig, bossed, e.
ibbaux , se: beeldwerk , van goudfmeden
beeldhouwers i ens. relief, ouvrage de relief ,
de sculpture relevd en boss.. —c rand,
rebord, tn. De theeblaadjes hebben —e,
opftaande, randen, les tahareis ens des re-
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werk, bas-relief, derni-relief,
herds.
hoog boven airdere Bingen uititekende,
haus, e., Revd, e‘ 4g. grootsch, slave, e.
grand, e.; noble, releve , e. sublime. 114
heeft , edele gedachten , it a des sentiments
nobles. Eene —e gedachte , une pensee sublime; bijw. noblement , dans un style eleve.
Verhevenheid, yr. elevation, noblesse; sublimite ; grandeur. — van gevoelens , elevation
de sentiments, — van ziel , noblesse d'dme.
— van gedachten , sublimite des pensees, —
hoogte , hauteur. — van een been , (in de
ontlk.) tubdrosite.
Verhief, onv. verl. t. van Verheffen.
Verhielp, onv. verl. t. van Verhelpen.
Verhieuw, onv. vet . t. van Verhouwen.
Verhinderen , b. w. (ik verhinderde , heb verhinderd,) beletten, door hindernisfen terughouden , empdcher,, mettre obstacle ; Mourner; prevent:-; dwarsboomen, traverser.
Zie Beletten. F.en ongeluk — voor te komen ,
of te keeren , prelim& , ditourner srn trialheur.
Verhindering, vr, beletfel, empechement; ob.
stacle, embarras, tn. —en verwekken, doen
ontftaan , faire naftre des obstacles ; fans.
anicroche.
Verhing , onv. yeti. t. van Verhangen.
Verhit , b. n. &haul ; e., enfiamme, e. ardent , c.
Verhitteu , b. w. (ik verhittede , ben verhit ,)
heet, hittig waken, echauffer, rendre chaud ,
C. Zich — s'echauffer; fig. enflamtner ,
echauffer ; irriter. Verhittend, echauffant,
e. irritant, e. De fpecerijen zijn les
dpiceries sont echauffantes.
Verhitting, yr. echattffement , m. ichaufaison.
Verhoeder. , b. w. (ik verhoedde heb verhoed,) beletien , empicher;prevenir,detour.
ner, preserver. God verhoede sulks, Dieu
nous en preserve ou garde.
Verhoeding, yr. preservation.
Verhoeren , b. w. ( ik verhoerde, heb verhoerd ,) depenser son argent , ses biens avec
les femmes smpudiques , avec les garces , les
putains, etc.
Verhoetelen, b. w. (ik verhoetelde , heb verhoeteld) knoeijen, bederven , gdter, bou-

Verholen, b. n. verborgen , bedekt, Feheim,
cache e. secret, ate; occulte ,mysterteux , se.
Verholenheid, yr. mystare, secret, m.
Verhonderdvoudigen , b. w. (ik verhonderdvoudigde , heb verhonderdvoudigd,) hon.
derdvoud vermeerderen centupler.
Verholp , onv. yen'. t. zie Verhelpen.
Verhongeren , b. en o. w. (ik verhongerde ,
ik heb en ben verhongerd,) uithongeren
earner; meurir de [aim, titre affame , e.
Verhongermg, yr. action d'affamer ou de mourir defaitn , , famine , consomptioti causes
par la aim.
Verhoogen b. w. (ik verhoogde, heb ver'
hoogd , yhooger
waken, verheffen , hausser,,
Raver, relever,, exhausser, rehausser, surhauster, augmenter. Eenen muur twee voet
----Lhausser, Clever une muraills de deux
pieds. Hij is tot deze waardigheid verhoogd ,
il est Revd e1 eons dignitC. Den prijs der
koopwaren surhrusser, augmenter le
prix des marchandises. Het koren is vet-hoogd, opgeflagen , le MI a enchCri. —,
roemen, prijzen, Clever, exalter.
celui qui Rave, relive, etc.
Verhooger;
'-'vati den prijs, meestbiedende, encherisseuP., lofredenaar, een die iets ophemelt , prironiseur ; (boertend,) kuangeur.
Iiiis
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Verhooging„ yr. opflag s van prijs, enchir.issement, renchirissemen4„ tn. augmentation.
Het is de zaak der oyerheid de — der levensmiddelen to beletten, c'ett aui inagistrats d empecher l'enchertssement des vivre'.
— van eenen munr, enz., elevement, haussement, on: ilevatoon, etc. d'une muraille.
—, hooter bod, surencithre, f. — op
eenen fcheidsmuur ( bij de metfelaars
verheifing, grootmaking, exaltation',
action de looter. — der munten, ehaussemen t des monnaies,
Verhoogfel, o. exhaussement ,rehaussement, m.
Verhoogiier, vr. cells qui Rave, etc.
Verhoogen, b. w. retourner et itendre.
Verhoor, m. cent) geregtelijke aanhooring van
befchuldigers„ gedaagden en getuigen van
eenen rester,, interrogatoire,
— van
getuigen,, audition des temoins.
Verhoorbankje, o. sellette, f.
Verhoorder, ondervrager, onderzoeker,
ienterrogateur, eel:it qui examine,, oult,
tnterrogue, celui qui exauce. God is de —
der gebeden, .Dieu exauce les priires.
Verhooren, b. .w. (ik verhoorde, heb verhoora,) gunflig aanhooren, exaucer. Cedaagden en getuigen gereg;elijk aanhooren ,
interroger, questionner,, examiner. Eenen
misdadiger , inierroger en criminel. Hij
is gekomen om hem over deze zaak to -2
to ondervragen, it est venu le questionner
our cette aPire. De getuigen zijn vertrora,
gehoord, les teM0iiiS sont 014 .4r. Tegen elkander confronter. Weder reconfronter.
Verhooring; yr. action d'exaucer, f: exattiewent ,,no. ondervriging, interrogation,
f. interrogatoire , on, — van de getuigen,
confrontatoon des timoins.
Verhoovaardigen ,,b. w. (ik verhooiaardigde,
heb verhoovaardigd,) hoognmedig malten,
rendre orgueilleux, se s, inorgueillir. Zich
s'Onorgueillir. Hij verhoovaardigt zich
op zijne kundigheden, i1 s'enorguesllit de
son savoir.
Verhoovaardiging, vr. action de rendre orgueilleux , se, action d'enorgueillir.
Verhopen , b. w. (ik verhoopte, heb verhoopt,).
etperer, s'attendre h.
Verhouden, w.. wetrhouden, beletten , emticker, arriter, mettre obstacle 4, retenir.
Zich — tot iets, avoir du rapport, litre en
propqrtion avec. Tusfehen 6 en 12 _heat
dezelfde — of hetrekking, plaats, als tusfchen 3 en 6, it y lo le mime rapport ou la
tame raison entre 6 et 12, , qu'entre 3 et 6.
De hoogte verhoudt zich tot de breedte, als
twee tot een, la hauteur est en proportion
avec-la largeur comme un avec deux.
proportion, reVerhouding, yr. , rapport ,
in de godeni. y proportionnalite.
lation,
evenredigheid, betrekking, (in de rekenk. alfg. en meetk.) raison, als : De rekenkundige geeft het overfchot , de overmaat
van de eene,grpotheid op de andere am, la
raison arithmitilue explique l'excis d'une
des deux grandeur; sur Pautre.
Verhuisdag, m. yerhuistkid, four, temps, de
delagement ou de 4nsenagetpent.
Verhuizen , o. w. (ik ye,rheisde , ben verhuisd ,)
tit bet gene Buis in het andere trekked,
deloger, ditninager, changer de lees, —,
zijn verblijf verlaten, delogerd,„quiver,son
fautgustter
heden
aujourd'hui son logos., 1k all hem_doen,—,
le chasPlra;:,do
e
200 bij, niet Nil,
linai•
fterv,en 'vitt/Hr.
son,n veut pas.
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Verhnizing, vr. diminagetitat
changemelit tie logis , de domicile, m. Wanneer
' men Jeen eigen hum heeft, is men aan het
ofigemak van` — Onderhevig, guand on n'a
pas de maison a soi , on est sujet a Pitmansmodigi du dilogetisent. Ziels—, metempr
cose. Pythagoras heeft de — beweerd , Pythagore a soutenu Pbpsnion de la mitempsycose.
Verhuren , b. w. (ik Yerhuurde , heb verhuurd, )
in huur geven, verpachten louer, donner ,
al/elver 4 louage, flij, heal mii zijnen
verhuurd , m'a loud son jardin. Landirijën
, aireimer des ruraux. Een fchip
bevrachten, E./Triter en vaissean. Zich —,
se loiter, se mettre en condition, irendre
condition,Weder—,onderhuren,(fcheeppw.)
dat men zeif geAan iemand can fchiP
huurd heeft, ious-fater an vaisseals d q. q.
onderhuren, ,(van ten huis, enz.)
sous-louer, relouer. Hij heeft het geheele
huis gehuurd , maar hij heeft diarvan weder
een gedeelte verhuurd, it a bail de la mason eniiire „wait it en a sous-loud une par.
tie; zie Verpachten.
Verhuring , yr. location, f: how, tn. Weder
—, relocation; zie VerpaChting.
Verhutfelen, b. w. (ik verhutfelde, heb verbniftldj dipldier en remnant ou en sedouant.
Ver/iuurder,
loueur, bailleur.
van fche' pen, effriteur.
Verhunrkanioor, o. bureau de lonage.
Verhpuilter, vr. loueuse. Stoelenzetfler
eerie kerk, loueuse de chaises.
Verhuurtijd, m. temps auquel on love ea pried
condition.
(ik verhuwelijkte „.heb
Verhii*elijkeri„ h.
verhuwelijkt ,) wrier, donne; en thartage..
Verhuwelijking, vr. inarsage,
Verkjdelen b. w. (ik verijdelde , heb verUdeld.,)
krachtelbos nutteloos maken Rider, onutiliser, dejouer4 frustrer, rendre vain,
inutile et sans efet. Hij beefs zijne kunstgrepen verijdeld, it a dludi ses artifices.
Een plan —, dijouer un dessein. toleurftellen, disappointer, tromper q. q. dans
ses esperances ;fig. derouter.
Verijleling, yr. teleuritelling, action de rear*
von, tie faire avorter un dessein, etc, in•
utiliti, desappoiniement,'ii.
(ik verijsde, ben i/erijsd,)
Verijzen, o.
ijs overgaan, geler, se glacert
Verinteresten, o. 'it. ( ik verintereste, ben
verinterest, ) de interest 'Van het kapitaal
laten oploopen,itre absorbs par les intirits.
Veriaard, b. n. surann 4 , e; zie Verjaren.
Veriaardag, m. jour d'annsversaire, jour di
naissance.
Verjaardicht, 0. poems sur Panniversaire de
q., q. , noVerraarfeest, o. fête a .'occasion ale Panniver.
sairk„ de la naissance de q. q.
Verjairthaal, o. repas a cette ocraSion, vs.
Verjägeii b. *4.
verjaagde of verjoeg, bets
verjaagd,) van zijne plants jag en, vertbijdinkker. —
yen , chaster,, ,elpulser ;
ferdiven, icitrter, dibusquer. Vliegen
imbucher. paartlen — de vliegen
met bunneit iiath, les chevali s'emouchent
avec la queue.
Verjager, m. cern! qui chaste, etc.
Verjaging yr.xerarijving, action de :chissser,
gebusquement , tn.
expulsson,
,
Veriaren, b. w. (its verjaarde, heb verjaard,)
iemandmet zijne verpring gelukwenfchen,
elicitor q. q. de son Jour, di naissahce, iotaplimenter q: g. stir. 1.9j heeft hem met een
geclicht verjaard, sl Jai a présexii ye poems
sus
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tor Pannlversaire da sa nesitsance. Ik heb Verkavelen, b. w. (ik verkavelde, hob' verkaVeld, ) jotter encore une fois ass tort fig.
hem met e'en. gouden horotogie verjaard , je
risquer, haiarder.
ltif ai donne tine montre d'or d !'occasion de
son anniversaire. o. (met Zijn ,) Verkeer, -o. omgang, conversation, f. constneret , M.
1'en jaar of eenen onbepaalden tijd uitgetleld
worden , etre remis envoys ou defire d un Verkeerbord, o. tablier, stir lequeY on love
une sorts de trictrac ; jan de retour (au
mitre temps. jarig worden, zijnen getrictrac.)
boortedag beleven, celebrer son j our de naissance. Mine zuster verjaart morgen, c'est Verkeerd, b. n. het tegenoverttaande van echt ,
juju, regt, omgekeerd , renversi, e, redemain Panniversaire de ma soeur. —, dertourne , e, errone, e, abusif, ive, inverse,
wijze verouderen, dat er geen regt meer
e, indirect, e, pervert , e, gauche, etc.
op is, overjarig worden, suranner., Deze
—e kant of zijde, envers,rebours,m. Deze
btieven kunnen u niet meer dienen, Zij zijn
Liof heeft geene regte nosh zijde , kan
verjaard, to fang blpen liggen, ces lettres
aan beide kanten gedragen worded, cette
tie peuvent you: server, elks sent surannies.
iteffe n'a ni endroit , ni envers. Men moet
Eine verjaarde fchuld , une dette surannee
de —e kant van deze ftof nemen, it fact
on preterite. Eene fchuld voor verjaard verprendre le revers de cette Croft. De —e
klaren, prescrire tine dette. Tegen minderwereld, le monde renverse. Eene —e, vallarigen heeft geene verjaring pleats, on ne
fche ftelling, une proposition erronie. —e
prescrit pas eontre les Mincers.
bewoording, terms abusif: De —e regel
eener fchuld,
Verjaring. , vr. zie Verjaardag.
van drieen, la regle de trots inverse. Hij is
overjaring , prescription, tenement , m. stirtot deze plaats door —e, flinkfche, wegen
annation. De ' tien jarige onder tegengekomen, it est parvenu A cette place par
woordigen, de twintig-jarige — der afwedes voies indirectes. —e 'gevoeleits hebbeh,
zenden, prescription par dix ant entre priavoir des sentiments peevers. Een‘ gevoesents, par vingt ant entre absents.
len, une opinion erronee ou contraire. Een
Verjoeg, onv. verl. t: van Verjagen.
—e, valfche coon, un ton 'discordant. Gij
Verjongen, b. w. (ik verjongde , heb verjongc11)
hebt een — verttand, votes avez ,'esprit gauJong maken, rendre plus jeune, rajeunir.
che. —e keel, lucbtpijp, tranchie-artére ,f.
Dit goed maws ifeeft hem geheel weder
hand, arriere main.
antwborden, ne
verjongd, cette bonne nouvelle Pa tout rajeuni.
pas repondre comma II fact. Spr. w. Door
0. w. (met Zijn,) jonger woreen
antwoord het gefprek op-een ander
den of fchijnen , rajeunir, redevenir jeune.
onderwerp zoeken is brengen, tourner fa
In de lente wordt alles weder jong, tout
truie au fain. -7 , bijw. verkeerdelijk,
rajeunit au printempe.
Penvers , d rehears, ,de gravers, k centreVerionging, yr. rajeunissement, vs.
sem , d contre-poil, 4 centre biais. Hij
Verkaarden, b. w. (1k verkaarde, heb veralles it fait tout rehears. Hi vat
kaard,,) carder; op nieuw kaarden, carder
alles — aan, i1 prend tout de travers.. Gij
tine seconds fois, recdrder.
hebt uwe koufen -7 aangetrokken, yous avez
Verkabbelen, b. w. (ik verkabbelde, heb vermis vos bar A renvers. Zen zaak — opvatkabbeld,) afkabbeien, miner, creuser, coten , fig. prendre tine affairs 4 contre-poil ,
ver, ( par !'action de ,'eau).
contre-sees, abusivement.
Verkabbeling, yr. creusement,
Verkakelen, b. w. (ik verkakelde, heb verka- Verkeerdheid, ' yr. bedorvenheid, perversiti,
depravation. De — der zeden, la perifersite
keld,) van eene hen gezegd, wanneer zij
des tnoeurs; fig. travers. Tot verkeerdheeen ci heeft gelegd ; zie Kakelen ; zie verder
den, dwaasheden vervallen, dancer dans des
Verkallen.
travers. Hii heeft iets verkeerds, kuren in
Verkalefatcren, b. w. (ik verkalefaterde, heb
het hoofd, 11 a du travers dans !'esprit.
veritalefaterd,) door kalefateren veranderen ,
dwaling , tegentirijdigheid, erreur, contrac alfsutrer, calfater une seconds fois. Met
rieti.
doorbrengen, employer ou depenser au
sulfas, en calfeutrage. Iloeveel hebt gij Verkeeren, b. w. verkeerde, heb yeskeerd, ) veranderen , changer, convertir;
aan dat fchip verkalefaterd ? coinbien est-ce
zie Veranderen. —, nit de behobrlijke of
que le calfeutrage de cc vaisseau vous a coiti.
gdwone rig ging, in eene ttgenoveritainde
Verkalken , b. w.
verkalkte, heb verkalkt ,)
onbehoorlijke, of ten minite ongewone,
caltiner.
o.
(met Zijn,) se cakiner.
brengen, tourner, changer, meters sous desVerkalking, vr. calcination.
o. w. (met Zijn,}_ veransus, dessous.
Verkallen, b. w. (ik verkalde , het/ verkald,)
derd Worden, god change, e. 1-1,q kan —,
al kallende aan anderen mededeelen, repast.orngang waken of
cela peut__Changer.
dre en habitant, Zijnen tijd —,
hebben, converser ,friqUenter,„ hanger, avoir
passer son tempt a bah:11er, ,4 Pref ., 2ich
commerce., verkeert met fledbte joegens,
—, Is zijnen mond miskallen, so tneprendre
it frequents, it ,converse avec de:, mauvais
en jasant, dire trop.
garons. Spr. w-. Waar Men mede yerkeert,
Verkammen , b. w. (ik verkamde, heb verkamd,)
to Nanwordt men ma ge4erd,
peigner de nouveau ou autrement, repeigner.
Over een meisje
tes, je to diral qui to
Verkanketen , (ik verkankerde , ben verhaar sot een hiwelijk aanzoeken, faire
kankerd ,) etre rouge on consume d'un cancer.
,'amour d une ; la rechercher eu manage.
Verkappen, b. w. (ik verkapie heb verk.apt , )
In zware Verdrukking , in lijden , in ilivernij
anders kappen, overkappep, coifferde nouveau
zich daarin bevinden, se trOuVer: Hoe
on autrement. —, verbakken, ()sachet. entiereverkeert hij onder zijn lijden? comment
went , de nouveau, inalkdcher , (bij de art.)
trotive-f-il ,, se tient-it dans son matheur?
De buis
coifer la fuses.
encore dans
verkeert nog in flavernij ,
Verkasfen, o. (ik verkaste l'ben verIcast ,)
hi servitude. Op het verkeerbord fpelen,
'verhuizets, deloger„ --, b. w.' van de eene
foyer au trictrac.
kas in de andCre Ittulped; _zetten. Een gefteente
neu- Verkeering, vs. verandering, changement,
- Anders kisfed, enchimer
*coati)ersion saleirdtion. • —; otheang,
vedu, augment;
quest-
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keut f Ask,
quentatioft, eonversation, f: commerce, m. , reprobation.
cent,
hantise. De — met brave lieden is zeer preference. Bijzoadere gezetheld op bet
Dat i.
nuttig, frequentation des gent de Bien est of andere goat, m.
mijne
met, behaagt mij niet, cela n'est
fort utile. —, vertrouwden omgang met een
meisje hebben , avoir, etre en commerce avec pas de mon goit, cela ne me plait pas. Doer
of hat bet near uwe —, zoo als gij
vertrouwelijke omgang
one filk. De
wilt, faites-le, ou ne le fajta: pat, tout
met Bien jongen deugt niet, la hantise de
comme y ou: voulez.
ce garcon ne vaut rien.
Verkeerfpel, o. foort van tiktakfpel, met, Verkilken , b. w. (ik verkeek, heb verkeken,)
aan de bezigtiging van lets te koste leggen,
quier ou revertier, tn.
als: Wat hebt gij voor dat fpel verkeken?
Verkeken, veil. dw. van Verkijken.
combien avez y our donne, depense pour cir
Verken; zie Varken,
feu? Zich
zich in het kijken vergisfen,
Verkenbaar, b. n. qu'on pent reconnaitre,
ne pas Bien voir, observer au insPecier mal,
decouvrir.
met kijken
se
meprendre.
Zijnen tijd
Verkennen , b. w. (ik verkende, heb verkend, )
doorbrengen „passer son temps en regardant
jets in zijncn aard , in zijne gefteldbeid opnemen, op kondfchap uitgaan , reconnaitre.q. ch..; fig. De leans is verkeken, l'occasiozr
est panic.
alter 11 la decouverte. Een land, den vijand
reconnaitre une terre , un pays ,1"ennemi. Verkinderen, o. w. (ik verkinderde, ben verkinderd, ) kindsch worden, radoter. 114
Hij zond ruiterij of om de enge wegen te
envoya de la cavalerre reconnaltre des verkindert, worth kindsch, it commence mi
radoter.
( zeew. ) hetzelve
defiles. Eon fchip
naderen , om deszelfs grootte en fierkte te Verklaagiler, vr. aanklaagfier, complaignants.
Verklaarbaar, b. n. explicable, (in de meetk.)
onderzoeken, reconnaitre en vaisseau.
developpable.
Verkenning, vr. reconnaissance. De generaal
is op —, kondfchap uitgegaan, le general Verklaarder , m. uitlegger, celui qui explique,
interprite, glossateur, exegete, commentaest ale faire une reconnaissance.
tear ; zie Uttlegger in dezen zin.
Verkenningsmiddel, o. moyen de reconnoitre, tn.
(ik verkladde, heb verklad ,)
Verkenningsteeken (). signal de decouverte; m. Verkladden , b.
gdter en grifonnant, en barbouillant.
Verkerven, b. w. (ik verkorf, heb verkorVerklagen
,
b.
w.
(ik verklaagde, heb veryey en,) door kereen onbruikbaar' waken, a
klaagd „) befchuldigen, accuser. lemand
regts behandelen, gdter, faire de travers;
geregteitjk aanklagen, actionner q. q. inten,
fig. nil heefc het bij hem —, sl a encouru
ter une action contre q. q. defersr q. q.
sa disgrace. Zie Kerven.
VerketteXen, b. w. (ik verketterde, beb ver- justice.
aanklagera accusateur.
ketterd ,) tot eenen ketter makers, als eenen Verklager,
verklikker, dilateur.
ketter 'affchilderen, van ketterij befchuldigen , traiter d'heritique, accuser, declarer Verklaging, vr. accusation, dilation.
Verklappen, b. w. ( ik verklapte, heb vercl'heresie.
klapt,,) klikken , aanbrengen, verfpreideo,
Verkettering, vr. accusation d'hiresie.
rapporter, divulguer, decouvrir. 1-14 heeft
Verkenvelen , b. w. (ik verkeuvelde, heb
zich verklapt, il a decouvert ses sentiments,etc.
verkeuveld ,) perdre le temps, Poccasion,,, en
Verklapper, zn. verklikker, rapporteur, decausant.
nonciateur, délateur. Vertrouw hem niet,,
Verkielen , b. w. (ik verkielde, heb verkield ,)
hij is een—, aanbrenger, deflez-vous de lui
munir dune nouvelle quille, mettre une
nouvelle quille.c'est un rapporteur. AAN/41. De beide laatfte
woorden worden met onderfcheid gebruikt.
Verkiesbaar, b. n. qui peat etre elu,e,iligible.
Denonciateur openbaart eene van iemand
Verkiesbaarheid, yr. eligibiliti.
gane misdaad, en dilateur doet zulks ook,
jour d'election.
Verkiesdag ,
Yerkieslijk , b. n. dat bij verkiezing plaats
mar uit kwaadheid of fiechte oogmerkem
bij de overheid.
beet, dat het kiesregt uitoefent, electif,
ive. Een — rijk, een rijk, welks koning Verklapping, vr. verklikking, dilation, f:,
rapport, in.
verkozen wordt, un royaume electif: Een
croon, welks vorst gekozen worth an Irene Verklapiter, yr. delatrke, rapporteuse.
—, de voorkeur verdienende ' pee- Verklaren , b. w. ( ik verklaarde, beb vet
klaard,) klaar en helder maken', opklaren,
, la
ferable. De deugd is boven alles
rendre clair, e, clarifier, eclairer.
vertu est preferable tout.
Verkiezen , w. (ik verkoos , heb verkezen,)
uitleggen, duidelijk, verflaanbaar makers ,
expliquer , interpreter, eclaircir, gloser .
choisir, elire, opter. Hij is met meerderheid
Dat kan op tweedertei - wijze verklaard worvan fiemmen verkozen, il est din a la pluden, cela se pent expliquer de deux facons.
verlangen ,
raliti:des voix; zie Kiezen.
Hoe verklaart, vertaalt gij daze fielling 7
begeeren, wenfchen, desirer, vouloir. Vercomment interpretez-vous cette phrase? De
lest gij Bever te huis te blilven7 disirez,
fchriivers, die den bijbel verklaard hebbe,s,
voulez-vous plutit rester au logis, etc.7 Zoo
les auteurs qui ont glosi la bible. Eenen
alt gij verktest, comme it vous Pairs:. Het
uitleggen, interpreter vn songs.
daa,raan. de voordroom
eene boven bet andere
keur geven , dormer la priftrenee a, prefeDe wigchelaars verklaarden lets uit de vlugt
der vogels, let augures, les aruspices interMen meet de deugd beveri de rijkrer
domm,en —, fan; priferer la vertu aux preterent k vol des oiseaux.
bekendmak en, te kennen, geven vermelden, declarer,
richesset.
Verkiezer , zn. electeur.
fare connaltre, developper, exposer, atter.
ter. Verklaar
Verkiezing, yr. election, f. choix, tn., alterwaarom gij bier zijt,
declarez nous, pourquoi you; hes id. Onder
native, option. — door middel van beflotene
briefjes scrutin, tn. -- door boontjes \of cede — declarer, attester seas serment.
lemand fcbuldig
balletjes , ballotage; m.
, (in de gedge10
declarer q. I. coupabk.
election. Het leerfiult der —en der ver- Den oorlog `—, declarer la glom. Ik wil
warping,
'dog** de Pileeltioti et de la
snijne gevoeledit wel —4 to Ifeltneit Seven,
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je vita lien, exposer met sentiment. WO
—, declarer franc. Valsch eene valfche
verklaring afieggen, inoncer faux. Zich
—, se prononcer (*). H sjj heeft zich bij
deze gelegeuheid wel, duidelijk verklaird
it s'est Bien prononce dans cette occasion.
Hij heeft zich over deze zaak nog niet ver•
klaard, it ne s'est pas encore prononce stir
cette ti sire. Zich tegen lett —, protester
contre q. ch. Ik verklaar mtj tegen dit be!luit, jeproteste contre cette resolution. dat
men lets gedwongen doet, (bij het geregtsh.)
protester de violence. Zij namen hem zijne
papieren af, maar te gelijker tijd verklaarde
hij, dat bet gedwongener wijze gebeurde,
Us lad enleverent see papiers, mats en metre
temps ii protestait de violence. Zich tegen
protester
de onbevoegdheid des regters
d'incompetence. Op 'nieuw redeclarer.
Hergeen hij bij de eerfte ondervraging ver.
klaard had, verklaarde hij bij de tweede
weder, ce qu'il avail declare dans la premiere interrogation, it redeclara dans la
seconde.
Verklarend, b. n. explicatif, ive, interpretstif, ive , declarattf, ive. getuigend,
(in de prakt.)declarateire.
Verklaring, vr. uitlegging , opheldering, explication, interpretation, exposition, exigol
lk wil u van deze-se,f.comntair
plaats geven , je vous donnerai !'explication de ce passage. Hij heeft eene goede —
van den tekst gegeven, it a fait tine bonne
explication, exposition du texte. Die artikel
of punt kan geene betere — krijgen, cet
article ne pent recevoir de meilleure Interpretation. — der droomen , interpretation,
explication des songes; zie Droomuitlegging.
De —en van het nieuwe testament, les exegeses du nouveau testament. Chaldeeuwfche
—, of uitlegging van den Hebreeuwfchen
tekst des ouden testaments, targuin, tts.
Woord—, woordelijke uitlegging, glom.
De — is even zoo duister als de tekst, la
lose est aussi obscure que le texte; fig. lam.
fl at heeft geene noodlg, cola n'a pas
bosom de comtnentaire; zie vender Uitlegging
in al deze beteekenisfen. opheldering,
(in de leerk.) elucidation, f. eclaircissement,
in. Men is hem de — van die zaak verfchuldigd, on lui dolt Peclaircissement de
cette afaire. vermelding, bekendmaking , declaration. Oorlogs—, declaration
de guerre. Liefde—, declaration d'amour.
Verkleeden , b. w. (ik verkleedde , heb verkleed,) ander: kleeden dan voorheen, mettre
tin autre habit, changer d'habits. —, door
kleeding vermommen, diguiser, travestir.
Wen verkleedde hem als (in) eene vrouw,
en le diguisa en femme. Men had hem als
eenen boer verkleed, on i'avait travesti en
paysan. Zich—, vermommen, se deguiser,
se travestir. Hij had zich als eene vrouw
verkleed, en ging uit de gevangenis,
s'etait travesti en femme, et sortit de la
prison. aan kleeding te koste leggen
iiipenser en habits. Hij verkleedt alles wat
bij whit, it dipense en habits tout ce qu'il
gagne.
Verkleeding, yr. changement d'habits,
sement, travestissement, tn. Men kende
hem under zijne — als boer , on le recotinut
sous son travestissement en paysan.
Verkleefd,
n. gehecht, door genegenheid
verbonden n, attaché, t divoui, e.
Verkleefdheid, yr. attatketaent, divouement,
adheesto;
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Verkleinen, b. w. (ik verktelnde, heb vetklcind ,) klein , kleiner waken , verMinderen f
rendre plus petit , e , admire en petit , ra-,
petisser,, apetisser,, diminuer, amoindrir,, eh".
Eene zaak —, haar klein, gering voortlellen,
rabaisser, deprinsee, depriser,
diminuer tine chose, dire une chose
plus petite, mans importante qu'elle ne Pest.
Deze figuur moot men —, Zlj is te groot,
it fact rapetisser cette figure ,elle est crop
reduire en petit
grande. Eene teekening
tin dessein. Eene breuk herleiden , —rdduire tine fraction. Hij heeft zijnen broeder
verkleind, it a parle de son frere d'une maniere avilissante, desavantageusement ,
rabaissi, ravale son merit.. Hij houdt dearvan, om eenen ieder te it aims a ravaler
tout le monde. Gij hebt zijne fchoone daad
seer verkleind, verminderd, vous-avez Bien
diminue sa belle action. Ziju flecht
gedrag heeft zijn aanzien verkleind, sa
vaise conduit* a diminue son autorite. Ietnands
eer, aanzien verkorten,doen benemen,
abaisser, rabaisser le merite de q. q. , detractor, dicrediter q. q. Eene zaak —,
(bij regtsg.) extenuer tine chose. Men heeft
zijne misdeed zeer verkleind, on a fort extenue son crime.
Verkleiner, m. een die lets verkleint, celsti
que diminue, affitiblit, etc. tine chose. —,
lasteraar, ditracteur.
Verkleinglas , o. verre, lentil!e on lunette ,qui
diminue les objets.
Verkleining, yr. vermindering, diminution,
extenuation, amoindrissement, en. —,
achterklap , detraction; zie Vermindering,
Vernedering. Schijnbare—, apitissement,ns.
Verkleinwoord, o. diminutif, m.
Verkleumd , b. n. verttijfd , engourdi , e, gourd,
e, roide de froid. De handen ftsjf van
koude hebben, avoir lei mains gourdes, roides de froid.
Verkieumen, o. w. (ik verklenmde, ben verkleumd,) engourdir, roidir. De koude verkleumt, veritramt, verffijft de harden, le
froid engourdit les mains.
Verkleuming, yr. verkleumdheid , vertlijving,
itrammigheid, engourdissement (par le froid)
m.; zie Veritijving.
Verkleuren, b. w. (ik verkleurde, heb verkleurd,) Bonner tine autre couleur 1) q. ch.
o. w. (met Zijn ,) verbleeken, changer
de couleur, se declarer.
Verklikken, b. w. (ik verklikte , heb verklikt,)
aanbrengen, ontdekken, rapporter,, dealer,
decouvrsr, dinoncer en cachette, redire.
Spreek hem niet daarover, hij verklikt alles,
ne lui en parlez pas, it rapporte tout.
verklikt, brengt alles aan, stat men .hem
zegt , ii va redire tout ce qu'on lui dit.
Verklikker, m. aanbrenger, rapperteur, delatear, dinonciateur rediseur.
(bij de
( der oudheid,)
policie ,) numchard.
sycophant*.
Verklikking, yr. dilation , f)rapport, tn.
Verkliktter, yr. rapporteuse, t'ediseuse, dilatrice.
Verkloeken, b. w. (ik verkloekte, heb verkloekt,) kloek maken, aanmoedigen, floutmoedig tot lets waken, enhardir,encourager,
dowser du courage 1 Zich verftouten,
s'enhardir; zie Verttouten. Iemand —, hem
door kloekheid verfchalken , of hem daardoor
eenig voordeel afwinnen, deniaiser, duper,
avoir avantage stir q. q.; zie Verfchalken.
Verkloeking, yr. encouragement, m.; zie Verfchalking,
Verklongelen, 11. w. (ik vorklongelde heb
vetTilts

VER
VE
134
yerklongeld,) deponsor q. ch. en bagatelles. Verkoelen, b. w. (lk verkoelde , heb verkoeld,)
kuel maken , rafratchir, refroidit'. De rcgen
—, verbeuzelen , perdre (son temps)a zziaicer.
heeft de lucht verkoeld , ververscht , la pluie
Verklongelaar,, tn. verklongelaarfler , celui,
a rafraichi Pair. De wind heeft mij vercalk qui depense (son argent) en bagatelles.
koeld , le vent m'a refroldi. Een fluk gefehut
Verklongeling, vr. action de dipenser (son ar(bij de art.) raftalchir sin canon; fig.
gent) en bagatelles.
lemandt driften — Verflaauwen , matigen,
Verklootvegen , b. w. (ik verklootveegde , heb
refroidir, temperer, modiret, ralentir. De
verklootveegd, ) het doen of zeggen van
ouderdom verkoelt, verthindert, verflaauwt
iemand aan eenen anderen overbrengen ,
de driften , l'dge refroidit les passions. De
om bj dezen eenen plasdank te behaien,
verflaauwen met den tijd, les
driften
pluimftrijken vleijen , rapporter Aq. ch.
passions se ralentissent avec le temps. —,
q. q. afin de gagner :es bonnet graces , flatj
o. w. (met Zn,)
koeler worden, se rater; fam. flagorner.
fratchir, se lefroidir, se ralentir, se diVerknagen , b. w. (i k verknaagde, heb vet,
minuet..
knaagd , ) briser en rongeant; fig. Door,
van hartzeer verknaagd warden s etre range Verkoelend, b. n. rafratchissant, e, refrigerant, e, refrigeratif, ive. —, (in de nade chagrin.
tuurk.) (rigorifique. Verkoelende middelen,
Verknechten, b. w. ( ik verknechtte, heb
des rafraichissants , des remedes rifrigeiants,
verkneeht ,) dienstbaar maken, onderwerdes refrigeratifs, psyotiques.
pen , asservor,, assujettir.
Varkneden , b. w. (ik verkneedde , heb ver- Verlioeling , vr. verfrisfching, rafratchissement,
refroidissement, m. De al te fletke —, is
petrir
une
seconde
fois
repitrir
;
kneed,)
nadeelig, le trop rafratchissetnent est nuisible.
fig. refondre.
De — der lucht kan our vorst aanbrengen,
Verkneep, verl, dw. van Verknijpen.
le refroidissenient de Pair pout 'nous amener
Verkneuzen, b. w. (ik verkneusde , heb verde la gelie. —, (bij de fehei- en geneesk.)
kneusd,) briser, froisser,, broyer,, concasser,
refrigeration. Het distilleren , de overhaliug
triturer.
gefchiedt door uitwafeming en verkoeling ,
Verkneuzing, vs. broyement ou broiement,
la distillation se fait par exhalation et refroissement, tn. froissure, trituration.
frigeration; fig. attiedossement, on. —, yerVerknijpen, b. w. (ik verkneep, heb verkneflaauwing, ralentissement, refroidissement.
pen „) nog eens, antlers knijpen, pincer de
knypen om Verkoken , b. en o. w. (ik verkookte, heb en
nouveau, autrement. Zich
ben verkookt,) consommer en cuisant ., .en
zich in te houden, se mordre les levres, so
bouillant, diminuer 4 force do bouillor,
retenir.
ebouillir.
Verknijping, yr. verlegenheid, embarra:,
Verkniizen, b. en o. vt. (ik verknijsde, heb Verkoking , yr. action d'ibouillir, coction
trop forte.
en ben verknijsd,) door knijziug verteerd
worden , etre divore t e, rouge, e, de cha- Verkolen, b. w. (ik verkoolde „heb veikoold ,)
reduire
en charbon. o. w. (met tki n ,) etre
zich
zelven
Zich
languir
d'ennui.
grin
riduit en charbon.
geweldig
kwellen , se ckagriner,, se consumer
'
Verkoling, yr. reduction en_charbon.
en regrets, de chagrin.
Verknij p ing, vr. langueur,, tristesse, milanco. Verkolven , b. w, (ik verkolfde, heb verkolfde,)
perdre en crossant, passer son temps ea lelie; fig. abattement, no.
penser son argent au jeu de crosse. — tot
Verkhippen, b. W .. (ik verknipte, heb yeseenen prijs ftellen, als: Er wordt eene ,zilknipt ,) couper d'une autre maniere, decouveren tabaksdoos verkolfd, on joue a la crosse
per, Door knippen bederven, gaiter en
pour woe tabatiere d'argent.
coupant, en decoupant.
Verkomen,
o. w. (ik verkwam , ben verkomen,)
dicoupeur.
Verknipiaer,,
zich hertiellen, beteren, se remettre, se reVerknipping, yr. decoupure.
tablir, revenir a soi, se ravoir. lie is seer
Verknipfter, yr. celle qui decoupe.
a
sick geweest, maar hij beg* te
verbonden, attache, e, lie,
Verknocht, b.
ite Bien malade,mais it commence 4 se ree, annexe 4, inseparable de, affecte, e, (4
tablir, el se ravoir, etc.; zie Herftellen in
une charge).
dezen sin.' — , iii betere omflandigheden
Verknochten, b. w. ( ik verknochtte, heb
ses
komen,
els : Hij begint er op te
lier,
attacker,
joinverknocht ,)verbinden
affaires prennent un meilleur train.
nnir.
Verknoehtheid, vr. verknochting , attachment, Verkondigen , b. w. (ik verkondigcle heb
verkondigd, ) verkonden, bekeud-, kond
denouement, in. union, attache.
waken , kond doen Z aankondigen, annoncer,
Verkhoeijen , b. w. (ik verknoeide, heb verprediken, pricker,
publier, faire savor.
kneeid, ) door geknoei bederven, OW,
voorzeggen, predire.
annoncer.
boug iller,, massacrer, elekurer q. ch.
m.
celui
qui
annonce,,quipublie.
Verkondiger,
bousillage,
no.
action
do
Vetknoeijing, vr.
— van Gods world, predicateur, `pastenr.
gazer, de bousiller, de &figurer q. ch.
, die voorzegt, qui pridit , :proplOte,
Verkbollen, b. w. ( ik verknolde , heb verknold,)
yr. action l'annoncer, publicaVerkondiging,
faire
du
misdoen,
verbrodden, goiter.
tion , anonciation; zie ook Aaukandieng.
*nal. Gij. hebt bet bij mij verknold, (gij
voorzeg— predikatie, predication.
eijt bij intj in ongenade gevallen,) vow ayes
king, prediction.
siscourti ma disgrdce, perdu ona grdce.
Verkondfchappen, b. w. (ik verkonat_chipte,
Verknolling, yr, action tie gliter, etc.
hebeerkondfchapt,) verwittigen,
Verknoopen, b. w. (ik verknoopte, heb vet•
kennis geven, 'mander,, fairs cOnnaitre on
knoopt, ) anderi kboopeti, boutonner,, noun'
autrement.savoir , notifier.
Verknooping, yr: action de bontonner autre' Verkondfchapping, vr. notification, f. mandement, m.
ment.
Verkonkelen , b. w. ( . ik 4verkonkelde ,, heb
Verkocht, onv. yeti. t. van Verkoopen.
broupler.
verkonkeld ,) verwarreti,
koeldrank yerkoelingsmidVerkoerdkank,
verkwisten, verfpillen, depensor tnuti.
del, refrigerant, n.. haulm:se
le-
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lenient, gatpiller, prodlguer. , met verlies
verrutlen , troquer avec pert*.
Verkonkeling , vr. action de brouillir,, de gaspiller , de troquer avec perte , f., gaspil/age , in.
Verkoop ). - tn. vente, f. debit, m. boven
den prijs of de waarde, sutvente. Bedriegelijke — of !infidel , ( bij regtsg.) stellionat ,
handel in 't klein , kramerij, retn.
gnu.
n. veil , vendable, venal, e,
Verkoopbaar,
mag
commercial , e. Dit land is niet
niet verkocht worden, cette terre n'est pas
te koop is,
vendable. Eenambt idat
an office venal , sine charge vendable. Verkoopprijs, valour venale.
Verkoopbaarheid,/ yr. vinalite.
,
Verkoopdag, in. jour de la vents.
Verkoopen , b. w. (ik verkocht, heb verkocht,)
vendre, Whiter, se defalre de. Hij heeft
zijn bale voor vijf duizend golden verkocht,
it a vendu sa matson ciisq mine florins. lk
heb bet zeer goedkoop verkocht, je Pai
vendu (e) a bon tharchi. Zijn broeder wit
zijne buitenplaats —, son fare yew se deheeft
faire de sa maison de campagne.ilHij
zijnen tuin heimelijk verkocht , a vendu
soli jardin sous le mantean. In het groot,
in het klein —, vendre ou debiter en gros,
en detail. Bij 't pond, bij de el, bij de maat
vendre 4 la 'ly re , a Panne, d la mesure.
Van deze waar wordt veel verkocht, it se
fait en grand debit de cette marchandise.
Onder den prijs , onder de waarde
vendre. Wanneer men eenen koopman onder
dan moet men vreezen ,
de waarde ziet
dat hij bankeroet zal maken, lorsqu'onvolt
an marchand mivendre, on dm craindre
qu'll tie fasse banqueroute. In der minne
revendre.
vendre a ''amiable. Weder
In het groot koopen, om in het klein weder
te — , acheter en gros pour revendre en
survendre; fig. Baler.
detail. Te ddur
Men heeft hem dien tuin te duur verkocht,
on AU a survendu ce jardin. Bij openbare
subhasopveiling, geregtelijk bij optod
ter,, discuter. Een in gemeenfchap bezeten
liciter. De goederen van zkjtien
goed
fchuldenaar zijn geregtelijk verkocht, les
biens de son debittur sons discntes.
Verkooper, m. ventleur. — in het klein ,
winkelier,, flij ter, detailleur. Bedriegelijke
koopmati, stellionataire.
Verkooping, vr. vente, alienation. — bij
opbod, openbare veiling, yenta ,publique,
enchere. Op eene publieke — doen , mettre
• Penchiera. lets op eene —koopen, acheter
q. ch. d une Vent* publique. boelhuis,
encan , tn. IkIeb het op de —, het boot- of
erfhuis gekocht, je Pas achedd l'encan.
i^ah boeken, auctie, auction. Gedwongene
— van een in gemeenfchap bezeten good,
licitation.,
Verkoopfter, yr. vendeuse, ( bij tegtsgel.)
venderesse.
Verkooptijd, en. temps de In vente.
Verkopeten , b. w. (ik verkoperde,.heb
koperd ,) couvrir ou doubler de cusvre.
Met kopet vergutden , bronzeh, cuivrer
b.ronzer.
Verkopering, 4r. action de doubler de cuivre,
de dettner une couleit, de cniVre, de bronzer.
— van tchepen, hekleeding, doublage, tn.
Verkciten, verl. dw. van Verkiezen.
(ik verkoritte heb vet,
Arens:iris:en, b.
korst„) co,uvrir d'ane crate.
Verkorten, b. w. (1k vetkonte heb v'erkort,)
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korter maken, accourcir, rdcottrOir, rendre
plus court, e, abreger. Eenen raft kor.
ter makes) , raceourcir un habit. Eene recta
, raccourcir airs dircours. Zijn levee —,
abreger sa vie. Een bock faire Pabregi
d'un livre. Den tijd —, passer son temps ã
q. ch. , se divertir, s'amuser; fig. benadee.
len , faire tort , prijudicier.
Verkorter, m. fchrijver van een uittrekfel,
abriviateur ; fig. caul qui fait tort.
Verkorting, yr. raccourcissement, aecourcissement , m. De — der Itijgbeugels le racin het fchrijven,
courcissement des 'triers.
abriviation, abrigement, m. (verouderd).
raccourci,
tn. 134
inkorting, bekorting,
—, en raccourci, en abrigi , etc.; fig. action
de faire tort.
Verkortingsteeken, o. caractere tironien, tn.
Verkortingsletter, lettre tit onienne , f:
Verkortfchrift, o. kort begrip, abrigi , raccourci, epitome, tn.
Verkortfter, yr. cello qui raccourcit , qui abregt.
Verkoud, Verkouden, b. n. door koude bevangen , enrhutne , e. Mijn broeder is zeer
, men frare est Bien enrhuthi.
Verkouden, b. w. (ik verkoude heb verkoud ,)
koud maken, koud doer worden, verkoelen,
verkortden maken , refrdidir, enrhumer,,
koud
morfondre. De wind heeft mij
gemaakt, le vent m'a refrbidi. Laat de
foep koud worden, laissez refroidirla soup*.
De wind zal het -----, koud doen worden,
vent le morfondra biers. De minflt verandering van weder verkoudt hem , maakt hem —,
le moindre changement de temps Penrhunse.
verftopt maken in het hoofd , enchifrener.
o. w. (met Zijn ,).oud worden , verkoelen , eene verkoudheid opdoen , se refroidir,, s'enrhumer se morfondre , se reldcher,
se ralentir. Hunne vriendfchap tvordt dagelijks kouder,, verilaauwt , verfiapt dagelijks,
lour amitie se refroidit de jour en jour.
Kleed u, gij zult koud worden, habillezy our , vows von: merfondrez. De driften
verkoelen , verflaauwen met , den tijd , les
passions se ralentissent avec le temps.
Verkoudenheid, Verkondheid, vr. rhume.
morfondure. ,Die — is hem
—derpan,
op de herfenen, op de Wilt gevallen, ce
rhume lui est tombs sur le cerVeau, sur la
poitrine. Hij is zeer vetkobden, waarbij hij
veel moet hoesten, sl a sin grand rhume qui
le fait beaucoup tousser. De — vetdrtiven.,
desenrhumer. Groote — op een of Meer
leden des ligchaams , zinking in de zebuwea,
vliegende jicht, genteih.) rhumatisme,
tn. —, verflopping in het hooM, enchs:fratement,
Verkrachten, b. w. (1k vetkrachtte, heb verkracht ,) met kracht, geweld , meester warden , gewelddadig beliandelen , affaiblir,
surmonter. fchenden, met geweld onteeren , fchoffeten, forcer, violer une Pk,
viol&
ravir la virginiti; fig. De wetter
les lois.
fchender, violateur.
Verkrachter,
Verkrachting, yr. fcliending , viol, violentint,
tn. violation.
Verkranken , b. w. (ik verkrankte heb vetkrankt,) rendre vial ; fig. nadeel of fchsde,,
doen, prOuditier, faire tort 4.
Vetkreeg, any. verl. t. van Vetkrijgen,
Verkreuken , b. w. (ik Verkteukte, heb xer.,
kreukt,) vetibmthelen, al kreukende bederyen, gdter en chironnaht, froisser,
o. w. (met ZOO itra
zie Krtuken.
chiffinne e froissi e.
Ver-
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Verkreuking, vr. action de cheonne,
froisser, f. froissement , vi.
Verkrijgbaar, Verkrijgelgk, b. n. qu'on
regtsg.)impetrable.
obtenir ou acquerir,,
, ce qua
Dat , wat gg verzoekt, is niet
'vous sollicitez n'tit pas impetrable.
Verkrijgen, b. w. (ik verkreeg, heb verkregen,) obtenir, acquerir, remporter. lk heb
alles van hem verkregen, fai tout obtenu
de lui , (bij regtsg.) door verzoek- of fmeekfchrift verwerven , erlangen, impdtrer. Door
list —, captor.
Verkrijger, m. celui qui obtient , qui a obtenu ,
(bij regtsgel.) impetrant.
Verkrgging, y r. obtention , acquisition. —van
een geestelijk ambt , assecution,f. acquit ,m.
Pobtentson d'un deal,
— van een
( bij regtsgel.) impetration.
Verkrimpen, o. w. (ik verkromp , ben ver•
krompen zie lnkrimpen.
Verkroden , verl. dw. van Verkruijen.
Verkrommen, b. w. (ik verkromde, heb ver•
kromd, courber; fig. Het regt
interpriter faussement la loi.
Verkromming, y r. action de courber ; fig. interpretation fausse de la loi.
Verkromp, onv. verl. t. van Verkrimpen.
Verkrood , ook Verkrooi, onv. verl. t. van
Verkruijen.
Verkroop, onv. verl. t. van Verkruipen.
Verkroppen, b. w. (ik verkropte, heb verkropt,)
door to veeleten bezwaren , empiffer, surcharger l'estonsac. Zich
s'engouer. — door
aandoeningen opgevuld en bezwaard zijn,
als: Zij is verkropt van droefheid, elle est
abymee dans la douleur. —, door den krop
douwen, verilikken, verduwen, digerer ; fig.
verdragen, digerer un
Eene beleediging
verbijten, ronger
affront. Zijn verdriet
son frein.
Verkropping, y r. action de surcharger Pestomac.
verflopping, engovement , engorgement,
tn.; fig. action de digeter, de devorer (an
affront), de boire (one raillerie), de ronger
son freln.
Verkrotten , b. w. (ik verkrottede, heb verkrot,) verwaarloozen, negliger (sa sante).
Verkrugen, b. w. (ik verkruide en verkrooi,
heb verkruid en heb verkroogen,) transporter,
enlever ou emporter avec une brouette,
brouetter.
o. W. (met Zijn,) als: Het
ijs begint to
la glace commence a charrier, a se mouvoir.
Verkruijing, y r. action de brouetter, f. transport ,
Nerkruimelen, b. w. (ik verkruimelde, heb
verkruimeld,) emietter,,
Verkruipen , 0. w. (ik verkroop, ben verkropen , ) changer de place en rampant, en se
trainant.
Verkrutping, yr. action de changer de place
en rampant.
Verkuijering, y r. wandeling, promenade.
Verkuilen , b. w. (ik iTerkuilde, heb verkuild ,)
transporter d'un trou dans un autre, deterrer
et enterrer ailleurs.
Verkuiling, vr. action de deferrer et d'enterrer
aitkurs.
Verkuipen , b. w. (ik verkuipte, heb verkuipt y)
relier (un tonneau)) autrement.
Verkuischt, b. D. zutver, zindelijk, puri ,
e, net, te , nettoye , e; fig. \ Met iets —
zijn , ergens op getteld zijn ., met iets zijn
ingenomen, op zijn fchik zgn, titre prevents
en favour de q. ch. ; se coffer de t. ch.
Verkusfen, b. w. (ik verkuste, heb verkuat,)
perdre d Ibrve de baiset', air baisaNt.
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Verkwakketen, b. w. (ik verkwakkelde heti,
verkwakkeld ,) nigliger.
Verkwam, onv. verl. t. van Verkomen.
Verkwanfelen, b. w. (ik verkwanfelde, heb
verkwanfeld ,) verfpillen , gaspiller, perdre
en troquant , depenser en bagatelles, troquer
avec perte.
Verkwapfen, b. w. (ik verkwapfte, heb verkwapst,) bederven, gdter.
Verkwijlen , b. w. (ik verkwijlde, heb ver•
kwijld ,) faire mai , perdre ou gdter en erachant trop.
Verkwijnen, o. w. (ik verkwijnde, ben verkwijnd,) languir, deerir, se Consumer.
Men verkwijnt lang bg deze ziekte , tie
men er aan ilerft, on languit longtensps de
cette maladie, avant d'en moursr. Dune'
boom verkwijnt, cet arbre languit.
Verkwijping, y r. langueur,, consomption, f.,
depersssement, m.
Verkwikbaar, b. n. qui pent titre rafraichi, a.
Verkwikkelijk , Verkwikkend b. n. •verkoelend, verfrisfchend, rafraschivant, 0, recreati f, ive , restaurant, e.
Verkwikken, b. w. (ik verkwikte, heb verkwikt , ) verfrisfchen, laven, rafraichir ,•
recreer , restaurer , soulager, ravigoter.
Deze foep heeft haar goed verkwikt,„ cette.
soupe Pa biers soulagee.
Verkwikker, m. celui qui soulage.
Verkwikking, y r. verfrisfching, rafralchissement, soulagement , ns. Men bood den vorst
verfcheidene verkwikkingen, ververfchingen.,
op zijne reis aan, on ofrit au prince divers
rafraichissements d son passage.
Verkwisten , b. w. (ik verkwistte , heb yerkwist,) dissiper, gaspiller , prodiguer, dilapider,, depenser,, perdre. Hg heeft al zijn
goed verkwist, sl a dissipi , gaspilli , prodigue tout son bien.
Verkwistend, b. n. prodigue, depensier, ere;
prodigalement.
Verl wister , m. dissieateur,, depensier, prodigue, dilapidateur, panier pence.
Hid is niet mild; lig is een —, it West
pas liberal , c'est on prodigue.
Verkwisting , vr. dissipation , prodigalitd
depense snuffle, dilapidation, f: gaspillagi, m.
Verkwistfter, y r. dissipatrice, garpilkuse,
pensiere, dilapidatrice.
Verlaat, o. eene finis, waardoor men fchuiten
of fchepen van lager water in hooger of van
hooger in lager verlaat, over mat gaan,
petite ecluse , f. conduit , m.
Verlaauwen , o. w. (ik verlaauwde, ben ver.
laauwd,) tiedir,, devenir aide; fig. s'attlidir.
Verlaauwing, y r. attiedissement ,
Verladen , b. w. (ik verlaadde , heb verladen, )
decharger d'un vaisseau dans un autre, etc.
anders laden , charger autrement , recharger.
Verladmg, vr. dechargement d'un vaisseau,
etc. dans un autre.
Verlag, onv. verl. t. van Verliggen.
Verlagen , b. w. (ik verlaagde heb verlaagd,)
lager maken, baisser, abaisser. Doze rauur
is drie ‘Toeten verlaagd, ce mar tst abaiisd
de trois pieds. —, in kracht of iterkte verminderen. Den toon lager itemmen ,
baisser le ton; fig. In rang en aanzien doe9
dalen, abaisser,humilier
,
,,deprecier , avilir;
zie Vernederen, Minachten, o. w. (niet
Zijn ,) lager worden, zakken, va?len , baisser-.
Het water verlaagt, zakt , van dag tot dag,
Peau baisse de jour en jour.
zie VernedeVerlaging, yr. obaissesseto,

ring ,
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, Minachtins ;. fig. — vermintiering van
waarde, depreciation,
Sineesch of
Nerlak , Verlakfel, o. Vernis,
laque, tn.
Cbineesch
Verlakken , b. w. (ik verlakte, heb verlakt ,)
met verlak bekleeden , vernir, vernisser;
fig. fam. bedriegen. duper , tromper.
vous ne me tromperez pas.
zult mij niet
Verlakker, m. vernisseur; fig. fam. bedrieger,
^trompeur.
fig. duperie,
Verlakking , yr. vernissurs
tromperte.
Verlakt, b. n. verni, e, vernisse, e. —bout,
du boil verni. Dit porfelein is flecht —,
cette porcelaine est man vernissie. — werk ,
ouvrage vernissi.
Verlamd, b. n. e, paralyse, estropie, e, paralltique. Een — lid, un membre perches. Hij is aan de eene mide aan
vergroeid , :Lest
de helft des ligchaams
paralyse ou'paralitique de la moitie du corps.
elle est esij
is
—
of
lam
aan
dan
been,
•Z
4ropiee d'une jambe. Van paarden worth
gezeid: tlijf, vervangen, courbatu , e.
Verlamdheid, vr. verlatnining, paralysie, (van
paarden ,) courbature.
Veriammen , b. w. ( ik verlamde , heb verlamd ,)
lam- maken , estropier,, paralyser. —, de
lenden breken of verwrikken , ereinter. —,
verminken., mutiler ; fig. Het gefchut —,
buiten werking flellen, demonter le canon.
o. w. (met -Zijn,) devenir erclus , a,
estropie, e. Eene verlamming krugen Comber en paralysis.
Verlamming, yr. paralysie, paresie , mutilation.
Verlanden, o. w. ( ik verlandde, ben verland ,)
land worden, devenir terre. verhuizen,
s'expatrier, changer de pays, imigrer.,
Verlanding , yr. action de devenir terre. —,
verhuiziug, action de s'expatrier, emigration.
Verlangen, b. w, ik-verlangde , heb verlangd , )
reikhalzen, tut begeme van lets wenfchen ,
disirer, souhaiter ardemment vouloir
aspirer a. Ilc verlang theta, clan hem te
zien, je ne desire que de le var. Wat
verlangt, begeert gu I .gue souhaitez-vous ,
que voulez-vous? Gij verlaugt onbillijke
dingen , vous desirez des chases injustes.
verlang zeer Naar te zien, it me tarde de la
¶'oir. eifchen , -vorderen, begeeren, pretendre. Hij verlangde, vorderde de helft
van daze fom, ii pritendait la moitii de cette
somme. Met drift en op eene ongeregelde
wijze iets — , begeeren, convoiter, soupirer
apris q...ch.; fam. Het zal mij eenk — of hij
vienne.
kome, je suss curieux de savor,
Verlangen,, langer maken ; zie Verlengen.
Verlangen, o. Verlangst, yr. &sir, souhait
ardent, tn. envie, f. lie brand, ik fierf van
Naar weder te men, je brine de disir, je
Incurs d'envie de la revoir. Wat is uw —1
gad est votre desir? que desirez-vous?
Verlanging, yr. zie Verlenging.
Verlangst ; zie Verlangen, o.
Verlanterfanten, b. w. ( ik verlanterfantte,
heb verlanterfant,) ledig loopen, perdre son
temps A battre le pave.
Verlappen b. w. (ik verlapte, heb verlapt,)
lappen . verfiellen, rapiecer, rapieceter,
raccommoder,, rapetasser. Een geheel gelapt,
verfield kleed, un habit tout rapieci ou rapiecete.
Verlapping,vr. lapping, vertlelling; zie deze
woorden.
Verlarien , b. w. (ik.verlariede , heb verlaried ,)
niaiser; zie Verbeuzelen.
Verlas, ouv. verl: t. van Verlezen.
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Verlasten , b. yr. (ik verliste,
verlast,)
overladen, charger, surcharger.
Verlasteren , b. w. ate Lasteren, Belasteren, enz
Verlaten, b. w. (ik verliet, heb verlaten,3
van het eene vat in het andere laten of a gieten , overfleken transvaser; zie Overtleken in dezen zin. —, lets, na eifchen en
bieden , voor zulken of zulken uitertten prijs
geven, a un certain prix , a ten prix convent'.
lit verlaat , last bet u voor dien prijs, je
vous le laisse h ce prix. zijne ligchamelijke tegenwoordigheid onttrekken, zich van
iets verwijderen , abandonner-, quitter, laisser,, delatsser, manquer. Ztjne ouders en
zijne vrienden hebben hem — wegens zijne
buttenfporigheden, ses parents et ses amk
Pont abandonne A cause de ses grandes debauches. Alles
om Jezus Cristus te volgen
tout quitter pour suivre Jesus( Christ. lk
heb uwen broeder te Delft j'ai quitte
votre fire a' Delft. Wie bet fpel verlaat,
eer het ten einde is ,.verliest qui quilt; la
partie, la petd. Hij heeft 'den weg der
deugd it a quit:4 le chemin de la vertg.
Hij verliet ons reeds zeer vroeg,il nay
quitta dela de tris bonne heure. Hij heeft
zijne vrouw en zijne kinderen it a laissi
sa femme et ses enfants. God verlaat nooit
die, welke op hem vertrouwen, Dieu ne
delaisse jamais ceux , qui espérent en lei. ,Eenr
— boedel, une.successton delaissee. Hi kau
niet weer Haan, zich niet meer-regt-op houontbreken hem, tl ne
den , de krachten
pent plus se soutenir, ksfirces luimanguent,
Een huis nit hetzelve trekken, deloger
demenager, (in de praktijk.) Hij was ge.noodzaakt zijn huis te —, den fchuldeifchers over te laten, it etait oblige de
deguerpir sa maison. Een gezelfchap —,
(heunelijk wegfluipen ,) fausser compagnie;
zich van
fig. fan' Eene plaats nit vrees
daar wegpakken, leguerpir d'un lieu. Hij
heeft de find ontruimd, it a desesnpari
de la vilk. Het gezigt verlaat hem, (zija
gezigt wordt zwak,) sa vue s'afaiblit. Zicla
ergens op —, daarop vertrouwen, se fler 1
en , se reposer sur, se confler en q. ch. en q. q.
Men moet niet iedereen vertrouwen ttellen , it ne fast pas se fier a tout le monde.
lk vertrouw allien op God, je ne me fie
qu4en Dieu ; fam. Een dwaas die er- Op vertrouwt , fou qui s'y fie. Spr. w. Help u
zelven, en vertrouw niet op anderen , nage
toujours et ne t'y fie pas. Hij verlaat zich
op zijne krachten , si se co* ea set forces.
Ik verlaat mij op uw woord, je me repose
sur votre parole. Verlaat op mij, complex
cur moi , fakes fond sur moi. Het — van
eene party, la defection.
Verlaten , b. n. abandonni t e, delaisse, e,
sans seeours. Een Ws, une matron abandonnes. Een — mensch, die noch vrienden,
noch bekenden heeft, fam. un homme entiirev:ens eiseule. eenzaam, afgezonderd,
desert, e, solitaire, thigni , e, facent, e ,
(dichterlijk ,) seulet , te.
Verlatenheid, yr. abandon, slelaissement m.
celui qui quitte, etc.
Verlater,
Verlating, yr. abandettnement, dilaissement,
m. — van ten vast of onroerend goed,
guerpissement,
overtleking van bet
eene vat in het andere ; zie Overfteking in
dezen zin.
Verleden of Voorleden, b. n. passe, e, dernist-, ire. —e maand, mois passé. — par,
armee passee. De —e of vergangene week,
la semaine passes, la :mains derniere.
deel-
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fdra le silts de !'empire de Rome d Constan,
dvelwoora, particifte passé j zte de Spraak,
tinopole. Het garnizoen
kunst. Het —e kout niet terug, pasa tie
changer la garnison.
enders leggen, mettre autrement,
reviept plus.
lets dat men het niet vinden Lan egarer
Verledtgen, t zich) wed. (ik verledigde
mij hob my verledigd ) zich zelven, om
une chose, la mettre quelgue part e ‘oublier
ois c'est (bii regtsg.) aelirer. 1k heb dat
iota te 40p13 van andere bezigheden, ale
briefje verlegd, j'ai egard ce billet.
catledigen„ s'occuper exclusivement, se dontier le temps ou le loisir de. /Ili verledigde Verlegging, yr. diplacement, tn., action tie
zich om aan u te fFhrijven, :1 se donnait le
transporter, de conferer, d'egarer, etc.
temps de vous icrire,
Verleidbaar, b. n. fig. qui petit doe seduit, e.
Verleelijken, b. w. (1k verleelijkte heb ver- Verleide , onv. y eti. t. van Verleggen.
) leelijk shaken, enlaidir, rendre Verleidelijk, b. n. verleidend, seduisant, e,
seducteur, trice, tentant, e. Len — ge.
—, 0. w. (met "4;30 enlaidir,
fprek, tin discours seduisant.
'devenir laid, e.
Verleidelijkheid , y r. gut:rite seduisante. —,
Verleelijking, y r. enlaidissement, m.
aanlokfels , attraitl, charmer, m. pi.
Verleenen, b. w. (ik verleende , heb verleend,)
toeftaan , vergunneo, accorder, dowser, Verleiden, b. w. (ik verleidde, heb verleid,)
van den regten weg adeiden, ddtourner din
confOrer, conceder, octroyer. De koning
beef% hem dm vrijbeid verleend, verguud,
droit chemin, levier, fourvoyer, conduirs
ailleurs. Deze wegwgzer heeft. ons verleid,
le roi lui a octraye ce privilege. Ambten
, ,conferer des pharges ; ale oak Vergunnen.
van den regten weg afgebragt, cc guide nous
Verleening, vr, coAcession, permission, f. ,
a fourvoyd; fig. Tot vngeoorloofde bedrijm. action de downer ou de confirer,
ven verlokken en bewegen, seduire: induitraccordor.
re , debaucher , perverter, detraquer; suborn
Verleeren , w. (ik verleerde, heb verleerd,)
tier, cerrompre tenter, enchanter, etnhoiser
fam. Tot een lui en liederlijk liven
het geleerde afleeren „ doen vergeten, faire
acogainer ; zie oot Verzoeken in dozen
oublor, desapprendre. Hij heeft alles verleerd, wat hij wist, i/ a disappris tout co
Verfchalken„ Verlokiten. Geeft acht, dat
afwennen, di:sccoutumer.
qu'il savait.
hij u niet verleide,'vervoere , prenez garde
Verlestg,n ., b. w. (ik verleestte , heb verliest, )
yu'il tie you: .4ga:re. IVie heeft u daartoe
op eene andere vorm zetten,, mettre tur une
verleid ? qui vous a intuit d cela? D4e kwade
gezelfchappen hebben hem verleid, les manan tra forme.
Verlegeil, b. n. door liggen min of weer hevaises compvnies Pont debauch", perverti.
dorven , vieux, vigil, le, tin pets, presque,
Men heefc :lit gezelfchap verleid, op den
g.dte , e endommage , e, pour avoir ate crop
doolweg gebragt, op a aitraque cette corn,
iongtemps garde, e, ou serre, e. —e waren,
pagnie. Een meisje corrompre, suborner
une fills. Getuigen tot eene valfche getui4ie in eenen lang bleven liggen,
garde-boutique, tn. —, bedrernmeld, begenie —, suborner des timoins. Men heeft
kommerd , embarrass", e, perplexe, ,deconhem met, door geld verleid, verzocht,
icerte , e, decontenance, e, en peine , confus,
Pa tent" avec de Portent. De gelegenheid
verleidde hem, bragc hem in verzoeking,
fam. penaut e, quinaud, e. Wees daarpver Wet —, tie von: en mettez pas enpeine.
!'occasion le tenta. Laat u niet door hare
je suit confus
ik ,Ilen over owe goedheid
fchoone beloften verlokken, betooveren ,
Ise your laissez pas enchanter par ses belle:
de yore bond. maker, rendre perpromesses. Hij heeft zich daartoe door uwen
plAx0, etc. dicontenancer, diconcerter, embroeder laten
barrasser, intriguer. Deze tijding neaakte
s'est la, isse alter- a cela
par l'induction de votre frere, Het —,
hem cette nouvelle le reedit perplexe.
pervertissement.
Zijo vertrek maakt p verlegen, sot depart
vous embarrasse. Gij hebt hem zeer — Verleidend , b. n. seduisant, e, seducteur. &en
— gefprek, tin discours siduisant, tot luigemaakt , in verlegepheid gebragt door
hetgeep gij hem gezegd hebt, your l'avez
held, acequinant, e.
blot intrigue par ce gue vats lui ayez tilt. VerleUler, seducteur, suborneur, dibau.
;hear , pervertisseur. Een — van jo,nge lie— worden, se deconcerter, se decontenancer.
,em jets zijn , noodig hebben , avoir besein
den, an seducteur de jeunes gent. 'Een —
van gekitigen, tin subornour de temoins.
tie q. ch. HU is om veel geld —, it a besoin
de beat:coop "'argent.
Verleiding, y r. seduction, subornation, action
Verlegenheid, yr. embarras,..tn. perplexiti,
de ditourner du vrai chemin. Genegen tot
peine, presse. Dat brengt snit in —, cela me
pervertissable.
verzoeking, tenter
flit, one cause de Pembarras. Uw vader is
tion; ale Verzoeking.
sn groote' votre Ore est engrandepeine, Verleidfter, vr. aductrice q subcraeuse, dekauprose, perplexoi; fig. fam. iemand in —
cheuse, cerroptrice, ;One. Geef acht, slat
brengen, metttez I. q. tans le margouillis.
zij u Wet verleide, zij if eene—, bekoardberchaatudheid, confusion,
fier, verleidelijke vrouw, prenez paps
Verlegeren, o. W. (ik verlegerde, ,ben verlequ'elle tie vous seduise, c'est rose sfrene.
gerd.,) caliper ail4eurs. Ztch—, decamper, Verlekkeren, b. w. (ik verlekkerde, heb , VCr•
fever le camp, se camper ailleurs.
lekkerd, ) op lekkernijen verzot maken,
Verlegering, vr. dicanspement, m.
affriander, rendre friand, e, affrioler.
Verleggen, b. w. (1k verleide, heb verleid
0. w. (met ;Q0 met lets ingenomes
of verlegd,) van de eene plants op de anworden, dat ,men bijna in islets andexarmaak
dere leggen, verplaatfen, transporter, devindt , earl-jar:der, devenir
placer, mettre ailleurs, transfdrer. Koop- Verlengen , b. w. ( ik verlengde, heb vpriengil,)
waren van het eene pakbuis near het andere
verlangen, langer maken , alonger,rolonter,
—, overbrengen, transporter des marchanrendre plus long, us, wore lone along*
discs d'un maga:lin ti Pautre. Verleg Wets,
q. ch. —, langer4orden, s'tdonger. —,
langer doen duren, sprelonger, proropr.
tie deplacez Hen. Konitantijn verleide, yen:
den zetel van het keizerrijk van
De tijd van .betaling t4taellen, otermoyer.
Constantin
trans.'
tinopel,
p
Route oar Koulia
Verlengiug, yr. verlanging, alongemont
Route
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hngement , ralongement, appontlice. Kleine —, appendicule. Met —en , appendicule ,
e. De — van een werk nemen , (bij de art.)
prendre le' prolongetient d'un ouvrage.
verfchuiving, uititel, prolongation, prorogation, f. atermoietnent, m. — cener bin, verlengde lijn, (in de meetk.) (ligtte) ajoutie.
Verlengftuk, o. alonge, /. — van een blaasinftrument , pompe, J:
Verleppen, o. w. (ik verlepte, ben verleptp)
verweiken, verilenfen, se faner , se fletrsr..
De bloemen beginneu re —, les fleurs commencent se faner , .1 se fidtrir. Eene verlepte, verouderde fch.bonheid , tine beautd
surannee, fletrie, passee.
Verleptheid, vr, verlepping, verwelking, fli,trissure.
Verlet , Verletfel, 0. verhindering , ophouding,
empichement, obstacle, m.
tijdverlies,
nalating, verwaarperte de temps,
looting, retard, Mai, en.
Verletten, b. w. (ik yerlettede, heb verlet,)
verhinderen, ophouden, empicher, metire
obstacle h. Wat verlet, verhindert mij dit
to doen ? qu'est-ce qui m'empiche de le faire?
verzuimen, verwaarloozen, nigliger,
perdte le temps 4.
Verleuteren, b. w. (ik verleuterde, heb verleuterd,i) verbeuzelen, lambiner.
Verlevenchgen, b. w. (1k verlevendigde, heb
verlevendigd, ) levendiger, vlugger, waitkerder,, vrolijker maken , vivifler, ranitner,
faire revivre, raviver, ragaillarder,, emoustiller. De letter doocit , maar de geest maakt
levend, (in de godsd.) la lettre tue, mais
?'esprit vivifie. Dat verlevendigt, wekt ,
zijneu moed op , cela ranitne son ardeur.
De wijn verlevendigt, maakt de levensgeesten
vrolijker, le yin ravive les esprits. Pit
nicuws verlevendigde, vervrolijkee hem wear, roue nouvelle le ragaillardit. Eene
glansriiker waken, aviver tine
kleur
o. w. (met Zijn,) levendiger
couleur.
worden, devenir plus vif:
Verlevendigend , b. n. levend maken , vivifique,
vivifiant, e. De —e , levendmakende genade , la grace vivifiante.
Verlevendiger, m. celui qui vivifie, etc.
Verlevendiging, yr. vivification , action de
ranimer.
Verlezen, b. w. (ik verl-as, heb verlezen ,)
uitlezen, eplueher, trier. Groenten, erwten , falade fchoon maken, iplucher des
legumes , des pair, de la salade.
Verlezini, yr. epluchage , triage, m.
e. Eene
iclaire, e,
Verlicht,.b.
kamer, tine chambre illuminee ; fig. met
bondige kennis en juist doorzigt van zaken
begaafci; alt: Een — man , an home Mare;
bijw. d'une maniere iclairie.
Verlichten , b. w. (ik verlichtte , heb verlicht ,)
door licht ophelderen, iclairer, repandre
ou few de la lumiere , illuminer. De zon
verlicht a4c1 de helfc des aardrijks, le soles!
eclaire toujours la moitie de la terre. Die
lamp verlicht het ,geheele vertrek , cette
lampe iclaire route la ehambre. De maan
worth ‘door de zon verlicht , la lune est illumine. par le soleil;. fig. Dat land is nog
niet door het evangelic verlicht, re pays
?exit pas encore illumine par Pevangile. —,
ten bew4ze van vreuilde, feestelijk met lichten verfieren, illuminer. De ganfche flad
was verlicht, route la ville itait illuminde.
—, met kleuren afzetten ,en ophelderen,
en/miner; ale Afzetten in deze beteekenist
iemands oogen —, hem 'klaarder clout
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zieng ook fig. beteronderrigten , de dwaling
tuna in-zien detromper, avertir.
Verlichtend , b. n. illutninatif, ive , lumineux ,
lichtgevend ligchaam,
se. De zon is een
le soleil est an corps lumineux. Het — leven
`eens christens, la vie illuminative ( ditto
chretien).
Verlichter, tn. illuminateur. —, die prenten
afzet, enlumineur. verklaarder, eclaireur. (*)
Verlichttng, yr. illumination. Gewone —
eener flad door lantaarns, iclairage, tn. De
— der aarde door de zoa, l'illumination de
la terre par le soleil. Er was tee Amfterdam
eene fchoone — in al de ftraten, it y avail
dimsterdam tine belle illumination dans
routes lee rues. De — in onze flad is nice
groot, Piclairage dans notre ville n'est pas
grand. —, opheldering, eclaircirsement ,
; fig. action d'eclairer ?'esprit;
Verliefd, b. n, met liefde vervuid, amoureux,
,e,d'amour. [1ij is —, verzot op dit
se ,
meisje , ii est amoureux, epris 9 de cette
'Smoorlijk op een meisje --zijn , fig. fam. 'doe
fern d'une pre. Liefdedicht,poiime drotique.,
— worden, devenir amoureux de, s'amou, Een paar, un
rather,, se passionner.
couple amoureux. —e dol heid, drotomanie.
Van eene —e natuer ;kin, d'un temperament
amoureux, d'une complexion amoureuse; fig.
Hij wordt op elke Witte mists, op alle metsest amoideux des acze milk vierjes
ges ; bijw. amoureusement.
Verliefde, m. en yr. — minnaar, minnares,
arrant, amante ; die verliefd is, amoureux,
amoureuse. De —n van Penelope, les amants
de Penelope.
Veriiefdelijk, bijw. amoureusement, par amour.
Verliefdheid, vr. complexion amoureuse.
Verlies, o. perte, privation. Het — van goe.
deren en eer, la perte des biens et de Phonnear. Het — van het gezigt, la privation
de la vote. — in gewigt, discale, — van
ten regt, decheance, f: —, vermindering,
( bij de fcheik. ) &perdition, f decker,
ecifet, dommage, disavantage, m. ; zie INT adeel , Schade , Verlies.
Verliesbaar, b. n. perdable , (in de godgel.)
amissible. Deze weddingfchap is niet —,
kan nice verloren worden, ce pari n'es4 pas
perdable.
Verlieshaarheid, yr. aMissibiliti.
Verlies, onv. veil. t. van Verlaten.
Verlieven , o. w. (ik verliefde -ben verliefd ,)
mxt liefde bezield worden, etre epris , arsoureux de. Op zich zelven devenir amoureux de soi mime; fig. avoir beaucoup de
goat,' d'attachement pour; aimer la folio.
ik hen verliefd op zijnen
j'ai beaucoup
,de gout, etc. pour son jardin.
Verliezen , b. w. (ik verloor, 'heb verloren,)
perdre,,être prive ,„e,,de. verleggen,
(bij regtsg.) adirer. IJij heeft zijne bettors
verloren, il a perdu sa bourse. lk heb hem
nit bet oog verloren je Pal perdu de wie. Een
verloren, vefiegd papier, (in de rekenkamer,)
un papier adire. Het,leven—,fterven, monrir.
Weder —, repertire. lk heb al w4t ik gewonnen had, weder verloren,, j'ai reperdu tout ce
que j'avais gaga. *tett —, se perdre. Aeze
rimier verliest zich ip het zand, ewe riviere
se perd dans les sables. De boom hunne
bladeren, les arbres se depouillent. bij
het uttwegen in hex gewigt der waren, inwegen, discaler.
Verliezei, m. perdant. Ik ben order het getal
suss du nombre des "perdants.
der —a ,
Ver-
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Verliezing; zie Verne:.
Verliggen , o. (ik verlag, bed Vetlegen ,)
enders gaan liggen dan men lag, se coucher
autrement. —, door liggen onbruikbaar worden; zie Verlegen in de eetfte beteekeniss.
Verligten , b. w. (ik verligtte, heb Verligt,)
ligter maken, alleger, soulager, rendre plus
ldger, ere, decharger. Men heeft dit fchip
zeer verligt, on a been allege ce vaisseau.
Verligt dezen kruijer wat, neem hem wat
van zijnen last af, dechargez, soulagez un
cela vous
peu ce crocheteur. Dat zal u
gemakkelijk maken,
allegera. De arbeid
je vous
faciiiter. lk zal u uwe zaak
faciliterai votre
Verligting , yr. soulagement , alldgement, m.
Dat is eene groote bij ons werk , c'est un
grand seulagement dans notre travail.
Verlof, o. vergunning, vrijheid, permission,
I., (in den krijsd.) congd, m. Met uw—,
avec votre permsssion. liie heeft daartoe —
gevraagd„ sl en a demandd permission. Een
— van zes maenden , un congd de semestre.
De kapitein is bier met —, le capitaine est
ici 40$ cone. fpeeltijd voor fcholieren,
congd, licet, m. Schriftelijk — aan eenen
geestelijke om in een ander klooster te
gaan; van eenen bisfchop eat: een-en priester
om het bisdom te verlaten, exdat, m.
dispense ,f.
—omenabftdrouwen,
affcheid
Verlofbrief, m. lettre de cone.
van eenen foldaat , cartouche, f.
Verlofdag, m. fear de congi.
Verlofganger, m. soldat qui est en cone.
sernestrier.
—vorzesmand,
Verlofpas, m. passeport d'un soldat en cone.
Verloftijd, m. temps de cone.
Verlokkelijk, verlokbaar, b. n. attrayant, e.
verleidend seduisant, e; zie Aanlokkelijk.
Verlokkelijkheid, vr. attrait, charme, appas,
allichement, m.; zie Aanlokkelijkheid. —,
verleiding, seduction.
Verlokken, b. w. (ik verlokte, heb verlokt,)
door aanlokfelen overhalen, bewegen, attsrer, charmer, allicher ; zie Aanlokken. —
tot het kwaad, verleiden, seduire.
Verrokker, m. celui qui attire, charme, etc.
—, die verleidt, seducteur.
Verlokking, yr. action d'attirer ou de charmer;
zie Aanlokkelijkheid. verleiding, reduction.
Verlokfel, o. aanlokfel, attrait, appas, m.
Verlokiler, yr. cells qui attire, etc. —, verleidfter, seductrice.
Verloochenaar, m. afvallige van het christendon:, godverzaker, renieur, rendgat, apostat.
Verloochenares, yr. renieuse, renegate.
Verloochenen, b. w. (ik verloochende, heb
verloochend ,) tegen beter weten loochenen ,
dat men gemeenfchap met iemand of iets
heeft, renier. Petrus verloochende Jezus
Christus tot driemaal toe, Pierre renia Jim Christ par trait fois. Zijn geloof —,
zijne verkleefdheid daaraan Valfchelijk ontzeggen , els: Hij heeft zijne godsdienst, zijn
geloof verloochend, afgezworen, sl a renid ,
apostatid , sa religion. Hij heeft zich zelven
verloockend, (tegen zijne geneigdheidgehandeld,) it a rep:0nd a soi-mime, it a fait
une entiere abnegation de soi-mime. Zijne
verzaken, (dingen doen, die
geboorte
beneden zijne geboorte zijn,) dimentir sa
naissance. Het aanwezen van God —, nier
l'existence de Dieu.
Verloochening, yr. renieMint m. Do — van

Oetruft,
ter:hymens' de Pierre. De arii4
voudige zeif— van Petrus , la triple abnch,
gation de St. Pierre. De — van zich
yen, de zelf—, le renoncement a soi-mimes
Verlooden , b. w. (ik verloodde , heb verlood ,)
anders looden, mettre d'autre plomb a. Met
lood bedekken, plomber (plothmer) couvrsr
de plomb ; ook met een looden merk voorzien; plomber (jadis a la douane.)
Verloofd, yen/. dw. van Verloven.
Verloofde; m. en yr. accordi , accordie; fiance, fiancée; prom's, promise.
Verloomen, o. w. (ik N)erloonide, ben yen.
loomd, ) loom, log maken veritompen,
s'appesantir, se lasstr.
Verloop , o. de daad van verloopen. — des
tijds, ecoulement, laps de temps,
ou succession du temps, f. NA —, in vervolg
van tijd, par succession du temps. Na —
van het jaar, apt* Pannde revolue. Na —
van eeuige jaren , aprhs quelques ans. Na
— van langen tijd, (in de praktijk ,) apret
un laps de temps. van zaken, (bij het
achtentitgaan, ) decadence des afraires, f.
— der nering, perte de la chalandis'e,
minution du commerce, f. Het — van het
tij of getij , (zeew.) temps ou la marie baitse, renversement de la mares, m.
Verloopen, b. w. (ik verliep, heb verloopen,)
loopende verlaten , quitter en courant. Zijnen
tijs1 —, door loopen doorbrengen, verliezen. , perdue son temps a courts% lk heb
heden den ganfchen morgen loopende
doorgebragt, om het geluk te hebben van it
te zien , f'ai couru, passé, la matinee pour
avoir le bonheur de vous voir. —, door
wegloopen benadeelen , verliezen. Hij heeft
zijn geluk
a neglige son bonheur, sa
fortune. Zich zich ergens in te buitea
gaan, s'oublier, sorti° des bornes, faire des
exch. Zich in iets —, daaraan overgegeven,
s'adonner a q. ch. —, o. W. (met Zijn,)
eindigen, voorbijgaan, s'dcouler,(se)passer,
expirer. De tijd verloopt, le temps s'dcoule.
De jaren
les anndes se passent. De maantl
was nog niet veritreken, le moil Whale
pas encore rdvolu, fini. In uw gezelfchap
verloopt, vervliegt de tijd ongevoelig, le
temps (se) parse, s'Icoule insensiblement dant
votre compagnie. uiteenloopen, se pertire, s'egarer. Wij verliepen ons, verdwaal.
den in het woud, nous nous perdimes dans
la ford:. De lagers hebben zich zijn
verftrooid , les chasseurs sons disperses. —,
(op bet biljart ,) se perttre, se blouse' 4,
(zeew.) Het getij verloopt, neemt af, la
maree refoule. afnemen, in verval geraken, verminderen, diminuer, decliner,
baisser, Somber en decadence, ddpirir. Zijne
nering verloopt, neemt af, vermindert, sa
chalandise diminue, tombe en decadence.
Verloopen, b. n, expire, e, passe ,e , revolu,
e, dpave. De termun is —, verfchenen,
le terrain -est expire. Hetgeen ergens op —
is, aid, ce qui di. Een —fchaap, une brebis
epave; zie Verloopen, werkw.
Verloor, onv. verl. t. van Verliezen.
Verloren, b. n. en verl. dw. van Verliezen,
perdu , e.
nutteloos, vruehteloos,.vergeefsch, inutile, vain, e. — moeite, peine
perdue, vaine. Al mijne pogingen zijn —,
nutteloos, toutes met effort: sent inutiles,
vain:.
arbeid, travail
Een —
oogenblik , een oogenblik van . ledigen tijd,
an moment de loisir.
aan ongeluk
verderf overgegeven, ale: Gij zijt
indien gij dit duet, vont Ate: perdu, si vous.le
fa,
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Pita. De —, verkwistende soon, (in den
) l'enfant prodigue. Een — post,
eene —e fchildwacht , die zoo gevaarlijk
fiaat, dat men zich als — mag rekenen, (in
de krijgsdienst ,) en poste perdu, avance,
tine sentlirelle perdue, avancee. — gaan,
se perdre, perir; zie Perdre.
Verloskunde, vr. vroedkunde , art d'accoucher
Its femmes, art des accouchements. De heer
v. B. is zeer bedreven in de —, monsieur
y. B. est biers verse, adroit dans Part des
accouchements.
Verloskundig, b. n. expert , e, Verse dans Part
des accouchements, d'accoucher des femmes.
Verloskundige, m. vroedreeester, accoucheur.
Verlosfen, b. w. (ik verloste, heb verlost,)
bevrijden, in vrijheid ftellen, delivrer,, mettre
en liberte, donner liberte. bevrijden,
vrjj maken, af ranchir. IVIiju vriend verlos mij,
baren, enfanter,
thou ami delivrez-moi.
accoucher. Zi j kan niet ne pent pas
Zijne
vrouw
is
van
eene dochter
accoucher.
verlost, sa limme est accouchie, delivrie
accoucher
d'une fille. Van tweeliugen
de jumeaux.
Verlosfer, m. bevrijder , délivreur, liberateur.
Jeans Cristus is de — van het menfchelijke
ge(lacht , Jesus Christ est le libirateur du
genre humain. —, (in den bijbelfl.) zaligmaker, redempteur, sauveur.
Verlosfing, yr. bevrijding, delivrance, liberation, f:, affranchissemeut, tn. De — van
de dienstbaarheid, la liberation de la servitude. — van eene kraamvrouw, delivrance
d'une femme, Moeijelijke
f accouchement
(bij vroedm.) dystocie ou dystochee. —,
zaligmaking, redemption. God heefc zijnen
zoon tot — der menfchen gezonden, Dieu
a envoye son fits pour la redemption des hommes.
Verlostang , yr. (134 de vroedm.)forceps, m.
Verloster, yr. bevrijdfler, liberatrice. Dat
voila ma liberatrice.
is mijne
Verloten, b. w. (ik verlootte, heb verloot ,)
jets aan het lot overgeven ter beilisfing,
wie daarvan de eigenaar wezen sal, loser,
partager an sort, faire tine loterie de q.cli:;
zie Loten.
Verloter, m. verdeeler van loten, lotisseur.
Verloting, vt. verdeeling, lotissement, tn.
Verloven , b. w. (ik verloofde, heb verloofd,)
zich door trouwbelofte verbinden, s'engager
par pronsesse. Deze jonge lieden zijn verloofd, ces Puna- gent se sont engages. Zij
verloofde zich tegen den wal haars vaders,
olio s'engagea centre la volonti de son pore.
De verlooftien, ks engages. —, in ondertrouw opnemen, fiancer. Een verloofd, in
ondertrouw opgenomen paar, un couple fiance.
Verloving, yr. trouwbelofte, promesse de ma.
ondertrouw, flanfailks.
riage.
Verluchten, b. w. (ik verluchtte, heb verlucht, ) laten doorluchten , doorwaaijen;
zich in de vrije lucht
zie Luchten. Zich
begeven, prendre Pair. Ik heb zoo veel
j'ai taut
gewerkt, nu wil ik mij cent
travaille, a present je prendrai Pair.
Verluchtiging, vr. action de rendre gal, e.
Verluchting, vr. action de prendre Pair, exposition a Pair.
Verluiden, 0. w. (ik verluidde, heb verluid,)
to kennen geven , donner d entendre, faire
sentir , timoigner.
Verluijeren, b. w. (ik verluiterde , heb verluijerd,) zijnen tied in lutheiddoorbrengen,
Mateo, passer, pearls son temps a ne rkn
fairs, paresser.
Verlagering, vr. action de pare par saparesse.
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erlullen, (gemeen) tie Verpraten,
erlustigen,
w.
verlustigde, hob vetlustigd ,) verlusten, lustig maken, door het
aandoen van vermaak flrelen vermaken, vet,
heugen, recrier, rijouir,, atnuser,divertir,
delecter. Dat zijn fpelen, die
ce sent
des Pus qui recreent. vermaken,
se rejouir, se ricrier, s'amuser, s'ibaudir,
( weiuig gebr.) Deze heeren zich met het
kaatsfpel, ces gens se divertissent a la paume.
Verlusciging, y r. vermaak, uitfpanning,
creation, rejouidance, f. divertissement,
amusement, tn. ( weinig gebr. ) ibaudisse'tient , tn.
Vermaagrchappen, b. w. (ik vermaagfchapte,
heb vermaagfchapt, ) door verwandfchapsbanden verbinden, apparentcr, unir. Zich
, s'apparentbr,,s'unsr, s'allierpar mariage.
Vermaagfchapping, vr. verzwagering , parente,
alliance. Geestelijke — tusfchen doopgetuigen, of tusfchen deze en ouders van den
doopeling, compaterniti.
Vermaak, o. genoeeen, verlustiging, uitfpanning, plaisir, divertissement, amusement,
agriment, contentement, ragout, tn. recreation, delectation. Het is een onfchuldig en
veroorloofd
c'est un plaisir innocent et
permis. De jagt is een groot voor den
beer C. H. , la chaste est un grand diver..
tissement , agrement pour monsieur C. H.
Welk — vindt hij daarin f quel ragout trouvePil al cela ? Het fpel is flechts goed, wanneer men het als -- of uitfpanning aanziet,
le jeu n'est bon , quo quand on k prend comma
tine simple recreation. Ik zal -het met —
doen , je le feral avec plaisir.
Vermaakbaar, b. n. ce qui pent divertir,, etc.
Vermaakshalve, bijw. pour s amuser, se divertir, etc.
Vermaalbaar, b. n. qu'on pent rid:tire en poudre.
Vermaan, o. zie Vermaning.
Vermaanbrief, m. lettre, d'admonition.
Vermaard, b. n. befaamd, beroemd; ciabre ,
renomme , e, fameux, se, illustre. Een
geneesheer, un midecin fameux; zie- Beroemd , dear deze woorden met onderfcheid
gebruikt worden.
Vermaardheid, yr. celebrite, renommtre, reputation.
Vermag; zie Vermogen.
Vermageren, b. w. (ik vermagerde, heb vermagerd,) amaigrir, defaire ., extenuer, remaigrir, dicharner. Deze ziekte heeft hem
zeer vermagerd, uitgeteerd, cotta maladie
Pa biers extinue. Deze reis heeft
het paard zeer vermagerd, ce voyage a Rea
remaigri le cheval. Eenen jagtvogel (valk)
ilaten —; ook eenen akker
uitmergelen,
essimer. o. w. (met Zijn,) mager worden, amaigrir, findre, devenir maigre. Dit
meisie vermagert, neemt zigtbaar af, carte
fille fond a vas d'oeil.
Vermagering, vr. amaigrissement, m.
Vermakelijk, b. n. divertissant, e, plaisant,
amusant, e, recriatif, ive, agriabh.
rejouissant, e. Een fpel, un jeuplaisant,
ricriatif, divot tissue:.
Vermakelijkheid, yr. plaisir, agritnent,
vertissetnent, m. De vermakelijkheden, Ice
deuces , let rifouissances.
Vermaken, b. w. (ik vermaakte , heb vermaikt ,)
een ding anders maken dan het voorheen
gefteld was, herftellen, refaire raccommo.
der, -riparer.
dit werktuig is altijd
jets to y a toujours d refaire a cette
machine. Deze venders zip) Hecht vermakt,
ces fenitres soot tool ractommodies, Men
Kkkk
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heeft mljn huis reeds vermaakt, verbeterd , on
a ddja repare ma maison. Eene pen — dezelve verfnijden , retailier, tallier une plume.
lemand lets , hem hetzelve bij utterflen
wil toeleggen, leguer ou donner par testament.
Ztjn oom heeft hem zes duizend gulden vermaakt , son oncle lui a legud six mille florins.
Iemand —, hem verlustigen , amuser, diversir, realer, reiouir, ddlecter. Zich —,
se divertir; s'amuser, se Herder, etc. :Vbattre ( weinig gebr. ) ; zie Verlustigen.
Doe eene wandeling om u te , faites une
promenade . pour vous Herder. Zich ten
koste van temand —, s'egayer aux depens
de q. q.
Vermaking , yr. action de refaire, f. raccommodage, m., action de leguer,, amusement,
divertissement, plaisir,, en. recreation; zie
op Vermaken, om deze woorden goed te
gebruiken.
bijw. d'une
Vermaledijd, b. n. maudit, e.
manihre maudite.
Vermaledijen , b. w. zie Vervloeken , Verwenfchen.
Vermalen , b. w. (ik vermaalde , heb vermalen ,)
al maleade vergruizen , moudre , tiduire et:
poudre, ecraser, (bij de fcheik.) triturer.
hadigd buskruld , ( bij de
Het — van befchadigd
art. ) radoub des poudres avarides.
Vermallen , b. w. ( ik vermalde , heb vermald ,)
verfpillen , verkwisten , enz. gaspiller, d penser inutilement, etc.
Vermanen , b. w. (ik vermaande heb vermaand ,) op eene dringende wijze voorhouden , aanbevelen , exhorter, admoneter,
Langwijlige vermaningen houden, fam. set,
monner. —, zedelesfen geven , moraliser.
waarfchuwen, avertir. Tot deugd ,
vroomheid vermanend , opwekkend, parindtique.
celui qui exhorte, moniteur,
Vermaner,
, semonceur.
adtnoniteur. Langwillige
Vermangelen , b. w. ( ik vermangelde, heb
vermangeld ) enders mangelen dan voorbeen , nog eens mangelen , calandrer autreverruilen, echanment , une seconde lois.
ger., tro'uer.
action
tie
ca'endrer moveVermangeltng , yr.
ment, ou une seconde fois. verruiling,
ichange.
Vermantng, vr. exhortation, admonition, resiontrance. Al uwe vermaningen dienen tot
niets , zijn vruchteloos, routes vos exhortations eta servent de rien. Hij luisterde Wet
naar mijne vermaningen , it n'ecoutapoint MCC
( in de leerkunst ) tot deugd
remnntrances.
vroomheid , path:he. Geestelijke moniLangwtjlige
, semonce, sermon, m.
tion.
Christelij.ke , pane. Lange --en doen , proner. Het is reeds een half uur, dat hij niets doet
dan vermanen , it y a déjà une demi-heure
verqu'il ne fait qud paner. Scherpe
van koorts,
wijt , beftrafang, apostrophepetit accts de P yre, m.
r
Vermaniugsbrief (kerkelijke), m. lettre moldto iale ou menitotre, f:
Vermannen , w. (ik vermande, heb vermand,)
overwinnen , overmeesteren , bemagtigen ,
soumettre, vaincre., rendre Maitre de. Zich
— zich mannelijk aanflellen , zijn best doen,
prendre courage, faire tout son possible,
s'eforcer.
Vermanning, vr.- action de se rendre maitre,
de faire tout :On possible.
Vermaran , b. w. ( ik vermaarde, hob vermeant, vermaard waken, rendre fameux,
se, cilibre, illustrer; zie Vermaard.
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Verheffen , Prijzen Roemer!, loner, exalter, vanter.
Vermasten , b. w. (ik vermastte , heb vermast, )
door fterk mesten, trop engraisser, engrosser a l'excis. —, overladen, surcharger.
— vermogen, afinatten , (volgens Vonuel)
fatiguer, abattre.
'
Vermat , onv. verl. t. van Vermeten.
Vermeden , verl. dw. van Vermijden.
Vermeend, b. n. gehouden voor,, zoogenoemd,
putatif, tve, pretendu, e. De heilige Josef
was de —e vader van J. Christns, St.joseph
halt le pert putatif de J. Christ. 1-let is
eene —e , zoogenoemde wet , c'est une loi
soil-disant, (in de praktijk )
pretendue.
Een —e , zoogenoemde erfgenaam van hem,
soi-disant
;driller
de lui.
vermoedeun
lijk erfgenaam , heritier prisonalf:
Vermeendelijk, bijw. gelijk men meent, puta.
tivement.
Verrneenen , b. w. (ik vermeende , heb vetmeend) denken , gelooven , penser, crave',
estimer. Vermeent hij , dat ik daarmede te
vredeti zij ? pease-t-il quo je m'en contente?
zie Meenen , enz.
Vermeerderaar,, m. augmentateur.
Vermeerderen , b. w. (ik vermeerderde, heb
vermeerderd) vermeren , meerder, grooter
maken , augmenter , accrottre, multiplier.
Vermeerderen, b. w. (ik vermeerderde , heb
vermeerderd ,) teerder, grooter maken ; o.
w. (met zijn ,) meerder worden ., augmenter, accroltre, multiplier, crottre, hausser,
rehausser, redoubler, fotsonner, pulluler,
s'augmenter,..s'accroltre; fig.provigner, etc.
Hij heeft zijne fchulden vermeerderd, it a
augmenti ses dettes. De konijnen — zich
fterk , les lapin: multiplient prodigieusement.
Zijne goederen —, ses blens croissant. De
prigs der levensmiddelen vermeerdert , k
prix "des denrees •hatisse, is vermeerderd",
geflegen , est rehausse. Deze brief heeft
ztjne droef held vermeerderd , cette 'lettre
a redouble son affliction. De visfchen — zich
clerk, les poilsons foisonnent beaucoup: De
rupfen hebben zich dit jaar flerk vermeerderd, les chenille: oat beaucoup pullule cette
annie. In eerambten , iu rijkdommen —,
s'accroitre en honnenrs, en eh-ker.:es; fig.
Deze familie heeft zich zeer vermeerderd,
cette famille a bien provignI.
Vermeekdering , vr. augmentation, multiplication, f accroissement, vedoublemeni , rehaussement, etc, —, van *eduwengeld, dit
de vrouw na den dood van Karen man outvangt ; zie Vermenigvuldiging , ook van braidfchat , augment , tn. —, bijvoeging van eeofe
lettergreep , ..(in de fpr. k.) augment sylla,
bique. rijzing, aahwas der wateren,
erne des eaux.
qtii augniente, tie.'
Vermeerderlier, ,
Vermeesteren, b. w. i ik vermeesterde, heb
vermeesterd, ) onderWerpen , ‘overnieefteren,
zich meester van jets maken , befnagtiteit,
verheeren rendre, se rendre Maitre de-,
s'emparer de, maitruer,,vaincre ,tubjuguer:,
dompter. Alexander de Groote heeft geheel
Azte vermeesterd , bkletiVorpen veroverd
illexandt e le grand a maitvia , vaincu, touts
Oiermeesteren. Geld — is , hetzelve aan eeneii heelmeester te koste lagoe hebt gij vermeesteral.
genall: „H
comblen hi-in-Vous laye au Chirurkien? •
Vermeestering vr/.7 vero:veriitg, vetrnanitlqg ,
prise, conquite.
Vermeijen , wed. w. (zich)) ik virtield& mij
heb mij vermeid, ) zich in de opene lucht
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waarmede liij fpreekt, j'admire la hardiesse
vetkwikken, zoo als men in de tneiinaand
avec laquelle sl parle. tiet is —, of vermedoer, prendre Pair de la campagne. —, met
tel, over zaken te oordeelen , die men niet
meitakken opfchikken, orner de mais.
kent , it y a de la temirite a juger des chi)*
Vermelden , b. w. (ik vermeldde , heb vertheld,)
ses que Pon toe connate pas.
melden , kennis geven , mentionner, faire
mention de, communiquer,, notifier, faire Vermetelijk, bijw. vermetel, timerairement,
audacieusement, gaillardement , brelic-bresavo i r , relater .
loque. Gij fpreekt
vons parlez timeraiVermelder, m. celui quo mentionne, qui fait
reinent.
mention, etc.
kennisgeving, Vermeten, b. w. (ik vermat, heb vermeten,)
Vertnelding, vr. mention.
anders meten dan voorheen overmeten, tetoots fication, etc.
mesurer, mesurer de nouveau, une seemly
Vermengen , b. w. (ik vermengde, heb verfois. Het land meet
mengd, ) ondereenmengen , zamenmengen,
worden , la terre
dolt dire remesuree.
zich in' het meten
milanger, entreiniler; fnixtionner.
vergrijpen, vergisfen , se (romper, s'abuser
Deze wijn is met water ,vermengd, ce vin
en mesurant. —;-fig. zich in het *leten en
est mile avec de l'eau. Vermengde wijn, du
berekenen van zijne krathten en iierthogens
vin melange ou Mixtionne du vin trempe.
misgrijpen, en zich diensvolgens te veel
Coed vermengde kleuren , des couleurs bien
onderwinden, zich vertlouten, durven, entnelatigies. God heeft lijden met vreugde
It eprendre , oser, presumer, pretendre,
vermengd, Dieu a meld la peine au plaisir.
s'enhardir. Hij vermeet zich meet, dan
Itoode en witte bloemen onder de gele
hij vermag,
entremdler des fleurs rouges parmi les Jan.
presume trop de soi-mitne.
Hij verineet zich, geeft voor, waant, regt
toes; zie Mengen en Mengeling. Welk die
te hebben, it pretend avoir raison. Hij heeft
met water vermengd is, lair coupe. Vocht
, coifer une liqueur. Ver.
zich —; veritour, om eene jaarwedde te
met een ander
vragen, sl s'est enhardi d demander une
fcheidene dingen onder elkander — confon.
pension.
dre. In den chaos waren al de hoofdfloffen
onder elkander vermengd, dans le chaos tour Vermeten, als b. n. zie Verthetel.
les elements etaient confondus, (bij fcheik.) Vermetfelen , b. w. (ik vermetfelde, heb vet,
metfeld,) anders metfelen, maconner autre.
fmelten, allier
metalen onder elkander
(neat.
aan metfelwerk te kaste leggen ,
amaldes metaux. Metaal met kwikzilver
employer,
depenser en mafonnerie.
was
en
de
gommen
—
zich
ge.
gamer. Het
makkelijk la are cc les gommes s'incorporent Vermetfeling, vr. action tie maconner autre.
faeilement ensemble. — , zich door huwelijk went, de dipenser,, d'employer en maconnerie.
vereenigen, s'allier par manage; fig. zich Vermids; zie Vermits.
hetzelve bezoe. Vermicellie, vr. vermicelle, m.
met kwaad gezelfchap
ken, frequenter les mauvaises compagnies , etc. Vermicelliemaker , verkooper, m. vermicellier.
Vermijdelijk, b, n. suitable.
Vermenger, m. celui qui mile, etc.
Vermyden, b. w. (ik vermijdde , heb vermijd,)
Vermenging , yr. mélange, m. mixtion.
ook ik vertheed , heb vermeden , ) ontwijken,
(der metalen) alliage, tn. Vleeschelijke —,
oiitfnappen, fchuwen, eviter, ichapper, es(bijflaap) copulation charnelle , f.; van dieren,
quiver, fuir. Vermijdt de kwade gezelfchap.
accouptement 2 cat, m. Onaangename— van
pen , evitez les mauvaises compagnies. Ver.
kleuren , (bij fchilders) antipathie.
mijdt de gelegenheid van kwaad to doen,
Vermenigvuldigbaar, b. n. multipliable. leder
fuyez Paccaskn de faire du Taal. ,
getal is --in het oneindige, tout nombre est
Vetmijding, yr. action d'eviter,, d'echapper,
mu ltipliable 4 Pinflni.
d'esquiver, fuite. De — der ondeugd, la
Vertnenigvuldigen, b. en o. w. (ik vermenig.
vuldigde , heb en ben vermenigvuldigd , ) me- fuite du vice.
nigvuldiger maken , in aantal toenemen , Verntijmeren ,
w. (ik vermilmercle , heb vermijnierd, ) mijmerende doorbrengen , passer
multiplier, augmenter, etc. zie ook Ver(le
tempo)
a
river.
Zich
meerderen. Vermenigvuldig drie met zes, en
zijne gezond.
heid door mijmeren verlieten, passer sa saw.
gij krijgt achttien, multipliez tress par six,
te en rivant; zie Mijmeren.
et vow aurez dix-huit. Door afgieten der
Vetmijcen, o. iv. (ik vermijtse, ben vermiit,)
polytiper; zich
drukvormeti detelve
se multiplier. Glas dat de voorwerpen Ver.vermljteren , door mijten vetteerd worden,
tire _range, e, des mites, mange, e, par
menigvuldigt, (in de geiigtk.) multiptiant.
ks' mitts, b. W—anders rigten, anders aan
Vermenigvuldiger, m. getal waarmede cen anbobpen,
ilapels of mijten zetten, entasser
der getal vermenigvuldigd wordt, multiautrement.
plicateur.
Vermenigvcildiging , yr. Multiplication, (in Vermiljoen , o. roode kleur, blos , vermilinn
tn. Met
, bergrood fchilderen , (bij fchilteling en de — der platiten ,
de kruidk.)
ders) vermillonner, peindre en vermilion.
ld gener,ation et la multiplication des plantes.
Kunst —; (bij fchilderk) cinabre ou mercure
Vermenigvuldigtal , o. getal om te vermenigpulverulent.
vuldigen, (in de rekenk.)multiplicande, m.
Vermetel, b. n. al te koen, al te flout, roe. Vertniljoenkleurig, b. n.vermillionni, e. Eene
—e, hoogroode rhos, sine rose vermillionee.
keloos, timeraire, audacleux, se, trap liarverwaand, trotsch, pre- Vetminderen, b. en o. w.
verminderde ,
, e.
di, e,
bell en ben verminderd,) in sitenigre,
action
Eene
—e
daad,
t
ine
sotnptueux, se.
vermogen, ent. doen afnemen, in getal aftimeraire. Een —e lengenaar, un menteur
nemen, diminuer, riduire ti an plus petit
hardi. 'Zoudt gril zoo —, flout zijn, zondt
nonsbre, ou d une plus petite quantite.
durven, het hem te zeggen, sersez-vous
flechter worden,
ss ose que de k lui dire. De vermeteie,
verzwakken , afuemen, deperir. Hij heeft zijne
roekelooze, le tensiraire. lie —e fort zich
Oven
verminderd,
it
a'
diminui
ses
&penevaar zonde1 het te ketineu, le temeraire
vermindert,
ses. De koorts
indert,
neemt
af, he
se Sete dans peril salts le connaltre.
Vermetelf*id, vr. koenheid, floutheid, time- Pyre diminue. Hij heeft 'zij ne dienstboden
verminderd, it a riduit It notate de tes
audace, hardiesse. 1k be onder de —
K kkk*
do -
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domestiquss. De waarde der muntfpecien ,
offaiblir ou afoiblir les monnnates. Men
heeft zijn inkomen verminclerd , befnoeid ,
on a retranche ses revenues; fig. lemands
vermogen , raccourcir les moyens de q. q.
De zieke vermindert van dag tot dag, worth
erger, le malade empire de jour en jour.
Zijn aanzien begint te —, son credit commence 4 &choir, se baisse. Het water is
veel verminderd, gevallen , !'eau est bien
&erne; (in den koophandel) in waarde—,
s'appietrir. In prijs — , tit belascingen —,
rabaisser les impdh. Een aantal om de helfc
als: Uit den regiment twee regtmenten
waken „uit den gelid twee gelederen maken,
didoubler un regiment, &doubler les files.,
verkoken, se teduire. Deze liroop vet,
mindert,.verkookt ,op de helft voor dat
zij geheel gekookt is, ce sirop se reduit
la made avant d'être asses cult.
Vermindering, y r. diminution, reduction, f.
amoindrissement, rabais ,m. etc. De — van
prijs , la diminution du prix. —, van hoofdgeld, rabais de tailles, m. De — van eene fchatting, la moderation d'une taxe. — van belastingen, ook van muntfpecien , rabaissement
des contributions, araiblissement des monmales ,m — van prijs en waarde , empirance.
afneming , het korten der dagen , le detroissement des fours. — der fnelheid van den
finger , ralentissement dupendule , m. —, in'crimping. Hij heeft eene groom , inkrimping in zijn hula gedaan , it a fait une granele reduction dans sa maison. afdanking
van krijgsvolk , reforme. — , verzachttng
eener misdaad, extenuation d'un crime. —,
van de werking der fappen, (bij tuinl.) alteration. — of verlies, in zich zelf of in
prijs of waartie. Er is altijd — of verlies
op den wijn en op bet koorn , dat men tang
houdt, i/ y a toujours du dichet sur le vin
et sur le ble qu'on garde longtemps. — der
deugdzaamheid , Ito acht van het buskruid ,
deterioration de la poudre ; zie ook Verer.
geren. —, der zijwangen van een affuit , (bij
de arc.) delardement des flasques m.
Verminken, b. w. (ik verminkte , heb verminkt,) mink, mank 9 kreupel waken, verlawmen, *soppier, mutiler, tronquer. Hij
is mank , lam aan een been, it est estropie
d'une jambe. Eene verminkte uitdrukking,
une expression estiopiee, mutilie, f. lemand
door het afzetten van et.nen arm —, mutiler
g. d'un bras. Een verminkte foldaat, un
soldat inutile. De Gothen verininkten de meeste fiandbeelden der Romeinen , les Goths trotsquerent la plupart des statues de Rome. (ln
de wapenk.) verminkte , afgeknotte, aan
beide einden afgehakte boomen, des arbres
tronques; fig. Hij heeft dit bock verminkt,
befnueid, vervalscht , it a tronqui ce livre.
verkrachcen, violer let lois.
De wetten
Verminker, m. celui qui estropie, mutilateur.
Vern:linking, yr. estropiement, m. mutilation.
Verminkt, b. n. estropie, e, mutili , e, Ironque, o; zie Verminken.
Vermisfen, b. w. (ik vermiste, heb vermist,)
jets afwezig vitiden, of merken dat het ontbreekt , trouver absent, e, trouver qu'il
manful,, q. ch., avoir perdu, e. Men heeft
n in her gezelfchap vermist , on ne your a
pas trouve dans la compagnie; zie Misfen.
Vermist, b. n. verloren, afgedwaald, perdu,
1, igari , e. De generaal is us den flag —,
on ne trouva pas le geniral apt* la bataille.
Vermits, voegw. omdat, dewijl , vs2 gas ,
parcefue,, corms, etc. xis Mits.
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Vermodderen , b. w. (ik vermodderde , heb
vermodderd,) modderig waken, remplit- ots
couvtir de bout , de bourbe, etc. (gemeen)
embouer.
Vermoedelijk , b. n. door vermoedens aangethud , waarfchij n k , apparent , e, prisons,tif , ive , presume , e. probable, vrassens&able , conjectural, e, prisuniable.(*) Een
—e, naaste erfgenaam, un lathier prisomptif; zie Waarfchijnlijk, bijw. bij gisfing, apparemmen t, probablement, vraisemblablement,
conjecturalement.
Vermoeden, b. w. (ik vermoedde, heb vermoed,) gisfen, bijzonderlijk, in eenen nadeeligen ztn, conjecturer, presumer, prijuger,, se dourer de q. se defier; zie Gislen. W at vermoedc gij van deze zarnenkomstq
que presumez vous de cette entrevue? Het
nieuws is nog nice geloofwaardig, maar men
vermoedt, gist, waant, houdt, dat het
waar, echt zij, la nouvelle n'est pas encore
authentique , mass elle est pi esumievr.zie. Die
zal gebeuren, zoo veel men kan gisfen, zoo
veel men daarvan kan
cela arrivera
Cant qu'on pent le prejuger, d ce qu'on pent
presumer. Dat heb ik wel vermoed, je m'en
suit bien douti. Hij vermoedde wel , dat het
daartoe zoude komen, se doutait bien qu'on
en viendrait 111. Dat had ik Diet vermoed,
mij voorgetteld, dat gij mij in den nood
zoudt moeten verlaten, je ne me serais favials defid que volts dusstez me manquer au
besoin.
Vermoeden, o. gisfing, conjecture, prisompe
tion , apparence, f. —, argwaan , achterdocht,
soupcon; 1. Daar zijn zoo Iterke vermoedens , dat zij alleen in de plaits van een
bewijs verftrekken, it y a des presomptions
si fortes , qu'elles tiennent seules lieu de prem.
ye. — Het — is tegen of op zijnen buurman , la prisomption est centre son voisin.
Hij heeft achterdocht, verdenking ge-geven van het gedaan te hebben, it a donne
suspicion de l'avoir fait.
Vermoeid, b. n. afgemat , las, se, Fatigue,
e, lasso, e. 1k ben zoo vermoeid, dat lie
nice meer kan gaan , je suit si las quo je ne
puts plus aller ; ale Vermoeijen.
Vermoeidheid, vr. vermoeijenis, vermoeijing,
fatigue, lassitude. Nadat hij den ganfchen
dag gewerkt had, viel hij van — neder,
apres avoir travaille toute la journie,
tomba de lassitude. 1k kan van — niet meet
voort, je n'en puis plus de fatigue. Vermoeijing des gezigts, door te veel licht, (in do
gezigtk.) disgrigation. De benenten
delasser.
Vermoeijen, b. w. (ik vermoedde, hob vermoeid, ) moede 'waken, afmatten, fatiguer,
Lasser, harasser. De wandeling heeft hem
vermoeid, la promenade Pa fatigue. pat
is een werk dat zeer verinoektlt, c'est un
travail qui lasso extrlmement. Het gedurig
lezen vermoeit de oogen, la lecture conti•
nuelle lasso les yeux. Het gezigt door to
veel liche
disgreger.
Vermoeijend, b. n. fatigant, e, lassant, e.
Deze ligchaamsbeweging is al te, cet
exercice est -trop fatigant. Een uur in een
bergachtig land is vermoeijender, dan vier
uren op eenen effenen weg, une lieue en
pays de montagne est plus lassante, quo quaire !:cues de chemin uni.
Vermoeijenis, Vermoeijing ; zie Vermoeidheid.
Vermogen, b. w. (ik vermogt, hetivermogt, )
jets in zijne mast hebben, 'pouiloir fairs,
avoir le pouPoir, la force, 1 a Jaculti , la
pub-
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gevalien, it pet attaque par des Warr mar,
etc. God vermag alles, kan alles doen, wat
vies, ou diguises. Zich—,ss masquer,se digui
hU wil , Dieu peat (,faire) tout ce qu'il veut.
ser, se travestir. Hij vermomde zich in eenen
IVIijn broeder zal voor u doen, wat hij verboer, it se d/guisa en paysan. Hy had zich
mag, mot:fa-ire fera pour your tout ce qu'il
els eene vrouw vermomd, verkleed, en ging
peat, tout ce qui est en son pouvoir. Hij
nit de gevangenis, it s'etait travesti enfenavermag veel bu, (op) hem , it a an grand
me , et sortait de la prison. Zich weder
pouvoir sur lu g ; 0. w. magtig zijn, pouvoir;
se remasquer. Hij vermomde zich op het
avoir du pouvoir, de Pautoria.
oogenbliic weder, i/ se rema3qua sur le champ;
Vermogen, o. magt, kracht, gezag, aanzien,
fig. antlers doen voorkomen, dan het is,
pouvoir, m. force, puissance, 1.faculti , auale; ZUne ondeugden onder den schun van
soda , etc. Al wat in nujia is, zai ik
godsdiensLigheid couvrir ses vices du masdoen , je feral tout ce qui est en anon penque de la religion.
voir. Iedereen is naar zijn gefchat ge- Vermomming, vr. deguisement, travestissement,
worden, chacun a ea taxi selon sesfaculas.
tn. Men herkende hem onder zone —, verkleeding, als boerin, on 'le reconnut sons ton
Hij heeft al zip — aangewend, it a employe
tout son pouvoir; zie kracht, magt, enz. ,
travesttssement en paysanne.
vertlandehjke vermo.4ens, talents, begaafd- Vermonden , b. w. (ik vermondde, heb vetheden , meerv. facultes , f. pl. talents, an.
mond ,) verhalen, melden, uiten, zeggen,
enz. raconter, dire, narrer,, center, etc.
pi. portee, capaciti. Het geheugen, het
verifand en de wil zijn —s der met, la ?beVermonder,
verhaler, celui qui race'sware, Pentendement et la volontd sent des
te, etc.
facuttis de fame. Zijn broeder heefc veel Vermonding, yr. action de raconter ou tie
— , talenten, son frare a bien des talents.
dire.
Zoo ver reikt mijn
mijn doorzigt niet, Vermooijen, b. w. (ik vermooide, heb vet,
cela passe , excede ma porde.
mooid ,) verfraaijen , embellir, rendre plus
rijkbezitting, goederen, ens., biens ,
beau, belle; 0. w. (met zijn) s'embellir,
dont
moyens, _effets, in. pl., richesses, f. pl.,
devenir plus beau, belle.
ortune,
substance,
f.;
vaillant,
m.
1-let
Vermoorden,
b. w. (ik vermoordde, heb ver.
is
f
een man die groot heeft, c'est an homme
moord,) moorddadiglijk ombiengen, massaqui a de grands moyens ou blew. Hij heeft
crer, assassiner, homicider, igorger, sepeen meisje zonder gehuwd, il a spouse
tembriser, (a Paris 17 92.) Oe gevangesine Mlle sans fortune. Hij heeft geen —
nen werden gruwelijk vermoord, les prisongenoeg, om zijne fchuldeifchers to betalen,
niers furent cruellement massacres ; fig. leit n'a pas assez d'effets pour payer ses cretinwands rust —, dezelve kwaadaardig!ijk verfloren, trembler le repos de q. q. Zijnen tijd
ciers. Zijn — beflaat in landerijen , son Bien
consiste en fonds de terre. Hij heeft zijn gedooden, denzelven moeciwillig verkwisten , tuer le temps.
heel — op dit land gezet, it a mis tout son
vaillant a cette terre. lien duizend gulden Vermorfen , b. w. ( ik vermorste, heb vermorst,)
in — hebben, rijk zijn, avoir dix mille flodoor morfen bederven , verdoen, gdter
force de salir,, patrouiller,, gai ter en patrouilrins vaillant. Zijne kinderen hebben zijn
lant. Gij vermorsc veel papier, vous gdtez
geheel doorgebragt, set enfants lui ont
bien du papier; fig., door eene ongerchilue
tire toute sa substance. Vaderlijk en moe•
derlijk — , eigendom, propres paternels et
behandeling ten verderve brengen, gdter.
om to betalen, solvabilite. Vermorfing, yr. action de gdter, de pamaternal.
trouiller.
bezit, (gemeen) ft usquin , an.
Vermogend, b. n. magtig, puissant, e. Een Vermorwen ; zie Vermurwen.
magtig vorst, sin prince puissant. Eene Vermorzelen, b. w. (ik vermorzelde, heb vermorzeld , ) geheel verbrijzelen , briser, use:—e clad, une ville puissance.
, rijk , riche,
tre en pieces, fracasser; ( gemeen) ecarbouilpuissant, e, opulent, e.
rijk in liggende
kr. Een auk van eene born verbrijzelde
zijn, etre puissant en fonds de terre.
hem bet been, an éclat de bombe lui fracasEen —,rijk hula, une maison opulent&
Een
sa la jambe. Men heeft hem het hoofd vet.is zeer — , fchatrijk, geworden, i/ est debrijzeld , in4enagen, on lui a ecarbouille
venu opulent. Zijn z..;on is zeer rijk,
la ate.
son fits est fort riche. Zij is —, heeft
Vermorzeling, yr. brisement, fracas ,m.
middelen , elle a de quoi (vivre).
Vermogendheid, yr. rijkdom, puissance, ri- Vermotten, o. w. (ik vermittede, ben vetmot,) etre mange des teignes.
chesse.
Vermotting, yr. itat de ce qui est mange, e,
Verrnogt, onv. yeti. t. zie Vermogen.
des teignes piqiire de teignes.
Vermolnd; b. n. vermolfemd, vermoulu, e,
carii e, artissonni, e; zie Vermolfemen. Verrnuffen , o. w, (ik yermuite , ben vermufc,)
btfchimmelen, se moisir.
Vermolfemen, o.
(ik vermolfemde, heb
vermolfemd,) vermolmen, tot moim over- Vermuffing, Vermuftheid, yr. moisissure.
gegaan , wormitekig geworden, se vermouler Vermutt, b. n. -befchimmeld, moisi, e.
Vermunten, b. w. (ik vermuntede, heb vet,
se carier; zie Wormitekig.
munt,) al muntende verbrutken, employer A
Vermomboren, b. w. (ik vermomboorde, heb
anders munten, monnayer de
monnayer.
vermomboord, ) vermomberen, onder voognouveau, line seconds foil, refrapper.
dijfchap houden, mettre en tutelle, sous la
Vermunting, vr. action d'etnployer 4 monnayer,
tutelle.
a refrapper.
Vermomd, b. n. verkleed, masque, e, degui.
se, e, travesti, e. Een —e , un homme mas- Vermurven, b. w. (ik vermurwde, heb en ben
vermurwd,) murw, week, gedwee maken,
que. Hoop van —en , vermomde dans, une
attendrir, ramollir, rendre mou
mascarade.
ou tendre; fib. verteederen, attendrir, fieVermommen, b. w. (ik vermomde, heb verchir; o. w. (met zijn) s'amollir, s'attenmomd,) door bedekking, verkleeding, ondrir, devenir mou au tendre.
kenbaar maken ',Jasper, deg uiser, :ravestir. Hit werd door vermomde roovers aan- Verinurvend, b. is. weekmakend, emollient,
e,
- Kkkks
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e, arnollissans, 0. —e, weekmakende geneesmiddelen opleggen, appliques des emollients;
fig. attendrtssant, e.
Vermurving, yr. amollissement, m; fig. attendrissemets,
Vernaaijen , b. w. (ik vernaaide, heb vernaaid,)
employer a coudte. Het garen is vernaaid,
le f1 est employe. , anders naaijen, recoudre, couclre autrement.
Vernaaind zie Vermaard.
Vernaamdheid; zie Vermaardheid.
Vernaauwen, b. w. (ik vernaauwde, heb vernaauwd,) &Heir, retrecsr , rendre plus
etrecir
dtroit, e, resserrer. Een rok
un habit. Men vernaauwde de rivier door
dijken, on retrecit la riviere par des digues ;
o. w. (met zijn) se retrecir, devenir plus
45004, e. Hier wordt de rivier naauwer,
la riviere se rettecit
Verneauwing , yr. dtricissement, ritrecissement, vs.
Vernachten, o. w. (ik vernachtte , heb en ben
vernacht ,) den nacht doorbrengen , des nachts
vertoeven, passer la nuit , dicoucher. Wijn,
enz, laten —, wanneer hii-eenen nacht overblijft, zonder verimpost te worden, laisser
du yin, etc. une nait sans en payer l'impet.
Vernachting, yr. action de passer la unit quelque part.
Vernachtbriefie , o. vernachtceel , billet, fat.
sant fat que q. ch. a ete une nuit avant qu'on
en est paye les in:pets.
Vernageren, b. n. (ik vernagelde, heb vernageld,) clouer, fermer avec des clo ys; fig.
Een venfter, eene deur —, toefpijkeren,
condamner une lenitre, une porte. Een ftuk
(bij de art.) onbruikbaar maken,
gefchnt
enclouer une Ook een paard —, enclouer an cheval. Het paard hinkt, dewijl
bet vernageld is, le cheval boite , est boiteux
d'une enclouure.
Vernageling, vr. van eene deur, enz. action
de clover on de condamner sine porte, etc.
—, van een kanon, van een paard, enclouure.
Vernagelpin, yr. don a enclouer, tn.
Vernam, onv. verl. t. van Vernemen.
Vernamen ; zie Vernoemen.
Vernarren, b. w. (ik vernarde , heb vernard,)
depenser en courses de traineaux.
Vernedeteu, b. w. (ik vernederde , heb vernederd ,) verlagen, in aanzien of vermogen
doen dalen , humilier, abaisser, avilir,
valor, ravilir,, &pricier ; fig. degrader. God
vernedert de hoogmoedigen, Dieu humilie,
abaisse les stiperbes. Gij hebt zijne fchoone
dead zeer vernederd, vats avez bills ravale
sa belle action. Men moet zijne waardigheid
niet —, krenken, ii ne faut pas ravilir sa
zich laag aanflellen , verdignitd. Zich
ootmoedigen , s'humilier,, se ravager.
Hij heeft zich door dit huwelijk zeer vernederd, it s'est beaucoup ravale par ce mariaze ; fig. s'abaisser, se degrader; zie ook
lager maken, zetten of ftellen.
Vernederend, b. n. humiliant, e, avilissant ,
e. Dat is zeer voor eenen man van zijnen
itand , c'est bien humilian; pour un homme
de son rang.
Vernedering, yr. humiliation,f.,abaissement,
avilissement, vs.
Verneemachtig, b. n. nieuwsgierig , curieux,se.
Verneemal, m. en yr. die overal naar verneemt,
vraagal, questionneur, questionneuse, bemuse
curieux, femme curieuse.
Vernemen, b. w. (ik vernam, heb vernomen,)
anders nemen clan te voren ; prendre aforement,reprendre.
on.;waar wvrcicas ap-
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prendre, entendre, ouir ; toe infirm
lk heb reeds vernomen, dat uwe zuster zal
gaan trouwen. , Pas' deja appr. is que votre
long niets
soeur se marsera.
heett
y a longvan zijnen broeder verpomen,
n'a reps
temps qu'il n'a rien appris,
navorichen,
des nouvelles, de son ftere.
onderzoek doen , s enquerir, s'informer,
questionner. Verneem er na bij,degenen
die het weten , enquerez-vous en a ceux qui
le savent. 1k heb ply verfcheidene perfouen
daarnaar vernomen, onderzoek gedaan, je
m'en Buis informe a plusieurs petsonnes.
outdekken, gewaar worden, appercevoir a
dicouvrir.
Vernemer, m. celui qui s'informe de q. q. vs
de q. ch,
, geregtelijk
Vernerning, yr. information.
onderzoek in burgerlijke zaken , enquite.
action
de
prendre
autrement.
anders neming,
Vernestelen, b. w. (ik vernestelde, heb veinesteld ,) vogels tut het nest nemen of dezelve veriagen, dinicher, chaser ou Ater
tin nid.
Verneuteld, b. n. rimpelig, verwelkt, ride,
geriug, klein, dwergachtig, ales E'en
e.
ventje , tan petit homme rabougri.
Vernielal, m. en yr. die alles vernielt, personne qui detruit tout.
Vernielbaar, b. n. qui peat titre detruit, e.
Vernielbaarheid, vr. destructibilite.
Vernielen , b. w. (ik vernielde, heb vernield ,)
te niet waken, gaufchelsjk verdelgen, verwoesten , detruire , annihiler, ravager , ruiner, desoler, bouleverser, delabser; fig.
subvertir. De hagel heeft het koren vernield, verwoest , Ia gréle a twine, ravage
le bled; fig. fam. De regen en de koude
hebben alles veruield, verwoest, la pluie et
le froid out tout vendange. Eikander —,
s'entre ditruire, perdre, giiter ; zie ook
Verwoesten, Omkeeren.
Vernielend, b. n. verwoestend, destruct:7,
destructeur, trice.
Vernieler, m. verwoester,, destructeur.
Vernieling, yr. verwoesting, destruction, ruine, f devastation.
Vernielfter, vr, destructrice, cello qui detruit,
ruine, etc.
Vernielzucht, yr. penchant pour la destruction,
envie de gater.
Vernielzucntig , b. n. porte, e, a detruire , etc.
Vernietigen, b. w. (ik vernietigde , heb vernietigd,) nietig maken , in niets verkeeren,
aneantsr, annihiler, detruire, reduire
den, annuler, infirmer, abolir abroger,
casser, rescinder, resilier, resoudre, der°.
ger,, supprimer, revoquer. Een testament
krachteloos waken, annuler un testament. Een vonnis
casser, rivoquer un
jugement. (bij regtsg.) De verdeelingen
kunnen vernietigd worden wegens dwang of
bedrog , les partages peuvent etre rescinder
par cause de violence ou de dol. De koning
eers zijn gegeven edikt vernietigd weder
opgelieveu le roi a deroge a son edit. De
regters hebben het verdrag vernietigd les
juges ant resilii le contrat; fig, uitroeiken
extsrper.
Vernietmend, b. n. annulate, ive, itifirtnar
tif, :y e, resolutoire, dirimant, e. yeswoestend dyers!, ive.
Vernietiging, yr. opheffing, annullation,
cassatson, suppression ,f.
tissement, vs. De —, opheffing van yen
la
suppression
d'un charge, Geregteambt,
ffiTiSiant. Elie beet
lijke
ge•
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onedeld,) ontadelen, degrader de noblesse,
gevraagd Om de — van doze akte, it a dederoger a se, noblesse.
mantle la rescision de cet acte.
verVerongelden , b. w. (ik verongelde , heb verwoesting , oatkeering, eversion.
ongeld,) het ongeld van jets betalen, payer
Vernieuwen, b. w. (ik vernieuwde, heb verles droits, les impdts; zie Ongeid.
nieuwd,) nieuw maken, renouveler, mettre
Verongelijken, b. w. (ik verongelijkte, heb
neuf Hij heeft al zijn huisraad doen
verongelijkt,) door aandoen van ongelijk
II a fat renouveler tous ses meubles. Zijne
son bail
huurcelel is uit , hij wil haar
benadeelen of oeleedigen nadeel doen , faire
est 4 sx fin, it veut le renouveler. Dic vertort a q. q. , porter prejudice a , prijudicier.
celui qui fast tort a
q.
lies heeft zijne fmart vernieuwd, cette perte Verongeluker,
a renaivele sa douleur.
herhalen, rei- Verongeluking, y r. tort, prejudice, grief, m.
herbouwen,
timmerof
metfel.
Hij
beklaagc
zich
over
verfcheidene
veronterer.
gelijkingen , beleedigingen, die , hij ontvanwerk. reconstruire; zie Hernieuwen. Een
gen heefc, it se plaint de plusieurs griefs
fchip—, refondre an vaisseau.
qu'il
a reps.
Vernielwer, m. celui qui renouvelle, etc.
Vernieiwing, vr. renouvellement, m. renova- Verongelukken , o. w. (ik verongelukte, ben
Lion Di.] de — van het jaar, au renou- verongelukt ,) perir, se perdre, (zeew.)
vellment de Pannee. De — van eene ver- perir,, ichouer, naufrager, faire naufrage.
Allen, die op het fchip waren, zijn veronbinttenis, le renouvellement d'une alliangelukt, omgekomen, tons ceux qui 'talent
ce. De — van een gehouw, la renovation
sur le vaisseau, ont peri ; fig. mislukken,
ii,us bailment. De — van den inwendigen
echouer, ne pas reussir. Die zaak is veronmeisch door de genade Gods, (in den bij.
gelukt, mislnkt, cette affaire a echoed.
he ,) la . renovation de Phomme interieur
pa- la grace de Dieu; zie Hernieuwing ; ook Verongelukking, y r. perte, f., naufrage, tn.;
fig. mauvais succhs, m., infortune, nonHeritel (in dezen zin). VerHussite.
ninwingsbrieven , brieven ter — van verVerontheiligen , b. w. (ik verontheiligde, heb
jarde regten, lettres de surannation.
verontheiligd ,) ontwsjden, profaner; zie
Venis, o. verlakfel, verglazing, vernis, no.;
Ontheiligen.
fir. vernis.
(bij de plaatfnijders ,) tapet. Verontheiliging, -vr. profanation; zie OntVenisbal,
heiliging.
Venisboom, m. (in Sina,) augie, f. vernissier. Vetonthouden, b. w. (jk veronthield, heb
vetonthouden, ) onthouden
bijzonderlijk
Venisfen , b. w. (iic verniste , heb vernist,)
verzwitgen, retenir, tire.
vrglazen,vernir, vernisser. Dit porfelein
isflecht vernist, verglaasd, cette porcelaine Verontreinigen, b. w. (ik verontreinigde, heb
verontreinigd ,) souiller, rendre impur, ines trhs mai vernissee; fig. colorer, larder.
fecter ; zie Ontreinigen.
Ze Verlakken, Verglazen.
Verontreiniging, y r. souillure, coYnquinatiots;
Verisfer, m. verlakker, vernisseur.
zie Ontretniging.
Veristing, y r. vernissure.
Verioegd , b. n. content, e, satisfait, e; zie Verontrusten , b. w. (ik verontrustte, heb verontrust,)
van rust en tlilte berooVen, inquiVcrgenoegd, enz.
eter, rendre ,inquiet, e, troubler le reVerg emen, b. w. (ik vernoemde, heb ver.
nosed) anders noemen dan voorheen, don- pos de q. q. fig. agiter. Zich—, s'inquiiter.
Dit nieuws verontrust mij , cette nouvelle
net un autre nom, faire changer de nom.
m'inquiéte. Waarover verontrust gij u, zijt
Ws hebben dit kind vernoemd, now aeons
gij onrustig ? de quoi vousinquietez-vous?
dome an autre corn a cet enfant.
Dat verontrust hem, cela lui agite Pesprit.
Verneming, vr. action de donner un autre
Veroutrusting, y r. action d'inquieter, etc.
nom4 q. q. ou a q. ch.
Verontfchuldigen, b. w. (ik verontfchuldigde,
Vernoten, verl. dw. van Vernemen.
heb verontfchuldigd ,) van fchulid vrijpleiVernuctteren , b. w. (ik vernuchterde , ben verten , vrijfpreken , regtvaardigen excuser,
nucherd, ) ontnuchteren , nuchter maken, des.
discdlper. Zich
s'excuser, se justifier.
enivrr. De flaap heeft hem vernuchterd,
heb hem bij zijnen meester verontfchul,
nuchur gemaakt , le sommeil l'a desenivre.
je
Pai
excuse
aupres
de son maitre.
digd,
0. w. nuchter worden. iJij wordt nooit nuch1-1,4 verontfchuldigt zich met zijne ziekte ,
ter, is Lltijd drunken , it ne desenivre jamais ;
sl s'excuse sur sa maladie. Zijne vrienden
it ne eve jamais son yin.
hebben hem veruntfchuldigd, geregtvaardigd
VetPuft,). verftand, bevattingsvermogen, enz.
over hetgeen, waarvan men hem belchuldig,
esprit, genie, entendement, jugement,
de, ses amis Pont disculpe de ce Won let
etc. ; ae Vertland, Oordeel. Er is veel
imputat. Iemand wegens zijne afwezigheid
—, gent, in dit werk, y a bien de ?esprit
(bij het geregtshof) exoiner. Hij is to
sans ce,opyrage. Hij heeft veel verfland,
il est excusable.
a beaucoupd'espr4, mais
maat wenig
celui qui excuse.— , („bij
Verontfchuldiger,
pea de /gement.
het
geregtshof,)
voor iemaud wegens zijne
n. verilandig, geestig, iageVernuftig,
afwezigheid exoineur.
raisonnable, inventif, ive, Industrieux se, spirituel, le, etc. Bet is Verontfchuldiging, y r. excuse, justification;
zie Verfchooning ; Ontfchuldiging.
eene —e Trouw, c'est sine femme ingenieuse, inventve; zie Verftandig, Geestig , bjjw. Verontwaardigen , b. w. (ik verontwaardigde ,
heb verontwaardijgdOindigner. Verontwearvetnukiglijk, inginieusement. Dat is
digd, gebelgd zijn, étre indigne, e. Zich
— of verniftiglkik uitgedacht, cela est 4;0zich vertoornen, s'indigner. Zich niet
nieusement Magsnd.
verwaardigen, ontwaardig achten verachten,
Vernuftigheid y r. genie.
mepriser, dedaigner.
Veronachtzarmn, b. w. (ik veronachtzpamde,
heb veronacloaamd, ) verwaarloozen, ye- Verontwaardiging, vr. indignation, f. mepris,
didain, m.
gliger; zie Nerwaarloozen, Verzuimen.
af.
Veroordeelaar, m. celui qui condamne.
Veronachtzamitg, vr. negligence.
Verouedelen , w. (ik Neronedelde bob- Ve4g- keurder,, dOsopprobatevr.
Ver.
Kkk k4
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hem veronderd, oud gemaakt, la wale:dig
Veroordeelen, b. w. (ik veroordeelde, heb
Pa vieilli , rendu vieux. Deze kleeiing verver000rdeeld ,) fchuldig oordeelen, afkeuoudert u, maakt u oud, of geeft u ten oudren , verwijzen , verdoemen , condamner ;
achtig voorkomen, cet ajustement you: enafkeuren , misprijzen , desapprouver,,
vieillit.
blamer. 1-lij is ter flood veroordeeld , it est
Verouderd,
b. n. qui a vieilli, e, suranne , a.
condamne a la mort. Dat to — is, laakbaari,
ingeworteld- , invitird, a , enracine,
condamnable.
a, envieilli, a. —e gewoonten , des habiafkeuVeroordeeling, yr. condamnation.
tudes envieillies. Een overjaril gebruik,
ring, disapprobation, blame,
sine mode surannee. Eerie —e fcloonheid,
Veroorlogen , b. w. (ik veroorloogde, heb
une beaute surannee. Een — kvaad,
veroorloogd , ) depenser en faisant, par
mal inviteri ou enracine.
faire, la guerre.
Veroorfoven b. w. ( ik veroorloofde , heb ver• Verouderen ; zie Verouden.
oorloofd,) 'toeftaan, vergunnen, permettre, V eroudering, yr. verouding, vieillissexent, tn.
overwinnaar, conquerint.
accorder. Zich —, se permettre. De wet Veroveraar,
veroorlooft het us , la loi vous le permet. Veroveren, b. w. (ik veroverde , heb vesoverd,)
overwinuen, conquirir, vaincre. zich
Veroorlool, vergun mij, u te zeggen, da:
meester van iets maken, s'emparer q. ch.
gij niet wel hebt gedaan , permettez moi de
la prendre. Een veroverd land, us pays
vous dire, que you: n'avez pas bien fait.
conquis.
Hij veroorlooft zich te veel, il se permet
Verovering, yr. action de conquerir,, prise.
beaucoup de chose.%
Het veroverde, la conquite.
yr.
Veroprioving ,
permission; zie Verlof.
Veroveringszucht, vr. rage des confutes, on
Verobrzaakiler, yr. Belle qui cause; cause.
de fait e des conquites.
Veroorzaken , b. w. , (ik veroorzaakte , heb ververoorzaakr,) te weeg brengen, verwek- Verpachten, b. w. (ik verpachtede, het verpacht,) verhuren, affermer, bailler, tanner
ken , causer, occasionner, donner, susciter,
ferme, amodier; arrenter. Een cijnbaar
engendrer. Dat heeft hem eene ziekte vergoed — of pachten, accuser. Een leetgaed
oorzaakt, Bela lui a occasionne une tnaladie.
affiager; zie ook Verhuren.
Eenen twist —, susciter tine querelle. De
ledigheid ,veroorzaakt , verwekt de ondeugd, Verpachter, m. bailleur, amodiateur.
Poisivete engendre le vice.
en de pachter, le bailleur et le preneut
Veroorzaker, m. ceiui qui cause, etc. auteur, Verpachting, yr. verhuring, bail 4 firms mi.
amodiation, 1., arrentement. — van Ben
cause, f.
cijntbaar geed, acensement,
Veroorzaking, yr. 000rzaak, cause, action de
ten
causer. — beweegreden, motif, sujet, m.
leengoed, afeagement, m., (bij regtgel.)
Gij hebt hem daartoe oorzaak, rede,
location; zie Verhuring. — van het eiderbond van vee, voor de heeft der vinst a
gegeven, vous lui en avez donne sujet,
Verootmoedigen, b. (ik verootmoedigde, heb
cheptel, m.
verootmoedigd , ) met ootmoed bezielen , ver- Verpakken, b. w. (ik verpakte, heb verpkr,)
nederen , abaisser,, humilier,, ravaler, mater.
antlers pakken, emballer, empaqueter introment. weder inpakken, remballer remZich s'humilier, s'abaisser. Zich voor
paqueter. Hij verpakt, pakt zijne kopwa.
God —, s'humilier devant Dieu. Hij is door
het fiechte gevolg van deze onderneming zeer
ren -weder in , om te vertrekken , it rinballe
verootmoedigd, ter neder geflagen, a
ses marchandises pour partir ; fig. fan. —,
etc bien mate par le mauvais susses de cette
de vlugt nemen , plier bagage, s'en titer.
entreprise.
Verpakking, yr. action d'emballer autement.
Verootmoediging , yr. vernedering, ah aissement,
weder inpakking, action de remiiller.
an. humiliation. Hij heeft eene groote —ge- Verpanden , b. w. (ik verpandde, rib vet, ,
leden , ii a essuye une grand.
pand ,) te pand zetten, verzetten , tot onVerorberen, b. w. (ik verorberde, heb verdernand geven, engager , mettre a donner
orberd ,) 'door gebruik of nuttiging, verteen gage, hypothdquer, nantir de, —, vet,
ren , consumer, consommes. , manger.
bineen , (in de prakt.) effecter. lij haft
Verorbering, vr. consommation.
al zijn goed verpand, il a engag, tout son
Verordenen, b. w. (ik verordende , heb verorbien. Hij heeft main horologic verpand,
dend,) beftemmen, fchtkken , belasten , orverzet, il a engage sa montre. Zij heeft
donner, destiner, arriter , disposer, statuer,
Naar huis verpand, eene hypothek, eene
prescrire. Hij heeft dit feest verordend,
kusting op hetzelve genomen, omsare
ordonni cette fête. Ik heb hem verordend,
den te betalen, elle a hypethiquesa maison
belast, dit te doen, je lui ai ordonne de
pour payer ses dents. Ztch zelvenaan intend
faire cela. Laat ons zien , wat de wet daarzich ten naauwile aan hem verbinden,
omtrent verordent, bepaalt , voyons ce qua
se devouer aux intents de q. q. prendre le
la loi statue sur ceia. lk heb gedaan, volparti de q. q. Zijn leven htzelve your
bragt, hetgeen gij mij belast hebt, j'ai exden uitflag van eenige ondernening verbinecute ce que vous m'avez prescrit. Geregden, s'engager sur sa vie. Wcler verterlijk
befiuiten, dicreter, decerner.
binden , rengager. Hij had 4n horologic
Verordening, yr. regeling, inflelling, ordongelost, maar hij was verpligt het weder te
stance, institution ,
regiment, mande.
—, it avail degagi sa monre, mais it a
went, arrit,
De koninklijlte kerketc oblige de la reneger.
verordening, vastflelling in de Gallicaanfche Verpanding, yr. action de denier, de mettre
kerk, sanction.pragmatique.
en gage, hypothique, affectaton, f. engage.
Verorditteren; zie Verordenen.
meta, nantissement, vs. van goederen
Verouden,
w. Cik veroude, ben veroud,)
of inkomflen van eenen fchuaeifeber, antioud worden,.
devenir vieux, vieil ,
chrêse. Geregtelijke — of p.nding, gagerie.
vieille. 1k vind hem zeer verouderd, je
Verpappen ,
( ik verpap El heb verpapt ,)
Crony. bien vieilli. —, b. w. oud waken
verplakken a reedier.
of doen fchijnen faire wail& , rendre vieux , Verpapping, yr. action de rain..
Weil, vied& etwieillir. De ziekte beefs Verparen b. w. (ik verpaard4 heb verpaard,)
an-
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enders men, changer les paint; zie Paten.
weder psreu, rapparesller.
Verpasfen, b. w. (ik verpaste heb verpast,)
uttgeven, befteden, dipenser, employer une
chose oji elle' convient. verkooRen, venire , (in het fpel ,) passer au jeu.
Verpeifteren , b. en o. w. (ik verpeifterde,
heb en ben verpeifterd,) dour pletiteren (in
eene herberg) verkwikken en verkwikt worden , (se) tafraichir en voyage.
Verpeiacring, yr. rafraichissement, m.
Verpekelen, b. w. (ik verpekelde, beb verpekeld,) saler de nouveau, mettre dans tone
nouvelle saumure ou marinal de.
Verpekken, b. n. (ik verpekte, beb verpekt,)
verpikken , renduire de poix, poisser de nouveau. Ern Ichip
rebrayer.
Verpesten, b. w. (1k verpestte, heb verpest ,)
empester, infecter de pests ; fig. geheel beoerven , corrompre, em pester.
Verpestend , b. n. befmettelijk , pe , tif ere.
Verpijnen , (zich) wederk. w. (ik verpijnde
huh heb mij verpiind,) se donner beaucoup
de peine, faire toes ses efforts pour q.
so fatiguer.
Verpikken; zie Verpekken.
Verplaatfen, b. w. (ik verplaatfle , heb ver
plaatst,) op eene andere plaats brengen of
zetten mettre d une autre place, d.placer ,
transporter ou placer ailleuts ; transporter;
transferor. Woorden , transposer des
toots. Konflantijn verplaatfte den zetel van
bet keizerrijk van Rome naar Konftantinopel , Constantin trans./era le siege de Pempire
de Rome a Constantinople. Koopwaren van
eene provincie naar de andere overbren
gen , transporter des marchandises d'une province a Pautte. —, (in het fchaakfpel) het
kafteel op de plaats van den koning zetten,
wanneer hij nog nisi is van plaats geweest ,
en dam den koning naast het kafteelplaatfeu,
roquer. Zich —, se deplacer, se transporter, prendre une antic place. Dat niemand
zich verplaatfe , ieder blijve op zijne plaats ,
qua personne ne se deplace.
Verplaatfing, yr. deplacement, transferetrent,
In. transposition, translation , etc. Eene fierlijke — der woorclen, tone transposition liesante des mots. De — van eenen geerelijke
sn eene andere aide, la translation d'un religieux dans une autre ordre. , (in de
rekenk. en wisk.) permutation. De dire cijfers 2, 3, 4, zijn aan 24 —en onderhevig,
zij ,
zich 24 keeren verplaatfen, les
tros chiffres 2, 3, 4, sons susceptible: de
24 permutations. — eener ziekte op cone andere , (by de geneesh.) witapthne, tnitaptose ou tnetastase, f: — der ziekteitof op eon
ander gedeelte des ligchaams, waar dezelve
minder nadeel kan veroorzaken , ook — van
eene letter , (in de fpraakk.) tnitathese. —
der vochten, aposcepsie.
Verplakken, b. w. (ik verplakte, heb verplakt ,)
caller de nouveau, recoiler.
Verplanten, b. w. (ik verplantte , beb verplant ,) transplanter, deplanter. Vruchtboomen — 9 transplanter des arbres fruitier,;
fig. —, verhuizen ; daarvan bet Spr. w. Als
oude boomen verplant worden , fterven
welhaast; oude lieden fterven dikwijls na het
verhuizen, quand les vieilles gent delogent,
ifs meurent
Verplanter, m. deplanteur.
Verplanting, vr. transplantation.
Verplasfen, b. w. (ik verplaste, hebverplast,)
perdre ou goiter en repandant.
Verpleistereu , o. w. (ik verpleisterde, heb
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verpleisterds) op nieuw pleisteren, radpir; 0.
zie Verpeifteren.
Verpleiten , b. w. (1k verpleitte , heb verpteit,)
dipenser a force de plaider.
Verpietten, b. w. (ik verplectede, heb vetplet ,) gebeel plat maeen , Oaten, aplatir
au mayen de Padatair; s-c Pletten , enz.
Verpletteren , b. w. (ik verpletterde, hely verpletreict,; verbrijzelen, ecraser, briser, ascarbouiller,, fbitottoyer, titterer ; fig. frapper
d'itonnoment, surprendre.
Verplectering , vr. ecrasement, icachement,
en. — door den blikfern, foudroyement, an.
fig. action de frapper d'itonnement.
Verpligt, b. n. gehunden, genoodzaakt, te
danken hebben , oblige, e.
Verpitgten, w. (ik verpligtte, heb verpligt,) verbinden , door dankbaarheid verbonden zijn, noodzaken, obliger,astreindre;
zie Noodzaken. De wet verpligt ons, om
hen te helped, la loi nous oblige a lei cider.
Wij zijn verpligt onze meters te eeren ,
nous sommes obliges d'honorer nos patents.
1k ben u zeer verpligt voor de weldaden , die
gij mij hebt bewezen, je vous suis bien oblige des Bien faits quo volts tn'avez
gnes. verp)igt zijn , te danken hebben ,
"etre redevable de q. ch. a q. q. devoir q ch.
a q. q. 1k ben hem niijn leven verpligt,
verfchuldigd, je lui suis redevable de ma vie.
Door dwang
, obliger, forcer, contraindre. lndiun gij mij oast betaalt, zal ik
daartoe
, doen noodzaken , si vous ne tug
payez pas , je vans feral contraindie.
Verp ligtend, b. n. gedienftig, obsigeant, e,
if, fficieux , se. ily herft mij op cenen zeer
veipligtenden coon aangefproken,
le d'un Pm fort obligeant; bijw. obligeamwent. Hij Pleeft van u op eene verpligtende
wijze gefproken, it a Marti Ores obligeansanent de vous. verbindend, obligatoite,
(in tie prakt. ,) solidaire.
Verpligting, vr. obligation. Wederzijdfche
vour het geheel, solidarite. (*)
Verpiooijen, b. w. (ik verplooide, heb verplooid,) plier autrement, replier; fig. donnor on anti e tour a q. ch.
Verpogchen , b. w. verpochte, heb yer•
pocht,) ontmcedigen door zwerferij, dicourager, dlconcerter par des rodoinontades.
Verponciing, yr. grondbelasting, contribution
fonciere.
Verpoozen, b. en o. w. (ik verpoosde , heb
en ben verpoosd ,) iernand door overneming
van zijnen last of arbeid, tot verhaal daarvan doen kotnen , aflosfen , verligten, reit.
ver, relayer, soulager. Tien werkl'eden
losfen elle twee uren degenen af, welke
werken, dix ouyriers relaient toutes les deux
heures ceux qui travailknt. (zeew.)
matrozen twee aan twee zamenvoegen , om
ztch re —, amatelotter. Zich
, wren,
se relayer, se reposer, faire une pause. Geef
hem den tijd om zich te
te rusten,
donnez-lui le temps de se reposer.
Verpoozing, yr. rust , action de relayer, etc.,
pause, intermission, relache, f. repos, ; fig.
trove. 1k heb zes uren aontier ophouden , gewerkt, j'ai travailli six heures sans
intermission. —, wisfelplaats van paarden,
relais, tn.
Verpoten, b. w. zie Verplanten.
Verpoting, yr. zie Verplanting.
Verpralen , b. w. ( ik verpraalde, hob yes,
praald,) verpronken, dipenser en parures,
en ajustement.
Verpraten, b. w. ik verpraatte beb verKkkks
praat,)
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raat ,) pratende doorbrengen , verratnmelen.
van de eerie plaats' naar de ander? reizen
14 heeft zijuen rid verpraac, it a passé,
partir, se mettre en voyage. Zijn vriend is
perdu, son temps a laser, a causer ou 4
verreisd, vertrokken, son amt estparti; b.
w. aan reizen to koste leggen , depenser en
babiller. pratende bekend makeh, consvoyages. Hij heefc veel geld verreisd, ii a
‘tnuniquer,, divulger en jasant. Zich —,
dèpense beaucoup d'argent en voyages.
verkeerd prawn, dire q. ch. a Petourdie,
parler sans prendre garde . h ce qu'on dit.
Verrekenen, b. w. (ik verrekende, heb verrekend ,) door rekenen vereffenen , regler,
Verprijen , b. w. (ik verpreide , heb verpreid,)
(fcheepsw.) praaijen ,
solder, liquider un compte. —, in rekening
brengen, mettre en ligne de compte, porter
Verpronken ; zie Verpralen.
en compte. Dat is reeds verrekend, cela est
Verpruilen, b. w. (ik verpruilde, heb verpruild ,) pruilende doorbrengen, bonder.
déjà mu en ligne do compte. Lich —, ziclt
in het rekenen misgrijpen, se mecompter, se
Hij heeft zijn eten verpruild, it a perdu son
tromper en son calcul. Ik heb mij drie
dine en boudant ; it a boucle contre son ventre.
gulden verrekend, je me suis micompte de
Verraad, o. de daad van verraden, vertacierij,
trot's florins; fig. Hij heeft zich verrekend,
trouweloosheid, trahison, perfidie, f: Hij
it est bien loin de son compte; zie 1Vlisrekenen.
nam zijne toevlugt tot —, sl cut recours
la trahison. zamenzwering, conspira- Verrekenin', vr. action de liquider un compte, liquidation, action de mettre en Ugric de
tion, trams,. Hoog —, haute trahison,
compte, mécompte, erreur de calcul. —,
f:, crime de leze-majeste , 171.
Verraden , b. w. (ik verried, heb verraden ,)
of misflag in de tijdrekening, anachronisme, m.
door eenen verderfelijken raad ongelukkig
maken, verkeerd raden, ruiner en donnant Verrekijker, tn. lunette d'approche, de oil 4
longue vue, telescope; fig. Zijn fiaatkundige
de mauvais conseils. Door (evenveel welke)
— deugt niet, (hij ziet het flaatkundige niet
ontrouw ten verderve voeren, trahir. Hij
ii a trahi sapatrie.
ver vooruit,) sl est un mauvais politique.
heeft zijn vaderland
dien men in den -Oorlog gebruikt, poleverklappen, decouvrir, celer,, trahir.
moscope. — met een glas, lorgnette, f.
Een der medcfchuldigen verried de anderen,
un des complices decouvrit les autres. Uwe Verrekken, b. w. (ik verrekte, heb verrekt,)ontwrichten, den:ewe, aboiter, disloquer, hexer,
item verried u, votre voix vous trahir. Hij
donner une entorse, f. Ik heb mijnen voet verkan hem — en veritoopen, geen verfiand
rekt , je me suis demi, le pied, (bij wondh.)
hebbende, it pent le trahir et vendre, n'ayDe vat heefc hem het dijbeen verrekt, la
ant point d'esprit.
chute lui a luxe l'os de la cuisse; zie VerVerrader, m. ,traitre, perfide, Judas, Ik houd
Ituiken , Ontwrichten.
van geene —s, je n'aime pas. les traitres.
Verrekking, vr. ontwrichting, luxation, enVerraderes , y r. traitresse.
torse , detorse, elongation, f., ixarthreme,
Verraderij , vr. zie Verraad.
exarthrose ou exarticulation. — der leaVerraderlijk , verradetsch, b. n. traitre, oafden, tour de reins, tn. — in het kruis, der
tresse , petfide. —e vriendfchipsbewijzen ,
fchoft, (bijzonder der paarden,) epointure.
des amities traitresses; bijw. traitreusement ,
en traitre, perfidement. —, (in regten ,) Verreten, verl. dw. van Verruten.
proditoirement. Hij viol hem op eerie ver- Verrezen, — — — Verrijzen.
raderlijke wijze aan, it l'assaillit traitreu- Verreziende, m. en tr. die flechts van verre
ziet , presbyte.
sement. Hij heefc hem op eene —e wijze
Verridleten , o. w. (ik verridfelde, heb vergedood, it l'a tue proditoirement.
ridfeld,) verritfelen , bruire (en parlant des
Verrafelen, b. w. (ik verrafelde , heb verrafeuilles). Zich nice ne pas bouger ; zie
feld,) geheel uitrafelen, ,effiler entierement.
Ridfelen.
—, o. w. (met Zijn ,) s'effiler. De ftof
verrafelt, rafelt nit, l'etoffe s'effile entiere- Verried, onv. verl. tijd van Verraden.
Verriep ,
Verroepen. ,
—
ment.
Verrigten , b. w. (ik verrigtte , heb verrigt ,)
Verrammelen; zie Verpraten.
doen uitvoeren , faire executer, efectuer,
Verrasfen , b. w. (ik verraste heb verrast,)
operer, s'acquitter de q. ch., achever. Uwe
overrompelen, surprendre, prendre a Pimbevelen zijn verrigt, uttgevoerd, vos ordree
proviste. De flad is verrast, overrompeld
sent
executes. Ik heb uwe boodfchap verville
a
etc
surprise.
—,
in
geworden, la
rigt , je me suis acquitte de votre commission.
fnelheid de loef affteken, devancer, courir
plus vice que. onverhoeds betrappen, Verrigter, m. executeur, commissionnaire,
agent, etc.
surprendre. Men verraste, betrapte Naar in
de amen van haren minnaar, on la surprit Verrigting, y r. execution, affizire, fonction,
operation, occupation, expedition.
onverhoeds
dans les bias de son arrant.
Verrijken, b. en o. w. (ik verrijkte, heb en
verblijden, surprendre.
ben verrijkt,) rijk maken, enrichir. 2ich
Verrasfing, y r. surprise. Oordeel, hoe groat
s'enrschsr; fig. s'emplumer. Het lezen
arsine — was, toen ik de boeken zag, die
verrijkt het gehengep, la memoire s'enrichit
anijn vader voor mij gekocht had, jugez
par la lecture. Hij beeft zich in dat hula
quells fut tn'a surprise en voyant les liyres
verrijkt, eenegoede beurs gemaakt, s'est
vie mon pere avait achetes pour moi; zie
bless emplume Bans Bette matson.
Verrasfen.
y r. enrichissement 2 tn. De —,
Verrijking,
Cerre; zie Ver.
verbetering eener taal, Penrschissement (PuVerrees , onv. vent. tijd van Verrijzen.
ne longue.
— — — Verrijten.
Verreet,
Verregaand, b. n. overdreven, outré, e, exa- Verrijzen, o. (ik verrees, ben verrezen,)
zich al rijzende verbeffen, se lever, s'egird ,e.
lever ; zie Oprijzen. Bijzonder nit den dood
Verregten, b. w. (ik verregte, heb verregt,)
opflaan, ressusciter. Jezus Christus is u-it
dipenser en proceg.
den dood verrezen, opgeftaan, Jesus Christ
Verreiken, (zich ), wed, k. w. so faire mal en
est ressusciti.
itendant le bras.
(ik verre4de , ben verreisd,) Verrijzenis, verrijzing, yr. opitaan, lever,
Verreiken,
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ere, — van den doode, opflantling, resurrection.
Verrimpelen, b. w. (ik verrimpelde, heb verrimpeld,) older, o. (met zijn) se rider;
zie Rimpelen.
Verritfelen; zie Ridfelen.
Verroeijen, b. w. (ik verroeide, heb verroeid,) faire avancer une barque, (en rawant) o. w. (met zip) se mouvoir a force
de rattles.
Verroekeloozen , b. w. (ik verroekeloosde , heb
verroekeloosd,) door verwaarloozing en onachtzaamheid voor leed blootitellen , verachteloozen, negliger, ne pas tenir compte.
Hij heeft zijue gezondheid verwaarloosd,
a niglogó sa sante. Gil hebt uwe taken
verwaarioostl, vous n'avez par tenu cotnpte
de, vous avez neglige vos affaires.
Verroekeloozing, y r. negligence, f: defaut de
soin , m.
Verroepen , b. w. (ik verriep , heb verroepen,)
elders roepen, appeler ailleurs.
Verrveren, b. w. (ik verroerde , heb vet.roerd ,) remuer, mouvoir. Zij hebben dezen
fleen niet kunnen ils n'ont pu remuer
aye Pierre. Zich —, se remuer, se mouvoir. ij is zoo moede , dat hij zich nice kan
bewegen, it est si las qu'il ne pent se remuer.
Verroering, vr, beweging, remuement, noonvement , m.
Verroesten, o. w. ( ik verroestte, ben verroest,) met roest onitogen worden , rouiller,
se rouiller. flee water doer het ijzer —,
l'eau rouille le fer. Het Baal verroest, worth
ligt roestig, racier se rouille aisiment; fig.
fpr. w. Het leven is in hem verroest, ii est
d'une constitution vigouteuse; it a fame
cramponnee dans le corps.
Verroesting, yr. rouille, rouillure.
Verrollen , b. en o. w. (ik verrolde, heb en
ben verrold , ) deplacer en roulant, se diplacer en roulant; zie Rolleu.
Verrolling, yr. rouletnent, m.
Verrommelen, b. w. (ik verrommelde, heb
verrommeld,) deplacer, remuer avec bruit.
Verronken , b. w. (ik verronkte, heb verronkt ,)
passer son temps a ronfler.
Verronfelen, b. w. (ik verronfelde, heb verronfeld ,) op eene listige wijze in iemands
magi brengen, rendre on livrer illegalement.
Volk —, embaucher des gens.
Verrooken , b. w. (ik verrookte, heb verrookt ,)
al rookende verteren, user, consommer en
fumant. Hij verrookt wekelijks een pond
tabak, ii fume par semaine tine livre de tabac. —, 0. w. (met Zijn,) fen oiler en
futnie, s'evaporer.
Verrot, b. n. pourri, e, putrifait, e, malandreui, se, pouilleux, se. Hour door verrotting bevlekt, boispouilleux. Een verrotte appal, une pomme pourrie. Het verrotte, le
Spr. w. Die zijn lijf bewaart, bewaart geene —te appels, it fact prendre
garde a sa sante.
Verrotten, o. w. (ik verrottede, ben verrot,)
door rotting bederven , pourrir, morver,
tomber en pourriture, carter, (se) pourrir,
(se) putre,fler. Het its tijd deze appelen te
eten, zij zullen it es; temps de manger
ces pommes, elles vont se pourrir. Onze
ligehamen — na den dood, nos corps se pu.
trefient apras la snort.
Verrotting, vr. pourriture, putrefaction, carie, corruption. Middel tegen de —, remede antiputride.
Verruileu, b. w. (ik verruilde, heb verruild,)
changer, idartger, troguer; zie
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Verr9iling,
ichangs, f trot, m. zie
Ruffl ing.
Verrukbaar,, b. n. qu'on pent de'placer, remstable.
Verrukkelijk, b. it. verrukkend, ravissant, e,
chartnant , e, enchanteur, extatique; bijw.
a ravir, etc.
Verrukken , b. w. (ik verrukte, heb verrukt,)
van zijne plaats rukken, deplacer, faire
changer de place. —, al rnkkende beleedigen ; zie Verftuiken ; fig. door hevige aandoeningen van bewondering, blijdfchap, enz.
als buiten zich zelven voeren, ravir, charmer, extasier,, enchanter, transporter, enthousiasmer. Deze muzijk heeft mij verrukt,
cette musique m'a enchants. Men kan die
muzijk niet hooren zonder verrukt te worden , on ne pent entendre cette musique, sans
titre extasie, e, sans s'extasier. Hare fchoonheld verrukt alle barren, sa beanie ravir tons
les coeurs. Het lezen van die boek heeft
mij verrukt, la lecture de ce livre m'a enthousiasme.
Verrukking, yr. action de deplacer, f:, arrachement, m.; fig. —, geestvervoering nit
hoofde van bewondering , blijdfchap, enz.,
ravissement, transport ,enthousiasme , illaps,
exkase. Na eene lauge — van ziunen
kwam hij weer tot zich zeiven, apt* une
longue extase it revint a la.
Vers, o. onderdeel van een hoofdfluk des bijbels of van een ander boek, verset, no. De
hoofdftukken van den bijbel zijn in verzen
verdeeld, les chapitres de la bible sent divises par vetsets. Een klein dichtftukje, een
dichterlijk gefchrijf over het algemeen „vet s,
tn. Hij kan goed verzen makes, it fast bien
aire on composer des vers; it sail bien vetfsifier.
Het is een fchoon Fransch c'est
un beau vers Francais. Slechte verzen maken, rijmen, rimailler; fig. croasser. Een
rijmloos
, un vers sans rimes ; zie Gedicht.
afdeeling van een dichtftuk; couplet,
m., stance, f. —, afdeeling van een lofof lierdicht, strophe, f: De helfr van een
Alexandrijnsch ' of helden— of dicht , (bij de
dichters,) hernistiche, tn.
Verfaagd, b. ontlield, bevreesd, ontmoedigd, lafhartig, decourage ,e, timide,trouble, e, poltron,ne, leiche; bilw.leichentent ,
timodement.
Verfaagdheid, vr. timiditi, Mchete, patronnerie, f., dicouragement, trouble, tn.
Verfagen , b. w. (ik verfaagde , heb verfaagd,)
ontftellen, bevreesd veorden, se dicourager,
perdre courage. —, fchrik aanjagen, intim:der; Spr. w. In het ongeluk moet men niet
—, centre mauvaise fortune bon coeur.
Versch, b. n. frisch, gaaf, onbedorven, frais ,
fraiche, recent, e, nouveau, nouvel, le,
neuf, neuve. Verfche visch , du poisson frau.
- vleesch, de la viande fraiche. Verfche
eeren,
des oeufs ftais, — water, eau fraiij
che. — water innemen, (zeew.) faire aiguade. — niet oudbakken brood, pain frats.
— bier , biers fraiche, nouvelle. De verscl,fle zijn de beste, let droguts,,
les plus recentes sent les meilleures. lets
nog — in zip , geheugen hebben , avojr la,
memoirs recente ; fig. Verfche wonde, zulic
eene, die min pas gekregen heeft, place
fraiche ou nouvelle. troepen , die pas zip
aangekomen, troupes fraIches. —e paarden ,
wisselpaarden , chevaux de relais, relais,„ Op
—e daad , terwijl de daad pas is gebeure
als t Hij is op —e, he„eter daad, ben-apt geworden, it est truve en ,flagrant delis; ii
est ant aped stir &fait. —a luchz, airfrais
1.14,
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zie Frirch; bijw. fratchemses, recinament,
nouvellement.
VerfchaLfen, b. w. (ik verfchafte, heb vet,
fchaft,) bezorgen, voorzien, leveren, procurer, fournir, pourvoir. Dat kan ons den
, vela nous peut procurer la paix.
vrede
?tanager une
iemand eene jaarwedde
-pension cl q. q etc.
Verfchaffing, yr. action de procurer, de pour.
voir,, etc. fourniture.
Verfcha'en, o. w. (ik verfchaalde, ben verfchaald,) geur en kracht verliezen, s'eventer, perdre le goat. De wijn zal —, zoo
men de flesch met toe maakt , le via s'eyen.
tern , si Pon ne bombe pas la bouteille.
Verfchaling, yr. action de s'iventer, f. evenCement, event ,
Verfchalken , b. w. (ik verfchalkte, heb verfchalkt ,) duper, attraper, tromper, fourher, pateliner, supplanter, surprendre; fig.
fain. diniasser, trigauder,, croquer, Bonner
dans le panneau; zie ook Bedriegen.
Verfchalker, m. supplanteur, etc.
Verfchalking, vr.fourberie, duperie,supplantation, tromperie, obreption, (in regten) subembiiche.
reptton. Liscige
Verfchanfen b. w. (tk verfchanfte, heb ver•
fchanst, ) in den oorlog, tetrancher, fortifier, entourer de retranchements. Eene ftad
fortifier,une ville. Zich —, se retrancher, se rempater. De vij anden hadden zich
verfchanst, les ennemis s'etaien , retranches.
Verfchanfing, yr. action de retrancher, (in de
krijgsk. ) retranchement , on. — gemaakt van
okshoofden, gevuid met garde, barricade,
(op fcliepen) bastingage, m. —of affnijding
door palifadewerk, coupures ,f pl. —, zekere
borstwering, epaulement, m.—, bewailing,
remparement, tn.
Verfchanfingkleeden, o. en meerv. (op fchepl.
pen ,) toiles , prelats de bastingage ,
Verfcheellicht , o. verfchilzigr,, ( in de fterrek.)
parallaxe, f; zie dit woord in het Fr. deel.
Verfcheen, onv. verl. t. van Verfchijnen.
Verfche4len, b. n. verfchillend , divers, e,
different, e, dissetnblable, marts, e. II(
ben op — plaatfen geweest, rai Ca en divers lieux. lk heb u —e of verfchillende
dingen to zeggen, j'ai differentes chosen
vous e. iiij heeft hem —e keeren gefproken, it lui a patle onaintes fois. Het meervoud worth voor eenige , verfcheidene ,
veel gebruikt, plusieurs, difPrents. —e lieden hebben u gezien plusieurs gens vous
one vu.
Verfcheiden, b. w. (ik verfcheidde, heb verfcheiden,) affeheiden, sepal et , dejoindre ,
disunir; zie Befcheiden; o w. (met zip)
van de wereld -fcheiden, ilerven, expirer,
mourir, decider, trepasser. Hij is reeds—,
it est déjà wort, decide.; zie Sterven.
Verfcheidenheid, y r. verfchil , variete,
site, difference ; Spr. w. — van Iptjs doet
eten, la divers:a des mets excite Pappetit;
fig. nuance.
Verfcheidenlijk , bijw. differemment,
cement.
Verfchelen ; zie Verfchillen.
Verfchelijk, bijw. zie VerFch.
Verfchenen verl. dw, van Verfchijnen.
Verfchenken, b. w. (ik verfchonk , heb ver•
fchonken,) fehenkende verkoopen, vertap
ontfcheupen, vendre d petite: mesures.
ken , verser.
Verfchepen, b. w. (ik verfcheepte, ben verfcheept ,) overbrengen, transporter d'un navirs, (vaisroau,) dans en attire.
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Verrcheping, vr. action de transport iron MIscan dans un autre.
Verfcherpen, b. w. (ik verfcherpte, heb verfcherpt,) op nieuw fcherpen, aiguiser de
nouveau , une seconds fois, referrer; zie
Scherpen.
Verfchertfen, b. w. (ik verfchertfte, heb vet-fchertst,) zijnen tijd —, passer au petdre sots
temps a badiner, ou en badinant.
Verfcherven , b. w. (ik verfcherfde heb verfcherfd,) (bij timmerl. ) twee itukken bout
tegen elka der voegen, joindre deux Mora
ceaux de bois, empater, assembler en epi.
Vericherving, yr. empature, equerve. zamenvoeging der fparren aan een rond dak,
(in de bouwk.) assemblage en ipi , tn.
Verfcheuren, b. w. (ik verfcheurde, heb verfcheurd,) aan fluki( en fcheuren, dichirer,
mettre en pieces, lacerer, dilacerer. Hi)
heeft al de papieren verfcheurd, it a dechtre tout les papiers; fig. De pijnen — hem de
ingewanden, les douleurs lui dechirent les
entrailles ; (in de praktijk ,) Die fmaadfchrift
werd, op last des regters, verfcheurd en
venrand, ce libeile fut lacers et braid par
ordre du jugs. Elkander
s'entredechirer. , vertlinden, devorer. Ecu —d, verflin ,.!end, vieeschvretend dier, une bite devorante. flij is door eenen tijger verfcheurd,
tl a ite devore par un
Verfcheuring, yr. dichirement, on. laceration,
dildceration.
Verschheid, vr. fralcheur,, f., frais ,
Verfchiet of Verfchot, o. verfcheidenheid,
quantite de chose:, dont on peut choisir, ,f,
assortment, tn. —, (bij fchtiders,) achtergrond eener fchilderij , dat gedeelce van eene
fchilderij , waar de voorwerpen op eenen
verren afftand vertoond warden; ook alles
wat zich op eenen affland vertoont, lointain, eloignement, tn. lk heb hem in 't —
gezten, fe Pal vu dans le lointain.
doorvallend licht in eene fchilderij, echappie
de lumiire, f. Schilderii , die in het —
loopt, perspective, 1. hetgeen ten aanzien van den tijd verwijderd is, als : Er opens
voor mijne uitzigten,
zich een donker
serai probablement tromps dans me: esperances. In het —, in het vergezigt geteekend,
scenographique. Afteekening vulgenz de regelen der vergezigtkunde, scenographic.
Velchieen, b. w. (ik verfcaoot, heb vetfchoten,) al fchietende verbmiken, tire,,
user, consumer ou employer a force de firer.
lk heb al mijn kruid verfchoten, tire
toute ma poudre; fig. j'ai cipuise routes mes
affchie.en, decocher
ressources. Pijlen
des fliches. Het koren , verluchten, door
elkander mengen, van plants doen veranderen, remuer le ble. Eene fchuit een weinig
dezelve een weinig van hare plaats halen , &placer une bat qua. leencn, prefer, dibourser ou avancer pour un autre,
faire des avances. lk heb Brie-gulden ver&bourse, avance trois
fchoten ,
tins. De kaarcen doorfchudden, battre
ou miler les cartes. —, doen verbleeken of
verflaauwen, zijnen glans verliezem, perdre
son lustre. Geld —, fchietend uittellen,
o. w.
compter de Pargent par jets.
( met Zijn,) verbieeken, changer de couleur,,
se ternir, se decolorer, , se passer, se
diteindre, se decharger. Het laken is verfchozen le drag a change de couleur. Deze
fchilderij is verfchoten, ce tableau est terns.
De glanzettde kieuren — ligt, les couleurs
vives sepastent , dichargent , se de teignent
al.
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abetment. Deze floffen niet, cgs 1tores
ere se dichargent, ne se diteignent pas. Ver.
fchotene bloemen, des fleurs dicolordes. Eene
verfchotene klenr, tine couleur passe:, altoopfpringen, tressaillir
res. Van fchrik
de peur. —, met eene fchichtige beweging
van plaats veranderen, changer de place.
Eene liar is verfchoten, une :toile est tornbee, a change de place.
Verfchieting, yr. (van kruid ,) action de tirer,
consommation de la poudre. — van pijlen,
action de dicocher des Pekes. —, het verfchieten , omroeren van het koren, le retnuage du bit'. — van den ballast, (op fchepen ,) diplacement du lest, m. — der kleuren, alteration, changement des couleurs.
verplaatfing, action,de deplacer, diplacement. — van geld , deboursement,
zie verder Verfcleleten.
Verfchiindag , m. vervaltijd, jour d'echdance,
echeance. De — of vervaltucts van eenen
wisfelbrief, icheance d'une lettre de change.
Verfchijnen, o. w. (ik verfcheen, ben verfchenen, ) zich vertoonen, te voorfchijn
komen, paraitre, apparaitte, se montrer,,
se faire voir. De knoppen — reeds, vertoonen zich aan de boomen , les boutons paraislent déjà aux arbres. Mijn werk zal binnen
kort —, in het Licht komen, mon ouvrage
earaftra sous pen. Eene komeet of ilaartiter
as verfchenen , une cornete a parts. Een fpook
is hem verfchenen, hij heeft een fpook gezien , tin spectre lui a apparu. Eene geregtelijke dagvaarding opvolgen. voor het
geregt, comparaitre en justice. Nice —
voor het regt, uitblijven, (in de praktijk,)
gedaagd zijnaire &Taut. Degene,
fde
,, niet verfchijnt , defaillant. voor
comparaitre
(par)
devant an
eenen notaris,
notaire, eta comparoir, enkel in de onbep.
oproepen, evoquer
wijs. Geesten doen
des esprits. vervullen, ter berating gevorderd worden, :choir, expirer, itrepayable. De eerfle termijn verfchunt den 15den
maart, le premier terme echoic le x5 de mars.
De interest is verfchenen, Pinter-it est chi.
, die verVerfchijnende, m. en yr. hij of
fchijnt, comparant, comparante.
Verfchijning, yr.-action de paraitre, apparilion. — voor het geregt, comparuit, com
partition. — van eene bende fpeerridders in
een fteekfpel, comparse. — eener verduisterde filar, wetter— na eene verduistering,
(in de flerrek.) emersion. —, vervailing,
vervaltijd, echeance , expiration d'un urme ,
d'une leure de change, etc.
Verfchijufel , o. luchtverfcbijnfel , phinomene,
mitiore, tn. Men weet de oorzaak van dit
nier, on ignore la cause de cephinomene.
— van een fpook, apparition, vision, f.;
fig. Het is een eene zettlzaamheid, een
wonder , u hier te zien, c'est an phinomene
Cque) de you: voir ici.
Verichikken, b. w. (ik verfchikte, heb verfchik t ,) verzetten, anders fchikken, arraner autrement, deplacer. —, tot eenen and eren tijd uitilellen, bepalen, fixer, remettre d un autre temps. Wij hebben deze
wandeling tot morgen verfchikt, nitgetleld,
nous avons remis cette promenade 4 domain.
!Cunt gij het flier —? tie pouvez-vous pas
fixer sin autre temps on une antic heure?
o. w. (suet Zijn,) verfchuiven, teenier,
se ranger.
Verfchikking, yr. wouvel arrangement, tn. action de ranger de nouveau, f., changetnetti
de place, m.
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Verrchil, o. onderfcheid, difference, etc.,
diversite, distinction. Er is een grow;
tusfehen beiden, ii y a une grande difference entre l'un et l'autre , on de l'un
l'autre.
verfcheidenheid, vat-the. —
tuslchen twee onmeetbare grootheden,
ae algebra ,) apotome, , ondertcheiti
van gevoelen, krakeel, oneenigheid, twist,
asfferend, debar, In dispute, querelle, di:convenance , contestation. Zu kreg4n
twist, bit of over her fpel, its prirent quo.
relle au jeu. Zij hebben
onder elkander,
it y a querelle, dispute, entr'eux.- Wij
len er geen — over hebben , nous ne non:
en querellerons pas. —, twist, over geloofspunten , controverse ; zie Verfchilpunt.
Verfchtlderen, b. w. (ik verfchilderde , heb
verfchilderd,) antlers fchilderen, peindre de
nouveau ou autrement, repeindie. Schilderende gebruiken, consumer, employer on user
en poignant.
Verfchildering, yr. action de repeindre.
Verfchilferen, o. w. (tk verfchilferde, ben
verfchilferd ,) affchilferen , s'ecailler,, Comber par icailles.
Verfchillen, o. W. (ik verfchilde , heb ver.
fchad,) verfchenen, - fchelen, onderfcheident
zijn, di firer, etre dirjrent , e. Zij
flechts over den Ituk, firs ne dip rent qu'en
an point; fig. Zij
als dag en nacht, its
sont differents comme la null et le jour. —,
in gevoelen ondet fcheiden , oneenig zijn,
difirer, n'être pas d'accord, varier, disconvenir. Wij zijn in gevoelens • verfchei•
den , nous differons d'opinions, etc.
Verfchillend, n. ongelijk, different, e,
divers, e, dissemblable. lk heb u —e, vet,
fcheidene dingen te zeggen, Pal differences
chose: d von: dire. Er zijn —e , menigerlei
wijzen van zich nit te drukken, it y a diverses facons de s'exprimer. Die twee broeders
zijn elkander zeer ongelijk, ces Freres
sent bien dissemblables. e lezing, variant:.
Verfchillendheid, vr. difference, variete, etc.
Verfchillig , b. n. different ,e ; zie Verfchillend.
Verfchilligheid, vr. difference.
Verfchiltneter der waterdragt, M. (op fche•
pen ,) differenciomitre.
Verfchilpunt, o. point contentieux, point do
controverse, de litige, m.
Verfchiltluk „ o. different, point litigieux, m.
Verichilzigt , o. paralaxe, f.
Verfchimmelen, enc. zie Befchimmelen, enz.
Verfchoffelen, -b. w. (tk verfchoffelde, heb
verfchuffeld ,) pousser on mettre de chi,
:carter.
Verfchokken „ b. w. (ik verfchokte, heb vetfchokt , ) deplacer par UM secousse. o.
w. (met Lin,) etre deplaci, e, par um,
secousse, on par an cahot; sic Schokken.
Verfcholen, veil. dw. van Verfchuilen.
Verfchommelen , b. en o. w. (ik verfchommelde, heb en ben verfctommeid, remuor,
mouvoir avec bruit, se mouvoir.
Verfchommeling, yr. retnuement, tn. action de
remuer.
Verfchook, an y. veil. t. van Verfchenken.
Verfchoof, Verfchuiven.
Verfchoouen , b. en o. w. (ik verfchooide , heb
en ben verfchooid ,) verdrijven , verftrooijen,
dispenser , dissiper,, se disperser , disparaltre.
Verfchool, onv. vett. t. van Verfchuilen.
Verfchoonbaar,, b. n. verfchoortlijk, vergeeflijk,
excusable , pardonnabk.
Verfchoonen, b. w. (ik verfchoqnde, hebver- fchoond ,) verfraaijen , embellir ; sic di;
veil Hasten mitdoen, en (chows
wooed.
stn.
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aantrekken, changer de limge, Witte d'autre Verfchreef, onv. verl. t. van Verfchrijven.
Tinge, lk heb mij reeds verfchoonci, j'ai Verfchreeuwen, (zich) wederk. w. (ik Vet-.
déjà change de chemiSe, de tinge, rnisd'autre
fchreeuwde mij , heb mij verfchreeuwd,)
linge. —, zoo onfchuldig en goed doen voorse faire mal ,en criant.
komen als mogelijk; ook iemand —, hem Verfchretjen , b. w. (ik verfchreide, heb vet'onfchnldig, ongeftraft lawn, verontfchuldifchreid ,) adoucir, (son chagrin) en pleupardonner; fig. colo.
gen , sxcmer,
rant, le faire passer en pleurant.
Verfchreijing, yr. action 4e faire passer (son
Verfchoon mij , ik hob het niet gedaan
excfisiet: moi , je ne l'ai pas fait. De foldaten
chagrin) en pleurant.
verfchoolden nachonderdom noch geflacht, les Yerfchreven, verl. dw. van Verfchrijven.
"soldats ne pardonnerent ni a dee ni a sexe; fig: Verfchrijven , b. w. (ik verfchreef, heb verEene misdaad
bewimpelen, colorer ton
fchreven,) overfchruven, e'crire de nouveau,
crime. vrijlacen , epargner, menage, ,
transcrire, recrire, copier.
fchrijvende
exempter, dispenser. Verfchoon, ontzie mijne
verbruiken , user, consommer ou consumer
bears niet, n'epatgoeZ pas ma bourse. In
ecrire , employer en ecrivant. Zich eenen
den Bag tier wrake zal hij niet —, (in de
misflag in het fchrijven begaan, se tromper,
bijbell.) ii n'ipatgnera point au four de vense meprendre en ecrivant. Geef acht dat gij
geance. Daar is mune tabaksdoos, verfchoon
u nine verfchriifl , prenez garde de tie lour
ze niet, voila ma tabatiere, ne la minagez
tromper pas, ou de vow miprendre , en
pas. lemand van inkwartiering , van het krUgs.
ecrivant.
yolk —,,bevrijden, ontflaan, exempter q. q. Verfbhrijving, vr. action de recrire, action
de logement de g.ens de gnertle , de soldats.
d'employer,, de consommer en ecrivant. —, font
Verfchoon, ontila, mij van die boodfchap,
in het fchrijven, faute en ecrivant.
dispensez-moi de cette commission. De dood Verfchrikbaar, b. u. qui peat etre spay', e.
verfchoont niemand, la snort n'epargne per- Verfchrikkelijk, b. n. ij sfelUk, fchrikkelifk,
sonne. onaangeroerd laten , ontzten, resterrible, effroyable, , efrayant, redoutable,
pecter. slat zijn oude gecienkteekenen , die
epouvantable, afreux; se, horrible; fig. fotode tijd verfchoond, onbeschadigd heeft gedroyant, e. Het uur des doods zal voor heat
laten, voila d'anciens monuments quo le
— wezen , l'heure de la mort lid sera territemps a respecter.
ble. Hij heeft eenen —en misilag begaan,
a flit tone horrible faute. lemand—aanzien,
Verfchooning , yr. verfraaijing, embellissement,
— van veil linnen, changement de linge ,
jeter des regards foudroyants sur q. q.
is
lingo blanc, en. —, verontichuldiging , ex— voor zijne vijanden,. it est redoutable
cuse, palliation, f. pardon, tn. tk vraag u
set ennemos ; bijw. terrtblement, efroyableepouvantablement, herriblement.
tk heb het niet gedaau, je vow detnande
nq l'ai pas fait ; fig. Het Verfchrikkelijkheld, yr. verfoetjelukhe0, hot,
pardon ,/ excuse,
is geese regtvaardiging , het is flechts eene —,
reur , atrocite.
bewhnpeling, ce n'est pas une justification; ce Verfchrikken, b. w. (ik verfchrikte, heb vern'est qu'une palliation. —, vrijitelling, exempfchrikt ,) effrayer, epouvanter,, terrifies,
peur a q. q. causer de is terreur q.
tion, dispense. —, van impost, exemption de
fq,aire
effarer, intimider, Bonner de Pepouvante
tallies.
on tie la frayeur a q. q. Hij dacht mij to
Verfchoonlijk , b. n. tie Verfchoonhaar.
—, it pensait m'epouvanter ; o. w. (met id n)
Verfchoot, onv. verl. t. van Verfchieten.
Verfchrikt worden, maken, ontflellen , s'efVerfchoppeling, m. zie Verfchoveling.
rayer, s'epouvanter, s'efarer, etre tarsi,
Verfchoppen, b. w. (ik verfchopte, heb verfe.Hi
fchopt, ) al fchoppendc van zijne plaats bewas, zetr verfchnkt, it itait for;
Hij verfchrikt over eene
effra
raye',
-wegen &placer on pousser a coups de pied.
verachtelijk behandelen, traiter avec
s'efraye de pea de chose.
kleinigheid,
mdpris, mdpriser, rebuter, rejeter, repudier.
zag er zeer verichrikt uit , elle avait Par
tout effraye.
Verfchopping, vr. &placement a coups de pied,
tn. verachting, mepris, m. repudiation. Verfchrikker, m. celui qui efraye, OenVetfchot, o. zie Verfchiet in de eerfle beteevante , etc. —, aanhanger van bet fchrikbeie
wind , terroriste
kenls. hetgeen verfchoten is, het voorfchieten , debours, deboursement, en. avance , f Verfchrikking, yr. epouvante, frayeur, terreur , f. effroi, us. Overat
flij wil a uwe voorfchotten terug of wederfchrik vetwekken , porter Pefroi partout.
geven, it vent votes rendre vos debourses. In
- zijn, etre en debours on en &bourse. — Verfchrobben, b. w. (ik verfchrobde, hebvervan eenen kleedermaker, fourniture, f. De
fchrobd,) antlers fchrobben , frotter de noukleermaker vraagt zoo veel voor —, le tailveau. — , fchrobbende verbruiken , employer,
leurs demands taut pour la fourniture.
depenser,, consommer 4 frotter.
Verfchotbriefje • 0. billet des &bourses, de Verfehroeid , b. n.
verbrand , verzenedOor
de zon,
fourniture.
e, havi, e, brute, e. gen
dw. van Verfchieten.
Verfchoten,
toeg.efchroeid geweten , tone conscience
cauterisie.
Verfchnveling, m. verfchoppeling, al wie met
ininachting behandeld en verongelijkt wordt, Verfchroeijen, b. w. (ik verfchroeide, Itch en
sons re
ben verichroeid,) verbranden, verzengen ,
Verichoyen, verl, dw.' van Verfchuiven.
briVer, griller, goiter en flambant
Verfchrabben, b. w. (ik verfchrabde, heb ver:en en echaudant, etre hall, e, bald, e,
Irchiabt ,) verfchrappen, anders Ichrabben,
grille, e, terriser.
acier de nouveau, nose seconde fois, perdre Verfchroeven, b: w. (ik verfchroefde , beb
verichroefd,) visser autrement.
.en rd claw,
Verfchranken , 0. (ik verfchrankte , ben vet, Verfchroken, b. w. (ik verfchrokte, heb ver.
f.chranki,) uit de fchrank geraken, zijdelings
fchrokt,) veechroeijen &tiler ou goiter, (le
cuir) en exposant an fee.
zfw.W.ten, nit zijne regte plaats geraken,
e.orttr de sa place, se deplater.
Weirchrokken, b. w. (ik Verfchrolte , heb verfchrokt,) al fchrokkende verzwelgen, opVerfOranking, yr. "deilatement, changement
fchrokken , antler. —, door fchrokken Teed
.de place , m.
doen,
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don, se faire mal en avalanr. —, b. n.
one chambre. Dat is eene vernerde, opgemet fchrik vervuld; zie Verfchrikken.
fmukte gefchiedenis, c'est une histaire embellie. Hij heeft zijnen tuin zeer verilerd,
Verfchrokkenheid, yr. terreur.
opgefmukt, it a Bien enjolivd son jardin.
Verfchrompelen, o. w. (ik verschrompelde,
Deze fchniver heeft zijne redevoering door
ben verfchrompeld ,) rimplen , rider , se
verheveue uitdrukkingen verfierd, verrtjyt,
froncer.
cet auteur a enrichi suit discours d'expressions
Verfchrompel d , b. n, ride, e, ft once , e.
nobles.
Verfchrompe lheid , yr. !tat de ce qui est ride , e.
Verfchrompel in g , yr. froang froncement, tn. Verfiering, F. optooijing, decoration, garniture, f., enrichissement , embellissement ,
Verfchronkete n , o. w. (tk verichronkelde, ben
ornement , tn. — aan dingen van geringe
Verfchronkeld,) in een kronkelen, (bij de
fabelachtige
waarde , enjolivure.
bloethisten) se recoquiller.
ding, fiction, invention fabuleuse;
Vetfchudden , b. w. (ik verfchuddede , heb verfchud ,) door fchudden; in eenen anderen toe- Verfierfel, o. opfchik, ornement, etbellisseparure, f., des nippes,
ment, atour,
Itand brengen, remuer, secouer; fig. Zijne
1. pl. —, het krul- en bloemwerk eerier
lever —, flerk lagchen, de lever door lagzoldering, le guillochis d'un plafond. — op
chen doen fchudden, s'ipanouir la rate , rice
kleederen, agrement, m.; zie Sieraad. Kiehl
gorge deployee, eclater de rite.
enjolivure, f.
Verfchuclding, yr. remuement, retntiment, seVererfleen
, m. pierre d'ornement, f.
d
couement, m.
Verfchuilen, b. w. (ik verfchool, heb verfcho- Verfierfter, yr. celle qui embellit, etc.
len ,) verbergen , cacher. Zich —, se ea- Verfjouwen, b. w. (ik verfjouwde, heb ftverfjouwd ,) porter ailleurs, transporter avec
cher, étre cache, e, se tapir, se muster.
peine. Zich —, se faire mal en transporWear zit hij verfcholen, is hij verborgen?
vond
hem
in
eenen
hoek
taut avec peine.
ou est-il cache. Men
verfcholen, nedergebukt on le trouvait tapi Verflaafd, b. n. qui est trop attaché, e, hi
qui est esclave de; zie Verflaven.
' zich achter eene
dans en coin. dief had
plank verfcholen, le voleur s'itait tapi der- Verflaafdheid, yr. zie Verflaving.
Verflaan, b. w. (ik verfloeg, heb verflagen,)
riere une planche.
op nieuw en wel anders dan voorheen ilaan,
Verfchuimen , 0. w. ( ik verfchuimde , ben
battre ou frapper autrement, refrapper, reverfchuimd ,) tourner, se changer, se conbattre. Eenen fpijker op eene andere plants
vertir en ecume.
flaan , enforcer un clou ailleurs. neder,
Verfchuinen , b. w. (ik verfchuinde , heb verflaan , nedervellen, abattre, terrasser.
fchuind,) placer obliquement , faire pencher,
ganfchelijk
overwinnen, defaire, mettre en
incliner.
deroute, tallier en places, deconfire, renVerfchuiven, b. w. (ik verfchoof, heb ververser. Men verfloeg het ganfche lever,
fchoven,) deplacer, deranger,reculer. Veron defit toate l'armee, on la mit en detente.
fchuif, verzet niets, ne deplacez rien.
--, onthuden, verbazen, alarmer, consteruitftellen,
(in het damfpel ,) didamer.
ner. Verfla u niet, onthuts u net , ne vous
opfchorten, remettre, differer, ajourner,
alarmez pas. Den dorst verminderen„
proroger, dilayer, surseoir. Wig hebben de
lesfchen, appaiser ou diancher la soif, se
wandelin-g tot op eenen anderen dag verdesalterer. —, 0. w. (met Zijn ,) verkoe.
fchoven, uitgefteld, nous avons remis,
len, (se) refroidir.
un autre jour. —,
verfchalen,
fere , la promenadeseadeplacer,
ter, s'ivaporer.
se
deranger.
Zijn,)
o. w. (met
Verfchuivend, b. n. uitflellend, (bij regtsg.) Verflag, o. berigt, opgave van zaken, rapport, detail, compte m. relation, f., refdilatoire.
re, m, — doen, (in de prakt.) refdrer,
Verfchuiving, yr. diplacement, derangement,
relater.
reculement, on. —, uitftel, Mai, ajournement, m. sursiance, remise , etc., tempo- Verflagen, b. n. neergeveld, verwonnen, derisation ( 4 ); zie Uitfiel.
fait, e, battu, e, mis, e, en détente, terraise, e; zie Verflaan in de derde beteekeVerfchuldigd, b. n. pligtmatig, verpligt , fchulverkoeld, verfchaald, event!, e,
nis.
dig, oblige, e, de, e, redevable, tenu, e.
!vapor e. —, neerflagtig, abatiu , e,
Zij is —, verpligt, het to doen, elle est
consterne,e, triste , disole,e, decourage,e.
obligee de le faire. Ik ben hem mijn leven
- je lui suss redevable de ma vie. Ik zal Verflagenheid, yr. neerflagtigheid, ontiteltenis, consternation, desolation, tristesse,
u het —e voldoen, je vous paierai ce que je
abattement , abatssement de courage , m.
vous doffs. Het —e, de vordering, le 42.
ledereen was in de uiterfte neerflagtigNerfchuldigen, b. w. (ik verfchuldigde, heb
heid , tout le monde itait dans la derniare
verfchuidigd,) verpligt , gehouden maken,
consternation.
door fchuld verbinden, obligar, constituer,
Verflagfchrift, o. rapport ecrit, m.
rendre redevable.
Verfchtiren, b. w. (ik verfcluturde, heb ver- Verflarnpainpen , b. w. (ik verflampampte, heb
verflampampt,) -Jerkwisten, verdoen, gasfchuurd,) ecurer de nouveau , reenter. Schu, depenser ou prodiguer en faisant bonrende verbrutken , employer , user , en ecurant.
ne there.
(met Ztjn,) fuser a force d'étre
o.
Verflamper, m. dicsipateur, goinfre,debauchi,
ecure, e.
Verflamping, yr. abauche, goinfrerie.
talon, on.
Verfen, yr.
Veifierbloem, yr. fleur, qui sett a embellir ou Verflapen , b. w. (ik verfltep , heb verflapen ,)
fiapende dootbrengen, perere eli .passer (so*
d'ornement.
temps) a dörmir. Zich dormsr trop long:
Verfierder, m. celui qui embellit , enjoliveur,
temps. lk was niet-in de kerk , ik had mix
- dieorateur.
je n'etais pas h Peglise, tai dormi sup
Verfieren, b. w. (ik verfierde, heb verfierd,)
longtemps;' so rentlormir.
opfchikken , oppronken, embellir, orner,
parer, decorer, ajfister, enjoliver, curt- Verfiappen , b. w. (ik verflapte ., her verflapt.,)
flap maken , racket. detendre,, arnolltr
chir, chamarrer. Het fchoone huisraad vermolly. lice ilijm verflapt de zeiluwen, la
Pert eene kamer, les beat= roeubles ernent
pri
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n. qui peat etre
laituite reldche les nerfs. De zee en de wind Verilijtbaar, Verflikelijk ,
use , e, qui peat 3i:tsar.
—, la mer et le vent molissent. Het ligchaam amollir ou euerver le corr. —, Vex* ten , b. en o. w. (ik verfleet, heb en ben
verlieven,) door flijting doen vergaan, user,
0. W. (met Zijn,) verminderen, daminuer.
s'user. Mtjne fchoeuen zijn ver.
De wind vernapt, le vent diminue, s'abaisfleten , mes souliers sent uses. Mt 'deed is
$4. De hamlet verflapt , vermindert, le corngeheel verfleteri, set habit est tout
Pierce diminue, baisse; fig. De hoop verDeze itof is in weinig tijds verfleten, cello
flapt, Pesperance diminue. Z c i —, se dd.
itcre Pest Jamie en pet, de temps.
, doen
sendre , se relasclier, se ralentir, se refroivergaan, consumer, consommer, deqriersr.
4i r , s'a yachit. 'let tunw verilapt, wotth
doorbrengen,
passer. Zijnen tijd met
flapper, la corde se eletenti. Zoe vriend.
ftiren, passer son temps a jouer.
fpeien
verflapt , worth dagelijks flaauwer,, son
(verouderd) aan den man brenondrie se rel.iche teas la _fours, se refraidit
gen, aebiter, vendre des marchandises ; fig.
de jour en jour. De bewe,,ing van deee veer
(in de Spreekw.) Waarvoor verflyt gij mij?
is verflapt, le mouvemens de c e ressort est
pour qui me prenez vous k 1k verflijt u voor,
ratenti. Verilapte liefde , amour efroidi.
ik houd u your eenen bedrieger, je vows tiens
Het leer verfiapt, wordt flap, week, (bij
pour un trompeur.
felioenm.,) 14 cuir s'ayachit.
Verflapping, yr. reachement, tn. relaxation. Veiflijring , y r. action d'user, etc. fam. usure.
Die heefi. hem eene (ter zenuwen veroor- Verildcken, b. w. (ik velflikre, heb verflikt,)
verilokken, verflinden, avaler, engloutir,
zaakt , cela lui a cause une relaxation, un
engouer. Deze pit is nioeijelijk re cette
reldchement des nerf.C. — der fpieren , (in
pilule est dillicile d avaler. —, door flikken
de geneesk.) la fiaccidite , la chalasie des
kwaad
doeu ; als : Zich ---, se faire du mat
rachosis.
muscles, — van de balzakshuid,
en avalant, q. ch.; s'engouer.
— der koorts, laxiti. — van krachten,
verlies van fpierkracht, (in degeneesk.,) Verflikking, yr. action d'avaler, d'engloutir,
de se faire mat en avalant, q. ch.
prostration. , vermindering, diminution.,
Verflaven (zich), wederk. werkw.(ik verllaaf- Verilimmeren , 0. W. (ik verflimmerde, ben
verfli.nmerd,) Manner worden , empirer, de.
de mij, heb mij verflaafd,) zich op cone
venir pire. doen verergeren, (in de
llaaffche wijze verbinden, zich onderweralterer.
geneesk.)
Aan
,
s'adonner.
,
s'assujettir,
pen , s'asservir,
den drank verflaaid, overgegeven zijn, etre Verflimmering, vr. empirement, m. (in de geneesk. ) alteration.
adonni , e, a la boitson.
Verflaving , vr. onderwerping, assujettissernent, Verflinden, b. w. (ik verflond, heb vertionden ,) verflikken, inzwelgen, devorer,,
, sujetion.
asservissensent,
ler,, engloutir, olp erver, consumer, engou.
Verfieviten, b. en o. w. (ik verflechtte, heb
ler. Elkander—, s'entre-devorer,, se manger.
deteriorer,
en ben v, rflechr ,) verflimmeren ,
al'iiir, false empirer, rendre pire , empirer, Verflindend, b. n. verfcheurend, divorant, e,
vorace. De —e dieren, les bites devorantes,
elevenir pire.
les animaux voraces. —e aard , voraciti.
Verflechting, yr. vermindering van waarde,
Verflinder, m. ayaleur, divoreur; fig. fam.
empirance, deterioration.
— van boeken, divoreur de , ( yerVerfleet, onv. red. t. van Verflijten.
ouct.) divorateur.
Verflempen; zie Verflampampen.
Verfliniter,
yr. (veroud.) divoratrice, avaqui
pent
se
faner.
Verllensbaar, b. IL
Verflenfen, b. en 0. w. (ik verflensde, yerg eren , b. en o. w. (ik verfiingerde,
ilenIte, heb en ben verflensd, verflenst, ) V elortillen
hob en ben verflingerd, heen en weer fmij.
verwelken, fletrir,, fatter , se fietrir,, se faten , al flingerende wegwerpen, jeter pa et
ner. De grouse zonnehicte doer de bloemen
la , feter avec la fronde. , verroekeloozen,
verwelken, le idle fletrit les ficurs. De
negliger,, gdter par negligence, laisser traibloemen beginnen re to vertletfen, les
ner. Zich —, se negliger,, se perdre , se met.
fieurs commencent a se faner.
ailler, s'amouracher inconsiderement. Zij
Verflenting, yr. fletrissure.
heeft zich verilingerd, is beneden haren that
Verflepen , b. w. (ik verileepte, heb verfleept ,)
gehuwd, elle s'est misaillie. —, al flingetrainer dans un autre egarer en erasrende ergens op verkleefd geraken, daarop
cant. De kat beefs bare jongen verfleepr,
verlieven , op eon meisje verflingerd, verzot
la chatte a traini ses petits darts un autre
zijn, rafroier d'une flute; zie Verzot.
lieu.
Verfleren, b. n. use, e. —e fchoenen, des Verulingeren, yr. action de laisser trainer, etc.
Verflodderen, b. w. (ik verflodderde, heb
souliers user.
yertlodderd,) se seryir, user, tnalpropre•
Verfleuren, b. w. (ik verfleurde, heb vermeet de q. ch.
fleurd,) gdter, perdre par negligence,, en
laissant trainer. Gij verfleurt uwe kleede Verfloffen, b. w. (ik verflofte, heb verfloft,)
nigliger, perdre ou laisser "ichapper, Calf.
ren, vous gatez vas habits en les laissant
occasion) par negligence.
trainer.
Verfloffing, yr. negligence.
Veriitep; zie Verfiapen.
Verfloeg,
onv. veil. t. van Verflaan.
Verflijken , o. w. (ik verflijkte , ben verflijkt ,)
s'engorger, s'embourber, se remplir de boue. Verflnkken ; zie Verflikken.
Verflond, onv. yeti. t. van Verflinden.
De haven verflijkt, le port s'engorge.
Verflonfen , b. w. (ik verflontte , heb yeri
Verilijking, yr. engorgement, m.
flonst,) gdter par defaut de seine.
Verflijmen, o. w. ( ik verflijmcle, ben ver.
) s'embarrasser,, s'engorger de pit aim Verflooven; zie Afflooeen.
Zijne borst verflijnit , won't vol sa Verfluizen , b. w. (ik verthisde , heb ver.
fluisd,) water door eene fluis doen ophoupoitrine s'embarrasse depisuitf ; conglutiner.
den, water affchurten, arriter Peau; o. w.
Eeue ve0ijinde maag, sine poitrine charges
(met zijn) etre arriti, e.de pituim
Verihjining, yr. engorgement , m. — van Verfmaaelneid, yr. mepris, &Vain, ns.
Veda:natter, yr. cells qui surprise ea dedaigne,
Wed, me:Irina:um , f., etspeitement , m.
Ver.
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Verfmachten , o. w. (ik verfmachtte , ben verMen verfmoort, verilikt van hitte in deze
fmacht ,) fmachtende lijden of grootelijks
kamer, on itouffe de chaud dans cette chambre.
fmachten, languir, mourir de. Ik verfmacht Verfmoring, yr. etouffement, m., suffocation.
van dorst, fe languis, je meurs de soif. Hij Verfmullen; zie Verbrasfen, Verfnoepen.
heeft drie jaren in de gevangenis verfmacht, Verfnaauwen, b. w. (ik verfnaauwde, heb
it a langui trois ans dans la prison; fig.
verfnaauwd,) traitor durement.
languir d'amour.
Van liefde
Verfnapering, yr. een fmakelijk beetje, morVerfmachting, Yr. kwijning , langueur. —,
ceau friand et &Heat, tn., friandise.
fmoring, suffocation, pdmoison, defaillance. Verfneden, verl. dw. van Veribijden.
Verfmadelijk, b. n. verachtelijk , meprisant, Verfnerken , o. w. (ik verfnerkte, ben vere, meprisable, dedaigneux, se, rebutant,
fnerkt ,) se consumer a force de faire.
e, contemptible, abject, e; bijw. dedaigneu. Veribijden b. w. (ik verfneed , heb verfnecement, avec dedain, avec mepris.
den,) in flukken fnijden, couper, tailler en
places, en morceaux.
Verfmaden, b. w. (ik verfmaadde, heb verfnijdende verbezigen , decouper, tailler ou depecer pour s'en
fmaad ,) met fmaad en verachting bejegenen ,
servir. Hoeveel linnen hebt gij al verfneverachten ; uit minachting van zoodanig iets,
den ? combien de lingo avez-vows deja emweigeren, om daarvan gebruik te maken,
ploye en coupant?
mepriser, dedaigner,, rebuter, ref user; fam.
anders fnijden, revifipender. Men moet de armen niet
tallier, recouper, couper ou tailler de noune fact pas dedaigner, rneprtser les pauvres.
veau. Een patroon donner une autre
Hij verfmaadt, krijgt eenen tegenzin in de
forme 4 un modele. —, door fnijden bewereld, it se rebute du monde.
reiden, preparer en coupant. Eene pen fnijVerfmader, m. verachter, celui qui didaigne,
den, tailler une plume. Eene pen — 9 renaprise. —,(in den verh. ftijI ,) contempteur.
tailler une plume. Door — bederven, gayer
Verfmading yr. action de didaigner, mepris,
en coupant, decoupant ou taillant, ne pas
(Wain , avilissement, tn. indtgnitd.
Bien couper ou tailler; user ou consumer en
Verfmakken, b. w. (ik verfmakte, heb vertaillant. De kleedermaker heeft den rok
fmakt,) vergooijen, refeter avec force.
verfneden, bedorven, ( door fnijden , ) le
Verfmallen, b. w. (ik verfmalde, heb vertailleur a massacre l'habit. Zich —, se
fmald ,) etricir,retrecir, rendre plus &rat, e.
tromper en taillant ou decoupant, faire one
Verfm ailing, yr. re tricissement, trechsement,m.
faute en coupant, ne pas faire la coupejuste.
Verfmeden, b. w. (ik verfmeedde, heb verWijn
vervalfchen, frelater le via.
fmeed,) anders fmecien, re forger.
fme- Verfinjder, m. celui qui coupe, coupeur. Pendend verbruiken , employer en forgeant.
nen —, tailleur de plumes.
Verfmeding, y r. action de reforger, etc.
Verfnijding , vr. action de couper taille,
Verfmeet, onv. veH. tijd van Verfmijten.
coupe.
Verfmeeken, b. w. (ik verfmeekte, heb ver- Verfnipperen; ook Verfnippelen, b. w. (ik
fmeekt,) obtenir par des supplications; zie
verfnipperde , verfnippelde , heb verfhipperd ,
Affmeeken.
veribippeld, ) couper en petits morceaux
Verfmeltbaar, b. n, fusible; zie Smeltbaar.
dechiqueter, morceier, tailler en rognures;
Verfmelten, b. w. (ik verfmole, heb verfmolfig. Al te klein verdeelen , divisor, partager
ten , ) vloeibaar maken, fondre. Anders
en de crop petites parties.
fmelten fondre de nouveau, refmdre. —, Verfnippering, yr. action de morceler, etc.
fmelrende verbruiken, employer, user, en Verfnoepen, b. w. (ik verfnoepte, heb verfondant. Zamenfinelten,ineenfinelten, brandfnoept ,) depenser en friandises.
verw parfondre. o. w. (niet Zijn,) Verfnoeren, b. w. (ik verfnoerde, heb vervloeibaar worden, se fondre, se liquefier.
fnoerd 9 ) enfiler une seconde fois, renfiler.
In tranen — 9 wegfmelten, fondre en larmes. Verfnoffen , o. w. (ik verfnofre , ben verfnofc 2)
Als fneeuw voor de zon—, s'en alder comme
verkouden worden, s'enrhumer.
de l'eau. Mijn hart verfmelt , je suis fort Verfnooden, b. w. (ik verfnoodde, heb veroffligi , e. —, afnemen, verminderen, difnood , ) fnooder maken , rendre plus meminuer, deperir.
chant, e. o. w. ( met Zijn,) ihooder,
Verfinelter, m. celui qui fond, qui refine,.
ilechrer worden, devenir plus michanr, e.
Verfmelting, yr. action de fondre , refonte.
Verfiiorken, b. w. (ik verfnorkte, heb verVerfmeren, b. w. (ik verfmeerde, heb verfnorkt,) fnorkende doorbrengen, passer le
fmeerd ,) anders fmeren, graisser ou frotter
temps 4 roofer.
de nouveau, oindre. Smerende verbruiken , Verfollen, b. w. (ik verfolde, heb verfold ,)
employer, consommer 4 graisser, a oindre ;
chiffonner , gdter, froisser.
zie Smeren. — 9 verbrasfen, depenser en Verfolling, vr, action de chiffonner, de gazer.
bonne chore.
Verfpaden , b. w. (ik verfpaadde , heb verVerfmering, yr. action de graisser de nouveau,
fpaad ,) (van fpade , fchop) ; zie Verfpitten.
le graissage, action d'employer, &user,
—, (van fpade, laat ,) uitflellen, differer,
graisser.
retarder.
7 o. w. (met Zijn 5 ) titre
Verfmeten, verI. dw. van Verfmijten.
retard, venirplus turd, retarder, s'anuiter.
Verfmeulen, o. w. (ik verfmeulde, ben ver- Verfpannen, b. w. (ik verfpande, heb verfmeuld,) se consumer sous le fee, on en confpand, ) anders fpannen, retendre, tendre
vant sous les cendres.
autrement , rebander,, reatteler.
Verfmijdigen ; zie Verzachten.
Verfparen, b. w. ik verfpaarde, heb verVerfmijten , b. w. (ik verfmeet , heb verfmefpaard,) epargner, reservers zie Sparen,
ten,) anders fmijten, jeter tie nouveau, reBefparen.
jeter.
Verfparing, vr, action d'epargner, epargne,
Verfmolt, onv. yerl. t. van Verfmelten.
economic,
Verfmoren . b. w. (ik verfmoorde , heb ver- Verfparkelen, o. w. ( ik verfparkeIde , ben
fmoord ,) verflikken, etouffer,, suffoquer.
verfparkeld,) al fparkelende verteerd worZij heeft haar kind verfmoord, elle a &oldie
den , yerfpatten, se consumer en etincelant,
son enfant. Zijne klagten
, itouffer ses
decrepiter.
plaintes.
o. w. (met Zijn,)- etouffer. Verfpelden, b. w. (1k verfpeldde, hub vet1.1 1 I
freld
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fpeld,) attacker autrement , rattacher avec
des dpingles.

Verfpelen, b. w. ( ik verfpeelde, heb verfpeeld ,) al fpelende doorbrengen , passer le
temps a jouer. —, door het fpel verliezen,
perdre au jeu. 114 heeft den tijd zijner
jeugd verfpeeld, met ,fpelen doorgebragt,
it a passé le temps de sa jeunesse 4 jouer.

Al fpelende verliezen. Hij heeft al zijn geld
in het kaartenfpel verfpeeld, verloren, it a
perdu tout son argent au jeu de cartes. —,

anders fpelen dan voorheen , weder fpelen ,

jouer autrement, de nouveau, rejouer. Al
fpelende verbroddelen, goiter le jeu. Gij
hebt het fpel verfpeeld, vous avez gate le
feu, vous avez mal loud. Zich — , zich in
het fpelen misgrijpen, se tromper au jeu,
moil jouer.

Verfpellen , b. w. (ik verfpelde , heb verfpeld, )
mal Oder.
dpeler de nouveau. Zich
Verfperren , b. w. ( ik verfpercle, heb verfperd,) met fparren of ancterzins affluiten ,

VER
divulguer, etc. De zon verfpreidt her licht
le soleil rdpand la lumiere. Na de verwoes-

ting des tempels werden de Joden verfpreid,
verftrooid , les juifs furent disperses apris
la destruction du temple. Het gerucht verfpreidt zich overal , le bruit se re'pand partout. Dwalingen door gefchriften— , semer,,
disaminer des erreurs par des dcrits. De
wind heeft de wolken verfpreidt, verttrooid,
le vent a dcartd les nuages. Een our na dat
dit nieuws was aangekomen, werd het verfpreid , ruchtbaar , tone heure apres quo la
nouvelle fut arrivde , elle fut divulgude. Zich
in verfcheidene takken —, se ramifier. Verfpreid , verftrooid, Oars, e.
Verfpreider,, m. celui qui repand, etc. — verbreider, divulgateur.
Verfpreiding, yr. action de repandre, etc.
dispersion; fig. divulgation. —, van de takken der aderen of zenuwen, oak der planters,

ramification des veines , aussi des plantes. —
van fichtftralen, divergence. — , verdeeling
barricader, boucher, fermer, barrer,, emvan een leger in verfchallende kantonnemenbarrasser. Zich verfchanfen, se retranten , dislocation d'une armee. Verfpreidingscher, se barricader.
kogel , (bij de art.) gerbe d'ecartement.
Verfperring, yr. action de barricarder, etc.
Verfpreicliter, yr. cello qui rdpand, etc.; fig.
verfpledde , heb vent.
Verfpieden, b. w.
divulgatrice.
fpied, ) dpier, espionner.
Verfpreken . b., w. (ik verfprak , heb verfproVerfpieder, m, celui qui dpie, espion „dmissaire.
ken ,) fprekende verhandelen , parlor sur q.
Verfpiedjagt, o, yacht d'avis, aviso, no.
ch. discourir de q. ch. —, befpreken, toezeggen , belooven, promettre. Zoo veel heb ik
Verfpiechng, yr. espionnage , action d'epier.
VerfpiedIter, yr. cello qui dpie, dpionne.
hem verfproken , autant je lui ai promis.
Verfpiedtoren,
wachttoren, dchauguette,
Anders fpreken, dire autrement. Zich —,
f., beffi of.
zich in het fpreken misgrijpen, se tromper,
Verfpillen , b. w. (ik verfpilde, heb verfpild ,)
se nieprendre en parlant.
verkwisten, nutteloos verteren of aanwen- Verfpreking, yr. action de parlor sur q. ch.
den , dissiper, gaspiller, depenser inutileaction de promettre, action de dire autrewent, dilapider, prodiguer. Uw broeder
went , action de tromper ou de se mdprendre
heeft zijn goed in weinig tijds verfpild,
en parlant.
votre frere a gaspilld son bien en peu de Verfprengen, b. w. (ik verfprengde, heb verfprengd,) user, consommer ou employer en
temps. Gij .werkt niet, gij verfpilt uwen
tijd, vous no travaillez pas, vous prodiguez
arrosant.
votte temps.
Verfpringen, o. en b. w. (ik verfprong , ben
Vet fpiller m. verkwister,, prodigue,depensier,
en heb verfprongen ,) fpringende van plaats,
dissipateur.
veranderen , changer de place en sautant, reVerfpilling, yr. verkwisting, dissipation, protarder ou avancer, se mouvoir. Het getij
, depense inutile, dilapidation, I.,
verfpringt, la maree retarde. Het kersfeest
gaspillage, m.
verfpringt jaarlyks eenen dag, la fête de nodl
Verfpinnen, b. w. (ik verfpon, heb verfponse moot sous les ans un jour. — , anders fprinnen,) anders fpinnen, filer autrement, regen dan te voren, ressauter, sauter une sefiler. —, al fpinnende verbruiken, user,
condo fois. Gij fpringt niet goed, gy moet
employer en filant. —, met fpinnen bedervous ne sautcz pas bien, it fan: ressauter. Al fpringende benadeelen. 1k heb mijven, goiter en filant.
Verfpitfen , b. w. (ik verfpithe , heb verfpitst ,)
nen voet verfprongen, verituikt , je me suss
refait e une pointe a q. ch. ; fam. Zich op
disloqud, demis le pied. De veer in het clot
is verfprongen , le ressort de la serrure ne joue
iets —, se promettre beaucoup de q. ch.,
esperer ardemment.
plus. Zich —, se faire mal en sautant. VerVerfpitten, b. w. (ik verfpittede, heb verfpring u niet , ne vous faites pas mat en sautant.
fpit,) bicker de nouveau ou une seconds fois, Verfpringing, yr. action de changer de place
rebdcher.
en sautant, etc. zie Verfpringen.

Verfplijten , o. w. (ik verfpleet , heb verfpleten ,) se fendre, se goiter en fondant.
Verfplyting , yr. fpleet , fente.
Verfplinteren, o. w. (ik verfplintelde, ben
verfplinterd,) s'en alter par dclats , s'eclater.
Verfplttfen, h. w. (ik verfplitfle , heb verfplitst,) partager, diviser de nouveau.
Verfpoelen,Th. w. (ik verfpoelde , heb verfpoeld,) rincer ou laver de nouveau, relaver. — , 0. w. (met Zijn ,) dtt e etnportd ,
e, par Peau, titre submerge, e.

Verfpon , onv. yeti. tijd van Verfpinnen.
Verfprak, — — Verfpreken.
Verfpreiden, b. w. (ik verfpreicicle, heb vet,
fpreid , ) vaneen fpreiclen, uitflrooijen, uitbreiden, pitarekken, enz., rdpandre, epandre, disperser , semer,, dissdminer, icarter,

Verfproken, verl. d. w. van Verfpreken.
Verfprong, onv. verl. tijd van Verfpringen.
Veritaald, b. n. acdrd , e. Een verftaalde
unelleche acerde. — hart, als ftaal , verhard ,
veritokt, ongevoelig onverbiddelijk, endure!, e, dur,, e, inflexible , inexorable.

Een — voorhoofd, un front d'airain.
Verflaaldheid, o. fig. Hardigheid, Ongevoeligheid, durete , insens
ibilite, inflexibiliti.
Verftaan , o. w. (ik verftond , heb verflaan , ) te
lang flaan, over den tijd ftaan, se tenir trop
longtemps debout; croquer le marmot; faire
le ,ied de grue, etc.; b. w. bevatten, begrtipen , entendre, ,comprendre, concevoir.
Hij verftaat er niets van , iln'y comprend 'ten.
Gij verflaat het verkeerd, vous le comprenez
mal. Verflaat gij het Fransch goed ? enten'dez-
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dez-vous, savez-vous bien la francais? Hij verdoorzigt, perspicacite , f. Met (lien verftanflaat zijn handwerk goed, sl entend bien son
de , voegw. a condition que.
metier, il est bien verse dans son metier, il Verftandeluk , b. n. tot het verfland behooest au fond de son metier. Hij vertlaat er
rende , intellectif, ive. —, met verfland be.
gaafd , geestig, intellectuel, le. Het —e
zich op, il s'y connait. Zich op lets —,
s'entendre a , se connaitre a q. ch. Zij —
vermogen , het vermogen des verflands, la
malkander , tls soot d'intelligence, etc. Zij
puissance , la faculte intellectuelle , intelzich in het fpel, its jouent en filou et
lective.
grec. Zijn broeder geefc te —, dat uwe zuster Verflandeloos , b. n. dom, stupide, sans eshem bemint , son frere donne a entendre,
prit, bite, sot, te; bijw. stupidement.
connattre que votre soeur l'aime. Dat verflaat Verflandeloosheid , vr. domheid, stupidite ,
blase.
zich , cela s'entend. gedoogen, willen ,
entendre, vouloir. Ik verfla niet, dat hij Verflandhouding, yr. intelligence. Zij- hebben
Kier kome , fe n'entends, fe ne veux pas qu'il
eene — met elkander, (zij verflaan elkanvienne ici. Hij verftaat geene gekheid ,
der) om u te bedriegen , its ont l'intelligence
geene reden, it n'entend point de raillerie,
Pun avec l'autre pour vous tromper. geheime briefwisfeling, intelligence, corresponpoint de raison. Jets ergens onder —, het
dance. —, met den vijand hebben , houden ,
daaronder ftilzwijgend begrijpen. Dit woord
moet hier onder — worden, ce mot dolt y
avoir, entretenir intelligence, correspondance
avec les ennemis. HeiMelij ke — ten nadeele
titre compris. Zich ergens toe —, (lets inwilligen) consentir une chose, l'accorder. —,
van iemand, collusion, intelligence.
meenen, entendre. Vat verflaat gij daar- Verftandtg , b. n. met verftand begaafd, fclarandoor ? qu'entendez-vous par cela? que vonder , geestig vernuftig, enz. spirituel, le;
lez-vous dire par cela ? Hijverftaat zijne we.
intelligent , e; fudicieux, se; sense, e;
reld, it connait, il salt bien son monde.
entendu, e; raisonnable, savant, e; etc.
Verflaanbaar, b. n, verftaanlijk, intelligible,
De mensch is een wezen, Phomme est un
comprehensible, clair, e; evident, e; disetre intelligent, une creature raisonnable. Een
tinct, e; zie ook Duidelijk bijw. intelliman die weinig verfland heeft , un bonnie pest
giblement, clairement, distinctement.
fudicieux. Eene zeer —e vrouw,, une femVerflaanbaarheid, yr. intelligibilitd, clarte,
me bien spirituelle. Zijn broeder heeft een
perspicuite.
geestig, uitzigt,..son frhre a une physiVerftak, onv. verl. t. van Verfleken.
enomsespirituelle. Gib zijt een — man , vous
Verflalen , b. w. (ik verflaalde, heb verftaald, )
ites sin homme entendu. Een zeer ant.
met &al bezetten of beleggen, acerer,
woord , une reponse bien sensee. Dit meisje
in ftaal veranderen , convertir en acier ; fig.
is zeer
geleerd, cette flue est, bien saendurcir, rendre dur, e, on insensible.
vante.
, s'endurcir.
Zich
Verflandigheid , vr. sagesse, prudence.
Verflaling, vr. action d'acerer, etc.
Verflandighjk, bijw. geestiglijk , geestig,
Verftallen, b. w. (ik veritalde , heb verflald,)
rituelleinent, ingenieusement, sensement, savan het eene ftalletje naar het andere brengement, sainement. Al wat hij doet, doet
gen, transporter, (des marchandises) d'une
mec verfland, tout ce qu'il fait ,
hij
boutique a une autre. Paarden, koeijen, enz,
le fait sensement. Hij gedraagt zich zeer —,
mettre des
in andere flalien brengen,
wUsfelijk , il se conduit fort sagement. Dat
chevaux , des vaches, etc. dans d'autres dcuis — gedacht, cela est sainement pense. Hij
ries , etables.
antwoordde hem zeer
geestig, sl lui
Verftampen,b. w. (ik verftampte,heb verftampt, )
pondit &es spirituellement.
piller.
Verftandsverbijftering, yr. krenking in bet verVerftamping, vr. action de piller.
fland , enz. alienation d'esprit; zie Itrank.
Verftand, o. vermogert om te verflaan , te bezinnigheid.
grijpen , vernuft, geest, bevatting, oordeel, Verflapelen , b. w. (ik verflapelde, heb verenz., entendement , esprit, intellect, fugeftapeld, weder ophoopen, empiler,, entasser
went , sent , intellective, intelligence, genie,
de nouveau, rentasser.
conception, raison, etc. Men moet zijn — Verilappen , o. w. ( ik verflapte , heb ververloren hebben , om zoo te handelen , als
flapc ,) changer de place en faisant des par.
hij gedaan heeft, it faut avoir perdu PenOok wederk. ( ik verflapte heb mij
verflapt ,) se faire mal en faisant un faux
tendement pour en user comme il a fait. Het
is een man van groot —, c'est an homme de
pas, ou en marchant a grands pas.
grand esprit. Het —, vernuft is aan den Verflaven , 0. w. ( ik verflaafde, ben verflaafd ,) s'entl'ouvrir par la secheresse; se
mensch en aan het dier gemeen , maar dat
van hec dier is zeer bepaald , Pintellect est
relercher (en parlant d'un tonneau).
commun a Phomme et a la bete, mais celui Verfie, b. n. en bijw. le , la, plus eloigne,
e; zie Ver.
de la bite est plus borne. Hij heefc geen
oordeel, le fugement dui manque. Het Verfteend, n. petrifie , e. hard geworontbreekt hem niet aan ne manque
den hour, du Lois petrifie. — blad, phylpas de sent. Hij heefc geen natuurlijk —,
lithe , f.; fig. hard,, onverbiddelijk , dew,
it n'a pas le tens commun. Hij is weer bij
e, impitoyable.
zijn — , il est de retour en bon tens. Zijn Verfteendheid , yr. etat de ce qui est petri ,
— is verward, il a le pens trouble. Deze
petrification; fig. durete.
jongen heeft een levendig hij begrijpt, Verfleenen , b. w. (ik verfleende, heb verbevat lets fchielijk, ce garcon a i'intelligenfleend, ) in eenen fteen veranderen , zoo
ce, la conception vive. Zij heeft een zwak
hard worden als fteen, petrifier,, (bij fcheik.)
—, elle a un pauvre genie. God heeft den
metalen in Been veranderen lapidifier;fig.
verharden, endurcir. onz. (met Zijn, )
mensch het —, vernuft. gegeven, .Dieu a
donne la raison a l'homme ; fig. cerveau,
in fteen overgaan , se petrifier. Deze aarde
cervelle. Het is een gezond
c'est une
verfteent, wordt zoo hard als fteen , cette
terre se petrifie; fig. zich verharden , s'enbonne. ceryelle, Doordringend
groot
durcir, Zijn hart heefc zich verfteeud verL I 112
hard
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la bonne nourriture a enforci le choral. —,
bard, door de gewoonte aan oncleugd , son
met vestingwerken omringen , en! daardoor
Coeur s'est endurci par l'liabitude du crime.
bevestigen, fortifier, munir, entourer de
Verfteenend, b. n. pitrifiant, e. De —e fap.
pen , les sues pdtrifiants, lapidifiques.
fortifications. Eene vesting —, fortifier une
Verfleening, yr. petrification, lapidification.
forteresse. talrijker maken , vermeerderen , renforcer, envoyer des tenforts. De beVerftek , o. verfleking van regt, privation,
zetting is met zes duizend man verflerkt geforclusion, f.
worden , la garnison a ete tenforcie de six
Verfleken, b. w. (ik verftak, heb verfloken,)
mine hommes. opbeuren, bemoedigen,
anders fteken dan te voren, percer de nouveau , autrement ou ailleurs; repercer. —,
alder, relever, encourager, fortifier. Het
verbergen , verhelen , op eene onbekende
gebeurde verflerkte hem in zjjn voornemen,
Zich
cacher,
cdier,
reedier.
ce qui est arrive l'encouragea dans son desplaats fleken ,
bekrachtigen, confirmer. Weder
sein.
—, se eacher, se reedier, se fourrer, se
reconforter. Zich
musser. Zij hebben zich elders verftoken,
se remparer.
ontblooten
Verfterkend, b. n. fortifiant, e, corroborate ,
ils se sent caches ailieurs.
ive , corroborant, e, con foe tif, ive, con orberooven, priver, depouiller, frustrer. Hid
ziet zich van alien troost verftoken, anttaut, e, analeptique, roboratif, ive, restaurant, e. Een — middel, un remede corbloot, II se voit privi de toute consolation.
Nen heeft hem van zijne rcgten verftoken
roboratif; restaurant, roboratif, analeptique.
Verfterking , yr. action de fortifier , etc. fortiberoofd, on Pa frustri de ses droits.
Verfleking , vr. anders fleken , action de per.
fication, renfort, enforcement, no. etc. Het
cer, d'attacher ailleurs, etc. —, verberleger heeft eene aanzienlijke — ontvangen,
Parmde a repu un renfort considerable. De
guig, cache, f:, recilement , m. — derving , ontblooting, berooving, privation.
— van eenen balk, le renforcement d'une
Verfleld, b. n. verbaasd, grootelijks verwonpoutre. Weder riconfortation. —, bevestiging van eene zaak , confirmation. Ik
derd , dtonni, e, surpris, e, frappe, e. Gij
zult er — van flaan, vous en serez itonni
zal eene kleine — nemen , je mangerai taut
e, frappe, e, surpris, e.
soit pen.
Verfteldheid, yr. verbaasdheid, surprise, f:, Verfterven, o. (ik verftierf, ben verftordtonnement, m.
ven,) overlijden, mourir, decider. Bij hec
Verflellen , b. w. ( ik verflelde heb verfleld,
— der vrouw. In dezen zin words het woord,
van zijne plaats bewegen , de placer, transvan menfchen, zelden anders dan it, de onbeposer. Een fpeeltuig —, hetzelve goede
paalde wijze als zelfflandig naamwoord ge.
accorder
un
instrument
toonen doen geven ,
bruikt , mort ,f. dices, maar van fchepfelen
de musique , le mettre d'accord. Een klavier
in het plantenrijk zegt men: de boom ver—, met nieuwe fnaren voorzien , remonter
fterft , verwella , l'arbre se fiertrit; ook van
an clavecin. Kleederen dezelve lappen,
lof, roem. 13w lof zal nimmer meer eindienz., raccommoder,, rdparer, raccolitrer,
gen , ophouden. Vleesch laten —; zie
refaire, rhabiller,, rapetasser, ravauder,,
Befterven in den laatflen zin. Voorts is —,
rapidcer,, rapieceter. Kant —, remplir du
bij verflerf des eigenaars als eene erfenis
point. Een fchip —; zie Kalefateren.
vervallen, icheoir ou etre divolu par succes.
Verfleller, m. lapper , rapetasseur, ravau.
sion, etre divolu au derider vivant, venir
deur, etc.
par heritage.
Verftelling, yr. het herflellen , reparation, Verfterving , yr. wort, f. dices, tn. — van
:,
raccoutrement,
rapihcetage,
raccommoeene erfenis , devolution par le dices de q. q.
f
elage , rhabillage, tn. etc.
(bij heel.) van eenig lid, mortification,
raccommodeuse
,
ravaudeuse,
etc.
siddration, (koudvuur) gangrene, f. sphaVerftelfter, yr.
Verftemmen , b. en o. w. (ik verftemde , heb
m. — van planten, boomer; zie Veren ben verftemd,) ontftemmen, eldsaccorder,
drooging.
(un clavecin) etre discord. — , overflemmen, Verftiet, onv. verl. t. van Verflonten.
voter de nouveau.
Verflijfd , b. n. verkleumd van koude, roide
Verflemming, yr. dissonance ,f., disaccord,tn.
ou raide de froid , engourdi, e, par le froid,
Verftempelen , b. w. (ik verflempelde , heb
gourd, e. Zijne handen waren — van kouverflempeld ,) timbrer, estampiler de nouveau.
de , it avait les mains gourdes.
Verflempeling, yr. action de timbrer de nou- Verflijven , b. w. (ik verflijfde, heb verflijfd,)
veau, nouvelle estampille.
ftijf maken , ft,jven , verftrammen, verkleuVerflendigen, b. w. (ik verflendigde, heb vermen, roidir ou raidir, engourdir. De koude
itendigd , ) informer,- dottier a entendre,
verflijft de handen , le froid engourdit les
mains. De worst heeft hem zijn been verfaire connaitre, avertir, instruire.
mart,
f.,
yr.
affterven,
dood,
,
Verflerf,
ftijfd, le froid la a roidi la jambe. —, onz.
nalatenfchap , succession.
tripas,
(met zijn) ftijf of fliiver worden, se raidir,
s'engourdir.
Verfterfbaar, b. n. qui pent dchoir par succession 7 successible.
Verftufdheid , verftijving, yr. roideur ou
Verfterfenis, vr. devolution d'un heritage par
deur,,
engourdissement , transissement , tn.
le dices de q's q.
gevoelloosheid, torpeur.
Verfterfregt, o. droit de succession, m.
Verftikken, b. en o. w. (ik verftikte, heb en
Verfterken , b. w. ( ik verfterkte, heb verben verflikt, ) itouffer, suffoquer. Deze vrouw
fterkt,) flerker maken, in werkkracht doen
heefc al flapende haar kind verfltkt , cette
toenemen , fortifier, comforter, enforcir,,
femme en dormant a dtouffi son enfant. Eene
raffermir, corroborer; renforcer, donner des
keelziekte heeft haar docn thicken, une esquinancie Pa suffequie; b. w. al itikkende
forces , restaurer, ravigoter. De goede wijn
verfterkt, le bon yin fortifie. pat verflerkt
verbruiken, employer, user ou consumer en
de maag , cela corrobore l'estomas. Dit midbrodant. anders flikken dan te voren,
dageten heeft hem een weinig verfterkt, ce
broder autrement.
diner Pa un peu ravigotd. Eenen muur door Verflikking, yr. dtouffement, m. suffocation,
flutten raffermir un mur par des &ales.
apopsychie.
fret goede voedfel heeft bet paard verfterkt, Verftinken , o. w. (ik verlionk , heb verflonken ,)
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ken ,) se corrompre, se gaiter, en restant
longtemps ;amide ou sale, par l'humiditi
la sated.
Verfloken, b. w. (ik verflookte, heb verflookt,)
al ftookende verbruiken , braler,, consumer
au feu ; employer en distillant, consumer par
la distillation. Hoe veel kolen verflookt gij
in het jaar? combien de charbons brtilez-vous
par an?
Verttoken , b. n. ontbloot, prive, e. Hij is
van alle hulp
it est sans secours.
Verftokken , b. w. (ik verflokte , heb verflokt,)
ftok-ftijf maken, verharden , endurcir, rendre dur ou opinieltre. God had het hart van
Farao verflokt, verhard, .Dieu avait endurci
le coeur de Plzaraon; o. w. (met zijn) zich
verharden, s'endurcir. Zijn hart heeft zich
verflokt, verhard door de gewoonte aan de
ondeugd, son coeur s'est endurci par Phabitude du crime.
Verftokt , b. n. obstine, e, opiniatre, endurci;
zie Hardnekkig.
Veiftoktheid, vs. endurcissement, durete de
coeur, opinidtrete.
Verflomen , o. w. (ik verftoomde, ben verftoomd,) s'evaporer.
Vertloming, yr. evaporation.
Verftomming , b. w. (ik verftomde , heb verflomd eensklaps doen ophouden met fpreken, en als nom maken, faire faire , former
la bouche ; o. w. (met zijn) floor worden ,
devenir muet, le, rester interdit, e, ou stupe'fait, e, perdre la parole, ne pouvoir plus
repondre. Hij werd gehcel verftomd toen hij
hem zag, it fat stupefait en le voyant.
Verftomtning , vr. defaut, in. on perte, de Pusage de la parole; fig. Verbaasdheid, stupefaction, stupeur.
Verftompen , b. w. (ik verftompte, heb vet,
Itompt ) af knotten , tronquer. stomp maken, imousser, rendre moins tranchant , e;
fig. Den geest 5 imousser, ebetir Pesprit ;
abetir; fam. abalourdir. — , o. w. (met zijn )
s'emousser.
Verflomping, yr. action d'imousser ou de s'imousser, f.
Verftond, onv. verl. tijd van Verflaan,
Verflonk, — — — Veritinken.
Verfloof,
— Verttuiven.
Vertioorbaar, b. n. qui petit etre trouble, e.
Verftoord , b. n. vergramd , verbitterd , fdche ,
e, en co/ere, ulcire , e, mecontent, e.
Verfloorder, m. rustverftoorder, perturbateur.
Verftoordheid, vr. gramfchap , colere,
micontentement, courroux , m.
Verfloorcifter,vr. rustverfloorfler, perturbatrice.
Verftooteling, zie Verfchoppeling, Verfchoveling.
Verftooten , b. w. (ik verfliet, heb verflooten 9 ) van zich ftooten , verwerpen „ rejeter,,
rebuter; repousser, repudier , reprouver,
chasser, mettre dehors. Salome, zuster van
den koning Herodes, verftiet haren man gy
Salome, soeur du roi Herode, repudia son mart.
lemand uit het bezit van jets zetten, floc).
ten , depossider, q. q. de q. ch. Eenen zoos,
eene dochcer , zich van hem, van Naar
los maken, (bij regtsgel.) abdiquer un fils,
nne fille.
Verftooting, yr. action de rejeter, etc. —
eener vrouw,, repudiation.
Verftoppen, b. w. (ik verflopte , heb yenflopt ,) wegftoppen, verbergen, cacher. —,
eene opening, door lets daarin te ftoppen ,
fluiten, toefloppen, boucher,fermer, engorger. Deze pijp is verflopt , co tuyau est engorge.
( bij geneesk.) obstruer, opiler,
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esserrer, restreindre, constiper. De omloop
van het bloed is verftopt, la circulation du
sang est obstrude. Deze fpijzen verftoppen
de milt, ces viandes opilent lev rate. De mispelen — den buik , les nefles resserrent le
venue. Dit geneesmiddel verflopt, ce medicament restteint. Die foorten van fpijzen
maken hardlijvig degenen, die er van
eten , ces sortes de viandes constipent ceux
qui en mangent. Et ben verflopt , je suis
constipe. —, met werk toeftoppen , etouper.
verkouden in het hoofd zijn, etre
frene, e.; o. w. (met zijn) se cacher, se
boucher, s'engorger, se fermer, s'obstruer, etc.
Verfloppend, b. n. ( in de geneesk.) obstruc•
tif, ive , opilacif, ive, emphractique ou emplastique. Een — voedfel , un aliment obzamentrekkend , astrigent , e.
structif.
Verflopping, vr. van eene pijp , engorgement,
m. —, action de cacher, de boucher, d'engorger, etc. —, (in de ge-neesk.) obstruction,
opilation, constipation, emphraxie. — in de
lever , obstruction du foie. —, opftopping
der maandflonden, suppression des regles, des
tnenstrues, etc. -- in de blaas , pisopftopping ,
ischurie. verkoudheid in het hoofd, rhume de cerveau enchifrénement, m.
Verftoren , b. w. (ik verftoorde , heb ver,
floord,) vernielen, bederven, ditruire,ruiner. verontrusten , vergrammen, troubler,, inquieter, irriter, fdcher, etc. Dit
heeft mijne rust verftoord, cela a trouble mon
repos.
Veritoring , yr. verwoefling, destruction, ruine.
ontrusting, trouble, m. inquietude ,etc.
— of floring in het bezit van eenig goed,
(in de prakt.) nouvellete.
Vertiorten , b. w. (ik verftortte , heb verftort,)
in een ander vat florten, verser dans un autre vase, transverser. Stortende doen verliezen, doen verloren gaan , perdre en versant, repandre.
Veraorven, b. n. devolu, e, par succession.
— goed , biens venus par heritage. — , overleden , feu, e, defunt, e. ouderloos,
een wees, un orphelin.
Verftorvene, m. en yr. Want, defunte.
Verftouten , b. w. ( ik verftoutte , heb verflout,)
flout maken, verkloeken, encourager, enhardir. Zich
s'enhardir, oser. Hij heefc
zich veritout om eene jaarwedde te vragen,
it s'est enhardi a demander une pension.
Verftouting, yr. hardiesse, audace. Hoe durft
gij de — , ftoutheid , hebben , om dat te zeggen ? comment osez-vous avoir la hardiesse,
Paudace, de dire cela?
Vertouwen ; zie Verftuwen.
Verftoven , verl. deelw. van Verfln:ven.
Veritrammen , b. w. (ik verftramde, heb verflramd,) verflijven , roidir ou raidir , rendre raide, engourdir; o. w. (met zijn) se
raidir, devenir ride.
Verftramming , vr. raideur f. engourdissernent, m.

Verftrate , b. w. (ik verftraatte , heb verfiraar,)
paver de nouveau ou autrement, repaver.
Verftreek , onv. verl. t. van Verftrijken.
Vertlrekken , b. w. (ik verftrekte , heb verftrekt ,) verfchaffen, opleveren , toereiken,
procurer, avancer, debourser pour, fournir;
0. w. (met hebben) servir de, tenir lieu de.
Hij zal u tot vader
vous servira de
pere. Dat heeft mij tot troost verflrekt,
cela sea console. Tot nut —, tourner au
profit.
Verftrekking , yr. action de fournir,
eldboursement , m. avance , fournitut e , f.
L 1 1 3
Ver-
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disparaitre, disperser. Hij deed de vijanden weldra it fit bientet disparaitre les
cnnemis.
Verflui ying, y r. action de s'en aller en pour
stet e, etc. fig. dispersion.
Verftuwen, b. w. (ik verfiuwde , heb verfluwd,) verflouwen, (fcheepsw.) de lading
van een fchip verpakken , as rinser de nouveau, desarrimer.
Verftuwing, vr, action de ddsarrimer.
Verfuften , b. en o. w. (ik verfufte , heb en
ben yerfufc ,) faire perdre la vigneur de l'esprit , perdre ses frcultes intellectuelles , radoter. litj is zoo oud, dat hij fuft , kindsch
worth, it est si vieux , qu'il radote; zie
Stiffen.
Verfukkelen, b. en o. (ik verfukkelde , heb
en ben verfukkeld ,) plagen , kwellen , tourmentor, maltraiter, perir en menant une vie
miserable, menet- fine vie languissante.
Vertaalbaar, b. n. qui pent etre traduit, traduisible.
Vertakelen , b. w. (ik vertakelde, heb vertakeld,) (fcheepsw.) een fchip anders optaketen, optuigen, greer : agreer autrement
on de nouveau.
Vertalen, b. w. (ik vertaalde, heb vertaald,)
overzetten, traduire, translator, rendre.
Vertaal den brief in het fransch, traduisez
la lettre_en francais. Vertaal deze
van woord tot woord in het latijn, rendez
ce passage en latin de mot it mot.
Vertaler, m. traducteur, translateur. Letterrnetaphrase.
lijke
Vercaling, yr. traduction, version. De • ,
oveizetting van den bijbel, la version de
la bible. Letterlijke of woordelijke
md.taphrase. Naams
motonomasie.
Vertalingswerk, o. euvrage de traduit on de
traduction.
Vertalmen , b. w. (ik vertalincle , heb vertalmd, )
perdre, (le temps) a lambiner.
Vertappen, b. w. (ik vertapte, heb vertapt,)
tappende flijten , vend, e la pinto. — , overtappen , titer d'un vaisseau dans un autre ,
transvaser.
Vertapping, yr. vente en detail.
overtapping, soutirage, m.
Vertasten , o. en b. w. prendre on tater antrerneqt; wederk. Zich —, se me'prendre.
Vertasting, vr. mistasting, meprise.
Verteekenen , b. w. (ik verteekende, heb verteekend,) anders teeltenen, dessiner, signer autrement; redessiner.
flecht teekenen , dessiner,signer mal. Zich —, se
ttomper en dessinant ou en signant.
Verteekening, y r. action de dessiner on de signer autrement, etc.
Verieercler, m. dooibrenger, verkwister, dipensier, dissipateur, prodigue.
Verteerfler, yr. verkwistfler, doorbrengfter
depensiere, dissipatrice.
Vertegenwoordigen, b. w. (ik vertegenwoordigde, heb vertegenwoordigd ,) als tegenwoordig voorttellen , reptesenter. Men ftelde
hem het gevaar voor, waaraan hij zich bloat
Verfiniken , b. w. (ik verfluikte , heb verfluikt ,)
fickle, on lui repteesenta le peril, auquel
demettre,disloquer, deboiter. Hij heeft zich
ii s'exposalt. Iemand derwtjze in deszelfs
s'est
disleque
le
pied.
den voet verfluiltt, tl
plaats fpreken en handelen, dat hij geacht
Zich —, se detordre.
wordt zelf gefproken en gehandeld te hebVerfluiking, y r. verwrikking, verrekking, disben , ale : De afgezanten vertegenwoordigen
location, detorse , entorse , ectopie, /fixation,
hunne vortlen, les ambassadeurs representent
f; deboitement, tn.
leers souverains. Zich—, verbeelden,voorVerfluiven, b. en 0. W. (ik veriloof, heb en
fiellen, se representer, se figurer, se mettre
ben veriloven,) in ftof doen vervliegen, al
devant lei yeux. lk vertegenwoordigde,
fiuivende veryliegen, faire s'en alter, s'enverbeelde mij zoo levendig alle voorwerpen ,
voler, 'etre enlevd, e, emporte, e, par le
je ere reprisentais si vivernent toes les objets.
vent, s'en alter en pou:siete; fig. s'enfuir,
Ver-
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Verftrengelen b. w. (ik verflrengelde, heb
verftrengeld,) entrelasser ou ttesser de nouveau, retresser.
Vertirengen, w. (ik verftrengde , heb verfirengd ,) attacher,, tier avec une ou plusieurs
cordes.
Verflrijken, b. w. (ik verflreek, heb verfireken,) op mew, anders dan te voren
ken repasser, lisser de nouveau. Verilrijk
tilt overhemd, lissez de nouveau cette chemisette. Itrukenne Nerbruiken, employer 4
itendre, a fretter on 4 enduire; o. w. (met
zijn) al firijkende voorbijgaan , vervlicgen ,
s'ecouler,, passer ,,se passer , expirer. De tijd
verflrijkt fchielijk, le temps s'ecoule vite.
De eerfte turnip is verftreken , le premier
termin est expire. Zoo verflrijkt het leven,
gaat het leven voorbij , c'est ainsi quo la vie
se passe.
Veritrijking, yr. action de repasser de nouveau,
action d'enduire , etc.
Verfirikken, b. w. (ik verflrikte, heb verfirikt,) anders flrikken dan voorheen , Tier
autrement, relier. , in eenen ftrik vangen ,
prendre au piege, on aux Lacs, dans les lacets. Iemand in zijne woorden arglistig verfchalken, attraper par ruse; surprendre , faire donner dans le panneau, empiiger,,
enlacer, emboiser ; zie Verfchalken. Zich
zelven —, se donner clans le piege ou dans le
panneau , s'embarrasser dans ses prop es frets.
Verfirikker, m. celui qui away par ruse,
emboiseur.
Verftrikking, yr. action de Tier autrement,
surprise, tromperie.
Verfirooid, b. n. afgetrokken , zijne gedachten niet op een punt hebbende distrait, e.
Uw broeder is altijd —, heeft' altoos wat
antlers in het hoofd, is nooit met zijne gedachten in huis, votre ftere est toujours distrait. Hij was altijd it avail toujeurs
l'esprit distrait, dissipe, egare.
Verftrooidbeid, vr. van gedachten, distraction,
absence d'esprit, evagation, inattention.
Verfirooijelingen, m. en yr. meerv, gens disperses fa et 14.
Verflrooijen, b. w. (ik verflrooicle, heb verftrooid , ) al flrooijende verbruiken , employer
a la litiere. Als firm) dat men ftrooit, vark
disperser, tepandre , jeter-uitenfprd,
fa et Li, eparpiller, dissembler; zie Verfpreiden. De joden werden na de verwoesting des tempers verftrooid 7 les jrsifs furent
disperses aprés la destruction du temple. De
wind heeft het hooi verflrooid, le vent a
eparpille le foin. Dwalingen door gefchriften —, verfpreiden, dimeminer des erreurs
par des ecrits. Iemands gedachten —, van
een onderwerp trekken , distraire, dissiper
res_prit de q. q. Zich —, se distraire , se dissiper.
Verflrooijing. , yr. dispersion, dissemination ,f.
eparpilletnent , en. — van zinnen, distraction.
Verftrooidheid , — der joden, ' dispersion des
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Vertegenwoordigend , b. n. verbeeldend , reteuterd, ) passer ou perdre son temps (a
presentatif , ive.
causer, dans Poisivete, a ne rien faire.)
Vertegenwoordiger,, tn. representant.
Vertienen , b. w. (ik vertiende, heb vertiend,)
Vertegenwoordiging , yr. verbeelding , rep dde tienden betalen , payer la dime de. In
sentation.
tienen verdeelen , om ten tiende naar zich te
Vertellen , b. w. (ik vertelde , heb verteld ,)
nemen , of aan de opbrengst van een tiende
Anders tellen dan voorheen, cometer de noute onderwerpen , decimer. Den tienden man
veau, o ecompter. Zich —, zich in het tellen
uit een regiment straffen, decimer un regiment.
rnisgrijpen, se mecompiter, se tromper dans
In tienen verdeelen , diviser en dix parties,
le calcul, en comptant. 1k heb mij twee
par dix.
gulden verteld , je me suis rnecompte de deux Vertiener,, m. tiendheffer,, dimeur.
florins. —, verhalen , raconter conter, Vertiening , yr. dime. Loting om den tienden
narrer, faire le resit de q. q. Hij heeft het
man , decimation.
mij met alle omilandigheden verteld , it me Verrier,, o. aftrek , verkoop , flijting , debit,
Pa raconte avec toutes les circonstances.
tn., vents, consommation, chalandise, praVertellenswaardig b. n. digne d'être raconte , e.
tique , f: commerce 02egoce m. Deze koopVerteller,, m. vernaler,, raconteur, conteur,
waren hebben geen —, ces marchandises
narrateur.
n'ont point de debit , point de consommation;
Vertelling , yr. verhaal , resit, cones, in. ,
fig. deforite.
narration, relation. Hij weer den draad Vercieren , b. w. (ik vertierde , heb vertierd ,)
van de — niet weer, it ne salt _plus le fil de
verhandelen , aan den man helper, debiter,
la narration. Wijiloopige —, gemeen ,
vendre.
onnut gebabbel , tatillonage, m. — in verzen , Vertiering , vr. debit , m. vente.
fableau, tn.
Vertillen , b. w. (ik vertilde , heb vertild ,)
Vertelfel , o. conte, resit, tn., fable , his&placer en soulevant. Zich , se faire mal
toilette , f: — voor den vaak , sornette , f.
en soulevant.
un conte a dormir debout,
faribole, .f. Vertilling , vr. actions de soulevcr et de placer
Vertellter,, yr. raconteuse , contme.
ailleurs.
Verteren , b. w. (ik verteerde, heb verteerd ,) Vertimmeren , b. w. (1k vertimmerde , heb
op nieuw teren , goudronner de nouveau. Al
vertimmerd ,) verbou wen , raccommoder ou
terende verbruiken , employer, user en gouenouveller la charpente. — , herbouwen ,
dronnant; zie Term.
rebdtir. aan het timmerwerk te koste
Verteren , b. en o. w. (ik verteerde , heb en
leggen, depenser a briar.
ben verteerd , ) verkwisten , verdoen , op- Vertimmering , yr. reparation d'une charpente,
eten , manger; consumer,,depenser. Hij heeft
action de renouveler la charpente.
zijne goederen op eene liederlijke wijze Vertinnen , b. w. (ik vertinde , heb vertind ,)
verteerd , doorgebragt, it a consume, depense
etamer, blanchir le fer, etc.
son bien en debauches. Hij heeft meet- geld Vertinfel, o. vertinning, etamure, itamage,in.
verteerd , dan hij zwaar is , it a mange plus Vertinner, m. etameur.
d'or qu'll n'est gros. Bijzonderlijk vian ge- Vertobben , b. w. (ik vertobde, heb vertobt,)
dierte en van andere dingen , als : De roest
perdre en travaillant fort.
verteert het ijzer,, la rouille mange, con- Vertoef, o. vertoeving , delai,retard,m. Zonsume le fer; fig. door vuur,, euz. , verder eenig —, sans aucun ddlai; zie ook
woesten , consumer, detruire. Bet huis
Uitilel, Verfchniving.
werd door de vlatnmen verteerd , la maison Vertoefkapel , yr. waarin men bij een jubel
fist cons:snide , detruite par les flammes. Door
vertoefde , om zijne gebeden re doers, chaden honger verteerd worden , van honger
pelle stationnale.
iterven , mourir de faim. De honger ver- Vertoefkerk , yr. eglise stationnale.
teert hem, la faim le devore. Door verdriet Vertoefplaats , yr. plaats waar men een weiverteerd worden, devorer. Het verdriet heeft
nig vertoeft en uitrust , sejour, OW, in.
hem verteerd , le chagrin l'a devore. Het Vertoeven, o. w. ( ik verroefde , heb vet.proces heeft zijn geheel vermogen verteerd,
toefd, ) zich ophouden , wachten , verbeiden,
le . procis a absorbs tout son bien. —, van
verbliiven , attendre , demeurer,, temporiser,
fptjs , verdouwen , digerer. Hij heeft niet
rester , tarder, sojourner. Vertoef, blijf
verteerd , wat hij gegeten heeft , n'a pas
hog een weinig bier, demeurez, restez endigere ce qu'il a mange. Al terende, etende , , core un pen jct. Hij vertoeft reeds vier weclrinkende , enz. verbruiken , depenser, etc.
ken bij zijnen broeder, om zijnen zoon alHoeveel hebben wij verteerd? combien avowdaar terug te zien , it y a quatre semaines
nous depense ? combien devons nous? Den
qu'il temporise chez son fth: e pour y revoir
pot —, (ergens kwalijk afkornen 5 ) eprouver
son fits. Gij moet geen oogenblik —,
des desagrements. In zijne befianddeelen
ne vous faut pas tarder an moment. Mijn
ontbonden worden , se consumer, se dissoudre.
broeder is mar' Amfierdam vertrokken ,
Hij verteert van verdriet, it se consume d'ennui.
waar hij y eertien dagen zal vertoeven , vet.Vertering , yr. verdouwing der fpijzen in de
blijven , mon frere est partipour Amsterdam,
maag , fpijsvertering, digestion , coction dans
ou sl sefournera quinze fours., — , om ergens
l'estomac. — van het offerdier of brandoffer,
te verfchijnen , achterblijven , s' arréter , resconsomption de la victime. Het flagtoffer
ter en arrihre.
zich ergens een weinig
werd verbrand , tot dat bet geheel verteerd
ophouden met eene procesfte , faire la stawas, la victime fut brulie jusqu'âPent:We
tion avec une procession, devant quelque cha,
consomption. Gebrekkige fpijs— (bij ge
polls, eglise , etc.
neesh. ) dyspepsie. — hetgeen men verteert, Vertoever,, en. temporiseur, celui qui atuitgave , depense. Men moet zijne — naar
tend , etc.
zijne nering zetten , regelen , it fact regler Vertoever,, yr. zie Vertoef.
sa depense sur ses revenus. De verreringen Vertolken , b. w. (ik vertolkte , heb vertolkt, )
waren niet groot , les depenses n'etaient pas
als tolls van de eene taal in de andere overgrandes.
brengen , , interpreter; zie Vertalen. uitVerteuten , b. w. ( ik vertente heb verleggen , expliquer.
LI114
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Vertolker m. interprite, trucheman; zie Ver— of Tolk in de Levant.
talen.
Vertoiking, vr, interpretation; zie Overzetting , Vertaling.
Vertollen, b. w. (ik vertolde, heb vertold , )
tayer les droits, la douane , le pdage d'entrde
on de sortie.
Vertolling, yr. action de payer la donane, acquittement des droits de douane, me
Vertonnen , b. w. (ik vertonde , hob vertond, )
overtonnen, mettre dans d'autres tonneaux,
mesarer de nouveau.
Verzoog, o. (oo)betoog, bewijs , demonstration, preuve, f. (bij regtsg.) expose, m.
fchets, tableau, tn. essai, m. represenredevoering, discours,
tation, f:
N ooeflelling verzoek, requete, remontrance, f.
Vertoogen, b. w. (ik vertoogde , heb vertoogd,) aantoonen , vertoonen, montrer,
414,nontrer, representer, exposer,,remontrer.
Vertoogje , o. expose succint,
Vertoogfchets, N r. projet , plan , brouillon
d'un discours ,
Vertoon, o. de daad van vertoonen, vertoofling , action de presenter, representation,
presentation. Op — , op zigt , betalen , payer
a rue, au porteur.
Vertoonbaar, b. n. ostensible.
Vertoondag, m. vervaldag, (bij koopl.) van
eenen wisfel, jour de la presentation d'une
lettre de change, jour d'echeance.
verroonde, heb vertoond,)
Vertoonen, b. w.
voorflellen, verbeelden , representer. Deze
vertoont, Melt voor, den heiligen
Sebastiaan , ce tableau reptesente le saint
Sebastian. Men heeft den dood van Cefar
vertoont, (op het tooneelfpel ,) on a represente la mort de Mar.—, toonen, laten
zien , montrer,, faire voir, exhiber,, exposer.
Vertoon mij uw fchrift, montrez-moi votre
icriture. Men heeft den koopman genoodzaakt zijn dag- of kladboek te —, on a contraint ce marchand d'exhiber son livre journal. Bij deze plegtigheid vertoonde men,
fpreidde men ten toon, de fehoonfte fieracien der kerk, d cette cdremonie on exposa
les plus beaux ornements de l'eglise; fig.
h it meisje vertoont al hare bekoorlijkheden,
cette fine deploye toils ses charmes. Zich —,
verfchijnen, te voorfchijte komen, se presenter, paraitre. De knoppen zich reeds
aan de boomen, lee boutons paraissent dela
aux arbres. Eene flaartfler heeft zich voor
drie dagen vertoond , (is verfchen,en) une
collate a paru, it y a trois fours. De kinderziekre vertoont zich reeds, la petite verole se declare Ufa. —, verbeelden, figurer,
voor den dag brengen , prorepresenter.
duire.
Vertoonder, m. celui qni represente, quimonti e, etc. exposant. — van een tooneeffluk ,
acteur, comedien, personnage. — van eenen
wisfelbrief, porteur d'une lettre de change.
Vertooning , yr. representation, exhibition,
exposition, presentation. Het befluit beveelt
tie — der bewijzen of oorkonden, l'ordre
crdonne la representation des titres. De eerlie voorflelling van een treurfpel, la
premiere representation d'une tragedie. —,
tie flukken voorleggen (bij regtsg.) faire
l'exhibition des paces. De — van eenen
wisfelbrief, la presentation d'une lettre de
change. Hij maakt veel — van rijkdom,
fait beaucoup de parade de ses richesses.
`ertoonplaats, yr. lieu destine a quelque rertisentation, theatre, scene, m.
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Vertoonder, vr. cello qui tepresente, qui mentre , etc. —, tooneelfpeeliler, actrice, co.
medienne.
Vertoornen , b. w. (ik vertoornde, heb vertoornd,) vergrammen, irriter, courroucer,
filcher, mettre en colere. Onze zonden hebben God vertoornd , nos peches ont irrite
Dieu. Men moet rnemand — , it ne faut
filcher personne. Zich —, se mettre en codere; se courroucer,, s'echauffer, se filcher.
Hij vertonrnt zich over eene kleinigheid, id
se facile d'une bagatelle. Wanneer men hem
daarvan fpreekt , worth hij aanftonds toornig,
quand on lui parle de cela, it s'echatiffe.
Vertorfchen , b. w. (ik vertorschte, heb vertorscht ,) elders brengen, porter ailleuts.
Verzrad, onv. verl. t. van Vertreden.
Vertragen , b. w. (ik vertraagde , heb vertraagd , ) traag maken , langzamer maken,
ralentir, retarder. De beweging , den gang
van een werktuig ralentir la course, le
mouvement d'une machine. De dood van hare
zuster vertraagde (flelde nit) hun huwelijk,
la wort de sa soeur retarda leur mariage.
Vertraging, vr. vermindering van fnelheid, ralentissement 9 retardment ,retard ,m. De —
van het werk der belegering, le ralentissewent des travaux d'un siege. De fchijnbare
—, de vertragende loop der planeten, (in
de flerrek. ) le retardement des planetes. Deze
bewijst zulks, ce nouveau retard
nieuwe
le prouve. (in de natuurk.) retardation.
Vertrappen, b. w. (ik vertrapte , heb vet,
trapt ,) al trappende vermorfelen , ,met de
voeten vcrtreden , fouler aux pieds ecraser avec les pieds. Ik verfcheurde 'de kokarde , en vertrapte haar met de voeten, je
dechirai la cocarde, et- la foulai aux pieds;
fig. Mishandelen, maltraiter.
Vertrapper,, m. celui qui foule aux pieds.
Vertrapping, y r. action de fouler aux piedc.
Vertreden , b. ws (ik vertrad, heb vertreden,)
zie Vertrappen ; fig. Iemand — lasteren,
eenen flechten naam geven , decrier, difZich zich door wandelen
famer, q. q. se
promener. Ilc heb mij een
verkwikken,
weinig vertreden, verkwikt, fe me suis promend un peu. zich in het treden benacleelen. lk heb mij vertreden , mijnen voet
verrekt, verfluikt, je me suit donne une entorso en marchant , je me suit demis le pied eft
faisant un faux pas. —, o. w. (met hebben)
eenen of meer clan eenen tred voorwaarts
achterwaarts of ter zijde afdoen , Faire un
pas en avant ou en arriére oil de cote.
Vertreder, m. celui qui foule aux pieds.
verachter, contempteur.
Ver,reding, vr. action de fouler aux pieds.
wandeling, promenade, f tour, tn. —, verrekking, entorse; fig. veraChting, mepris,
dicri,

Vertrek , o. afreis, depart, m. Mijn broeder flaat op zijn won frere est sus' son
depart. —, kamer, appal Cement, m. chainafvaart, (zeew.) partance, f..
bre , f.
Vertrekbrief, m. lettre de depart, ff.
Vertrekken, b. w. (ik vertrok , ben vertrokken ,) iets van zijne plaats trekken , tirer
q. ch. de sa place; zie Trekken. Uit zijne
rigting trekken , tordre. Den mond —,
eenen fcheven mond maken, tordre la boa-

che , faire des grimaces. Den mood tot lagchen —, faire mine de ✓ire. Zij vertrok
Been gezigc onder de kunstbewerking, elle
ne fit pas le moindic signe de douleur pendant l'opei ation. , zich in het trekken
(van g ene kaart, enz.) vergisfen, miscrekken,
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ken, verkeerd trekken, se taprendre ou se
troinper en tirant, en fouant , (tine carte,
etc.) — , onz. (net zijn,) verreizen, partir,, se mettre en voyage. Mgne broeders
ziju dezen morgcn vertrokken, mes fibres
sont partis ce matin. — van fchepen , met
tre a la voile. —, henen gaan , s'en alter ,
se realer, sortie. Het gezelichap vertrok
orn een uur, la compagnie s'en alla, se
retina, a une heure. Onze meid vertrekt
morgen, notre servante s'en va , part , demain.
De Leer M. is gisteren naar zijn buitenverb1 ijf vertrokken, monsieur 1'11. se retira Kier
a sa maison de campagne.
Vertrekking, yr. bet trekken van jets van zijne
plaats, action de tirer q. ch. de sa place.
—, afreis; zie Vertrek. —, verwrtnging,
verdraaij ing van den mond, ditorse de la
bouche. — van het gezigt, grimace.
Vertrekplaats , yr. lieu ‘;!e depart, m.
Vertrekfcaot, o. coup de portance, (zeew.)
signal pour inettre a la voile.
Vertreuren, b. w. (ik vertrelirde, heb vertreurd,) passer tristement (son temps, sa
vie ). Zich — , bedroeven, s'attrister ,
s'ajliger.
Vertreuzelen, b. w. (ik vertreuzelde, heb
vertreuzeld,) verteaten, zich met beuzelingen ophouden, passer, passer son temps en
nivelant, a des vetilles, s'amuser de bagatelles.
Vertreuzeling, yr. verlies van tijd, perte de
temps.
Vertroetelen ; zie Troetelen.
Vertroosten ; zie Troosten, enz.
Vertrouwd, b. n. iemands vertrouwen bezittende , intime. Dat is min —e vriend,
mijn vertrouweling, c'est mon ami intime,
mon confident. Eens anders vertrouwen verdienende , getrouw, fidele, a5ele , e. Hij
is mtjn —e knecht, it est mon domestique
fidele. — van taken , aanbetrouwd , toebetrouwd , confab, e. —, toevertrouwd
goed, depot, In.
Vertrouwelijk, b. n. intime, familier,, ere,
confidentiel,le, Een — gefprek, an discours
families.. Een —e brief, une lettre confider!.
tielle. —,thjw._familierement ,intimement,
confidentiellement , confidemment , en confidence. Dat is mij —, in vertrouwen, en met op
hoog gezag gefchreven, cela m'a id ecrit
confidentiellement et non officiellement.
Vertrouwelijkheid, yr. mededeeling van een
geheim, intimite, confidence, familiarite.
Al to groote —, privaute. Hij heeft mij
ziln oogmerk in —, in vertrouwen, geopenb a ard, it m'a fait confidence de son dessein.
Zij Leven in de grootite —, its vivent dans
la plus grande intimite.
Vertronweling, m. en yr. confident, m., confidente, 1., of le, in.
Vertrouwen, o. de daad van vertrouwen, confiance, f. lk heb altijd mijn vertrouwen op
God gehad, j'ai toufours e* via confiance en
Dieu. Hij heeft zijn — op u\ven broeder
getteld, it a mis sa confiance en votre frere.
lit zeg u dit in —, je vous dit cela en confidence.
Vertrouwen, b. w. (ik vertrouwde, heb vertrouwd,) vastelijk gelooven, croire fermewent, s'attendre. Dit vertrouw, verwacht
ik van u, c'est ce quo j'attends de vous. Met
verlating van zich op iemands trouw, aan
hem opdragen , toevertrouwen , confier q. ch.
a q. q., commettre q. ch. a la fidelite de
q. q. Hij heeft dit geheim aan zijnen vriend
Yertrouwd, it a collie ce secret a son ami.
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Zich ergens op —, daarop vastelijk fleunen ,
bouwen , enz., se fier a, en; se reposer en,
sur. 1k vertrouw alleen op God, je ne me
lie. qu'en Dieu. Hij vertrouwt , fieunt op
zune krachten , it se cone en ses forces, se
repose sur ses forces. Ik vertrouw, verlaat
mij op uw woord, je me fie survotreparole.
Vertuigen , b. w. (ik vertuigde , heb vertmgd,)
enharnacher de nouveau; zie Tuigen.
Vertuijen , b. w. (ik vertutde, heb vertuid ,)
(zee sv.) affourcher. Onder zeal —, affourcher a la voile. — met twee touwen aan
land , en twee in het water, mouiller deux
ancres a terre et deux au large. /inter —
en voor —, mouiller en poupe , en croups
ou en croupiere.
Vertuiiing, y r. action d'affourcher.
Vertuin-anker, o. (fcheepsw.) tweede anker,
ancre d'affourche, f. Hetzelve uitwerpen,
a ourcher. Hetzelve ltgten , desaffout cher.
Kabul van het —, grelin, m.
Vertuinen , b. w. (A vertuinde , heb vertuind ,)
een fchip —, een voor- en achterkasteel op
een fehip maken , aecastiller. Een vertuind
fchip , an vaisseau accastille.
Vertuining, yr. (fcheepsw.) voor- en achterkasteel, accastillage, m. -- van het halfdek, den bak en de kampanje, rabattue.
Vertuiningsplank , yr. esquain ., in.
Vertuifchen, b. w. (ik vertutschre, heb vertuischt , ) ruilebuiten , verrutlen, troquer ,
echanger. —, verkwisten , doorbrengen,
kenser. .
Vertuifching, yr. troc, ichange, iv.
Vertuiten, b. w. (ik vertuitte, heb vertuit,)
in tuiten vlechten, boucler; fig. verfieren,
orner.
Vertweernen ; zie Vertwijnen.
Vertwijfeld, b. n. wanhopig , disespere , e.
—, bijw. en desespere.
Vertwijfelen, o. w. ( ik vertwijfelde , heb
vertwijfeld,) desesperer.
Vertwijfeling, yr. w anhoop, desespoir, tn.
Vertwijnen, b. w. (ik vertwijnde, heb vertwijnd,) tordre on retordre.
Vervaard, b. n. verbaasd, bevreesd, angstvallig , timide , intimite, e, epouvante , e,
effi-aye , e, peureux, se. — maken, verfchrikken , epoidanter,intimider.
Vervaardheid, yr. timiditi , frayeur,, pear,
crainte, epouvante, f., effroi , In,
Vervaardigen , b. w. (ik vervaardigde , heb
vervaardigd,) gereed /Taken, toebereiden ,
preparer,, appre ter , conl'ectionner,, fabriquer,
construire, faire. Eene akte —, dresser
un acts.
Vervaardiger,, in. wrier, fabricant, auteur,
executeur. _
Vervaardiging, yr. preparation, fabrication,
etc. —, (bij regtsg.) het opmaken van eenen
invi...ntaris , enz., confection d'un inventaire.
Vervaardigiter,, yr. °nyder e , cello qui prepare , etc.
Vervaarlijk , b. n. fchrikkelijk,vreesfelijk , ontzettend, effs oyable , epouvantable , hort ible,,
affs eux , se , terrible , effrayant , e. —, bijw.
effroyablement, epouvantablement, terrible.
meat, horribletnent, affreuSement.
Vervaarlijkheid, vr. epouvante, horreur.
Verval, o. de daad van vervallen, afneming,
verergering , ondergang , decadence, ruine,
declin, deperissement, delabrement, in.
1In., —
geraken , tomber dans le declin, en
decadence , en discredit, deperir. — vats
een regt, decheance. In — zijn , etre en
deroate, deperir. — van krachten , tnad
ladle de langueur. — , buitenkansje, fleck', 1 1 1 5
een`"
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penning, denier pour boire, etc.. petit profit
d'un domestique, m., etrennes, f. pl.
Vervaldag, rn. dag , waarop een wisfel moet
worden betaald, jour de payement, rn.,
echeance d'une lett, e de change, f
Vervallen , o. w. (ik verviel , ben vervallen ,)
bouwvallig worden , afnemen , commencer
tomber, dechoir, tomber en ruine, en deca
deuce, de'perir,, diminuer, declines. ; fig. se
decoudte, se dementir, se detruite. Dit huffs
begint te
cette ?liaison commence a tomber en ruine. Mijne krachten nemen
af, mes forces diminuent. Zijne zaken —,
nemen af, ses affaires se decousent. Dit
gebouw neemt at, ce bdtirnent se dement,
se detruit. (fcheepsw.) Een fchip vervalt , wanneer sleszelfs loop van de behoorlijke rigting afwijkt. Het fchip verviel in
eene naauwte , op eene zandbank , le vaisseau
donna dans line passe, tomba sur un bane de
sable. Onder den wind —, tomber sous le
affaler,
vent. Op lager wal , op de kust
tomber 4 la cite. Tot dronkenfchap
, se
livrer a la boisson, s'adonner a boire. Tot
armoede
devenir pauvre ; fig. tomber en
pauvrete. In fchuld —, fchulden maken ,
, encourir
s'endetter. Ia eene geldboete
une amende. Van den vorigen eigenaar aan
eenen anderen geraken , dechoir 4, etre
devolu, e, h. Een aan de kroon — land,
terre devolue a la couronne. —, open vallen , vervuld n3oeten worden. De ontvanger
is dood, maar hij is door zijnen zoon vervangen geworden , de plaats vervallen zijnde ,
le receveur est mort , mais it a ere remplace
par son fils, la place itant vacante. Een
— ambt, un ernploi vacant. Hij is van zijnen
post —, it est dichu de son poste. —, afgeleefd , decrepit, e. Een —, zeer wager,
gezigc , un visage (Wait. verfclujnen ,
echoir,, finis- le terms. De wisfelbrief is —,
(moet betaald worden ,) la lettre de change
est ichisd. Een regtsvervolg dat vervallen,
krachteloos, geworden is , (bij regtsg.) une
instance pet imee ou perle.
Vervallenheid, vr. decadence, f., etat ruineux , tn.
Vervalfchen , b w. (ik vervalschte , heb vervalscht ,) door bedriegelijke zamenmenging
van het een of ander in waarde verminderen , falsifier, altdrer,, sophistiquer, frelater; fig. tronquer, adulterer. Die wijn
is vervalscht , ce y in est frelate. Een vervalscht geneesmicldel, un medicament sophistique. Die munt is vervalscht , cette monnaie
est alter*. Hij heeft die plaats vervalscht ,
verminkt , rl a tronque, alters ce passage.
Eenen tekst verdraaijen, torturer le sens
d'un texte. Een handfchrift —, door er iets
bij te voegen, interpoler une phrase.
Vervalfcher, m, falsificateur, faussaire.
van handfchriften , interpolateur.
Vervalfching, vr. falsification, adulteration,
sophistication. — der munt , alteration. —,
bijvoeging , inlasfching van iets in een gefchrift , interpolation.
Tervaltijd, m. van eenen wisfelbrief, &Mance
d'une lettre de change, f.
Vervangen , b. w. (ik verving, heb vervangen,)
vervatten , begrijpen, inhouden , contenir,
omprendre, renferiner. verpozen , relayer, continuer le travail d'un autre, tenir
thew d'un autre. Vier werklieden — elkan:ler alle twee uren , losfen elkander ails twee
af, quatre ouvriers relayent toutes les deux
fieures ceux qui travaillent. De plaats van
iemand , of jets —, in deszelft plaats ko1 346
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men , die plaats vervullen, prendre la place
de q. q., remplacer. De ontvanger is dood,
en is door zijnen zoon geworden , in zijne
plaats gekomen, le receveur est moot et a
Ore remplace par son fils. Elkander aflosfen , afwisfelen , alterner, se relayer.—
—, (fcheepsw. ) den kabelring —, choquer
la tournevzre. Een takel reprendre not
palan.
Vervanger ; zie Plaatsvervanger.
Vervanging, vr. action de prendre la place de
q, q. , , remplacement , m. Ter — van, en
remplacement de.
Vervaren , b. w. (ik vervoer,, heb vervaren,)
met een vaartuig vervoeren , verplaatfen ,
transpot ter par eau. Aan het varen te koste
leggen , vaarloon betalen , payer pour son passage. Zip hebben vier en twintig gulden —,
ifs ont pays vingt quatre florins pour le passage. —, vrees, fchrik aanjagen , efrayer,
faire pear, epouvanter; onz. (met zijn) van
de eene plaats naar de andete varen alley
par eau d'un lieu a un autre. —, (in Vriesland ) verhuizen , deminager, deloger. —,
henen gaan over het algemeen , s'en alley.
lk weet niet waar hij -- is, je ne sais pas
ce qu'il est devenu. (fcheepsw.) de kleeding —, rafralchir la fourrure.
Vervaten , b. w. (ik vervaatte , hebvervaat ,)
transvaser.
Vervatten , b. w. (ik vervattede , heb vervat, )
anders vatten dan voorheen, prendre d'une
autre maniere; reprendre. hervatten ,
herhalen , entreprendre encore une fois, repeter; zie Hervatten. bevatten , begrijpen , comprendre, contenir, renfermer; zie
Bevatten.
Vervatting , yr. action de prendre d'une mitre
maniere, par un autre ends oit ; reprise, reiteration.
Vervechten , b. w. (ik vervocht , heb vervochten ,) perdre en se battant.
Vervederen , o. w. (ik vervederde , ben vervederd ,) ververen 7 changer de plumes , muer;
zie Ruijen.
Verveenen , b. w. (ik verveende , heb verveend ,) extraire ou enlever la tourbe.
ruitijd , (temps de la) mue.
Verveertijd,
Vervegen , b. w. (ik verveegde , heb verveegd ,) balayer d'un lieu vers un autre.
Vervelen , b. w. ( ik verveelde , heb verveeld, )
lastig vallen , kwellen , verdrieten , ennuyer,
fatiguer, incommoder , lasser, importuner.
Deze redenaar verveelt al zijne toehoorders ,
cet orateur ennuie tour ses auditeurs. Hij
verveelt ons door zijne Itezoeken , it nous
fatigue par ses visites. Hij heeft ons zeer
verveeld , vermoeid, met zijne Nierhalen,
nous a bien lasses avec ses contes. Gij verveelt mij , valt mij hstig , door awe veelvulclige bezoeken , vow m'importunez par
vos frequentes visites. Zich
, s'ennuyer.
Ik verveel mij hier , je m'ennt,ie ici. Doodelijk —, tuer.
Vervelend , b. n. ennuyant, e, ennuyeux, se,
lassant, e, fastidieux, se, etc.; bijw. ennuyeusement.
Verveling , vr. ennui, tn.
Vervellen , o. w. (ik vervelde , ben verveld,)
changer de peau; muer.
Vervelling, yr. changement de peau , m. nine,
f (in de geneesk.) efflorescence, intertrigue,
excoriation.
V erveren , o.
(ik verveerde , ben verveerd,)
changer de plumes, muer.
Ververing, yr. mote af. changement de plumes , 121.
Ver-
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Ververfchen, b. w. (ik ververschte, ben ver.
verscht ,) versch maken, raftalchir la sacverkwikken , rafraIcliir. Zich
niure.
, se rafraIchir. Versch voor het geheu.
gen brengen , rafratchir la memoite de q.
ch., renouveler le souvenir d'une chose. in
versch water weeken , dessaler. Haring in
versch water leggen , om er bet zout te doen
uittrekken, dessaler du hareng.
Ververfching , y r. rafraichissement , m. — innemen , prendre des rafraichissements, des
vivres , de fears , etc.
Ververwen, b. w. ververven, (ik ververwde ,
heb verwerwd ,,) imitate, (des Wrap, etc.)
repeindte, (du boil, etc.)
Verveugelen , b. w. ( ik verveugelcle , heb verveugeld ,) passer ou perdre, (son temps) a
lambiner.
Vervijlen, b. w. (ik vervijlde, heb vervijld,)
anclers vijlen , liter auttement ou de nouveau. Door vijlen verflijten , user a force
de timer.
Vervliegen, 0. w. (ik vervloog , ben vervlogen ,) van zijne plaats vliegen, s'envoler.
Schichtig wegvliegeu, (se) passer , s'envoler, s'ecouler, s'enfuir. De tijd vervliegt
fuel, le temps se passe vite, s'enfuit. ,
wegwafemen , gelijk de geestige deelen van
eenige dranken, s'evaporer, se resoudre en
vapeur, s'exhaler.
Vervlieging yr. uitdamping , evaporation.
Vervlieten , o. w. (1k vervloot, ben vervloten ,) vervloeijen , s'ecouler. Vervloeijing ,
y r. ecoulement ,m.— van den tijd , s'ecouler,
passer vise, s'enfuir.
Vervlueken , b. n. (ik vervloekte, heb vervloekt ,) met eenen vloek verdijen , renoncer svec serment, detester, jurer de neplus
vloek verwenfchen ,
faire. —, met eenen
maudire, execrer. Hij vervloekt het uur
zijner geboorte , it maudit Plieure de sa naissance. —, in den ban doen , anathematiser,
excommunier. Zich — en verzweeren , faire
des imprecations contre soi .même. Vervloekte laden , des actions imprecatoires.
Vervloeker,, m. celui qui maudit, etc.
Vervloeking , yr. verwenfching , imprecation,
malediction. Een befluit van den senaat te
Athene beval vervloekingen tegen Pifistratus en zijne afilammelingen , un decret du
senat d'ilthénes ordonna des imprecations
contre Pisistrate et ses descendants. Hij deed
vele —en tegen zijn vaderland , il donna bien
kerkelijke
des maledictions 4 sa patrie.
ban, anathime , m. excommunication.
Vervloekt, b. n. verfoeijelijk , maudit, e,
execrable, detestable, abominable. Een —
fpel , un feu maudit.
Vervloeren, b. w. (ik vervloerde , heb vervloerd ,) op nieuw vloeren , recarreler, repaver, replancheier.
Vervlogen, veil, deelw. van Vervliegen.
Vervliegen.
—
Vervloot,
— Vervechten.
—
Vervocht ,
Vervochten, b. w. (ik vervochtte , heb vervocht,) rendre humide , humecter; o. w.
met zijn) devenir humide.
Vervoederen, b. w. (ik vervoederde , heb yen
voederd ,) vervoeren, te flerk voederen,
donner trop de fourrage,c nourrir trop fort.
—, tot voeder gebruiken , consommer en
fourrage. Mtjn hooi is vervoederd, mon
fain est consomme.
Vervoegbaar, b. n. qui pent etre joint d'une
autre manihre, qui peat titre conjugue , e.
Vervoegen, b. w. (ik vervoegde , heb yen..
voegd , ) andere voegen dan voorheen , op-
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voegen. Eenen muur rejointoyer Ain mur.
Zamenvoegen, joindre ensemble auttement.
—, (in de fpraakk.) werkwoorden verbuigen , conjuger des verbes. Zich bij , tot
iernand, Haar eene andere plaats zich bege.
yen , se rendre , s'adresser ; joindre q. q. en
chemin. Ik vervoeg mtj bij , je me tends
auprès de vous. Grj moet- u tot den koning
vervoegen , wenden , it fact vows adresser
au roi.
Vervoeging , yr. van een werkwoord, conjugaison d'un verbe.
Vervoer,, Vervoeren , o. transport , m. van jets
per us, roulage, m. Deze koopwaren hebben veel gekost voor het —, ces matchandiscs ont coate beaucoup pour le roulage.
Vervoe gbaar, b. n. qui pent titre ttanspottd,
transportable.
voerman, roulier.
Veryoerder,,
Vervoeren, b. w. (ik vervoerde , ben vele.
voerd ,) eene andere voering in een kleed
zetten , redoubles, doubler de nouveau , motto e d'antre doublure a ( un habit ). Tot
voering gebruiken , employer en doublure.
— , van de eene plaats naar de andere voeren , transporter, porter, charrier ou charroyer,, voiturer. De boeken van mijnen zoon
worden te water naar K. vervoerd , les livres
de mon fits sont transportes par eau a K.
als op eene geweldige wijze uit eenen
vorigen toeftand wegrukken , wegflepen ,
entrainer, emporter, transpotter. Zij is door
hare driften vervoerd, elle est entrainee par
ses passions. Hij is van vreugde vervoerd,
ii est transports de joie. Zip broeder is van
minne vervoerd, son frere est transports
d'amour. Zich door zijne driften laten — ,
se livrer, se laisser alley a ses passions. Tot
ontucht , prostituet , seduire. Zij vervoert
zelve hare dochter tot ontucht, elle ptostitue elle-mime sa fille. Het een jong mensch
dien men vervoerd , verleid heeft, c'est un
jeune homme qu'on a seduit. —, het voeder
van beesten gebruiken, consommer en fourrage.
Vervoering, vr. action de doubler de nouveau,
f., changement de doublure, m. van de
eene plaats naar de andere , transport , ns.;
zie Uttvoering in dezen, zit].
verbittering , dechalnement, —, drift, enz.,
emportement, in. —, verleiding , seduction. —,
verrukktng , extase ; fig. — van toorn , saillie.
Vervolg, o. vervolging, al war tot voortzetting van een bedrijf, verhaal, enz. client,
continuation, suite. Hier is het — van zijnen
brief, voila la continuation de sa lettre.
deze plaats wel te veritaan , moet men het
— lezen, pour bien enlendre ce passage,
fact lire la suite.
Vervolgen , b. w. (ik vervolgde , heb vervolgd,) de voortzetting van een verbaal,
bedrijf, enz. —, continuer, poutsuivre. Vervolg, ga voort, wel te doen , continuez
bien faire. ,De redenaar vervolgde in deze
uitdrukkingen , A'orateur poursuivit en cestermes. najagen om CC vangen , persecuter, poursuivre, etre aux to outset, a 10
poursuite de q. q. , donner la chasse a q. q..
Iemand met hoon en fmaad —, zeer wredelijk plagen, kwellen, vexer, tourmcnter
talonner, persecuter. Iemand in regten —,
persecuter q. q. en justice, intenter une
action contre lui, (zeew.) de jags op een fchip
maken, appuyer la chasse.
V ervolgens , bijw. aprés , ensuite, subsequetnwent , successivement , puts.
Vervolger m. continuateur. —, die iemand
nazis, najaagt, persecuteur.
Ver.
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Vervolging, yr. voortzetting, vervolg, continuation, suite. —, najaging, geweldige
onderdrukking , poursuite, persecution. Men
telt tier —en der Christenen , van Nero tot
Diocletianus , on compte de Neron a Diodelien dix persecutions qu'on a faites aux
Chretiens. Openbare —, vindicte publique.
Vervolgingsgeest,
Vervolgzucht, y r. esprit
de persecution.
Vervolgaer,, yr. persicutrice.
Vervolgzuchtig, b. n. qui aime a persecuter.
Vervoogden, b. w, (ik vervoogde , beb vervoogd ,) onder voogdij ftellen , houden ,
donner un tutcur ; verwinnen, temmen ,
dompter.
Vervorderen , b. w. ( ik vervorderde , heb
vervorderd ,) yoortzetten , vervolgen , continuer, poursuivre. verhaasten , befpoedigen , avancer , accelerer, hater.
Vervordering, vr. continuation, poursuite,
avancement, progrês,
Vervormen , b. vs. (ik vervormde heb vervormd,) anders vormen dan te voren, transformer, reformer, inetamorphoser.
Vervorming, yr. transformation, metamorphose.
Vervouwen , b. w. (ik vervouwde, heb vervouwd,) plier autrement ou de nouveau ,
replier.
Vervouwing, yr. action de replier.
Vervrat , onv. v. t. van Vervreten.
Vervreemdbaar, b. n. alienable.
Vervreemden b. w. (ik vervreemdde , heb
vervreemd,) ontvreemden aan eenen anderen overdoen, alidner, transferor la pi oprietd de, vendre. Deze goederen kunnen
niet vervreemd worden, ces biens tae peuvent
etre aliends ; fig. verwijderen , afkeerig maken , zinneloos maken , aliener l'esprit. De
gemoederen vae elkander —, aliener l'esprit a q. q., desunir. Wij hebben ons van
hen vervreemd, nous nous sommes eloignes ,
divises de lui ; o. w. (met zijn) afkeerig
worden, zich afzonderen, s'aliener, se separer, s'eloigner s'eProucher, devenir
etranger a.
Vervreemdheid , yr. verflaanwing, refroidissewent de Pamitid, etat de ce qui est devenu
etranger a, m. indifference pour.
Vervreemding , vr. verkooping van eenig land ,
alienation de quelque terre, vente.
Vervreterr, b. w. (ik vervrat, heb vervreten,)
vretend doorbrengen , manger, depenser tout
son bien. Zieh —, manger trop, se surcharger l'estomac.
Vervreugde , (z:ch) wed. w. (ik vervreugde
mil , heb mij vervreugd , ) se rejouir.
Vervriezen , o. w. (ik vervroos , vervroor,,
ben vervrozen , vervroren ,) geler, mourir
de froid, etre geld, e.
Vervriezing, y r. action de geler, de mourir
de froid, gelee.
Vervroegen , b. vs. (ik vervroegde , heb vervroegd , ) op een vroeger plaatfen, vroeger plaatfen , anticiper, antidater,
avancer. Eenen brief —, eene valfche dagteekening op deuzelven zetten , antidater
tone lettre. Vervroegde dagteekening, antidate ,
vroeger te voorfchijn doen
komen, om de vruchten te faire venir
pluat; o. w. (met zijn) vroeger komen ,
venir plutdt. De koorts vercroegt, la fievre
vient pint*. Eene vervroegende koorts ,
(bij geneesh.) une fievre proleptique.
Vervroeging , yr. anticipation , action d'aveneer.
4ervrolijken , b. vs. (ik vervrolijkte , beb yet,
vrolijkt ) vrolijk maken , verblijden , le-
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fouir, egayer, recreer, eveiller. De wijti
vervrolijkt het hart , le yin refouit le coeur.
Zich —, vermaken , se rejouir, se divertir,
se tecreer, s'agayer, s'agaillardir. Zij vervrolijkten , vermaakten zich ten koste van zijnen varier, ils s'igayerent aux de'pens de son
pre. Doe eene wandeling out u te — faites
une promenade pour vous I ecrier. Weder op
nieuw
ragaillat dir.
Vervrolijking, yr. action de rejouir, d'egayer ,
de dive, t ir , recreation, f. divertissement, 711.
Vervroor, Vervroos; zie Vervriezen.
Vervrouwen , o. w. (ik vervrouwde , ben veryrouwd,)verwijfd worden, devenir effemine.
Vervuildheid, vr. onzuiverheid, imput ete.
Vervuilen , o. w. ( ik vervuilde , heb vervuild,)pourrir,, se goiter, se pourrir, se putrifler,, se carier. —, met veal bemorfen ,
bezoedelen , se remplir d'immondices, d'ordure, d'impuretes, etc. Eene vervutlde maag
hebben, avoir l'estomac inopsor.
Vervuiling, vr. pourriture, putrefaction, f.
etat de ce qui est convert , e, de et osse , d'inipurete , etc.
Vervullen, b. w. (ik vervulde, beb vervuld,)
volmaken, remplir,, rendte plein, e. Het
dorp is vol foldaten , le village est plein
de soldats. , nakomen, volbrengen , remplir, accomplir,, executer. Zijne beloften
nakomen, accomplir,, tenir,, sa ones,se, satisfaire a sa promesse , la remplir.
Gij hebt uwen pligt niet veryuld , volbragt,
vous n'avez pas rempli vette devoir.
Vervuller, m. celui quo remplit, exicuteur, etc.
Vervulling, yr. volbrenging, vr. accomplissement, execution, f.
Vervuliter, yr. celle qui remplit , executrice.
Vervuren , b. w. (ik vervuurde ben vervuurd, )
etre gate, e, par l'humiditi.
Verw, yr. couleur. — van notenbolflers, racinage , om floffen te yerwen , teint ,in.
zie V ed.
Verwaatbaar, b. n. qui pent etre emporte e,
par le vent.
Verwaaid, b. n. door den wind antredderd,
derange, e, par le vent. — uitzien , avoir
la figure derange, evaporee. —, door den
wind afgedreven , emporte, e, par le vent.
Verwaaijen, b. en o. (ik verwaatde, ik
verwoei, heb en ben verwaaid,) disperser,
emporter oto enlever par le vent. Het hooi is
door den wind verwaaid, le foin est disperse, emporte par le vent. Met zijn fchip ergens verwaaid liggen , 'etre mouolle quelque
part, oil Pon est a Pabri des vents.
Verwaaijing , yr. action d'emporter, d'enlever, etc.
Verwaand, b. n. zich lets later voorflaan,
waanwijs, hoogmoedig, presomptueux,euse,
vain, e, suifisant, e, orgueilleux, se, arrogant, e, outrecuidant, e, ou outrecuide,
pedantesque, vaniteux, ease. Een —e gels,
an pedant.
Verwaandelijk , b. w. arrogamment , en pedant,
prisomptueusement, pedantesquement , etc.
Verwaandheid, yr. presumption, vanite , suA
sance, outrecuidance , arrogance , infatuation,
1. pedantisme, orgueil, m.
Verwaarborgen , b. w. (ik verwaarborgde , heb
verwaarborgd 5 ) garantir,„ e
' tre garant de,
repondre pour cautionner. De verwaarborgde , le garanti.
Verwaarborging, yr. garantit , caution.
Verwaardigen , b. w. (ik verwaardigde, beb
verwaardigd, ) daigner, juger digne de, honorer. Verwaardig mij met een antwoord ,
daigneznehonoter, d'une reponse. Zich —,
-dos-
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daigner, avoir la bona. Hij heefc zich
met verwaardigd met hem te fpreken,
n'a pas daignd lui
Verwaardiging , yr. action de daigner.
Verwaarlooster, vr. femme nigligente, celle
qui 11 eglige.
Verwaarloozen , b. w. (ik vervvaarloosde, heb
verwaarloosd, verfloffen, verzuimen , nigliger,, ne pas prendre garde 4, laisser a Pabandon. Gij hebt uwen pligt verwaarloosd,
vows avez neglige votre devoir.
Verwaarloozer, In. homme negligent.
Verwaarloozing , y r. negligence, inattention,
nonchalance, inobservation , inobservance.
Verwachten 5 b. w. (ik verwachtte 5 heb verwacht ,) te gemoet zien, attendre, compter
star, esperer. Ik verwacht tijding van hues,
j'attends des nouvelles de chez moi.
Verwachtend, b. n. expectant, e.
Verwachting , vr. attente , esperance , expecta, hoop op iets , expectative.
tion. Gegronde
Verwakkeren , 0. (ik verwakkerde , hob
wakkerd ,) verlevendwen , opwakkeren , revivre, devenir this vry, fs aichir.
Verwandelbaar, b. n. qui pent etre change,
e, on deplace, e.
Verwandelen , b. w. (ik verwandelde, heb
verwandeld,) veranderen , verkeeren, changer, convertir,, transformer, metamorphoser,,
transmuer; o. w. (met zijn) van de eene
plaats naar de andere wandelen, se rendre
d'un lieu a un autre en se promenant.
Verwandeling , vr. verandering, changement,
convertissement, metamorphose, transmutation.
Verwant, m. en yr. patent, allie, parente,
alliee, De verwanten, lespai eats, la parente.
Verwant, b. n. vermaagfchapt , appatente ,
e, allie, e; fig. eenerlei afkomst hebhencie, als ; Die woorden zijn aan elkander — ,
it y a de Ptffnitó entre ces mots.
Verwantfchap , o. vermaagfchapping, alliance,
parente, f: parentage, m. consanguinite, f.
Talrijke en lastige —, fain. cousiniere,
overeeukomft van woorden, aifinite des
mots, 1:
Verwantfchapt, b. n. allie, e, qui a tie Palfinite qu du rapport. Het Italiaansch heeft
eene groote overeenkomst , is zeer verwantfchapt , met het latijn, l'italien a un
grand rapport avec le latrn.
Verward, b. n. confus, e, embrouille, e, enchevetre, e, complique , e, en desordre,
inextricable, amphigourique ; zie Verwarren.
Verwarde denkbeelden, des hides embrouillees. Verwarde gezegden , des phrases enchevétries. Een —e flijl, tin style amphigourique on amfigoutique. flee is een —e
oboe] , tout est 14 en desordre. Men kan uit
deze zaak nits wijs worden , zij is , l'affaire ne s'entend pas, elle est crop compliquee.
Verwardelipt , bijw. confusement, pile-melt,
en desordre, sans ordre.
Verwardheid, yr. confusion, f. desordre, embrouillemont, m.; fig. embarras; zie Ver.
warring.
Verwaren, b. w. (ik verwaarde, heb verwaard , ) bewares , gander, prendre garde de.
Verwarmen, b. w. (ik verwarmde, heb verwarmd,) warm maken door middel van hitte.
chauffer, dchauffer. Weiler rechauffer.
De vogels — hunne jongen met hunne vlerken , lee oiseaux ichauffent leurs petits avec
lours ailes. Door loopen heb ik mid weder
verwarmd, je me suis rechauffe a cou gar, Zich
—, se chauffer, s'echatffer.
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Verwarming, vr. action de chauffer, (in do
leerk.) calefaction.
Verwarren , b. en 0. W. (ik verwarde, heb verward, ) in de war brengen , raker brouiller,
embrouiller,, enchevetrer, mettre en desordre
ou en confusion, desajuster, embarrasAr,
dóconcerter, coufondt e, compliquer,, interver.
tir, intriguer, etc. Hij is verward, in de
war gebragt , geraakt it est mis en confusion. De wind heeft het kapfel van diejufvrunw verward, in wanorde gebragt , le vent
desajuste la coiffure de cette demoiselle.
Men moet den fchuldige en den onfchuldi,
ge niet met elkander —, den eenen voor
den anderen nemen, it ne fan: pas confondre
l'innocent avec le conpable. Uw broeder is
verward, verlegen, votre frere est bien intrigue. Dat is een zeer verward tooneelfiuk, c'est
une piece de thedtre bien intriguie; zie ook
V erlegen maken.
Verwarring, yr. wanorde, desordre, embrouillenient , derangement. , verlegenheid ,
embatras „m. confusion, perplexite , f. fig.
labyrinthe, m. billebaude , remue-ménage , m.
— op een fchip , flechte orde op een fchip ,
gavanche.
Verwafemen; zie Verdampen.
Verwasichen , b. w. (ik verwiesch , heb ver.
wasfchen ,) al wasfchende verbruiken, user
on employer a laver.
Verwasfen, 0. w. (ik verwies, ben verwasfen ,)
averegts, krom wasfen, croitre mal , de travers ; devenir bossu, e. Len —, of krom
been, une jambe tortue. Een — of krom
mensch, un homme bossu. Door wasfen verdwijnen, disparaitt e , se perdre , en croissant.
Verwaten, b. n. in den kerkelijken ban gedaan , elamnd , e, excomrnunii, e. oadeugend, goadeloos, inspie, maudit, e,
mechant, e; bijw. trotfehelijk,arrogamment,
otgueilleusement.
Verwatenheid, vr, impiete, arrogance.
Verwaterd , b. n. gdte, e, par l'eau. —,
verftufd paard, cheval fonrbu.
Verwaterdheii, vr. qualite de ce qui est gate
par l'eau. — van een paard, fourbure.
Verwateren, b. w. (ik verwaterde , heb verwaterd,) door water bederven, gdter par
l'eau. De regen verwatert het bout, la plait
gdte le bois. Ingewaterd hoist, du bois cornhuge. —, met water reinigen; ook het vaatwerk in water te weeken zetten , eer het met
eenig vocht gevuld worth, combuger. —,
ververfchen. Haring —, in ander water doers,
om er het zout te doen uittrekken, dessaler
du hareng.
Verwatering, vr. etat de ce qui est gate par
Peau, m. , action de gdter par l'eau , action
de t'essaler.
Verwlynd , 0. verfbord der fchilders, palette, f:
Verwdoos, Verfdoos, vr. boite de couleurs.
Verwedden, b. w. (ik verweddede , heb verwed, ) eene weddingfchap doen, wager,
parier, gager. 1k verwed twintig gulden,
fe pane vingt florins. 1k zou er mijn hooftt
wel om
fe gagerais ma téte a couper.
Verweeken, b. w. (1k verweekte heb verweekt ,) tremper Crop longtemps, rendre trop
mon. —, zacht, week makers , amollir.
Verweelderigen , o. W. ( ik verweelderigde,
ben verweelderigd ,) verweeldigen, weelderig worden, devenir effemine.
Verweerd, b. n. door de zou , hale, e, basane , e, du soleil.
Verweerder, m. (bij regtsg-el.) gedaagde, die
tegen den eisch in regten dingt defendeur.
befcbermer van de vrijheid, ook van
beA
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befchuldigde voor criminele regtbanken
defenseur. — van geregtelijk aangeklaagden , defenseur officieux.
Verweerfchrift , o. verdediging , bij gefchrift ,
plogie , f., ( bij het geregtsh. ) deduction , f.
Verweerfter,, yr. celle qui defend , (in regten ,)
defenderesse.
Verwees , onv. verl, t. van Verwijzen.
Verweezen , o. w. (ik verweesde , ben verweesd , ) van ouderen beroofd worden , devenir orphelin.
Verweiden , b. w. (ik verweidde , heb verweid ,)
tnettre d'un pre flans un autre ; faire changer
de pacage.
Verwekken , b. w. ( ik verwekte , heb verwekt 5 ) te weeg brengen , voortbrengen procreer, engendrer,, susciter, produire. Kinderen —, voorttelen , procreer, engendrer
des enfants. De kwade lucht verwekt ziekten , le mauvais air engendre des maladies.
De ledigheid verwekt de ondeugd, Poisivete
engendre le vice. God heeft de profeten verwekt Dieu a suscite les prophetes ; (in den
bijbel, ) Zunen broeder zaad (nakomeling,en )
susciter lignee 4 son frere. te weeg
brengen , aanfporen , veroorzaken , exciter,
animer, inciter , causer, provoquer. Dat
verwekt den dorst, brengt den dorst te weeg,
ook eenen opftand, cela excite la soif, aussi
la sedition, la t evolte. lemand tot gratnfchap ,
tot toorn —, provoquer q. q. 4 la colere.
Dat zal twist —, cela causera de la querelle.
—, in het leven terug brengen , opwekken ,
ressusciter.
Verwekker,, m. aanfloker, aanhitfer,, instigatear, auteur, m.
Verwekking , yr. aanhitfing , instigation.
suscitation. —, der kinderen,
—derpoftn,
procreation des enfants.
Verweldigen , b. w. (ik verweldigde, heb verweldigd , ) forcer, emporter d'assaut , prendre
de force; zie Overweldigen.
Verw elf , Verwelffel , o. gewelf, voeste, f.,
(fcheepsw.) voutis,
Verwerken, Verwelkeren , o. w.(ik verwelkte ,
ben verwelkt , ) verflenfen , se faner,, se fletrir, passer. De bloemen beginnen te —
les fleurs commencent a se fatter, a se fletrir.
Verwelkbaar,, b. n. qui pent se faner,, se fletrir.
Verwelkbaarheid , vr. eta: de ce qui est sujet
a la fletrissure.
Verwelking , yr. fletrissure.
Verwelkomen , b. w. ( ik verwelkomde , heb
verwelkomd ,) welkom heeten , complimenter
q. sur son arrivee, Paccueillir, lui sounatter le bien venu.
Verwelkoming, yr. action de complimenter q. q.
stir son arrivee, f., accueil , m.
Verwellusten , b. w. ( ik verwellustte , heb
verwellust ,) depenser, dissiper en plaisirs
(censuels).
Verweloos, h. n. sans couleur, deteint, e,
decolore, e.
Verweloosheid, vr. etas de ce qui est diteint,
decolore, sans couleur.
Verwelven , b. w. (ik verwelfde , heb verwelfd , ) verwulven , voater.
Verwelving , vr, action de vot2ter.
Verwen , b. w. (ik verwde , het? geverwd, )
teindre. Rood ---- teindre en rouge. In de
wol geverwd dock; du drop teint en lame.
, fchilderen , malen , peindre, peinturer;
zie Schilderen. Met galnoten engaller.
Net orleans-rood —, roucouer. Weder —,
reteindre.
Verwennen , b. w. (ik verwende , heb vet.-
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wend ,) afwennen , ontwennen, disaccouturner, deshabituer. Men moet den kinderen
, of afwennen , hoofdig te zijn ,
vroeg
faut desaccouturner les enfants de bonne heure
d'être opinia'tres ; zie Afwennen. Een verwend , bedorven kind , un enfant gate.
Verwenning , yr. ddsaccoutumance, action de
gater par trop d'indulgence.
Verwenfchen , b. w. ( ik verwenschte , heb
verwenscht ,) maudire, detester, execrer.
Het verwenschte fpel , le tnatidit feu.
Verwenfching, yr. action de maudire, malediction, imprecation , execration.
Verwer,, m. teinturier. Zijde— , teinturier
en sole. , fchilder,, peintt e; zie Scitilder.
Verweren , b. w. ( ik verweerde , heb verweerd , ) verdedigen. Zich in regten —, deoorlog , tine
fendre. Eenen verwerenden
guerre defensive. Zich , se defendre, faire
resistance. Verwerend , van gefchriften ,
apologetique. Aanvallender en verwerender
wijze te werk gaan, bijw. agir offensivement
et defensivement
Verwermg , yr. wederfland , defense, resistance.
Verwerij , yr. plaats waar men ftoffen , en z. ,
het verwen , art de
verwt , teinturerie.
verwerswinkel , attelier de
teinturier.
teinturier.
Verwerken , b. w. (ik verwerkte , heb verwerkt ,) van de plaats werken , deplacer,
mettre ailleurs. —, al werken de verbruiken,
employer ou user en travaillant. Anders
werken dan te voren , overwerken , travailler
au faire autrement, retravailler, refaire.
—, zich door werken benadeelen, se faire
vial en travaillant ou a force de travailler.
—, o. w. (met Zijn ,) door de fterke werking bedorven worden (van bier), etre gate,
e, pour avoir travaille ou fermente crop fort.
Verwerking , yr. &placement, m. action de
&placer, d'employer, de refaire, etc., fermentation; zie Verwerken.
Verwerpelijk , b. n. niet aannemelijk, wraakbaar,, rejetable, blamable, condamnable, inadmissible. Zijn voorfiel is niet — , niet te
verwerpen , sa proposition n'est pas ref etable ,
( van getuigen ,) recusable , reprochable ; als:
Die getuige is een bloedverwant van mijne
tegenpartij , hij is —, wraakbaar,, ce temein
est parent de ma partie, it est recusable.
Een — getuige, die geeu geloof verdient ,
tin temoin reprochable.
Verwerpelijkheid , yr. qualite tie ce qui est
rejetable , blamable, recusable , inadmissible;
inadmission.
Verwerpeling , in. en yr. verworpeling , (in
de godgel. ) reprouvi, reprouvee.
Verwerpen , b. w. (ik verworp , heb verworpen , ) verachtelijk wegwerpen, afkeuren,
reprouver, rejeter, rebuter, desaprouver.
De fleen dien de bouwlieden verworpen hebben (in den li`ijbel ,) la pierre que les architectes ont reprouvee; fig. verfmaden, veritooten , afkeuren , verachten , condemner,
improuver, rejeter. Hij heeft mijne aan
biedingen verworpen , it a rejeti Ines ofres.
Getuigen —, afkeuren, wraken , ( bij het
geregtsh. ) reprocher des temoins. Die lets
verwerpt , rejeteur (*).
Verwerpenswaardig, yr. digne d'être rejete,
e, refetable.
Verwerping , yr. afkeuring reprobation, rejection, disapprobation, etc. De — is der
verkiezing tegenovergefield , (iii den bijbel,)
la reprobation est opposee a la predestination.
De — van een voorftel , le rejet (*) dune
proposition.
Ver-
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Verwersgild, o. corps , m. ou communaute, f.
des teintut iers.
Verwershandwerk, o. métier, m. ou profession
de teinturier.
Verwerskuip, yr. blaauw—, brevet, m.
Verwerskunst, vr. art de teinturier.
Verwersrekening, vr. memoire de teinturier.
attelier de teinturier, m.
Verwerswinkel,
teinturerie,
Verwervelijk , b. n. verkrijgbaar, qu'on pent
obtenir, impetrable.
Verwerven, b. w. (ik verworf, heb verworyen ,) obtenir, acquirir, impetrer.
Verwerving, yr. obtention, impetration, acquisition.
Verweven , b. w. (ik verweefde , heb verweven ,) door weven verbruiken , employer,
user ou consommer a tisser. Anders weven,
tisser autrement.
Verwezen , verl. dw. van Verwijzen, veroordeeld, condamne, e, interdit, e.
Verwhout, o. verfhout, bois de teinture, m.
sapan, m.
Japansch
tijd van Verworden.
Verwierd, onv.
— Verwerven.
Verwierf, — —
— — — Verwerpen.
Verwierp,
Verwasfen.
Verwies,
—
—
Verwasfchen.
Verwiesch , — — —
Verwig; zie Gekleurd.
Verwiggelen , b. en o. w. (ik verwiggelde ,
heb verwiggeld, ) ebranler, faire chanceler,
s'ebranler.
Verwiggeling , yr. chancellement, ebranlewent, rn.
Verwaiden , b. w. (ik verwijdde , heb verwijd ,")
wijder maken, rendre plus large, elargir,
evaser, dilater, (bij wondh. ,) divariquer.
Eeue wonde —, dilater une plaie. Eene
ebraser une Porte; zie
deur van binnen
ook Vergrooten. o. W. (met Ztjn ,)
w,ijder worden, s'elargir, s'etendre, se dilater. De lucht words wijder , zet zich door
de hitte nit, Pair se dilate. Eene plant,
une plante
waarvan de takjes zich zeer
divariquee.
Verwijdend, b. n. uitzettend , dilatant, e.
Eene —e, uitzettende tang, (bij wondh.,)
tone dilatatoire. Eene —e fpier, un dilatateur.
—e kracht, dilatabilite.
Verwijderd, b. n. eloigne , e, lointain, e.
Verwijderen, b. w. (ik verwijderde, heb verwijderd ,) op eenen verderen affland plaatfen , eloigner, ecarter. Verwijder ze van
elkander, eloignez Pun de I'autre. Iemand
afbrengen , ecarter
van den regten weg
9. q. du droit chemin. Zich henen gaan,
s'eloigner, Pen alle y , s'absenter. Men wil
u eenen flechten trek fpelen, verwijder u,
maak u weg, on vent vous jouer un inauvais
tour, eloignez-vous. Zich van iemand %erwijderd houden , zich niet met hem inlaten,
se tenir a quelque distance de q. q. De liarten, de gemoederen oneenigheid aankweeken , aliener les esprits , desunir,, brouiller, divisor. —, affland van de eene plaats
tot de andere , als : Hoe veel mijlen is Delft
van Amflerdam verwijderd? combien de lieues
y a-t-il de Delft a Amsterdam? Zich vrijwillig
— s'exiler, se sequestrer. heeft zich
geheel van de wereld afgezonderd „van alien
omgang met elk een' verwijderd , it s'est sequestre de tout commerce du monde.
Verwijdering, yr. eloignement, ecartement,
—, affiand van eene dwaaliter van de zon,
(in de flerrek.) verwijderingshoek , elonetion. verdeeldheid, division, alienation
des esprits, de'sunion. f. &WM, m.
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Verwijding , yr. dlargissement, tn.
eener
wonde , (bij wondh.) dilatation. — of bogs
van eene klok, de plaats daar de klok
der begiut te worden , faussure.
Verwijfd, b. n. offemine, e.
maken ,
worden , s'effeminer. Een — man,
un homme effemine , tine femmelette; fig. —
maken, ramollir.
Vcrwijfdelijk, bijw. op eene verwijfde wijze,
efeminement, mollement.
Verwijfdheid, yr. effemination, mollesse.
Verwyl, o. uitftel , vertoef, delai, retardement, on. Zonder —, sans alai.
Verwijlen , b. n. (ik verwifide , heb verwijld,)
uitflellen, verfchuiven , diffirer, retarder,
remettre, prolonger; fig. suspendre. — , onz.
(met Zijn) vertragen , etre differe, s'arreter, ralentir, O
' tte longten2ps a venir.
Verwijzing; zie Verwijl.
Verwijt 0. berisping , reproche , m. reprimande , eprdhension , met curiale , censure , f.
fig. apostrophe , f. flij verdient geen —,
it ne merits point de s eproche.
Verwijtelijk , b. n. berispelijk, reprochable,
blamable, reprehensible.
Verwijten , b. w. (ik verweet , heb verweten,)
berispen, een begaan misdrijf voorhouden ,
reprocher, faire reprimande, reprimander,
blamer, t eprendt e, censurer; fam. cancer,
apostropher. Haj verweet hem zijnen misflag,
it lui reprocha sa faute. Men heeft hem dit
onderwerp zeer verweten, hem er over be(raft, on l'a fort reprimandi sur ce infer.
Ik zie niets aan zijn gedrag te verwijten,
te berispen, je ne vois rien a reprendre 4
sa conduite; Spr. w. De pot verwljt den ke.
tel dat hij zwart is, la pelle se moque du
fourgon; un mulet frotte Pautre.
Verwij ter, m. celui qui reproche , etc.
Verwijting, yr. reproche, tn. zie Verwijt.
Verwu ven , b. w. (ik verwijfde , heb verwijfd,)
met eenen wijvenaard bezielen , verwijfd maken , effeminer rendre eff?mine , e, amollir. —, 0. w. (met Zijn) verwijfd worden,
s'effeminer, devenir effemini , e.
Verwlizeling, m. en yr. zie Balling.
Verwuzen, b. w. (ik verwees heb verwezen ,)
van zich naar elders wijzen, aan eenen anderen wijzen, renvoyer. Den lezer — naar
hetgeen men hooger gezegd heeft, renvoyer
le lecteur a ce qu'on a dit plus haute Naar
eene andere regtbank — , renvoyer a un autre tribunal. —, door een regterlijk nordeel
verbannen, bannir, exiler, proscrire , releguer. — , vonnisfen, cloemen
condamner, prononcer sine sentence ou un arrit contre q. q. Hij werd in de kosten verwezen , it fist condamne aux frais. Iiij werd
ter doocl verwezen , it fist condamne a la most.
Verwijzing, yr. action de renvoyer, f. renvoi,
m.—, verbanning, vonnisvelling, relegation,
f. exil, arrit , m. condamnation, sentence,.
(bij regtsg.) In dit concept, in deze minuut is eene verwijzing , die niet gepara.
pheerd is , niet met den naam onderreekend is,
it y a dans cette minute un renvoi qui n'estr:
pas parafe.
Verwilderd, b. n. van land, enz. woest, onbebouwd, sauvage , inculte , en desordre,
Zijn twin is —, son jardin est en desordre.
Dat zijn —e, woeste plaatfen, ce sons des
liens sauvages , incultes ; fig. van menfchen,
, sauvage, volage, deregl e,
era.
bertin, inculte , etc. Een aanzien, un
air farouche. Verwilderde, wilde volken,
des peuples farouches. De verwilderde jeugd,
la jeunesse direglee.
Vera
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(ik verwilderde, heo vetVerwilderen, o.
wilderd,) wild, wilder worden. Hij laat
zijnen akker , onbebouwd laisse rester
son champ ineulte, le couvrir tie ronces et
d'epines. —, van boomen, pousser trop de
branches ou tie bois. Ongeregeld worden,
van menfchen, se derigler. Die jongeling
is geheel verwilderd, on a entietement adde ce jeune homme.
glige
Verwsldering, yr. verwildheid, etat sauvage ,
manque on tlefant de culture , m. defaut d'iducation , manque de discipline , m. des églement, in. De —, verdorvenheid, ongeregeldheid zijner zeden, le dereglement de
ses moeurs.
Verwilligen , b. en o. w. (ik verwilligde, heb
verwilligd ,) toeflaan , bewilli en , veroorlooven, per mettre , consentir a , accorder ,
conceder, octroyer. Men moet wel — of
bewilligen , wat men niet kan beletten, ;1
faut bien permettre ce qu'on ne pent empacher. De ouders hebben dat huwelijk verwilligd, toegeftaan , les parents ont consenti
a ce mariage.
Verwilliging, yr. inwilliging, toeftemming,
consentement , octroi , pet mission , concession.
Verwinnaar, b. n. qui pent etre vaincx, e,
pris , e; prenable.
Verwinden, b. w. (ik verwoed, heb verwonden ,) weder opwinden, redevider, gainder, divider de nouveau. V erwin dit kluwen
eens, redividez un pea cepeloton.
Verwinding, vr. action de redevider, de divider ou de guinder autrement, de nouveau.
Verwing, yr. action de teindt e , teinture ,
peinture.
Verwinnaar, m. overwinnaar, vainqucur, conquirant.
Verwinnel.ijk , b. n. prenable, qu'on pout vainere, qui pout etre pris , e.
Verwinnen , b. en o. w. ( ik verwon , heb verwonnen ,) overwinnen , vaincre , triompher
de, remporter la victoire sus; fig. surmonter, etc.; zie Overwinnen.
Verwinning , yr. overwinning, victoire, f.,
triomphe, m.
Verwintering, b. en o. w. (ik verwinterde ,
heb en ben verwinterd,) overwinteren , hzverner, _passer l'hiver.
Verwintermg, yr. overwintering, action &hiVerner. , (van fchepen ,) hivernage, m.
Verwisfelaar, m. changeur, troqueur, echangiste.
Verwisfelbaar, b. n. ruilbaar,, qui peut etre
change, e, on echange, e, echangeable,
conversible.
Verwisfelen, b. en o. w. (ik verwisfelde , heb
en ben verwisfeld,) het eene your het andere geven, verruilen, changer , echanger,
donner en echange, converter, substitver.
Schilderijen voor noeken —, changer des tableaux centre des livres. Van kleederen—,
changer d'habits. Gelijk op —, echanger
but 4 but; (bij regtsgel.) De flraf o or
eene andere veranderen (alleen), cornmner la peine. Een verwisfeld , ondergefchoven kind , un enfant substitue. Nogmaals—,
, wisfelweder veranderen, echanger.
paarden nemen, relayer (de chevaux).
Verwisfeling, yr. change, echange, trot, ,
commutation, (in de fpraakk.,) letterverwisfeling; zie verder Verandering. — van
den eenen naamval voor den anderen, (in
de fpraakk.) antiptose.
Verwitten , b. w. (ik verwittecle , heb verwit ,)
op nieuw witten, reblanchir, blanchir de
nouveau on autrement.
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Verwittigen, b. w. (ik verwittigde, heb yen
wittigd ,) berigten , bekenchnaken , doen weten , avertir, informer, prevenir, faire
savoir, faire part, donner avis ou connaissance, etc. Ik zal u — van hetgeen hij
gezegd heeft , je vous informerai , avertirai ,
donnerai avis de ce qu'il a dit. Ik kom u
berigt geven, vats bet bezoek, dat gij
morgen van hem zult hebben, je viens vous
prevenir de la visite, qui vous aurezdemain
de lui.
Verwittiging, yr. information, f., avis, rapport, avertissement,
Verwketel; zie Verfketel.
Verwoed, b. n. furieux, ease, enrage, e,
acharne, e.
Verwoedelijk,bijw. furieusement , avec acharfoment.
Verwoeden, o. w. (ik verwoedde, ben vetwoed , ) verwoed zijn , woedend worden , etre
en fureur, devenir furieux, ease, enrage , e,
Verwoedheid, vr. fureur,, fur ie , rage , f.,
acharnement,
Verwoest , b. n. mine, e, ravage, e, detruit,
e, desoli , e, devaste, e.
Verwoesten, b. w. (ik verwoestte, heb verwoest,) woest waken, vernielen , desoler,
ravager, devaster, detruire, ruiner, infester; fig. subvertir. Dit Clot of kasteel is
tot den grond verwoest, ce chateau est ruind
de fond en comble. Een land —, desoler
pays. De foldaten — onze velden, les eeldats ravagent nos campagnes. De vijanden
hebben deze provincie door hunne flrooperijen verwoest, les ennemis ont infeste cette
province par . liars courses. Te vuur en to
zwaard — , mettre 4 feu et a sang. (Door
het gebruik van iferke dranken of door den
wellust) zijne gezondheid verftompen,
se blase,.
Verwoestend, b. n. vernielend, destructeur,
trice, Een — Bier, an animal destructeur,
destructif, ive, devastateur, trice. Een —e
watervloed, un torrent devastateur.
Verwoester, ns. destructeur, devastateur, ravageur,, disolateur, de'predateur. De Grieken zip de —s van Trope geweest, lee
Grecs furent les destructeurs de Troie.
Verwoesting, yr. devastation , destruction,
desolation , ruine , depredation, eversion, f.
age' t , ravage , renversement , saccagement ,
m. De — van Salomo's tempel, la destruction du temple de Salomon. De vijanden
hebben eene groote — in die dorpen gemaakt , les ennemis ont fait an grand ravage
dans ces villages.
Verwon, onv. veil. t. van Verwinnen.
Verwonden , b. w. (ik verwondde, heb verwond ,) wonden, kwetfen, blesser.
Verwonderaar, m. admirateur, qui s'etonne.
Verwonderaariter, yr. adrniratrice, cello qui
s'etonne.
Verwonderen, b. w. (ik verwonderde, heb
verwonderd,) verbazen, etonner, surprendre, imerveiller. 1k was verwonderd over
zijne koen- of floutheid, je fits su,pris de
sa hardiesse. Dit onvoorzien toe al heeft
hem zeer verwonderd , verbaasd , cot accident
imprevu l'a fort etonne. Zich—, s'etonner,
s'emerveiller, etre surpris de q. ch., s'ebet,
hit (weinig gebr.,) trouver &range. Het
verwondert mij , dat hij het gevaar niet ziet.,
waarin hij verkeert, je reetonne qu'il ne vote
pas le danger oh it est. Wie zoude zich daarover niet niet over verwonderd, verbaascl ftaan qui ne s'en etnerveillerait? Zij
was zeer verwonderd, zich door de hares
ver-
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verlaten te zien, elle fut bier surprise de se
voir abandonnee des stens. bewonderen,
admirer.
Verwonderenswaarclig, b. n, dat te bewonderen
is, admirable, digne d'être admire, e.
Verwondering, yr. itonnement, m. surprise ,
f. ebahicsement, tn., (weinig gel r.) Dit
voorval heeft eene groote
verbazing veroorzaakt, cet accident a cause une grande
bewondering , verrukking,
surprise. —
admiration.
Verwonderingsteeken, o. ( in de fpraakk., )
point admiratif, m.
Verwonderlijk, b. n. hergeen verwonderieg
baart , itonnant, e, surprenant, mervellleux, se, admirable. Zij is van eene —e
fchoonheid, elle est d'une beaute surprenante.
Het is — het te zien, it est surprenant de
le voir. —, bijw. d'une maniere surprenante
tnerveillensement; fain. etonnemment, admirablement.
Verwornierlijkheid, vr. qualite de ce qui est
surprenant ou admirable.
Verwonding, yr. action de blesser. —, wond,
blessure.
Verwonen , b. w. (ik verwoonde , heb verwoond,) aan huishuur geven, payer pour le
layer, lounge, d'une maison.
Verwonneling, m. vaincu, tn. vaincue, f.
Verwonnen , veil. dw. van Verwinnen.
yerworden , o. w. (ik verwerd, heb verwor•
den,) bederven, se Otter, se salir.
Verwording, yr. action de se gther.
Verworf, onv. yeti. tijd van Verwerven.
Verworgen; zie Verwurgen.
Verwormen, o. w. (ik verwormde, ben verwormd, door papier- of hout-wormen verteerd worden, wortnftekig worden, se vermouler. Dit bout verwormt ligtelijk, worth
ligtelijk wormftekig, ce bois est sujet h se
vermouler. Verwormd hout, bois mouline.
Verworming, yr. wormftekigheid, vermoulure.
Verworp; zie Verwerpen.
Verworpeling, vr. zie Verwerpeling.
Verworpenheid, yr. abjection, f: etas de reprobation,-m.
Verwortelen, o. w. (ik verwortelde , ben verworteld ,) s'enraciner, prendre racine.
Verwpot, Verfpot, m. pot a couleurs.
Verwrikken, b. w. (ik verwrikte, heb verwrikt,) al wrikkende bewegen , mouvoir,
remuer. Door wrikken benadeelen, verrekken, demettt e, debolter,, distoquer,, loser,
(bij wondh.)
Verwrikking, yr. tnouvement, debottement, de.
placement ,m. dislocation ,entorse , luxation.
Verwringen , b. w. (ik verwrong, heb verwrongen,) anders wringen, detordre, tordy e de nouveau. —, door wringen benadeelen, donner une entorse.
Verwringing, yr. action de detordre, de donner une entorse, distoision, contorsion.
entorse.
—andevot,
Verwfler, Verffter, yr. teitzturiere.
f.
Verwulf, Verwelf, o.
Verwwinkel, m. boutique de droguiste, f.
Verwurgen, b. w. (ik verwurgcle, heb ver
wurgd ,) &rangier.
Verzachten, b. w. (ik verzachtte, heb verzacht ,) zachter, week doen maken, matigen, adoucir, amollir, ramollir, soulager,
Unifier, attendrir, radoucir , mitiger,, mo
elerer, modifier, temperer. De kleuren van
adoucir, degrader, les
eene fchilderij
Unicouleurs d'un tableau. De fmarten
fier les douleurs. Het leder met olie
tnitiger une
ramollir le cuir. Eene ftraf
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peine. rat verhacht her bloed, cela ten:pile le sang. o. w. (met Ziju) zachter
worden , s'adoucir, se ramollir , se radoucir,
s'apaiser, se moderer, etc. Het weer begin:
te zachter te worden, le temps commence al s'adoucir. Het onweder verzacht ,
wordt zachter, forage s'apaise. De koude
wordt zachter, vermindert, le froid se modere.
adoucissant, e, lenitif,
Verzachtend,
ive, ramollissant, e, anodin, e, emollient,
e, calmant, e,
lye, tempere, e.
(bij wondh.) Een— geneesmiddel, un rimede ramollissant, un anodin.
—e geneesmiddelen opleggen, appliquer des
emollient ,etc. —e zalf, fmeerfel, liniment, m.
Verzachting , yr. adoucissetnent, radoucissetnent , reldchement, Unitif, soulagement,
amollissement, m. mitigation , f: De — van
het weer, le radoucissement, le releichement
du temps. — van kleuren, adoucissage, tn. —
van pin, fmarte, adoucissement, soulagement do douleur, m. — van een gezegde, ( bij
redenaars ,) euphimisme,
— van koorts ,
mitigation de la fievre.
Verzadelijk , b. n. qui pent e' tre rassasiet , e.
Verzadehjkheid, vr. hat de cc qui pout titre
rassasie, e.
Verzaden, b. w. (1k verzaadde, heb verzaad,)
zat maken, den honger verzatligen,
rassasier, appaiser la fain:, assouvir, gorger, tallier, (bij de fcheik.) saturer. Hij
heeft zoo grooten eetlust , dat men hem niet
kan
a si grand appetit, qu'on ne
pent le rassasier. Een vocht bezwangeren , saturer tine liqueur. Verzadigd kalkwater, eau de chaux saturie.
Verzading, Verzadiging, vr. rassasiement,
—, filling des hongers, assouvissement dela
faun, m. Al te groote
zatheid, satiete.
(bij fcheik.) saturation. De — van een zuur,,
la saturation d'un acide.
Verzag, onv. yeti. tijd van Verzien.
Verzagen , b. w. ( ik verzaagde , heb verzaagd,)
scier entibrement scier tnal.
Verzaken , b. w. verzaakte, heb verzaakt,)
verloochenen, renier, renoncer h, abjurer,
abandonner. Zijne godsdienst afzweren ,
apostasier, abjurer, renier, sa religion.
—inhetkartfpel, neader kleurfpeln,
renoncer. Men fpeelt fchoppen , en gij fpeelt
klaver, gij verzaakt, on joue pique, et vous
jouez t:efle, von: renoncez.
Verzaker, yr. Godverzaker, renieur. — van
de godsdienst, afvallige, apostat.
Verzaking, yr. verloochentng reniement, renoncement , m. De —, verloochening
'
van
Petrus, le reniement de Pierre. De — van
de genoegens le renoncement aux plaisits.
akte waardoor
men affiand van iets doet,
'
fchriftelijke affland, renonciation par
&Ht. — van godsdienst, apostasie. — in het
kaartfpel, renonce.
overgave van eigenclom desappropriation.
Verzaklen , o. w. (ik verzakte, ben verzakt,)
doorzakking, uit zijnen Rand geraken, inzakken , s'affaitser, ashler.
Verzakking, Nederzakking, yr. afraissement,
tn. — van ,den grond onder een gebouw,
fondis , m.
Verzamelaar, m. celui qui rassemble. In orde
fchikker der bladeren van een boek , assembleur.
opraper, amoisseur. — van
een letterkundig werk , compilateur. vad
een periodiek gefchrift, redacteur. —,van
zeldzaamheden, curieux. — van fchatten,
die de opbrengst van eene flad, enz. vergadert, thefaurier, this aurisen r.
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Verzamelaarfter,, yr. cells gni rastemble, etc.
— van fchatten, thesaurtseuse.
Verzamelbaar, b. n. ce qu'on pout rassembler.
Verzamelen , b. w. (ik verzamelde, heb verzameld ,) vergaderen , assembler , rassembler,
amasser , recueillir,, ramasser. De verftrooine
foldaten zijn reeds bijeenverzameld, les sotdais disperses sons dejti rassemblis. Hij heeft
elle gedenkpenningen van de Romeinfche
keizers, die hij maar heeft kunuen vinden ,
verzameld, bijeengebragt , it a ramasse tout
ce qu'll a pa trouver de medailles des etttpereuts Romains. Hij heeft de fchoonfte
plaatfen van dezen fchrijver verzameld ,
a recueilli les plus beaux passages de cet
auteur. De ftemmen—, opnemen, recueillir
les suffrages. Stukken , getrokken nit onderfcheidene fchrijvers, bijeenverzamelen, en
,
tot een bock maken, compiler. Schatten
vergaderen , thesauriser. Zich s'assetnbier, s'attrouper,, se rassembler. Zij verzamelden zich rondom hem, ih se rassemblement
autour de lui.
Verzamelend, b. n. (in de fpraakk.) collectif,
ive. Volk , leger , menigte, zijn —e namen,
peuple, armee , multitude, sons des noms collectifs.
Verzameling , yr. vergadering , zamenkomst ,
assemblee, f., rassemblement, m. De — van
de noodige flukken , le rassemblement des
pieces necessaires. zamenloop van yolk,
contours de peuple. — van alle wetenfchappen, encyclopedic ; fig. van flecht yolk , sentine. — van geestelijken , kardinalen en
prelaten, congregation. uit verfcheidene
werken bijeenverzameld , compilation.
—vanerfchidenzaken, z.vane zelfd
foort, als lk heb eene fchoone — van
boeken , une belle collection de livres.
Eene — van fpreekwoorden , enz. , un recueil
de proverbes. — van etter zonder ontfteking,
verzwering, (bij wondh.) apostase.
Verzatnelplaats, yr. vergaderplaats , lieu d'assemblee, de rassemblement, rendez-vous, m.
— , ( in de krijgsd.) quartier d'assemblee,m.
bewaarplaats, receptacle , m. Dat is de
— van alle vuiligheden der ftad , c'est le
receptacle de toutes les immondices de la ville.
De zee is de — van alle wateren, la mer est
le receptacle de toutes les eaux. — van zeldzaamheden , muscle, tn.
Verzamen ; Izie Verzamelen.
Verzanden , o. w. (ik verzandde , ben ververzand) met zand vullen, bedekken, assabler, enabler, engorger. De haven is yerflijmt, met zand opgevuld , le port est engorge.
Verzanding, yr. assablement , ensablement, m.
Opflijking, aanwas , atterrissement, tn. allusion.
Verzat, onv. verl, t. van Verzitten.
Verzeeren ; zie Bezeeren.
Verzeeuwd, b. p. zeeziek , attaqui , e, du
mai de mer.
Verzeeuwdheid,. yr. mal de mer, m.
(ik verzeeuwde , ben verVerzeeuwen , o.
zeeuwd,)walgen , avoir le ma! de mer , avoir
envie tie vomir.
Verzegelaar, m. scelleur.
Verzegelen, b. w. (ik verzegelde, heb verzegeld ,) sceller, catheter, opposer le sceau
bevestigen , ratifier, conou le scelli.
firmer. Weder, op nieuw. recacheter.
Verzegeling, vr. action de sceller, apposition
du sceau, scelll, action de cacheter,(eenen
brief) une iettre.
Verzeggen , b. w. (ik verzeide , heb verzeid
of verzegd , door toezegging verbinden , be-
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loven , promettre, engager, donner sa parole
a 5. q. pour venir accepter tine invitation.
Zij is verzegd, heeft haar woord gegeven ,
elm est engagee. verzweren, zeggen of
zweren , dat men lets niet doen zal, dire ors
jurer de ne pas faire. 1k verzeg, zweer
met hem te fpreken, je jure lui parley ; Spr.
w. Men moet niets —, men kau niet weten
waartoc, men komen kan, it ne fact pas dies
fontaine, je ne boirai pas de ton eau.
Verzeeg, onv. verl. t. van Verzijgen.
Verzeicr, verl. dw. van Verzeggen.
Verzeilen , b. w t (ik verzeilde , heb verzeild, )
al zeilende doen verongelukken, faire dchotter
un vaisseau. Een fchip laten is ook ,
door zeilen laten winnen aan hem, die met
zijn fchip het hardite zeilt, ten gefchenke
geven , faire gagner un vaisseau a celui qui
temporte le prix el la voile. —, o. w. (met
Zijn) al zeilende van plaats vergaderen
mettre ti la voile de quelque endroit. Al zeilende in ongelegenheid geraken, ecliouer.
Het fchip verzeilde op eene droogte , le
vaisseah echoua sur un bane de sable. Wie
weet waar hij nog verzeilt, wat er nog van
hem wordt 7 qui peut dire , ce qu'il en viendra
encore? fig. Hij is reeds verzeild, it est dejtl
en danger de mourir.
Verzekeraar , m. assureur.
Verzekerbrief, m. polls van asfurantie , police
d'assurance , f. contras d'assurance.
Verzekerd, b. n. assure, e, stir, e. Hij zal
morgen komen, ik ben daarvan
viendra demain, j'en suis sur.
Verzekerdheid, yr. assurance, certitude. Vetligheid , s —, gerustheid, tranquil's' ti.
Verzekeren , b. w. (ik verzekerde, heb Yen.
zekerd ,) overtuigen, betuigen , zeker ma.
ken, assurer, protester persuader. Hi' vet,
zekert het u van gezegd, te hebben , ii vous
en assure de l'avoir dit. Zijt verzekerd, dat
hij heden avond bij u zal komen , assurezyou: qu'il viendra ce soir chez vous. Hij yet.zekert , dat hij niets van die zaak geweten
heeft , it assure, proteste, affirme, n'avoir
rien su de cette affaire. 11t wil mij daarvan
je veux m'en assurer. Verzeker, over.
tuig hem van mijne genegenheid , persuadez-le de mon affection. Hij verzekerde hem
op zijne eer,, dat hij, hem uit al zijne krach.
ten zoude dienen , lui protests sur son
honneur, qu'il le servirait de tout son pouvoir. Zich van iemands perfoon —, zich van
iets, iemand bemagtigen , s'assurer de q. q.
de q. ch. Parréter, s'en saisir, l'apprelzender. —, bevestigen , van zaken, assurer,
certifier, affirmer, affermir. tegen aan.
randen beveiligen, garantir, assurer. Zijn
huis is voor drie duizend gulden tegen
brandfchade verzekerd, vèrwaarborgd, sa
tnaison est alsuree pour la somme de trois
mille fibrins. Hij leent niets, waineer men
hem niet vooruit eene yerzekering, een on.
derpand geeft, it ne pr'ete point, qu'on ne le
nantisse, ou si on ne le nantit auparavant.
Verzekergeld, o. prime d'assurance, f.
Verzekering , yr. bevestigink , assurance ,
surete , certitude , affirmation , f. ,
hechtenis, bewaring, saisie, prison. !emend
in J--nemen , se saisir, s'assurer de q. q.
lemand in — brengen , mettre q. q. en prison. — flellen, assurer , cautionner, 'etre
caution de. — , onderpand, nantissement,
Verzekerkantoor,, o. asfurantie-kantoor,, bureau
d'assurance, m.
Verzekeringskontrakt,(fchriftelijk) police d'assurance.
Ver-
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Verzelfflandigen , b. w. (in de godgel.) transden koning zetten , en den koning naast het
substantier.
kasteel aan de andere zijde
roquer.
Verzelfflandiging, yr. transsubstantation.
Verzetting, yr. verplaatfing, action de diplaVerzellen, b. w. (ik verzelde , heb verzeld,)
cer,deplacement,m., transplantation, transvergezellen , iemand gezelfchap houden , met
lation, f.; action de chasser autrement. —,
hem gaan , bij hem zijn, accompagner, tenir
( van edelgefteenten ,) verfchikking yen.
compagnie. — , uageleiden , begeleiden ,
plaatfing van letters, transposition. —, verreconduire.
panding van zijn goed, engagement de ses
Verzeller, tn. geleider, accompagneur,, conbattles, de ses nippes.
ducteur.
Verzieden , o. w. ( ik verzood , ben verzoden ,)
Verzelling , yr. accompagnement,
ebouillir, diminuer en bouillant ; zie VerVerzenden , b. w. (ik verzond, heb verzonkoken Verkoking.
den , ) aan andereu toezenden , afzeuden , Verzien, b. w. (1k verzag, heb verzien,)
envoyer, &picker, expidier. Ik heb het
onachtzaam verwaarloozen , negliger, manquer a. Gij hebt uw fpel — , vows avez
bock aan uwen broeder verzonden, j'ai envoye le livre a votre frhre. De koopwaren
nggligi votre jeu. can het zien of beakin reeds verzouden, afgezonden, les mar.
zigtigen wan lets ten koste leggen, dlpenser
chandises sont déjà expediees.
ou employer , pour avoir la vue de q. ch. Ik
Verzender,, m. celui qui envoye, qui expedie. —
verzie er drie gulden onder,, indien gij het
van koopwaren, expediteur,, expeedittonnaire.
doet, je *gage, pane, trois florins, je vans
Verzending, yr. afzending, envoi, tn. expedidonnerai trois florins, si vous le faites. Zich
tion. Koopwaren , die verzonden worden,
—, ander: zien dan men moest , miskijken,
(bij koopl.) marchandises d'expedition.
se meprendre, se tromper, no pas been
Verzeneu, yr. enkel in het meervoud, hielen,
voir.
talons , tn. pl.
Verziening, yr. negligence, f:, &Taut katVerzengd, b. n. De —e luchtflreek, la zone
tention, m., meprtse,erreur, f.
torrid*. Bewoners van die luchtfireek, am• Verzierder,, m. verzinner,, verdichter , invenphisciens.
tour , forgeur.
Verzengen , b. w. (ik Verzengde, heb ver- Verzieren , b. w. (ik verzierde heb verzierd ,)
zengd, ) bailer legirement , griller , roussir.
verzinnen , verdichten, inventer,Jorger. De
De groote zonnehitte heeft de bladeren verganfche gefchiedenis was verzierd toute
zengd , la grande ardeur du soled a grill
l'histoire etait inventee.
les feuilles. verflenfen (bij bouwl.) van Verziering , yr. action d'inventer, de forger.
veldvruchten, die , door den rijp of vorst Verzierfel, o. invention, fiction, fable , f.
geraakt zijnde , door de zon verzengd of Verzieriter,, vr. cello qui tnvente ou forge.
verflenst worden-, brouir.
Verzigt.top , tn. aan eel; gefchut, f ronteau
Verzenging, yr. 'action de griller, de roussir,
de mare.
de broiler lighrement, brouissure.
Verzijgen, b. en o. w. (1k verzoog, heb en
Verzenmaker, m. verzengek , die zucht tot
ben verzogen ,) ergent door doen lekken,
verzen heeft, rijmelaar, flechte verzenmafiltrer, faire passer ou couler au travers de.
ker,, rimeur, rsmailkur,, versificateur,ver— , o. w. (met Zijn ,) ergens door lekken
sifi'cailleur (*), metromane; die voor de
se filtrer, passer ou couler au travers de.
vuist , extempore, verzen maakt , improviste. Verzdging , yr. filtration.
Men ziet genoeg
maar weinig dichters , Verzijgvat, o. tamis, tn. ,.passoire f.
on volt assez de verstficateurs, mais on ne Verzinen , o. w. (ik verztipte , ben verzijpt ,)
al zijpende verdwijnen, s'absorber.
volt guire de pohtes.
Verzet , o. tijclverdrijf, uitfpanning, amuse- Verzilveraar, m. argenteur.
ment, divertissement s passe . temps,tn. recre- Verzilveren , b. w. (ik verzilverde, heb vet,
ation, f: —, rust , verpoozin , repos ,, rezilverd ,) argenter. Verzilverde pillen, de:
pilules argentin.
kicks , on. , pause, f. pand, gage, m.
(ik
verzettede
,
heb
verzet
,
)
Verzetten , b. w.
Verzilvering, yr. argenture.
verplaatfen , &placer, transposer, transpor- Verzinken, o. w. (ik verzonk, ben verzonter. Verzet, verfchuif niets, ne deplacez
ken , ) naar den grand zinken, weg zinken
rien. De woorden —, transposer les mots.
couler 4 fond, aller â fond, s'enroncer, etre
englouti, e, submerge, e, s'abimer ou s'aBoomen — transplanter., deplanter des arbres. Geenen voermet van zijne plaats
bymer; fig. , In gedachten verzonken, vergaan, onbeweeglijk feaan, ne pas bouger ;
diept zijn , etre absorb*, e. In zijne fmart
verzonken, ablme, e, dans sa douleur.
fig. Ik zou er geeneu voet om
je ne
m'en soucie guhre. Den dam — , ( in het Verzinnelijken, b. w. (ik verzinnelijkte, heb
verzinnelijkt 9 ) zinnelijk maken , rendre' sendamfpel,) &darner. Oude palen oude
sible, palpable, figurer, reprisenter.
bepalingen wegnemen , abolir les loss. Hij
is niet to — te verbidden, it est inexora- Verzinnelijking , vs. action de rendre sensible, etc.
bk, inflexible, opinidtre. Zijne droefheid
. —, verpan- Verzinnen , b. w. (1k verzon , heb verzonnen,)
— , vergeten, oubliersa tristesse
den , te panel zetten , engager, mettle en gage,
uitdenken , inventer,, controuver,, forcer. Gij
zijt een leugenaar, gij hebt dat verzonnen,
hypothequer.'Hij heeft min horologie verzet,il
a engage sa montre, verwedden, gager,
vans ites un menteur,, vans avez inVente
cela, Hij heeft deze onwaarheid verzonnen,
parlor. Eenen (teen —, enchasser; fig. —,
ontftellen, itonner, surprendre, consterner.
it a controuve care menterie. Eene logen
—, forger un mensonge. Hij verzint , voegt
Hij flaat , est'itonne, surpris. Zich—,
vermaken, mtfpannen, s'amuser, se diverer war bij , tl commente un pen. — , zich
tir, se reldcher. Zich tegen iets —, weervergulen, se tromper, se tneprendre.
fland bieden, in hand van tegenweer zetten,
Een middel , op een middel denken, zijn
Hij
s'opposer el, resister a, faire opposition a.
vernufr fcherpen , s'ingenier. Verzin een
middel om uit deze vertegenheid te komen ,
heeft zich altoos tegen onze oogmerken
ing.eniez-vous pour sortir de cot embarras.
verzet, it s'est toujours oppose 4 nos desseins.
—, (in het fchaakfpel,) het kasteel naast Verzinner,, m. tnventeur, forgeur. Het is een
Mmm
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— van nieuwstijdingen , c'est un forgeur de Verzoenbaar Verzoenlijk , b, n. rdconciliable,
nouvelles.
conciliant, e, propitiatoire.
Verzinning, yr. uitdenking , uitvinding , inven- Verzoendag 9 -m. four de propitiation.
tion, fiction.
Verzoendekfel, o. het dekfel der verbondskist
Verzinfel, o. verclichtfel, fiction, invention, f.
in den tabernakel van Mozes, couvercle de
Hij heeft mij zulks gezegd , doch het is flechts
Parche de Palliance , propitiatoire.
een
verdichtfel, it m'a dit
chose, Verzoenen, b. w. en o. (ik verzoende, heb
tnais ce n'est qu'une fiction.
en benverzoend ,) bevredigen , appaiser,
Verzinfler, vr. Inventrice, celle qui invente,
reconcilier, pacifier; raccommoder; fam. raforge.
patrier. Hid werkt om ze te
traVerzitten , b. en o. w. ( ik verzat , heb en ben
vaille a les reconcilier. Daar heerschte eene
verzeten ,) voor het zitcen betalen , payer
onverfchilligheid tuifchen hen, men heeft hen
pour une place, on pour titre assis, e. 1-14
weder verzoend , hereenigd , it y avait de
verzit in de kerk zes gulden jaarlijks, voor
la froideur entr'eux, on les a raccommodes.
pale
six
florins
par
an
pour
Zich —, se reconcilier, se reunir, se raceene plaats , it
consmoder; fam. se rapatrier. De man en de
sine place a Peglise. —, door zitten verlievrouw hebben zich verzoend , le marl et la
zen , of laten voorbijgaan, perdre (le temps
femme se sont reconcilies, raccommodes. /hi
a demeurer assis, laisser passer (le temps)
heeft zich met zijnen broeder verzoend ,
etant assis , e, perdre en restant assis , e.
s'est reconcilie, avec SOT frire.
—, door zitten benadeelen , se nuire a forboeten
ce d'itre assis , e. —,van plaats veranderen ,
voor, expier. Eene zoo groote misdaad kan
changer de place , se mettre a une autre place.
niet, clan door zijnen dood, verzoend , geboet
Verzocht, onv. veil. t. van Verzoeken.
worden, un si grand crime ne pout titre
Verzoden, veil. deelw. van Verzieden.
expie que par sa mart. Spr. w. Men moet
tegen eenen verzoendenvijand op zijne hoede
Verzoek , o. demande, priire, requite, sollicitation, supplication. Men flaat uw verzoek
wezen , it ne faut pas se for d un ennemi
on consent a votre demande. Men heeft
reconcilie.
toe
,
zijn —, verzoekfchrifc afgeflagen , on a refuse Verzoenend , b. n. expiatoire , propitiatoire
aanzoek , dat hi)
sa requite. Het is op mijn
piaculaire.
u doze fom heeft geleend, c'est a ma tolls- Verzoener, m. riconciliateur,, pad,ficateur.
citation qu'il vous a phi cette somme. Een Verzoening, yr. reconciliation, propitiation,
fmeeking doen, faire une supplication,
expiation , pacification, f. raccommodement ,
om in het
(bij. regtsgel.) requisition, f.
m.; fam. rapprochement, rapatriage ou rabent eener erfenis te worden gefteld of ge- ' patriement, m.
handhaafd, petitoire ou action petitoire.
Verzoeningswerk, o. oeuvre propitiatoire, f.
begeerte om rn een klooster te worden aan- Verzoenlljk , b. n. zie Verzoenbaar.
genomen , postulation. — om ontflag van de Verzoenlijkheid, vr. humour reconciliable.
leenregten van een fink lands, dat men van Verzoenfter, yr. reconciliatrice.
eenen daarmede beleende koopen wilde ,
Verzoeten , bow. (ik verzoette , heb verzoet,)
pri, m.
zoet maken , adoucir, rendre plus doux ,ce,
Verzoeken , b. w. ( ik verzocht, heb verzocht,)
(bij fcheik.) dulcifier, edukoret. Verzoete
vriendelijk bidden , demander, prier, requekwik , mercure dulcifie ; fig. verzachten,
rir, solliciter, postuler. Ootmoediglijk
adoucir, aleger , soulager; fpreekw. Geld
fmeeken , supplier. Ik verzoek u om ewe
verzoet den arbeid, neemt bet onaangename
hulp , je vous demande votre secours. 1k zal
daarvan weg, Pargent adoucit la point.
je ne le prierai plus Ver'ioetend, b. n. dulcificatif, ive.
hem om niets meer
de den. Wie heeft u daarom verzocht? qui Verzoeking, vr. adoucissement, m., (in de
fcheik.) edukoration , dulcifiation ; fig. adouyeas en a requis? ' Ik wil u om eene gunst
-, je veux vous requerir d'une grace. Om
cissement, soulagement, m.
de aanneming in een klooster fierk
POP Verzolen , b. w. (tk verzoolde , heb verzoold , )
tuler pour itre revue dans une maison religiressemeler.
lappen, carreler. Zijne
solliBuse. Om de loslating van iemand
fchoenen zijn verzoold, ses souliers son:re:semeles. Laarzen
nieuwe voorfchoenen
doer Pelargissement de q. Iemand ter maaltijd —, noodigen, inviter, convier, semenaan laarzen zetten , remonter des hotter.
beproeven, op de Verzoling, yr. action de ressemeler, carrelure.
dre q. q. a un repar,
proef fiellen, verleiden, ten kwade aanzoe, Verzon, onv. veil. tijd van Verzinnen.
ken , eprouver, mettre 4 Pepreuve, tenter, Verzond, — — — — Verzenden.
assayer: Gij zult den Heer uwen God niet Verzood, — — — Verzieden.
tune tentera: pas le Seigneur ton Dieu. Verzoolfter, yr. cell* qui ressemele. — van
De duivel verzoekt de- menichen, le diable
koufen, ravaudeuse.
Verzoek, proof eensdien VeriOnen , b. w. (ik verzoonde, heb vertents ks
wijn, essayez un peu se vin.
zoond ,) als zoon aannemen, adopter, prendre pour fils.
Verzoeker, m. vrager, fmeeker, demandeur,
suppliant, requerant, petitionnaire, poste- Verzoomen, b. w. (ik verzoomde, hob ververleider, aanvechter, tentateur.
zoomd,) ounler autrement , de nouveau.
sant.
Verzoeking, vr. demands, sollicitation; zie Verzoop , onv. vent. tijd van Verzuipen.
Verzoek. — aanvechting , verleiding ten Verzorgen, b. w. (ik verzorgde, heb verkwade , tentation. Leid ons niet in —, ne
zorgd ,) door zorg befchikken, door zorg
nous induis point en tentation.
van het noodige voorzien, pourvoir , munir
Verzoekmeester, m. maitre des requites.
q. q.,
du necessaire, pourvoir aux bosoms
Versoekfchrift , o. fmeekfchrift , requite, pinourrir, itablir,entretenir. Hi, heeft al zijne
tition, supplique, placet m. Een — overkinderen goed verzorgd, il a been pourvu tout
geven,
presenter une petition , une supplique.
ses enfants. Wanneer de menfchen daarvoor.
Op een — antwoorden, repondre une reniet zorgen , zal God daarvoor zorgen , si
quite. Een — maken, petitionner.
om
les hommes n'y pourvoient, Dieuypourvoira.
lets te vernietigen , rescindant , tn.
— van levensmiddelen , in eene itad , in eon
Verzoekfler, Arr. suppliante, postulante.
leger, voorzien,
Doze vader heeft

zijne

VER
zijne kinderen goed verzorgd2 uitgehuwelijkt,
ce pore a bien etabli ses enfants. Iemand van
jets —, Lets verfchaffen, journir, procurer
q. ch. 4 q. I. Hij heeft hem dat ambt ver•
zorgd, it las a procure cot Hij is
goed verzorgd, vqorzien , van geld en linnen goed, it est bien fourni d'argent et de
linge. Het vuur —, dat het geenen brand
verwekke , avoir soin du feu. Deuren en
venflers, enz. —, dat zij wel gefloten worden , bien firmer les porter et les, fenitres.
Verzorger, m. pourvoyeur,, fournisseur. —,in
een klooster, procureur. — leverancier van
levensmiddelen, avitailleur.
Verzorgersambt, o. in een klooster,, procure , f.
Verzorging, yr. befchikkfng, action de pour•
voir, provision, fourniture, f.etablissement,
vs. —, van levensmiddelen, avitaillement, m.
Verzorgfter, yr. cello qui procure, etc.
Verzot , b. n. assotd, e, rassotd, e; zie Verzotten,
iierzotheid, yr. vooringenomenheid, infatuation, tendresse extrinse,prevention ridicule en faveur de q. q. ou do q. ch. manic,
f. attachement, rn.
Verzotten , 0. w. (ik verzottede , ben verzot,)
met eene zotte geneigdheid ergens op verflingeren , vooringenomen zijn , s'affoler,
rafoler de, etre assote, e. , infatue , e, on
cop, e, entire, e, eprss, e. Wie heeft
u Op dit meisje doen verzot zijn I qui vow
a infatui de cette fille? Hij is op het fpel
verzot, it est entiti du jeu, it s'acharne
air jeu. Hij is verzot , verliefd op dit meisje,
it est epris de cette fille.
Verzouten, b. w. (ik verzoutte, heb verzouten ,) door zout bederven , saler trop; Spr.
w. Veel koks — den brij, (mangel aan eenheld in beftnur van zaken , is vaak hoogstnadeelig,) les avis trop partages font souvent
manquer le plan le mieux concerti.
Verzuchten , o. (ik verzuchtte, heb verzucht ,) uit het diepfle van de borst zuchten, soupirey , (profondement) gimir.
Verzuchting, vr.gdmissement, soupir, m.; zie
Zuchten.
Verzuim , o. verzuimenis , verzuiming, yr. nalatigheid nalating, negligence, omission.
Door, bij — 9 par negligence. Een misflag
uit — , une faute d'omsssion. , verlies van
tijd, perte de temps. — van het regt, (bij
regtsgel.) pdremptson.
Verzuimen , b. w. (ik verzuimde, heb very,
zuimd,) nalaten , hetgeen had moeten worden gedaan , negliger, omettre. Gij verzuimt
uwen pligt, vous negligez votre devoir. Hij
verzuimt niets wat hem tot zijn oogmerk
kan brengen, it n'omet rien de ce qui peat
le conduire 4 son but. — verwaarloozen ,
vegliger. Hij verzuimt, verwaarloost zijne
gezondheid, sl neglige sa sante. Ongedaan
laten, ongebruikt laten voorbijgarn , manquer, laisser echapper, perdre. Gij hebt
veel verzuimd verlet , vous avez perdu
beaucoup.
Verzuipen , b. w. (ik verzoop , heb verzopen,)
door zuipen verteren , aan drank to koste
leggen , boire, depenser a boire , noyer. Zich
—, se noyer, se perdre .par la boisson. Hij
verzaipt zich in den win, it se noye dans
le yin; zie Zuipen.
Verzuiper, m. dronkaard, ivrogne, buveur,
biberon.
Verzuren , b. w. (ik verzuurde 9 heb verzuurd,))
zuur maken aigrir, rendre plus aigre ,
oxider ou oxyder, (bij geneesh.) aciduler.
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Verzuurcle ligehamen, des corps oxydds. Dat
verzuurd kan worden, (bij fcheik.)oxidable.
Spreekw. Wat in het vat is, verzuurt niet,
cc qu'on garde bien, ne peat se gdter.
o. w. (met Zijn,) zuur worden, s'aigrir,
rendre plus aigre.
Verzuring, yr. (bij fcheik.) oxydation, oxygdnation.
Verzwageren, b w. (ik verzwagerde , heb
verzwagerd,1 allier par un mariage. Zich
— vermaagfchappen, s'allier par un mariage, s'app.arenter.
Verzwagenng, yr: alliance par mariage.
Verzwakken, b. w. (ik vetzwakte, heb verzwakt ,) afraiblir, rendre faible, debiliter,
debiffer,, enerver, extdnuer, attenuer, blaser;amollir. Dat verzwakt het gezigt
cola dailite la vue. Zijne losbandigheden
hebben hem verzwakt , ontzenuwd 9 ses deo. w. (met Zijn ,)
bauches Pont enerve.
s'aziblir, defaillir,, s'user,, se blaser. Door
brandewijn zuipen heeft hij zijne gezondheid
verzwakt, bedorven , it s est blase a force
de boire de l'eau de vie,..
Vernvakking, vr. ajfaiblsssement, m., bierIllation debilitation, extenuation, attenuation , langueur , diminution de force; atonie ,
abarticulation. — en verdonkering des gezigts , amblyopie.
Verzwaren , b. w. (ik verzwaarde, heb verzwaard,) zwaarder maken, appesantir,, rendre plus pesant ou lourd; fig. aggraver. Dat
verzwaart uwe fchuld, CWa aggrave votre
faute. o. w. ( met Zijn , ) zwaarder
worden , s'a.ppesantir, devenir plus pesant;
fig. s'aggraver.
Verzwarend, b. n. aggravans, e. Eene —e
omflandigheid, une occasion aggravante. gene
—e kerkftraf, kerkban , un aggrave.
Vtrzwaring, yr. appesantissement, aggro'sment, tn.
Verzweeg , onv. veil. tijd van Verzwijgeu.
Verzweeten, b. w. (ik verzweette ,.heb verzweet,) zweetende verdrijven, faire passer
par le transpiration. Zich
zijne krachten
, devenir faible a force de suer.
Verzwelgen., b. ws (ik verzwolg, heb yen
zwolgen,) inflokken, engloutir, avaler,,
absorber; zie Inzwelgen, Inflokken. —,
doorbrengen, dissiper en debauches.
Verz'welger. m. celui qui engloutit, avaleur,
doorbrenger, prodigue, dissiglouton.
pateur.
Verzwelging , yr. action d'avaler.
opflorping , absorption, dissipation.
Verzwelgfter, yr. celle qui avale, avaleuse,
dissipatrice.
Verzwendelen, b. w. (ik verzwendelde , heb
verzwendeld, ) verkwisten, doorbrengen ,
dissiper.
Verzweren, b. w. (ik verzwoer, heb verzworen,) al zwerende verzeggen, verdijen, abjurer ,t renoncer q. ch. par serment. Zich
zich al zwerende verbinden, s'o4liger,
?engager par serment. veretteren, s'ulcerer.
Verzwering, yr. abjuration, f. serment de ne
pas faire, in. verettering van eene wonde, suppuration, ulceration. — der oorklieren, (bij geneesk.)parotide, f. oreillons, m. pl.
Verzwieren ; zie Verkwisten.
Verzwijgen , b. w. (ik verzweeg, heb verzwegen ,) niet uiten, door ftilzwijgen verhelen , taire, tacker, celer, passer sous
silence. Hij heeft zijnen naam verzwegen,
it a cache son nom. Die jongen kan niets
ce garcon ne peat rien cdler.
Ver
ltil mmni;
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Verzwijger, m. celui qui passe sous silence ,
qui ale, cache.
Verzwijging, yr. cilation, action de passer
(bij regtsgel.) voorbedachte
sous silence.
.achterhouding, reticence. terughouding,
vitiating van eenig woord of woorden„ (in
de fpraakk.) als: si je von: ..... mass, aposiopese.
Verzwikken, b. w. (ik verzwikte heb vex,
zwikt,) al zwikkende uit het lid brengen,
debater, disloquer, dimettre. Zich
disloquer, se diboiter,, se Bonner une entorse ;
zie Verfluiken.
Verzwikking, vs. entorre, ditorse, dislocation.
Verzwinden, o. w. (ik verzwond, ben verzwonden ,) disparaitre; zie Verdwijnen.
Verzwoer, onv. verl. tijd van Verzweren.
Verzwolg, — — — Verzwelgen.
— — Verzweren.
Verzworen,
soir.
dienst in
Vesper, m. avond,
de R. K. kerk ten drie ere; ook avondzang,
NB,*
zuster
is
mar
de —
vipres, f pl.
gegaan, ma soeur est allie aux vipres.
Vesperboek, m. (bij de R. K.) vesperal.
Vesperbrood, o. gor2ter, tn.
Vest, vr. eene vaste muur of wal, van eene
bolwerk, botilevard,
Itad, rem art, m.
— , kleedingfluk, vestje , vest. , f.
Vestaa1sch, b. n. —e maagd, (in de ouae Rom.
gefch.) priesteresfe der godin Vesta, bewaarfler van het heilige vuur, dat op het
altaar der godin altijd brandend moest gehouden worden, une vestale.
Vesten, b. w. (ik vestte, heb gevest,) fortifier, entourer de remparts, de murailles;
zie Vestigen.
Vestje, o. zonder monwen, kamizool; ook
van Band' op het bloote lijf, veste, f.,
gilet, tn.
Vestigen, b. w. (ik vestigde, heb gevestigd,)
grondvesten , fonder, itablir. —, aanftellen
constituer. De oogen ergens op —, vastftellen, fixer les yeux sur q. ch. attacher.
Zijne blikken op iets—, attacher siss regards
sur q. ch. Zijne hoop op God —, vesten,
*stoker en Diem. Hij heeft het oog ,op dat
meisje gevestigd, it est devenu amoureux*de
cette file.
Vestiging, yr. action de fixer. —, flichting ,
oprigting, itablissement, no.
Vesting , yr. eene plaats die van vesten omringd, en daardoor verflerkt is, forteresse,
place forte, f., un fort.
Vestingbouw, m. fortification.
Vestingbouwer,m. vestingbouwkundige, inginicer militaire.
Vestingbouwkunde, vs. art de fortifier, tn.,
genie, architecture militaire, herco-tectonique.
Vestingbouwkundig, b. n. verse dans le genie,
dans l'architecture militaire.
Vet , o. fmeer, graisse, f. 1VIenfchenvet ,
graisse , axonge humaine, f; zie ook Smeer.
Het — der beesten, la graisse des animaux;
fam. Uw broeder zal nog in zijn — fmoren votre frere tnourra de gras-fondu. Het
vette der aarde genieten , vivre dans l'abondance; Spr. w. Het — is van den ketel, (het
meeste voordeel der zaak is reeds weg,) on
a emporte touti la graisse de Paffaire. Het
bedruipt zich met zijn eigen vet, (het le-,
vert alles op wat daarbij noodig is,) cola
s'entretient de soi-méme , on de ses propres
moyens.
Vet, b, n. gras, se. Dik en vet, poezelig,
mollig, dodu, e. Een varken, en cochon
gras. Eene vette koe une i-ache grasse. De
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Os is dik en , le boeufestgros et gras. Vette
aarde , terre grasse. vleesch , de la viands
grasse.— maken, (mesten) engraisser; Spr.
w. Het oog des meesters maakt het paard
l'oeil du maitre engraisse le cheval.
worden, devenir gras, s'engraisser. Weder
worden, maken, het paard worth weder
, le cheval commence aserengrqisser. De
gort heeft hem weder
gemaakt, le gruau
rengraisse. Een mollig, poezelig,
vleefchig kind, an enfant potele et. grassoui Ilet ; Sp. w. De os is er —, (bet is er vet op
fchotel,) tout y est en abondance. Een wei' nig vents, grasset, te; zie Vetachtig. —,
(in 4e geneesk.) adipeux, se, onctueux, se,
0°k—hour, du boss onctueux.
voordeel
opleverende, lucratif, E ive. Een voordeelig ambt, un emplol
lucra
tif
Het vette der aarde genieten, (in den babel) die
overvloed van alles hebben, vivre dans l'abondance. Een penfeel, (bij fchilders)
dat re veel verw van zich geeft, an pinceau qui point trop gras, .qui donne trop de
couleur. Vette letters, (bij boekdr.) 'cures,
bien nourries, caracteres bien nourris; zie
ook Smerig.
Vetachtig, b. n. fmeerachtig, graisseux, se,
grasset, te, grassouillet, te, Wad ,e , adipeux , se.
Vetader, yr. veine adipeuse.
Vetbreuk , vr. breek van het balzalcje (bij
wondh.) liparocele, f. lipeme , tn.
Vetbuis , yr. conduit adipeux,
Vetdarm,
gras double, m.
Veter, m. nestel , lacet, m. liasse , f. — met dubbel betlag, met twee malien, crevet.
Veteren, b. n. (ik veterde, heb geveterd,)
nestelen, toerijgen, lacer, aiguilleter.
Veterbeflag, o. nestelbeflag, afferon, ferret
d'aiguillette,
Vetergat, o. oeillet,
Vetermaker of -klopper, m.,aiguilletier.
Vetgans, yr. pihgouin ou pingain, m.
Vetgezwel , o. sóbatsitne,
Vetheid, yr. graisse, onctuosite. Al te groote
—, °Mite.
Vethorentje der fchoenmakers o. likbeen ,
astic, tn.
Vetje, o. verkleinwoord van Vet; fig. Voordeeltje ; als Hij zal er een — van halen
en tirera de bonnes nippes.
Vetketel, m. chaudiere a fi,ndre la graisse ,f.
Vetklier, yr. fmeerklier, glands sebacie.
Vetleder, 0. cuir gras, tn.
Vetmaag, yr. derde maag der herkaanwende
dieren, caillette , f. abomasum ou abomasus , tn.

Vetmaking t yr. mesting, engraissement, m.
empsjirerse.
Vetnavelbreuk, yr. hernie ombilicale , omphaloale, exemphole,

Vetpot , m. pot a graisse.
Vetrok, m. vleezig vlies, membrane adipeuse.
sou grasseuse , pannicule, tunique adipeuse, f.
V.etfalade; zie Veldfalade.
Vetfiaart, m. queue grosse et grasse des mou-

tons d'..elfrique, f.
Vetten, b. w. (ik vettede, heb gevet,) vet
maken, graisser, engraisser.
Vettewarier, m. winkelier in vettc waken, komenijsman, spicier qui, vend de Phuile, des
chandelles, etc..graissier.
Vettig , b. n. fmerig , graisseux,se,onctuestx,

se, un pea gras, grasse.
Vettisheid; zie Vetheid.
Vetvin , yr. nageoire adipeuse.
Vet-
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Vetvlak, yr. :ache de graisse. —ken uitmaken ,
repos (aprbs de travail), tn. cessation do
digraisser.
traVail, f:
maken, clavier.
Vetvties; zie Vetrok.
Vierbeenig, b. n. qui a quatre pieds, a quatre
Vetweide, yr. pacage , tn.
?Ws.
Vetweiden, b. w. (ik vetweidde, heb vetge- Vrerblad, o. (eene plant,) quadrifolium, m.
weid,) engraisser.
Vierbladerig, b. n. (in de kruidk.) quadriphyVetweider, m. marchand de boeufs gras , de
le , tetraphyle. —e bloemkelk, calice tevaches grasses , nourrisseur.
traphyle.
Vetweiderij, yr. engraissement , nourrissage,
Vierbladig, b. n. h quatre feuilles. Met vier
Vetwinkel, nn boutique de graissier, de charbloernbladen, tetrapitalie. Met vier blaad.
cutler , f.
jes , tetraphyle, adj.
Vetzak ; zie Dikbuik.
Vierbloemig, b. n. quadrilobi , e.
Vetzuur, o. (bij de fcheik.) acids sebacique, Vierde, b. n. quatrame, quatre. Hendrik de
tn. —tout, abate, m.
—, Henri quatre. Het — deel , la quaVeulen , o. van een paard, poulain, m. — van
trieme ivrtie. Het — van eenen cirkel, le
eenen ezel, anon, bourriquet, tn. Van een
quart de cercle. — penning , quart denier.
kameel, petit du cliameau.
Hij is de — van zijne klasfe, a est le quaVezel , yr. dun en harig deeItje , dat zich van
trame de sa classe. Zij is in de — klasfe,
eenen draad enz. affcheidt, de dunne harige
elle est en,quatrieme. Hij woont op de —
worteltjes der plantjes, filament, tn. fibre.
verdieping, il loge au quatrieme ("triage).
— aan de wortels, chevelu, (bij tuinl.)
Wij hebben den vierden 'van de maand , nous
Vezelachtig, b. n. filamenteux , se, fibreux ,
tomme, au quatrieme du mois. Het part
se, ligansenteux, se.
van een geheel, le quart. —, bijw. Ten
Vezelachtigheid , yr. haarvormigheid , (van bui.
—, in de — plaats, quatriemement , en quazen) capillariti. aan de wortels der plantriame lieu.
ten , capillature, f: capillament, tn.
Vierde, yr. quarts. Vier kaarten van eene
Vezelen, o. (ik vezelde , heb gevezeld,)
kleur, die op elkander volgen. Eene van
fluisteren, dire a demi voix , chuchoter. —,
harten aas , une quarte de coeur; (in het
uitrafelen, effller, s'efflier.
Rom. regt.) — van goederen, la quarts ;
Vezelig; zie Vezelachtrg.
ook in de toonkunst , la quarte; zie
Vezeling, yr. action d'effiler , de chuchoter.
Quarte.
Vezelfiof, yr. bloed-vezel, fibrine.
Vierdeelig, b. n. quadriparti , e, quaddfide.
Vezeltje, o. fibrille, f.
draadje, filament,
Kelk , die in vieren verdeeld is, calico qua— aan eene pen, filet, m. Lange —a
dri:fide.
in het vleesch ; ook van geronnen bloed, Vierdendaagsch, b. n. qui est de quatre fours.
filandres, f: pl.
—e koorts, Pyre quints.
Vezeltop, m. top der helmfteeltjes in de bloc- Vierdepart, o. quarteron, m.
men, anthere, f.
Vierder, m. celui qui cilibre, celebrant.
Vezelwortel, yr. racing fibreuse.
Vierderhande, Vierderlei, b. n. de quatre serVeziken ; zie Vezelen.
ies, especes.
Vicariaat, o. Iledehouderfchap vicarial, vs., Vierdraadsch, b. n. de quatre fits.
vicairie , f'.
Vierdubbel, b. n. quadruple. Het —e , le qua.
Vicars, m. (in het .kerkelijke,) vicaire.
druple. —e fpieren, (in de ontleedk,) (musVice-admiraal, m. onder-admirail, vice-amiralL
cles) quadrilumeaux.
Vice-consul, in. vice-consul.
Vierduizendfte, b. n. quatre millieme.
Vice-prefident,
vice-president.
Vieren , o. w. (ik vierde, heb gevierd,) ens.
Victualien , yr. levensmiddelen , victuailks,
ten, censer de travailler, se reposer, pauf. pl. , comestibles , m. pl. —, (op fchepen ,)
ses- ; b. w. `in rust doorbrengen. Een feest
vivres, tn. pl.
cilebrer,fdter, solenniser, chimer. Wij
Victualidren, b. w. (ik victualiEerde, heb gevieren heden den verjaardag van mijnen vader, nous celibrons aujourd'hui le jour de
victualiUrd,) van levensmiddelen, eetwaren
voorzien, avitailler zie Provianderen.
naissance de mon pers. De pans heeft bevoVictualiemeester,,
victuailkur, pourvoyeur,
Ien lien dag te le Pape a ordonnd de
commissaire aux vivre:.
chimer ce jour-le). Men viert heden Maria's
Vier, telw. quatre. Een Grieksch woord,
hemelvaart, on fête aujourd'hui Passomption.
tetra, waarmede verfcheidene woorden zijn
lemand —, hem ontzien, welwillendbehanzamengefield , gelijk beneden nit de hier voldelen, enz. rhoyer q. q. le minager. Den
genden te zien is.) Wij waren met ons
teugel —, hem niet firak vasthouden, laten
vieren, nous Mons quatre. Met — paarden
fchieten; ook fig. Voor Inwilligen, laten be.
rijden, alter a quatre chevaux. Hij is even
gaan, lecher , filer, mollir. Den teugel aan
na vieren hier aangekomen, un pen apres
zijne driften
lecher la bride a ses pas.
sions , (zeew.) Een touw
quatre heures it arrive/ ici. Zij gingen
larguer une
aan its marchaient quatre a quatre. Wij
manoeuvre. Den kabel laten
flippen,
hebben het in vieren verdeeld, nous rayons
filer le cable. Den fchoot
larguer ou
partage en quatre. In — velden verdeeld,
filer les &owes.
{in de wapenk.) icartele, e, te gelijk Vrerendeel , o. quart, tn. — van een pond,
uitkomende nommers, quaterne ; tn. Dichtquarteron, m. — van een vat, quartant,
fink van — verzen, quatrain, têtrastique,
quart , m. — van een jaar, trots mots, trsmestre, vs.
m. Bijbel in — mien , bible tetraple.
Vier , yr. ( cijfer ,) quatre , us. — pond boter , Vierendeelen, b. w. (ik vierendeelde, ileb
quatre livres de beurre. Kaarfen van — in
gevierendeeld ,) in vier deelen fcheiden,
het pond, des chandelles de quatre a la livre.
diviser ou partager en quatre(parties). —,
Worp van vieren , (in het tiktakfpel ,) deux
met vier paarden vaneentrekken, ook een
carmes, quadernes, tn. pl.
wapen in vier velden verdeelen, (in de
Vieravond, m, heilige avond, (dag of avond
wapenk.) icarteler.
voor fommige feestdagen ,) vigile, f., la Vierhandig, b. n. gelijk de apen, quadrumane. De aap is een
veilk d'une fete. —, rtisttijd, temps de
tier, le singe est
MMMM 4
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un animal quadrumane; zie anders Vierpootig.
Vierhoek, o. vierkant, carre, quadrangle,
quadrilatere,tetragone,m. Langwerpige —,
waarin de overflaande zijden aan elkander
evenwijdig loopen , (in de meetk.) paralle
logramme, m. Onvolmaakt—, parallelopleuron m.
Vierhoekig, b. n, carre, e, quadrangulaire,
(in de kruidk.) quadrangule, e, quadrilafere. —e ftengel, tige quadrangulatre, quadrangule. — fnijden , couper en carrel ou
carrement.
Vierhonderdite , b. n. quatre-centime.
Vierhoornig, b. n. a quatre cornet. Infekten
pi.
met vier voelhorens, tetraceres,
Viering , vr. celebration, solemnisation, citewage, m.
a
Vierjarig, b. vier jaren darend, quadrienn l , e. —, vier jaren oud , age, e, de
quatre ans. — ambt, charge quadriennal.
e plant, plante quad: finale ou quatriennale.
— wild zwijn , quartanier ou quatriennal, m.
Vierkant, o. vierhoek , carre, tn. Een voet
in het — un pied en carte. dat vier
regte hoeken en zijden heeft, quadrilatere ,
teiragone , tn. — making, (in de meetk.)
teiragonisme, tn. — bloemperk, carre de
fleurs. vlak , teerling, cube Het
— van den cirkel zoeken, cliercher la quadrature du cerck. Het — der maan , wanneer zij 90 graden van de zon of is, la
quad: attire de la lune , (bij boekdr.) quadrat, tn. Klein —, quadratin, Ongelijkzijdig — of yierhoek, waarin twee der
zijden evenwijdig loopen, trapeze, on.
Vierkant , b. n. vierkantig, carre, e, quadrangulaire , quadrilater e, quadrilateral,
e, tetragone. De —e wortel van een petal,
racins entree d'un nombre Een —e voet,
sin pied carte. — making, (van eenig voorwerp) equal, issemen t tn. — ijzer waarmede
men gaten in metaal wider maakt, equarrissoir, —e Itukken , (in de wapenk.)
campons, tn. pl. bijw. in het—, carrement.
Vierkanten , b. w. (ik vierkantte, heb gevierkant,) vierkant waken, carrer, equarrir.
Eenen fteen —, of vierhoekig houwen,
equarrir tine pierce.
Vierkantigheid, yr. quadrature, f. tetragonis.
me, tn.
Vierkantsvergelijking, Yr. equation quadratique.
Vierklaauwig , b. n. (in de nat. gefchied.)als:
De vierklaauwige dieren , les animaux tdtradactyles.
Vierkleurig, b. ii. a quatre couleurs. —e klaproos,t (in de kruidk.) ook zulk can vogel
op Java, quadricolor,
Vierledig , b. n. a qua:, e termes. —e grootheicl,
{in de a/g.) quadrinahne, m.
Vierlettergrepig , b. n. tetrasyllabe, quadrisyllable.
Vierling, m. en yr. (kind) frere junreau de
quatre, soeur jumelle de quatre. vierde
gedeelte, quarteron, quart, tn.
Vierlobbig, b. n. qui a quatre lobes:
(fcheepsw.) palan a croc.
Vierlooper,
Viermaal, bijw. vierwerf, viervoudig, quatre
fois. — zoo veel, quatre fois autant, quadruple . Met vier vermenigvuldigen , vier.
niaal grooter niaken, quadruples. Zijue goederen zijn federt — vermeerderd , grooter
geworden, set biens ont quadruple depuis.
V Lermaandig, b. n. qui dare quatre moss.
Vrermalig, b. n. repete, e, teiteti , c, pars
Ears , di quatte reprises.
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Vierman , tn. membre d'une assemble. do quatre personnes. On de Rom. gefch.) quatut): vir,, quadrumvir.
Viermannige plant, yr. tetrandrie.
Vierponcier, tn. al wat vier pond weegt , als:
eery brood vaa vier pond, un pain de quatre
livres.
(kogel) balls de 4 livres. Eene
kanoulcogel van 4 pond, en buulet de canon
de quatre livres.
Vierpondig, b. n. qui peso quatre livr es.
Vierpootig, h. n. qui a quattepattes ou plods,
a quatte pattec on pieds.
Vierpuntig, b. n. a quatre points.
Vierregelig, b. n. de quasi lignes.
vers,
quatrain, m.
Vierfchaar, yr. regtbank, tribunal, tn. tour
de justice. Voor de — dagen, appeler en
justice. De — is gefpannen , les juges sons
assembles. — of babe , waar de vonnissen gelezen worden , parquet , m.
Vierfchootig b. n. groot, grand, e, de haute
taille, bien fait, e.
Vierfnarig, b. n. —e Tier, (bij de ouden) tetracorde, tn.
Vierfpannig, b. n. attele,
e, de quatre (chevaux.) Wagers met vier paarden befpannen ,
gelijk men in de Ofympifche fpelen gebruikte, quad, ige , m. tetraorie.
Vierfprong, m. kruisweg „ carrefaur.
Vieritaat,
gewest met vier voorname fteden , tetrafrole ,
Vierflemmig, b. n. 4 quatre voix, (in de muzijk) — gezang, kwartet, quatuor.
quatre rates.
Vierftrepig, b. n.
Viertal, o. nombre de quatre unites. Getal
vier nombre quaternaire.
Viertallig , _b. n. quaterne, e, quaternaire.
Dat tot het getat vier behoort, tetradique.
Viercandig, b. n. 4 quatre dents ou fourchons,
quadridente , e.
Viertel; zie V eertel.
Viertijd; zie Vieravond.
Viertijdig, b. n. qui arrive dans qoatre
sons. —, vastea, drie daagfche vasten, quatretemps, tn. p1.
Viervakkig , b. n. (in de kruid.). quadrivalve.
quadriloculaire. —klokhnis, capsule quadriloculaire 5 quadrivalve. Vier vakjes hebben.
de in de gedaante van eenen kelk ,-(in de
kruidk.).qnadrivasculaire.
Viervingerig, b. n. a quatre doigts. —e voeten hebbende , (dieren) quadrisulces.
Viervleugelig, b. n. atraptere.
Viervoet, m. tout ce qua a quatre plods. De
viervoetige dieren, Ms quadrui edes, (in
de nat. gefch.) les animaux tetrapodes. Een
viervoetig vers , un vers dirnetre. Verfteend
viervoetig'dier,, atrapodolithe, f. Natuurlijke gefchiedenis der viervoetige dieren ,
tetrapodologie f.
Viervorst, m. tetrarque.
Viervorflendom, o. tetrarchk, f.
Viervoud, o. quadruple, tn.
Vier youdig, b. n. quatr& fois autant, qua.
druple. gepaard blad, (in de kruidk.)
feuille quadrijugpie.
Viervoudige biaderen , o. meerv. (in de kruidk.)
feuilks quaternies.
Vierwerf, Viermaal, bijw. quatre fois.
Vierwijvige plant, yr. tetragynie.
Vierzijdig , b. n. quadrilatere , quadrilateral, e.
Vierzuilig, b. n. gebouw met 4 zuilen van voren , tdtrastyle.
Vies, b. n. walging verwekkende, digatant,
e, 'ddsagreable. Al wat er is, ziet er
tout ce qu'il y a, a Pair degotlant. — ruiken, scntir Ic faguenas. Hij met er
mom-
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morfig , nit, it a Pair me:mock. Een vieze
leelij ke, fmaak , un mauvais goat. —, walging ondervindend, &goats', e. Hij houdt
zich it fait le degoate. , kies, kenrig,
moeijelijk to vergenoegen , delicat,e,
le. Hij valt niet —, kiesch , in 'c eten , ii n'est
pas dilicat, — op zijne kleederen
zijn, etre dicrle quanta ses habits; fig.
Dat is eene vieze ilof , c'est une matiere
delicate. Dat zijn vieze uitdrukkingen, ce
sont des tetmes bizarres.
Viesheid, vr. teptignarce, f. degoat, m. —,
gemaaktheid , zotte keurgheid, affectation,
humeur
Viezevaas, yr. eene gril, grillige kuur, zot-,
ternij , caprice, m., sottise, quinte, fadaise.
Vignet , o. Ran het einde van een hoofdlitik ,
culde-lampe, fleut on, tn. vignette, f.
Vijand, m. ennemi, adversaire, antegoniste.
un ennemi morsel. Hij is zijn
Een dood
gezworen ii est son ennemi jure. Hi)
is er een — van , hij haat alle vermaken , 11
bait toutes sortes de plaisirs.—, de fatan ,
booze geest, le diable, esprit malin. Zich
voor iemands — verklaren , se declarer ennemi de q. q.
Vijandelijk, b. n. ennemi, e, hostile. Eene
—e clad, sine ville ennetnie. Eene —e daad,
tine action hostile. Een —e inval, tine incursion, une invasion. Het leger is op eenen
vijandelpen bodem , Parmee est en terre
d'ennem: , en pays ennemh bijw. en
ennemi, hostilement, a force onverte.
Vijandelijkheid, yr. host:lite, f, acte d'hostilitd , on. De vifandelijkheden hebben een
begin genomen, les hostilites ons commence.
Vijandig , b. n. met de neigingen van eenen
vijand bezield, haatdragend, ennemi, e,
haineux, se, malveillant, e, rancunier,
ere, qui vent nous nuire.
Vijandin, yr. ennemie.
Vijandfchap, Vijandigheid, yr. ininsiiii, haine, animositi, malveillance, rancune. Eene
ingewortelde
tine inimitie enracinee. Ltat
ons alle
wrok, afleggen, mettons -bas
route rancune.
Vijf, telw. cinq. Wij waren met ons vijven ,
nous dtions cinq. Woordenboek in — talen ,
un dictionnaire pentaglotte. Befluur van —,
pentarchie, f. Hij heeft — en veertig gulden
gewonnen , it a gagne quarante cinq florins.
Hoe boat is het? bet is half —, quelleheure
est-il? it est quatre heures et demie. Geef
er mij — vierde van, m'en donnez une aune
et en quart. De — boeken van Mazes,
les cinq livres de Blase, pentateuque, m.
Vijf, yr. cinq, ns. (als cijfer,) — op eene
rij, (in bet lotto), en twee vijven in bet
triktrakfpel,) quine. Het is eene c'es,
sin cinq.
Vijfblad, o. zie Vijfvingerkruid.
Vijfbladig, b. n. qui a cinq feuilles, pentaphyle, (in de kruidk.) —e kelk, calice pentaphyle. --e bloem , ( in tie wapenk.)qustatefeuille, f. Goud, blaauw, rood, vijfblad,
quinte-feuille d'or, d'azur, de gueules.
Vijfbloeinig , b. n. (in de kruidk.) dat vijf
bloembladeren heeft, pentapitald,
Vijfdaagsch, b. n. van vijf dagen, de cinq
jours. Dic kind is vijf dagen oud, cet enfant est age de cinq Jout:s. Eene —e reis,
un voyage de cinq fours.
Vijfde, b. n. ook o. cinquieme, cinq, quint.
Hij heeft den —n penning betaald, it apaye
le denier cin'. Ik heb het — deel der erfenis
ontvangen ,
reps la cinquietne pantie de
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Pheritage , le cinquieme, le quint. Het —
deel in eene zaak hebben, avow le quint dans
une affaire , itre pour un cinquieme dans une
affaire. Wij hebben heden den vijfden maart,
nous avons aujourd'hui le cinqtu le cinquieme
du mois de mars. Lodewijk de —, Louis
cinq. (Keizer) Karel de —, Charles quint.
(Pans) Sixtus de —, Sixte-quint. yr.
(in bet kaartfpel,) .quinte, f ;- ook in de
tonzijk , kwint , q.usnte. — van het ass ,
quince major (majeure). — dag eener dedeel van eenen
cade , quintidi, tn. Her
bijw. ten —, cinmeter, quintimetre.
quiemement, en cinquieme lieu.
Vijfdehalf, b. n. quatre et demi, e.
Vijfderhande , Vijfderlei, b. n. koopwaren,
des tnarchandises de cinq sortes ou especes.
Vijfdraadsch, b. n. de (a) cinq fils.
Vijfdubhel, Vijfvoudig, b. n. quintuple. —,
met vijf verdubbelen,. quintuples.
Vijfduizencifte, b. n.
Vijfhoek, m. (in de meetk.) pentagone, une
figure pentagone.
Vij fhoekig, b. n. pentagone, quinquangul
e, ou quinquangulaire. Flengel met vijf hoeken , (in de kruidk.) tige quinquangule.
Vijfhondertifte, b. n. cinq-centiame.
Vijfhoofdig, b. n. a cinq tetes. —e regering,
pentarchie,
Vijf jarig, b. n. dge de cinq ans, quinquennal,
e. Feesten bij de Romeinen,. die om vijf
es. —e
jaren gevierd werden, flees qu inquennal
fludiZhi op de univerfiteit, quinquenium. —
uitflel van betaling, (bij de regtsgl.) quitsquenelle, f. —e wijn, y in de cinq feuilles.
Vsjfkant, m. zie Vijfhoek.
Vijfkapfelig, b. n. met vijfzaadhuisjes, a cinq
capsules , quinquecaps.tilaires.
Vijfkleurig, b. n. a cinq couleurs.
Vijfkorrelig , b. n. dat vijf zaden of korrels
heeft, a cinq grains, pentasperme.
Vijfledig, b. n. compose, e, de cinq parties.
— vers; zie Vijfvoetig.
Vijflettergrepig, b. n. de k cinq syllabes.
bijw. cinq foes.
Vijfmaandig, b. n. qui a, ou qui dare cinq
mois.
Vijfman, tn. lid eener regering van vijf perfonen , pentarque, (in de Rom. gefch. ) quitsquevir. Regering van —, pentarchie.
Vijfmannige planten , vr. (in de kruidk.) vijf
vezeltjes hebbende, pentandrie.
Vierparig, b. n. (in de kruidk.) quinque fugue, e.
cinq cordes. —e Tier, penVijffnarig, b. n.
tacorde, ns.
Vijffpletig, b. n. (in de krnidk.) —e kelk, die
in vijven gefpleten is', calice quinquefide.
Vijftandig, b. n. (in de kruidk.) — blad,
feuille quinquidentee.
Viajftien, telw. quinze; In vijftienen deelen,
partager en quinze, (parties.) Zij waren
met hen vijftienen, ils iteuent quinze. — tegen
—, (in het kaartfpel) quinzain, tn. Wij
than — tegen —, nous sommes quinzaine.
Vijftiendaagfche , b. n. de quinze jeers, qui
duce quinze jours.
Vijftiende, b. n. ook m. quinzieme, quinze.
De — eeuw, le quinzieme siecle. Hij kwam
hier op den —n dag, vint id au quinzieme jour. Het is heden de — dag van
zijne ziekte, c'est aujourd'hui le quinzieme
jour de sa maladie. De — der maand , le
us. en
quinzieme ou le quinze du meis.
yr. le, la quinzieme.
, zij is de — der
la
quinzieme
tweede klasfe.,
est k,
o. een — gedeelte,
de la seconds classe.
en
DInimms
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Sn, quinzietne (quinzieme partie); bijw.

ten —, quitatemement.
Vijftienderhande, Vijftienderlei, b. n. de quinze sortes ou especes.
Vijfcienhoek, m. quintlecagone, pentadecagone.
Vijftienhoekig, b. n. pentd decagone.
Vuftienjarig, m. tijdkring van vijftien jaren,
indiction, f.
Vijftienjarig, b. w. vijftien jaren durende, qui
dure quinze ans. —, vijftien jaren oud , tige,
e, de quinze ans.
Vijftienmaal, bijw. quinze fois.
Vijftienmaandig, b. n. qui, dure quinze molt.
— oud, lige de 9uinze mois.
Vijftiental , o. quinzaine , wordt ook van
dpn tijd van veertien dagen in het Nederduitsch quinzaine gezegd.
Vijftig, telw. cinquante. maal, cinquante
fois. Wij zijn met ons vijftigen hier, vent
somtnes ici cinquante. Hoofdman over —,
(in de Rom. gefch,) cinquantenier,, quinquagenaire.
Vijftiger, m. die vijftig jaren oud is, qui a
cinquante ant, (homme) quinquagenaire.
Vijftigerhande , Vijftigerlei, b. n. de cinquante
tortes ou especec.
Vijftigjarig, b. n.. vijftig jaren durende, de
cinquante ens; zie Vijftiger.
Vijftigmaal, b. w. cinquante fois.
Vijftigfle, b. n. cinquantieme. Ten —, bijw.
en cinquantieme lieu.
Vijftigtal, o. cinquantaire, 1.
Vijfvakki4, b. n. (in de kruidk.) met vijf yakjes, qutnqueloculaire.
Vijfvingerkruid , o. (in de kruidk.) quintsfeuille, f.
Vijfvingervisch, m. (in de nat. gefch.) pintadactyle.
Vijfvleugelig, b. n, pentapters.
Vijfvoetig, b. n. de cinq pieds. Een vers,
un pentametre. Een latijnsch gedicht dat
nit vijf- en zesvoetige verzen beflaat, un
pante de vers pentametres et hexametres.
'Vijfvoud, e. quintuple, m.
Vijfvoudig, b. n. quintuple. —naamvers, yens
pentacrostiche.
Vijfwerf, b. w. vijfmaal, cinq fois.
Vijfwijvig , b. II. (van planten) pentagyne. —e
planten , vr. pentagynie.
Vijfzins, b. w. de anq manieres.
Vijfzijdig; zie Vijfhoekig.
Vijfzuilig, b. n. een gebouw dat vijf rijen
zuilen van voren heeft, pentastyle,
Vijg, yr. figue; fig. Iemand eene geven,
(hem vergeven) empoisonner q. g. Vijgen
na pafchen, (mosterd na den maaltijd , al te
laat,) de la moutarde apris diner.
Vijgappel, in: sans—Fleur, pomme figue, pomme
sans peptn,
(een vogel) mauvis. Vijgeter,,
Vijgebij ter ,
figuier.
Vijgeblid, o. feuille de figuier ; fig. Zich met
vijgebladeren dekken , se servir d'excuses
frivoles.
Wijgebooni, m. figuier. Wilde —, caprifisycamore.
guier. Oosterfche , wilde
Wijgeboomgaard; zie Vijgetuin.
lupin,
m. Het vijge.
boksboon,
Wijgeboon, yr.
boonen meet is oplosfend, ontbindend, la
farine du lupin est resolutive.
Ntjgekaas, yr. froment aux figues, en.
Vijgemand, yr. cabas de figues,
W ejgemat, yr. natte c3 figues.
Wiiigemelk , yr. Tait de_figues, en.
Nijgepeer, yr. poire figue.
Vijgepuist, yr. verrue, f. potreau , m.
.Viigefnip, yr. becjigue ,
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Vijgetalc ,, tn. branche de figuier. — met vruchten, (in de kruidk.) regime, ns.
Vijgetuin, m. figuerie.
Vijl, yr. lime ? f. (bij de fchrijnw.) hoot, of
raspvijl (bij de horologiem. ) crapone. Ronde
, fratse, queue de rat. Grove —, lime
rude. Zoete, fijue —, lime donee. Driekante —, lime a trois carnet on en tierspoint. Mes—, lime coutille. Dieven of
driefttlle fnij
limesourde,
kante
trois quarres. Grove —, trot'sguarte.
Vijlen, b. w. (ik vijlde, heb gevijld, liner.
Schoon, glad —, Weser, polir avec une lime.
Met de rasp —, tiller. Den roest uitvijlen,
derouiller avec une lime.
Vijling, vr. het vijlen, /insure.
Vijlmaker, m. fabricant, tailleur de limes.
Vrjlfel, o.
limaille, f Geest van
—, eau de limette , f.
Vipvisch, m. foort van haai, espece de requin.
Vij sten; zie Veesten , eenen wind laten, vesser.
Vijt, yr. zekere fmartelijke zweer aan den top
der vingeren, panaris , tn.
Vijver, m. your levende visch, vivier, eking,
tn. Kleine — Om visch aan te fokken, forciere. voor karper, carpier, m., carRiere , f.
Vijvervisch, m. kleine, van allerlei foort,
alevin.
Vijzel , m. ftampval , mortier. — , kelderwinde ,
verin.
Vijzelen, b. w. (ik vijzelde, heb gevijzeld,)
hausser avec en vim; zie Opvijzelen.
Vijzelhoofd, o. ecrou de verin, m., tits de
vis , f.
bistortier, tn.
Vijzelflamper, m. houten
Vikariaat , o. het ambt van eenen vikaris , plaatsbekleeder, vicariat , m., vicairie, f.
Vikaris, m. plaatsbekleeder, vicaire. De'pastoors hebben gewoonlijk vikarisfen, les curds
one ordinairement des vicaires.
Vilder , m. viller,, ecorcheur. Paarden— equals.
risseur.
Vildersknecht, m. garcon dcorcheur.
Vilkuil, Vilplaats, Villerij, yr. ecorcherie,
voirie.
Villen,' b. w. (ik vilde, heb gevild,) van
beesten het vel aftrekken, van vel ontblooten , scorcher. —, van eenen ongefchikten
wondheeler, charcuter;sfig. Hecht voorfnijden,
charcuter, charpenter.
Viller; zie Vilder.
Villing, yr. action d'ecorcher.
Vilmes, m. couteau d'ecorcheur, d scorcher.
Vilt, o. fcheerwol, waarvan men manshoeden,
enz. maakt, feutre , m. Het beleggen met
— maken, feutrage, feutrement, tn.
Vilten, b. n. de feutre. Een — hoed, un
chapeau tie feutre. — lap, (bij plaatfnijd.)
tampon , m., (bij boekdr.) blanchet, m.
Viltkruid, o. monniksbaard, wrangkruid, cuscute.
Viltluis, yr. platluis, morpion.
feutrier.
Viltmaker,
Viltmakerg , vr. feutrage , ns. lieu ou Pon fait
le feutre, tn.
Viltmantel, m. manteau de feutre.
Viltmuts, yr. bonnet de feutre, m.
Vim , yr. een honderdtal , cent, m., centime,
f. Bij de —, par centaine.
Vin , yr. van eenen visch , de flagwiek, nageoire, f., aileron, tn. De vinnen van eenen
wa'lvisch, les bras d'une baleine; fig. Eene
verroeren, eenige beweging maken, alt
l u verroert geene—, it est sans mouvoment.
zeker flag van zweetjes in het aangezigt,
en elders, die foms etteren, en dan opdroof
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gen , en fome ook zonder ettering verdwijnen , fironcle, bourgeon , bouton, zie
Bloedvin.
Vinden , b. w. (ik vond , heb gevonden ,)
trouver. Hij heeft zijn bock zoo lang gezocht, tot dat hij het heefc gevonden, it a
Cant cherchi son livre, qu'il l'a trouve. Goed,
kwalijk trouver bon ,mauvais. —, lets,
dat men niet gezocht heeft, aantreffen ,
trouver, rencontrer. Ik hell hem bij toeval
op den weg gevonden, aangetroffen, ontmoet, je l'ai trouve, par hasard, dans le
chemin. Ik vind gees vermaak in het kaart•
fpel, je ne prends , (trouve)point de plaisir
jouer aux cartes , le jeu de cartes ne me plait
pas. —, bevinden. Ik vond mij niet in flaat,
zulks te doen, je ne me trouvais pas en etas
de le faire. uitvinden, dicouvrir, trouver. Hij weet, aanftonds een voorwendfel te
salt crab:), d decouvrir, trouver,
pretexte. Het met iemand —, (hem tevreden
ftellen,)s'accommoder, arranger avec q. q. Hij
laat zich — , is handelnaar , _Inllijk , redelijk ,
it est traitable , raisonnable. In dit punt laat
hij zich niet —, is hij niet billijk, redelijk,
ii n'est pas raisonnable en ce point. Zich
(zich daar vervoegen.) Ik
ergens laten
je me trouverai
zal mij om den uur bij u
chez vans d dix heures.
Vinder, m. caul qui trouve, inventeur.
ontdekVinding, yr. action de trouver.
de couverte, invention. —,
king ,
verzinning , verdichtfel , fiction.
Vindingrijk , b. n. invent:* f, ive, industrieux, se.
Vindingrijkheid, yr. invention, industrie.
Vindfler, vr. celle qui trouve.
Vinger, m. doigt. Kleinfte vinger, doigt auricuMire. Vereeniging der vingers, dactyl:on,
tn.; fig. (bijbelflij1,) magt , doigt de Dieu.
Net den — op iemand wijzen, montrer q. q.
au doigt. Spr. w. of fig. Hij zal er zijne
vingers niet blaauw aan tellen, (hij zal er
niet in deelen ,) n'en aura rien, ne se
sauna pas les doigts de cet argent. Iemand
op de vingers kloppen, (hem beftraffen,)
Bonner sun les doigts d q. q. Op twee yingerbreed, zeer nabij , aan zijnen ondergang
zijn, etre 4 deux doigts de sa mine. Men
kan hem wel om den — winden, (is zeer
gedwee ,) it est Bien souple (comme an gant).
Op de vingers tellen, compter sur on par les
doigts. lets door de vingers zien , oogluikend
toelaten , conniver, user d'indulgence, de
connivence. Hij heeft meer in zijnen kleinen
dan gij in uw ganfche ligchaam, son
petit doigt vaut plus que tout ton corps. Als
men hem eenen — geefc, neemt hij de ganfche hand, (hij maakt misbruik van eene
betoonde goedheid,) si on lui donne an
doigt, it en prend long comme le bras. Met
de vingers fpreken, (daarmede zijne gedachten uiten , gelijk bij de dooven en fiommen,)
faire des signet de ses doigts. Lets met duim
en — aanwijzen, (zalks heel naauwkeurig
doen,) faire toucher q. ch. au doigt, domontrer q. ch. Bien clairement. Men kan
hem wel met eenen natten—beloopen, (hij
is heel nabij ,) it n'est pas loin d'ici. Zijn
broeder heeft lange vingers, (men kan hem
niet betrouwen ,) son ft-ere a les mains crochues ; sa fidelite est suzette d caution. Gij
hebt het nit de vingers gezogen , (gij hebt
bet verzonnen,) vous l'avez controuve , invent;. Het zetten der vingers volgens den
reel, van het fpelen van een muzijk-fpeeltuig, dolga m. De fnaren met de vingers
aanroeren, doigter. Het rekenen op de Yin-
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gers, doctylonomie ,f. Verdooving van eenen
digitie, f. Tot de wingers behoorende ,
digital, e.
Vingerbreed, b. n. vingerbreedte, yr. de la
largeur du doigt. Hij is in een jaar twee
— .gegroeid, sl a grandi de deux doigts
un an.
Vingerdik , b. n. de la grosseur du doigt.
Vingeren , b. w. ( ik vingerde , heb gevingerd, )
:net de vingers aanraken, manier,, toucher
des doigts.
pinch, prise. Van hier :
Vingergreep ,
een fnuifje, une prise de tabac en poudre.
Vingerhandfchoen, m, gant a doigts.
Vingerhocd, m. dd. — der zeilmakers , paumet.
Vingerhoedskruid, o. (in de kruidk.)digitale,
cynode ,
V‘ingerlang , b. n. de la longueur du doigt.
Spr. w. Lekker is een —, un bon mess vans
Bien les ft iandises.
Viugerlid, y r. phalange du doigt f.
ce qu'on liche du doigt.
Vingerltk,
Vingerling, m. Yingerkap, doigtier.
Vingerpluim, yr. (in de kruidk.) critellet
Vingerring, m. anneau, m. bague, f. Gladde
—, verge. Vingerringen , (op fchepen)
van 't roer,, femelles, f: pl.
Vingerfpel, o. kinderfpel, waarbij men eenige
vingers opfteekt, en dan laat raden, hoe
veel er zijn opgefloken , mourre, mication,f.
Vingerfpier, vr. muscle du doigt, m.
Vingerfpraak , yr. chirologie, dactylologie.
Vingerflok , o. tier handfcnoenmakers quille,f.
Vingertop, m. bout du doigt.
Vingervisch , m. (in de nat. gesch.)polynême.
Vingervormig , b. n. (in de kruidk.) als : —e
bladeren, des feuilles digities. Het ineengrijpen van twee getakte fpieren in elkander„
(in de ontleedk.),digitation.
Vink , m. vogel, pinson. Het Haan van eenen
— frigotter ; zie vender de met — zaipeii.
gestelde woorden; ass: Difiel—, Gond— , enz.
Viukebaan, yr. endroit, lieu oils Pon prend des
pinsons.
Vinitekooi, yr. caged pinson.
Vinken , b. w. (ik vinkte , heb gevinkt , )prendre des pinsons, chasser aux pinsons.
Vinkentt, o. net om vinken te vangen , filet
prendre des pinsons, (op fchepen ,) filets
de bastingage. Voor— , op de koopvaarders ,
aubinet ou saint aubinet, no. Achter —,
susain ou susin, m.
Vinkejagt , yr. in den nacht, pinsonnee.
Vinkeilag, m. chant du pinson.
Vinkevalk, m. fperwer, ipervier.
Vinkevanger, m. vogelvanger,
VInkmees, y r. koolmees, mesange.
Vinkoorde , yr. maagdepalm, (in de kruidk.)
pervenche.
Vinnig, b. n. bits , fcherp, flekelachtig, ho.
vend, piquant, e, apse,dui,
e, odd ,
,
outrageant , e, vent, e, algre. Hij zeide,
niets dan vinnige, bitfe woorden, ii ne
sait que des paroles piquantes. Een — antwoord , une reponse verse, dpre, piquante,
etc. Eene —e berisping, nose verge reprimande.
Vinnigheid, yr. flekelachtigheid, fcherpheid
elpreti , rudesse, aigreur, etc.
Vinvisch, m. baleine longue-, fi
Violenhout, o. cotelet , m.
Violenftroop, yr. sirop violat on de vioktte,
Violet , Violetkleurig, b. n. violet ,
rig worden, violin.
Violetbloem, vr. violetje, o.violette, Driekleurige
vergeet mij niet, pensee.
Violetbruin , b. n. de couleur pensee.
Vi,
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Violetrood, b. n. roodachtig, prarfche War,
zinzolin, e.
Violier,, in. violier, giroflier; (keiri, tn.)
Ktolterbloem, yr. nagelbloem , giroflee.
Violierbooin , iii. nagel— , kruystnapl'000m,
giro flier.
Violie:plant , yr. plante de giroflier.
Vtoloncel, yr. kleine bas wool, violoncello.
Viool , yr. y edel, violon, tn. Zijn broeder
fpeelt goed op de —, son frere joue bien
du violon. De boven- en onderdekfels van
eene —, les tables du violon. De zijden eener
— die de boven- en oncierdekfels vereenigen ,
lee eclisses du violon. De hats der — , le
tnanche du violon. Slechte — , crin-crin, ns.
Groote —, viole. Bas —, basse de viole.
Vioolfpeler,, m. violist , violon, foueur de violon. Slechte —, rdcleur ou rdcle-boyaux.
Viertel , o. quartal , m.; zie Veertel.
Visch, in. poisson. Gebakken — , de la frisure. Gezouten —, de la saline. Kat- of
pot—, uitfchot, alevin , ft d tin ; fam. poissonnaille , tnenuaille , f. Eenen vijver met
klein — voorzien , daarin poten , aleviner.
Verfteende —, ichthiolite ou ichtyolithe. Befchrijving of verhandeling over de visfchen,
ichtyologie. Befchrijver der visfchen , ichtyologiste. Waarzeggerij nit de ingewanden
tier visfchen, ichtyomancie; fig. Spr. w. Hij
is zoo gezond als een =, il est frais comme
un garden. Hij leeft als een — of vischje
in het water, il est el son also, il pent bien
vivre. De — wit zwemmen, (bij het eten
van — moet worden gedronken ,) poisson
sans boisson est poison. Dat is boter bij den
—, c'est argent comptant ; il faut payer ditectement, point de credit; zie verder de
suet — zamengettelde woorden, als : Schelvisch, Stokvisch, enz.
Vischaas, o. lokaas, om visfchen met den hengel te vangen, amorce, 1.
Viscbachtig, b. n. qui a un gout de poisson
qui sent le poisson.
Vischangel, m. hamecon, halm on hain.
Vischarend, nu aigle de mer, ns. otfraie, f.
huard.
Vischbak, m. karperbak , caquite, f.
Vischbank , vr, ital de poissonnier, tn.
Vischbeen, yr. baleine, f:
Vischben , yr. panier a poisson, tn.; zie ook
Mand.
Visdahlaas, yr. vessie de poisson.
Vischboom, m. Amerikaanfche boom, boisivrant.
Vischboot of fchuit , vr. barque de pecheur,
nacelle.
Vischbun, yr. reservoir.
Vischdag, m. vastendag, four maigre. —,
waarop men vischt, jour de peche.
yischdobber; zie Dobber.
Vischdoop , m. sauce de poisson, f.
Vischeter, m. die enkel van visch leeft, ichtyophage , tn. et f.
Vischfuik , yr. nasse, borne; zie Fuik.
Vischgal, vr. amer de poisson, tn!
Vischgeld, o. belasting, die betaald moet
worden voor zeevisch, welke op de markt
verkocht worth, droit de marcaige, tn.
Vischgier; zie Vischarend.
Vischgraat, Yr. arise.
Vischhaak , Vischhoekon. hamecon; zie Vischangel ; fig. Naar den — bijten , (zich laten
vangen, ) Bonner dans le panneau.
Vischhandel , in. commerce de poisson.
Vischhouder of houwer ; zie Vischbtm.
Vischhuid, yr. peau de poisson.
Vischjager, in. chasse-tnaree.
Vischkaar, yr. banneton, m.
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Vischkar, vre (voor zeevisch ,) char 4 chasm.
mare&
Vischketel, m. poissonniere, I: — met eenen
dubbelen bodem , met gaaties, of met eene
likplaat, turbotiire , f.
Viscbitienwen , yr. meerv. ou'ies, branchies.
Vischkooper , m. marchand de poisson, poissonnier.
Vischkoopfter, Vischverkoopfter, yr. poissonniere.
Vischkop , m. tete de poisson ,f. —, van eenen
zalm, fnoek , enz. , hure, f:
Vischkorf, m. vischmande , waarin zeevisch
words rondgedragen om te verkoopen, mannequin de marde, tn. Teenen —, panier
d'osier pour gander le poisson. —, biezen
fuilt , bertavelie, f. Bedektd —, dekfelkorf,
gline, 1.
Vischkuip ; zie Vischtob.
Vischkuit, yr. frai , us. , oeufs de poisson , tn. pl.
Vischlepet, m. cuiller 4 poisson, a servir le
poisson , f.
Vischlever , yr. foie de Poisson , in.
Vischlijm , yr. en o. colle de poisson, sarcocolle. — van den grooten fteur,, ichtyocolle,f.
Vischlood, o. aan de lijnen om kabeljaauw te
vangen, tale, f:
Vischmaal, o. repas servi en poisson, ole l'on
ne sort quo du poisson, tn.
Vischmand, yr. zie Vischkorf; ook Mand.
Vischmarkt, vr. marche au poisson, tn., poissonnerie.
Vischnet, o. net om visch te vangen , (over
het algemeen ,) filet a pecker du poisson ,
(bij vssfchers,) rots, m. —, zeker net,
waarvan men zich bij laag water bedient , dtente,f. Groot werpnet , gille ,tn. , (fcheepsw.)
bastude, f. — in de Middellandfche zee,
ook voor voile vijvers, boulier, tn. —met
zeer kleine mazen, boulignon, tn. Een
zwemmend — , un rots derivant ou flottant.
Een ffilftaand — , un rots sedentaire. Rene
foort van —, truau , tn.
Vischoogfleen ), m. ichtyophthalme ou ichthyophthalme , 1.
Vischotter , m. loutre, f.
Vischpakker ; zie Haringpakker.
Vischpekel, yr. garum, tn.
Vischreep, yr. touw, bezet met vischhaken,
b auffe.
Vischreiger, m. heron cendre.
Vischrijk, b. n. poissonneux, se.
Vischfchotel, m. plat, sur lequel on sort le
pcisson.
V schfchub , yr. icaille de Poisson.
Vischfoep, yr. soupe au poisson.
Vischfpaan , vr. lepel, cuiller 4 poisson ,espece
de spatule pour servir le poisson. —, fchuimfpaan , ecumoire a ecumer le poisson.
Vischftaart , yr. queue de poisson , f , bat, tn.
Vischteef, yr. (verachtelij k ,) zie Vischwijf.
Vischton , yr. tonne 4 poisson.
Vischtob of tobbe , yr. vischknip, bachotte,
cuve 4 mettre du poisson.
Vischtuig, o. appareil de la peche, m., filets
on rots, etc. de pecheurs, instruments pour
la peche, tn. pl.
Vischvangst, yr. peche. Hij heeft eene goede
— gedaan, il a fait une bonne peche.
Vischverkooper, m. poissonnier, f., (voor de
rivier visfchen, ) Die zeevisch verkoopt,
mareyeur.
Vischvrouw,, yr. poissonniere.
Vischwant, o. filets, rots, de pecheur, tn. pl.
Vischwater, o. visfcherij , pécherie.
Vischweer, yr. met een net op het elude,
fleekpaal, gord, us.
Visch
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Vischwijf, o. (verachtelijk ,) harangere, poissarde. Eenen mond hebben als een —,
avoir une michante langue.
Vischwijventaal, yr. langage des halles, tn.
Visfchen , b. en o. w. (ik vischte , heb gevischt,)
pecher, prendre du poisson. Met den hengel
hengelen, pecher a la ligne. Met het
werpnet pecher a Pepervier. Wij hebben met de netten gevischt, nous avons Held
aux filets, aux rets. flout op—, dat door
den firoom voortgedreven is, pecher du
boil, qui est emporte par le courant de Peau.
Het anker op—, (fcheepsw.) pecher, d,aguer Pancre; fig. Naar iets vorfchen ,
s informer de q. ch., tacker d'apprendre q. ch.
Spr. w. Achter het net —; zie Net. in
troebel water —, picker en eau trouble;
profiter du desordre des afraires d'autrui.
Visfchengeflacht , o. espêce , famille, f. genre
de poisson, m.
Visfcher,, m. pecheur. — van den grooten mast,
(fcheepsw.) etambraie du grand mat, f.
— van de fpil, Otambrale du cabestan.
Visfcherij , vr.
f: picherie.
Visfchershutjc , o. cabane de pécheur, f.
Visfcherspink , yr. (voor de zeevisch) pinque.
Visfchersfchuit, yr. barque ou nacelle de pd.
cheer. In Neder-Norm
andiE , picoteux, tn.
Visfching, vr. peche.
Vitlust , m, vitzucht, yr. penchant a la critique, a blamer ou a censurer.
Vitriool, o. koperrood, vitriol, couperose, f.
Vitrioolachtig, b, n. vitriolique.
Vitrioolerts , m. mine vitriolique ou de vitriol, f.
Vitrioolgeest, in. esprit de vitriol.
Vitrioololie, vr. hale de vitriol.
Vitrioolfteen, m. pierce vitriolique , atramentaire; die vitriool en ztavel an zich bevat,
B uis, m.
Vitrioolzuur, o. acids vitriolique ou sulfurie
que , m.
Vitfter, vr. femme qui alma a critiquer, losouse, vetilleuse.
Vitten , o. (ik vittede , heb gevit ,) fmaden , berispen , ergens wat op te zeggen
hebben, door opmerking van gewaande of
wezenlijke gebreken, critiquer, censurer,
ipiloguer, gloser, Posntiller, retaler, thicaner,, ergoter,, trouver a redire. Hij vit overal
op , it ergote sans cesse , it epilogue sur tout;
zie Bedillen in tie zde beteekents.
Vitter,, m. bedillaar, critique, censeur, epilogueur, gloseur, hypercritique, ergoteur ,
vetilleur.
Vitterij, vr. vitting, critique, censure, argutie, vetillerie, ergoterie; zie Berisping.
Vitzucht ; zie Titlust.
Vizier , m. flaatsdienaar van eenen sultan ,
Groot—, eerfle fiaatsdienaar van het Turkfche hof, grand-visir.
mikVizier, aan eenen helm, o. visiere,f.
ijzer van een roer y kanon , mire, f. guidon ,
— van eenen graadboog , (op zee) op het
peilkompas , pinule, 1.
Vla; zie Vlade.
Vlaag, yr. eene voorbijvliegende bui, boarrasque , f orage soudain. Eene regen—,
nne pluie soudatne. Wind—, (zeew.) grain
de vent, tn. rafale, f Regen —,grain de
pluie. fchielijk uitfchtetende wind, rukwind , coup de vent, tourbillon de vent, m.
boufree de vent. — van warmte , bogie de
chaleur. Rook — , bouffie de fumee.
kuur,, luim , caprice , acres, tn. boutade ; bijw.
bij vlagen , nu en dan , par bourrasques , par
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boutades, par bouffie, de temps en temps.
Vlagen eener barende vrouw,, haasc voorbijgaande wean, tranchees d'une femme en travail. Eene — van gekheid, van koorts , acces de folie, de P yre, , tusicheupozing, afwtsfelend tijdvak , intetvalle,
Hij is bij —en gek, it est fou par intervalles. Die krankzinnige heeft nu eene goede
ce frenetique a apresent un intervalle
lucide.
Vlaak, yr. eene horde, waarop men wol fast,
om ze los en luchtig te maken, claie d'osier ,
sur la quelle ou bat la laine.
Vlaamsch , b. n. flamande, e. Op zijn
la flarnande. Pond — , (zes gulden) une livre de gros. — linnen, toile icrue de Flandres.
Vlade , Vla , yr. zekere fchotelfpijs van meIk ,
eijeren , enz. , flan, tn.
Vlag, Vlagge , yr. de vaan van een fchip of
een foortgelijk vaandel, dat men op eenen
toren, op een bolwerk, enz. plaatst ,
tn. oh banniere ,f. (fcheepsw.) Bloed—,
pavilion rouge, banniere de combat. Vrede
—, pavilion, bannihre de paix , pavilion
parlementaire. Witte —, pavilion blanc.
Vlaggen van fokke- en bezaansmast , gaillardelettes 5 f pl.; zie Pavillon en Banniere
in het Franfche deel. De — in fjouw,, le pavilion en berne. De — uitfleken, opzetten,
toonen , arborer le pavilion. De — firijken ,
neerhalen
amener le pavilion. Srrijk de
bas le pavilion. De — hijfchen, hisser
le pavilion. De — voor inland ftrijken ,
(voor hem zwichten) baisser le pavilion devans q. q. defirer, ceder a lei. Onder de
Engelfche — varen, trafiquer sous le pavilion d'Angleterre. Overal de wiliest
voeren, ( den boas fpelen) it fait le maitre
partout, it tient partout le de ; S pr. w.
D it pronkt als eene op eene modderfchuit,
c'est beaucoup de tnontre et pen de rapport.
Vlaggedoek, o. toile a faire des pavilions, etamine, f.
Vlaggen , 0. w. (ik vlagde , heb gevlagd,)
de vlag laten waaijen, toonen , arborer ,
le pavilion. —, (fcheepsw.) bij feestdagen
met fchanskleederen bedekken, voorzien, pavoiser on pavier.
Vlaggehek , o. het hoot van den topftaander op
de fchepen, hek van eenen waken, (fcheepsw.)
flit de girouette, v.
Vlaggehoogte, yr. (fcheepsw.) quindant, tn.
Vlaggelengte , battant, e, de pavilion, tn.
Vlaggekist, yr. cage a pavilion.
Vlaggeman, m. chefd'escadre, contre-amiral ,
officier general; fig. Chef, (d'un para.)
Vlaggefpii, Vlaggeftok, m, baton de pavilion,
Oars.
Vlagjonker, m. cadet ou aspirant de marine.
Vlagfchip , o. vaisseau pavilion, tn.
Vlaggefloel, m. baton de girouette.
Vlaggeftok, m. baton de pavilion.
Vlaggeftropjes, o. (fcheepsw.) rabans de pavilion, tn. pl.
Vlaggetouw,, o. corde du pavilion, f.
drisse de pavilion.
Viaggevoerder, m. vaisseau amiral, vaisseau
pavilion.
Vlak, b. n. effen , zonder diepten en verhevenheden , plat , e, plan, e, uni, e, plain,
e; zie ook Plat. Het vlakke , , effene land,
le pays plat. De —ke hand , le plat de la
main. Vlakke hand, yr. (in de ontleedk.)
mitacarpe, m. De —ke, effene oppervlakte , la surface plane. Een —ke , platte
driehoek, un triangle plan. Een —ke, effe-
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fene weg, sin chemin uni. Vlakke veld , rase
campagne. Een huffs in het vlakke veld , sine
maison en plaine , en rase campagne. In vlakke, voile zee, en plane mer. Eene —ke ,
opene hand in een wapen , (in
de wapenk.) sine
main appaumee. — water, (zeew.) eau maigre. —,plat, effen maken , aplanir,aplatir;
bijw.juist, justernent , tout droll , debout.
De wind is — noord, le vent est droit au
regt toe , allez tout droit.
nord. Ga maar
voor, in den wind, (zeew.) vent droit en
poupe , debout au vent. — tegen den wind,
tout contraire du vent. regt tegenover,
visa vii. Hij wont — over de kerk, it demeure vii-4-vii (de) Peglise.
Vlak, o. het platte van iets, plat, m. Bet
— of platte van een mes , le plat d'un couteau. Het — der hand , le plat de la main.
Het —, het blad van eenen roeiriem, le
plat d'une rame. Hij gaf hem klingflagen
met het —, de vlakte , het platte van den
degen , it la donna des coups au plat d'epee,
(fcheepsw.) Het viak, de bodem van een
fchip, le plafond d'un navire. Vlak , het
eerfte buikfluk , plat de la maitresse, m.
varangue, f.
Vlak , vr. bemorfing; zie Vlek, enz.
Vlakbal; zie Vlekbal.
Vlaken , b. w. (ik vlaakte , heb gevlaakt , ) battre la laine sur sine dale d'osier ; zie Vlaak.
Vlakgangen, m. meerv. (fcheepsw.) boeiplanken , bordages de fond.
Vlakheid, yr. effenheid, qualia tie ce qui est
plat, plain, uni, tn.
Vlakken , b. w. (ik vlakte , heb gevlakt ,) viak,
- effen maken, aplatir, planer, rends e uni,
e, Eenen grond gelijkflaan , (bij de
tuinl.) planer sin terrain. Het lood , planer le plomb.
Vlakken, b. w. tacher; zie Vlekken.
Viak of Vlekpapier,, o. papier brouillard, f:
Vlakkenkruid, 0. lavanese t tn.
Vlakte , yr. plat, m. plains, f. De —, het
viak, de platte zijde van een liniaal , le plat
d'une Eene — met bergen omgeven,
sine plume entouree de montagnes. Gelijke ,
effene bodem , vlakke grond , rez-de-chaussee,
rase campagne; zie verder Plat, 0.
Vlaktemaat, yr. mesure des plans.
Vlaktemeter, m. (in de meetk.) planimetre.
Vlaktemeting, yr. planimêtrit.
Vlakwegers, m. meerv. (fcheepsw.) vaigres
de fond, f. pl.
purVlakziekte , yr. mazelen, rougeole.
perziekte, pourpre , m.
Vlam, yr. flamme. De zwavel geeft eene
blaauwe —,. la flamme de soufre est bleue.
Het huffs werd door de viammen verteerd ,
la maison fat divoree par les Hammes. Alice
that in voile, ligte laaije —, tout est en
eu. vatten, prendre feu, s'enflammer. In
fvuur
en — zetten, doen branden, mettre
en feu ; fig. of dichterlijk , is —, eene hevige drift, begeerte , liefde, fiamme, passion. De kleurige —men, aderen, die door
het marmer of pout loopen, veines , ondes;
zie Ader.
Vlambloem, yr. phlox, m.
Vlamkleur, yr. couleur de feu, d'icarlate.
(ik vlamde , heb gevlamd,)
Vlammen , 0.
jeter des flammes, flamber. Dit vuur vlamt
niet , ce feu ne flambe pas. Op iets —, fterk,
vurig verlangeni desirer ardemment ., etre
avide de q. ch. —, b. w. aderen, vesner.
Vlammend, b. n. ilikkerend, flamboyant, e.
Een — zwaard, sine Oie flamboyante.
Viammetje , vonkje , flammiche itincelle,
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Vlammig , b. n.flansbant, e, boulant , e, ondi, e.
Vlamfchilden ; zie Brandfchilden en Brandfchildering.
Vlainfteek , m. point ontli, point u ondes.
Vlamverwig, b. n. icarlate, couleur de feu.
Vlamvortnig , b. n. flamme, e.
Vlas, o. lin, tn. Gehekeld —, de la filasse.
Wild—, linaire, f. hekelen , repelen ,
ger du lin; macquer. — met de hand fchillen , afftroopen, teiller.
Vlasachtig, b. n. qui ressemble 4 du lin.
cheveux blonds.
—har,
f.
Vlasakker, m.
Vlasbaard, m. inzonderheid de cerfle baard
eens jongelings, poil follet, coton, mouton
cotonne. — , melkbaard , blanc-bec ; zie
Melkbaard.
Vlasblad, o. thesion, tn.
Vlasbloem, yr. flour de lin.
Vlasboom , m. (in de kruidk.) antidesme ,
al exis are.
Vlasbraak , yr. hennepbraak , broie, tnacque,
ichativroir,, tn.
drege, ribe,
broyeur , teilleur.
Vlas- of hennepbreker ,
Vlasdotter, in. (in de kruidk.) zekere oliejugoline, cameplant, sesame, batard,
line , f. ou myagrum, m.
cheveux
blonds,
m.
pl.
Vlashaar, o.
Vlashamer, m. maillet pour battre le lin, le
chanvre brisoir.
Vlashandel, Vlaskoopen, M. commerce de lin.
Vlashekel, een bord met ijzeren pennen ,
waarop het vlas gehekeld worth, seran, af:
finoir.
Viashekelaar, m. Vlaskammer, sdranceur.
Vlashekelaarfter, yr. aranceuse.
Vlashout, o. zie Vlasboom.
Vlaskleur, yr. couleur de gris de lin, m.
Vlaskleurig , b. n;gris , e, de fin.
Vlaskruid, o. tam —, lin, m. Wild — , linaire, m.
Vlasland , o. zie Vlasakker.
Vlaslinnen, 0. toile de lin, f:
Vlasmarkt, yr. marchi au lin, in.
Vlasrokken, o. fpinrok , quenouille, f.
Vlasfen, b. n. van vlas, de lin.
Vlasfen, o. w. (ik vlaste, heb gevlast,)
lid k vlas worden , devenir semblable d du
lin. — 5 vlasliouwen, cultiver du lin; fig.
Op iets —, op iets uitzien, fterk naar lets
verlangen , desirer ardemment, aspirer 4,
guigner q. ch. Hij heeft lang op dit ambt
gevlast, Il a longtemps eigni cette charge.
Vlasfig , b. n. zie Vlasachtig.
Vlasfleng, yr. tige de lin.
Vlasftoppel, m. chaume de lin.
f.
Vlasveld , o. vlasakker,
Vlasvink , m. -kneu. Het mannetje , linot, het
wijfje, linotte.
Vlaswinkel, m. boutique de linier, f:
Vlaszaad, o. linette, grains de lin, f.
Vlecht, vr. tresse. — mat, natte. —, (in de
ontleedk.) vlecbtvormige gedaante-der131oedvaten, plexus, ns. Zonne —, plexus solaire.
Irlechten, b. w. (ik vlocht, heb gevlochten ,)
tresser, enlacer, natter, cordeler, cot-donner en tresse. Linten door elkauder — ,
enlacer des rubans Pun dans l'autre. Haar
tresser des cheveux. Snaren door een
— om er eene foort van raam van to waken,
corder. De manen van een paard &engelen , natter les crins d'un cheval. Door- , entrelacer. Het haar was met paarlen
doorvlochten , elle avait des cheveux entrelaces de perles ; fig. Een gefprek met zedefpreuken doorvlechten, entrelacer sin &scours de moralitis. Met teenen , enverger.
Vlech-
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Vlechter, in. tresseur.
Vlechting, yr. action de tresser, f. enlacement, entre-lacement, ns.
Vlechtrijs , o. dunne takken tot vlechten,(bij
visfchers) volards , m. pl.
Vlechtfnoer,, o. cordon A tresser, tn.
Vlechtfter, yr. tresseuse.
Vlechtwerk , o. doorvlochten werk , entrelacs,
tn. — vau een mandje, lasserie, f: —, mandewerk , vannerie , f.
Vledermuis, Vleermuis, vr. chaude-souris. Soort
van —, papistrelle , en. serotine. — met
lange ooren, oreillarde; vledermuisje , campagnol volatit, m.
Vleesch, o. beilanddeelen van dierlijke ligchamen , uitgezonderd beenderen , vel en
ingewanden, bijzonderlijk dat magere dier
beflanddeelen van dierlijke ligchamen, in
tegenoverlielling van vet , fpek , enz. , chair,
f. De wonden in het — zijn gemakkelijk te
heelen , on guirit aisiment les plaies qui sent
dans la chair. De karpers hebben week
en de fnoeken vast —, les carpel ont la
chair mope, et les brochets out la chair
ferme. — tot voedfel der menfchen dienende , viande, chair , f: Wij eten heden koud,
warm —, nous mangeons aujourd'hui de
la viande froide, chaude. Gezouten —, de
la viande salie ou du sale. Versch —, de
la viande fraiche. — der osfen, koeijen ,
kalveren, fchapen, enz. grosse viande. Rundosfen L-, chair de boeuf; du boeuf: Kalfs-, du veau; fchapen —, du mouton; lams-, de l'agneau; varken —, du pore; gebraden —, du rilti.-- van hazen, patrijzen ,
rheebokken, (van wilde dieren) chair ou
viande noire. — van kapoenen, hoenders ,
enz., chair ou viande blanche. — van gevogelte , menue viande; wildbraad, venalson. Hoender-, hazen —, chair de poulet,
de lihvre. — van vruchten, chair, poulpe.
Het — dezer vrucht is fappig, la chair de
ce fruit est fondante. Den honden — van
gedoode dieren voorwerpen, faire curie aux
chiens; Spr. w. Hartzeer en pijn eten — en
bloed, le chagrin et la douleur ruinent la
sauté. Hij is nbch — noch visch, (men weet
niet wat men aan hem heeft)iln'est ni choir
ni poisson. Het gaat hem naar den vleefche,
naar wensch , (hij kan goed leven) it est 4
son aise. Hij is mijn — en bloed, it est
de mon sang , it m'est bier; .cher, (in den
bijbel.) Zij zullen een — zijn, (zij zullen
flechts een paar uitmaken ,) ten naauwfle
vereenigd zijn, as serene tons deux une mime
chair. Alle — is hooi , (alle menfchen zijn
fterfelijk,) tout ce qui est chair, est penissable. De opflanding des vleefches, la resurrection de la chair. De geest is wel gewillig, maar het — is zwak, (de zinnelijkheid is magtiger dan het vernuft,) l'esprit
est prompt, mass la chair est faible. Naar
het — wandelen, marcher selon la chair.
— worden, se faire chair, s'incarner. Het
woord is — geworden, (de zoon Gods is
mensch geworden) le verbe s'est fait chair,
s'est incarni. Den weg van alle — gaan ,
(flerven) mourir, decider. -r- een weinig
laten betterven, een reukje er aan laten komen , malsch worden, faisander.
Vleesachtig , b. n. charneux , se, sarcomateux,
se. — uitwas, (in de kruidk.) caroncule, f.
(in de geneesk.) — gezwel , tumeur sarcomateuse; zie Vleezig.
Vleeschballetje, o. balletje gehakt vleesch,
boulette, f.
Vleeschbank, m. ital de boucher, tn. boucherie, f.
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Vleeschblok , m. billet de boucher
Vleeschbreuk , yr. sarcochle, m. Net —,
sarco-ipiplocéle, m. Navel—, sarco-ipiplomhale, tn.
Vleeschdag, m. (bij de R. K.)jour gras.
Vleefchelijk, b. n. naar den vleefche, charnel, le. —e gemeenfchap met iemand heb.
ben, avoir en commerce charnel avec q. q.,
0 lusten, concupiscence, f. plaisirs charnels, m. pl. —, ten naauwfle vermaagfchapt
met iemand, propre germain, e. Miju —e
lijfelijke , voile broeder, mon propre filre,
mon franc germain; bijw. charnellement.
Vleefchelijkheid, yr. wulpschheid, sensua•
lite, f. penchant aux plaisirs charnels.
Vleeschetend , b. n. die zich voornamelijk met
vleesch voedt , carnivorev zie Vleeschvretend.
Vleeschgezwel, Vleeschgewas, o. (in de geneesk. ) sarcome , m. Navel — gewas , sarcomphale, m.
Vleeschhaak , m. croc pour pendre la viande.
— met verfcheidene punten , (bij vleeschhouwers) parte, f.
Vleeschhal, yr. boucherie.
Vleeschheuvel, m. uitilek of uitwas aan een
been, (bij de geneesk.) apophyse, f.
Vleeschhouwer, in. boucher. Die op de markt
flak, itatier.
Vleeschhouwerij , yr. métier de boucher , tn.
Vleeschhouwersknecht, m. garcon boucher.
Vleeschhuid, yr. pannicule charnue.
Vleeschijzer,, o. ( bij looijers ,) om het vleesch,
dat nog op de huid is blijven zitten , of te
fchrappen, far a icharner, m.
Vleeschkamer,, vr. charnier, tn.
Vleeschketel, m. marmite, f. (gemeen) tins.
,
bale f
Vleeschkeur, m. inspection des boucheries , f.
Vleeschkleur,, yr. couleur de chair, f incarnadin , m. carnation. Dit lint is van eene
fchobne, ligte —, ce ruban est d'un bel incarnadin. — Gezigtskleur, ( bij fchilders)
carnation.
Vleeschkleurig , b. n. incarnadin, e. —, van
bloemen, carne, e. Een —e angelier , um
°erne, carne. — worden , carner.
Vleeschklomp , m. grosse piece de chair, f;
mole, masse de chair, f.
Vleeschkuip , yr. saloir, tn.
Vleeschmaal, o. repas servi en viande, tn.
Vleeschmade, yr. ver qui s'engendre dans la
viande , tn. teigne de la chair.
Vleeschmakend, b. n. incarnatif, ive , sarco
tique, plirotique, on aplitorique. Uitwendig — geneesmiddel, dat het vleesch in wonden duet aangroeijen, remade incarnatif,,
sarcotique, ou aplirotique.
Vleeschmaking, yr. carnification.
Vleeschmarkt , yr. march; 4 la viande, tn. ;bon.
cherie.
Vleesclanat, o. bouillon, tn. Krachtig —, con,
somme, m.
Vleeschnavelbreuk, vr. sarco-ipiplomphale, tn.,
Vleeschnetbreuk , yr. sarco-ipiplocele, tn.
Vleeschoffer, o. sacrifice sanglant , tn.
Vleeschpastei, yr. Oa 4de.
la vian
Vleesch•
pastijtje, vleeschtaartje, rissole, f.
Vieeschpin, yr. brochette,.
Vleeschpot, m. marmite, f:
Vleeschfoep , yr. saute 4 la viande, soups
grasse.
Vleeschtaartje, o. rissole, f,
Vleeschtijd, yr. fours gras, tn. pl. (eertijds)
charnage.
vleeschton; zie Vleeschkuip.
Vleeschvaten, o. meerv. vaisseaux musculaires , M. pl.
Vleesch-
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Vleeschvlies, o. pannicule charnae :, f.
Vleeschvork , vr..fourchette de cuisine.
Vleesvormig, Vleeschachtig, b. n. carnifbrme.
Vleeschvretend, b. n. carnassier, ere, cara1vore.
Vleeschwonde , yr. plaie, blessure dans les
chairs..
Vleeschwording , yr. menschwording van Jezus
Christus , incarnation. Het woord dat vleesch
geworden is , (in den bijbel , ) le verbe incarni. — der beenderen, (in de geneesk.) carnification. Vleesch worden, se carnifier.
Vleeschworst, yr. saucisse, f. saucisson,
andouille, f cervelas, no.
Vleet , yr. een drijfnet tot de haringvangst,
groot net, retire, tn. Bij de — beteekent in
menigte, en abondance, en grand nombt e.
Vleezig, n. charnu, e, carneux , se, potele , e, (in de kruidk,) parenchymateux,
se. —e armen, des bras charnus, poteles. —e
vrucht, fruit charnu. Verhandeling over
de vleezige deelen des ligchaams, (bid de
ontleedk.) sarcologie, f. Ktierachtige, vleezige of vleeschdeelen, caroncules, f. pl. —
vlies pannicule , f. — uitwas (bi.j wondh.)
— (in den
excroissance ou excressance,
neus), polype,
Vleezigheid, yr. van den mensch, charnure.
Vlegel, m. dorsch — fleau , batteur en gran.
ge ; fig. lomperd, boerenkinkel, rustre,
butor,rustaud,maroufle,poiloux , (gemeen)
piltoquet, palot.
Vlegelachtig, b. n. lomp, lourd, e, grosssier, etc ; bijw. grossierement.
Vlegelflag, tn. coup de fleau.
Viegelflok , m. vlegelfteel , manche de Rau.
Vleijen, b. w. (ik vleide , heb gevieid,) met
woorden flreelen , flikflooijen , flatter , cajoler, caresser, aduler, amadouer. Zich —,
se flatter de q. ch. Hij vleit zich, dat men
hem zal noodig hebben, it se Platte qu'on
aura besoin de lui. Voorts is iemand —, ook
wel eens, hem fchooner affchilderen dan hij
is. De fchilder heeft haar gevleid, zij is
zoo fchoon niet , le peintre Pa Hattie, elle
n'est pas si belle.
Vleijend, b. n. flatteur, ease , caressant „ e,
patelin, e. —e woorden, paroles musquies ,
des fieurettes ; bijw. flatteusement.
Vleijer, m. pluimttrijker, flatteur, cajoleur,,
encenseur, adulateur; 'fig. endormeur; fam.
patelineur.
vr. vleijing , flatterie, cajolerie,
adulation; fam. patelinage, Listige —,
waardoor men iemand jets aftroont, blandices, f. pl.
Vleifter, yr. fiatteuse, cajoleuse, adulatrice;
fig. endormeuse; fain. patelineuse.
Vleitaal, vr. fi'atterie f., paroles flatteuses,
flattantes, fleurettes , discours , propos flat-.
teurs, tn. pl.
Vleizucht , yr. fureur de flatter.
Vick, 0. een gedeelte van de oppervlakte des
aardbodems , van een dorp onderfcheiden
bourg, m. Klein —, bourgade; tn.
Vlek, yr. vlak op iets, door eene fmet bezoedeld , of door verfchillende kleur van
het overige onderfcheiden, tache,souillure;
op de huid van fommige dieren , tache, macule. " , die men mede ter wereld brengt ,
moeder—, marque, tache de mere. Eene
tache d'enolie—, une tache d'huile. Inkt
cre, pate , m.; fig. Het is eene aan zijne
eer, e'en une tache ti son honneur. Hij heeft
deze — aan het hoofd mede op de wereld
gebragt, it a apportd cette marque tie la
Idle de sa mere. Zijn hond heeft drie bruine
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vlekken , son Mien a trois taches brunet.
Witte vlekken op den rug van eenen vogel,
bijzonder van eenen valk, egalures, f. pl.
Witte — aan den voet van een zwart of
bruin paard , balzane, f. Blaauwe of roode
— van ftooten of vallen, sugillation. Roode
plek of— op de huid door het zuigen of kusfen, won ,m. — op het oog, maille. — in
edelgelteenten, paille. Vlekken op eene afgefchraapte huid, op een vel, effleurure.
Vlekbal of Vlakbal, m. savonnette, f.
Vlekkeloos, b. n. zuiver, rein, onbevlekt,
sans tache , par, e, intact, e.
Vlekkeloosheid, yr. purete.
Vlekken , b. en o. w. (ik vlekte, heb en ben
gevlekt, ) bemorfen , bezoedelen , tacker,
faire des taches, souiller, tacheter, marqueter; zie ook Vlakken.
Vlekkig, b. n. tache, e, tacked , e.
onzuiver, van edelgetteenten, glaceux, se.
Vlekkoorts, vr. fcharlaken-koorts, fievre pourpree , pitechiale.
Vlekpapier, o. zie Vlakpapier.
Vlerk , yr. wiek, vleugel, aile; zie Vleugel.
Vletten , b. w. (ik vlettede , heb gevlet,) gelijk leggen, inzonderheid turf, arranger,
ranger (des tourbes).
Vletfchuit, yr. prgme.
Vletter, m. ouvrser, qui range (les tourbes).
Vleug, yr. vlam, flikkering, flamme. Tegen
de — of de wol, a contre-poit.
Vleugel, m. vlerk , aile , f. Punt of top van
den — eens vogels , aileron ,tn. Heer bedek
mij met uwe vleugelen, (bijbel) Seigneur! couvre moi de tes ailes zal zijne vleugels
wel korten, (hem in zijn vermogen beperken ,) je lui rognerai Bien ses ailes. Hij
laat de vleugels hangen , it est dicourage.
De vleugels des winds, der liefde , les ailes
du vent , de l'amour. — van een gebouw,
ook van eene bende of van een leger, Palle.
— of vleugeltje, of zijne van een gebouw,
windvaantje, gabet , tn., goalette.
befcherming, protection. —
rouette , f.
van een net, traine, f.
Vleugeladjudant, m. aide-de-camp.
Vleugeldekfel, o. der infecten, dlytre, tn. Met
halve —s, herniptere.
Vleugelen, b. w. (ik vleugelde, heb gevleugeld ,) fterk binden, lier,, garotter.
Vleugelhoofdjes , o. meerv. (fcheepsw.) powtnes de giroaettes , 1.
Vleugeli . , b. n. axle, e. — infect, (in de
nat. gach.) insecte diptere, tn.
Vleugelloos, b. n. ongevleugeld, sans ailes,
aptére.
Vleugelinan , m. chef de file, guide.
Vleugelfpil, yr. (fcheepsw.) verge de girouette.
V leu gelftoel, m. (fchecpsw. )fiat de girouette,m.
Vleugelvormige fpier, yr. (in de ontleedk.)
muscle alaire, tn.
zie Vleugel.
Vleugeltje , o. petit pavilion,
Vleugje, o. petste flarnme, f.
Vlieboot , yr. fluitfchip, flibot,
Vlieden, b. w. (ik vlood, heb gevloden,)
met eene fnelle vlugt ontwijken. Ontwijken
over het algemeen , vooral met eenigen angst,
fuir, dviter. o. w. (met Zijn,) , uit
e
vrees fnellijk wijken, s'enfuir,, fast • , disparattr „ -se refugser. Tot iemand zijne
toevlugt tot hem nemen, se jeter dans les
bras de q. q. ; zie Vlugten.
Vlieg, vr. mouche. Spaanfche vlieg, cantharide. Blinkende , lichtcnde lucide. Spr.
w. Twee vliegen in eenen klap treffen, (twee
oogmerken op eenmaal bereiken,) faire d'ueenen
ne pierce deux coups. Van eene
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=ken, (een ding geweldig vergrooten ,)faire d'une mouche un elephant. Een
trend vangt geene (eene verhevene ziel
bemoeit zich met geene kleinigheden , ) Paigle
ne prend pas des mouches. Ik ben bier niet
om vliegen to vangen , (ik ben bier om zaken
van belang ,) je ne sills pas ici pour prendre
des mouches , pour en filer des perles. Iemand
eene afvangen , ( hem in eene onderneming
verfchalken ,) prevenir q. q. Verhandeling
over de vliegen; zie Vitegenleer.
Vliegen , b, en o. w. (ik vloog, heb en ben
gevlogen ,) zich met behulp van vleugels
door de lucht bewegen, voler. Deze duiven
hoog, ces pigeons volant haut; fig. Hij
wil — eel hij vleugels heeft, (hij onderneemt jets, waartoe hij nog buiten that is)
it vent entreprendre des chases avant gem d'en
etre capable. Vlieg niet hooger dan uwe
vleugels reiken, (verhef u niet boven uwen
Hand, onderneem niets boven uwe krachten ,) ne vous enlevez pas au-dessus de votre
rang; n'entreprenez pas q. ch. au dessussde
1,05 forces. —, door de lucht bewogen worden , voler. De vedren der bedden vlogen
in de lucht, les plumes des lits volerent en
Pair. In de lucht vliegen zegt men van
iers, (tat door ontvlammend btiskruid omhoog
gedreven worth. Er vloog (fprong) een
kruidwagen in de lucht, un caisson d poucite santa en Pair. In brand —, (plotfeling
ontvlainmen,) s'enflammer. Dit hoot vliegt,
raakt, fchielijk in brand, ce bois s'enflamme
facilentent, fnellijk bewogen of gedreven
worden , etre fete, e, on emporte, e. Zich
fnellijk bewegen, naar beneden, ter hulp
, veler, courir avec une grande vitesse,
voler au secours de. Iemand in de armen —,
voler dans les bras de q. q. Zij vloog om
den bals van Karen broeder,, elle se jeta au
con de son frere. Iemand in het haar
(hem' bij het haar pakken) prendre q. q.
aux (par les) cheveux; fig. Het werk vliegt
hem-van de hand, (het gaat hem vlug af)
it travaille tris vita. De oogen vliegen hem
door 'het hoofd, (hij heeft eenen vluggen
oogopflag) it a les yeux Bien ',ifs. Het is
gevlogen, (verdwenen) cela a disparu, est
pris. Heen en weer —, voltiger. Sterk—,
(bij lagers) van eenen valk, daguer voler
tire d'ailes.
Vliegend, b. n. volant, flotttont, e, etc. Een
— leger, un camp volant. — , zwevend
Naar, .cheveux flottants. —e brug , pont
volant. —e gedachte; pensie volante, passagére. —e baast, grande hate. ontrold
vaandel, enseigne deploye. Het —e, gevleugeld paard , le cheval wile, (in de myth.)
le pegase. vuur, (bij de geneesk.) —e
hitte; van' binnen of van buiten, ontiteking,
phlogose, f:
chiasse de mouche, chisIre, f.
Vliegendrek,
Vliegertei, 0. oeuf de mouche, f:
Vliegenetcr, m. kleine vogel, bouvier.
Vliegengaas, o. muggengordijn, cousiniere,
Vliegenjager, m. paardenfiaart, emoachoir,
chasse-mouches.
Vliegenkas, yr. garde manger, convert de gaze,
tn. cage,. f.
Vliegenklap, m. tue-mouckef.
Vliegenkleed, o. der paarden, emouckettes,
f pl. Franjes aan eon
volettes, f. pl.
Vlieg.enleer, yr. verhandeling'over de vliegen,
mytologie.
Vliegennet; zie Vliegenkleed.
Vliegens, bljw. in haast, d la hate, •etti plus
vile, sur le champ,
15 Hint
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Vliegenfcheet; zie Vliegendrek.
Vliegenvanger, tn. zekere kleine plant, attravogel,
dionee, f:
pe-mouches, apocyn,
moucherolle, f. gobe-mouches, m. Een die de
intoucheur.
vliegen vangt of verjaagt ,
Vliegenwaaijer, m. zie Vliegenjager.
Vlieger,, m. kinderfpeeltuig , cerf volant , dragon; Spr. w. Die — gaat niet- op, (die onderneming zal niet gelukken), cela ne reussira pas. De ftaart van eenen vlieger,
queue d'un cerf volata,.(op feb.epen)contrevoile, d'itai.
Vliegje, o. moucheron, bargache, m.
Vliegertouw,, o. touw voor eenen vlieger,, torte
de ceif-volant,
Vliegwerk, o, machine de theatre, qui s'en/eve promptement. f. contre-poids, on.; fig.
Alle kunst en — gebruiken, employer tour
les moyens possible:, (pour reussir.)
sureau, en.
Vlier, yr. Vlierboom,
Vlierazijn, m. vinaigre surard.
Vlierbast, m. ecorce de sureau, f:
Vlierbes, m. bezie, yr. baie de sureau.
VlierblOem, m. fleur de sureau. Aftrekfel van
----en, infusion de fleurs de sureau.
Vlierheg, vr. haie de sureau.
Vlierhout, o. bois de sureau, tn.
Vliering , yr. bovenfte verdieping van een huis ,
galetas, tn.
Vlieringkamer,, yr. gebroken dak , mansarde, f.
Vlieringveniter,, 0. dakv enfter , lucarne, f.
Vlierrups, vr. alonget esse.
Vlierfiroop of ftroop, yr. sirop de sureau, tn.
Vlierzwam, vr. uitwas aan den vlierboom, (in
de kruidk.) Oreille de Judas, f.
Vlies, 0. de losjes aaneenhangende wol vast
een fchaap , zoo als dezelve, er afgefehoren worth, toison , m. Ridderorde van het
Gulden Vlies, Pordre de la toison d'or. —,
dun velletje , (in de krnid- en ontleedk.) membrane, tunique, pellicule, f. Het — van het
oog , la tunique tie Neil. Wit oogvlies , tale
sur l'oeil, cataracte, f. Klein vliesje in het
oog, (in de ontleedk.) gendarme, m. Hij krijgt
vliesjes op zijne oogen, ses yeuzse cataractent;
zie Oogvlies. —of vliesje van de vrucht , (134
zwangere vrouwen) taie. Derde — om de
vrucht, pis- of worst-vlies, allantoide, f.
Buitenfte — van die vrucbt chorion , m. —
dat zaadkorreltjes fcheidt, cloison, f. De
korrels van den granaatappel zijn door kleine
vliesjes van elkander gefcheiden „ les grains
de la grenade tont sipares les uns des autres
par de petites pellicules. Halve vliesjes der
zaad-korrels hebbende, (in de kruidk.) septifere. In de gedaante van halve vliesjes,
septiforme. Vol vliesjes; pelliculeux, se.
Befchrijving der vliezen , hyptelographie. Verhandeling over de vliezen, hymenologie.
Vliesachtig, Vliezig, b, o. membraneux, se,
hymenoile.
Vhesvleugelige infecten met vier vliezige vIerken , van ongelijke grootte, hymenoptera,
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Vliesvormig, b. n. membrane, e.
Vliet, m., vloeijend water, petit ruisseau,
courant d'eau, m. petite riviere, f.
Vlieten ; 6. W. (1k vloot ,- ben gevloten,)
jen, ,eouler, rids:err.
Vlietend, b. n. loopend water, eau- coulante
oil vise. Vlietwater; can ,courante.
Vlietgod, m. Dieu de riviere.
Vlietgodin , vr. ftroomgodin,-diesse, de la riviere, (Nalade.)
Vliezig, b. n. zie Vliesachtig.
Vliezigheid, yr. qualite, de ce qui est membraneux.
VlijNnnn
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Vlijen, b. w. (ik vlijde, heb gevlijd,) al
ploodende en buigende fchikken, voegen,
arranger sn pliant, ranger, mettre en ordre, placer avec ordre. Dit hoot kan men
niet
—, on ne saurait bien arranger
ce bois , le mettre en ordre ; o. w. wel van
pas zijn, voegen, convemr, titre convenable, s'arranger. Het vlijt hem niet, u bij
hem te zien, ne lui convient pas de vows
voir chez lui. Die tuin vlijt mij niet, tie jardin
no me convient par, ne m'est pas convenable.
Vlijm, yr. lancet, werktuig der heelmeesters ,
lancette. Eene ader met eene openen,
ouvrir une veine avec une lancette.
Vlijmen, b. w. (ik vlijmde, heb.gevlijmd,)
met eene vlijm openen , ouvrsr avec une
lancette.
VlUt , Yr. naarftigheid, ijverige werkzaamheid,
diligence, application, ardour, assiduiti ,
vigilance, act:via; zie ook lJver. Hij legs
zich met op zijne itudien toe. , i/ s'ap.
plique avec ardour a set etudes; it a beau.
coup d'application pour ses etudes.
Vlijtbetoon, o. preuve d'application, f.
Vlijtig, b. n. naarftig, werkzaam, diligent,
e, applique, e, studieux, se, laborieux, se,
vigilant, e, assidu, , industrieux, se, ace. Deze jongen is zeer —,
ts.), lye ,
ce garcon est bien diligent , est fort studieux.
Ben werkman, son ouvrier industrieux;
bijw. vlijtiglijk , diligemment, studieusernent,
Iaborieusement, assidument, etc. Hij fludeert
, it itudie diligemment. Zij werken —2
its travaillent assidument.
Vlinder, m, kapel, papillon.
Vlinclerbloem , yr. (in de kruidk.) kapelvormige bloem, flour papillonnacie.
Vlinderboom, m. arbre papillonnaci.
Vloed, m. wasfend water, floc, flux. De —
komt tot daar, le flot vient Jusque 14. De
— is aan het opkomen, le floe est montant.
Eb en —, flux et reflux. Vloed en ebbe,
flot et juvant. overitrooming, inondatien , deluge, grand debordement d'eau, m.
— met den wind, marie d'aval. Spring—,
hooge—, haute nutree, f. vif de Peau, m.
( new.) , ftroom, door den regen veroorzaakt , souberme , f. Eertle, tweede — na
den dooclftroom , premiere , secontle eau.
Halve —, demi flat. Voor — liggen, titre
iviti pour le flot. Witte —, der vrouwen,
*sirs blanches, f. pl. ; fig. —, groote menigte , fchaar, foule, granite quantize, grand
hombre. Een — van woorden , an flux de
paroles. Een — van tranen , un torrent de
larmes.
Vloedanker, o. ancre de flat, on.
Vloeibaar, b. n. vloeijend , fluide, Uvalde,
coulant , e. Het water en de lucht zijn vloeibare grondflotren, Pease et Pair son: des elements fluides. Het vuur maakt de metalen
— ld feu rend les mitaux fluides. Die inkt
is niet — genoeg, hij is te dik, cette encre
n'est pas assez liquide, elle est trop epaisse.
-- waken, liquifier. Het vuur maakt het
mood —, le feu liquifie lc plemb. — waken,
verciunnen, delayer.
Vloeibaarheld yr. liquidia fluiditi. De — der
lucht, la fluidia de Pair. De van het water, la liquidise de Peat:, (bij fcheik.) het
vervloeijen in de lucht, deliquescence, f.,
delique,
Vloeibaarmaking, yr., (melting ,. liquefaction.
Vloeijen , b. en o. w. ik vloeide heb en ben
gevineid,) vlekeden,vlieten,firoomen,fluer,
ender, ruisseler. De wonde vloeit,:draagt,
loopt altijd, la plaie flue toujourt. Deze
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verzen wel, cos vets coulent bien. De
tranen vioeiden hem nit de oogen , les tarmes , les pleurs, lui coulerent des yeux. Het
blood vloeit, ftroomt uit zijne wonden, le
sang ruissele de ses plaies. Het papier vloeit ,
(flaat door,) le papier bolt.
Vloeijend, b. vlietend, coulant, e, liquide.
Eene —e beck, un ruisseau coulant. Een —e
flijl, an style coulant. —e medeklinkers,
consonnes liquides; zie Vloeibaar.
welluidend, fierlijk , harmonieux, se, disert,
e, elegant, e; bijw.
vlug, coulamment.
Hij fpreekt bet, fransch
park coulammeat le francais.
Vloeijendheid, yr. welluidendheid, harmonic,
elegance, f:, agrement, tn.
Vloeijing, vr. vlieting, coulement, en. —,
het vloeijen van gefmolten metaal, couture.
Vloeipapier, o. papier brouillard, fluant, m.
Vloeiplank , vs. om den vloed van opkomend
water te keeren, opdat het niet in huis kome, planche qu'on met devant uneporte pour
empecher Peau d'entrer lorsqu'elle est haute.
keerdam, batardeau , m. Vloei- of
fchietpiankje, dat het inloopen van water
in venfters, enz. belet, reverseau, tn.
Vloeifpa'ath, m. spath fluor.
Vloeifpaath-zunr, o. (bij fcheik.) aside fluorique, m. Met — verbonden, fluati.
Vloeittof, vr. fluide, m.
Vloek, m. vervloeking, verwenfching, imprecation, malediction, execration, f., juremeat, serment, no. Hij deed verfchrikkelijke
vloeken, ft d'horribles jurements. God
heeft zijnen daarop gelegd, Dieu a donne
sa malediction. Deze man is eon — der
menschheid, cot homme est Pexecration du
genre hurnain; zie Vervloeking.
Vloekbaar, b. n. vervloekt, maudit, e.
Vloeken, b. w. (ik vloekte heb gevloekt,)
heviglijk met kwaad bedreigen, vervloeken,
tnaudire, faire des imprecations centre q. q.;
zie Vzryloeken , o. w. Verwenfchingen
uiten, ligtzinnige eeden doen, jurer, faire
des jurements ou des imprecations, pester,
juror, (gemeen) mangrCer. Vloek zoo lang
gij wilt, hij zal toch niet anders worden,
vow avez beau pester, it n'en sera pas au:ferment.
Vloeker, m. jureur.
Vloekgenoot; zie Zamenzweerder.
Vloekgenootfchap, o. vioekverbQnd ; zie Zamcnzwering..
Vloekgodin, vr. wraakgodin, (in de godenl.)
furie , (Eumenide.)
Vloeking, yr. action de jurer, f.,jurement tn.
Vloekwaardig , b. n. affchuwelijk , verfoeijelijk,
execrable, detestable, horrible.
Vloekwensch, m. malediction, imprecation.,
Vloekwoord , o. jurement, set.; fain. juron.
Dat was zijn gewoon
c'etait sots juron.
Viper, tn. van houten planken, planeher. —
van fleeneu, pave. -- van' keifteenen an
pave de cailloux.
eener mijn, semelle,
Vloerder,
vloerlegger met fteenen, carrelour. , ftraatmaker, paveur. —, die zorgz
dat goede, fterke planken liggen your (ekepen, die losfen of laden, plane/Wear.
Vloeren, b. w. (ik vloerde, hob gevloerd,)
eene kamer met planken beleggen, bevloeTen , plancheier ens chambre. met fleenen , carrekr, paver.
Vloerhouten of wratigen,o. meerv. (fcheepsw.)
leggers, buikflukken, varangues „f: pl.
Vloering, yr. bet vloeren Met planken,
cher, m. — met fleenee , firsatmaken, carrelage, pavage, pavement, es.
Vloer-
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Vloerplank, yr. planche qui sect d plancheier,
f:, ais, m.
Yloerfenten, yr. meerv. (fcheepsw.) 'ism de
fond.
platte fteen ,
careau,pavi.
Vloerfleen,
marmeren plaat , een vierkant gehouwen
—en op . of afnemen, de, cadotte,
carrekr.
Voertapijt, of kleed , o. tapis de pied, m.
Vloerwerk, o. carrelage, parquetage , m.
Vloghaver,, vr. aveneron, tn. /bile avoine.
Vlok, yr. kleiu vlugtig ligchaampje van fneeuw,
wol, enz., flocan de nage, de laine,
haar, ton e.
Vlokachtig, Vlokkig, b. n. qui ressemble aux
flocons, qui est en touffes, en flacons, floconneux, se , touffu, e.
Vlokbed, o. lit ma:etas:6 de bourre-laitre, matelas ,
Vlokbies, yr. espece de /one.
Vlokhaar, o. cheveux touffus, m. pl.
Vlokwol, vr. baurre-lansce, bourre-laine.
Viokzijde, vr. grove zijde, strasse, estrasse,
f., capiton, m.
Vlonder, m. zware plank, enz. over eene
foot, enz. madrier.
Vloo , yr. puce. Spr. w. Hij heeft eene — in
het oor, (hij is hardhoorig, ) it a une puce
rl l'oreille. De vlooijen fleken haar, Les
puces la piquent.
Vloobeet, m. tnorsure, piq4re de puce. Dit
hemd is vol vlooijenbeten of fieken , cette
chemise est pleine de piqt2res ou morsures de
paces.
Viood, onv. verl. tijd van Vlieden.
Vloog,
— — — Vliegen.
Vlooiachtig, b. n. comma des puces, qui res•
semble a des puce:.
Vlooijen , b. w. (ik vlooide, heb gevlooid ,)
vlooijen vangen, van vlooijen ontdoen,
epucer. Zich s'epucer. Zij vlooit zich ,
elle s'epuce.
Vlooikleur, yr., couleur de puce.
Vlooikruid , o. herbe aux puces, f: (in de
kruidk.) persicaire , f.
Vlooifcheet, m. tache de puce, f:
Vlooizaad, o. graine de puce , f.
Vloot, onv. verl. t. van Vlieten.
Vloot, yr. eene menigte van onder een ge.
meenfchappelijk bevel, of ten minfie gezamenlijk zeilende fchepen, flotte. Eene —
nitrusten , bemannen , armer, equiper tine
/tette. Koopvaardij—, flotte marchande.
Eene kleine une — van kanonneerfloepen, flotilk de chaloupes cannonieres.
armadille ou armanKleine Spaanfche
dille. — van oorlogsfchepen, armade, armee navale. Zich van eene
verwijderen ,
(zeew.) efiloter. Kleine houten vlotsgewijze aan elkander gehecht, brelle; fig.
Een train van menfchen, fouli, suite, f.,
train, ns. — of vleut bij de boeren, melk—,
roombak, plate's.
Vloothoofd 4 zie Vlootvoogd.
Vlootje, o. flotille, f.; zie Vloot. —; zie
Botervlootje. tobbetje voor het lekken
der eaten, baguet, tn.
Vlot, b. n. drijvend, poi esta floe , flottant , e.
Het fchip worth — , le vaisseau est mis
flot. Een vaartuig
waken, van eene zandbank afbrengen, (zeew.) dichouer en navire , ditoucher, le remettre a floe; bijw.
zonder haperen, coulamment, sans hisiter.
it parte
Hij fpreekt het Engelsch zeer
I'Anglais bien coulamment.
Vlot , o. radeau, m.; zie Houtvlot.
Vlotbaar, b, n. flottable. Eene beck, waarop
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een houtvlotje drijven kan , en ruisseauflottable.
Vlotbalk , yr. poutre d'un radeau.
Vlotelingen , m. meerv. van eene vloot , fcheepsyolk , equipage d'une — van een houtvlot, gens d'un radeau.
Vlothout, o. drijvend bout, bois flout, ; du
bois de train, en.
Vlotgras, o. zeegras, zeewier, varec , gokmon, Bart, tn.
Vlotfchuit, yr. espece de grand bateau plat, m.
Vlotten, b. w. (ik vlottede, heb gevlot,)
enders ook vloten, Hotter. In —vervoeren,
laten drijven. Ik laat dat hout naar Amiterdam —, fe feral flotter ce hots a Amsterdam ,
je ferai transporter ce bois en radeaux..
, o. w. (met Zijn) Hotter; fig. Het vlot,
het gaat zonder haperen en fiooten, cela va
ohs bien. Het zal met hem niet ne
reussira pas.
Vlottenmaker, ra. flotteur.
Vlouw, of Flouw, m. om fnippen to vangen,
filet a becasses, m., pantiere , f. om patrijzen te vangen, allier.
Vlug , b. n. eigenlijk in flaat om te vliegen,
van vogels, dru, e. Die vogels zijn nog
niet — ces olseaux ne sent pas encore drus.
fuel, gezwind, haastig, gaauw, vaardig, enz., prompt, Leger, ere, alerte,
agile , rapid& , 'este , preste , vif, ye , dispos, e,
etc.; fam. luchtig op de beenen , engambe. Hij is —, haastig, in al wat hij
doet, it est precept en tout ce qu'il fait. lit
gevoel mij heden vlugger dan eergisteren,
je me trouve aujourd'hui plus leger qu'avanthier. Zijn broeder heefr eene vlugge hand,
son frere a la main ligere. Hij is — ter of
met de pen , (hij fchrtjft fchielijk,) it ecrit
vite; fig. Dat is een — antwoord, c'est une
reponse bien 'este. Die jongen heeft ten
zeer
verftand, eenen zeer vluggen geest,
ce garcon a Pesprit fort vi t.
Vlugheid, yr. (van vogels,) quake de ce qui
est en itat de voter. —, fnelheid, vaarcligheid, enz.,Jromptitude, agiliti, rapidite,
prestesse, volubiliti, dexterite,
sagaciti, legerete. De —, gaauwheid, zijner antwoorden heeft mij verwonderd, la
prestesse de ses reponses m'a 'tonne. Doze
verzen moeten met weer — warden uitge.
fproken, ces vers dernantknt a 'etre reciter
avec plus de volubilite. Dit kind heeft veel
—, is fchrander, is vlug van verftand, cat
enfant a bien de la sagaciti , de la vivacité.
Die goochelaar fpeelt met veel zeer
behendig met de bekers, ce jongleur,, etc.
joue des gobelets avec une grande dexterite. Doze orgelfpeler bezit eene groote
fpeelt zeer vlug, ce joueur d'orgues a
tine grande legereti de main.,
Vlugt, yr. het vliegen van eenen vogel, vol,
tn. volie, essor, tn. De fnippen hebben
eene fuelle —, les becasses ont le vol rapsde. Hid heeft vier vogels in de.— gefchoten,
it a tire quatre oiseaux au vbi , d la yoke.
De zwaluwen vliegen de zee over in eene
, les hirondelles traversint la- mer tout
d'une voles.. De vogel nam zijne vloog
op , Poiseau prit l'essor. Eenen bal in de
—, in bet vliegen vangen , prendre la balls
ensre bond et voles. —, het voortfnellen,
wegloopen, van eenen mensch, fuite. De
dief heeft de — genonien , it velour apris la
fuite. De vijand is op de — geflagen, Pennemi est mis en fuite, en at-nate; (fcheepsw.)
Op zijne
liggen, itre dans son assiette;
avoir sa tovture. Zich met de —bergen sauve
qui
Ntinna
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nille , chiffon, lambeau, haillon, drapeau,
qui peat. — van eene vlag of wimpel-, le batm. drille, f. Wat wilt gij met die vodden
tant d'unpavillon ou d'une flamtne; fig. Eene
doen ? que voalez vous faire de ces guenilles,
te hooge — nemen (wordt wel van dichtflukde ces haillons? Het papier wordt gemaakt
ken gezegd), prendre un vol,trop hatit ; bijw.
van oude linnen vodden , lompen , le papier
ter —, ter loops, in haast, legiremen t , d la
se fast de chips, de vieux drapeaux , de
hate, 4 la volee; fig. Hij is regt in de —,
chiffons , de drilles ; zie Lomp. , ligte kooi,
verlegen, II est bleu embarrasse , u quia ,
flons, morfebel, guenipe , garce, coquine.
inquiet. —, de ruimte van het einde van
den eenen vleugel van eenen vogel tot dat Voddehandel , m. handel in oude prullen , kledren , friperie.
van den anderen, env, etgeare, f. een
troep van vliegende dingen, volde, bande, Voddekooper,, m. voddeman, raper, lompenkooper,, lompengaarder of raper, chifonnier,
troupe. —, groote vogelkooi, volihre.
arillier,, peiller.
Vlugteling, in. en yr. fuyard, fugitif, refugie, (femme) fugitive, f. De —en vervol- Voddekraam, yr. prullenkraam, boutique, d'antiquailles, de chiffons.
poursuivre
ies
fuyards.
gen ,
Vlugteu , o. w. (ik vlugtede, ben gevlugt ,) Voddemarkt, yr. marche aux chiffons-, tn.
fuir, s'enfuir, prendre la fuite , se refugier. Voddemoer, yr. fig. guenipe, salope.
Hij is naar F'rankrijk gevlugt, sl s'est refu- Vodderij , yr. guenilles, pl. , chiffons m, pl.
fam. pietrerte.
gid en France. Hals over kop, uit alle kracht
fuir 4 toutes jambes, de toutes ses for- Voddewerk , o. ouvrage nsal fait ou gate, boasillage , in.
ces. Hij is ontvlugt, it a fui. Het kanon
(fcheepsw.) pointer en belle. —, (bij Voddewijf, o. chiffonnare, f.
oude Medrenkoopfter, fripiere.
jagets) als: Her hert gebruikt list, en vlugt
op den weg terug, died het gekomen is, Voddig , b. n. sale, malpropre, chetif, ive,
bousille, e, jrivole ; bow. malproprement,
le cerf ruse et refuit sur soi.
chetivement, miserablement.
fuyard, fugitif
Vlugter,
Vlugtig, b. n. vlugtende, fugitif, ive, er- Voeden , b. w. (ik voedde, heb gevoed,) van
voedfel voorzien, onderhouden, nourrir,
rant, e, fuyard, e. voorbijgaande, (in
repaitre, alimenter,, sustenter, entritenir.
de geneesk.)fugace ; fig. De genoegens dezer
Zoo men de paarden wel wil laten werken,
wereld zijn vergankelijk, les plaisirr de
de
fcheik.)
moot
men ze good — 5 si Pon vent faire bien
ce monde sent passagers. —, (in
travailler les chevaux it faut les Bien nourligt vervliegend, volatil e. — zout, sel vorir. De goede aarde voedt de planten, la
latil. — maken, volatiliser; bijw.ligerement,
bonne terre nourrit les plantes.- Hij voedt
rapidement, en passant.
zijnen geest met treurige gedachten , it nourVlugtigheid , y r. volatilite, fugacite. Aan vaste
fit son esprit par de tristes pensies. Het
ligchamen — mededeelen , communiquer la
vee doen
faire repaitre le betail. Zich
volatilite el des corps fixes. De — van den
met good voedfel —, se repaitre de bon aliwijngeest, la volatilite de l'esprit de vin.
ment. Het brood voedt good , le pain susDe —, korte duur eener bloom , /a fugatente beaucoup. Dat is genoeg om doze armen
cite d'une flour; fig. De — des levens, la
te — 5 te onderhouden, cela stiffit pour susfugacite de la vie.
tenter ces pauvres. Jonge vogels met eene
Viugtigmaking, yr. volatilisation.
pen, enz. abequer des oiseaux; fig. Hij
Vlugting, yr. fuite , evasion; zie Vlugt.
laat zich niet met ijdele woorden —, afVlugtplaats, vr. fchuilplaats, refuge , asyle,
fchepen, it ne se repair pas de viandes cresten. (bij jagers) voor 'I wild, refuite.
ses, de fumie, etc.
Vlugtzout, o. (in de fcheik.) sel volatil, in.
Voedend , b. n. nourrissant, e, nutritif, ive,
Vocht, onv. verl. t. van Vechten.
nourricier,, ere, alimentaire. Dat is niet —
Vocht , 0. fap ofander nat vloeittof, liqueur,
genoeg, cela n'est pas asset nourrissant.
f. humide, jus, m. —, fap in het menEen — of voedzaam vleeschnat , un bouillon
fchelijk ligchaam, humour, f. Het water is
nutritif: Het — fap der planten , la sive
het eenvoudigfte
l'eau est la plus simnourriciere. verflerkend, nourrissant,
ple des liqueurs. Scherp
dat uit de wonden vloeit, ichor, m. Een kleverig une
e, fortifiant , e; (in de geneesk.) alimenteux , se, alibile; zie Voedzaam.
humeur visqueuse. Het bederrder vochten , la
corruption des humeurs. —, vergadering van Voeder,, m. iemand die voedt, celui qui nourvochten in eenig ligchaamsdeel, tot een gerit. Vee—, nourrisseur. —, al wat tot
voeding van menfchen of beesten dient., voedzwel, congestion, f Afleiding der vochten ,
pature,
fel, nourriture, , fourrage,
antispase, revulsion ,f. Verzameling, ophooping van kwade vochten in het nienfchelijke
f. — aan het vee geven, donner dufourrage
au betail. — halen, fourrager. Groen ,
ligchaam , Welt , tn. Kristallijne — des dogs,
versch — affnijden, fourrager au, en vert.
membrane cristalline.
een vechttuig, lange degen, raGemengd — van erwten , haver, wikken,
Vochtel,
enz., provende, f. —, bijzonder voor vopiers, fiamberge, f:
gels, mangeaille, f. ; als : Doze medzen
Vochtgierig , b. n. natgierig, qui aimed boire.
hebben goon meer, ces mesanges n'ont
Vochtig , b. n. humide, moite. De aarde is nog
plus de mangeailles. Het — voor de valken,
geheel —, la terre .est encore touts humide.
(bij de valkeniers,) pat, tn. De valkenier
Hij heeft klamme h2nden , i/ a les mains
heeft zijnen vogels het — gegeven, le faumoites. —e huid, (in de geneesk.) peau hallGeducourtier a donne le pat 4 ses oiseaux.
tueuse. —maken. ; zie Bevochtigen.
darant le Voeder,, o. doublure; zie Voering.
rende den dooi zijn de muren
Voeder, o. eene wagenvracht, lading ; zie
&gel les marailles sont moites ; bijw.
dement. Weder — maken, ramoiter.
VoVe9cleeri
r, o. groot wijnvat ; zie Voedervat.
Vochtigheid, vr. huntidite, moiteur.
Voederaar, m. voeder bezorger of haler, four::
Vochtmeetkunde , yr. hygrometrie.
rageur, nourrisseur.
voederknecht bij
Vochtmeter, m. peso-liqueur, (in de natuurlc.)
het leger, die de paarden naar de weide
hygrometre, areomitre, hygroscope.
brengt, peitureur.
Vod, vodde, yr. lomp, lor, oude lap , sueVoe-

V O LE
Voederen , b. w. (ik voederde, heb gevoederd, )
yoeren , met voering vourzien , van binnen
bekleeden, doubler, fourrer. Eenen rok
met taken — , doubler un habit de drap.
Een kleed met fabelbont fburrer un habit
de tnartre. —,4 met watten, ouater.
voeder aan beesten geven, dormer a manger,
nourrir, affourager , repaltre. Nadat bij
het vee gevoederd of gevoe gd had, ging hij
henen apras avoir repu le betail , it s'en
alla. Met koren —, vet maken, engrener.
—, het eten den jongen kiuderen en ouden
lieden in den mond geven, appdter. De vogelen — hunne jongen; les oiseaux donne's:
la becquee a tears petits.
Voederhaling, yr. action de fourrager.
Voedering, yr. nourrissage, affouragement,en.
— der drukpers, onderlegfel, taquon , tn.
Voedering, yr. opvulling Van een kleed; zie
Voering.
Voedervat , o. wijnvoeder, groot vat in Duitschland ter verzending van wijn, foudre, f:
Voeding, yr. onderhoud, nutrition, nourriture , sustentation. De regen is eene — der
planten, la pluie est une nutrition des
plantes. Men moet eten tot —, onderhoud,
des ligchaams, it faut manger pour la sustentation du corps. — van jonge vogels met
eene pen, enz., abechement, m. Ongelijke,
ongeregelde — van het ligchaam, (in tie
geneesk.) alogotrophie. Bedorvene
Cacotrophie.
Voedfel, o. onderhoud, aliment, tn., nourriture, substance, subsistance, f., Mature,
pain, tn., viande,
Hij is zeer ziek, bij
neemt geen
meer ,tot zich, it est tres
malade, ne prend plus de nourriture. Dat
is — voor den geest, c'est nourriture, aliment de l'esprit. De boomen, planten trekken het — uit de aarde, les arbres , les plante.s attirent la substance de la terre. God
zorgt voor de beesten Hij geef; bun alien
—, Dieu a soin des animaux , Il leur donne
tons leur patis're; fig. Het woord van God
is het — der ziel , la parole de Dieu est la
nourriture (fig. la patare,) de l'ame. Krachtig
, restaurant, m.
Voedfler, yr. zij die voedt, cello qui nourrit.
— (minne), nourrice. —, het wijfje van
een konijn, lapine; van eenen Naas, hase;
fig. Deze provincie is de —, de korenkamer,,
van dit land, cette province est la nourrice
de ce pays.
Voedfteraar, m. voedflervader, ook minnevatker, nourricier.
Voedfteren, b. w. (ik voecifterde, heb gevoedflerd ,) nourrir, clever.
Voetifterheer,, m. pore nourricier.
befchermer, protecteur, patron.
Voedflerling, m. Voecifterkind , m. en yr. flourrisson, eleve.
Voedfterlooll, o. mois de nourrice, salaire,ns.
Voedflervader; zie Voedfieraar.
Voedflervrouw,, yr.
nourrice.
Voedzaam, b. n. nourrissant , e, nutritif,
eve, alimenteux, se, fortifiant, e, substanciel, le. Eene voedzame fpijs, an aliment
nourrissant, une viande substantielle.
Voedzaambeid yr. qualite nourrissante d'un
aliment, propriete nutritive ou fortifiante.
Voeg Voege, yr. het verband van twee, din4en aan elkander, zamenvoeging, joint , m,
jointure, emboiture; ook de reet, welke
tusfchen twee zamengevoegde dingen overblijft , (bij metfel.) joint ; als: De voegen
tusfchen de fleenen van eenen muur uitbreken, regretter les joints. Liggende —en,
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joints de lit. Naar een middenpunt loopende
—, joints en coupe. Blinde —; joints perdus.
—en tusfchen twee iteenetr, dat ieder tot
tie helft zijner dikte is uitgefneden, joints
feuilles. Liim—, ( bij fchrijnw. ) joint a
plat point. Grove —, fponning, van eene
deur of een venfter, feuillure. naad,
renton, m.; (fcheepsw.) met werk en pik
uitgevulcie —en , (naden _van een fchip ,)
coutures; bijw. en voegw. In deter —e, op
deze wijze, de cette maniere, decettefacon.
In —e dat, de maniere, de sorte que.
Voegelijk, b. n. zie Voegzaam.,
Voegelukheid , yr. bienseance ; zie Welvoegelijkheid.
Voegen, b. w. voegde , heb gevoegd,)
zatnenvoegen, onderling verbinden, joindre,
emboiter. Ik voeg mtjne wenfchen bij die
van uwe familie , je joins sues souhasts a
ceux de votre famille. Deze planken zijn
niet wel (zamen) gevoegd, ces planches ne
sont pas bien jointer. Voeg, vereenig dit
huis aan het uwe, joignez cette maison a la
Deze deelen, fmalle planken, zijn
goed in elkander gevoegd, ces ais sont bien
emboitds Pun dans l'autre. De fchrijnwerkers — de deelen met lijm, les tnenuisiers
joignent les ais avec de la colle forte. Het
nuttige bij het aangename , joindre Pudic
a Pagrdable. Een link hout of ijzer invoegen , (bij timmerl.) emmortaiser.
ftrijken , de — invullen , (bij metfel.) joinjoindre
toyer. Zich bij iemand
prendre le parti de q. q. Zich naar iemaud
of iets — fchikken, s'accommoder a l'humeur, de q. q.; zie Schikken in dezen zin.
— 5 o. w. pasfen, betamen , convenir,, etre
bienseant , e, convenable, propre , sortable;
cadrer. Zij komen wel overeen , it se
conviennent. Dat voegc of past (betaamt)
u niet, cola ne vous convient pas. Dit huis
is to groot, het voegt, past, vlijt mij niet,
cette maison ne me convient pas, elle est trap
grande. Niet — of betamen , messioir. Deze
kleeding, opfchik , zal u niet
pasfen.,
cot ajustement vous messiera.
Voeghout, o. in de kap van eenen windmolen, couillard, m.
Voegijzer, o. tier metfelaars, fiche, f.
Voeging , yr. jonction, liaison, f. zie Zamenvoeging.
Voegmes, o. der hoeffmeden , boutoir, tn.
bute,f:
Voegmcidel, o. moyen de joindre, etc. m.
Voegwoord, o. (in de fpr. k.) confonction , f.
Voegzaam, b. n. betamelijk, voegelijk, ge-j
past, equitable, convenable, bienseant, e,
pertinent, e, sortable. Dat is niet —, ongepast, onbetamelijk, east n'est pas equitable. Het is niet — voor uwen itand,
n'est pas sortable a votre condition, Dat zijn
-voegzame verontfchuldigingen , ce sontdes excuses pertinentes ; bijw. convenablement , avec
biensiance; zie Welvoegelijk.
Voegzaamheid; zie Welvoegelijkheid.
Voelbaar, b. n. dat gevoe gd kan worden, eastbaar 5 palpable , tactile. De vaste ligchamen
les corps solides sont palpables. Hetzijn
gene ik u zeg is klaar en —, ce que je you:
dis , est clair est palpable. —, (in de leerk.)
tangible. De geesten zijn niet tastbaar,,
les esprits ne sont pas tactites; bijw.palpable.
ment; zie Tastbaar.
Voelbaarheid, vi'. (in de leerk.)
Voegen, b. n, (ik yoelde, heb gevoeld ,) bevoelen , betasten, aanraken; zie deze woorden , tdter , toucher, mauler doucement,,.
Nnnn3

pal-
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palper. Wel dit laken eens, het is zeer
fijn, tatez un peu ce drap, it es* Men fin.
De geneesheer voelt den pols, le midecin
ate le pouls. —, door het gevoel gewaar
worden , ontwaar worden , sentir, ressentir.
Hij voelt wel, merkt wel, dat hij ongelijk
heeft, it sent bien qu'il a tort; zie Gevoelen, Merken.
Voeler, in. taster, tAteur.
Voelhoorn, voeler der infecten, fpruit,
antenne, tentacule, f. Kleine voelhorentjes ,
antennules, palpes , f. pl. Met veel —s voorzien , tentacule , e. Infecten met vier —,
tetracires,tn. pl.
Voelhorens dragend , b. n. palpiste.
Voeliug, y r. het voelen, action de toucher,
taction, f. touchetnent, m.
Voelfpriet; zie Voelhoorn.
Vat. , voeder,, m. zoo veel men gewoonlijk
op eenen wagen vervoeren kan , wagenvracht,
lading, voie, charge, f: Een hoot, ens
vole de bois.
Voeraadje, o. beestenvoeder, fourrage, us.
Voeren , b. w. (ik voertle, hcb gevoerd ,)me:
een vaar- of voertuig van de eene plaats
naar de andere brengen vervoeren, overvoeren , porter, transporter, charrier, vol.
turer; zie Vervoeren, Overvoeren in dezen
zin. dragen , porter. Eenen titel —,
porter en titre, (icheepew.) Dit fchip Vbert
zijn zeil wel, is rank, ce vaisseauporte bien
sa voile. Eene vlag , porter un pavilion.
Klein zeil —, porter petites voiles. Wel
zeil —, porter bien la voile. Een fchip dat
zestig ftukken voert , en vaisseau . monti de
soixante pieces de canon. Een fchip—, monter oft commander unyaisseau. De fcheepsgefchutpoorten met poortlaken friser les sabords. ( In de wapenk.) Hij voert eenen zilveren leeuw in een blaauw veld , it porte d'azur
leiden , geleiden, mener, conau lion d'or.
mire. Ten firijde mener ou conduire au
combat. Iemand bij de hand —, metier q. q.
par la main. Deze man voert grooten trein,
set homme mane un grand train; fpr. w.
Hij voert altoos het hoogite woord in het
gezelfchap, it s'empare toujours de la conversation, it tient lee des dans tine conversation, it a toujours le plus a dire. Wat voert
hij in zijn fchild ? Wat is zijn oogmerk?
quel est son but? a quoi vise-t-il? Het gebied , bevelen, commander; .zie verder
Voeren op Voederen in andere beteekenisren.
Voeren, o. het vervoeren van lets, le transport, le charriage, k charroi.
Voering, y r. doublure. — met bont, pelterij,
feurrure. binnen zijfluk van eenen fchoen ,
culette.
Voeringflof, o. grof linnen , boucassin ,
Voerloon , o. vracht ; charriage , charroi, port,
transport , amenage, m. voiture , roulage, tn.
Voermau, m. meerv. voerlieden, voiturier,
koetfier, cocher. — ,
roulier, charretier.
wageman, een der noordelijke fierrenbeelden , cocker, erichton; fpr. w. Een oude
voerman hoort gaarne het klappen van de
zweep, on aitne a entendre encore dans sa
vieillesse de ce qui nous plaisait dans notre
jeunesse.
Voermanskiel, m. blaauwe linnen kiel, blouse,
f., sarrau, tn., blaude, souquenille ,
Voermansknecht, jongen, m. valet, garconcharretier.
Voertuig, o. chacriot, us. vulture,
Voerwezen, o. teat ce gut appartient au charriage,
Vint, a. van menfehen en eenige dieren , pied,

VOE
no. ook van fommige dieren, poot , of ook
(gefpleten voet) klaauw genoemd, patte
etc. zie Poot, Klaauw, en Pied , Patte in
het Franfche deal. De regter le pied
droit. Hij heeft eenen dikken voet, it a lo
pied gros. 1k heb nooit eenen — in zijn
huis gezet , je n'ai jamais mis le pied dans
sa maison. Hij verfcheurde de kokarde, en
vertrapte bear met de voeten dichira la
cocarde et la foula aux pieds. De zieke
is zoo zwak, dat hij geenen — voor den
anderen kan verzetten , le malade est si
faible, qu'il ne saurait mettre en pied devant l'autre. Hij heeft de wetten met —en
getreden , it a fould aux pieds les lois. Metz
bragt hem, handen en voeten gebonden, en
men befchouwde hem van het hoofd tot de
—en, on l'emmena pied et poings lies et on
Pexamina de la tete jusqu aux pieds. Die
arme jongen gaat met bloote, naakte —e,
barrevoets, ce garcon tnarche nu-pieds ou
pieds nun. Droogvoets door eene beak gaan,
passer en ruisseau a pied sec. Hij is reeds
gekleed van het hoofd tot de voeten, it est
déjà habille de pied en cap. Hij is te —
vertrokken, it est parti a pied. — aan land
zetten, mettre pied a terre. Hij heeft zich
met handen en —en verdedigd, it s'est
fendu des mains et des pieds , (de toute sa
orce.) Er waren duizend man te voet ,
fvoetvolk,
it , avait milli hommes de pied,
ou d'infanterse, mille fontassins. Hijii s wet
te —, kan goed gaan, it rnarche bien a pied.
De zaken weder op den ouden — brengen,
rensettre les chosen stir Pancien pied. Hij
gaf hem eenen fchop met den voet, dat hij
ter aarde viel, it lui donna un coup depied,
qu'il tomba a terre. Aan iemands —en val.
len , (eerbiedshalve voor hem nedervalleri,)
se jeter aux pieds de q. q. Vechten zonder
eenen — te wijken , combattre de pied ferme.
Hij is zoo dronken befchonken , dat hij zich
niet op zijne —en kan honden, it est ss lyre
qu'il ne pent se tenir sur ses pieds. Op welken — flaan zij met elkander ? sur quel pied
sont-ils ensemble? Zij gaan op denzelfden
— in deze zaak te wetk , ils vent du mime
pied dans cette affaire. Iemand op vrije
—en flellen, (in vrijheid zetten) mettre q.
q. en liberte, elarger, q. q. Hij mag of durfc
geenen — buiten de deur zetten, zonder
verlof van zijnen varier, it n'ose pas sortir
sans la permission de son pare; fig. Eenen witten — bij Iemand hebben, (zeer gezien bij
hem zijn, in een goed blaadje bij hem fiaan,)
titre dans les bonnes graces de I. q. lemand
te veel voet (vrijheid)geven, accorder trop
de liberte a q. q. Iemand den — ligten,
verfchalken, supplanter q.q. zoeken
elkander den — te ligten, i/ cherchent 4 se
supplanter Pun Pautre. Iemand den — op
den nek zetten, (hem geweldig kwellen,
drukken,) tenir le pied sur la gorge a f:
q. le traitor durement, le maltraiter. —kJ
fink houden, (zich op de volvoering van
zijn eigenlijk °put toeleggen ,) faire tenir
pied 4 boule. lemand de —en vegen, (hem
vleijen) flatter, q. q. °De zaak zal —en im
de aarde hebben, (gevolgen hebben, moeijelijk zijn ,) ce sera one affidre penible
di i cile, Ik zal u —en maken,j e vous fired
courir. Dat that op —en, cal est Men pense, fait, fonde. lemand den — dwars zetten, traverser q. q. Een huts order den
halen, abattre, demo& one maison. Bet
onderfte gedeelte van een ligchaam, waarep
het that, de grondflag, als . van gene tafel,
lad-
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ladder , van eenenberg, boom, muur, Voetflet„ yr. zie Voetdweil.
kandelaar,.enz. Hij is aan den — des bergs, Voetfpier, vr. muscle pIdieux,
fl est au pied de la montagne. — van eenen Voetfpoor, o. trace, piste, marque on empreinte du pied, f., vestige, pas, tn. De
paddeftoel, pied. — of noel eener zuil, (in
jagers volgen het — van het hers, les charde ' bouwk.) stylobate, tn. — van een flandseurs suivent les erres du rerf:
de
lengtemaat,
enz.
beeld, sock. —, in
pied. Deze balk is acht lang, cette pou- Voetflaans , Voetitocits, bijw. zoo alt bet is,
— verkoopen, ware en bloc.
tre a huit pied: de long , de longueur. Die
bij Zen,
hoop —, vendre en bloc et en tdche ou las.
tafel is twee — breed, cette table est de
deux pieds de large , de largeur, de le. Vier Voetftal, m. pedeflal, piedestal.
lang en twee — breed, quatre pieds de Voetflap, m. vestige, pas, trace ,piste. Iemands
voetftappen drukken, dezelve treden, marlong sur deux pieds de large. Tien — in het
cher sur les traces de q. fig. aller on,
vierkant , dix reds cards. —, (in de Gr. en
marcher sur les erres de q. q.
Lat. dichtk.) twee of weer onderling ver•
bondene lettergrepen , pied. Een gedicht, dat Voetfloot, m. coup de pied.
nit vijf- en zesvoetige verzen, uic vijf- en Voetfloots, bijw. zie Voetftaanz„
zes) —en beitaat, un tame de vers pentame- Voetftrand, o. ;The , f:
tres et hexametres als bijw. voor —, Voet1trik,.m. page , tn.
(langzaam, met langzame fchreden ,) pieda Voetfluk, o. plidestal , tn. Klein —, waareop
een borstbeeld rust, piedouche, escabellon
pied, pas a pas, lentement, a pas compescabelon,
Onderzetfel van een
d.% Op Itaanden—, aanflonds, sur le champ,
(in
de bouwk.) stirdobate,
immediatement , incontinent , d'abord. 1k
ondet eenen
pilaar, attsque faux ,
je le suivis pied a
volgde hem — voor
Doorloopend
grondmuur , soubassement, m.
pied:.
Voettreden, m. meerv. honten latjes aan een
Voetangel, tn. chausse-trape, f:
weeftouw der gaaswevers, contre-lames ,f. p1.
Voetbad, o. bain de pied, m. pediluve, f.
Voetbank, m. march* pied, en. escabelle, f. Voetval, m. de daad voor iemands voeten to
vallen, prosternement , m., prosternation, f:
escabeau, m. — der galeiboeven , wanueer
doen, se prosterner. Zij heeft eenen
Een
zij roeijen moeten , pedagne, tn.
voor den koning gedaan, elle se prosterna
Voetbankje, o. petite escabelle , petit escabeau.
devant le roi, elle se prosterna aux pied:
— van den koetfier, coquille, f.
du rot.
Voetbekken, o. bassin a laver les pieds, m.
Voetboei, yr. meerv. voetboeijen, cep:, fen yoetveeg, m. zie Voetdweil.
Voetveger, m. celui qui 01=1'8 les pied: de q.
aux pieds , tn. pl.
q. ; fig. flatteur.
Voetboog, m. arbalhe qu'on bande avec le
Voetvolk , o. gent de pied , pl., infanterie , f:
pied, arbalète a ressort et afut.
Voetvormig , b. n. — bled, (in de natuurk.)
Voetbode, m. pedon, courier 4 pied.
feuille pediaire.
Voetboogfchutter, tn. arbaletrier.
Voetweg, m. sentier; zie Voetpad.
Voetdekfel, o. chaussure, f:
Voetdweil, m, torchon- qui serf a essuyer les Voetwisch zie Voetdweil.
Voetwasfching, yr. lavement des pied:, m.
pied:.
van zz armen op groenen donoierclag, (bij
Voeteerder, m. zie Voetganger.
de R. K.) mandatum, m.
Voeteling, m. pied bas ou de chaussette.
Voetwortel, m. (in de ontleedk.) tars*.
Voeteloos, b. n. zonder voeten, sans pied:.
Voeteneinde, o. (van een bed,) pied de Voetzand , o. sable d'un sentier, m. ; fig. In
bet — geraken, ( het onderfpit delven , )
lit, m.
tomber, en decadence. —, fneuvelen, étre
Voeteren , 'o. w. (ik voeteerde, beb, ben getue, e, terir.
voeteerd,)aller , marcher a pied.
Voetzoeker, m. zeker vuurwerk, serpenteau,
Voeteuvel ; zie Voetjicht.
lardon , petard. Kleine —, pitirok,f.; zie
pieton, marcheur.
Voetpnger,
Klapper in de hatfte beteekenis.
Voetgingfler, yr. pietonne marcheuse.
fam. pieton , m. — Voetzool, yr. plante du pied, sandals. — van
Voetie, o. petit pled,
den hoef der paarden , ezels, enz., sole.
gaan, aller pied a pied, lentement;
voor
Vogel, in. oiseau. Een fchoone
un bel
zie Voet.
oiseau. Een tamme, afgerigte un oiseau
Voetig, b. n. qui a des pied:.
pried, dress*; zie de met — zamengeftelde
Voetjicht, yr. goute aux pied:.
woorden op oiseau in het Franfche deel.
Voerijzer, o. voetangel, chausse-trape , f:
Een nest—, un oiseau niais. Een houten
Voetklaauwier, o. pedaal, pidale, f:
papegaai. Naar den —(papegaai) fchieVoetkluisters, m, meerv. entraves, f: pl.
ten , tsrer an papegai. Spr. w. tên — in
Voetknokkel, m. malleole, f.
de hand is beter dan twee die vliegen , (hebVoetknecht, m.(foldaat,) fantasia. —fongen,
ben is hebben, en krijgen is de kunst ,) un
lakei; valet-de pied, 'aqua's.
tiens vaut mseux que deux to auras, que
Voetkus, m. baisement des pied:.
deux en Pair. Elk vogeltje zingt zoo als
Voetlooper, m. coureur,, valet de pied.
het gebekt is, (elk fpreekt naar zijne kenVoetmaat, yr. mesure d'un pied, ou par pied:.
nis en denkwijze,) chacun park :want ses
In — verdeelen, pieter.
sentiments ; fig. Een fiimme (mensch,)
Voetmat, yr. natte pour essuyer, frotter, les
un
fin merle, matois, an homme ruse. De
pied:.
— is weggevlogen, (iemand die zich ijlings
langs
Voetpad, co. sentier, m. Verhoogd
heeft weggepakt,) Poiseau est diniche. Ver..
de huizen, ook longs eene kaai, trattoir,, tn.
iteende --en, ornitholithes, pl. Waarzeg
Hoog (in de vestingbouwk.) tegen eene
gerij nit de vlugt der —a, ornithomanie,
borstwertng, banquette, f. Klein — in een
Befchrijving der —1, (in de nat. gefch.)
bosch, faux fuyant , tn.
ornithologie , f: Afdrukfel van —en, owlVoetplant, yr. z)lante du pied.
thotypolithe , m. Kenner, beoefenaar van de
Voetpunt, o. (in de fterrek.) nadir, m.
natutirlijke gerchiedenis der —1, ornitholo'
Voetring, m. eener zuil, tore, an.
giste.
Voetfchabel, vr. zit Voetbank.
VuPf n n 4
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vogelvanger, vogelhouder, oise- ' Vokaal, yr. klinkletter,, voyelle; , fig. Hij die in
Vogelaar,,
Gene yergadering Reeds het hooge woorct
leur.
voert, celui qui est un des principaux d'une
Vogelbakje, o. in eene vogelkooi, auget, m.
assemblie.
Vogelbek, m. neb, bec.
Vokaal, b. n. vocal, e.
zangmuzijk, muVogelbes, vr. comme, sorbe.
sique vocale.
vogelkenner, ornitholoVogelbefchrijver,
Vol, b. n. dat er niets meer in ken, gevuld;
gsste.
ook ten aanzien van maat , gewigt, omtrek,
Vogelbefchrijving, yr. vogelboek, ornithologie.
enz. , plein, e, rempli , e. Een glas — wijn,
Vogelbesfenboom, m. cortnier, sorbier.
un verre plein de yin. De zak is reeds —,
Vogelbroeikooi, yr. cabana.
le sac est déjà rempli. Onze kelder is —
Vogeldief, m. voleur d'oiseaux.
water,
notre cave est pleine d'eau. Zijne
Vogeldrek , o. (bij valk.) imeut, itneude, m.
loos is — tabak , sa tabatiere est remplie,
Vogelen, o. w. (ik vogelde, heb gevogeld,)
pleine de tabac. De flesch is maar half —
prendre des oiseaux, aller a la chasse des
la bouteille n'est qu'à demie pleine. Zijn
osseaux. Vogels vangen met netten of lijmopftel is — fouten, son theme es; plein de
roeden , oiseler.
fautes. Ik beb eene mend — kerfen ontvanVogelfluitje , o. lokfluitje, pipeau, tn. —voor
gen, j'ai revs une corbeille(unpanier)pleikwartels, appeau, tn.
ne, remplie de cerise" ( une corbeillie de
Vogelgrijp m. het grootfie flag van gieren,
cerises. Zijne broek is — vlakken, sa culotgriffon; ook wel condor genoemd.
te est pleine de :aches, lets met —le handen
Vogelhandel, mr oiselerie ou oisellerie.
geven,
donner q. ch. 4 pleines mains. Met
Vogeljagt, yr. volerie, chasse aux oiseaux.
vollen mond fpreken , parlor a pleine bouche.
Vogel-, kanarie.orgeltje , o. serinette.
Hij heeft u eene —le meat gegeven, it vous a
Vogelkers , yr. kriek,
donne la mesure pleine. Men moet de maat
Vogelkerfenboom, in. kriekenboom, mdrisier,
doen , it fact combler is mesure. De —le
Vogelklaauw, yr. der roofVogels, griffe,serre.
maan, la pleine lune. De mean is —, la
Vogelknip,
trebuchet.
lune est dans son plein. Deze vrou.w heeft
Vogelkooi of kouw,, yr. cage. Groote —,
eenen —len boezem en —le borften , ((Ilk
vogelvlugt , volidre. Kleine —, igrenoire.
en rond ,) cette femme a la gorge plane, le
Vogelkooper, Vogelverkooper, m. oiselier. —,
sein rabondi , et les tetons rabondis. Zijn
die langs de huizen loopt, cagier. — en
broeder heeft eene —le, (goed gefpekte)
hoenderverkooper, poelier, poulailler, marbents, son frere a la bourse bien garnie. —,
chand de volailles.
opgevuld, volledig, ten aanzien van getal.
Vogelkruid, o. muurkruid, morgeline , ,mouHet leger is in —len aftogt Parmie est
alsine,
paridtaire
,
f.
ron,
en pleine retraite. Hij verfcheen voor de
Vogellijm, yr. en o. glu, f. Met — beftrij—le vejgadering, 11 parut en pleine astern.
ken, Bluer, engluer.
bide. De paus gaf —len aflaat, (vergiffenis
Vogelmarkt, yr. marche aux oiseaux , m.
van zonden,) le pape donna indulgence pleVogelmelk, yr. Ceene plant ,) veldajuin, orniere. geheel, gansch, entier, ere. Jk
nsthogale , m.
begeer de —le fom niet, je ne desire pas
Eetbaar —
Vogelnest, o. nid d'oiseaux,
la somme entiete, totale. Een —pond, une
uit China, chim,,m.
livre entihre. Hij blijfc Kier eene —le week,
Vogelnet, o. filet, rets pour prendre des oiseaux,
rl reste ici tine semaine entiere. Drie —le
tramail, m. Klein —, ipuisette, f.; zie
dagen, trois fours entiers , francs. Hij gaf
ook Vlouw.
hem —le zes honderd gulden, it Jul donna
Vogelpoot, in. pied d'oiseau.
tout-a-fait six cents florins. Verder zegt men :
Vogelroede, y r. of lijmroede, gluau, no.
Op —le markt, en plein tnarchi. Op —len
voor
Vogelroer, o. fusil de chasse, no.
middag, eu plein midi. Op de —le ftraat,
eenden , canardiire, f.
(niet in eon afgelegen hoekje) en pleine rue.
Vogelfchrik,
dpouvantail, m.
Mijn —le neef, mon cousin germain. Zijne
Vogelilag; zie Vogelknip.
—le nicht, sa cousine germaine. Kinderen
Vogelflang , vr. perche d'oiseleur.
van —le neven en nichten, cousins issus de
Vogelfteen, m. verfteende vogels, ornitholigermains. Eene kuip—, une cuvie. — tot
tes, f. pl. Steen met afdrukfels van vogels,
aan het fpondgat, heel —, bead, e. Een
(in de nat. gefch.) ornithotypolite, tn.
ketel—, tine chaudronnie. gene mend —,
Vogelftrik, m. piece, in., riglingette, tendue,
tine corbeillie. Een arm —, cue brassie;
f.; ook ftreek waar dezelve gefpannen zijn.
fig. of fpr. w. Hij is — flaap, it est accaVogelftrnis; zie Struisvogel.
bid .de sommeil. Hij is —, (bedronken)
Vogeltje, o. oisillon, oiselet, m.
est lyre, soul. Ik , ben nog gansch — daarvan,
Vogelvanger, m. oiseleur.
(zeer mede ingenomen) fen Buis encore tout
Vogelvangst, yr. oisilerie. -4-- met een lokplein. Hij kwam bier, door in —len galop,
fluitje en lijmilangen, pipee. — met lijmsl pasta ici au grand galop. De ganfche fled
roeden , breste.
is er — van, (iedereen fpreekt daarvan,)
Vogelvlugt, yr. voor vogels, voliere. Vlugt
tout le monde, chacun en park. Men ziet
der vogelen , vol d'oiseaux.
hem niet voor — aan, , on ne le regarVogelvoeder, o. mangeaille, f
de pas comme un juge competent. Een
Vogelvoet, m. (eene plant,) pied d'oiseau.
man — goedheid, un homme petri de bonze;
Vogelvrij , b. n. proscrit, e.
verklaren,
van is , loopt de
fpr. w. Wear het hart
proscrire.
mond van over ; zie Hart , (zeew.) Met--le
Vogelvrijverklaring, yr. proscription.
geEen
viper
4
pleines
voiles.
zeilen,
Vogelwigchelaar, m. (in de oude gefch.) die
fluwd fchips , en vaisseau bondi. — op de
op de vingt, enz. der vogels aclit geeft, en
borft zijn, avoir la poitrine empressie. Zich
daaruit waarzegt, augure.
— zuipen, se sailer, s'enivrer. De maag
Vogelwigchelarij , yr. augure, ornistice.
— proppen, farcir Pestomac. Ten voile,
Vogelzang, a. chant des oiseaux, tn. Zoet
gezang der vogelen, gazouillement,
bijw. pleinetnent, entierement a pur et a
plein, etc.
bet kwinkeleren derzelve, le ramage.
Vol-

VOA,
Volaarde, yr. ter, e a foulor.
Volbank, yr. table a fouler.
Volbloedig, b. n. plethorique , sanguin , e.
Ziekte nit volbloedigheld, maladie sanguine
Volbloedigb.eid, vr.(lethore.
Volbouwen. b. w. ik volbouwde, heb volbouwd , ) ten chide ouwen , achcver de bdtir.
Volbrengen , b. w. (ik volbragt , heb volbragt, )
uitvoeren , voleindigen , volcooijen , ten einde
brengen of werken, accomplir, executer,
effectuer, parfaire, consommer, remplir,
faire. Uwe orders zijn volbragt , uitgevoerd,
voa ordres sons executes. rid heeft zijne belofte volbragt , vervuld , it a effectue sapromesse. Een werk parfaire un ouvrage.
De volbrengende , uitvoerende magt , pouyoir
exicutif:
Voibredger, m. uitvoerder, executeur, consommateur.
Volbrenging, Voltooijing , vr. achevement,
accomplissement ,m. consommation , execution.
De — vats een werk , la consommation d'un
ouvrage.
Volbrenger, m, voleindiger, voltooijer, uitvoerder, executeur, consommateur.
Volbrengfler, yr. celle qui achave, accomplit,
execute, executrice, etc.
Voldaan, b. n. tevreden, satisfait, e, content,
e; zie Voldoen.
Voldeed, onv. verl. t. van Voldoen.
Voider of Voller,, m. foylon.
Volderij of 'Vollerij , yr. foulerie.
Voldingen, b. w. (ik voldong, heb voldongen , ) confirmer ou ratifier entiarcment,
parvenir 4, decider.
Voldingend, b. n. satisfaisant, e, decisoire.
Voldoen , b. w. (ik voldeed, heb voldaan ,)
afdoen, vervullen ; zie ook Volbrengen. Ik
heb mijne fchulden reeds voldaan , betaald,
j'ai deja paye mes dettes. Hij heeft aan zijnen
pligt voldaan, denzelven vervuld, it s'est
acquité de son devoir. Spr. w. Wie zijne
fchulden voldoet , verarmt niet, qui s'acqulte,
s'enrichit. genoegen geven, satisfaire,
contenter. Dat zijn kinderen, die hunnen
ouders genoegen geven, ce sont des enfants , qui satisfont leurs parents. Ik ben over
uw antwoord voldaan , je suis satisfait tie
votre reponse. —, beantwoorden, toereikend
zijn , repondre, suffire, accomplir. Zijn zoon
voldoet aan zijn beroep, son fits repond 4 sa
vocation. Zijne krachten — niet, zijn niet
toereikend tot deze onderneming, ses forces
ne suffisent pas 4 cette entreprise. Dat is
voldoende, cela suffit. Hoe voldoet u die
tabak ? hoe fmaakt hij u? comment trouvez-vous ce tabac? fig. aan eenige drift of
begeerte
, assouvir.
Voldoenbaar, Voldoenlijk, b. n. qui pout etre
satisfait.
Voldoend, b. n. satisfaisant, e, satisfactoire.
rk heb een antwoord ontvangen , Pal rept une reponse satisfaisante. De dood van
Jezus Christus is —e voor alle menfchen ,
la mort de Jesus-Christ est satisfactoire pour
tons les hommes. toereikend, genoegzaam , suffisant, e. Ik heb —e , genoegzame
gronden , om aldus to handelen, j'ai des
raisons suffisantes pour en agir ainsi. ,
vriendelijk en mild in het onthalen, als:
welk een — man, quel homme obligeant,
complaisant; bijw. d'une maniare satisfaisante, supante.
Voldoener, m. celui qui satisfait.
betaler,
payeur.
Voldoening , vr. betaling, payement , m.
genoegen, tevredenheid , satisfaction. Iemand

V0L
1377
geven, dien men heeft beleedigd , faire
satisfaction a q. q. qu'on a offense. —, afdoening, kwij ting , acquittement , tn. — ,
verzadtging, assouvissement, us.
Voidong, onv. vent. tijd van Voldingen.
Voldingen, b. w. (ik voldroeg, heb voldragen ,) tan eene zwangere vrouw,, den vereischten tijd dragen ., porter a son terme ,
(neuf nsois entiers).
Vole , yr. alle flagen in het omberfpel , vole.
Voleinden , b. w. (ik voleindde , heb voleind,)
voleindigen , ganfchelijk ten einde brengen,
achever, terminer, finer, accomplir, completer, consommer, parfaire. De dood vol.
eindigde zijne overwinningen , la most termina ses conquetes. Een werk parfaire
un ouvrage; zie ook Voltooijen , Volbrengen.
Voleinder, m. celui qui achave, termine, etc.
consommateur. Jezus Christus is de oorzaak
en de — des geloofs , Jesus-Christ est Pauteur et le consommateur de la foi.
Voleindigen ; zie Voleinden.
Voleinding, vr. voleindiging, yr. voltooijing,
achavement , accomplissement, consommation,
perfection ; fig. couronnement , m. De — der
eeuwen, la consommation des siecles.— , voltooijing van eenig werk , le couronnement
d'un ouvrage.
Volgdienaar, m. laquais , valet.
Volgeeflig ; b. n. waarin veel geese is , fchrander,, spirituel , le, ingenieux , se, industtieux, se; b,jv. spirituellement, ingenieusement.
Volgeling, m. disciple.
Volgen , b. en o. w. (ik volgde, heb en ben
gevolgd,) navolgen , suivre, venir apses.
Ga, ik zal u —, allez, je vous suivrai. Ik
heb hem van itraat tot itraat nagevolgd , je
l'ai suivi de rue en rue. Hij heeft dezen
vorst op al zijne reizen gevolgd , it a suivi
ce prince dans sous ses voyages. —, opvolgen , succeder, suivre. De nacht volgt op
den dag, la nuit suctide au four. Hij volgde
zijnen broeder in zijn ambt op , it succeda
gehoorza4 son frare dans son emploi.
men , remands lesfen, enz. Volg de lesoblissez
aux,
observez
les
fen van uwen vader ,
lefons de votre pare. lemands vootbeeld —,
imiter l'exemple de q. q. Zijne zinnelijke
ten —, zijne neigingen n'ecouter que
ses lens, que ses passions. Zijn hoofd —,
zijnen zin doen, faired sa tete. —, nit
voortvloeijen , s'en suivre, resulter. Wat
volgt, voort , nit dit gefprek, nit
deze redenering? que risulte de ce raisonnement? Daaruit volgt dat, it s'ensuit de
cela que. Daaruit volgde lets zeer goeds ,
un grand been s'ensuivit de cela. Ik
kommer mij weinig over hunne gefprekken,
wat kan daaruit voortvloeijen? 3e ,me soucie
peu de leurs discours, qu'en pent il résulter?
Volgend., b. suivant, e, a venir. Onmiddellijk successif, ive. Naast subsequent,
e. Ik zal den volgenden dag komen; je viendrai le jour suivant, le lendetnain. De —e,
toekomende euwen, les siacles a venir, les
slacks futurs.
nw
Volgens, voorz. flair, suivant, selon.
gevoelen, suivant, selon votre sentiment.
—
naar dat, voegw. suivant que, mkt,
que. Hij zal betaald worden, , naar dat,
hij zal werken , it sera pay,, selon qu'il travaillera.—, overeenkomftig, conformement a.
Volger, m. celui qui suit. —, opvolger,, suecesseur.
Volging, yr. action tie suivre, etc.
Volgjuffer,, Yr. kamermeisje, demoiselle suivan-
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vents, (verachtelijk) ook in een fchouwfpel ,
soubrette.
Volgreeks, vr. shit, suite, succession, conti•
nuation.
Volgroeid, b. n. qui a acheve, e, de croitre,
rijp, mar, e.
qui ,a son cril.
Volgzaam, b, n. gehoorzaam, obeissant e,
docile, soumis, e.
Volgzaamheid, yr. oblissance, docilite , soumission.
Volgziek , b, n, qui aimed inviter.
Volgziekte , Volgzucht vr. fureur, envie d'imiter.
Volhandig , b. n. die veel drukte en bezigheden
heeft , affairs, e, avoir beaucoup a faire.
Hij fchijut het — te hebben, ii a Pair af:
faire.
Volharden, b. en o. w. (ik vothardde , heb en
ben volhard ,) volfiandig blijven, itandvastig
zijn, persiverer, persister, tkmeuter ferme
ou constant. Hij volhardt bij zijne weigering , it persiste dans son refus. Bij lets —,
flijf hoofdig zijn , s'aheurter a q. ch. Die volharden zal tot het einde toe, zal zalig worden , celui qui persevera jusqu'el la fin , seta
sauve. Het is niet genoeg wel te begonnen,
men moe: ook aanhouden, ce West pas
asset de bien commencer, it faut aussi perseverer. On persevere door flandvastig te
vervolgen hetgeen men begonnen heeft,
en on persiste met toevoorzigt thande te
houden, hetgeen men beflist of befloten
heefc.
Volhardend, b. n. per:evil-ant, e. — in het
goede zijn, etre .eerstiverant dans le biers.
Volharder, m. celui qui persevere, qui persiste.
Volharding , yr. perseverance, persistance ,constance ; fig. onverzettelijkheid, fermeti. —,
bijw. Met —, perseveramment.
Votheid , yr. plenitude. Jezus Christus kwam
in de wereld in de — des tijds, Jesus Christ
vint au monde dans la plenitude des temps.
Voljarig, b. n. meerderjarig, tnajeur,, e.
Volk, o. peuple, m., nation f. De noordfche
volken , les peuples septentrionaux. Er was
eenig oproer onder bet —, it y eat quelque
emotion parmi le peuple. Een flrijdbaar —,
sine nation belliqueuse. Alle —en der aarde,
toutes les nations de la terre. Het gemeene
—, le petit, menu, bas peuple, la populace.
De belle des —s, het janhagel, la lie du
peuple, la canaille, la racaille. —, in bet
,algemeen , lieclen, gens, tn. pl., monde, on.
Er was veel — in de kerk, ii y ,avail bien
—„
,des gens, beaucoup de monde
krijgsvolk, soldats, tn. pl., troupes, f pl.
werk- of arbeidslieden, ouvriers. Bij het
— in ongunsc brengen, depopulariser. (*)
De gunst des —s verliezen, se dipopulariser.
Volkenregt , o. droit des gens, m.
Volkhouder, m. hdtelier,, aubergiste , qui loge
des matelots, etc.
Volknut, b. n. utile au peuple.
Volkom, Volkuip, yr. fouloirs.
Volkomen, b. n. volmaakt, geheel, parfait,
,e,,entier, ire, consommé, e, ?lenier, e. In
die kerk is — afiaat, it y a indulgence pion:We a cette eglise. Een werk, sin ouvrase parfait. Iemand —e vrijheid laten, laissez une entiire liberte 4 q. q. —e wijsheid
sagesse consommee. bijw. parfaitemens,
,entierement, pleinement , completensent. Ik
hen —, volkomenlijk , ten voile, daarvan
,overtuigd, j'en suit pleinement convaincu.
Volkomenheid, vr. perfection; zie Volmaaktheid. — eener fchilderij, liniment , tn.
Volkomenlijk , bijw. zie Volkomen , bijw.
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Volkplanting, yr. colonie, peuplade. Tot —
behoorend, colonial e. Eene fiichten,
coloniser. Stichting, vestiging van eene —,
colonisation.
Volkrijk, b. n. populenx , Buse, peuple, e. Een
zeer — dorp, sin village bien peuple.
Volkrijkheid, yr. population nombreuse; grande
population.
Volksbedrog, o. knevelarij , afperfing, concussion,f:
Volksbegrip, o. opinion populaire croyance
du peuple , f.
Volksbefluur, o. volksregering, dentocratie ,f.
— van 't gemeen, ochlocratie, f.
Volksbeweging, yr. mouvement .populaire,
Volksdwaling, yr. erreur populaire.
Volksdwang, m. willekeurige magt, dwanggezag , despotisme.
Volksgeest, m. esprit du peuple. Strijdig met
den geest of fmaak des yolks, antinational, e.
Volksgeluk, o. bonheur du peuple, m.
Volksgerucht, o. bruit populaire,
Volksleider, Volksmenner, m. volksgezinde,
aanvoerder van het zamengerotte yolk , demagogue. (t)
Volkleiding, yr. Volkspartij, demagogic , (*)
faction populaire.
Volkslied, o. chanson nationale, f.
Volksmagt , yr. pouvoir du peuple, tm.
Volksnaam, m. gentile.
Volksnut„ o. utilite du peuple,
ham•
oproer, — opftancl ,
Volksoploop ,
te populaire, revolte du peuple, f.
Volksoproeping, vr. volksopontbod, m. convocation du peuple, des citoyens , f.
Volkspartij , yr. parti du peuple, tn. zie V olksVolkspraatje, 0. Conte populaire, m.
Volksregering, yr. zie Volksbefluur.
Volksregt, o. droits et privileges d'un ileum
pie, m. pl.
Volksfiam, m. tribu , Woeste —, horde, f.
Volksflem, yr. voix du peuple.
Volkstiran, m. tyrhn du peuple.
Volksverdrukker , m. oppresseur dupeuple,d'une
nation, persecuteur; tyran.
Volksvergadering, yr, assembles populaire ,
peuple , (bij de Romeinen) cornices,
Volksverhuizing, yr. transmigration, migration, emigration; dit ook van trekvogels.
Volksvermaak , o. amusement populaire.
Volksvertegenwoordiger, m. reprisentant du
peuple.
Volksvertegenwoordiging, yr. representation
nationale.
antidu peuple.
Volksvriend,
Volkswapening, yr. armement de la nation en
masse, m., levee en masse.
Volkuip, yr. zie Volkom.
Volkwerver, m. recruteur (de matelots).
Volledig, b. n. dat al zijne leden , z'ne beftanddeelen , heefi, voltallig, complet, te.
— maken, completer; zie Voltallig.
Volledigheid, vr, hat complet, tn.
Volleeren , b. w. (ik volleerde , heb volleerd ,)
ten voile leeren, appremdre complitement ,
se perfectionner dans quelque science. Hij is
nog niet volleerd in de Franfche taal, it tees*
pas encore verse dans la langue Franfaise.
Volleerd in boosheid, confit en malice.
Vollen, b. w. (ik volde, heb gevold,) laken
—, in de volkom treden, ook wel tens vullen , fouler des draps. Gevolde wollen
koufen , des bas drapes. Het —, walken,
foulure, f:
'V011er, M. voider, walker, foulon, fouleur.
Vollerij, yr4 walkplaats, fouterie, batterie.
Vol-
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Vollersaarde , yr. zie Volaarde.
Vollijvig, b. n. zwaarlijvig, corpulent, e,
replet, ete.
' ligVollijvigheid, yr. overmatige vetheid des
chaams , zwaarlijvigheid, corpulence,repletion, f., embonpoint , m., (bij de geneesh.)
°bead.
Volling, yr. van hoiden, foulee.
Volmaakt , b. n. volkomen , parfait, e , accompli, e, acheve , e, complet, e. (in de
fpraakk.) De — verledene tijd, le preterit
parfait. De meer dan verledene tijd, le
preterit plusque parfait. —, bijw. volmakelijk , parfaitement , entierement , tout-4 fait,
pleinement, completement.
Volmaaktbaarheid, vr. vatbaarheid voor vol.
maaktheid , perfcctibilite. (*)
Volmaaktheid, vr. perfection, f., fini, tn.
Vatbaar voor —, perfectible. (*)
Volmagt , yr. pleinpouvvir, tn., procuration,
autorisation, delegation, f., mandat,
pouvoirs, tn. p1. Aan iemand — geven 2 donner procuration, plein pouvoir 4 q. q. , Pautoriser. De gevolmagtigde mag niets doen ,
that, le plinipotentaire
wat niet in zijne
tie pentrien faire au-deld de ce qui est port'
dans son mandat. De afgezanten hebben hunne volmagten vertoond, les ambassadeurs out
Die eene
fait apparaltre de leurs pouvoirs.
geeft, (in den oorlog,) tnandant.
welke de koning geeft, om in eene zaak uitfpraak te doen, lettres d'attribution. —
eene zaak te onderzoeken, delegation. —
gevend, magtigend , delegatoire.
Volmagthebber, m. gevolmagcigde , plenipotentaire. — van den pans, mandataire.
Volmagtigen, b. w. (ik volmagtigde , heb ge.
volmagtigd,) donner plan pouvoir on procuration, autoriser q. q.
Volmaken , b. w. (ik volmaakte , heb volmaakt ,)
voltooijen , voleindigen , van alle gebrek bevrijden , perfectionner, achever, consommer,
par faire, confectionner; fig. couronner. Het
lezen van goede boeken volmaakt het verftand, /a lecture de bons livres perfectionne
Pespt it.
Volmaking, vr. voltooijing, voltrekking, perfectionnement, achevement, parachivement
tn., consommation confection.
Volmolen, m. moulin Afoulon , tn., foulerie, f.
Volmondig, b. n. duidelijk, distinct, e, clair,
e.
bijw. met eenen vollen mcrnd , a haute
voix, clairement, sans hesitation.
Volop , bijw, overvloediglijk , en abondance,
o. Er was
abondamment; fam. a gogo.
— van alles, tl y avast abondance de tout.
Volprees, onv. veil. tijd van Volprijzen.
Volprijzen, b. w. (ik volprees, heb volprezen ,) loner dignement scion' le merite.
Volflagen, b. n. derwijze geileld, dat er niets
meer aan ontbreekt, geheel, complet, etc,
cutler', ire, acheve, e. Eene —e uitrusting,
tine armoire complete. Een — gek, un fon
zotternij, sottise
acheve , fiep, pommi.
bijw. completement, entierepommee.
went , tout-4-fait.
Volflaan, o. (ik volftond heb volftaan ,)
voldoen, satisfaire, suffire. Dat kan —, is
voldoende, cela suffit.
Volflandig, b. n. ftandvastig , constant e, persiverant, e, ferme, it:Oran/able.' — in het
goede zijn, etre perseverant dans le bien.
Volftandigheid, vr. ftandvastigheid, volharding,
perseverance, fermete, constance. Hij heeft
dit gelukkig gevolg aan zijne flandvastigheid te danken , id doit ce succes a sa perseverance; zie Volharden, Volbarding.
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Volftandiglijk , bijw. constamment, firmement,.
avec perseverance, indbranlablement, peraveramment.
Volftrekt, b. n. tie meest mogelijke flrekking
hebbende, absolu, e, expres, esse, posilif,
ive. noodzakelijk, essentiel, le. Eene
—e magt, un pouvoir absolu. —e, bepaalde
wetcen , lois positives. Dat is eene noodzakelijke zaak in eene overeenkomst, c'est une
chose essentielle dans un contrat. bijw.
volftrektelijk , absolument,positivement, expressement.
Volftrektheid, yr. onbepaaldheid, plenitude de
pouvoir, souverainete, qualite de ce qui est
absolu. De — van iemands gezag , la souverainete absolue du pouvoir et de Pautorite de q. q.
Voltallig , b. n. complet , he. — zijn , etre
au complet. waken , completer. —, bijw.
completement.
Voltalligheid, yr. complet, 'tat d'une chose
complete, m.
bijw. zie Voltallig, bijw.
Voltalligmaking , y r. completement, M.
Yoke, yr. zie Volheid.
Volte, y r. (in de rijfchool,) zwenking, omwending van een paard, volte. Een paard
op de — nemen, hetzelve kringswijze omwendingen , zwenkingen laten doen, niettre,
faire alter un cheval sur les voltes.
Voltiegen , b. w. (ik voltoog , heb voltogen, )
_tot volkomenheid brengen ; zie Voltooijen,
Voltrekken,
Voltigeren, 0. w. (ik voltigeerde, heb gevoltigeerd ,) (in de rijfchool) voltiger.
Voltigeerder, m. voltigeur.
Voltobbe , Volkuip, vr. walktobbe, vaisseau
a fouler.
Voltooijen, b. w. ( ik voltooide , heb voltooid, )
volkomen afwerken, perfectionner, achever,
confectionner, consommer; zie Volmaken.
Voltooijend , b. n. (in de fpraakk.) aanvullend 2
—e volzin, phrase completive.
Voltooijing, yr. achevement,.perfectionnement,
parachevement, vs. confection.
Voltooijer, m. (bij horol, en fpeldenm.) die,
de laatfte hand aan het werk legt , finisseur.
Voltrekken, b. w. (ik voltrok, heb voltrokken,) voltooijen , ten uitvoer brengen , enz.
achever, consommer, terminer, finir, accomplir,, executer. Een werk eene zaak —,
consommer un ouvrage, une affaire. Het huaccomplir,, consommer le mariage.
welijk
Voltrekkend, b. n. uitvoerend, executif, sve.
De —e, uitvoerende magt , le pouvoir execute f:
Voltrekking , vr.ackevement, accomplissement,
tn. execution. De — van het huwelijk, la con,
sommation du mariage.
Vomit , als: zijnen naam
fchrijven , icrireet,
7:awe son nom tout du long.
Volvaardig, b. n. tout prit, e, tout dispose,
e ; bijw. gaarne , volontiers , de bonne volonti,
Volvaardigheid, yr. bonne volonti.
Volvoeren, b. w. ( ik volvoerde , heb volvoeid,),
volbrengen, uitvoeren , executer, effect:ter
mettre en execution, accomplir, achever.
Volvoerder, m. uitvoerder, executeur, coil
sommateur.
Volvoering yr. uitvoering , volbrenging
cution, f. accomplissement, m. De — yam
eerie onderneming,, ''execution d'une entre.
prise.
Volvoetig, b. n. (van paarden) encastell, e.
— worden, s'encasteler.
Volvoetigheid, yr. encastelure.
Volwasfen, b. n. adulte, qui a atteint son cru.
Zen — taensch, eon iongtuan of cene jonge
dock-
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dochter, un , une adulte. De doop der —en,
le bapteme des adultes.
Volwigtig , b. n. qui est de poids, qui a son
voids. Van munten die — zijn, avoir le tie.
buchant.
tijd van Vinden.
Vond , onv.
Vond, in. de daad van vinclen, uitvinden , uitvinding, invention, decouverte, trouvaille.
Hij heeft eenen fchoonen — gedaan, it a
droit
fan tine belle trouvaille. Voudregt, De
ze
de trouvaille. Strands ouden , ipaves.
uitvinding is goed,, cette invention est
bonne. —, list en ontwerpen ter benadeeling
van anderen , loosheid, finesse, ruse, subtilite , f. Zij hebben vele vonden gezocht,
(in den bijbel.)
Vondel, V fonder, losfe brug over een klein
water, petit pont fait d'une planche, d'un
madrier.
Vondeling, m. en yr. kind dat men op firaat
of elders , van deszelfs ouders verlaten , vindc ,
enfant trouve, tn. Een kind to leggen,
exposer un enfant.
Vondelingshuis, o. maison, f:, ou hospice des enfants trouves.
Vonk , vr. eene vuurfpark offprank, itincelle;
vonkje, bluette, itincelette; fig. Hij heeft
geen — of vonkje moed, it n'a pas une itincello de courage.
meche, f.
Vonkdoek , o.
Vonkelen, o. (ik vonkelde , heb gevonkeld,) ook fonkelen , flonkeren of fonkelen ,
fchitteren , tintelen, etinceler,, jeter des etincelles , briller; zie ook Flikkeren.
Vonkeling, vr. etincellement, no.
Vonkelnieuw,, b. n. zoo nieuw, dat er de glans
nog op is, fplinter of fpelder nieuw, tout
neuf, ve ; zie Speldernieuw.
Vouken ; zie Glimmen in de 2de beteekenis. —,
vuur vatten aanvonken , s'allumer, prendre feu.
Vonkje, 0. zie Vonk.
Vonnis , o. eene geregtelijke beoordeeling van,
en uitfpraak over eene zaak , sentence, f:
jugement, arrit , Een uitfpreken, vellen , flrijken, opitaken , enz. prononcer une
sentence. Het — is reeds uitgefproken, la
sentence est déjà prononcee. In iemands gunst
uitfpreken , rendre un jugement en
een
favour de q. q. Voorloopig
(bij regtsg.)
prejuge, tn. Kwalijk uitgewezen maljuge , tn. Verzamelaar van befluiten en —en ,
artétiste, arrestegraphe.
Vonnisfec , b. w. (ik vonniste , heb gevonnisd, )
geregtelijke uitfpraak doen, juger, prononcer une sentence, un arrh, sentencier. —,
vooraf —, prejuger. bij of wegens weigering om to verlchijnen bij contumacie , bij
verflek , coutumacer. Hij is bij verflek
veroordeeld , it est condanone par contumace,
Vonniswijzing, yr. action de prononcer une
sentence.
Vont of Vonte , vr. groot watervat in de kerk,
fonts baptismaux, in. pl.
Von:water, o. eau de baptismale, f:
Voogd, in. opziener, befluurder over minderjarige kinderen, tuteur. Een toeziende —,
tuteur subroge, honoraire. bij uiterflen
wil, tuteur testamental? e. — befluurder,
waarnemer van iets, directeur, inspecteur,
chef, maitre.
Voogdes, vr. tutrice. beftuuther van iets,
ditectrice. Klooster — , supet ieure. De moeder is de natuurlijke — van hare kinderen ,
Ia mere en la tutrice naturelle de ses enfants.
Voogdij, yr. meesterfchap, direction, autorite, puissance, f:
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Voogdijfchap , vr. voogdij, beftuur van eenen
voogd op een tuinderjarig kind en deszelfs
goederen, tutelle, cutatelle, — bij laatflen
wil , tutelle testamentaire. — door de wet
of overheid opgedragen , hij gebrek van eenen
door uiterften wil , tutelle dative. Kinderen
die onder — Haan, enfants en tutelle.
Voor, voorzetfel van tijd , avant. — van plaats,
devant. — de grondlegging der wereld , avant
la fondation du monde. Degenen die — ons
geleefd hebben, ceux qui vicurent avant
nous. Hij zal nog — Pafcheu komen,
viendra encore avant Paques. — lien tijd,
avant ce temps. — dag, avant jour. — zes
maanden, it y a six mois. Uw broeder zit
— de deur, votre frere est assis devant la
porte. — dezen, voormaals , niet ci-avant,
maar ci-devant. De — genoemden , les cidevant nommes. — God zweren , juror devant Dieu. — mij notaris verfcheen, par
devant moi notaire comparut. Het eene
— het andere nemen, prendre Pun au lieu
de l'autre. — in plaats van , pour. Eens voor
al, ik zal het niet doen, une fois pour tout
je ne le feral pas. Ik zal — hem betalen,
je payerai pour lui. Verder words — op ondericheidene wjjze vertaald, meest afhangende van de werkwoorden waarbij het ftaat,
als : achting — iemand hebben, avoir des
dgards pour q. q. Stuk — fink , piece par
pace. Iemand als, een' eerlijk man houden of aanzien , considerer q. q. comme un
bonnets homme.— gereed geld koopen , acheter comptant. 1k — mij , geloof het niet,
pour (quant 4) moi , je ne
crois pas. Hu
gaat , als een eerlijk man door , it passe
pour un bonnets homme. Ik zeg het — vast}
je le dis pour siir, surement. Eenen ekel,
affchuw iets hebben , avoir du degoolt,
de I'aversion pour q. ch. Hij leeft — zich,
it vit en son particulier. De vruchten komen — den (lag, les fruits paraissent. 111j
verkiest den dood bovzn, het leven,
it prelete la mort a Ia vie. Waar — waar,
marchandise contre marchandise. Hij bleef
— dood liggen, it fut laisse pour mort,
commie s'il out ete snort. — wren houdt gij
hem ? pour qui le prenez-vous? Ik houd hem
— eenen huisdief, je le tiens (pour) larron
domestique. Men houdt hem — eenen wijzen man , on le tepute homme sage. Dat is
niet gefchikt u, cola ne you: convient pas.
Ik — mij , zoo veel mij aangaat, ik zal komen, pour ce qui me regarde, je,viendrai.
Een gulden — de perfoon, un florin la personne. Stuk — flak, pieced piece. Hij gaat
dag dag nit, it sort tons les fours. Hij
ulna zijn hart — u toe, it ferme son coeur
you:, (zeew.) — den wind wenden, mettre vent d poupe. — den wind zeilen, avoir
vent en poupe. Het fchip Iigt
anker,, le
vaisseau est d l'ancre ; fpr. w. gedaan,
en daarna bedacht, heefc menigeen in groot
leed gebragt, faire d'avance et penser ensuite, c'est la maxime des fous. Knollen —
citroenen verkoopen ; zie Citroen.
Vooraan , bijw. in het voorite van lets, a la
fete, au commencement , devant.
allez devant. Men vindt zijnen naam — in
het bock, on trouve son nom au commencement du livre. Rijd — , allez devant d sheval. Hij woont — in de !haat, it demeure
/'entree de la rue,
Vooraf, bijw. auparavant; pkemieretnent , prealablement , au prealable , d'abord. voorgaan , pricider. Zijne geboorte werd door
verfcheidene wonderwerken voorafgegaan ,
nuts-
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otnissance fut preceded de plusieurs prodi- Voorbeduidend, b. n. voorfpellend. Een
teeken , een voorteeken , nn presage, augureges.
Vooraf beftaande , b. n. preexistante. Het voor- Voorbeduiding, vr. Voorbeduidfel, o. voorzegging, presage, augure, auspice , pronosaf of vroeger beftaan, preexistance. Vooraf
t:e ; sic Voorfpelling.
of vroeger beflaan , preexister.
Voorafgaande , b. n. vorige , voorloopige, Voorbeeld , o. afbeelding, fchets, patroon ,
waarnaar iets gemaakt worth ; ook fig. al
precedent, e, prealable, antecedent, e, prowat ter navolging worth voorgefleld, of
visoire , preliminaire, anterieur, e. Een —
worden kan, en verdient te worden , exemEen
—
yf
vonnis , une sentence provisoire.
ple, modele, patron, tn., regle, f. Naar
vroeger contract , un contrat anterleur a un
een — werken , travailler sur un modele.
autre. De — vredespunten, les preliminaiZijn leven is een — van deugd, sa vie est
res. Het —, le prealable.
un exemple de vertu. Dat, wat gij zegt , is
Voorafligten $ b. n. (ik ligtte vooraf, heb voorzonder ce que vows Bites, est sans exemaf geligt, ) voorafwegnemen, voor de deeltng ,
ple.
Gij moet dezen jougen niet tot — nepre/ever. Men moet twee honderd gulden —
men, it ne faut pas prendre exemple sur ce
voor de begrafeniskosten, it faut prelever
garcon. Een
, waarm veel werk is , not
deux cents florins pour les frais funiraires.
patron trop chargé d'ouvrages. Hij is, een
Voorafligten, o. van iets voor de erfenis, prevoor alien van zijnen ouderdom , il est
levement , m.
la regle de tour ceux de son age. Iemands
Vooraflijvig, b. n. zie Vooroverleden.
voetftappen volgen , suivre les bristles
Voorafrekening, yr. precompte , tn.
de q. q., se modeler sur q. q. Kies zijne
Vooraffpraak, yr. inleiding, introduction, f.
werken ten —,- modelez-vows sur ses ouvra.
exordre , preambule, oh. zie ook Voorberigt.
ges ; fig. — , model van welfprekendheid,
Vooral, bijw. voornamelijk, surtout, principaprototype dieloquence , m. zinnebeeld,
une foss pour
lement , avant tout; eens
afbeeltifel , (in de godgel.) type, symbole,on.
tout.
of voorfchrift om na te fchrtiven ,
Een
Voorarm , m. avant-bras.
enz. , un exemple.
Voorarmfpier,, yr. (in tie ontleedk.) pronateur,
m. De naar beneden buigende handfpieren , Voorbeeldelljk , Voorbeeldig , b. n. exemplaire„
bijw. exemplairement.
les muscles pronateurs.
Vooravond , m. het einde van den dag, -en tie aan- Voorbeeldeloos , b. n. sans exemple , sans pareil.
yang van den avond, fin du four, f. crept's- Voorbeelden; zie Vet-beelden.
cule du soir, commencement de la soirée, m. Voorbeelding, vr. her voorloopig afbeelden ,
Voorbaan , vr. enkel gebr. in de fpreekw. In - action de figurer, representation. Hetgene
dient, om als voorloopig of te beelden,
de — zijn, avoir fini avant le temps.
type , symbole, m.; figure, representation,
Voorbaar, vr. voornitloopende beoordeeling,
In de — zijn , étre prepare d'avance. Iemand Voorbehoedend, b. n. priservatif, y e. Een
middel, un remede ou medicament pre,
q.
devancer,
q.
q.
prevenir,
in de — zijn,
servatif.
q. bijw. prealablement, au prealable; zie
Voorbehouden , b. w. (ik behield voor, heb
Voorloopig.
voorbehouden ,) voor Zich vrij houden, beVoorbauk , yr. banc de devant, m. — van een
dingen , ‘ rberver. Zich —, se reserver. Hij
rijtuig, (voor den koetfier) siege, tn.
heeft de vruchten van zijnen ruin verkocht,
Voorbarig , b. n. onbezonnen , onbedacht , preen
heeft zich maar drie boomeu it a
mature, e, precipite ,e ,anticipe,e , etourdi.
vendu les fruits de son fardin, et ne s'en est
la nouvelle etait primaDe tijding was te
reserve que trois arbres. Ik behoud mij voor
turee.
het maandag te doen, le me reserve a le
Voorbarigheid , yr. prematurite, precipitation.
faire lundi.
Voorbariglijk, bijw. prematurement, pricipiVoOrbehoudens , bijw. sauf, a la reserve de ,
tamment , inconsiderement.
a Pexception de. — uwe eer,, sauf ware
Voorbedacht , b. n. primidite, e, rillichi, e.
honneur. mijn regt, 4 la reserve de mon
Eene voor tang —e, 'vooraf overwogene daad,
droit.
une action premeditee de longue main.
Voorbedachtelijk, bijw, avec -premeditation, Voorbehouding , yr. reservation, reserve. Hij
heeft mij zijn huis verkocht zonder eenige
de dessein , a dessein , de propos deliberd ,
— , it m'a vendu sa maison sans aucune resciemment.
serve. — in gemoede , restriction mentale.
Voorbedachtheid, yr. premeditation.
— van eene rente op een huis , (bij het geVoorbede , yr. voorbidding, voorfpraak , inregtsh.) retention. Geheime — bil de vontercession, sollicitation. De —, voorfpraak
nisfen maken, tnettre des retentions aux juder heiligen, Pintercession des saints. Gegements.
voorfpraak inhoudt, solfchrift , dat eene
Voorbepalen
, b. w. (ik bepaaltle voor, heb
licitation ou priere en favour de q. q. —
voorbepaald ,) vooraf bepalen, voorbefluiK.) memento , tn. De
in de mis , ( bij
ten, prediterminer,, preetablir. Voorbepa:—0 der heiligen , les suffrages des saints.
lend raadsbefluit, (in de Godgel ) decret
Voorbedenken , b. w. voorbepeinzen, bijna
predeterminant. Dat moet men yooruit vast-enkel gebr. in-het verl. ilw. Voorbedacht of
flellen 5 voila ce qu'ti faut preetablir.
Vooraf bedacht.
Vcior.bedhrg , o. een voorloopig beding, con- Voorbepaling, yr. (in de godgel. ) voorbepredetermination.
fluit ,
dition prealable, clause preliminaire. Onder — van ,sous condition de. Zonder —, Voorbereiden, b. w. (ik bereidde voor, heb
voorbereid,) door voorloopige fchikkipgen
(in de prakt.) purement et simplement.
gemakkelijk Timken , vooraf bereiden, preVoorbedingen, b. w. (ik bedong voor , heb
preparer, predisposer. Zich —, se preparer.
voorbedongen ,) conditionner d'avance.
e vijand bereidt zich voor, maakt zich- geVoorbedingfel, o. zie Voorbeding.
reed , tot een gevecht, Pennetni se prepare
Voorbeduiden, b. w. (ik beduidde voor , heb
au combat.
voorbeduid ,) van te-voren aanduiden, presager, pronostiquer; zie Voorfpellen $ Voor- Voorbereidend, b. n. priparatoire.
Vaorbereicling, yr. preparation. Zijn geheele
zeggen.
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leven was eene — tot den dood, toute sa
vie a eti une preparation a la mom
predikte zouder
precha sans preparation.
Voorbereidfel , o. toerusting, prep,aratif, apprits , tn. pl.
Voorberg, m. zie Voorgebergte.
Voorberigt, o. eon berigt, dat ergens vooraf
gaat, preface , avant-propos , discours pre1iminaare, prologue, m. De voorberigten van
den H. Hieronimus over de boeken des bijbets, les prologues de St. Jer'ense sur les livres
de la bible. Lang en uitvoerig —, (in de
leerk.) proligamenes, ns. pl.
Voorberigtfchriiver, 111. auteur d'une preface , etc.
Voorbefchikken, b. w. (ik befchikte voor,
heb voorbefchikt ,) vooraf bepaleu , prideterminer, (tijzonderlijk in de Godg.) predestiner. G-od heeft de uitverkoren voor befchikt , Dieu a predestine les emusVoorbefioten vent. deelw. van Voorbefluiten.
Voorbefchikking, yr. predetermination, deslinee , (in de Godg.) predestination. De —
(ler menfchen tot de heerlijkheid , la predestination des hemmer a la gloire. Leer der
pridestianisme, m. Die degelooft,
predestinateur.
Voorbefluit; zie Voorbepaling.
Voorbeflaan, o. w. (ik voorbeflond, heb voorbeftaan ,) vooraf beflaan, preexister. Daar
zijn menfchen die veronderlietlen, dat ex
volkeren voor Adam beflaan hebben, it .y
a des gens qui supposent des peuples preextstants A 4datn.
Voorbeftaaniijkheid, yr. het voorbeflaan, preexistence.
Voorbettemmen; zie Voorbefchikken in de ode
beteekenis.
Voorbetalen 5 b. w. (ik voorbetaalde, heb voorbetaald , )payer d'avance, payer par anticipation.
Voorbetaling, yr. payement anticipe , fait
d'avance, tn.
Voorbeurt, vr. tour precedent, tn.
Voorbezeten , verl. deelw. van Voorbezitten.
Voorbezit, o. voorbeekting van eenig goed,
over welks eigendom nog wordt gepleit, recreance, possession anticipee, f.
Voorbezitten , b. w. posseder par anticipation
ou auparavant. Degene die lets vooruit bezit, voorbezitter van een kerkelijk goed,
recredentaire.
Voorbinden, b. w. (ik bad voor, heb voorge- beden ,) iemand een gebed voordoen, opdac
hijhet nadoe, ter nabidding voorzeggen,
reciter une priere 4 q. q. pour qu'il Papp, enSIC. o. w. ten aanhoore van anderen , en
inede in hunnen naam bidden, prier en presence et au nor d'autrui, interceder pour
9. q. Voor den maaltijd bidden, prier avant
le rips.
Vooxbidder, m. voorfpreker, bemiddelaar, intercesseur, mediateurWoorbidding, yr. voorfpraak , intercession.
Aroorbij voortetfel, dtgt voor iemand of lets
par-de-14, etc.
langs, a cite de,
Hij ging mijn hula —, it passa a ate de,
devant, ma maison. Zie de volgende met
Voorbij zamengeflekle woorden.
Voorbijgaan, b. en o. w. (ik ging voorbij,
bob en ben voorbijgegaan ,) passer, dipasser, devancer. Laat one dit met stilzivi gen —, passons cola sous silence. De tijd
gaat ongevoelig voorbij , vervliegt, le temps
passe insensiblement. —; fig. overtreffen ,
devancer, surpasser, l'emporter, sur, ex-
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celler. Uw broeder gaat Ole anderen voorbij , to boven, votre frere Pemporte sur torts
les autres. De gelegenheid gaat voorbij ,
verloopt, Poccasion se passe, s'ecoule, s'envole. Weder repasser. Hij is dozen
morgen reeds wetter voorbijgegaan, it est
déjà repasse ce matin. Het voorbijgaan van
eel en natuurlijken erfgenaam, (bij regtsg. )
pretirition, f. In het — zal ik bij u komen, en passant je viendrai chez vows.
VoorbUgaand , b. n. passant , e, passager,
, vergankelijk, transitoire.
ere.
Voorbijgang, m. action de passer , f. passage,
Voorbijganger, m. passant.
Voorbijkomen, 0. w. (ik kwam voorbij, ben
voorbij gekomen , ) passer devant quelque lieu.
Voorbijlaten , b. w.
lint voorbij, heb
voorbijgelaten,) laisser passer. Laat dien
man voorbij , laissez passer cet homme.
Voorbijleeren, b. w. (ik leerde voorbij, heb
voortmjgeleerd,) overtreffen in het leeren
surpasser en apprenant , apprendre pins quo.
Voorbijloopen, b. W. (ik liep voorbij, ben
voorbijgeloopen, )rdevaneer,, passer en courant, depasser en courant.
Voorbijreizen, o. w. (ik reisde voorbij, heb
en ben ,voorbij gercisd,) continuer son voyetge , sa route, passer mitre.
Voorbijrijden i 9. w, (ik reed voorbij, heb
en ben voorbijgereden , in het xijden overtreffen, devancer, gagner le devant a cher
2 0. w. ergens T-, passer-val,enoitur.
devant ou vis-4-vis quelque lieu 4 cheval,
en voiture.
Voorbijflreven, b. w. zie Overtreffen.
Voortnjtrekken o. w. (ik trok, voorbij , ben
voorbijgetrokken, passer, par devant.
Voorbijvaren, q. w. (ik voer voorbij , ben
voprbijgevaren,) passer par-devant en naviguant, en bateau, etc.
Voorbijvioeijen , o. w. (ik vloeide voorbij,
ben voorkigevloeid,) voorbijfiroomen,
par-devant , arroser en passant, baigner
de ses eaux.
Voorbijzeilen, b. w. (ik zeilde voorbij, heb
en ben voorbijgezeild,) passer par-devant,
devancer a la voile. (Zeew.) Eerie kaap —,
doubler un cap.
Voorbinden, b. w. (ik bond voor, heb voorgebonden , Tier ou attacher par devant,
Voorbode , m. een voorafkomende bode , vaor•
looper, pricurseur, avant-coureur, ntessa•
ger. —, voorteeken, presage, precurseur.
Men ziet dic aan als een gelukkige —, on
regarde cela comme un tres-heureux presage.
Deze teekenen zijn de voarboden, van eenige groom gebeurtenisfen, cos signes sons
les precurseurs de quelques grand: eventmentS.
Voorboor, Spitsboor, yr. amorpoir, ts:
Voorbout, m. quartier de devant, vs. — van
eenen hamel, epaule, f.
Voorbramflengftag, yr. (fcheepsw.) dtai de
perroquet de misaine , m.
Voorbramszeil 0. voile de perroquet d'avant , f.
Voorbrengen , b. w. (ik brags voor hem
voorgebragt,) voor den dag brengen, vOordragen bijbrengen, aanhalen, alligusr, proposer, avancer, exposer , dire. brags voor,
haalde aan, verfcheidene fchriftuurplaatfen,
it alleguer plusieurs passages de, 'Picriture.
uiten,, profirer.
Voorbroek, yr. avant d'une culotte, en. brayette.
Voorburg, m. burg die ergens voor ligt, en
tot dekking daarvan dient, frontiere, f. —
der
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9. ch. 1k wil mijn gevoel wel to kennen
der hel, limbes, in. pl. faubourg; zie Voorgeven , je veux been exposer, proposer, mon
fiad.
sentiment. —, vooruit dragen , porter deVoorbuuT, in. voisin qui demeure stir le devant q. q,
vant.
Voordraging , yr. action de proposer, d'expoVoorbuurt, yr. voisinage de devant, m.
ser, tie porter devant.
Voordacht , yr. zie Voorbedachtheid.
Voordaehtelijk , b. n. zie Opzettelijk, Voor- Voordragt, yr. wijze waarop lets wordt voor:
gedragen, elocution, enonciation,
bedachtelijk.
Deze redenaar heeft eene fchoone cet
Voordak, o. avant toit , tn.
orateur a Pdlocution belle. —, hetgeen
Voordans, in. premiere danse, entrée de balvoorgedragen wordt, proposition, exposition,
let ; f.
ouvet tune.
Voordanfen , o. w. (ik danfle voor , heb voorgedanst , ) ouvrir ou commencer la dame on Voordrinken , b. en o. w. (ik dronk voor ,
heb voorgedronken 2 ) boire le premier , boire
le bal, danser le premier , mener le branle.
avant.
Voordanfer, m. cells: qui méne la danse, preVoorebbe , yr. commencement du reflux, tn.
mier danseur ; fpr. w. qui mime le branle.
Voordat, voegw. avant que. zij de vijan- Vooreergisteren , Overeergisteren ,
la
veille d'avant bier.
delijkheden begonnen -hadden, avant qu'il
eussent commence les hostilites.
Vooreerst, bijw. premierement, d'abord.
vooralsnog , pour le present; fam. Hij zal
Voordeel, o. winst , profit , gain, avantage
- nog niet komen , ti ne viendra pas ss
revenant-bon,binefice,provenu,ni. —, nut ,
f: Hij denkt flechts aan zijn —, Vooreilanden , vr. meerv. antilles.
it ne songe qu'll son profit. Hij heat een Vooreinde, o. devant, m.
klein eene kieine wing gehad, il a eu Voorgaan, b en o. w. (ik gin" voor, heb en
tin petit gain. Het — van eene zaak,
ben voorgegaan ,) vooriemand gaan , aller ou
provenu d'une airaire; fig. onvprwacht
marcher devant q. q., preceder; fig. Iemand met
doen se prevaloir tie.
een goed voorbeeld
aubaine,
Bonner de bons exempies
a q: q. eerder in rang , zijn, tenir
Dat is of flrekt u tot —, c'est a votre
le premier pas; avoir le rang ou le pas ou
avantage. Het — van den wind heb en ,
la preference; lire prefere, e. —, over(fcheepsw.) gagner le vent ou le dessus tie
treffen , surpasser. — van uurwerkeu, avan.
vent.
cot.. Mijn liorologie gaat een half vtior,
uur,
Voordeelig , b. n. avantageux, se, profitable,
ma montre avance d'un quart d'heure.
winstgevend ambt ,
lucratif, ve. Een
bijw. avantageu. Voorgaand , b. n. precedent, e, anterieur
un emploi lucratif:
e, passé e, dermer, ere. Ik heb het tr in
sement.
den —en brief gefchreven , je you: l'ai ecrit
Voorder ; zle Vorder.
dans la lettre precetknte. Len — of voorVoordeur, yr. porte de devant, ports de la rue.
afgaand , vorig contract , un contrat anti.
Voordezen , Voormaals Voortijds , Eertijds ,
rieur a un autre. De —e week, la semaine
Njw. autrefois, anciennement, espassee; zie Voorafgaand.
ievant.
Voordichten , b. w. (ik dichtte voor , heb voor- Voorgang, m. action de predder, d'aller, de
marcher devant, preference, prioritd, f:
gedicht,) dicter.
Voordienen, b. w. (ik diende voor, heb voor- Voorganger,, m. predecesseur, devancier. De
voetfiappen van zijnen
drukken, marcher
gediend, ) servir, presenter les wets, les
sur les traces tie son pridecesseur.
geviandes, etc. 4 q. q.
leider,, guide, conducteur.
Voindiener, m. ecuyer tranchant.
Voorgangiter,, yr. cells qui va devant, etc.,
Voordiening, yr. action de servir.
devanciere.
Voordienfler, yr. cells qui tranche et Bert les
Voorgebed, o. ?Here qui se-fait avant. q. ch.,
viandes.
priere preliminaire (du matin, salt).
Voordisfchen; zie Opdisfchen.
—vordenmaltij,
binedicite,
Voordochter, yr. fills d'un mariage precedent.,
Voorgebe-den, verl. dw. van Voorbidderr.
du premier lit.
Voordoen, b. w. (ik deed voor, heb voor- Voorgebergte , e. promontoire, cap.
gedaan ,) voorbinden voorhangen, mettre, Voorgebonden , verl. dw. van Voorbinden.
— Voorbrengea.
attacher, leer devant. Doe uw kind eenen Voorgebragt , —
fchoonen luur of luijer voor, mettez un Voorgebouw, o. avant-corps, tn.
verl. dw. van Voordoen.
lange propre a votre enfant. Voor iemands Voorgedaan,
—
Voordrinkert.
oogen doen, opdat hij het nadoe , faire q. Voorgedronken,
— Voorhebben.
ch. devant sin autre ou en presence d'un Voorgehad,
vFtoonen, Voorgeklommen, — Voorklimmen.
mitre, pour qn'il l'imite.
- — Voorkoopen.
von exposer, montrer. Zijne waren Voorgekocht ,
fairefaire
— Voorkrijgen.
von ddrouler ses marchandises. Voorgekregen,
Voorliggen.
Zich —, se presenter, se faire voor, se mon- Voorgelegen,
Voorliggen
trer. Deze jonge mensch doet zich goed Voorgeieid,
Voorleiden.
In.ce
jeune
homme
se
presents
Bien.
voor,
— — Voorliegen.
dien de gelegenheid zich voordoet, si Poc- Voorgelogen,
n. voornoemd , sustlit,
casion se prdsente. Zij doet zich van eene Voorgemeld,
prdcite, e, tnentionne, e, ci-dessus.
gunftige zijde voor, elk se montre ?tin cdte
Voorgenomen, vent. dw. van Voornemen.
favorable.
—
Voorrijden.
Voordraaijen, b w. ,(ik draaide voor, heb Voorgereden,
voorgeciraaid,) tourner vers le devant, le Voorgeregt , o. het eerfte geregt , entrée, f. pre-,
viler service,
devant derriere, —, op de draaibank voormaken, faire un tour devant q. q. pour qu'll Voorgefchoten, yen'. dw. van Voorfchieten.
Voorgefchreven, — — Voorfchrijven.
Pimite.
iroordragen, b. w. (ik droeg voor , heb voor- Voorgefchoven, — — Voorfchuiven.
—
— Voorgaan.
gedragen,) voorftelleti , proposer, mettre sur Voorgeflagen ,
Voorfnijden.
le Lapis, exposer, faire la proposition de Voorgefneden
Voor
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Voorgefpan , o. attelage de devant , tn.
'Voorgefproken, veil. dw. van Voorfpreken.
Voorgeftel, o. avant-train, (d'une voiture).
Voorgeftoken, veil. dw. van Voorfleken.
façade. —,
Voorgevel , m, frontispice,
bovengevel, gevelfpits van een huffs,
gnon.
w. (ik gaf voor, heb voorVoorgeven,
gegeven ,) vooruitgeven , donner quelque
avantage , donner d'avance , par avance.
geeft vooruit in het fchaakfpel, it donne de
l'avantage au feu d'echec. voorwenden,
pretexter, pretendre, alliguer. Hij heeft
zaken voorgegeven , voorgewend, om met
daar te zijn , it a pretexte des afaires pour
ne pas s'y trouver. Ik geef voor, dat hij het
niet gezegd heeft, je pretends qu'il ne Pa
pas dit.
Voorgeven, o. voorwendfel , pretexte , dire,
Volgens zijn
scion son, dire ; zie
Voorwendfel.
berigt, het zeggen, rapport, VI.
Voorgever, m. celui qui pretexte , etc.
Voorgeving, yr. action de donner quelque
tage, action de prdtexter, de pretendre, f.
retexte, dire,m.
tn
in het fpel, avantage.
Eene valfche
, supposition. Hetgeen hij
zegt is eene valfche
ce qu'il dit 14 est
line pure supposition.
Vourgevlogen , veil. dw. van Voorvliegen.
Voorgevochten, — — Voorvechten.
Voorgevoe1, o. pressentiment, no. Hij had een
— van zijnen dood, it avait un pressentiment de sa more.
Voorgevoelen,
w. pressentir. Hij voorgevoelde, had een voorgevoel van zijn ongeink , it pressentait son malheur.
Voorgewogen, veil. dw. van Voorwegen.
Voorgeworpen, — — — Voorwerpen.
Voorgezang, m. chant qui se feat avant le
sermon, m. antienne, f. prelude.
Voorgezeid, veil. dw. van Voorzeggen.
Voorgezeten , — — Voorzitten.
Voorgezongen, — — — Voorzingen.
Voor- of eergisteren , bijw. avant hier.
Voorgezwommen, vent dw, van Voorzwemmen.
Voorgoochelen, b. w. (ik goochelcle voor,
heb voorgegootheld, ) jouer de la gibeciere
devant q. q. ; faire des tours de gobelets en
presence de q. q.; escamoter.
Voorgooijen, b. en 0. w. (ik gooide voor,
heb yoorgegooid,) jeter devant, jeter le
premier.
Voorgracht , yr. avant-fosse, tn.
Voorgrond, m. in een fcailderfluk dat gecleelte van den grond, dat vooraati en naast
aan de grond-linie ligt, devant, premier
plan , d'un tableau. — op het tooneel, avantscene, tn.
Voorhamer, m. grand marteau de forgeron.
Voorhand, yr. carpe. — in het fpel, main.
Wie heeft de — ? wie fpeelt het eerst nit?
qui a la main. —, eerite oppergezag, primaute ; fig. preference.
Voorhanden, b. n. bij de hand, nabij, aanwezig, gereed, beflaande, prit, e, d portee,
extant, e.
zijn , se trouver, exister, y
avoir. Er is nog hooi
poeg, it y a
encore assez de foin. De tiffs
le temps s'approche.
Voothang; zie Voorhangfel.
Voorhangen, b. en o. w. (ik hing voor, heb
en ben voorgehangen, ) pendre, suspendre, mettre devant. Den naam van iemand
in een befloten gezelfchap mettre le nom
d'une personne sur un papier, et Pafficher
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to muraille, le proposer comme membre de
la societe.
Voorhangfel, o. voorhang, in. grand rideau.
— het fcherm, gordijn in den fchouwburg,
la toile. —, gordijn aan de zijde van het
groote altaar, custode , f: Het — van den
tabernakel, le pavilion du tabernacle. Het
kleine — van het hostiekasje in de Roomfche
kerk, le petit pavilion du chiboire. eener
deur, portiere.
Voorhaven, m. avant-port.
Voorhebben, (ik had voor, heb voorgehad,)
voor het lijf hebben , avoir devant soi, Zij
heeft geerfen boezelaar voor , elle is'a point
de tablier devant vooruit hebben,
(in het fpel) avoir quelque avantage, avoir
en avance. Hij heeft vier damfchijven voorVoor
nit, it a quatre pions en avance.
gij voor
zich hebben , als: weet gij, ,
hebt? qui croyez-ivus avor affaire? qui
croyez-vows avoir sous les yeux? —, in den
zin hebben, avoir dessein de faire, projeter,
mediter.,
Voorheen, Voorbenen, Voordezen , bijw.
auparavant, autrefois, fadis, ci-devant.
Voorhoede, yr. avant.garde.
Voorhof, o. parvis, vestibule, tn. avant-cour,
f. — van den tempel van Salomo , le parvis
du temple de Salomon.
Voorhond, m. avant chien, grand chien , (een
gefternte).
Voorhoofd, o. front, tn. (in de ontleedk.)
sinciput, tn. Het — des paards, van de
oogen tot den news, chanfrein, tn. Iemand
het — bieden, faire face 11 q. q.
Voorboofdsbeen, o. (in de ontleedk.) os coronal, rn.
Voorhoofdfierfel , o. hoofdband, fronteau,
frontal, m.
Vo&rhouden , b. w. (ik hield voor, heb voorgehonden ,) voor zich houden, tenir devant soi. Voor iemand houden, memo,
tenir devant q. q. fig. Voorftellen, Voorleggen , remontrer,,presenter,representer,faire
envisager , proposer. Bijzouderlijk, voor
oogen ftellen. Hij hield hem zijnen misfla6
voor, hij ftelde hem dien voor oogen ,
lui remontra sa faute. Hij hield hem zijnen
pligt voor , rl lui reprisenta son devoir. —,
verwijten, reprocher.
Voorhuid , yr. prepuce. Uiterfte van do —,
acropostie.
Voorhuis, 0. vestibule, avant-logis, m.
Voorin , bijw. sur le devant , d Pentree.
Vooringenomen, b. n. vol van jets, verzot op
jets zijn, preoccupe , e ,.prevenu, e, infatue , e, enfarine, e, imbii, e, assote,
e.; zie Voorinnemen. Met iemand — zijn,
etre collie, e, d'une personne.
Vooringenomenheid, yr. voorinneming, voor.
oordeel ,prevention, preoccupation,, infaafleggen,
tuation ., f: prejage, m. Zijne
se de faire de toute prevention. Uit de ma.
nier, waarop hij daarvan fpreekt, ziet men,
dat er — plaats heeft, par la maniere dont
it en parle , on voit qu'il y a de,,la preoccupation. De zotte (inbeelding) van zijne
verdienflen, maakt, hem in de oogen van
iedereen belagchelijk , Pinfatuation de ses
tnerites le rend ridicule aux yeux de tout to
monde.
Voorinnemen , b. w. (ik nam voorin heb vooringenomen ) van te voren innemen , preoccup.er, prhenir, infatuer; fig. enfariner.
heeft een zedig gelaat dot voor hem iiineemt, II a un air de modestie-qui previent
en sa faveur. Zwakke geesten worden gemak-
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nakkelijk voorin-genomen, les esprit: fables
se preoccupent aisement. Hij is zeer met
zijnen broeder vooringenomen, it est fort
infatui de son frare; fig. Hij is een weinig
met dit gevoelen est enfarind un pee
de cette opinion.
Voorjaar, o. printemps; fam. renouveau, m.
Voorjaarsbloem, yr.fleur printaniare.
Voorjagen , b. w. (ik joeg (jaagde) voor,
heb voorgejaagd, ) voor -zich henen jagen ,
drijven, chasser en avant.
Voorkaauwen, b. w. (ik kaauwde voor, heb
voorgekaauwd,) macher d q. q. (comme aux
enfants) sea tnorceaux ; fig. Iemand zeggen
wat hij moet doen of zeggen , instruire q. q.
de ce qu'il doit dire ou faire.
Voorkakelen , b. w. (ik kakelde voor, heb
voorgekakeld,) dire q. ch. 4 q. q. en caquetant.
Voorkatner, yr. zijkamer, antichambre, chambre de devant.
Voorkamertje , o. anticabinet, tn.
Voorkasteel, o. (fcheepsw.) gaillard ou chateau d'avant, tn. Voor- en achterkasteel,
accastillage, m.
Voorkennen , b. w. (ik tende voor, heb voorgekend ,) vooraf kennen, savoir d'avance.
toetfen, pressentir.
Voorkennis, yr. prescience. God weet door
zijne — wat gebeuren moet, Dieu salt par
sa prescience , ce qui doit arriver. Met ewe
wil ik het doen , apres vows en avoir
averti , je le feral. Voorloopige prenotion, preconnaissance. Wij beginnen met
eene om tot die wetenfchap te geraken,
nous commencons par la prinotion pour arriver a cette science.
Voorkeuken, yr. cuisine de devant.
Voorkeur, yr. preference. De — geven , prefirer. Bij
bijw. prefirablement, par
preference.
Voorkind, o. enfant 'du premier lit, d'un mariage precedent.
Voorklauteren, b. en o. w. (ik klauterde voor,
heb en ben voorgeklauterd,) grimper de.
van:, grimper le premier.
Voorkomen, b. en o. w. (ik kwam voor , heb en
ben voorgekomen , ) iemand vooruit fnellen ,
zoodat men ergens voor hem komt, devancer,
gagner le devant , ou les devans. Hij is hem in
het loopen voor gekomen, it l'a devance
la course; fig. Indien gij deze zaak niet voprkomt zijt gij verloren, siivous ne prenez
pas les devans dans cette affaire, vous etes
perdu. —, vergaauwen , devancer, prevenir
anticiper, obvier, primer. Ik kwam het morgenlicht voor, je devancai l'aurore, le lever
du soleil. Hij Wilde mij bezoeken, maar ik
ben hem voorgekomen, tl voulait venir me
,'oir, mais je l'ai privenu. Om alle ongelukken voor te komen, pour prevenir tons
les malheurs. Eene betaling voor den
verfchijndag betalen, anticiper un payement.
Een ongeluk afweren, obvier un maihour. Deze koerier is dengenen, die voor
hem ver:rokken is, voorgekomen, ce courier
ot prime celui qui itait parti avant lui.
verfchijnen, htj moest voor den regter verfchijnen, it devant con paraitre, se presenter
devant le juge. Vestig uwe aandacht op
alles wat u voorkomt, verfchijnt, faites attention 4 tout ce qui se presence. Aangetroffen Borden, se trouver, se rencontrer,
apparaitre. Dat bock komt zelden voor,
ce livre se trouve rarement, est rare. —,
gebeuren, voorvallen, arriver. Men weer
niet wat er kan , gebeuren, on ne suit ce
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qui peat arriver. , fchijnen, sembler,
paraitre. Het komt mij zoo voor, II me
parait ainsi. Dat komt mij vreemd voor,
cela me semble ou me parait etrange.
Voorkomen , o. uiterlijk aanzien, extdrieur,
air , m., mine, f: Dit meisje heeft cent
cette fine a en bel exterieur.
fchoon
votre conUwe nicht heeft een trotsch
sine A la mine Pre.
Voorkomend, b. n. innemend, prevenant, e,
officieux, se, obligeant,e. Een zeer — man,
an homme trey prevenant. voorvallend,
occurent, 0. Zich naar —e gevallen gedragen , se comporter selon les car occurents.
Bij —e gelegenheid, dans let occasions qui
se presentent.
Voorkomendheid, vr. gedienftigheid, provenance. Hij wint eenen ieder door zijne —,
gedienfligheid, it gagne tout le monde par
sa provenance.
Voorkoming, yr. action de prevenir. Tot
pour prevenir de mau—vankwdegol,
vaises suites.
Voorkoop, m. opkooping der waren, om de
prijzen te doen ftijgen, accaparament.
Voorkoopen, b. w. (ik kocht voor,,heb voorgekocht ,) opkoopen, accaparer.
Voorkooper, m. accapareur. (5)
Voorkoopfler, yr. accapereuse.
Voorkramen , b. w. kraamde voor, heb
voorgekraamd,) uitkramen, exposer, etaler
en vente.
Voorkrijgen, b. w. (ik kreeg voor, heb voorgekregen,) voor zich krijgen, avoir devant
sot. Zip kan haren boezelaar niet elle
ne pout, ne sait, pas mettre son tablier. Hij
kan de paarden niet voor den wagen krijgen,
it ne pout avoir les chevaux devant le chariot.
voor het krijgen in het fpelen, recevoir
d'avance.
Voorkwartier, 0. quartier tie devant, m.
Voorlaatfle, b.-n. penultiame, avant-dernier,
ire. De — lettergreep van een woord,
la syllabe pinultieme.
Voorland, o. oningedijkt land, terre entre
une digue et une riviare, terre situde devant
une autre. Vlakke, zandige Dever, grave;
fig. Beftemming, sort, lot , m. De Oostenrijkfche voorlanden, l'Autriche anterieure;
Spr. w. Oostindie zal zijn zijn, it sera
oblige d'aller aux Itstles.
Voorlang, b. w. it y a longtemps, depuis longtemps.
Voorlast, m. de last van het voorfte geeslte
van een fchip , charge sur le devant,
Voorlastig, b. n. trop chargé sur le devant.
Voorleden; zie Verleden.
Voorleggen, b. w. (ik leide voor, heb voorgelegd , ) voor iemand leggen , mettre devant,
Ter bezigtiging —, presenter, reprisenter,
exhiber, tnontrer, mettre devant les yeux,
produire. liet zich het gefchrevene —,
it se fit reprisenter Picrit. Men heeft den
koopman genoodzaakt zijn kladboek voor
te leggen, te vertoonen , on a contraint
ce marchand d'exhiber son memorial. Met/
heeft veal bewijzen, oorkonden in dit regtsgeding . voorgelegd, vertoond , on a produit
beaucoup de titres dans ce proch. Ik zal u
eene vraag je your proposerai une ,question. Hij heeft zijne volmagt voorgelegd,
it a tnontre son pouvoir.
Voorlegger, m. ontvanger van een distilleervat ,(bij de fcheik.) recipient. Een glazen
—, an recipient de verre.
Voorlegging, yr. action de mettre devant, representation, exhibition. Het befluit beveelt
de
I O000
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de —, vertooning der oorkonden, Part*
ordonne la presentation des titres. De —
der flukken (bij het geregtshof, ) Pexhibition des pieces.
Voorleiden, b. w. (ik leide voor, heb voorgeleid of voorgelegd ,) voor iemand leiden,
op eenige plaats voorbrengen, opleiden,
conduire, tnener devant. Hij leidde hem
voor de deur, it le mena devant la ports.
Voorleiding, vr. action de metier devant, conduite.
Voorlellen ; tie Voorklappen.
Voorlezen , b. w. (ik las voor, heb voorgelezen ,) voor anderen lezen, lire a q. q.
on en presence de q. q. prelite.
Voorlezer, m. lecteur. — bij de maaltijden
der oude Grieken en Romeinen, anagnoste.
Voorlezing, yr. lecture. Openhare voorlezingen houden , enseigner publiquement, faire
des lecons publiques; professor. — over de
ontleedkunde 5 kruidkunde , fcheikunde, elm
demonstration d'anatomie , de botanie, de
chimie. Zijne voorlezingen over de wijsbegeerte zijn gedrukt , ses cours de philosophie sent imprimis.
Voorlichten-, b. w. (ik lichtte voor, heb voorgelicht ,) licht voor iemand heen dragen ,
iclairer 4, porter la lumiere devant, q. q. ;
fig. Onderrigten.
Voorlichter,, m. cella qui eclaire.
Voorlichting, vr. action d'eclairer.
Voorliefde, yr. vooringenoinenheid, predilection. Wilt gij met ons (eten) voor lief
neme-n ? voulez-vous diner avec (chez) nous
la fortune du pot?
Voorliegen, b. en o. (ik loog voor, heb
en ben voorgelogen,) iemand lets op eene
leugenachtige wi)ze voorzeggen, tnentir,
faire accroire, dire des mensonges , en conter a q. q.
Voorliggen, o. W. (ik lag voor , heb voorgelegen ,) vooraan liggen, etre . couche e,
vant. Ik lig vooraan in bed, je suss couch'
devant au lit. — voordeel, voorregt hebben, avoir quelque avantage, un privilege.
ses marHij zal met zijne koopwaren
chandises lui donneront de l'avantage.
Voorlijf , o. voorfte gedeelte van het lijf, devane du coos, tn. Voorfte gedeelte van
eon kleed, devant d'un habit, d'une robe.
Voor- en achterlijf van ten paard , (in de
rijfchool ,) train, tn.
Voorlijk , b, n. qui surpasse , qui devance.
Voorloop, m. hetgene' voorloupt , tout ce qui
court devant. De koning kwam met den
in de kerk, le roi entry avec les premiers
a Peglise. — van brandewijn , eau de la pre-,
mihre distillation, mere— — van wijn,
(bij de wijngaardeniers ,) tocane, f.
Voorloopen , b. en o. w. (ik liep voor, heb
en ben voorgeloopen ,) courir devant. Dat
paard moet ce cheval dolt courir devant.
— van een uurwerk, avancer. Uw horologic loopt veel voor, votre montre avance
beaucoup.
Voorlooper, m. avant-ceureur, precurseur,
tin de godg.) Johannes was de — van den
"Plesfias, St. Jean etait le precurseur du Messie. roffelfchaaf, reflard, demi-varlope, f:
Voorloopig, b. n. prealable ,
provisionnel, le, provisoire, preparatoire.
Het is fiechts eene —e vraag, ce n'est qu'une
question prealable. Een verdrag, un trait'
provisionnel. Een vonnis, une sentence
provisoire. Een — oordeel, un fugement preparatoire. Eene —e overeenkomat , une con-
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vetztion preliminaire ; bijw. prealablement,
priliminairement, provisionnellement, pro.
visoirement.
Voormaals, bijw. voorheen, to voren, autrefois , fadis, ci-devant.
Voormaaud, vr, commencement du mois , tn.
Voormaken, b. w. (ik maakte voor, heb voorgemaakt ,) lets voor iemands oogen maken ,
opdat hij het namake , faire q, ch. en presence de q. q, pour titre smite.
Voormalen, b. w. (ik maalde voor, heb voorgemaald,) al malende voorfiellen , peindre
en presence de q. q. pour Penseigner.
Voormalig, b. n. precedent-, e, ci-devant.
Voorman, m. chef de file. Volg- uwen
suivez votre chef de file.
Voormars, yr. (fcheepsw.) hune de tnisaine.
Voormarszeil, o, petit punier,
Voormeten , b. w. (ik mat voor, heb voorgemeten ,) voor iemands oogen meten, mesu.
rer en presence de q. q.
Voormid (lag , tn. avant midi , matin , m. matinee, f. Men moet des —s bij hem komen,
it faut venir chez lui avant midi, le matin,
dans la matinee. Waarmede hebt gij den
— doorgebragt ? a quoi avez-vous passé la
matinee?
Voormiddagsbezoek, o. visite dans la matinee, f.
Voormiddagsbeurt, yr. tour qui arrive le matin.
Voormiddagskerk , yr. culte ou service divin
d'avant-midi, m.
Voormiddagspreek of dienst , yr. service, sermon, priche qui a lieu le matin.
Voormiede, vr. godspenning, arches, r. pl. ,
denier a Dieu, tn.
Voormouw,, yr. manchette.
Voormuur, m, muraille de devant, f., avantmur. —, fig. bolwerk , rempart , boulevard.
Voorn; zie Voren.
Voornaaijen , b. w. (ik naaide voor , heb voorgenaaid, ) coudre devant. —7 , ter navolgiiig
naaijen, montrer ou faire l'oir comment it
faut coudre.
Voornaam,
prenotn, nom de baptime.
Voornaam , Voornaamst, b. n. principal, e,
distingui , e, de distinction, de condition,
de qualite , etc., capital, e. Zijn voornaamtle gebrek is, son principal defaut est.
De voornaamfte punters van een verdrag ,
lei points principaux d'un trait'. Een —
man, un homme de distinction, de condition.
Eene voorname , belangrijke clad, tine ville
considerable. De voornaamfien der fled, lee
.principaux, les notables de la ville.
Voornaamwoord , o. (in de fpraakk. )prenom, m.
Voornacht, yr. entrée de- la nuit.
Voornamelijk , bijw. principalement, surtout,
particulierement, notamment.
Voornemen , b. w. (ik nam voor, 'heb voorgenomen ,) voorhebben, befluiten, se proposer, entreprendre, former le dessein,
neemt voor om naar Engeland to reizen,
se propose, forme le dessein, de partir pour
P.eingleterre.
Voornemen , O. ontwerp, dessein, projet ,m.,
intention , f. Een opvatten , former an
dessein. Het — van den vijand vernielen,
detruire le dessein de l'ennemi. Hij heeft
het — zijn huis to verkoopen, it a Pintenbefluit, reLion de vendre sa maison.
solution, f.
Voornoemd , b, n. susdit, e, mentionne, e,
ci-dessus, ci-dessus nomtne, e, precite , e.
De --e, bovengenoemde heer, le sus-dit
sieur. (regrew.)
Voornoemen; ale Noemen.

Voornoen ; zie Voormiddag.
Voor-
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Vooronder, 0. (fcheepsw.) coqueron, no.
Vooronderfleld, b. n. suppose , e. — dat,
voegw. suppose que.
Vooronderftellen , b. w. (ik vooronderftelde ,
heb vooronderfteld,) poser, supposer, prisupposer. Ik vooronderftel , dat dit waar
zij , je suppose que cela sort vrai. Om deze
leerftelling wel te verftaa.n, moet men —,
dat, pour Bien comprendre ce systeme it faut
presuppoier que. —d, voorwaardelijk , gegrond op eerie veronderflelling, bijw. hypothetique.
Vooronderftelling, vr. supposition, presuppogrondftelling
sition, hypothese. Eene
hypomaken , faire une hypothese. Bij
thetiquement.
, prevention,
Vooroordeel, o. prejugi ,
preoccupation, f. — opvatten, se prevenir.
Hij vat fchielijk een — op , it se previent
aisement. lemands — benemen, deprevenir.
Voorop, bijw. sur le devant.
Voororgel, o. klein orgel onder een grooc,
positif,
Voorouderen , Voorouders, m. meerv. ancetree , aieux ; devanciers ,predicesseurs. Laat
ons het voorbeeld onzer — navolgen, imitons Pexemple de nos devanciers , etc.
Voorouderlijk; zie Voorvaderlijk.
Vooroven, m. het voorfte van den oven, perte bouchoir.
Voorover, bijw. naar voren overhangende, en
avant. — bangen , pencher en avant. —
bukken, se courtier ou se pencher en avant.
— gaan , marcher courbl, e. loopen,
(fcheepsw.) passer sous le beaupre.
Vooroverleden, vent. dw. van Vooroverlijden.
Vooroverlijden , o. w. (ik vooroverleed, ben
vooroverleden,) mourir ou deader avant ou
le premier, predecider. Mijne vrouw was
vooraf overleden, ma femme itait pridecake.
Vooroverlijden, o. inert ,f. ou dices avant , predices, m. In geval dat een van beiden voor
den anderen fterfc, zal de overlevende alles
hebben , en cat de predeas de Pun des deux ,
le survivant aura tout de devant , tn.
Voorpaard, o. cheval de devant , Paard ,
dat voor den disfelboom loopt, cheval en
arbalete.
Voorpand , o. een der voorile panden van eenen
rok , pan de devant, ns.
Voorplaat , vr. die voor eenen oven gedaan
words, (bij de fmeden ,) taqueret,
Voorplaats, yr. avant-cour,, basse-cour.
Voorplaatfen, b. w. (ik plaatfte voor, heb
voorgeplaatst,) placer devant.
Voorplecht, yr. Cop fchepen ,) het voorfte
gedeelte van een fchip, chateau ou gaillard
d'avant,
Vootrechtje , o. (op fchepen ,) luizenplecht ,
cots , on.
Voorplein , o. basse-cour,, place devant une
maison, f. Klein —, courcele, f.
Voorpoort, vr. grande porte de devant.
Voorportaal, o. eener kerk , porche, tn,
Voorpost, yr. poste avanci, m., avant-poste.
Voorprediken , b. w. (ik predikte voor, heb
voorgepredikt,) al predikende toevoegen,
précher a ; fig. cathichiser. Ik heb het hem
genoeg voorgepredikt, maar hij wil het
niet doen, je Pai assez catechise, mais
Wen vent rien faire ; Spr. w. Het is te ver•
geefs gepreekt voor hem, die geen goed
wil doen , on a beau pricher a qui n'a cure
de bien faire.
Voorproel of proeve, yr. avant-gout; zie
Voorftnaak.
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Voorproeffler, yr. celle qui gou ge avant let
autres.
Voorproeven, b. w. (ik proefde voor, heb
voorgeproefd,) fpijs proeven voor dat zij
opgedischt wordt, goiter avant les autres.
— van dranken , diguster.
Voorproever , m. fplismeester des konings,
- van 1 dranken , digustateur, icuyer de
bouche.%
Voorproeving, yr. action de goiter les wits
avant les autres. — van dranken digustation.
Voorraad, Eene onbepaalde hoeveelheid
van opgedane noodwendigheden, provision,
munition, fourniture, provende , f. (van levensmiddelen.) Hij. heeft nog eenen goeden voorraad van win in zijnen kelder,
a encore une bonne provision de vin dams sa
cave. Deze vesting heeft nog voor zes maanden —, proviand, levensbehoeften, cette
place a des munitions de bouche pour six
molt. Een — van levensmiddelen, die in
de magaquen voorhanden is, un efectif de
vivres quo se trouve dans les magasins.— van
rond hout en touwwerk, (op fchepen,) rechange d'un vaisseau , m. — van zoet water,
aiguade , bijw. Bij —, provisionnellement,
provisoirement. Ik zal u bij Vijf en twintig
gulden zenden, je vous enverras provisionnellement vingt-cinq „florins. Van — voorzien,
approvisionner.
Voorraadbezorger, m. approvisionneur.
verzorging, approvisionnement,
Voorraadhuts, o. magazijn der leveranciers,
pourvoirie, f. magasin de provisions et de
vtctuailles.
Voorraadskamer, vr. provifiekamer, chambre
a provisions, office.
Voorraadmeester ; zie Proviandmeester.
Voorraadfchip, o. vaisseau , chargé de vivres, m.
Voorraadfchuur, yr. magasin,
- van koren , grenoer,
Voorrang, m. premier rang,, tn. primauti de
rang , preeminence, przonte , e. Een kardinaal heeft den — boven eenen bisfchop,
an cardinal a la preeminence sur un eveque. voorkeur, preference. Cicero verdient den — boven alle Latijnfche redenaars ,
Ciceron merits la preference sur tour
orateurs latins. Den — hebben, primer.
Voorrede, yr. inleiding eener redevoering,
voor eene preek, vooraffpraak, exorde , m.
een uirgewerkt voorberigt voor een bock,
enz. pt.efam f. avant-propos , discours
, preambuk , prologue, nt. Debt
bock gelezen avez-vous lu
gij de — van
la preface de son livre? Geene inleiding,
laat ons tot de daad komen, point de preface, de priambule , venons au fait. De
— van de Salifche wet in Frankrijk , le prologue de la loi Salique en France ; zie Voorberigt.
Voorredenaar, m. van een boek ., auteur d'un
livre. Ben, flechts in het begin van een tooneelfiuk voorkomende perfoon,(in de dichtk.)
personnage protatique.
Voorregering, yr. avant-rigne, tn.
Voorregt, o. privilege. , in. prerogative, f.
— van onze ilad, privilege de notre
De geboorte geeft hem veel —en, la naissance lui donne bien des prerogatives. Onwettig
onregt7ardige gunst , passedroit ,
Voorrekenen , b. w. (ik rekende voor, heb
voorgerekend,) compter, calculer en presence de, ou devant.
Voorrijden, o.
(ik reed voor, heb voor0 0002
ge-
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qu'on lui fit. — van een uurwerk , avant.,
gereden ,) Arendt e le devant en allant
quart, —, (in de muzijk, hoot, waara
cheval ou en voiture. Op een der voorfte
van men flechts het begin hoort, note tactie.
paarden van een rijtuig rijden, monter un
des chevaux de devant d'un attelage. Voor
— van vergelijk, medium, ns.
-remand rijden, om hem den weg te wizen, Voorfmaak, m. avant-gout, gout-predominant;
precider, marcher devant ou devancer q. q.
fig. Eenige voorloopoge gewaarwording van
lets, avant-goat; zie ook Voorgevoel.
(a cheval ou en voiture) pour lui montrer
Voorfnijden, b. w. (ik fneed voor, heb voorle chemin.
gefneden ,) voor anderen fnijden, vleesch,
postilion.
m.
Voorrijder,
enz. voorfnijden, couper, tran:her la vsVoorfchans, yr. buotenfchans, ouvrage exteande a table. Voor iemand. fnijden, oprieur, fort ayance, ravelin, tn. demi lune.
dat hij het navolge , leere, devancer q, q.
Voorfchieten , b. w. (ik schoot voor , heb
en coupant , trancher devant , q, q. afin qu'il
voorgefchoten ,) geld ten dienfle van iemand
apprenne a couper. Het vleesch flecht —,
fchieten , avancer, Ik had hem reeds
charcuter.
je
lui
avais
déjà
acs gulden voorgefchoven,
avance (prete) six florins ; zie Leenen. Voor Voorfnijder, m. celui qui coupe les viandes
table. —aan de tafel van eenen vorst, ecuyer
iemand verfchoeten , uitfchieten, debourser
tranchant.
pour q. q. Voorgefchoten geld, abourse,
avance, f: geldfchieten in iemands Voorfnijmes, o. couteau couper, decouper
ou trancher, m.
tegenwoordigheid, compter par jets devant
q: q. ou en sa presence. —, eerst fchieten, Voorfpan, o. attelage, m. — van wisfelpaarden chevaux de relais, m. pl.
tirer le premier, tirer avant, q. q.
' annen , b. w. (ik fpande voor, heb
Voorfchijn, m. enkel gebruikelijk in te voor- Voorfp
fchijn, voor den dag, voor het licht. Te
voorgefpannen ,) atteler, fournir des relais.
se
montrer,
se
faire
voir,
para.
Voorfpeelder,
m. joueur (d'instruments)celui
— komen ,
qui prelude; die de voorhand heeft in het
tre. Te — brengen , mettre au four, procelui qui a la main au jets.
duke, faire paraltre.
Voorfpel , o. gefpeel, dat voor de eigenlijke
Voorfchip , o. proue, f. avant , in.
muzijk , of het eigenlijke fpel, voorafgaat,
Voorfchoot , o. boezelaar, tablier, devantier,
prelude, tn. recherche, f. voorteeken,
(*) Een voorfchoot met zakken, un tapresage, augute, pronostic, m.
Mier a poches. Linnen linnen lap, dat
een bisfchop bij het dienst doen, zoo lang Voorfpeldoek, m. flabbedoek, bavette, f.
als hij zit, over de knien legt, gremial , m. Voorfpelden, b. w. (ik fpelde voor, heb voorgefpeld,) attaches devant avec des epingles.
Voorfchreven, b. n. susdit , e, mentionni, e,
Voorfpelen , b. w. (ik fpeelde voor , heb voorprecite, e.; zie Voornoemd.
gefpeeld ,) voor iemands ooren fpelen, jouer
Voorfchrift, o. Al wat iemand voorgefchreven
devant on en presence de q. q. afin qu'il
worth, om zich daarnaar te gedragen , regel
een voorfpel geven, voorPapprenne.
van gedrag, voorbeeld, modele, exemple,
precepte, m. regle, instruction, f. De —en
uitfpelen , priluder. Deze vioolfpeler preludeert , fpeelt aangenaam vooruit , ce joueur
van de christellike zedeleer, les regles de
de violon prelude agreablement. o. w. in
la morale chretienne. De —en der kerk,
het kaartfpel , enz. , het eerfte fpelen , aanvanles preceptes de l'eglise. om na te fchrijgen te fpelen, jouer le premier, avoir la main.
ven, exemple, f. — van eenen geneesheer,
Voorfpeling, yr. prelude ,.m., main (au jeu);
ordonnance, recette ,
action de jouer le premier.
Voorfchrijven, b. w. (ik fchreef voor, heb
voorgefchreven, ) voor iemand fchrijven, Voorfpellen, b. w. (ik voorfpelde, heb voorfpeld,) van te voren aankondigen, vooropdat hij bet nafchrijve, faire une exempie a un ecrire en presence de
zeggen, predire, presager, pronostiquer,
augurer, annoncer, prophitiser. Dit voorval
q. q. — als een regel, hoe men zich gedravoorfpelt ons niets goeds, cet accident ne
gen moet, gelasten , prescrire, ordonner,
Schrijf
hem
voor,
nous presage rien de bon. Hij heeft veel
commander, enjoindre.
dingen voorfpeld, die gebeurd zijn, it a
wat hij doen moet, prescrivez lui ce qu'il
predit Men des choses qui sont arrivies; zie
doit faire.
Voorzeggen. —,-voor iemand fpellen , (om
Voorfchrijving, yr. action de faire une exemhem te leeren) epeler en presence de q. q.
ple a un &oiler ; fig. ordre, precepte, m.
(pour l'instruire).
ordonnance, regie.
Voorfchrijvingsbrief , m. aanbevelingsbrief , Voorfpellend; zie Voorzeggend.
voorzegger, pronostiqueur,
Voorfpeller,
lettre de recommandation, f.
Worfchuiven, b. w. (ik fchoof voor, heb
prophéte.
en ben voorgefchoven,) voor lets anders, Voorfpelling, yr. presage, augure, pronostic,
m., prediction, prophetic. Hij dwaalt niet
en naar voren fchuiven, pousser en avant,
ligt in zijne ne se trampe guere dans
mettre devant en poussant. Schuif den ftoel
set pronostics.
voor de deur, poussez la chaise devant la
poussez
Voorfpijs, Voortafel, yr. premiers mess qu'on
porte. Schuif de tafel naar voren ,
sert ,premier service, m. pl. entrée.
la table en avant.
Voorfchuiving, vr. action de pousser en avant, Voorfpits, yr. pointe, f. — van een leper,
tete d'une armee.
de mettre devant en poussant.
Voorhands, bijw. d'avance, couparavant. —, Voorfpoed, m. geluk, prosperite , f. , bonheur,,
m. In — ontbreekt het nooit aan vrienden,
zonder onderzoek, sans examen, d'abord.
on ne manque point d'amis dans la prosper-id.
Voorflaan, b. w. (ik floeg voor, heb voorproposer,
faire
la
hebben, prospdrer.
geflagen,) voorftellen,
proposition de, mettre sur le tapis. Hij floeg Voorfpoedig, b. n. fortune, e, prospere , e,
heureux, se.
haar een huwelijk voor, it lui proposa un
mariage. o. w. De kiok flaat een half Voorfpoediglijk, bijw. avec prosperite, lieureusement.
tour voor , la cloche avance d'une demi-heure.
Voorflag, vi'. proposition. Hij nam den — aan , Voorfpook, o. spectre qui presage, spectre
sinistre.
.die men hem deed, it accepta la proposition
Voor-
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Voorfpraak, yr. bemiddeling, intercession. —,
een man of eene vrouw,, die voor iemand
fpreekt , intercesseur,, mediateur, avocat,
celui qui intercede.
Voorfpreekiter, yr. celle qui intercede; fig.
avocate.
Voorfpreken, b. w. (ik fprak voor, heb voorgefproken , ) in iemands tegenwoordigheid
fpreken,) parler ou prononcer en presence
tie q. q. Iemand —, ten gunfte van iemand
fpreken , interceder pour q. q. parler pour
q. q. le defendre. Ik heb voor hem gefproken , om die plaats te verkrijgen, j'ai intercede pour lui obtenir cette place.
Voorfpreking, yr. zie Voorfpraak.
Voorst , b. n. meest naar voren, premier, ere;
zie Voorfie als
rraamw.
Voorflaan , b. en o. w. (ik itond voor, heb
en ben voorgeflaan ,) voor iets flaan, etre,
se tenir devant ou a la tete, titre present 4
q. q. Zich iets laten —, zich verbeelden,
s'imaginer, presumer, croire, se pavaner.
geheugen, herinneren , souvenir , se rappeller. Het float mij nog voor , hem elders gezien te hebben , je me rappelle, souviens encore tie l'avoir vu quelque part. Eene zaak
dezelve bevorderen , conduire une
re , en prendre la garde.
Vooritaanders , m. meerv. (in de ontleedk.)
klieren aan den wortel der mannelijke roede,
prostates, f.
Voorfiad, vr. faubourg, m.
Voorflamelen , b. w. (ik itamelde voor, heb
vaorgeftameld,) prononcer en begayant.
Voorfhnd, m. defense, protection, f., appui,
soutien, m.
Voorftander, m. verdediger, befchermer, protecteur, defenseur; fig. champion. — der
Volksregering, democrate.
Voorilanditer,, yr. protectrice.
Voorftap , m. premier pas, m.
Voorfiappen, o. w. (ik itapte voor, heb voorgefiapt,) marcher devant q. q.
Voorfte, o. premier, ere, anterieur, ere.
Het — gedeelte van bet hoofd, /a partie
anterieure de la tete. De — zijne van een
gebouw, le devant d'un edifice. De — yin.
ger, l'index. Hi' woont in het — gedeelte,
11 loge sur le devant. Het — deel eener
koets, le devant d'un carosse. Het — deel
van den voet eeniger dieren, van de klaau.
wen der herten, enz., van eel' hoefijzer,
pince , f.
Vooriteek , m. point plat.
Voorfteken , b. w. (ik flak voor, heb voorgefloken ,) jets voor iets anders fteken , met
eene fpeld of iets anders, attacker devant
avec une epingle on q. autre chose. Zie Voorfpelden.
Voorflel, o. de daad van vooritellen, voorftag
om in beraad genomen te worden , proposition,
Een duister
cue proposition obscure. Befpiegelend dat bewezen moet
worden, (in de wisk.) theoretne,, m. On.
oplosbaar, moeijelijk —, (in de wisk.) spore, aporisme, m. Voorite wielen met de
as van eenen wagen , roues de devant , pl.
Voorilellen, b. w. (ik fielde voor, heb voorgefield,) iets itoffelijks voor iemand plantfen, opdat hij het befchouwe, mettre sous
les yeux ; zie Voorzetten. presenter. Zijn
broeder wend- den koning voorgefteld, son
f rere fist prisente au roi. lets opperen,
voordragen , proposer. De bedingingen, die
hij voorftelde , zijn aangenomen , les conditions qu'il proposant, sont acceptees. Zich
jets —, verbeelden , een begrip daarvan vor.
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men, se faire une idee de q. ch., sa figurer,
se representer. Zich voornemens zijn,
se proposer. Zoo dikwtjls ik daar voorbij
kome, del ik mij voor , herinner ik mid,
hetgeen mij daar gebeurd is, chaque fois que
je passe par 141, je me represente ce qui 172,37
est arrive; (in de praktijk,) ituk voor fink
articuler.
Vooriteller, m. proposant. —, die het regt
heefc, iemand tot een geestelijk ambt voor
te ftellen , presentateur, en Voorftelfter,
presentatrice.
Vooritelling, yr. presentation, proposition, representation. De —, prefentatie van Maria ,
feest in de R. IC. kerk , op den ashen no'
vember, la presentation de la sainte Vierge.
De eerlle vertooning van een treurfpel,
la premiere representation d'une tragedie. —,
vertoog, expose, m. Valfche supposition.
— eener zaak, punt voor punt, articulation.
Voorftemmen, o. w. (ik fiemde voor, heb
voorgefiemd,) het ee„rite zijne item uitbrengen , vooraf itemmen, voter ou opiner avant,
preopiner. Voor iets ftemmen, donner sa
voix ou son suffrage pour q. ch.
Voorftemmer,, m. die het eerst zijne Item uitbrengt , preopinant.
Voorfteng , vr. (fcheepsw.) perroquet de misaine, en.
Voorftengilag, m. itai de perroquet de
saine.
Voorfteven , m. van een (chip, pprone, f avant,
&rave, itable.
Voorfloot, 0. de daad van voorflooten , of
eerst flooten , jotter, pousser le premier. Stop
was, maagde was, propolis, m, (in de bouwk.)
uitftek, uitfprong,
avance, f.
Voorftooten , b. w. (ik Viet voor, heb voorgeftooten ,)pousser le premier.
Vooritralen , o. w. (ik firaalde voor , heb voorgeftraald,)paraitre en rayonnant.
Vooritrijden , o. w. (ik ftreed, voor, heb
voorgeitreden ,) combattre le premier, combattre pour.
Voorftrijder,, m. premier combattant celui qui
combat pour q. q.
Voorfluk, 0. het voorfle gedeelte van verfchillende dingen, piece de devant f. morcoats de devant, m. — op fchepen, chasse
de, prone, piece de chaste d'avant, f.
Voort, bijw. terflond ,d'abord,immediatement,
sur-le-champ, incontinent, sans delai, touta-rheure , tout de suite. —, van eene plaats
weg; als : De fchuit is reeds —, la barque
est deja'partie, deja s'en allde ; als tusfchen.
werpfel, we g, allons ! en avant! avancez,
etc. Zie verder de met dit woord te zamengefielde woorden.
Voortaan , bijw. desormais, dordnavant, A
l'avenir, des-a-present.
Voorrademen , o. w. (ik ademde voort, heb
voortgeademd ,) continuer de respirer.
Voortafel; zie Voorgeregt.
Voortand', m• dent de devant , dent incisive, f
Voortarbeiden , o. w. (ik arbeidde voort , heb
voortgearbeid, met arbeiden voortgaati, continuer de travailler.
Voortbabbelen , o. w. (ik babbelde voort , heb_
voortgebabbeld ,) continuer de babiller, de
laser, de caqueter.
Voortbakken , o. w. (ik bakte voort , heb voortgebakken ,) continuer de cuire.
Voortbazuinen , o. w. (1k bazuinde voort, heb
voortgebazuind,) continuer de trompeter.
Voortbedelen, o. w. (ik bedelde voort ,
voortgebedeld,) continuer de mendier.
00003
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Voortbidden, o w. (ik bad voort , hebvoortgebeden, continuer de prier.
Voortbieden o. w. (ik bood voort , heb voortgeboden,) continuer d'ofrrir.
Voortbiechten , o. w. (ik biechtte voort, heb
voortgebiecht,) continuer de (se) confessor.
Voorbijten, o. w. (ik beet voort, heb voortgebeten,) continuer de mordre.
Voortbinden , o. w. (ik bond voort, heb voortgebonden ,) continuer de tier.
Voortblaffen o. w. (ik blafte voort, heb
voortgeblafc,) continuer d'aboyer.
Voortblazen , o. w. (ik blies voort , heb voortbijw.
geblazen ,) continuer de so:4.117er.
voorwaarts blazen, souffler en avant.
Voortbleeken, o. w. (ik bleekte voort, heb
voortgebleekt ,) continuer de blanchir.
Voortblikfemen, o. w. (ik blikfemde voort,
heb voortgeblikfemd,) continuer de faire
des eclairs.
Voortbloeden , o. w. (ik bloedde voort, heb
voortgebloed,) continuer de saigner.
Voortbloeijen o. w. (ik bloeide voort , heb
voortgebloeid ,) continuer de fleurir.
Voortboerten, u. w. (ik boertte voort, heb
voorgeboert,) continuer de railer.
Voortboomen, o. w. (ik boomde voort, heb
voortgeboomd,) continuer de pousser un bateau; b. w. faire avancer un bateau , en
poussant avec une perche.
Voortborgen , o. w. (ik borgde voort , heb
voortgeborgd,) continuer de donner ou de
prendre 4 credit.
Voortbouwen, o. (ik bouwde voort, heb
voortgebouwd , ) voortgaan met bouweu,
continuer de bdtir, de labourer. Spoed maken met bouwen, bdtir, labourer vite.
Voortbreijen , o. w. (ik breide voort , heb
voortgebreid,) continuer de tricoter. Spoed
waken met breijen , tricoter vite.
Voortbrengen, b. w. (ik bragt voort, heb
voortgebragt,) to voorfchijn brengen, produire. Alles wat de aarde voortbrengt , tout
ce quo la terse produit. veroorzaken ,
produire, causer. Dit weder heeft veel ziekten voortgebragt, ce temps a produit bien
des maladies. —, door fcheppende of telende kracht verwekken , produire, procreer,
engendrer, porter. leder dier brengt zijns
gelijken voort , chaque animal produit, engendre , son semblable. Die boom brengt veel
vruchten voort, cot arbre Porte bien . des
dezelve fpreken, parler
fruits. Wartaal
sans rime et sans raison. Voortbrengende ,
ive.
b. n. product:*
Voortbrenger, m. celui qui produit, etc. producteur.
Voortbrenging, yr. voortbrengfel, o. production. De natuur is bewonderenswaardig in
de — der planten, la nature est admirable
dans laproduction des plantes.
Voortdanfen, o. w. (ik danste voort, heb
voortgedanst,) continuer de danser.
Voortdrijffier, yr. cello qui pousse, etc.
Voortdrijven , b. w. (ik dreef voort, heb
voortgedreven , continuer de pousser. Voorwaarts drijven, pousser ou chasser en avant,
pousser q. q.,
faire avancer; fig. Iemand
le faire avancer , /'encourager.
Voortdrijving, yr. impulsion.
Voortduren , o. w. (ik duurde voort , heb voortgeduurd,) continuer, darer; se prolonger.
Voortduring, yr. continuation, duree. Bij —,
bij w. continuellement, a la continue, a la
longue.
Voortdurven , o. w. (ik durf voort, hob voortgedurft,) avancer 011 s'en alien Hij durft
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nog niet voortgaan ,) it n'ose pas encore
s'en aller.
Voortduwen , b. w. (ik duwde voort, heb
voortgeduwd ,) voorwaarts duwen, pousser
en avant ; voortgaan met duwen, continuer
de pousser.
Voorteeken , o. presage, augure, pronostic,
signe pricurseur,, tn.
Voortellen , o. w. (ik telde voor,, heb voorgeteld, ) cornpter 4 ou en presence de.
Voortempel, m. entree du temple , f. pot,
tail , m.
Voortent, yr. devant d'une tente , on.
Voortgaan, o. w. (ik ging vomit, heb en ben
voortgegaan ,) henen gaan , s'en aller, par.
sir. —, vender van, continuer son chemin,
avancer , marcher, s'acheminer. Gij moet
daarmede aldus —, it faut continuer de la
sorte. Ga voort, ga weg, allez-vous en.
Plaats hebben , avoir lieu. De reis zal niet
—, le voyage n'aura pas lieu.
Voortgang , m. fig. vordering , progret, avancement. De dagelijkfche — der zon, le pro.
gres journalier du soleil. Bevordering tot
aadelijkheid; als: De vrede zal geenen —,
niet plaats hebben, la paix n'aurapas lieu.
—, (leerfi. uitdrukk.)progressien. ,Er is geen
— in het oneindige , van oorzaken, it n'y
a point de progression de causes 4 Pinfini ,
(in de reken- en meetk.) rekenkundige —,
progression arithmetique. Het welgelukken
van een ding, sued,:, ns. reussite, f. Aan.
bonding, continuation, suite ,f. d'une chose;
bij — , a la continue, continuellement.
Voortgebeten , verl. dw. van Voortbijten.
Voortgeboden, —
s — Voortbieden .
Voortgebonden , — —'
— — Voortbinden.
Voortgeboden, — — — Voortbieden.
Voortgebragt , — — — Voortbrengen.
Voortgebroken, — — — Voortbreken.
Voortgedolven, — — — Voortdelven.
Voortgedongen, — — — Voortdingen.
Voortgedorst 2
— __ — Voortdurven.
Voortgedreven , — -- -- Voortdrijven.
.
Voortgedrongen, —
Voortgedronken, — —
——
—Voortdringen.
Voortdrinken.
Voortged,
— _. — Voortdruipen.
ropen
Voortgegeten ,
— — — Voorteten.
Voortgegleden,
— — — Voortglijden.
Voortgeglommen ,—
— ..._
Voortglimmen
_
— .
Voortgegoten ,
Voortgieten .
Voortgegrenen, — ...... — Voortgrijnen.
Voortgegrepen ,—
——
——
—Voortgrijpen.
Voortgehegen ,
Voorthijgen.
Voortgehefchen,
— _ —
— ...... — Voorthijfchen.
Voortgeholpen,
— Voorthelpen .
Voortgeklommen, —
Voortklimmen.
— Voortklimmen
Voortgekonnen, — —
— — Voortkunnen .
Voortgekorven, — — — Voortkerven.
Voortgekregen , — — Voortkrijgen.
Voortgekroden en Voortgekrooijen, yeti. dw.
van Voortkruijen.
Voortgekropen, verl. dw. van Voortkruipen.
Voortgelogen ,
——
— Voortliegen.
_,
......
Voortgemolken,
— Voortmelken.
Voortgenomen,
— — — Voortnemen.
Voortgeplozen
— — — Voortpluizen.
Voortgereden ,
-- — — Voortrijden.
Voortgefchonken, — — — Voortfchenken.
Voortgefchoren,
— — Voortfcheren.
— Voortfchieten.
Voortgefchoten , — —
..._
— Voortfchuiven.
Voortgefchoven, — _
Voortgeflepen,
— Voortflijpen.
— _
Voortgeflopen,
— Voortfluipen.
— _
Voortfluiten.
Voortgefloten,
—
_
—
Voortfmijten.
Voortgefmeten,
—
— Voortfmelten.
Voortgefmolten,
----Voort-
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men , paraftre , se montt er.
, uitfpruiten,
Voortgefbeden, verl. dw. van Voortfnijden.
voort
pruiten
,
germer
,
pousser
,
venir,
—
—
Voortfpinnen,
,
eraVoortgefponnen,
tre, proceder. Het gezaaide komt reeds goed
Voortfpruiten.
Voortgefproten ,
voorc, la semence germe, pousse delh. Zijne
Voortfluiven.
Voortgefloven
Voortftrijden.
ziekte
komt, fpruit , uit deren val voort,
Voortgefireden ,
sa maladie procide de cette chute; fig. ge.
— Voorttiegen.
Voortgerogen,
Voorttrekken.
boren worden , ontflaan , prodder , nattre,
Voortgetrokkeu , —
emaner, risulter. Groote ongelukkea ziju,
Voortgeven , b. w. (ik gaf voort, heb voortdaaruit voortgekomen , it en est rdsulte de
gegeven,) donner, passer d'une main 4 l'augrands Malheurs ; zie Uttfpruiten, Ontftaan,
ire, de main en main. —, weggeven, donVoortvloeijen.
ner,, se defaire de. —, o. w. (in het kaarcVoortkruijen, b. en o. w. (ik kruide, (krooi,
fpel ,) continuer de donner, de faire.
krood voort , heb en ben voortgekruid,
Voortgevlochteu, yeti. dw. van Voortvlechten.
(voortgekrooijen of voortgeltroden , ) brouetVoortgevloden , — Voortvlieden.
ter , transporter avec une brouette. Voor.
Voortgevlogen, — — Voortvlieden.
waarts kruijen, brouetter en avant , sans s'arVoortgevloten
— Voortvlieten.
—
reter. Voortgaan met kruijen, continuer de
dw.
Voortgevrozen en Voortgevroren,
brouetter; fig. lemand —, hem door voorvan Voortvriezen.
fpraak lets bezorgen , procurer des charges,
Voortgewogen, verl. dw. van Voortwegen.
etc. par des recommandations.
Voortgewonden, — Voortwiuden.
Voortwinnen. Voortkunnen, o. w. (ik kon of konde voort,
Voortgewonnen, — —
heb voortgekonnen ,) pouvoir avancer
— Voortwerpen.
Voortgeworpen, —
marcher. lk kan niet meer voort, je nepeux
Voortgewrongen, — — Voortwringen.
ou puss plus marcher, avancer.
Voortzeggen.
Voortgezeid,
—
Voortkweeken, o. w. (ik kweekte voort, heb
— — Voortzitten.
Voortgezeten ,
voortgekweekt ,) iets derwi)ze kweeken, dat
Voortgezocht,
— Voortzoeken.
het te voorfchijn komt, faire germer, faire
Voortzenden.
Voortgezonden ,
pousser (en cultivant). .Voortgaan met kweeVoortgezwommen
_voortzwemmen.
ken , continuer de cultiver.
Voortgie ten , b. w. (ik goot voort, heb voorto. Voortleiden , o. w. (ik leidde voort , heb voortgegoten , ) weggieten , verser, jeter.
geleid ,) voorwaarts leiden , mener en avant.
w. voortgaan mei gieten , continuer de verser.
naar elders leiden, mener d'un lieu 4Voortglijden, b. en o. w. (ik gleed voort,
un autre , emmener.
heb en ben voortgegleden , ) glisser en avant ,
Voortmaken
, o. w. (1k maakte voort , heb
continuer de glisser.
voortgemaakt ;) fpoed, vorcleriug maken, se
Voortgrijpen , b. w. (ik greep voort, heb
depdcher, se hater. Maak voort , haast u ,
voortgegrepen ,) emporter, empoigner.
depechez-vaus. Zich — ontvlugten , wegVoorthalen , b. w. (ik haalde voort , heb voortfpoeden.
gehaald ,) tirer en avant. —, weghalen ,
Voortogt, m. optogc voor een leger, avant.
amener.
garde. Den — hebben , marcher la tete,
Voortharken, b. w. (ik harkte voort, heb
avoir le premier tour,
voortgeharkt ,) rateler en avant, emporter
(ik plantte voort, heb
o. w. fpoed maken met Voortplanten, b.
avec le rateau.
voortgeplant,) al plantende, door planting
harken, ra'teler vice.
vermenigvuldigen , propager,, multiplier par
Voorthelpen, b. w. (ik hielp voort, heb voortplantation, perpettter. Het geloof —, progeholpen ,) weghelpen , alder 4 q. q. dans
pager, planter la foi. Deze foorten van
la fuite ; lui donner occasion d'echapper„
planten planten zich voort door het zaad,
lemand helpen om voorwaarts te komen,
ces especes de plantes se perpetuent par la
power, avancer q. q. alder faire avansemence. Eenen wijngaard —, provigner une
cer; fig. assister, alder, secourir.
vigne. Boomen , bloemen, kunften en wetenVoorthoepelen , o. w. (ik hoepelde voort, heb
kweeken , cultiver des arbres,
fckappen
en ben voortgehoepeld ,) continuer de jouer
des flours, des arts et des sciences; zie Uitau cercle; fam. wegloopen , s'ivader, se
breiden , doen roortduren. Zucht om zijnen,
sauver.
naam tat in het laatfte nageflacht voort te
Voortjagen, b. w. (ikjoeg, jaagde voort, heb
planten, postdromanie.
en ben voortgejaagd ,) wegjagen , chasser,
chasser en Voortplanter,m. propagate'''. , celui qui cultive.
faire decamper. Voorwaarts ,
avant. —, o. w. aanhouden met jagen, con- Voortplanting, vr, propagation, multiplication.
— van eenea wijnflok, provignenoent, in.
tintter de chasser.
Voortijd, m. de aanvang des jaars, lente , le Voortreffelijk , b. n. nitmuntend, excellent,
exquis, e, magniflque; fig. eminent, e.
commencement de Pannee, le printemps. Het
Een —e wijn , nit yin excellent. Van eenen
meervoud worth van vxoegere tijden gebruikt,
—en fmaak, d'un gout exquis. Ziedaar een
les temps passes.
prachtig gebouw, voila un batiment
Voortijds, bijw. ci-devant, jadis , autrefois.
magnifique.— , bijw. excellement, exquiseVoortijlen, b. en o. w. (ik ijlde voort, heb,
men;, magniflquement.
en ben voortgeijld,) voortfnellen, s'en aller precipitamment , avec precipitation. —, Voortreffelijkheid, y r. excellence, preeminence,
superiorite.
fpoeden, continuer de se hater , (bij zieken)
Voortregenen, 0. w. continuer de pleuvoir.
zie R. aaskallen.
Het regent voort , it continue de pleuvoir,
Voortkomen , o. w. (ik kwam voort ben voortla pluie continue.
gekomen ,) van eene plaats wegkomen, s'en
aller. Voortgaan , voorwaarts komen, mar- Voortregeren, o. w. (ik regeerde voort, heb
voortgeregeerd,) continuer tie régner.
cher, aller en avant , avancer; fig. cheminer. —, in zijne ondernemingen flagen , Voortreizen , b. w. ( ik reisde voort, ben
voortgereisd ,) se tnettre en voyage, partir,
daaruit een genoegzaam beilaan vinden , vor(met hebben,) continuer de voyager.
deren, avancer, faire des progres, profiler,
Voortrekken, b. w. (ik trok voor, heb voorreussir. Zich zelven in de wereld doen
getrokken,) voor lets anders trekker, titer;
se pousser dans le monde. Te voorfchijn ko.
fig.
00004
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fig. boven lets anders achten , eeren, de voorkeur geveu, preferer, donner la preference,
estimer plus. Zip geeft de voorkeur, boven
alle vermaken, aan het gezelfchap van hare
kinderen, elle prefere la societe de ses enfants
tons les plaisirs. o. w. aanhouden met
trekken , continuer d'etendre. Spoed maken
met rekken, se depécher en itendant. —( van
vooren trekken,) cr. w. marcher devant.
Voortrennen , b. en o. w. (ik rende voort, heb
en ben voortgerend ,) partir a route bride
ou au grand galop; (met- hebben), continuer
de galoper.
Voortrijden , b. en o. w. (ik reed voort, heb
en ben voortgereden,) transporter, mener, emporter en voiture. wegrijden, partir,
s'en alter, continuer d'aller a cheval ou en
voiture.
Voortroeijen , b. w. (ik roeide voort, heb voortgeroeid ,) faire avancer 4 la came, transporter en ramant. 0. w. (met zijn,)
van eene plaats roeijen, s'en alley , partir
en ramant. Aanhouden met roeijen, continuer de rawer.
Voortrollen, b. en D. w. (ik rolde voort, heb
en ben voortgerold ,) rouler en avant. —,
o. w. continuer de rouler.
Voortrolling, yr. rpulage, tn.
Voortrukken , b. en o. w. (ik rukte voort,
heb en ben voortgerukt,) voorwaarts rukken , tirer en avant, entrainer ; zie Voort
trekken.
Voorts, bijw. de plus, apres, d'ailleurs, au
reste. — , vervolgens, apris , en suite.
(ik fcharrelde voort,
Voortfcl arr
, o.
heb en bin voortgefcharreld,) avancer en
gambillant, en pietinant , en fretillant;
continuer de pietiner, etc.
Voortfchepen , b. w. (ik fcheepte voort, heb
voortgefcheept, ) transporter par eau; fig.
Iemand —, se defaire de q. q. Zich — ,
partir par eau.
Voortfcheren , o. w. (ik fcheerde voort , heb
voortgefcheerd ,) continuer de raser, de tondre. Zich s'en alley , s'esquiver, s'enfair, decamper. Scheer u voort! Ga heen !
allez-vous en! va-t-en!
Voortfpringen , 0. w. (ik fprong voort, heb
en ben voortgefprongen,) voorwaarts fpringen , sauter en avant, avancer en sautant.
Voortgaan met fpringen , continuer de sauter.
Voortfpruiten , o. w. (ik fproot voort, heb
en ben voortgefproten ,) bij aanhoudendheid
fpruiten, continuer de germer, de pousser.
ontfiaan , over het algemeen voortvloeijen , resulter, provenir, prodder, naitre.
Groote ongelukken zijn daaruit voortgefproten , ontfiaan, it en est requite de grands
malheurs. Dat fpruit uit eene andere oorzaak
voort , cela procide dune autre cause.
Voortfpruitend , b. n. uitfpruitend , provenant ,
e, naissant , e. De voort- of uitfpruitende
goederen eener erfenis, les biens, provenants
d'une succession.
Voorttelen , b. w. (ik teelde voort , heb voortgeteeld ,) door teling te voorfchijn brengen,
engendrer, procrier,, peupler,,produire. Het
oogmerk van het huwelijk is om kinderen
voort te telen, la fin du mariage est de procreel- des enfants. Kinderen, uit een wettig
huwelijk voortgeteeld, des enfants procrees
on issus d'un mariage legitime. leder dier
teelt zijns geli,jken voort, chaque animal en
gendre, product, son semblable. Deze boomen brengen fchoone vruchten voort, ces
arbres produisent de beaux fruits. Weder
rengendrer. De otter Iseeft zich in de
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wonde wetter voortgeteeld , le pus s'est feria
gendri dans la plaie. , o. w. (met hebben ).
Door teling in ftand houden , en verrnenigvuldigd worden, se propager,, se multiplier.
oorttelend , b. n. vruchtbaar,, prolifique, generati f, ive. De —e kracht, la vertu prolifique, generative.
Voortteling, vr. procreation, generation, genesie. Verhandeling over de — der dieren,
traiti de la generation des animaux. —,
kweeking, culture. voorplauting, propagation. Onvermogen tot —, agenisie. Geniis van teeldrift, anaprodisie. N let gefchikt ,
onvermogend ter —, anaprodite.
Voorttellen , b. w. (ik telde voort , heb voortgeteld ,) continuer de compter , compter vite ,
sans Besse.
Voorttijen ; zie Tijen in de eerfle beteekenis.
Voorttrekken , b. en o. w. (ik trok voort , heb
voortgetrokken,) tirer en avant, faire changer de place; faire avancer en tirant. Aanhouden met trekken , continuer de tirer.
Voortvaren, o. w. (ik voer voort, heb en ben
voortgevaren,) van eene plaats varen , partir par eau. De fchuit was reeds voortgevaren, vertrokken, la barque etait Ufa parVoorwaarts varen, avancer. Aanhouden met varen, continuer, (sa route.) Vaar
voort met fchriiven, continuez d'ecrire.
Voortvarend , b. n. gaauw,, fpoedig, expeditif,
ive, prompt, e; bijw. promptement.
Voortvarendheid, yr. fnelheid, fpoed, promptitude, diligence, celerite.
Voortvlieden ; zie Voortvlugten.
Voortvloeijen, o. w. (ik vloeide voort, ben
voortgevloeid ,) sortir en coulant, cooler,
avoir la source dans; fig. Spruiten , volgen,
resulter, provenir,, provenu. Ik bekommer
mij weinig over hunne gefprekken, wat kan
daaruit —? je me saucie pen de leurs discours, qu'en peut it requiter? Uit eene zaak
voortvloeijend, resultant, e. Voorwaarts
vloeijen, avancer en coulant. Aanhouden
met vloeijen, (met hebben) continuer de
caroler.
Voortvlugten , o. w. (ik vlugtte voort, ben
voortgevlugt ,) voortvlieden , van eene plaats
wegvlugten, s'enfuir,, prendre la fuite , (met
hebben) voortgaan met vlugten , continuer
de fuir.
Voortvlugtig , b. n. fugitif, ive ,
; zie
Vlugteling.
Voortwaaijen , b. w. (ik waaide voort , heb
voortgewaaid,) dter de sa place en souifiant,
emporter au loon, (du vent.) —, (met zijn )
étre emporte, e, par le vent. —, onperf. continuer de venter.
Voortwandelen, o. (ik wandelde voort,
ben voortgewandeld ,) s'eloigner, partir en
se promenant. Voorwaarts wandelen , avancer en se promenant; (met hebben) continuer de se promener, se promener plus vice.
Voortwillen , o. w. (ik wilde voort, heb
voortgewild ,) voorwaarts willen, vouloir
avancer. Het paard wil niet voort , le cheval ne vent pas avancer. —, van eene plaats
weg willen. Waarom wilt gij al voort, al
weg ? pourquoi voulez-vous déjà vous en alter?
Voortzeggen, b. w. (ik zeide voort heb
voortgezeid, gezegd,) publier, divulguer,
redire, communiques, dire aux autres.
Voortzeilen , o. w. (ik zeilde voort, heb
voortgezeild,) continuer de faire voile, de
cingler. wegzeilen , partir, s'iloigner
4 la voile.
Voortzetten, b. w. (ik zettede voort , heb
voortgezet, ) van eene plaats wegzetten ,
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deplacer, MOM' ailleurs, pousser en avant ;
fig. Zijne reis —, continuer, poursuivre son
voyage. Eene zaak pousser ou fairs avancer une affaire.
Voortzerter,, m. vervolger, (van eenen fchrijver) continuateur.
Voortzerting, vervolging van een werk, continuation, suite.
Vooruit, bijw. devant, sur le devant, de
devant, par devant, en avant, d'avance. —
betalen, payer d'avance ou par anticipation,
anticiper, avancer le payement. Hij heeft
duizend. gulden — gehad, it a rep: mille
.1701 ins d'avance. — gaan, prendre le devant,
aller devant, devancer. — gaan, vorderen,
avoir du succes , avancer, prosperer, riussir.
Die zaak gaat niet cette affaire n'a point
de sue& , n'avance pas. Het gaat hem niet
—, Met voordeelig, ii ne prospére pas. Het
gaat hem —, Iuj flaagt in alles wat hid onderneemt, it I eussit dans tout ce qu'il en;rep: end. geven donner d'avance. —,
bevoordeelen, avantager. — loopen, prendre le devant, courir en avant. —, voorbarig te werk gaan, titre trop precipite, e,
agir avec trop de precipitation, inconsideremerit. — zijn, etre plus avance, e, avoir
fait plus de progres. Hij heeft veel — op
hem, it a un grand avantage sur lui. —
komen , se . projeter. Deze figuur komt op
de fcliilderij
cette figure se profite.dans
le tableau. — maker, voor legateren,preleguer. Hij heeft hem zijn huis — gemaakt,
it lui a pi elegue sa maison.
rijden, prendre le devant a cheval , or: en voiture. —
Ipelen, preluder. Hij fpeelt lang voor
men begint te zingen , it est longtemps
priluder avant de commencer 4 chanter. —
ileken ; (in de bouwk.) zie Uitfpringen. De
borst —, se rengorger. Zie hoe hij de borst
- fteekt, voyez comme it se rengorge.
flekend, — fpringend , saillant , e. — zien ,
prevoir, regarder en avant. 1k zag wel
wat gebeuren zoude, je privis Bien cc
qui en attiverait ; zie ook Voorzeggen.
Vooruitbetaling, vr. anticipation, avance de
payer.
Vooruitmaking, voornirgift, yr. bij niterfien
wil, prelegs, preciput, tn. avant-part, f.
De —en worden voor de deeling der erfenis
genomen, les prelegs se prennene hors part.
Vooruitnemen, o. hergeen eene weduwe of
de kinderen van eene erfenis vooruit mogen
semen, reprises ore reprises matrimoniales.
Vooruitfleking, yr. uitfpringing, (van eeu
bonw ,) ressaut, en. saillie.
Vooruitziende, bijv. prevoyant, e.
Vooruitzigt, o. action de prepoir, prevoyance ,
Goddelijk
goddelijke voorztening , prevision.
Voorvaclerlijk , b. n. aartsvaderlijk, patriarchal, e. — voorouderlijk, des anatres , qui
appartient aux ancetres.
Voorvaders, m. meerv. voorouders, anatres,
aieux, ontpl.
Voorval, o. toeval, ivenement, incident, accident, m. aventure ., conjoncture , f:
Voorvallen , o. w. (het viel voor, is voorgevallen ,) gebeuren, arriver, avoir lieu; survenir, se-passer. Zeg mij wat er is voorgevallen, dites-tnoi ce qu y est arrive, ce
qui y a en lieu. Bij voorvallende , eerite , gelegenheid, a la premiere occasion.
Voorvechten , o. w. (Pc vocht voor, heb vioorgevochten), combattre pour q. q. difendre
q. q. ou q. ch.
Vuorvechter, m. diftnseur,, champion, bret-
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teur bretailleur ; fam. fchreeuwer,, spadassin , degaineur. — in eene fchermrchool ,
prevot d'une salle d'armes; zie Vechter,
Kampvechter.
Voorvenfter, o. fenetre sur le devant , qui donne
sur la rue.
Voorvertrek; o. zie Voorkamer.
Voorvinger, m. index.
Voorvinkenet, o. (fcheepsw.) aubinet au saintaubinet, on.
Voorvliegen, o. w. (ik vloog voor, heb en
ben voorgevlogen,) valor devant, viler le
premier.
Voervoet , m. pied de devant, avant-pied; (in
de ontleedk.) tarse, coude-pied.
Vootwaar, bijw. en vet ite , assurement , certes.
Voorwaarden , yr. een voorloopig beding , condition, clause. 1k heb dit huis op billijke
—n gekocht, Pal achete cette maison 4 des
conditions favorables. Huwelijks —n , conventions de mariage, conventions matrimoniales. Goederen, die eene vrouw , zich
voorbedingt, die met tot den bruidfcnat begrepen zijn, (bij tegtsg.) biens paraphernaux. Onder — van, sous condition, a condition que. Uiterfle , laatfte—, ultimatum.
purement et simplement.
Zonder
Voorwaardelijk, b. n. conditionnel, le; bijw.
conditionnellement.
Voorwaarts, bijw. en avant, sur le devant.
gaan , avancer, marcher en avant.
Voorwache, yr. garde avancee , premiere garde
du camp.
Voorwal , m. wal voor iets , rempart devant, q. ch.
Voorwand,
mur de devant.
Voorwegen, b. w. (ik woog voor, heb voorgewogen ,) poser enpresence de.
Voorwenden , b. w. (ik wendde voor, heb
voorgewend,) bijbrengen, voorgeven, pretendre, pritexter, alleguer, prendre pour
pritexte. Hij heeft taken voorgewend , voorgegeven , om niet daar te zijn, 4 a pretexti
des affaires pour ne pas s'y trouver.
Voorwending, vr. action de pretexter.
Voorwendfel, o. fchijn, pretexte, Vs. ombre,
f:; fig. Masker , couleur, f: masque, voile ,
f. Dat zijn ilechte voorwendfels, ce ne sons
que de mauvais pretextes.
Voorwerk, o. ouvrage avance ou qui en precede un autre. Het — van een boek, te
titre, l'avant-propos, la preface. Het —,
wijzerwerk van een uurwerk (bij horologiemakers,) cadrature,
Voorwerp, o. objet, sujet , tn.; zie daar her
— van mijne wenfchen, voila l'objet de mes
voeux. Van hier ontdekt men eene groote
menigte voorwerpen, d'ici Pon decouvre une
infinite d'objets. Deze man is, geen gefchikt
perfoon, tot dien post, cet homme n'est
pas tin sujet, capable de cot emploi.
Voorwerpelijk , b. n, objectif, lye; bijw. objectivement. God is het — van ooze gelukzaligheid, .Dieu est notre beatitude objective
Voorwerpen , b. w. (ik wierp voor, heb voorgeworpen ,) voorfmijten, jeter devant. —
tegenwerpen, objecter; fig. — verwijten,
reprocher.
Voorwerpglas , o. glas dat in eenen kijker naar
het voorwerp gekeerd is, verre objectif.
Voorwerping, yr. action de jeter devant; action d'objecter; fig. action de reprocher.
Voorwerpfel, m. objection, f.
Voorweten, yr. reconnaissance anterieure,eon
naissance de ce qui dolt arriver,, prescience;
zie Voorkennis.
0ooo5
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Voorweten, b. w. (ik voorwist, heb voorweten,) van te voren weten, savoir ou connaitt e d'avance , savoir auparavant.
Voorwetend , b. n. qui salt ou connait d'aVance.
Voorwetendheid, yr. voorwetenfchap, o. prescience.
Voorwikken , b. w. (ik voorwikte, heb voorwikt,)voorzeggen, presager, predire, prognostiquer ou pronostiquer.
Voorwikker,, m. voorfpeller, voorzeggen, pronostiqueur ou prognostiqueur.
Voorwikking, yr. presage, tn., prediction, f.,
pronostic, en.
Voorwind, m. vent d'arriere, vent en poupe,
vent favorable.,
Voorwinter,, m. entrée de l'hiver, arriere
saison, fin de l'automne, f.
Voorwist, onv. verl. t. van Voorweten.
Voorzaal, yr. salon de devant,
antisalle,
antichambre.
Voorzaat, m. pridecesseur; zie Voorganger.
Voorzag, onv. verl. tijd van Voorzien.
Voorzang, m. antienne, f.
chantre, prechantre, pricanVoorzanger,
tent- ou preehanteur.
Voorzangerfchap, o. yoorzangerspost, charge,
office de chantre , chantrerie , prichanterie ,f.
Voorzeggen , b. w. (ik voorzeide „heb voorzeid of voorzegd,) vooraf zegg'n, voorfpellen , praise, prophitiser pronostiquer,
hebben de
'
presager, augurer. De profeten
komsc van Jezus Christus voorzegd, les prophates ont predit la venue de Jesus Christ.
Hij hael alles voorzegd, voorfpeld, wat wij
zien, it avait pronostsque tout ce que nous
voyons ; zie Voorfpellen. (fcheidbaar),
ten aanhoore van remand zeggen, opdat hij
het nazegge, nafchrijve of onthoude, dire,
ripiter ou redire, ester, faire la lecon a
q. q. , dieter.
Voorzeggend , b. n. voorfpellend ,prophitique,
(bij (helm) fatidique. De —e, voorfpellende
vlugt der vogelen , le vol fatidique des oiseaux.
Voorzegger, m. prophate, pronostiqueur.
Voorzegging, yr. voorfpelling, prediction,
prophetic, prono#ication. Het voorzeggen,
dicteren, dictee./
Voorzegkunde , yr. voorwetenfchap , prescience.
Sterre—, astrologie. voorfpelling van
de verandering des weders, astrologie natufterrewigchelarij , astrologie jurelle.
diciaire.
Voorzegfler, yr. prophitesse.
Voorzeid, verl. dw. van Voorzeggen.
Voorzeker, bijw. en tusfchenw. certainement,
assurement, certes.
Voorzenden , b. w. (ik zond voor, heb voorgezonden,) envoyer d'avance.
Voorzet, m. die het eerfle fpelen moet, (in
het dammen, fchaken , enz. ) voorhand , main,
I:, tour de jouer le premier , en. 1k heb den
—, c'est a moi a jouer.
Voorzetfel, o. (in de taalk.) preposition.
Voorzettelijk , b. n. vertoonbaar, presentable.
Voorzetten, b. w. (ik zettede voor, heb voorgezet ,) remand iets voorzetten , het voor
hem nederzetten , inzonderheid van fpijs en
drank , mettre devant, presenter, ofTrir. Zet
hem brood en kaas voor, presentez-laii,metfez devant lui du pain et du fromage; zie
Aanbieden.
Voorzettend , b. n. (in de taalk.)prepositif., ive.
Voorzien, b. w. (ik voorzag, heb voorzten,)
vooruitzien, privoir. Men zoude dit toeval
bebben kunnen , on aurait pu
pourvoir au munir

V00
de q. ch., fournir q. ch. h q. q. subvenir.
Een lads van het noodige huisraad —, pouryou- une ?liaison des meubles nicessaires. Zich
met geld tot eene reis —, se munir d'orgent
pour un voyage. Men kan niet in alias
on ne pent pas subvenir d tout. Hij is met
alles , if est pourvu de tout. Zich van
water — , (fcheepsw.) faire aiguede. De
naden —, recourir les coutures. Een touw
—, muntr one manoeuvre. Een tuig —,
recouvrir les manoeuvres. Ergens in —, &aria de noodige voorzorg aanwenden, als:
Hij zal er in —, it en aura soin. Weder
—, refournir.
Voorziend, b. n. voorzienig, vooruitziend,
prevoyant, e.
Voorzienigheid , yr. voorziening, prevoyance,
action de privoir, de pourvoir. De goddelijke
—, la divine providence, prevision. Zich
op de — verlaten, se confier en la providence.
De hand der —, la main providentielle.
Voorzigtig, b. n. prudent, e. circonspect, e,
precaurionne, e, pricautionel, le; ( C ) zie
Omzigtig.
Voorzigtigheid, yr. omzigtigheid , prudence,
circonspection, precaution; zie Voorzorg,
oinzigtigheid.
Voorzigtiglijk, bijw. prudemment ; avec circonspection; zie Omzigtiglijk.
Voorzijden van een (chip, vr. meerv. jottes.
Voorzingen , b. w. (ik zong voor, heb voorgezongen ,) ten aanhoore zingen, chanter.
Hij heefc een vers van den eerflen pfalm zijnen varier voorgezongen , it a chante u son
pare un verset du premier psaume. —, ter
navolging zingen, chanter en presence de q. q.
Aanheffen, inzetten, entonner le chant , donner le ton.
Voorzanger; zie Voorzanger.
Voorzitten, o. w. (ik zat voor, heb voorgezeten,) vooraan zitten; ook aan het hoofd
van eene vergadering zttten, om dezelve te
regelen, enz. , presider. Zijn oom zit voor,
prefideert in de vergadering, son oncle preside a Passemblee.
Voorzitter, m. president, (bij de oude Grieken , ) — of befluurder van eenen maaltijd,
symposiarqua. — van een disputeer-collegie,
cathedrant. — bij eene conferencie, conferencier.
Voorzitting, yr. bet voorzitterfchap, presideuce , fonction de president. hoogfte
plaats, preseance.
Voorzomer, m. fin du printemps, entrée de
Pita, f.
Voorzoon , m. file du premier lit , d'un mariage precedent.
Voor zoo veel voegw. pour autant que.
ik weet, autant quo je sache.
Voor zoo verre, voegw. en tant que.
geVoorzorg, vr. precaution, prevoyance.
bruiken , precautianner. Uit — wapenen ,
verfterken, premunir.
Voorzwemmen , o. w. (ik zwom voor, heb
voorgezwommen ,) nager devant.
Voos, b. n. (oo) vol van luchtgaten, zoo als
eene fpons 7 fponsachtig, spongieux, se, poreux, se. Eene vooze knol, un navet spongieux.
Voosheid, yr. spongiositi , porositi.
Vorderen , b. w. ( ik vorderde , heb gevorderd , )
eifchen , vereifchen,) demander , exiger,
ps etendre , requerir. De betaling eener fchuld
—, exiger le payement d'une dette. EIij
n'a rien
heeft niets in deze zaak te
pretendre dans cette affaire. Hij vordert
densande
plus
nicer dan hij fchuldig is , it
qu'il
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qu'-il ne doit. Dat vordert uwe tegenwoordigheid, cela requiert votre presence.
Vorderen, b. en o. w. (ik vorderde, heb en
ben gevorderd ,) doen voortgaan, avancer,
faire des progres. Hij vordert niet veel,
n'avance pas beaucoup.
Vordering, yr. eisch, demande , pritention,
action d'exiger. Hij heeft van deze — afItand. gedaan, it a renonce 4 cette pretenHon. —voortgang, toeneming, avancement,
progrir„ tn. Hij heeft reeds groote vorderingen in zijne itudien gemaakt, it a déjà
fait de grands progrês dam ses etudes.
Vorderlijk , b. n. profitable, utile.
Vorders, bijw. de plus, au reste.
Vore , vr. eene groef door eenen ploeg in een
land gemaakt, ploegfnede, sillon, rayon,
m. De eerfte
Penrayure. De laatfie
of fcheid derayure. Diepe enrue.
De eerfte — doen, voorploegen, enrayer.
Voren, langwerpige verdiepingen in evenveel welk ding, cannelures, striet, coutures, rides , raies ; zie Groef.
Voren , Voorn,
een bekende rivier-visch,
gardon.
Voren, bijw. devant, avant. Te
auparavant. Van —, par devant. vroeger,
Hij
viel
den
anterieurement, pi Ocidement,
vijaud van — aan, it attaqua l'ennemi en
front. lk heb bet van — en van achteren
onderzocht, je l'ai examine par devant et
par derriere.
Vorig , bijv. precedent, e, antirieur, e, passe , e, Dac is onder de vorige regering gebeurd, cela s'est passé sous le gouvernernent
precedent; zie Voorgaande.
une
York, yr. fourchette. Eene zilveren
fourchette d'argent. Brand —en, (op fchepen,)fourches de carane. —, (in de fabelk.)
drietand van Neptunus, trident; zie verder
Hooi—, (gaffel) Mestvork, enz.
Vorkftok, in. baton fourchu.
Vorm, tn. uiterlijke gedaante, waarnaar sets
ftoffelijks Niervaardigd is, forme, figure, faFon. Eene behoorlijken aan een gebouw
geven, donner une forme convenable a un
bdtiment. Een verdrag of contract in goeden en behoorlijken — , un contrat en bonne
et due forme. De — eener fluitrede , la forme
d'un argument. Eenen aan sets geven,
faconner,, q. ch. Regerings—, forme de
gouvernetnent. Giet —der drukletters, munt-, matrice , f. Letters nit den — nemen,
decrocher la lettre. — bij fchoenmakers, hoedenmakers, boekdrukkers, papiermakers, wevers, enz. ferrite. De eertte — is reeds afedrukt, la premiere forme est déjà
D e koufen over den — haten, mettre les
bas sur la forme; zie de met vorm zamengevoegde woorden. —, in bet algemeen om
lets in to gieten , moule; als Kogel— , mottle
faire des balles de plomb. Kaarfen—,
mottle a faire des chandelles. De kanonnen
worden in vormen gemaakt, les canons se
font au moule. Uiterlijke — des ligchaams ,
surmoule.
configuration. Tweede
Vormdraad, m. dikke koperen of metalen draad
aan den rand der papier-vormen, transfil.
Vormbaarheid, yr. figurabilite.
Vormbreker, m. werktuig om de vormen te
doen afvallen, secoueur.
Vorindraaijer, Vormmaker, Vormfnijder, m.
faiseur de formes de mottles de boa's , grayour en boil on sculpteur.
Vormen, b. w. (ik vormde, heb gevormd,)
de uiterlijke gedaante aan sets geven, dat
men vervaardigt, former , fafonner, figurer.
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De pottebakker vormt, maakt de vaten, en
geeft hun zoodanige gedaante als hij wit ,
le potier forme les vases, et leur donne relic
figure qu'il veut. In eenen vorm gieten ,
mouler. In pleister — mouler en platre.
Jeugdige harten (aan jeugdige gemoederen eene goede en deugdelijke plooi geven, )
Clever, former on instruire la jeunesse. Een
leger —, organiser une armee. (bij de
R. K.) het facrament des vormfels bedie.
nen, confirmer, donner la confirmation. —,
Zich —, se former, prendre tine forme.
Vormeud , b, n. voortbrengend , telend , plastique. De ----e kracht der dieren, der gewasfen, la vertu plastique des animaux,
des vegetaux.
Vormer, m. die eenen vorm aan sets geeft,
formateur. — in eene pannebakkertj , mouleur dans une ttakrie. Die het vorinfel toedient, celui qui donne la 'confirmation, d yeque confirmant
Vormijzer, o. mandrils, m.
Vorming, yr. action de filmier,. de faconner,
etc. formation, facon, organisation.. De —
van het menfchelij k ligchaam, Porganisation
du corps humain.
Vormloos , b. n. ongevormd , infortmo, amorphe.
Vormfel, o. de vorming, (bij de R. K.) confirmation.
Vormfelmutsje , o. (bij de R. K.) chremeau
Vorsch, m. kikvorsch , grenouille, f.
Vorfchen , o. W. ( ik vorschte , heb gevorscht.)
Ergens onderzoek naar doen, s informe
s'enquerir de q. ch., rechercher, sonder, tater.
Vorst, vr. opperrigchel der dakpannen , nok,
comble, faite , tn. Hij zat op de — van het
huis, it dtait assis au comble, au faite de
la maison.
Vorst, yr. felle koude, waarbij het vriest, gelee, froidure. De — heefc een gat, fpr.
w. Il degele.
Vorst, m, prins, prince, potentat. Vorstje,
geringe (gemeeti)przncipion. De — der
duisternis, de duivel, le prince des tenebres.
Vorftelijk, b. n. qui est d'uti princes; bijw. en
prince.
Vorfteling, m. ami d'un prince.
Vorftendom, o. principaute,. f.
Vorftenhof, o. tour d'un prince, f.
Vorfienfland, tn. dignite do prince, f.
Verner, m. boschwachter, houtvester, fore:tier.
Vorftig, b. n. froid, e. — weer, temps gris
temps convert et froid.
Vorftin, yr. princesse.
Vorstlood, o. deklood op de vorst, faitage,
'tn. De vorst met lood dekken, enfaiter.
Vorstpan m. nokpan a enfaiteau,
faitiere,
noue, f.
Vos , m. een bekend,viervoetig Bier, renard.
Jonge
renardeau. Het wijfje van eenen
renarde; fig. fam. Een geflepen en doortrapt mensch , een looze un homme ruse,
un fin renard, un fin merle, un maitre gonin , un aigrefin, pelerin , patelineur. Eel)
oude
een man van ondervinding ; fain.
routier. zeket paard , un alezan, chevat
alezan on bai ; fpr. w. Het is kwaad vosfez
met vosfen te vangen, twee vosfen kunnen
elkander niet ligt bedriegen , fin centre fin,
nest pas bon a faire doublure.
Voskleurig, b. n. roux, rousse, fauve.
Voskuil, m. renardiire, taniere de renard,,
.f. terrier.
Vosfenbezie, yr. airelle rouge.
Vosfenbont, 0. fourrure de pears de renard,
Vosfendrek,
crotte de renard,
Vos-
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Vosfengans yr. brandgans of bergeend, tador- Vraagteeken , 0. (in de fpraakk.) point interrogatil, point d'intero ogation en internsne ,
. gent, on.
Vosfengat; zie Voskuil.
Vraagwoord , o. (in de fpraakk.) particule inVosfenjager, m. tenardier.
terrogative, f.
Vosfenjagt , yr. chaise aux rsnards.
Vosfenttaart, y r. queue de renard, (in de Vraagziek of Vraagzuchtig, b. n. interrogant,
e.
, nieuwsgieiig, enqudt ant, c, curieux, se.
kruidk.) vulpin , m., alopecut e.
Vraagzucht, yr. fureur de questionner.
Vosfenval , m. chausse-trape, f., traquenal d
Vraat, m. een menscb , die onmatig veel eet,
brayon.
goulu , glouton , gourmand, goinfoe.
Vosfenvel, o. peau de renard, fig. Het —
aandoen , (list gebruiken ,) se courrir de la Vraatachtig, b. n. gourmand, e, goulu, e
glouton, no.
peau de renard.
Vraatzucht, yr. gulzigheid, gourmandise , glossVosvisch, m. renard marin.
tonnerie , voraciti.
Vouw,, y r. plooi, pli, repli, m. Valfche —
of plooi, welke het laken bij het vellen Vracht y r. de lading van een vaartuig , van
eenen wagen, charge, voiture. — van een
krijgt , ,pincure , f. , faux , m. ; zie Plooi ,
fchip , cargaison, charge, f , chargement,
enz. h.leine — in taken , in eene ftof, die
tn. ( Zonder lidwoord,) Goederen , die men
gefchoren worth, ancrure. De vouwen of
voor geld vervoert, ass: De fchipper zoekt
plooijen nit het laken itrijken, ecrancher les
naar Antwerpen, le batelier cherche une
faux plis du drag. — in een boek, oreille.
cargaison pour Anvers. Deze voerman zoekt
Vouwbaar, b. n. dat zich last vouwen of
— naar Bazel, ce voiturier cherche tone voiplooijen, plicatile.
ture pour Bdle. Eerie -7 of dragt hour,
Vouwbeen , o. plioir, m.
kolen, zand , une 90ie (charge) de bobs, de
Vouwblind, o. valet a deux battants, m.
charbon, de sable. — of last voor een menscia
Vouwbord„ o. (in de lakenfab.) bronchoir, tn.
of lastdier, fardeau, faix, m., charge.
Vouwcleur, yr. pot te-brisee, ports 4 deux batVrachtbrief, m. of Vrachtceel, vr. van een
tants.
fchip, connaissement, chargement. — van
Vouwdoekje, o, compresse, f.
een vrachtvoerder, lettre de voiture.
Vouwen, b. w. (ik vouwde , heb gevouwen,)
contract van bevrachting, charge-pantie,.f.
plooijen, plies, ; zie Plooijen. Laken
— en in de lengte er een teeken aan makers, Vrachtgeld of loon , o. fcheepshuur,, fret;
op de Middellandfche zee , nolis ou nolissejoindre
les
auder.
De
handen
—
en
bidden
,
f
Dant , tn. —, draagloon, briefport, port,
mains et prier. Hij bad met gevouwen handen
apportage
, transport, in.
fig.
floe
gij
het
vouwt
bl pria les mains jointes;
en plooit , gij krijgt het niet teregt , quoi que , Vrachtkar, yr. charrette d s roulier.
vous fassiez, vous ne reussirez pas. Road Vrachtlijsr, vr. bordereau de chargement, tn.
plooijen, ronde plooijen itrulten , go- Vrachtichip , o. vaisseau de transport , vaisseau
marchand,
dronner.
Vrachtfchuit, y r. barque de transport, barque
Vouwer, m. plieur.
marchande.
Vouwing, y r. plooijing, pliage, m., plissure,
Vrachtflede, vr. traineau de transport, m.
eener itof, faudage,
Voqwmes, o. knikmes, jambette, f Houten Vrachtvaarder, m. blitiment de transport; caplioir, tn.
pitaine , maitre ou patron d'un batiment de
to ansport.
Vouwfcherm, o. (Wan pliant, tn.
Vrachtvoerman, m. roulier.
Vouwfter, y r. plieuse.
Vrachtvrif, b. n. franc, franche de port, afVouwfloel, m, pliant, m., chaise pliante,
franchi , e; bijw. franca.
Vouwtafel, vr. table pliante.
Vraag, yr. question, demande, interrogation. Vrachtwagen, in. chariot pour transporter des
marchandises. Lange —, hooiwageu, gainHij heeft mij verfcheiden vragen gedaan,
m'a fait plusieurs guestions. Gij hebt op
die vraag nog niet teantwoont,-vous n'avez Vragen, b. en o. w. (ik vroeg, vraagde, heb
gevraagd, ) verzoeken , demander, prier.
pas encore tepondu 4 cette demande, ti cette
Hij heeft hem om geld gevraagd, it lui a
question. Het is eerie netelige en listige — ,
Hij
demande
de l'argent. Hij vraagt van deur
c'est une question epineuse et captieuse.
tot deur om eerie aalmoes , it demande Pauheeft wel geantwoord op de hem voorgelegtable de poste en pole. Men heeft hem tot
de , gedane vragen, (ondervragingen ,) it a
de bruiloft gevraagd, genoodigd, on l'a psis,
Bien re'pondu aux intertogations qu'on lui .a
Het
invite a la noce. Iemands dochter ten husnterrogat,
m.
Geregtelijke
aites.
f
welijk vragen, demander , rechercher la-fille
is nog de — of, c'est encore la question,
de q. q. en marriage. Er vraagt iemand naar
c'est a savoir, si. —, die een redenaar zich
, it y a q. q. qui vous demande. —, onzelf doet, subjection.
dervragen , questionner, interroger. Hij doet
Vraagachtig, b. n. mieuwsgierig, curious, se,
niet clan —, ii no fait que questionner. Hij
enquerant, e.
is gekomen om mij over deze zaak te onderVraagal, m. en yr. questionneur,, questionneuse.
vragen , nit te vragen, ii est venu me quesVraagbaak , m. belie, cis Pon met des billets
tionner sun cette ajfaire. Ergens niet naar
contenant des questions, f; fig. bemuse firs
zich niet om iets bekommeren, bekreuinstruit , qui salt rdsoutire bien des questiots ,
nen , ne pas se soucier ou se mew. en peine
oracle.
de q. ch. Hij vraagt niets naar zijnen meesVraagboek, 0. catichisme, m.
ter,, (bij itoort zich niets aan hem,) it ne
Vraagpunt, o. interrogat, article interroga•
se sourie pas de son maitre. Spr. w. Door
toire, m., question, f.
— wordt men wijs, qui langue a, 4 Rome
Vraagfpel, o. jeu simple (a Phombre), m.
Vraagfter, vr. questionneuse.
va. Naar den bekenden weg (naar evenveel
welke bekende zaak) faire l'ignarant.
Vraagfluk , o. question, demande, f., interro— ilaat vrij , weigeren daarbij , it est pernsis
gat , m. Twijfelachtig
problême , m.
de demander, mats aussi de refuser; ale
Vraagswijze bijw. interrogattvement; par deverder nog twee fpr. w. op Afvragen,
znandes et par reponses.
Vra-
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Vrager,
demandeur, questionneur,, interrogateur.
Vrank , b. n. vrij en —, franc et libre;-bijw.)
franchement et librement.
Vratig: zie Vraatachtig.
Vrede, m. paix, In vredes tijd, en temps
de pais. —, rust, paix, f. tepos , came,
tn. tranquillise. Seders" dac hij in onze famine is gekomen , heeft hij den —, de rust,
daaruit gebannen , depuis qu'il est entre dans
notre famine it en a banni la paix. Laat
mij in — , rust , laissez-moi en repos, tranquill& De — der ziel, la paix de l'ame.
Ga henen en leef in —, allez-vous en, et
vivez en paix. Ik zal u te vrede ftellen,
je vous contenterai, satisferai.
Vredeberigt , Vredesberigt , o. nouvelles de
pais , f. pl.
Vredebefluit , o. conclusion de la pais, f:
Vredebode 5 m. messager de pais.
Vredebreker,
infracteur ou violateur de la
paix.
Vredebreuk , yr. rupture, violation, infraction
d'un trait' de pais.
V redefeest, o. celebration de la pais, f:, solennite pour la paix.
Vredegenoot , m. allie, e.
Vredehandel , m. vredehandeling, negotiation
de (la) paix; conference pour la pass.
Vredekrans, m. couronne d'oltvier, f.
Vredekus, m. baiser de paix.
Vredelievend, b. n. vreedzaam, pacifique , paisible. Een — vorst, an prince pacifique;
bijw. pacifiquement.
Vredelievendheid , y r. humeur pacifique oupaisible, f., naturel pacifique.
Vredemaakfter, yr. bemiddelaarfler, mediatt ice.
Vredemaker,, m. bevrediger,, pacificateur.
Vredepijp , yr. calumet ou chalumet de pais, m.
Een gebruik bij de Wilden.
Vredepunt, o. article de pais ,m. Voorafgaande vredespunten ,preliminaires de pais, m. pl.
Vrecleraad, m. conseil , m. confdrence de pais, f.
Vrederegter,, m. juge de paix, (bij de Grieken ,) irenarque.
Vredefchender,, m. violateur ou infracteur de
la pais.
Vredeflad, yr ville pacifique.
Vredeftaf, m. caducee; fig. Den — brengen,
porter le caducee.
Vredestempel , m. temple de la pais; temple
de Janus (4 Rome).
Vredeflichter,, m. pacificateur, mediateur.
Vredestijd, m. temps de pais, m,, pais, f.
Vredesverdrag, o. traits de pais, m.
Vredesvoorflag, m. proposition de pais, f:
Vredeteeken, o. signe de pais, m.
Vredeverfloorder, tn. perturbateur, violateur,
infracteur de la pais.
edevlag , yr. pavilion blanc, m., banniere
de pais.
Vredevorst,
prince de pais.
Vredevuur, o. feu d'artifice pour la celebration de la pais, m. natuurverfchsjnfel
bij zeelieden, feu Saint-Elme,
Vredewensch, on. desir de la pais.
Vredewoord, o. parole de pats, f.
Vredig, b. n. pacifique, paisible.
bijw.
pacifiquement 5 patsibkment.
Vreébazuin, yr. vreetrompet, trompette de la
pais.
Vreedzaam, b. n. pacifique, paisible, enclin,
e, porte, e, 4 la pass.
Vreedzaamheid, yr. humeur pacifique, f., natured pacifique, m.
Vreedzaamlijk, bijw, pacifiquement, en pais,
paisiblement.
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Imo
Vreetnd, b. n. &range, etrangere, foram,
e, exotique, etc. Eene —e uitdrukking ,
tin terme exotique. Eene —e, buitenlandfche
plant , tine plante exotique. —e koopwaren,
des marchandises foraines. Zie Buitenlandsch ,
Uitheemsch, Uitlandsch. Zij fchijnt hier —
te zijn , elle parait etre etrangere act. Dat
zijn —e volken, ce sent des nations etranOres. Lets —s vinden , trouver q. ch. &range. —c wijnen, des vans d'un autre pays.
klij heeft het van niemand —s, (het van
zijue ouders ,) it le tient de ses parents.
Door eene —e hand, par la main d'autrui.
Eene —e ( afgedwaalde ) koe is in onzen
ital, ant vache epavie est dans notrevacherie.
Dat gefchiedt onder eenen vreemden naam ,
cela se fait sous tin nom empruhte. —, ongewoon , zeldzaam , zonderbaar,, *onderlijk,
&range, singulier,, ere, bizarre, etc.
Vreemdelijk, bijw. etrangement, singulierement , bizarrement estraordinalrement ;
Kam. etonnamment.
Vreemdeling, Vreemde, in. en yr. &ranger,
etrangere, 1. aubin, peregrin, m.
nieuvveling in lets, novice.
Vreemdelingfchap , yr. valid d'itranger,, piregrinite.
Vreemdelingsregt , ,o. droit d'aubaine, tn.
Vreemdheid , Vreemdigheid, Vreemdte, yr.
qualite de ce qui est &ranger , ere, singu'aria raretd , chose bizarre, &range.
Vrees , Vrecze, yr. fchrik, angst voor eenig
kwaad , peur, crainte, apprehension, venette, terreur. De — Gods, la crainte de
Dieu. Uit — dat men u bedriege, de crainte
qu'on ne vous trompe. De —, angst, beving
voor lets hebhem, la crainte le saisii.
ben , avoir peur de quelque chose. lemand
—, fchrik aanjagen , faire peur d q. q. ; fig.
donner la venette d q. q. Deze troepen
hebben groote —, grooten fchrik , onder de
vijanden verfpreid. , ces troupes ont repandu
van
la terreur parm: les ennemss. Uit
erger,, crainte de pis. Doods— , necrophobie.
ook
Zie Angst, Schrik. Plotfelinge
nachtvrees, (bij geneesh.) panophobie.
Vreesachtig , b. n. peureux, se, craintif, ive,
amide; meticulous, se, apprehenstf, ive.
— e perfoon , trembleur.
Vreesachtigheid, yr. timiditi , crainte, apprehension.
Vreesfelijk, b. n. verfchrikkelijk, ijsfelijk ,
eft oyable , efrayant , e, affreux , se, horrible, epouvantable. bijw. effroyablement,
epouvantablement, afreusement ; (tusfchenw.)
diantre! diable.
Vreesfelijkheid, yr. fchrik, ontfteltenis, ijsfelijkheid , effroi , epouvante, horreur,
frayeur.
Vreeter, Vreetzak, Vraat , m. gourmand, glouton, tacheur.
Vreetpartib yr. voile maaltijd, flemperij, (gemeen) bafre ou balfrerie.
Vreetfter, yr. gourmands, mdcheuse.
Vreezen , b. w. (ik vreesde, heb gevreesd ,)
duchten , craindre, redouter, apprehender,,
avoir peur. Ik vrees dat uw vader zal komen , je crams que votre pore ne vienne. 1k
vrees 'van u lastig te vallen , peur de
vous incommoder. Zich bij iemand gevreesd
maken , se faire craindre de q. q. Voor de
duchcen, redouwapenen zijner vijanden
ter les armes de ses ennemis.
Vrek, m. gierigaard, avare, taquin 5 ladre;
fam. grigou , pince-maille, fosse-mathieu,
vilain.
Vrek Vrekkig , Vrekachtig , b. n. gierig ,
fchrok-
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fchrokkig, aware, chicks, ladre, avarideux, se; fig. fam. coriace.
Vrekheid , vr. vrekachtigheid , gierigheid ,
fchraapzucht, avarice, ladrerie , taquinerie ,
lisinerie, Mane.
Vreten , b. w. (ik vrat , heb gevreten,) van
dieren , tot voedfel nuttigen , manger. Het
paard wil niet — , le cheval ne veut pas manger. —, in eenen verachtelijken , ook
van menfchen, gulzig , op eene onbefchofte
wijze eten, manger goulument, bilfrer,
avaler, devorer. Doorvreten , corroder.
Vreter, m. vraat , gulzigaard , (gemeen) gourmand, goulu, mdcheur ; mdche-dru.
Vreugd , Vreugde, yr. gewaarwording van
bli,jdfchap, # vrolijke aandocning der ziel,
joie, aisc, allegresse, rejouissance. Hij
(prong van — op, it tressaillit de joie. Ik
zal u met — dienen, je vous servirai de
joie. Hij is verrukt van — it est ravi d'aise ;
zie Vrolijkheid.
Vreugdebedrijf, o. rejouissance, jubilation, f:
Er was groot — in dat huis, (men at en
dronk er goed ,) it y avail grande jubilation
dans cette tnaison.
Vreugdebetoon , o. demonstration , marque tie
joie, f
Vreugdedag, m. jour d'allegresse, tie rejouissance.
Vreugdedans, m. danse joyeuse, f:
Vreugdefeest, o. fête de rejouissance, f., fete
publique, f.
Vreugdegalm of kreet , m. Vreugdegejuich , o.
enz., cri de joie ou d'allegresse, m., acclamations, f. pl., exaltation, f.
compagnon tPalligresse.
Vreugdegenoot,
Vreugdegezang of lied, o. chant d'allegresse,
tn., hilarodie, f., (bid de Grieken.)
Vreugdeloos, b. n. sans joie, triste.
Vreugdejaar, o. annee de joie, de bonheur,
de plaisirs, annie heureuse.
Vreugdemaal, o. banquet, repas gal, festin
joyeux ou de rejouissance, tn.
Vreugdefchot, 0. salve on decharge pour des
rejouissances.
Vreugdeftoorder, tn. trouble fete, f., rabatjoie, tn.
Vreugdetraan ,m. larme de joie ou de plaisir, f
Vreugdevol, b. n. plain, e, tie joie, joyeux,
se, arse.
Vreugdevuur, o. feu de joie ou de rejouissance, m.
Vreugdezang, m. chanson d'allegresse, f:
Vreugdig, b. n. vrolijk, joyeux, se, aise,
gal, e, jovial, e.
Vriemelen, o. w. (ik vriemelde', heb gevriemeld,) zich zittende met het onderlijf bewegen , se remuer pendant qu'on est assis.
Vriend, m. iemand met wien men vriendfchappelijk omgaat, ja, wien men eene groote
mate van genegenheid toedraagt, anti. Uw
opregte , votre ami sincere. —, iemand
then men niet kent, of niet antlers weet te
noemen, ami. Floor eens—, ecoutez un peu,
anon ami. Ergens een — van zijn, is: een
liefhebber. Ik ben geen — van fpelen, je
tie suis pas ami de jeu, je n'aime pas le feu,
houden , (deszelfs
jouer. Iemand te
gunst trachten te behouden,) ciltiver l'amisie de q. q. iemand die hemint, amant.
Bijzonderlijk een naastbeflaande, parent,
allie,m. Spr. w. Wel goede vrienden, maar
elkander uit de bears blijven , amis jusqu'ti
la bourse. Oude vrienden zijn de besten ,
vieux amis et vieux ecus.
Vriendbroederlijk, b. n. fraternal, le; bijw.
fi aternellenient.
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Vriendelijk, b. n. minzaam, atnical, e, affable, gracieux, se, aimable, doux,.ce, affictueux , se , accostable ; bijw. anitcaletnent,
amiablement, afrablement , gracieusement ,
affectueusement, etc.
Vriendelijkheid, yr. amiabilite, gracieuseti ,
affabilite, douceur, complaisance.
Vrientieloos , b. n. sans anus, privi ,e, d'amis.
Vriendengroet, m. salutation amicale, f., sas
lut anneal.
Vriendenmaal, o. repas d'amis, tn.
Vriendenrol, vr. flamboek , album, vs.
Vriendhoudend, b. n. amical, e, qui aime ses
amis. —, gezellig, sociable, social, e.
Vriendhoudendheid, yr. humeur sociale.
Vriendin, yr. amie. Bloed—,parente.
Vriendfchap, vr. amitie, bonne intelligence.
Iemand
bewijzen , faire amitie ou des
amities rl q. q. Voor iemand
opvatten,
prendre q. q. en amitie. Ik heb het uit —
gedaan Pat fait par amitie. Spr. w. De
eene — is de andere waard, a beau feu beau
retour.

Vriendfchappelijk, b. n. amical, e, ami, e;
bijw. amicaletnent.
Vriendfchapsband, m. lien d'amita.
Vrientlfchapsbeker,.m. coupe d'amitie, f.
Vriendfchapsbetuiging, yr. vriendfchapsteeken,
temoignage d'amitse , m. , preuve , marq ,
demonstration d'amitii.
Vriendfchapsdienst, yr. office, plaisir, tour
d'atni, trait d'ami, m.
Vriendfchapslied, o. chanson d'amitie, f.
Vriespunt, o. terme de la congilation,
Vriezen , b. en o. w. (ik vroor, heb en ben
gevroren ,) geler. Het heeft dezen nacht
zeer clerk gevroren , it a geld bien serre cette
nat. Het vriest dat het kraakt, it gale
pierre rendre. Het water vriest tot ijs, l'eau
se change en glace. Die man is dood gevroren, cet homme est .tud par le froid. Weder
, regeler.
Vrij , b. n. ongedwongen, ontflagen, libre,
franc, che. Hij is — van te betalen, it est
libre, franc de payer. Eene —e kens hebben, choisir 4 volonte. De —e wit , le libre, le franc arbitre. Het flaat u te
doen wat gib wilt, you: étes libre de faire
tout ce qu'il vous plaira. —, open, niet
ingefloten, onbeperkt. Een — uitzigt, tine
vue qui n'est pas bornee. In —e lucht, en
plain air. De —e lucht, le grand air. Het
water heeft eenen vrijen loop, l'eau n'est
pas empechie dans son court. —, onafhankelijk, libre, independant , e. Eene --e Clad,
wee ville libre ou franche. Ik ben een
man, je suis un homme je ne depends
de personne. —, op zich zelf, libre , detache ,
e, ;sole, e. Het huis flaat geheel —, op
maison est isolde, n'est pas
zich zelf,
borne* de vue. voor geene fchulden ver•
bonden , onbezwaard. Mijn huis is — en
onbezwaard, Dia maison n'est pas engagie.
zonder zorgen, sans souci. Iemand —
houden, frayer q. q. Eenen lijfeigene
laten gaan, afranchir tin serf. —, door
geene bezigheden belemmerd, als: Iie heb
je ne puis disposer d'une settle
geen uur
heure. Eenen -vrijen toegang tot iemand hebben, avoir un libre acces aupres de q. q.
Hij is van alle lasten ii est franc de

touter charges. Hij heeft vuur en licht —,
it ne paye Tien , pour le chaufrage et pour la
lumiire. Den inzet fpelen, jouer partie
franche. —e maaltijd, franche Hide. Iemand
van jets — fpreken, exempted, &charger q.
q. de q. ch. — van fchattingen, belastingen,
ex-

v rt
exempt, e, de tailles , d'imp8ts. Een port•
vrije brief, tine lettre franche de port. Eene
—e heerlijkheid, une baronnie. lemand —
laten , elargir q. q., le mettre en liberte.
De —e kuniten , les arts liberaux ; bijw. librement, franchement , avec franchise. 1k
zal u mijne gevoelens — uit, rondborftiglijk
zeggen, je vous dirai librement mes sentiments. — goed, tamelijk we! , passablement,
assez bien.
Vrijaadje , yr. amour, amourette, galanterie.
Vrtjaf, 0. conge, m., vacances, f.
Vrtjambt, o. province libre , f., baillage Libre, tn., cantons libres (de la Suisse).
(ik bleef vrij, ben vrijge.
Vrijbltjven, 0.
bleven ,) rester libre ou exempt de q. ch.,
tie pas d
' oe attaque , e, de q. ch. — van
zwangerheid, ne pas devenir enceinte.
Vrijborst , m. zie Adelborst.
Vfljborftig, b. n. rondborftig, vrijmoedig, on.
befchroomd , franc, che, hardi, e, resole,
e, rond ,e, sincere; bijw.. franchement, rondement, librement, resolument.
Vrijborftigheid ; yr. franchise, hardiesse, resolution.
Vrijborftiglijk, bijw. zie Rondboriliglijk.
Vrijbrief, m. eene fchriftelijke verklaring, dat
lets voor iemand geoorloofd is, passeport ,
pertnis, tn., permission, lettre de franchise
ou lettre d'exemption (van een gild).
wegrooving van goed, dat aan
Vrijbuit,
de vijandelijke partij behoort, ftrooptogt,
buttn, m., picot*, maraude, rapine, f. Op varen , (zeew.) aller en
course.
Vrijbuiten, b. en o. w. (ik vr.ijbuitte, heb en
ben gevrijbuit ,) op roof uttgaan , wegrooyen, ftroopen, plunderen, picorer, aller
la picot-iv, butiner, marauder , piller,, capCurer. Zeerooverij plegen, pirater.
Vrijbuiter,, m. picoreur, maraudeur, boulinear,, Czeew.) pirate, capt.-e, corsaire, forban, (in Amerika,)flibustier.
Vrijbuiterij, yr. action de picorer, de piller,
etc., course.
Vrijburg, yr. burg, waar men eene veilige
wijkplaats kan vinden ; fig. wijkplaats , fort,
chateau, tn., forteresse, qui sert d'asile ou
de 'refuge.
Vrijdag, m. vendredi. —, de dag voor Pafchen , vendredi saint.
Vrijden , b. w. (ik vrijdde, heb gevrijd,) vrij
maken, libérer.
Vrijdenker, m. v,rijgeest, al wie in het godsdienflige vrijdenkt, zich door geene magtfpreuken laat kluisteren , libertin , esprit fort.
Vrijdenkerij, Yr. vrijgeesterij, libertinage, tn.
hltj kopit openlijk voor de —,. vrijgeesterij
nit, it fait profession de libertinage.
Vrijdenkfter, yr. libertine.
Vrtiding, y r. bevrijding, action de ',hirer.
Viljdingen; zie Vrijpleiten, Vrijfpreken.
Vrijdobbelen, o. w. (ik dobbelde vrij , heb
yrijgedobbeld), se liberer en s'acquitter, en
jouant aux des , par un coup des des.
Vrijdom, o. het voorregt van iemand, die
ergens van bevrijd is, als van belastingen,
fchattingen, immunite,franchise,exemption.
Dit huis heeft — van alle lasten, cette mai
son a exemption de charges ou d'impdts. Deze
ftad genies verfcheidene vrijdommen, cette
ville jouit de plusieurs immunites. Hij is
vrij van de gewone lasten, joust de la
franchise. —, het regtsgebied van eene vrije
clad, jurisdiction d'une ville libre.
Vrijelijk, bijw. librement, franchement.
Vrgen, b. en o. w. (ik vrijde, heb en ben
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gevrijd,) faire l'amour en la tour, rechercher une personne en mariage.
Vrijer, m. minnaar, celiii qui recherche tine
personne en mariage, arrant, amoureux, galant. Een oude , tin vieux garcon, tin
celibataire, coquard. Jonge —, bacheiier.
jongeling 9 Jenne homme, garcon. Koele ,
drooge minnaar, amoureux ttansi ; zie
verder Mtnnaar.
Vrii.erfleen, o. franc-alleu, m.
Vrijerij, yr. amourette, recherche d'une personne en mariage, amours, f. pl.
Vrijerfchap, o. eta: d'un galant, celibat, tn.
Vfligebleven , veil. dw. van Vrijblijven.
Vrijgeboren , b. n.
e, libre.
Vrijgeest ; zie Vrijdenker.
Vrtjgeesterij; zie Vrijdenkerij.
Vrijgekocht, veil. dw. van Vrijkoopen.
Vrijgelatene, m. vrijgemaakte, afrranchi.
Vrij gelei of Vrijgeleidebrief, m. lettre de sauvegarde , f., satificonduit passe port, tn.
Vrtjgeleide, o. sauve-garde, escorte, f.
Vrijgefproken, veil. dw. van Vrijfpreken.
Vrijgefprokene , m. en vr. die vergiffenis ontvangen heeft, amnistie, e. (0)
Vrijgefteld, b. n. ontflagen, exempt, e. —van
de opfchrijving, exempt de la conscription.
Vrijgeven, b. w. (ik gaf vrij , heb yrijgegeven,) reldcher.
Vrtjgevochten, veil. dw. van Vrijvethten.
Vrijgezel 9 111. garcon, celibataire.
Vrijgraaffchap , o. Franche-comte,
Vrijhartig, b. n. openhartig, franc, che,
°avert , e, sincere.
Vrijhartigheid, yr. zie Openhartigheid.
Vrijheer, m. baron.
Vruheerlijk , b. n. de baron, en baron.
Vrij heerlij kheid , yr. baronnie.
Vrtjheerfchap, o. baronnage, tn.
Vrtjheid, yr. liberte. Ik wil mijne niet
opofferen, je ne veux pas sacrifier ma liberte. Hij werd weder in — gefteld, it flit
remis en liberte, rendu a la liberte. Al te
groote —, licence. Deze jonge mensch neemt
al te groote ce feline hernme prend des
licences, se donne de grander licences. Ook
dichterlijke —, licence patique. Er zijn
vrijheden, die in de dichtkunst geoorloofd
zijn, i/ y a des licences, permises la poesie.
vrijmoedigheid, vrijpostigheid; zie deze
woorden ; fig. — van handelen , de handen
ruim, vrij hebben , te kunnen doen wat men
verkiest, melees !ranches. — van belastingen, smmunite; zie Vrijdom. De — doo.
dend , verwoestend , vernietigend, b. n. liberticide (*).
Vrijheidsboom, m. arbre de la liberte.
Vrijheidsgeest, m. esprit de liberte.
Vrijheidsgezind, b. n. liberal, e.
Vrijheidsgezinde , m. liberal, (in Italie) car•
bonari, m.
Vrijheidsliefde of min, yr. amour de la liberty.
Vrijheidsmaagd, yr. diesse de la liberte.
Vrij heidsmuts , yr. bonnet de la liberte , m.
Vrtjhof, m. metairie franche,
Vrijhouden, b. w. (ik hield vrij , heb yrijge.
houden,) maken dat iemand of lets ergens
van vrij blijve, kOsteloos worde, voor betalen, defrayer, payer /pour. tegen iete
befchutten, garantir, mettre d Pabri.
Vrijhuis; zie Vrijburg, Vrijplaats.
Vrijjaar, o. annee de franchise, f.
Vrtjkennen; zie Vrijfpreken,
Vrijkenning, yr. vrijlating, afranchissement,
rn., liberation, exemption.
Vrijkeuren, b. w. (ik keurde vrij, heb vrij
gekeurd,) juger liniment, e.
Vrij-

x400
V RI
Vrijkomen, o. (ik kwam vrij , ben vrijgekotnen,) ontflagen worden, titre relache, e.
Met jets —, en titre quitte pour q. ch. iiij
is er met den fchrik afgekomen, it en est
quitte pour la frayeur.
Vrij koopen, b. w. (ik kocht vrij, heb vrijgekocht,) door koop vrij maken, racheter,
delivrer,, afranchir. Jezus Christi's heeft
het menfchengeflacht door zijn bloed. vrijgekocht , Jesus Christ a rachete le genre
humain par son sang. Een fchip door den
eigenaar
rantfonneren, ranponner
vaisceau. Zich , se racheter , (in de prakt.)
se r edimer.
Vrijkooping, yr. Vrijkoop, m. loskooping,
rachat, ranconnement, m., redemption, delivrance. De — der gevangenen, le rachat
des captors, des prisonniers.
Vrijlaten , b. w. (ik liet vrij , hebvrijgelaten,)
in vrijheid flellen , mettre en liberte, relacher,, elargir. —, in vrijheid ftellen, laisser libre, laisser aller, congedier. Ergens
van —, daarmcde niet bezwaren, remettre
woe chose au choix, a la volonte de q. q.,
laisser q. ch. a la disposition de q. q.
elargisseVrijlating, yr. noise en liberte,
— van eenen
ment , affranchissement ,
flaaf, manumission.
Vrijleen , o. leengoed , welks bezitter tot geene
diensten verpligt is, franc-fief, m.
Vrijloopen , Q. w. (ik liep vrij , ben vrijgeloopen,) rester libre, titre exempt ou preserve , e, de.
Vrijmaken, b. w. (ik maakte vrij , ben vrijgemaakt ,) de vrijheid geven, rendre libre,
affranchir. bevrijden, libeter, dispenser, degager, exempter. Van de krijgsdienst
ontflaan , eenen foldaat, die zijn affcheid
heeft ontvangen, op de rol uitdoen, desenroler un soldat.
Vrijmaker, m. fiber-wear, sauveur.
Vrijmaking, yr. delivrance, liberation, dispense, f. affranchissement , m. — van de
krijgsdienst, desenr Olement , m.
Vrijman, in. al wie door geene verbindtenisfen , verpligtingen , enz. bezwaard is , homme
libre, afranchi.
Vrijmetfelaar, tn. franc mapon.
Vrijmetfelaarfchap , o. vrijmetfelarij , maponnerk , franche maponneroe, f.
Vrijmoedig, b. n. onbefchroomcl , Nardi, e,
franc ,che , ingenu , e, resolve; bijw. vrijmoediglijk,franchement, ingenument, librement,
ouverterpent. rondborftiglijk , opregtelijk, 4 la franquette, a la bonne fran.
queue.
Vrijrnoedigheid,vr. ingenuite , franchise, hardiesse , liberte.
Vrijmondig, b. It. franc, che, libre; bijw.
franchement, librement.
Vrijplaats, vr, lieu de franchise, de surete ,
asyle, refuge. Te Rome was de wijk der
afgezanten eene Rome le quartier des
ambassadeurs dtait un 'lieu de franchise.
Vrijpleiten, b. w. (ik pleitte vrij, heb vrijgepleit,) gagner k precis.
Vrijpostig, b. n. meer dan vrijmoedig, flout,
hardi , e, efronte , e, trop libre.
Vrijpostiglijk , bijw. hardiment , librement.
Vrijpostigheid, vr, hardiesse, trop grande liberte.
onbefchaamdheid, ejfronterie.
Vrijfchool, vr. waarin onderwijs ono niet gegeven wordt, ecole ou Pon enseigne gratis.
Vrijfchutter, in. franc archer.
Vrijfpraak, Vrijfpreking, yr. absolution, justification, acharge, exemption.
Vrijfpreken, b. w. (ik fprak vrij heb vrijge-
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fproken,) onfchnldig verklaren, clecharger
innocent , e, renvoyer absous absoudre.
Vrijfprekend, b, n. absolutoire.
Vnjfpreker, m. celui qui declare innocent, e,
qui exempt.
Vajflaan, o. w. (het flaat vrij, heeft
flaan ,) titre permis, libre ; etre le maitre de ;
avoir la liberte. Het flaat u vrij dit to doen,
volts etes libre de le faire.
Vrijftad, y r. ville libre, (bij de Romeinen ,)
municipe, m. ; zie Vpijplaats.
Vrijftellen, b. w. (ik ftelde vrij, heb vrijgefteld,) relticher, afranchir, exempter , decharger. —, van de voogdij ontflaan, emanciper. Van de krijgsdienst, van alle lasten —,
exempter de servoce , de toutes charges.
Vrijilelling, yr. miss en liberte. Geregtelijke
—, ook van de vaderlijke magt, emancipation. Bewijs van — in de krijgsdienst, dispense de service militaire; zie Vrijdom.
vr. een meisje dat gevrijd wordt,
amante, maitresse; zie daar vrijer en —,
voila amant et amante. Een meisje dat gevrijd worden kan, dat huwbaar is, une fills
nubile. Elke jonge dochter, die men geenen hijzonderen titel geven wil, Mlle non
mariee. Eene oude
une vieille
Vrijfterfchap, o. ongehuwde flaat, celibat , m.
Vrijuit, bijw. rondborftig, franchement, netCement , sans dissimulation..
Vrijvaren, b. w. (ik voer vrij, heb vrijgevaren ,) gagner en navigant. Een fchip
gagner avec en vaisseau cc qu'il a coz2te.
Vruvechten, b. w. (ik vocht vrij , heb vrijgevochten ,) rendre libre en combattant.
Vrijverklaren, b. w. (ik verklaarde vrij ,heb
vrij verklaard,) vrijfpreken, declarer innocent, absoudre.
aan geene flaaffche of
andere verbindtcnis onderhevig verklaren, dispenser, exempter, aft-anchor.
Vrijverklaring, vr. absolution, dispense, exemption, f, afranchissement, m.
Vrijvrouw,, vr. baronne.
Vrtjwaarder,
waarborg, garant.
Vrijwaren, b. w. (ik vrijwaarde, heb gevrijwaard,) den vrijdom-van iets of iemand vet,
waarborgen, garantir, repondre pour, cantionner.
Vrijwaring, yr. waarborg , garantie, caution.
Vrijwillig, b. n. ongedwongen , volontaire,
gratuit, e, spontane, e. bijw. volontairement , spontanement.
Vrijwillige , m. die in den krijg vrijwillig dien; ,
volontaire.
Vrijwilligheid, yr. bonne volonte, gratuite,
spontanite, f. franc-arbitre, tn.
bijw. volontairement, spontane.
ment , librement, de plein gre.
Vrikken, b. en o. w. (ik vrikte, heb en ben
gevrikt ,) ftaande roeijen, met eenen langen
fpaan been en weer bewegende voortftuwen,
faire avancer un bateau avec la rame ou
Paviron.
Vroed, b. n. wijs, voorzigtig, loos, geflepen,
bijw. sagesage, prudent, e, avisi , e.
'rent, prudemment.
Vroedgodin, yr. (in de fabell.) deesse des accouchements (.Lucine).
Vroedheid, vr. wijsheid, sagesse, prudence.
Vroedkunde, yr. art des accouchements, d'accoucher.

Vroedkundige, m. en yr. accoucheur,

ac-

coucheuse , f.

Vroedmeester, m. accoucheur.
Vroedmoeder of Vroudvrouw, yr. accoucheuse,
sage femme; (bij regtsgel.) matrone.
Vroedfchap, yr. hedendaags eene vergadering
van
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Van de voornaamfle en verflandlgfle inezese, religieux, so, integre. Vrome wenfchen,
tenen eener plaats, conseil de regence , grand
(weather', die waarfchijnlijk niet zullen
conseil , magistrat, corps municipal, sdnat,
vervuld worden,) &sirs pieux. bijw.
m., magistrature.
pieusement, relzgzeusement, etc. —, gezet ,
Vroedfehapslid, m. membre du grand conseil,
lijvig, dik, gras, se, gros, se, replet, ete,
magistrat, senateur, ichevin, offlcier,,
corpulent, e. — 5 moedig, dapper, vailnicipal.
lant , e, courageux, se, brave. —, onVioedfchapsbank, vr. bans destine au magistrat.
fchuldig, van list en bedrog ontbloot, inns.
Vroedfchapsvergadering, VI% assemblee di:grand , cent, e, candide honnite.
conseil, du sinat, etc.
Vroomheid , vr. godsvracht,
devotion, piece,
'
Vroedvroaw, vr. zie Vroedmoeder.
crainte de Dieu. —, dapperheid, bravoure,
Vroeg, b. n. precoce, premature, e,
valeur, vaillance , f., courage, tn. —, onive ; zie Vroegrijp. Een —e dood, tine mort
fchuld, innocence, droiture.
ptematuree. Eene —e mis, une messe basse. Vrouw, vr. waardigheid eener vronw, die men
—e metten, (morgen of ochtendgebeden,
door den naam van Heer aan eenen man toein de R. K. kerk,) des matines. Die —
kend, dame, maitreste. De — eener heeropftaat, matineux, se. Die — opgeftaan is,
lijkheid , la dame d'une seigneurie. Onze
matinal, e; bijw., de bonne heure, tat, prelieve notre dame, la Pierge Marie. —,
tnaturement, etc. 1k zal bij tijds bij u
(in het 91caartipel,) koningin,.dame. Eene
zijn , je serai chez vous de bonne heure. —
gehuwde — ten opzigte van Karen man , femin den morgen , de bon on de grand matin.
me, spouse, moitie. perfoon van het
Het is nog — 5 it est encore de bonne heure.
vrouwelijke gellacht in 't algemeen , femme.
Hij zal — of last daarvoor gefiraft worden,
Verhandeling over de vrouwen, gynologie.
ii en sera puni Mt ou tard. Gij komt te
Onser lieve vrouwen beddeftroo, ( in de
vous venez trop tat. Ztj is — genoeg
kruidk.)petit serpolet, m.
aangekomen, elle est arrivee assez Mt. Op Vrouwachcig, b. n. efflmine, e, fiminzforme.
zijn vroegfle zal hij om eon uur daar zijn, Vrouwa.chtigheid, yr. dilicatesse, effetninee,
au plus tit it y sera 4- une heure. Een —
mollesse.
voorjaar, un printemps quicommence de bonne Vrouwebeeld, o. portrait, tn., on statue de
heure. Dit zijn al te geplukte vruchten,
femme, f., image on statue de la saintsce sant des fruits cueillis prematurement.
Vierge.
Vroegbloem, yr. flour hdtive , flour printaniere. Vrouweborst, yr. mamelle, f.,sein, teton,tn.
Vroege gerst,_ in. ecourgeon, tn., orge de Vrouwebroek, vr. calecon de femme, tn.
,prime, f.
Vrouwebuik, m. ventre dune femme. —, baarVroegeling, in. animal tie au printemps.
moeder matrice d'une femme.
Vroegpreek, yr. sermon du matin, m.
Vronwelifk, b. n. feminin, e,,femelle. Het
Vroegrijp, b. n. precoce, premature, e, ha—e geflacht, le sexe feminin, le beau sexe ;
ive. Een —e appel, une pomme preco(in de fpraakk.) le genre feminist, le fetninin.
ce, hdtive. Eene —e peer, zomerpeer, en
—e bloemen, flours femelks. bijw. en
hdtiveau , une poire de hativeau. Een —
femme.
meisje, une fills precoce.
Vrouwelijkheid, vr. parties sexuelks, elanVroegrijpheid, yr. prematurite , precocitd,
relies ou honteuses dune femme.
lidtivete.
Vrouwemelk, yr. lait de femme, f: pl.
Vroegfchepen, o. meerv. vaisseaux detaches Vrouwenaam, m. nom tie femme.
d'ime flotte.
Vrouwenader, yr. moederader, (in de ontleedk.)
Vroegte, yr. In de vroegte, de bon, de grand
saphene.
matin.
Vrouwendag, m. chandeleur.
Vroegtijdig ; zie Vrocg en Vroegrijp.
Vrouwendistel, m. Chardon notre dame, charVroegtudigheid; zie Vroegrijpheid.
don Marie.
Vroegtijdiglijk, Vroegtijds, bijw. hdtivement, Vronwengek, m. gynecomane, damoiseau, daprematurement , de bonne heure, etc.
mere:.
Vrolijk , b. n. blijde , verheugd , clartel,foxeux, Vrouwenglas, o. marienglas, verre de Mascose, gas, e, jovial, e, grivois, e, enfoue
vie, tn.
e allegro, eveilli, e, e, imeril- Vrouwenhaar, o. chevelure de femme, f., (in
lone , e. Een — leven leiden , metier one vie
de kruiclk.) adiante, f. , capillaire, tn., rue
joyeuse. Eene —e kamer, une chambre gale,
de mur,, f.
riaute. —e inborst, humeur joviale. Een — Vrouwentraat, m. mysogynie, haine pour les
liedje , une chanson grivoise. Een — jongfemmes , f.
mensch, un jeune homme gaillard. Een — Vronwenhalsdoek, o. ficizu, m.
ineisje, une
Eene —e partij , une Vrouwenhater, m. ook b. n. vronwenhatend,
mysogyne ; cclui -qui bait les femmes.
frairie. Zich — maken , se rejouir, re divertir; fig, se rassirener. Een —e fuaak, Vrouwenhemd, o. chemise de femme, f.
an homme plant. —, bijw, f oyeusement
Vrouwenhnis, o. maison pour les femmes,
gaiement, gwillardement, alligrement ; (in
elles logent et repoivent leur nourriture, etc.
de muzijk,) allegro.
Zie verder Vrouwentimmer.
Vrolijkheid, yr. galete, joie, allegresse, gall- Vrouwenjakje o. flaapjak, casaquin,
lardise, rejouissance, f:, enjouement , ogre- Vrouwenkapfel, o. bergàre,
ment, plaisir, m. Hij !neft al zijne —ver- Vrouwenkerk, yr. eglise de Notre-Dame.
loren, ai a perdu touts sa gaiete. De beval- Vrouwenklap of praat, yr. caquet, babil de
ligheden en vrolijkheden , les grAces et les ris.
femme,
Vrome, in. en vr. homme pieux, religieux; Vrouwenkleed, o. habit de femme, tn.
gewaande —, Vrouwenklooster,
convent ou monastere de
femme pieuse, religieuse.
fchijnheilige„faux divot, hypocrite, tartufe ,
_Pies, tn.
m.; fig. Den —uithangen, faire le bon apetre. Vrouwenkraag, m. halskraag, over de fchouVromelijk, Vroom, bijw. pieusement, reliders hangende kraag, fraise, collerette, pigieusement, vertueusement.
lerine.
Vroom, b. n, godvruchtig, godsdienftig pieux, Vrouwenkracht; zie Vrouwenfchending.
VrouP PPP
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Vrouwenkrnid , 0. bijenblad , (in de kruidk.)
milisse, citronelle, f.
Vrouwenleen , o. fief feminin, m.
Vrouwenliefde , Yr. passion des femmes, amour
pour le sexe, pour les femmes, les fines, gynecomanie.
Vrouwenlist , yr. ruse de femme.
Vrouwenlust , yr. envie de femme (posse).
Vrouwenonderrok , m. der boerinnen , enz.
cotillon.
Vrouwenpoort , yr. porte de Peglise de NotreDame.
Vrouwenpraat ; zie Vrouwenklap.
Vrouwenregering, vr. flaat , waarin de vrouwen
het bewind kunnen voeren , gynecocratie. Tot
die regering behoorende , gynicocratique.
Vrouwenrok , m. jupe , cone, f.
Vrouwenrokje , o. kort en naauw,, (veroud.)
cotteron,
Vrouwenroof, m. rapt.
Vrouwenroosje , o. koekoeksbloem , lychnis 5m.
Vrouwenfcbender,,
celui qui viole one fine,
une femme.
Vrouwenfchending, yr. vrouwenkracht, maagdenfchennis , viol ou violement d'une fine,
d'une femme.
Vrouwenfehoen , m. soulier de femme. Weleer
zeer hooge
patin, on.
Vrouwenfteraad , o. vrouwentooifel, opfebik
atours , tn. pl.
Vrouwenflaaf, m. esclave des femmes, celui qui
se laisse gouverner par les femmes.
Vrouwenflem ,
voix de femme.
Vrouwentimmer,, Vrouwenverblzjf of vertrek ,
o. appartement des femmes ; bij de oude
Grieken , gybecie,m.; bij de Turken, serail,
harem, on.
Vrouwenzaad, o. sperme de femme, m.
Vronwlieden of lui, m. meerv. femmes (en general).
Vrouwmensch , o. Vrouwsperfoon, yr. femme,
Een leelijk
, guenon,
Slecht ,
ondeugend
coquine, carogne,
Vrouwtje , 0. femelette, f.; fig. fam. marionette, bamboche , f. Klein, mismaakt
,
crapoussine. Een teer
, une douillette.
Vrouwtjesappel , m. pomme de Notre-Dame, f.
Vrouwziek of Vrouwzuchtig , b. n. adonne aux
femmes.
Vrucht, vr. een eetbaar voortbrengfel van verfchillende plantgewasfen , zoo als boom—,
peulvruchten, enz. , fruit, m. Zomeryruchiten , fruits d'etd. Aardvrnchten,
fruits de terre. Steenvruchten, met pitten ,
kernen, Putt a noyau, — van
eenen kern of pit, fruit monopyrJne. Eerfte
—en, premices. Dit zijn de eerfle —en van
mijnen tuin , voila les premices de mon jardin. De eerfle tijd van —en , de nieuwe
tijd van —en, primeur, —en dragen ,
geven, fructifier. Doze boom draagt voor
bet eerst —en, cot arbre filictifie pour la
premiere fois. welke eenen fteen in het
hart beet, ale: pruim, enz. , fruit drupace.
Vleezige — met eenen fteen , ais de perzik ,
enz. , drupe , et f: levend voortbrengfel (van dieren), petit, tn.; (van menfchen ,) fruit, enfant (dans le sein de la
mere). — in de baarmoeder, etnbryon, foetus, tn. Eene onvoldragene —, tin avorton,
un enfant abortif. , de opbrengst, uitwerking , het gevolg van evehveel welk
ding , voordeel , winst , fruit, avantage,
profit, m. De — van mijnen arbeid zal nooit
worden beloond, le fruit de ones travaux ne
sera jamais recompense. Dit zijn de droevige
—en van den oorlog , voila les tristes fruits
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de la guerre. Dat kan geene — doen, cola
ne pent faire de profit. Ergens — van trekken, avoir ou retirer du pr ofit de q. ch. — ,
uitwerking, uitkomst , eget , tn., suite, f.
Vruchtafdripend middel, o. remede amblotique , m.
Vruchtbaar,, b. n. fertile, fecond , e, fructifian
e, producti f, ive (*).
voordee, fiuctueux, se, luctati f, ive. Een —
ja.ar , un an fertile. Een — land, line ter; e
fertile ou feconde. — makend , prolifique.
.Een —, voordeelig ambr un emploi fruetueux ou lucratif. Eene vruchtbare vrouw,
line femme feconde. — maken , fertiliser.
De mest maakt de aarde —, le fumier fertilise la terre.
bijw. zie Vruchtbaarlijk.
Vruchtbaarheid, yr. fertilitd , feconditd ; fig.
abondance , fecondite, richesse.
Vruchtbaarlijk Vruchtbaar, bijw. fertilement
abondamment.
Vruchtbeginfel, o. germe , tn. Vernietiging
van het — , misharing, apophthore, f.
Vruchtbodem, m. zaadbodem , (iu de plaatk.)
receptacle, f.
Vruchtboom , m. arbre fruitier.
Vruchtbrengend of dragend , b. n. fruitier,
lie, fructifare. De planten met mannelijken bloefem zijn niet —, les plantes a flours
males ne peuvent etre fructiferes.
Vruchteloos , b. n. infructueux , se, sterile,
inutile, vain, e, inefficace, sans effet.
(in de prakt.) krachteloos, illusoire. 'Uwe
moeite zal zijn , votre peine sera infructueuse , inutile. De hulp of bijfland, die
God ohs verleent , om te redden , zalig
te maken, is dikwijls — door het flecht gebruik , dat wij daarvan maken , (in de godgel.)
les secours quo Dieu nous donne, pour nous
sauver,, sont souvent inefficaces par le mauvais usage quo nous en faisons. bijw.
infructueusement, inutilement, envain. Geheel —, en pule perte.
Vruchteloosheid , yr. on yruchtbaarheid , inutilite. Hij heeft de — zijner bezoeken bemerkt , it s'est aperpu de Pinutilite de ses
visites. De — van Gods genade , l'inefficacite de la grace de Dieu. —, onvruchtbaarheid , infructuositi.
Vruchtgebruik , o. gebruik van de opbrengflen, renten, enz. — van eenig kapitaal,
enz., usufruit, m. Dit goed is zijn eigendom niet , hij heeft flechts bet — daarvan
it n'a pas ce bien en propre, it n'en a quo
,Pusufruit. (Bij regtsgel.) genade-bezit. Een
land als een bezitten , possider une terre
par pricaire.
Vruchtgebruiker,, m. usufruitier.
Vruchtgebruikfler, vr. asufruitiire.
Vruchtgodin, vr. Ceres.
Vruchtknop, m. bouton a fruit.
Vruchtmaand, yr. ten tijde der Franfche republiek van den i8den augustus tot den i6den
feptember,, fructidor,
Vruchtmandje , o. eventaire,
Vruchttak, m. branche a fruit , f.
Vruchtvormig, b. n:fructiforme.
Vuig, Vuigdig,
n. flecht , gering, chitif,
traag ,
ive, vile, tneprisable, abject, e.
lui, paresseux, se, indolent, e.
Vuigheid, yr. mepris, m. abjection.
, flechtheid, geringheid, chitivite.
luiheid, paresse , indolence.
Vuil, b. n. onreitt, morfig , sale, mal propre,
crasseux , se, vilain, e, obscene, pelisson,
ne, impur, e. —e handen , des mains sales,
vial propres. Hij is —, morfig, op zijne
kleederen , it est sale dans ses habits, Uvy
bemd
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fort. Voor de —, opeuhartig zijn , etre
hemd is —, rotre chemise est sale. De ftraVoor
de
—
fpreouvert
on
franc,
sincere.
les
rues
sons
sales.
ten zijn —,
Deze pijp
ken , (zonder zich te voren beda.cht te hebis —, cette pipe est sale. Eene —e ttitdrukben ,) parley sur le champ , sans preparation,
king, une expression vilaine. Een —e dichimprioviser. Een vers of gedicht voor de —,
ter,, un poem obscene. Een — liedje, ftraatan Impromptu. Spr. w. In zijn vuistje oin
deuntje tine chanson polissonne. Eene —e
iets lagchen , (heimelijk en boosaardig over
taal voerende , ordritier , ere; —e taal uittaal , gtaeene zaak zich verhengen ,) rire sous cape,
fla.an , dire des ordures ; fain.
dans la barbe, rire en cachette.
Eene —e , ourehre lactic inademen ,
velure
respirer an air impur. Eene —e maag heb- Vuistgevecht , o. (bij de Rom.) pugilat,
ben, avoir Pestomac impur. Een ei, un Vuisthamer, m. vuist bij de metfelaars, korte
ijzeren hamer, masse, f. Groote
(bij
oeuf couvi. — vleesch in eene wonde , chair
de fined.) gros marteau de forgeron.
pourrie, morte; fpr. w. Hij zal er eene —e
pip aan rooken, it s'en trouvera mal; bijw. Vuisthandfchoen, m. handfchoen, flechts met
eenen duim, mitaine, f.
salement, malproprement.
Vuilaardtg, b. n. tnechant, e, malicieux , se, Vuistlook, 0. Vnistflag, m. coup de poing,
tn.; fam. gourmade, f.
noir, e; zie Vuil, bijw.
Vuilaardigheid, yr. mechancetd, malice, noirceur. Vuistregt , o. droit manuaire, m. droit du plus
fort.
Vuilaardiglijk, bijw. mechamment malicieuseVuistilag, m. coup de poing,
gourmade,f.
went.
— op het hoofd,
taloche, f:
Vuilbek, m. en vr. personae impudence, obscene, qui dit des saletes , qui tient des discours Vuistvechter, m. (onderfcheiden van worftelaar,, lutteur) pugile, boxeur. De Samiers
obscenes; ordurier, m., orduriare, f.
werden bij de Grieken voor de baste —s geVuilbekken, o. w. (ik vuilbekte, heb gevuilhouden, les Samiens passerentparmi les Grecs
bekt ,) vuile taal, fpreken , dire des otdures
pour les meilleurs pugiles.
des obscenites ou des saletes.
Vuilbekkenj, yr. obscdnites, paroles obscenes, Vuistvol, vr. handvol, poignie.
Vulbier,
o. biere de remplage, f.
saktes.
Vuilebras, bak of kuip , waarin gezouten Vulhaar,, 0. ter opvulling van kusfens, bourre,
f: — 5 vulfel, ( bij zadelm.) rembourrure, f.
vleesch of visch ververscht wordt ; ook iemand
die geheel morfig is, baguet, oh Pon met Vullen , b. w. (ik vulde, heb gevuld ,) vol
maken, emplir,, remplir, rendre plein, comtremper la viande sake ou le poisson sale;
bler, matelasser. Hij heeft zijne zakken met
fig. personne sake.
appelen gevuld, it a empli ses pocket de pornVuilheid, Vuiligheid, Vuilte , yr. salete, orInes. De vaten
remplir les places. Eene
dure, crasse, vilenie, salissare, f, markalfsllorst
opvullen, farcir tine poitrine
gouillis, immondices , f. (gemeen,)
de veau.
patrouillage, m. De hond heeft hier zijne
gedaan , le cities; a fait ici ses ordures. Vulling, vr. remplissage, remplage, m. Vullingen, (fcheepsw.) fermures, f., bordages
uit een fekreet, gadoue. — van opgekookt
des anguillers, d'entrepreceintes , couples. —
metaal, buissures, f. pl. — aan flecht gefpoelde
in het ruim , losfe bodem, planken , parcloses,
vaten , of in morfig water , fondrilles , f. pl. ;
f — gaten , anguillers , tn. pl. — of verfiering
fig. kwaadaardigheid, mechancete , malice.
met koordwerk, (in de bouwk.) rudenture.
Vuilik , tn. hij, die vuil, morfig van card is,
ftijlen tot vulling eener heihomme sale , malpropre, vilain , e, crasseux , Vullingftijl,
ning, tournisses, f: pl.
se. Foci —! , le vilain!
Vuilneus, in. en vr. fnotneus, morveux, m. , Vullingtouwen , 0, meerv.(fcheepsw.)cordages
d'anguillers, de parcloses.
morveuse, f.
Vuilnis, vr. anders vullis of vulnis van ver- Vullis; zie Vuilnis.
fchillende dingen, ordures, immodices, sale- Vullisbak ; zie Vuilnisbak.
tes, balayures , f. pl.; zie Drek 5 Vuiligheid. Vulmolen; zie Volmolen.
Vulfel, o. remplissage, remplage, bouvrage,
Vuilnisbak, rn. vullisbak, tinge a ordures,
tn. —, gehakt vleesch, farce, f.
Vuilnisberg of hoop, m. monceau, tai d'orduVulfteen, m. ftopfteen, (hij de metf.) garni.
res, d'immondices, f. pl.
Vulte,
yr. abondance; zie Volte.
Vuilnisemmer;m. seau a ordures.
endroit rempli d'ordures, d'im- Vulwijn, tn. vin de remplage.
Vuilnishok,
Vulwoord, o. flopwoord, mot explitif, f —,
mondices.
(in een vers) cheville, f.
Vuilniskar, yr. tomfrereau, tn.
aschman , tombelier, Vuns, Vunzig, b. n. en bijw. vochtig, dof
Vuilnis- of Vullisman,
riekend, qui sent le relent, le tnoisi, ?noise.
boueur.
Vuilnisfchop , yr. pelle a enlever et transporter Vunsheid, Vunzigheid, vr. relent , tnoisi, faguenas,
m.
les ordures.
Vuilnisfchuit, yr. bateau a transporter les or. Vuren , o. w. (ik vuurde, heb gevuurd ,) vuur
geven fchieten , faire feu, firer, Het —
dares, tn.
Nan de zee, (zeew.) le ibrille de la mer.
Vuilnisvat, 0. tonne aux ordures, f:
Vurenhout, o. sapin Mane, tn.
vr. modderkuil, cloaque.
Vuilnisfpreker, m., Vuilnisfpreekiter, yr. zie Vurenhouten , b. n. de sapin blanc, bois de
sapin blame.
Vuilbek.
Vurig, b. n. jets dat eene brandende eigenVuilte; zie Vuiligheid.
fchap heeft, brandend, ardent, e, embraVuist, yr. poing, m. Zij dregtle hem met de
se , e. —e kolen, gloeijende kolen, des charcue le menara du poing. Hij ging met
bons ardents. naar vuur gelijkend, enden degen in de — (hand) op hem los, it
/lama, e etincelant, e, igni , 0. Een
alla a lui Pepee au poing (a la main). Met
— luchtverfchijnfel, (in de leerk.) un me—en vechten, (gelijk de Engelfchen veel
More igne. —e, doordringende oogen, des
doen,) bokfen, boxer. Met —en flaan,
yeux en flammes, etincelants. Een — gezigt,
vuistflagen geven , battre a coups de poing ,
een gezigt vol vurigheid, un visage rouge,
gourmer. Met de — of hand pakken emtine trogne enluminde. Een gezigt met roach,
it a le poignet
poigner. Hij is Berk in de
pais.
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puisten bezet, un visage boutonne; fig. In Vourhaak m. croc 4 feu, a incendie; (bij do
bakkers ,) rable, m.
eenen hoogen graad levendig, met het le(inzonderheid bij
vendigst gevoel verbonden , vif, ive, ardent,
klokkengieters,) attissonnoire, f. — in eene
e, fetvent , e, zele , e, fougueux se. Eerie
keuken, haal, et-email/be, f.
—e begeerte, un dósir ardent. Een — ge- Vuurhaard, m. foyer, atre.
paard, un Vuurhemd, o. (fcheepsw.) chemise souffree
bed, une ptiere fervente. Een
cheval fougueux. Eene
liefde, un amour Vuurijzer, o. chenet, tn. Klein —, chevrette,
f. — in eene keuken, landter, m.
ardent, passionne ; bijw. zie Vuriglijk.
Vurigheid, yr. hitte, brand, inflammation. —, Vuurkist, vr. caisson (d'artilletie), m.
fig. ijver, ardeur , ferveur, passion, f., Vuurkleeden, o. meerv. cuirs vents, m. pl.
zele, m. Ilij dient God met — ijver, it Vuurkloot, m. bombe, f.; zie Vuurbal.
sort Dieu de ferveur. — van geest, vivacite Vuurkogel, m. boulet rouge ; (op fchepen ,)
boulet incendiaire.
d'esptit
, vurige puist, ichauboulure. —,
beginnende aan de kin , bijzonder bij kinde- Vuurkolk, m. trou di Pon conserve le feu.
ren, wanneer zij de eerfle tanden krijgen, Vuurkolom, yr. colonne de feu. —, luclaverfchijnfel ,) trabe, tn.
mentagre, m.
Vuriglijk, Vurig,. bijw. ardemment, avec feu, Vuurkrans, m. girande (fusees reunies), f.
fervement , passiottnement , avec ardeur , avec Vuurkun3t, yr. ( bij de fcheik.) pyronomie ,
pyrotechnie, pyrosophie.
ferveur. lk bid u—, je vous pt ardemment.
feu, tn. Grieksch — 9 feu gregeois. Vuurlantaren, vr. fanal de vaisseau, tn.
Vuur,
— aanmaken, faire ou allumer du feu. — Vuurmand, yr. chauffe-chemise, chatiffe-linge.
aan- of opfloken, attiser le feu. — flaan, Vuurmeter, m. pyrometre.
battre le briquet. Iemand ten vure doemen, Vuuroven, m. foutnaise , f., fourneau.
condamner q. q. au supplice du feu. — vat- Vuurovengatcn, o. meerv. roostergaten van
ten, s'allumer, prendre feu; fig. Schielijk
een fornuis, aspiraux, m. pl.
toornig worden, s'emporter. — geven , faire Vuurpan, vr. beddepan, bassinoire, f: — der
wolfabrikeurs, cati.ssoir, m.
eu, firer. Te — en te zwaard verwoesten,
ftnettre
a feu et a sang. Spr. w. of fig. Voor Vuurpijl, m. fusee, f. tnarron, m. Kleine —,
fusilette, f;
(bij vuurw. ) saucisson.
iemand door het — loopen, se mettre en
courantin. Lat aan een
quatre pour g. q.; etre l'ame damnie de q. q.
Loopende
— der ouden, falarique, f.
Iemand het — aan de fchenen leggen , (tepanaceau ,
viand eene zaak moeijelijk maken,) reduire Vuurplaat , yr. contre-coeur de cheminee , m.,
q. q. a Pextremite. Een gebrand kind vreest
plaque de cheminee.
het —, chat echaudi craint Peau froide. Er Vuurpook, m. fourgon, attisoir. Gebogen —
that nog een potje voor u te
vous receof ratelftok der gieters, polichinelle, f.; zie
ook Vuurhaak.
vrez Bien des reprimandes. Water in de
eene hand dragon, en — in de andere, souf- Vuurpot, m. pot 4 feu, brasier; zie Vaurtest.
fler le fvoid et ie chaud. Hij fpoog — en Vuurproef, y r. (in de oudheid,) ordalie.
vlam, (hij geraakte in zulk eene drift, dat Vuurrad, o. roue de feu, f.
(bij de vuurw.)
zonnetje, soleil.
zijn gelaat zoo rood als — werd ,) it cracha, beta feu et flamme. Verhandeling over Vuurreep, m. cercle ardent, (metioreigni.)
Vuurregen, m. pluie de feu, f.
, pyrologie. Waarzeggerij uit het
het
Vuurroer, o. arme a feu, arquebuse, carapyromancie, pyromance , pyroscopie,
bine, fusil, m. Kart — met eenen wijontfleking, hitte, chaleur, inflammation,
ardour,, f, feu. Zie ook Vurigheid, fig.
den loop, poitrinal,
handbus op
eene galei, escatpine, f.
Koud—, gangrene. —, drift, geestdrift,
levendigheid, verve, fervour, f. Dicht—, Vuurroerdrager, m. fusilier , mousquetaire.
verve poetique. Het — waarmede een redo- Vuurrood, b. n. rouge com-me le feu, couleur
mar fpreekt, 'een muzijkant fpeelt, la verve
de feu.
d'un orateur, d'un musicien. Het — der Vuurrook, m. fumee de feu, f.
miu (minnegloed) , feu , amour, flamme Vuurfcherm , m. ecran ; garde feu.
amoureuse.
Vuurfchicht , dard a feu; zie Vuurpijl.
Vuuraanbidcler, m.
Vuurfchilder, m. peintre en email ; dmailleur.
Vuuraanbidding„ yr. pyroldtrie.
Vuurfchoof, yr. (bij vuurw.) gelijk verfcheiVuuraanfloker, m. attiseur.
done fchoven te zamen gebonden , gerbe de feu.
Vuurachtig, b. n. igne, e.
Vuurfchop, yr. pelle a feu. Groote
ebraiVuurbaali , yr. vuurtoren , fanal de ate, phasoir, m.
re , m., tour a signaux , f.
Vuurfchouwfpel, o. spectacle pyrique , m.
Vuurbal, m. boule de feu, f. Watervuurballen Vuurflag, o. briquet, fusil , m.
Grieksch your, feu gregeois.
Vuurflot, o. fusil, m.
Vuurberg m. volcan.
Vuurfpeer, y r. (bij vuurw*.) lance el feu.
Vuurblik, o. (op fehepen,) faux feu, artifice Vuurfpugend of Vuurfpuwend, -brakend, b.n.
de conserve, m.
ignivotne , fetant ou vomissant du feu. —e
Vuurbloem, yr. klaproos, coquelicot , m.
berg, volcan, m. Mond van eenen vuurfpuVuurbol, m, -vurig luchtverfchijnfel, globe de
wenden berg, cratere, m.
feu, {meteors igne, lumineux.)
Vuurfpuit , Yr. brandfpuit, pompe a incendie.
Vuurbrakend, b. n. igniyome.
Vuurftaal; zie Vuurflag.
Vuurbraker, Vuurmond, m. bouche a feu, f., Vuurftede ; zie Vuurhaard.
piece d'artillerie, f., canon.
Vuurfteen,
pierre ri feu on a fusil; pierre
Vuurbrand, m. aangebrand bout, tison.
pyromaque, pyrite, f. silex, m. — die bij
Vuurdekfel, o. couvre feu, m.
het vuur of onder warm ligchaam komende,
Vuurdrager, m. (bij de Grieken 9 ) pyrophore,
doorzigtig wordt, pierre pyrophane.
Vuureter, m. Vuureetfler, yr. ignivore, m. et Vuurftolp, yr. couvre-feu,
1., pyrophage.
Vuurfloof; zie Stoof.
Vuurflesch, yr. (fcheepsw.) bosse a feu, bou- VuurfIraal, m. rayon de feu, éclair.
teille d'artifice.
Vuurtang, yr. pincettes, f pl. Groote —,
Vuurgeest , m. falamander, salamandre.
mordaehe.
Vuur.
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Vtuirtest vr. terrine a feu.
Vuurtoren , in. phare.
Vuurvast , b. n. dat tegen het vuur be/and
onverbrandbaar, apyre. De fteenvlas of vlasfteen is — 5 l'amiante est apyre.
Vuurvlam, yr. flamme de feu.
Vuurvreter ; zie Vuureter.
Vuurwagen , m, brasier, foyer portatif.
Vuurwapen, 0. arme a feu , f.
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Verhandeling
Vuurwerk , o. feu d'artifice ,
hierover,, pyrobologie, f:
Vuurwerker, an. Yuurwerkmaker, artificier,
pyrobolite.
Vuurwerkerskunst of kunde , yr. pyrotechnic.
Hiertoe behoorende of betrekkeltjk , gyrotechnique.
Vuurwortel , m. (in de krnidkunde ,) bertramkruid, kwijlwortel , racine salivaire, pyrdthre.

W er. de safe letter van de letterlijst, w, tn.
Waadbaar, I. n. gueable. Eene waadbare plaats,
en gee.
Waag, vr. een werktuig om te wegen, balance. De plaats, waar zulk een werktuig gebruikt worth, weeghuts, poids public , poids
de la ville, m., balance publique.
Waagbalk , traversin de balance, fleau de
la balance. Het krom gebogen ijzerdraad aan
den —, esse, f.
Waagdrager, of Waagwerker, m. ouvrier qui
travaille au poids.
Waaggeld , o. le pesage (ce qu'on paye pour
les merchandises que Pon pose au poids.)
Waaggewigt , o. poids etalonne, poids de la
balance publique, tn.
Waaghals, m. temeraire, resole, determine.
Waaghalzerij, yr. temerite.
Waagknie, vr. (fcheepsw.) pomp-knie, potence de brinqueballe.
Waagmeester, in. maitre du poids, poseur fare.
Waagfchaal, yr. weegfchaal , bassin, plateau
(de la balance) , ni.; fig. Zich in de —
len , (wagen ) , s'exposer au petit risquer
(sa vie) se hasarder.
Waagfpel , o. feu de hasard, m.
Waagfland, m. equilibre, repos des balances.
Waagfluk, o. coup de hasard, m., coup pdrilleux.
Waagwerker; zie Waagdrager.
Waaijen , b. w. (ik woei (waaid6), heb gewaaid ,) al waaijende verkoelen , eventer,
rafraichir en eventant, faire du vent avec
en eventail, etc. De Aliatifche vorflen hebben lieden, die hen bewaaijen, les princes
,ont des gent , qui les eventent. Waaijende van de plaats bewegen , als: De wind
heeft het papier van de tafel gewaaid, le
vent a emporte le papier de la table. —,
0. W. wind maken , venter, faire du vent,
souffler. Het heeft den ganfchen nacht clerk
gewaaid ; it a vend bien fort toute la nuit.
Het waait eene flijve koelte, it souffle en
vent frais.
(fcheepsw.) De vlag laten
avoir le pavilion deploye. Overmatig,
weer dan form surventer ; fig. Het is
mij door het hoofd gewaaid, Chet is mij
ontgaan ,) cela m'est dchappe ; fe l'ai oublie.
— met alle winden , tourner u toes vents
comme une girouette; ook zie Hulk naar den
wind hangen. Ovet het hoofd zegt men
van onheilen, die iemand dreigen te treffen.
Het is mij over het hoofd gewaaid , fe n'en
ai rien souffert ; zie verder de met Waaije9
zamengeftelde woorden; als Aanwaaijen,
Afwaaijen, Doorwaaijen, enz.
Waaijer, en. iemand die waait, celui qui evente ,
qui souffle, etc. — meest gebruikelijk voor
het werktuig zelf, waarmede men waait, en
waarvan de vrouwen zich eertijds veel bedienden, om al waaijende het aangezigt te
verkoelen, IYentail. Een — die goed open
en toe gaat, en eventail qui foue bien.

Waaijerkooper Waaljermaker, m. eventailleer; eventailliste.
Waaijervormig, b. n. (in de planrk.)
forme.
Waak of Wake, Yr. veille.
Waakhond ,
wachthond, chien de garde.
Waakplaats, yr. lieu oil l'on va veiller, m.
Waakrol, yr. lsste de ceux qui veillent, contrine de veille, m.
Waakfler, yr. garde-malade, femme qui veille
aupres de q. q.
Waaktoren, m. een toren, waarop men wacht
houdt, om de aankomst des vijands, enz, te
ontdekken , wachttorentje, dchanguette, f.
wachttoren, beffroi, m.
Waakzaam, b. n, ij verig wakende, vigilant ,
e; fig. surveillant, e. Hid is zeer — in zijne
zaken, it est fort vigilant dans ses affaires;
fig. —, zorgzaam , opmerkzaam, soigneux,
se, attentif, ive.
Waakzaamheid, yr. vigilance ; fig. surveillance,
attention.
Waal, yr. een met palen omgeven kant , waar
de fchepen in de zeehaven veilig kunnen
liggen, bassin.
Waalredders,
meerv. commissaires des canaux.
Waalwortel, in. (in de kruidk.) grande cousoude, °reale d'dne , f.
''aan, m. ijdele meening of gedachte, penile
frivole, fausse opinion, idde, prdsomption,
imagination.
Waanwijs , b. n. eigenwijs , verWaand , presomptueux, se, pedant, e, arrogant, e,
suffisant, e. Een , verwaand, hoogmoedig meisje, une fille presomptueuse. Ik lean
geen verwaand mensch dulden, fe ne
saurais soufrir an pedant; zie Verwaand.
Een waanwuze , geleerde gek , an savantasse.
Waanwijsheid, y r. laatdunkendheid, ingebeeldheid , presomption, pedanterie ; suifisance.
Waar, yr. koopmansgoed, merchandise, denree. Verbodene contrebande. In verbodene waren ha4delen , faire la contrebande.
Verlegene merchandise. —die op
reis befchadigd is, merchandise avarice. Deze
kopman heeft zijne — nog niet uitgeftald,
ce marchand n'a pas encore itale sa merchandise. Spr. w. Goede — prijst zich zelve,
a bon vie sl ne fact point de bouchon. Aangebodene — is verdacht, deugt niet veel,
merchandise offerte a le pied coupe. Zie de
met — zamengeftelde woorden.
Waar, b. n. zeker, echt , vrai, e, veritable,
certain, e. Ziedaar de ware oorzaak , voila
la vraie cause. Een — vriend, an vrai ami.
Eerie ware gefchiedenis, tine histoire veritable. Er is geen — woord aan , n'y a pas
an mot de vrai. Ik fa er voor in, dat het
— is, fe vous garantis cela veritable.
Is
.
het niet
n'est-il par vrai?
, btjw. ;
zie Waarlijk.
Waar
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Waar, bijw. van plaars, oh, en Oa endrait,
en quel lieu. — is uwe zuster ? ou est votre
soeur? Ik weet niet, — zij is , je ne sail
pas oil elle eat. Van — komt hij ? d'o4
vient-il?
Waaraan , bijw. a quo!, au quel, voor,
aan wien, a qui , etc. — denkt gij ? a quo:
pensez-vous? Dat is jets — men altijd denken
moet, c'est quelque chose a quoi on dolt tortjours penser. De grootfie ondeugd —hij
onderhevig is , le plus grand vice d quo!,
(auquel) il est suet. — ligt of fcheelt
het, dat het niet gebeurt? a quoi tient-il ,
quo cela ne se fasse ? Daar is niets, — men
zich kan vasthouden, it n'y a den a quoi
on puisse se tenir, s'attacher. Ik weet niet
— ik ben, fe ne sass ou fen suis.
Waarachter, bijw. waaroa, apres oil derriere
qui ou quo!.
Waarachtig , b. n. vrai , e, veritable, yiddique , certain, e, reel, le. Niets is.waarachtiger, rien n'est plus veritable. Hetgeen
hij u heeft gezegd, is —, wezenlijk zoo,
ce qu'il vous a dit, est reel; bijw. — en
waarachtiglijk, vraiment, veritablement,
la verite , certainement , certes , tout de bon,
revilement.
Waarachtigheid, yr. waarheid, Write,
dicite, veracite. Men betwist de — van dit
verhaal, on conteste la veridiciti de ce recit.
De — van God, dat hij zich niet kan be.
driegen, la veracite de Dieu.
Waarbij, bijw. 4 quoi, auquel, a laquelle,
dont, par lequel. Dat is een voorilag —
men het laat berusten, zich voegt , c'est une
proposition 4 laquelle on acquiesce. Dat is
een middel, gij u wel zult bevinden,
voila un 'made dont vous vous trouverez Bien.
borg t onderpand , garant, reWaarborg,
pendant. borg, borgtogt , (bij regtsgel.)
pleige, m., caution, f. Ik neem u tot —,
je vous prends pour garant. Hij beefs goede
—en, borgen, it a de bons s epondants. Voor
iets borg zijn, etre caution dune chose.
Waarborg-maatichappij , compagnie d'assuranee ; zie ook Brand-waarborgsng en Brandwaarborg-maatschappij.
Waarborgen , b. w. (ik waarborgde , heb gewaarborgd ,) ergens voor inftaan , garantir.
Waard, m."herbergier , Rite, hotelier, aubergiste, cabaretier, tavernier. Den — later
korner), om of te rekenen, faire venir l'hete
pour compter. Spr. w. Wie de rekening
buiten den — maakt, bedriegt zich, (dat is
zijne rekening verkeerd maken,) qui compte
sans son hete, compte deux fois.
een bedijkt land, terre dessichee
Waard,
et entouree de digues, f.
Waard, Woerd , m. het mannetje van eene
eend, canard Wile.
Waard, b. n. en bijw. waarde hebbende, de
la valour de, du prix de, valant, qui vaut.
Dit huis is acht duizend gulden —, cette
maison vaut huis mille florins. Een paard
dat vier honderd gulden — is, un cheval
valant quatre-cents florins; fig. Dat is wel
tier moeite cela en vaut biers la peine.
Spr. w. fain. De kool is het fop niet —,
jeu ne vaut . pas la chandelle. —, verdienende. Hij is niet — dat ik hem aanzie,
ne merite pas quo je le regarde; zie Waardig. dierbaar. Mija --e vriend, mon
cher am!. Zie Dierbaar.
Waarde , yr. waardij , valour, f., .prix, m.
Hid heeft hem de — daarvoor gegeven,
lus en a pay! la valour. Ziedaar papieren
van geene —, voila des papiers de nulle va-
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leur. — in rekening (bij koopl.) valour
en compte. — ontvangen , valour recite. —
in mij zelven , valour en moi-n4elme. Bank.,
wisfel—, valour de banque, de change. ti
verminderen, appietrir. Jets onder
— verkoopen , vendre 4 non-prix. Zie Prijs
in dezen zin. — van bet good of van het
zilver , aloi , m. De innerlijke, wezenlijke
-- van een huis, la valour intrinseque d'une
maison.
Waardeerbaar, b. n. estimable ; appreciable;
dont on pent fixer le prix.
Waardeerder, m. taxateur, priseur, appsiciateur, estimateur; zie Schatter.
Waardeerfler, yr. priseuse; zie Schatfier.
Waarderen, b. w. (ik waardeerde, het) gewaardeerd ,) de waarde van iets bepalen,
fchatten, priser, taxer, evaluer, ventiler,
apprecier, fixer la valour on le prix de
ch. estimer. Te hoog
surtaxer. Zijn
vader heeft de boeken gewaardeerd , son pere
a prise les livres. Het huis is gewaardeerd
op zes duizend gulden, la maison est taxee
a six mille florists. Onder de waarde
,
depriser.
Schatten , Achten.
Waarderend , b. n. fchattend, appreciatif, ive.
Waardering, yr. pride, taxation, appreciation, ventilation, arbitration, estimation;
zie Schatting. Deze fchilderij is onder de
verkocht , ce tableau , est vendu au dessous de la prisee. Eene nieuwe fchatting
vragen , (in de prakt.) demander une nonvoile ventilation. Hernieuwde, geregtelijke
reappreciation. — der muntfpecien , evaluation des monnaies.
Waardgeld, 0. paie, solde, f., pat, m.
Waardgelders, m. meerv. foldaten, die aangenomen wo;den en geld trekken , om de
fiad, derzelver omfireken, des noods, de
kusten te bewaren, soldats enrolls pour on
Certain temps.
Waardig, b. n. digne, , qui merite. zijn,
meriter, etre digne. Gij zijt lof —, vans
etes digne de louange. Gij zijt eene groote
uiraf — , gij verdient eene groote ftraf, vous
meritez une grande punition. — , dierbaar,
cher, ere, pricieux,se.
bijw. dignement.
Waardigheid, yr. dignite. t , verdienfte, merite, m. eereambt, eerepost, lignite,
honneur, charge, office honorable. Die met
eene groote — bekleed is , alt een kanunnik ,
deken, enz., dignitaire, m. — van eenen
kandidaat in de godgeleerdheid, welke een
onderzoek heefc doorgeftaan, baccalaureat,
Berooving van eene
degradation.
Waardiglijk; zie Waard, bijw.
Waardij , yr. zie Waarde.
Waardtjn , m. iemand in de munt , die de waarde van good en zilver onderzoekt, geldtoetfer,, essayeur.
Waardin, yr. hetesse, htteliere, cabaretiere.
Waardoor, bijw. par 04, par quoi, par lequel, par laquelle, etc. Zie — ik ben binnen gekomen voila par 04 je suis entre.
Het fpel —, door hetwelk zich zoo vele
menfchen ongelukkig maken, le feu par lequel taut de gent se ruinent.
Waardfchap , o. het beroep van iemand, die
eene herberg houdt, métier de cabaretier.
— drijven, herberg houden 2 tenir cabaret
ou auberge. Ook beteekent het gastmaal,
estin , repas , rn. Van hier waardfchappen,
fdonner
tin festin; fig. Goed goed huishouden, manager, economiser q. ch. Slecht
, faire mauvais menage.
Waardshuis 0. cabaret, betel, tn., hdtelle-rie ,f.

Waar-

WAA
WAA
1407
Waargeest, m. fpook, spectre , fanteme; redevoir, faire son devoir.
heefc zijnen
versant,.
tijd wel waargenomen, it a bien employe
Waargenomen, verl. dw. van Waarnemen.
son temps. 14eem de gelegenheid waar, pro.
Waargezeid,
——
Waarzeggen.
fitez de !'occasion, saisissez !'occasion. Zaken
Waarheen , bijw. waar naar toe , on , vets quel
beituren, get er, administrer des affaires.
endroit.
aar naar toe gaat gij ? ou
Ik heb gebreken in dit werk waargenomen
reist gij? pour quel lieu parallez-vous?
opgemerkt ,
remarque des defauts dans
set ouvrage.
tez-vous?
Waarheid, yr.
Zeg 4e
dites la Waarnetner, m. observateur.
verite. Dat ftrijdt tegen de —, cela est Waarneming, yr. observation.
contraire a la verite. Vroeg of laat zal de Waarom , bijw. pourquoi, pour quelle raison.
— aan den dag komen, tut ou tard la verite
— vraagt gij dit? pourquoi demandez-vous
se decouvritv. Der — getuigenis geven, rencela?
gij niet hter? que, pourquoi,
ne demeurez vans pas ici ? — komt hij niet ?
dre ternoignage a la Write. In —, voorwaar, hoe meer ik daaraan dank, hoe nicer
que ne vient-il? Het —, le pourquoi. 1k
ik mij erger, en Write, plus j'y pence, plus
wenschte wel het —, de oorzaak van deze
je me chagrine. De — wil niet altijdgezegd
zaak te weten, je voudrais bien savoir le
zijn , toute verite n'est pas bonne a dire.
pourquoi de cette afaire.
Iemand de -- Aeggen, hem iets verwijten , Waaronder, bijw. parmi quoi, sous quoi, sous
dire des verias a q. q., reprimander q. q.,
lequel, sous laquelle. De boom, — wij
faire des reproches q. q.
zaten, l'arbre sous lequel nous etions assis.
Waarheidlievend, b. n. die altijd de waarheid
De appelen, — ik tiwe beurs heb gevonden,
fpreekt, veridique.
les pommes parmi lesquelles j'ai trouvd votre
Waarin, bijw. en quoi, 01:d dans lequel, labourse.
quelle, auxquels, etc. — heeft hij u be- Waarop, bijw. sur quoi, a quoi,
sur leieedigd ? en gaol vous a-t-il offense? Dit zijn
quel, sur laquelle. Ik weet niet
hij
zaken — ik belang ftel, deel neem , ce sont
bouwt, je ne sais stir quoi it se fonde. Datdes affliires °a (au:qua/es) je prends intogene, — men vooral te letten heeft , ce
net. Ziedaar de flesch — de wijn geweest,
quoi, ou sur quoi it faut principalement
voila la bouteille ou, ou dans laquelle a ate
faire reflexion.
le yin. Het jaargetijde , —wij zijn, la raison Waarover, bijw. stir, de, quoi, dont. —
nous sommes
sommes.
oa , ou ddanslaquelle
q
twisters zij ? sur quoi disputent-ils?
zijt
Waarlijk, bijw. vraiment, veritablement, en
gij toornig? de quoi vous feichez-vous? Het
zeker,
verlies
certaineWrite, a la verite.
ik mtj bedroef, la perte dont je
:vent certes , assurement. Ik heb het —
m'afflige. De peribon
ik u gefproken heb,
'
van hem
gehoord, c'est de lui que je le Liens.
is pier, la personne dont je vous alparld
Jesus Christus is — opgeflaan, Jesus Christ
est ici.
est veritablement ressuscite.. flij is — wel Waarfchap , vr. verzekering , assurance, gads man daartoe, vraiment it est bien homme
rantie.
pour cela.
Waarfchijnlijk , b. n. vraisemblable, probable,
Waarmaken, b. w. (ik maakte waar , heb waar.
apparent ,e. Dat is weinig , niet zeer wiargemaakt,) de waarheid aan den dag Ieggen,
fchijnlijk, cela est peu vraisemblable. Het.
bewijzen, verifier, justifier, prouver. Eene
geen hij zegt, kan waar zijn, maar heti;
belofce —, verifier une ptomesse. Dat kunt
niet
ce qu'il dit pent 'etre vrai, mais
gij niet
niet bewijzen, c'est ce quo volts
West pas vraisemblable. Het is — dat hij
ne sant iez justifier.
den brief niet heeft ontvangen, it est probaWaarmaking, vr. bekrachtiging, verification,
ble que la lettre ne lui est pas parvenue. —,
justification.
bij w. vraisemblablement, probablement, Hij
zal
Waarmede, bijw. avec quoi , a poi, de quoi,
zijn proces verliezen, iiperdra proavec lequel, avec laquelle, etc. dont. —
bablement son proces.
hebt gij dat gemaakt, ayes quoi 'avez-vous Waarfchijnlijkheicl, yr. vraisemblance, probafait cela ?
wint gij den kost ? a quoi
bilite, apparence. Er ligt weinig — in hetgagnez-yous la vie? Eindelijk heeft men iets
geen hij zegt, %I y a peu tie vraisemblance a
gevonden , — men hem kan tevreden itellen ,
ce qu'il dit. Leer der —, probabilisme, m.
enfin on a trouve de quoi le consenter, le Waarfchuwen, b. w., (ik waarfchuwde , heb
satisfaire. De hoop — hij zich vleide, was,
gewaarfchuwd, ) waarfchouwen, avertir,
Pesperance dont it se flattaic, etait. — kan
exhorter de prendre garde. 1k waarfchonw
ik u dienen? en quoi puis-je vous servir?
u alt vriend, doe het niet, je vans avertis
Waarna, bijw. waarop, apres quoi, sur quoi,
en ami , ne le faites pas. Iemand voor het
apres lequel , etc.
gevaar
prevenir q. q. sur le danger (qu'il
'Waarnaar, bijw. a quoi, apres quoi, apres
aurait a craindre); fam. Hij heeft mij gequel , laquelle, etc. Ik weet — hij doelt,
waarfehuwd, eenen wenk gegeven, c'est
Itreeft , je sais a quoi,
vise. Het
qui m'en a donne Peveil.
model — men werken moot , le modele ou le Waarfchuwer,
celui qui avertit, moniteur;
patron d'apres lequel it faut travailler.
zie Vermaner.
Waarneemfler, yr. observatrice.
Waarfchuwing, yr. avertissememt, avis, m.;
Waarnemen, b. w. (ik nam waar, hob waarfain. eveil, rm. Dat kan tot — dienen, c'est
genomen ,) in acht nemen, acht op Haan,
un avis au lecteur. Kerkelijke
, aggrave,
vervullen, observer , garder, remplir, reaggravation; zie Vermaning. Geregtelijke
marquer, apercevoir, s'acquitter de; profiter
— die met de regels der kerk overeenftemt,
de , etc. Den loop dcr zon
nagaan ,
monition canonique.
observer le cours du soleil. Ik heb jegens WaarfchuwIter,, yr. cello qui avertit ; zie Verhem alle pligten der vriendfchap waargenomaanfter.
men, vervuld, j'ai rempli envers lui toes Waarteeken, o. signe , indict (de verite), m.
les devoirs de Pamitid. Men meet Gods ge- Waartegen, bijw. contre quoi , a quoi, contre
boden
faut observer les commandements
lequel, etc. Dat zijn dingen
tegen
de Dieu. Zijnen pligt
s'acquitter de son
Welke veel to zeggen valt, ce sont hi des
PP PP 4
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chests, mitre les goalies it y a boaticoup a
dire, a redire.
Waartoe, bijw. 4 quoi, a quelle fin, a quel

zal dat
visage, auquel, a laquelle, ete.
dienen ? a quoi bon cela? Wie weet hij
qui
Bait
a
quoi
it
est
desnog,beilemd zij ,
tine. — zal dat gebruikt warden? ei vuel
usage cela estil bon? Dit bijw. wordt, even
als alle dergelijke, bevestigender en vragender
wijze gebezigd. Zie Waaraan , enz.
Waarts , bijw. enkel gebruikelijk in zamenflelling , als: Nederwaarts, Opwaarts, enz.
Waaruit, bijw. d'oit, de quoi, du quel, de laquelle, dont, etc. — is dat kwaad ontflaan?
a'oet est-ce quo ce mal a ptisison origine? De
ik geput heb , la source dans labron
quelle Pal poise. Hij heeft het nit de boeken
gehaald, it l'a pulse dans les livres.
Waarvan bijw. de quoi, de qui, du quel,
dont, etc. — fpreekt gij ? de quoi, de ui,
fiarlez-vous? De zaak ik fpreek, l'a aire
dont je park.
Waarvoor, bijw. pour qui, pour quoi; pour
lequel, laquelle, etc. dont. Zie daar de
tatel , — ik tien gulden betaald heb, voila
paye dix florins.
la table pour laquelle
Waarzeggen , o. w. ( ik zeide Naar, heb
waargezegd,) toekomftige dingen te voren
zeggen, voorfpellen , deviner, pa Mire. Goed
geluk dit e a q. q. la bonne aventure;
zie Voorfpellen.
Waarzeggend, b. n. voorzeggend, voorfpellend, fatidique, devinateur, 5 devinatrice ,
f: De —e drievoet te Delphos, le trapied
fatidique de Delphos. Hij heeft eenen —en
geest, it a l'esptit de divination.
devin, diseur de bonne avenWaarzegger,
uit ingebeelde ingeving, (bij de
tune.
ouden,) fatuaire; fam. devineur.
(bij de oude Heidenen) nit de vlugt of
den zang der vogelen, vogelwigchelaar,
augure, auspice. — nit de ingewanden der
oflerdieren aruspice, extispice. — uit de
hand, chiromancien. — nit de kaarten, caruit de gelaatstrekken, 'vetoeomanvien.
, astrologue italien.
poscope. ltaliaanfche
Waarzeggerij, 'Waarzegging, yr. divination ;
zie ook Voorfpelling. — (bij de oude Heidenen) door het zout, alotnancie. uit
de ingewanden der offerdieren, aruspicine,
extispiscine. — door getallen, arithmancie.
nit
— met beentjes, astragalomancie.
den rook des altaars, capnomancie. nit
uit
de
lijnen
der
de kaart, cartomancie. —
band, chiromancie. — nit kristal, cristallomanic. — nit het offerdeeg, crithomancie.
— door middel van eenen fpiegel, inoptro*sande. — door de lucht, aromancie.
dactyliomancie.
—dormielvan g,
uit het meel, aleuromancie. uit het
door
floppen
of
hydromantique.
—
water,
punten, geomancie. — nit het lagchen, getoscoae. — nit de gelaatstrekken, mitoposcopie. — door woorden nit fpreuken, gefchre•
yen op boombasten, stichomancie. —nit verzen, rapsodomanie. — door fpoken, teratoscopie. — door de wigcbelroeden rabdoniance, rabdomancie; zie ook Wigchelarij.
Waarzeg ger, yr. devineresse, disease de bonne
aventure ,pythonisse, etc. ; zie Waarzeggerij.
Waarzegkunde, yr. divination.
Waarzeil, o. voorraadzeil , voile de rechange,
Waas, o. zekere vochtigheid , die zich op
Yruc)aten, enz. vertoont , aan daauw gelijk,
veloute, m., ternissure, f , (des fruits.)
Wacht, yr. de handeling, waardoor men acht
hetgeen er omgaat, ten einde niet
geeft
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verrast of betrokken te worden. Verder eel
zeker getal krijgsknechten, die de — houden ook de plaats, waar een zeker getal
foldaten, met eenen officier aan het hoofd,
zich optouden , om de algemeene zekerheid
en- rust te bewaren, en van waar de posten
uitgedeeld worden, garde, f, guet, ns.
—ofrnde,ilakust
ronde. Op
tie trekken, mouton en garde, entrer en
garde. Van de — komen, sortir de garde.
De — houden, faire la garde, faire le guet.
De — hebben , op de — zijh , etre de garde.
De — aan de poorten is N, erfterkt , verdubbeld geworden , la garde des portes a ite
renfot cee , doublee. `De aflosfen , relever
la garde. De officier van de —, rofficier do
garde. De hoofd—, la grand' garde. De
buitenfle , la garde avancee. De nationale
of gewapende burger—, la garde nationale.
De eere—, la garde d'honneur. Op de —
zijn , op fchildwacht , op den uitkijk Haan,
titre au guet, titre en vigee. Hij had de —
op den wachttoren, ii fit le guet au haus
du beffroi. Nacht—, guet de unit. Lijf—,
gardes de corps, vs. pl. —, (op fchepen,)
quart, en. Goed — houden op de mastkorf,
faire bon quart sun la hunt. Naar de —
gaan , prendre le quart. Halide—, quart,
second quart, de minuit a quatre. Dag—,
qua; t de quatre a huit du matin. Hoofd—,
premier quart, quart de stribord. De —
verdeelen , faire to petite bot dee. Zie Schildwacht en verder de met Wacht zamengeftel-de woorden.
Wachtel, in. kwakkel, kwartel, caille f:
Jonge
cailleteau.
Wachtelfluit, yr. courcaillet,
Wachtelkoning; m. (in de nat. gefch.) rale.
Kleine —, marouette, f
Wachtelkooi, vr. cage a caille.
Wachtelnet, o. filet pour prendre des cailles.
ook patrijsnet, allier, ns.
Wachten, b. en o. w. (ik wachtte , heb en
ben gewacht,) attendre. Wacht bier, hij
zal aanflonds terug komen, attendez ici,
reviendra tantat. Gij laat hem lang —,
vous le faites attendre longtemps. Met groot
attendre
verlangen op iemand of lets
apres q. q. ou q. ch. Op lets etre dans
l'attente de q. ch.; fig. Daar wacht ik hem,
(daar zal ik hem toonen , dat hid niet tegen
mij befland is,) c'est la que je l'attends.
maar geen vaster
Spr. w. Daar is wel
Haar, cela n'arrivera\ pas si tdt. Zich voor
lets hoeden , se gander, se garantir; se
defier. Wacht u wel daarvan te eten, gardez-vous bien d'en manger. Dat is een man
waarvoor men zich moet dien men niet
moet vertrouwen, c'est un homme, dont it
put se defier; fig. Vergeefs —, se morfondre. 1k heb lang op u gewacht, je me suis
morfondu a vans attendre.
Wachter, m. die zorg voor iemand draagt,
garde, f: opzigter, surveillant. —,
(bij planeten) satellite. —, (fcheepsw.)
Sein—, guetteur. —glas, sablier de quart.
Wachthond, chien de garde ou de basse-cour.
Wachthouder, m, (op fchepen ,) uitkijker,
gabier.
Waehthuis, o. corps de garde, tn.
Wachthuisje, o. zie Schilderhuis en Wachttorentje.
wachting, yr. attente.
Wachtkamer,, yr. chambre de corps de garde.
Wachtlei, vi:. (fcheepsw.) table d'ardoise.
Wachtmeester,, m. onder-officier bij de ruiterij ,
sergent.
Wacht-
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Wachtparade , yr. parade, garde montante.
Wachtplaats, yr. lieu olo l'on monte la garde,
le guet , tn.
Wachtsch, b. n. waakzaam, (van honden,)
vigilant, e.
Wachtfchip , o. patache , (ook op fchepen,)
stationnaire.
Wachtiler, yr. garde.
Wachtteeken , o. ( in de krijgsd.) macron (pour
les rondes).
Wachttoren , m. met eene klok, beffroi.
fchouwtoren , ichanguette, jc:
Wachtwoord, o. mot d'ordre, (op fchepen,)
mot de guet, tn.
Wadde, yr. ondiepte in bet water, waar men
te voet kan doorgaan , bas-fond, gue , m.
Wade, yr. waaije; kniefchijf, votule, palette
du genou.
holligheid boven de kuit,
achter de kniefchijf, jarret, m.
Waden , o. w. (ik waadde , heb gewaad,)
door het water —, 4-uier. Door eene rivier
—, passer zone mare gee. o. w.
(ik waadde, ben gewaad ,) een lijk —, hem
bet doodkleed aandoen, mettre un mort dans
un linceul.
Wafel, vr. een bekend gebak , gaufre.
,
(gemeen) mond; als: Houd owe
zwijg
taisez-vous. Hij gaf hem eenen flag
voor, op zijne dui donna on souffles
sur sa bouche.
Wafelbakker, m. faiseur, patissier qui fait et
vend des gaufres.
Wafeldeeg, o. pate de gaufres , f:
Wafelijzer, o. gaufrier, m.
Wafelkraam, vr. boutique ot;$ l'on fait et vend
les gattfi es , .boutique aux gaufres.
Wagen , m. chariot. —, rijtuig in 't algemeen, voiture,f.; zie Rijtuig, Koets, enz.
Hooi—, chariot de foin. Vierfpannige —,
gelijk men in de Olympifche fpelen gebruik-te, quadrige. Spr. w. Paarden achter den
fpannen, mettre la charrue devant les
boeufs. zeker gefternte, chariot. Groote , kleine beer, grande, petite , curse. —,
(bij de artill.) -tot transport van het kanon, chariot a canon ou porte‘corps. — van
mortiers ; ook kleine trekwagen voor twee
menfchen, caution, — van munitien,
chariot a munitions on de division. Ponton—, haauet a ponton. Smids—, forge de
campagne 3 quatte roues. Park—, caisson
de pare.
Wagen , b. w. (ik waagde, heb gewaagd,)
ondernmen , in de waagfchaal fiellen, op
het fpel zetten, hasarder, risquer , aventurer, enposer a la fortune, au peril. Hij
heeft zijn leven gewaagd, it a risque sa vie.
Zij heeft bij dit fpel drie gulden gewaagd,
elle a risque trois florins a ce jou. Zich —,
se hasarder, s'exposer. Wij hebben ons te
veel gewaagd, nous nous sommes trop hasat,
des. Die generaal waagt zich zelven te veel,
itelt zich te veel in gevaar, ce general s'expose trop. Spr. w. Frisch gewaagd is half
gewonnen , it n'y a qu'a hasarder pour étre
heureux ; la fortune accompagne l'audace.
Wie niet waagt, wint niet, qui ne hasarde
Tien, ne gagne rien. Nogmaals, weder
rehasarder.
Wagenaar,, m. charretier, raulier.
Wagenas, yr. wagenfpil, essieu, tn.
Wagenburg, m. barricade de chariots, f.
Wagendisfel, m. timon.
Wagenbuif, yr. wagenkleed, biche, banne, f.
Wagenhuis, o. zie Wagenfchuur.
Wagenhuur, yr. charrol, charriage,
Wagenkleed, 0. zie Wagelhuit:
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Wagenladder, vr. riddle de charier on charrette.
Wagenlens of luns, yr. esse, cheville de roue.
Wagenmaker, m. charron.
Wagenmakerij , yr. het wagenmaken, le charronnage.
Wagenmeester, m. vaguemestre, commissaire
des chariots.
Wagenpaard, o. cheval de chariot, de carosse, rn.
Wagenrad , o. roue de—chariot, f.
Wagenreep , m. trekreep, carde d'un chariot,
Porte-trait. —, leireep, longe,
Wagenrenfpel, o. course de chariots, de chars, f.
Wagenfchot, u. dun gezaagde eiken planken ,
merrain.
Wagenfchouw,, vr. inspection des voitures,
des chariots.
Wagenfchuur, yr. remise, f.
, loots , hangar, tn.
Wagenfmeer, 0. vieux-oing , cambouis, tn.
Wagenfpoor 0. niere , f:
Wagenflar, m. groote beer, grande ourse
Wagenilel, o. train (d'un carrosse), tn. Het
voorflel, sassoire,
Wagenvol, m. charretie, f:
Wagenvracht , y r. zie Wagenhuur.
Wagenweg, m. grande route , f: , grand chemin.
Wagenwtel ; zie Wagenrad.
Wagenwijd open , b. n. entihrement tout, e,
ouvert, e.
Wagenzeel, o. trait, m.
Wager, m. celui qui hasarde , risque, etc.
Wageren , b. w. (fcheepsw.) vaigrer.
een
fchip van binnen bekleeden, vaigrcr un vaisseau.
Wageringen, yr. wegers, (fcheepsw.) binnenplanken van een fchip, vaigres; zie Wegers.
Waggelbeenen, o. w. ( ik waggelbeende, heb
gewaggelbeend ,) flingerbeenen, gambiller,
vaciller.
gelijk eene eend, caneter.
Waggelen, o. w. (ik waggelde, heb gewaggeld;) heen en weder zwikken, chanceler,,
brander.
Waggelend, b. n. branlant, e, vacillant,
chancelant , e. Zij heeft eenen —en gang,
elle a la demarche chancelante.
Waggeling, vr. chancellement branlement,
m., vacillation.
Wak, o. Een gat, eene opening in het Us;
eene zekere uitgeftrektheid van water, dat
niet toegevroren is, uit hoofde van den
wind of eenige andere beweging, ouverture
dans la glace; etendue d'eau qui n'a pas ite
p rise par la gelde, f.
W ak, b. n. vochtig, humide, molts. — weer,
temps humide.
Waken, o. w. (ik waakte, hob gewaakt,)
veiller. Eij eenen zieke
auprés
d'un malade. Voor lets, remand , een
wakend oog hierop hebben , veiller a , sur
q. ch.., sur .q. g.; fig. Onafgebrokene zorg
voor lets, temand dragen, avoir soin de q.
ch. de q. q., surveiller. Een generaal over
het leger moet op alles, wat voorvalt, —,
een wakend oog hebben , un general d'armie
dolt surveiller a tout ce gut se passe. Het
—, la voile.
Wakend, b. n. vaillant, e, vigilant, e.
Waker, m. garde, surveillant. —, (op fchepen ,) eene lout, die dag en nacht brandt,
tnéche allumee. Top—, girouette au haat
du mat, f.; zie verder Klapwaker, Nachtwaker.
Wakheid, yr. vochtigheid, butnidite,moiteue.
Waking, yr. zie het Waken.
Wakker, b. n. niet flapend, iveille , e. —
worden ,
maken, eveiller, riveiller.
se reiveiller. —
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pas dornar. Hij wordt door bet ininfle geraas it se reveille au moindre bruit.
Spr. w. Men moet geene flapende honden
maken , (geene oude koeijen nit den foot
halen ,) it ne faut pas dveiller,
lustig, vrolijk , kloek ,
le chat qui dort.
vigoureux,se, brave, courageux,
vil,
waakzaarn , vigilant,
se, agissant, e.
e. Hij is zeer waakzaam in zijne zaken,
it est fort vigilant dans ses affaires. —,
bijw. Berk, vigoureusement, avec zêle, diligemment , fermement. Een werk voortzetten , continuer un ouvrage avec zele.
lemand — , fterk aanvallen , attaquer q. `q.
tusfchenw. courage!
vizoureusement.
allons! etc.
Wakkeren, o. w. (fit wakkerde, ben gewakkerd ,) opfleken , (van den wind gefproken ,)
wind wakkerc, fleekt
fraichir, s'elever. De
op , worth flerker, le vent fraichit, s'eleve.
—, in bloei geraken, fugmenter, reprendre
vigtieur. De nering wakkert , le negoce, le
debit augmente.
Wakkerheid, yr. moedigheid, naarfligheid,
fchranderheid, vigueur, vigilance, fermetd,
activite , diligence, vivacad. Hij bezit
waakzaainheid,
zijne zaak alle mogelijke
it a dans son affaire toute la vigilance pos, sible.
Wakkerlijk, bijw. zie Wakker, bijw.
Wal, m. fchans of bolwerk, eene fad omringende ; of een dijk, die tegen het water
ligt, rempart, boulevard. Op den — gaan
wandelen, se promener sur le rempart.
Wal, m. (fcheeps- of zeew.) ate, ravage de
la mer, bond; zie Oever, Bust, Strand.
oever, vvaterkant van eene rivier, beek ,
van eenen vijver, enz. , bord, tn., rive, f.
— van eene gracht , kant , bord d'un canal.
(zeew.) Lager—, ate sous ,le vent. Hooger—, ate d'oli vient le vent. Opper— ,
ate au vent, du vent. Aan lager— zijn,
raken ; donne:- II la ate, tomber sous le
vent; fig. (In zijne zaken ongelukkig zijn,)
avoir la fortune contraire ; avoir du pare
du dessous. Aan hooger— zijn, (gelukkig
zijn,) avoir le vent en poupe; avoir du
bonheur; prosperer. Den — naderen, rallier
is terre. Op den — raken, tomber, donner
4 la ate. Aan den — kotnen, aanlanden ,
abotder. Van — fleken , in zee gaan, alarguer, ddmarrer, mettre en mer; fig. Eenen
aanvang of begin met eene zaak maken, entreprendte q. ch. Langs den — zeilen, raser
la ate, atoyer; fig. (niet te hoog willen
vliegen,) ne pas voler ou s'elever crop haut.
Het raakt kant noch —, (het heeft geen
flot ,) cela n'a rime ni raison. Spr. w. De
beste fluurlieden fiaan aan —, de fou fuge ,
briêve sentence. Van den — in de foot vallen, (van kwaad tot eerier,) tomber de fievre en chaud mil.
Waldhoren
of hoorn , m. jagershoren, trompe,
1
1., cor de chasse, tn. Op den — blazen ,
sonnet-, donner, du cor.
sonneur du cor, cerneur;
Waldhorenblazer,
zie Horenblazer.
zie Baggerman.
Waldieper,
Waldfleden, yr. meerv. de vier fleelen in de
nabuurfchap van het zwarte woud in Zwaben , villes forest:Wes.
Walen , o. w. (ik waalde , heb gewaald ,)
(fcheepsw.) ongunflig zijn, geenen fireek
houden, varier, vac:11er. De naald van het
kompas waalt, l'aiguille de boussole vane,
vacille. —de naald, aiguille affoltie. Ook
wordt dit woord in cone ruimere beteekenis
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voor waggelen, wankelen , ook wel voor
welfelen, gebezigd.
Walendistel, in. (in de kruidk.) chasdon
plusieurs tetes.
Walg, Walging, yr. afkeer, ekel, weerzin ,
afgrijzing, degoilt, m. , aversion ,reptzgnance. Eene — your sets hebben, avoir de la r epugnane pour q. ch. , avoir q. ch. en aversion.
Walgachtig, b. n. dlgoutant, e, (in de geneesk.) nauseabonde.
Walgang, in. (in do vestingb.) terre pleine.
bedekte weg, fausse-braie, —en ,
(fcheepsw.) op de koebrug , galerie de fauxpont , t:
Walgelijk, b. n. walging veroorzakende , degoutant, e; (in de kruidk.) nauseabonde
ou nauseeux, se. Eene —e plant, ook reek,
une plante, odeur,, nausdeuse.
Walgelgitheid, yr. degoiit, m.; zie Walging
of Walg.
Walgen, o. w. (ik walgde, heb gewalgd ,)
eenen afkeer hebben , genegen zijn tot braken, avoir du deg-oat, degotlter, donner du
degodt, soulever le coeur; affadir. Ik walg
daarvan , het walgt mij , cela me degoe:te,
me donne du degoilt , me souleve le coeur,
m'affadi t.
Walging, yr. misfelijkheid , braking, degoilt,
soulevement on affadissement du coeur, m.,
envie de vomir, nausee, anatrope. ; . zie Walg.
— van fpijzen , anoresie, cacosstie.
Walgraver, m. terrassier.
casuar, (Oostindifche
Walgvogel,
vogel,) dronte.
Waling , yr. (fcheepsw.) vacillation; zie Walen ; fig. —, weifeling , hesitation.
Walkat, yr. (in de vestingb.) but op een
bolwerk , cavalier, m.
Walkbank , vr. volbank, table a fouler, fouloire.
Walkelder, m. (in de vestingb.) grachten,
our de vijandeltjke mijnen te ontdekken,
cascanes , f: pl.
Walken , b. w. (ik walkte , heb gewalkt,)
(bij hoedenm.) Eeneu hoed —, fouler un
chapeau.
Walker, m. fouleur.
Walkplaats, yr. walkerij , foulerie; batterie.
Walkruid, o. (eene plant ,) kleine meibloem,
die de melk doet firemmen, caille-lait, en.
Walkflok, m. fouloir.
Walktafel, yr. fouloire.
Walletje , o. kade langs eene foot , crite, f.
Walm, m. damp, vapeur, f. dalifiroo
of rietdak , chaume, f:
Walmachtig, b. n. dampig, vaporeux, se.
Walmen , o. w. (ik walmde, heb gewalmd,)
wafemen, donner des vapeurs, exhaler.
Walming, yr. uitdamping, vaporatien.
Walmte, y r. wafem, damp , vapeur.
Walnoot, vr. noix de la grosse espece; onderfcheiden van okkernoot; zie verder Notenboom , Notenbolfter, enz.
(in de nat. gefch.) zeevisch in
Walrus,
de Ijszee, met eenen horen aan het opperfle
licorne de mer,
kakebeen , narval,
Wals, vr. zekere dans , valse.
Walfeherm, o. borstwering eerier vesting, benedenwal eener vesting, parapet d'un chemin
convert, m.
Walfchot , o. zaad van den walvisch, spermaceti , blanc de baleine, m.
Walfen, o. W. (ik walsde, heb gewalsd,)
valser.
Walflroo, o. (eene plant ,) zie Walkruid.
baleineau.
Walvisch, m. baleine, f. Jonge
fnijden en fmelten bon: tier la baleine.
Befchrijving der —en, atologie, f.
Wal-
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Walvischaardig, b. n. cetace , e.
Walvischbaarden, m. meerv. fanons, m., barbel de baleine, f. pl.
Walvischbeen , o. baleine, f.
Walvischkinnebak , m. machoire de baleine.
Walvischrib, vr. ate de baleine.
Walvischfpek , o. lard, m., graisse de baleine, f.
Walvischflaart, m. queue d'une baleine, 5
(in de flerrek.) nom d'une etoile,
Walvischtraan, m. huile de baleine, f.
Walvischvaarder, m. Groenlandsvaarder, baleinier,, (navire baleinier.)
Walvischvanger,
pécheur de baleine.
WalTischvangst, vr. peche de la baleine.
Walvischvinnen , yr. meerv. bras d'une baleine, m., nageoires de baleines , f. pl.
Walwortel , m. wilde vlier, hibble , f.
Warn , yr. fanon, m. ; zie Kosfem ; ook walvischbaard, (bij looijers,) ventre d'une
peas , m.
Wambuis , o. wambes, wammes, pourpoint,
jaquette, f. — zonder mouwen , colletin , foldaten dat tot aan de
dijen hit-3g, en eertijds onder bet harnas gedragen werd , pantfier,, gambeson, tn. Spr.
w. Met der tijd kornt Hermanjin het —,
(bereikt zijn oogmerk ,) avec la ' pluie et le
temps les nefies mdrissent; petit a petit Poiseat; fait son y id. Iemand helder op zijn
geven , hem braaf afkloppen, etriller q. q.
comme ii fast, etc.
Wamen , o. w. (ik waamde, heb gewaamd,)
in den modder roeren , den modder naar
boven laten komen, false mentor la vase.
Wammen, b. w. (ik wamde , heb gewamd,)
het ingewand van den visch uithalen, &enter
le poisson.
Wan, yr. werktuig om het koren te wannen,
van, m. Kleine haver— , vannette.
Wanbedrijf, o. wandaad, misdrijf, alit, forfait, crime, m.
Wanbegrip, 0. fausse notion, f.
Wanbeleid, 0. zie Wangedrag.
Wanbefluit , 0. fausse consequence, f.
Wanbetaling, yr. non-payement, defaut de
payement, m.
Wand, m. muur, paroi , mur,, m., muraille , f.
Wandaad, yr. affchuwelijkheid , abomination.
Wandel, m. fig. gedrag, leefwijze , omgang,
conduite, maniere de vivre, f., comportemeet , m.
Wandelaar, m. celui qui se promene, (proreiziger, voyageur, passant.
meneur.)
Wandelaarfter, vr. celle qui se promene, (promeneuse).Wandelbaar, b. n. oz: Pon pent se promener.
Wandeldreef of laan , yr. promenoir,
tn., avenue, f. Eene door kunst aangelegde
wandelplaats, promenade. Te Arnhern zijn
fchoone wandeldreven of plaatfen rondom
de ftad, 4 Arnhern y a de beaux promonoirs , de belles promenades autour de la ville.
Wandelen , o. w. wandelde, heb gewandeld ,) fpanferen , se promener , faire une
promenade, cheminer. 1k ben naar Amfterclam gewandeld, je me suis promend 4 Amsterdam. Laat ons gaan faisons une promenade, allons nous nous promener; fig. —,
voor verkeeren , zich gedragen , se conduire,
se cotnporter, vivre, agir.
Wandeling, yr. promenade, tour de promenade
(4 pied, 4 cheval). — te paard , cavalcade.
De zal dezen avond niet fchoon zijn, het
waait te fterk, la promenade ne sera pas
belle ce soir, it fait crop de vent. Eene met
Women beplante
rondom eene ifad (wal),
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boulevart, tn.; fig. Geld dat in de —, in
omloop , gangbaar is, monnaie qui a cours.
Er is weinig goudgeld in de —, in den omloop , it cif cube pea d'argent d'or.
Wandellaan , yr. zie Wandeldreef.
Wandelpad, o. voetpad , sentier, no. — langs
eene brng , in eene ftraat, trottoir,, m.;
zie Voetpad.
Wandelplaats, y r. wandelweg, promenoir,
promenade, f. Verhevene — in eenen ruin
of hof, terrasse. — veor rijtuigen bij eene
groote
cours, m.
Waiidelflaf, no. wandelftok, baton de voyageur.
—, rotting, canne , f
Wandelftafje of Wandelftokje , o. (dun) badine , f
Wandeltijd, m. temps de la promenade.
Wandelwar, o. temps propre it la promenade.
Wandelweg; zie Wandelplaats.
Wandiuis, y r. weegluis , punaise.
,
Wandluiskruid, 0. berbe aux punaises
f:
lischbloem flinkend lisch , (in de kruidk.)
flambe sauvage, espalule, f., glayeul puant , tn.
Wancn , o. w. (ik, waande, heb gewangd,)
zich verbeelden, zich voorftellen, meenen ,
pretendre, penser,, s'imaginer, presumer.
Hij waant , verbeeldt zich , meent , het hem
terug gegeven te hebben , i/ pretend qu'il
le lui a rendu. Hij waait , meent een bekwamer man te wezen , dan hij is , it pense
este plus habile homnie, qu'il n'est. Hij
waant, verbeeldt zich, dat hij daarmede zal
teregt komen, it s'imagine qu'il en viendra
a bout.
Wang , vr. koon , joue. Hangende —en, fortes
avalees. Van de —, hiertoe behoorende,
b. n. genal, e; (fcheepsw.) —en aan den
mast van een fchip , zijnde Berke houten ,
waarmede de mast, of iets anders, dat zwak
geworden is , belegd wordt, om het te veriterken en vaster te maken , (vastklampen,)
jumelles ou gemelles , J. , gabourons , costons ,
champs m. pl.
Wangebruik , o. mauvais usage, abus, m.
Wangedrag, o. malversation, mauvaise conduite, inconduite,f, egarement, dendrite,
m. Hij is in eenen misfelijken toeftand gekomen door zijn
, it est venu dans une
situation facheuse par son inconduite.
Wangedrogt , o. tnonstre, tn.
Wangelaat, o. mauvaise mine , figure ingrate
Wangeloof, o. wangeloovigheid, bljgeloof,
superstition ,f.; zie Ongeloof, Wantrouwen.
Wangeloovig , b. n. bijgeloovig superstitieux,
se, incredule, defiant , e.
Wangeluid, o. valfche toon , faux accord,
m., dissonance, discordance, I; zie Wanklank. —, hiatus, m. i zie dit wourd in
het andere deel.
Wangen, b. w. (ik wangde, heb gewangd,)
( fcheepsw.) iets van wangen of zijflukken
voorzien. Eenen mast —, jumeler ou acdamper un mat; zie verder op Wang,
meerv. (fcheepsw.)
Wangklier, yr. glande genale,
Wangfpier, yr. buccinateur, m.
Wangunnen ; zie Misgunnen.
Wangunst ; zie iVlisgunst , Afgunst.
Wanhaven , b. n. en bijw. en Wanhebbeiijk
zie Haveloos, Slordig, enz.
Wanhoop , m. disespoir. In — zijn, 'etre as'
desespoir.
geraken , wanhopig zijn
worden, se desespirer.
Wanhopen , o. w. (ik wanhoopte, heb gewanhoopt ,) alle hoop op iets verloren geven
disrpOrer. De geneesheeren
-zijne
gem
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genezing , geven hem op , ks midecins tidsesphrent de sa gudrison.
Wanhopig, b. n. die Beene hoop meer heeft,
desespere , e. Het is eene --e zaak, c'est
tine affaise desesperee.
Wanhout, o. flecht, bedorven hout , bois
,
pourri, m.
Waning, yr. meening, vermoeden verwaandheid, opinion, presomption; zie Waan.
'
Wankant, m. van een {Ink hout, van eene
plank, flache,
Wankantig hour, o. bois gauche, m.
Wankel, b. n. onzeker, ongewis, incertain,
e. Het —ende geluk, hec onzekere geluk,
le bonheur incertain; zie Wankelbaar.
Wankelbaar, b. n. onvast, onbeflendig, wankelmoedig-, wankelend, chancelant , e, vacillant , e, inconstant , e, variable, versatile. Uwe zuster heeft eenen wankelbaren ,
wankelenden gang, votre soeur a tine demarche chancelante. Een — gebouw, dat
gevaar loops van in to {torten, un bdtiment
chancelant. Het geluk is —, veranderlijk,
le bonheur est variable.
Wankelbaarheid, yr. onflandvastigheid,
inconstance. De — der wenfchen,
Pinstabilite des desirs. De — der fortuin,
l'inconstance tie la for tune.
Wankelen , o. w. (ik wankelde heb gewankeld,) onvast, onbeflendig zijn, chanceler,,
brassier, vaciller, tituber; ook fig, chanceler, hewer, vaciller.
wa.nkelheid, yr. inconstance, incertitude.
chancellement, branlement,
Wankeling,
nt., tibulation; fig. befluiteloosheid , hesitation,incertitude , vacillation.
Wankelmoedig, b. n. onflandvastig, befluiteloos , chancelant , e, irresolu , e, inconstant,
e, intletermine , e, intlicis e, fluctueux,
se, variable, variant, e.
d, yr. befluiteloosheid, enz.,
Wankelmoedighei
indecision, irresolution, versatilite, vacillation, fluctuation , incertitude.
Wanklank, m. dissonance, f. Eenen — verbergen, sauver sine dissonance. —, (in de
fpraakk.) cacophonie , f
Waniuidend, b. n, dissonant, e, discordant,
e. — zijn, dissonner.
Wanluidendheid, yr. dissonance, discorde.
Wanlust,
desir immodere ,m., envie desordonnie , , tit:goat, manque d'appetit.
Wanlustig, b. n. fuz n'a point d'appetit, decourage, e, triste, morne , chagrin , e,
abattu, e.
Wanlustigheid , yr. neérflagtigheid , decouragement ,
abattement, accablement, tn.
Wanmolen , m. insulin a vanner.
Wanneer, bijw. quand, en, dans quel temps.
Gij wilt mij betalen, maar —'1 vous voulez
me payer, mans quand? Laat hem komen,
hij wil,
vienne quand it lui plaira,
zullen wtj vertrekken? quand partironsnous? Voegw.
indien, in geval, als,
toen, quand, si, lorsque,
indien het
mij aanging, s'il dependait de moi, — ik
had, si favais. als dat zoo ware, clan
moest gij er nooit van fpreken, quand cola
serait, vous ne devriez famais en parler.
—, in geval, si, en cas que.
Wannen, b. w. (ik wande, heb gewand,) dp
eene wan fchudden, en daardoor zuiveren,
vanner. Koren —, vanner du bled.
Wanner, in. vanneur.
Wannig, b. n. ledig, vide.
Wannigheid, Yr. vide, M.
Wanning, yr. action tie vanner.
Waller*, yr. ordeloosheid, yerwarring, die1412
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ordre , derangement, dereglemont, dissarroi , en. confusion ; desorganisation ; fig. fain.
remue-menage , s avage, billebaude. Het
vijandelijk lever is in — teruggetrokken,
Parmee ennemie s'est retiree en desordre.
Zijne zaken zijn in —, ses affaires sont en
desordse. De driften rigten groote — aan
in de harten van jonge lieden , les passions
font tie grands ravages dans les coeurs des
feunes gens. In dit huis is veel
y a bien do remue-menage dans cette maison.
— op een fchip, gavauche. In — brengen,
deregler, desordonner. (*) In — geraken ,
se deregler. In — brengen, desoldonseer,
desorganiser, deregler, desajuster. De wind
heeft het kapfel van die Sutvrouw in — gebragt , onttooid, le vent a desajuste la coif:
fure de ewe demoiselle.
Wanordelijk, b. n. des egle , e, ddsorelonne ,
e. bijw. en desordre. —, in het wild, a
la debandade.
Wanruimte, yr. (in een (chip) ledige plaats,
vide, tn.
Wanfehaduwing, yr. (zeew.) refraction horizontale de la lumière.
Wanfchapen, b. n. kwalijk, gebrekkig gefchapen , gedrogtelijk, misfchapen, diffOrme,
monstrueux, se, contre-fait, e.
Wanfehapenheid, Yr. difformite, monstruositd,
laideur.
Wanfchepfel, o. monstre. Een — met eenen
hondenkop, un monstre a visage de chien;
zie Wanfchapen.
Wanfchikkelijk, b. n. ongefchikt, kwalijk voegende, ongepast , ongerijmd, malseant , e.
Eene —e rede , un discours extravagant.
verward, confus, e, derigle , e, ens.
brouilld, e.
Wanfchikkelijkheid, yr. confusion, f: detertire, manque tie bienseance, rn.
Wanfchouwelijk,-b. n. monstrueux, se, horrible, laid, e.
Wanfchouwelijkheid, yr. monstruositd, laideur, horreur, difformite.
IVanfmaak, m. flechie, verkeerde fmaak , goat
repugnant, mauvais goat. —, (eene ziekte)
gebrek aan fmaak, ageustie, kwade
nafmaak na eenigen drank, deboire.
Wanfmakelijk , b. n. qui (legate, degoutant,
e, repugnant, e.
Wanfmakelijkheid, yr. zie Wanfmaak.
Wanflal, m. wangedaante, (in de geneesk.)
ziekelij ke toeftand des ligchaams , cachexie 9f.
Wanst , m, wanflalligheid misflal, difformite,
wlaaisi'dfleau ri g,
ll ,f: b. n. mismaakt; zie Wanfchapen.
Wanftand , m. malfacan , f.
Want, voegw. vermits , naardien, car. Ik kan
het niet geven, — ik heb het niet, je ne
puis le donner, car je ne l'ai pas. Hij gaat
met uit, — hij is ziek, it ne sort pas, car
it est malade.
Want, yr. vuisthandfchoen, flechts met eenen
duim, mitaine. Nlatrozen —en, mitaines de
matelots.
Want, o. yisfeherstuig, netten, filets, m. pl.
zie Net.
Want , o. (fcheepsw.) hoofdtonwen 9 haubans,
m. pl. Het onder
haubans des bas mats.
Stenge haubans de hone; zie Haubans
in het Franfche deel. Loopend —, manoeuvres courantes. Staand —, manoeuvres dormantes. Het — opfchieten, rouer une manoeuvre. — aanzetten, haubaner. Staand en
loopend
touwwerk, funin, m. Scheepswerk , takelwerk, (zeilen, touw, katrollen,
enz.) agree,
pl. Hoefiltouwen eener ga-
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lei, sortie , f. Het verlies NT/in het
, le
degreement.
Wantaal, yr. misflag tegen de regelen, de
zuiverheid der taal, barbarisme, tn. gebrek in de verbuiging, vervoeging, woordfehikking , solecisme,m. Brabbel- of verminkte
taal, baragouin, tn.
Wantalig, b. n. vicieux, euse. Tegen den regel der fpraakkunst fpreken, facon de parler
vicieuse. Slecht , gebrekkig , onverflaanbaar,,
barbare.
Wantij , o. marde et contre-marde , f:
Wantkloot, m. (fcheepsw.) margouillet. Wantklootjes, pommes goufees, tn. pl.
Wantknoop, m. (fcheepsw.) noeud de haubans.
Wantflag, m. (fcheepsw.) aussiere, f.
Wantftrop , m. estrope pour vider les haubans , f
Wantrouwen of Wantrouw , o. wantrouwig-,
heid, mistrouwen , defiance, me'fiance f.
, achterdocht, argwaan , soupcon, m.
tegen iemand opvatten , entrer en defiance contre q. q. Spr. w. Het — is de moe•
der der zekerheid, la mefiance est la mere
de la surete.
Wantrouwen , b. w. (ik wantrouwde, heb gewantrouwd ,) mistrouwen , se defier , se meargwanert, soupponner. Dit is een
ier.
man, dien men moet
waarop men zich
niet moet verlaten, c'est un homme dont it
act
se
defier.
Hij
wantrouwt
zijnen broef
der, it se tnefie de son frire.
Wantrouwig, b. n. wantrouwend , mistrortwig , defaut, e, mefiant , e.—,argwanend,
achterdochtig soupconneux, se.
Wandfchaar vr. droogfcheerdersichaar, forces, f. pl.
Wantfnijder, m. (fcheepsw.) tailleur pour les
matelots.
Wanttalie, vr. (fcheepszv.) palan a vider les
haubans, palan de revers.
Wanttros,
(fcheepsw.) cordage pour loanbans.
Wanvoegelijk, b. n. onvoegelijk, ongepast,
tnalseant , e , inconvenable; inconvenant
e; (*) indecent, e; messeant, e. Het is
voor een jong mensch — ongepast , aldus
te fpreken II est malseant a un jeune homme parler de la sorte. Een onvoegzaam gefprek, un discours inconvenant. —,
bijw, indecemment, etc.
Wanvoegelijkheid, yr. inddcence, inconvenance; malsdance.
Wanvracht, vr. deraut de charge.
Wanvrucht, yr. misdragt, avorton; faux-germe, /72. mole , if: Men hielt haar voor zwanger, maar zij is flechts van eene — bevallen, on la croyait grosse, mats elle n'est
accouchde qua d'une mole.
Wapen , o. wapen ter aanvalling ,of verdediging, arse, f. Te —! aux armes! De wapenen opvatten , te fnellen , prendre les
armes. Aanvallende of verdedigende wapenen, des armes offensiv,es au defensives. De
wapenen nederleggen, mettre bas au poser
les armes. In de — zijn, 'etre sous les armes. (In de wapenk.) Des konings —, les
armes du roi. Het — der flad, les armes
de la voile. Hij voert eenen arend inAijn
Porte un aigle dans ses . armes. Een
— op eene koets laten fchilderen , faire
armorier en carosse. Geflacht-wapenen teekenen, fchilderen, blasonner. Een garfd
— , des armes de succession. Een aangetiomen —, armes assamptives. achter aan
een fchip, tutelle ou toutele, f zie verder
Geflachtwapen.
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WapeilbijI, cr. hackie d'armes.
Wapenboek, o. armorial , livre d'armoiries , tn.
Wapendrager, m. fchildknaap, dcuyer.
\iVapeneii , b. w. (ik wapende, heb gewapend, )
met wapenen voorzien, armer, munir d'arnoes. Zich — , s'armer, prendre les arrnes.
Met eenen ftok
, fam. embdtonner; fig.
Zich tegen de koucle —, se munfr conste
le froid. Zich met geduld
s'armer de
patience. Uit voorzorg premunir. De
ouders moeten nit voorzorg hunne kinderen
tegen de verieicling — 5 les parents doivent
sent obliges, de premunir leurs enfants contre la seduction. Zich nit voorzorg —, se
premunir. Met eenen harnas cuirasser.
Wapenhandel , m. wapenoefening, krijgskunst,
art militaire; metier des armes, exercices
militaires, m. pl. maniement des armes,
no. evolution, f. Deze troepen zijn in de
wapenoefening, krijgsbewegingen, goed geoefend , ces troupes sont bien exercees aux
evolutions. Soldaten in den — oefenen ,
exercer des soldats a manier les armes.
Wapenhuis
o. wapenkamer , geweerhuis,
tuighuis , arsenal, magasin d'armes, m.
Wapenheraut of held, m. heraut d'armes, (in
de Rom. gefch.) opperfie
opperfle der
Rom. priesters, (pere)patrat.
Wapening, yr. koljgstoerusting , armernent, tn.
Wapenknecht; zie Wapendrager.
Wapenkreet , m. een krugsgefehreeuw,, ono de
wapenen te doen opvatten , to wapen to
fnellen , cri d'alarme.
Wapenkunde, yr. ervarenheid in de geflachtswapenen, science hdraldique, f blason , no.
Wapenkundig, b. to. heraldique , armorial, e.
Wapenkundige, m. armoriste.
Wapenloos, b. n. disarm,, e, sans armes.
Wapenoefening, yr. exercices militaires, oz.
pl.; zie Wapenhandel.
Wapenplaats, yr. place d'armes.
Wapenpraal, Wapenpracht, yr.; zie Zegeteeken.
Wapenregister, o. ; zie Wapenboek.
Wapenring, m. ijzeren of kopereu ring aan
eenen wapenrok, maille , f. —, ring met
een wapen, anneau, ou it y a le cachet des
armes de q. q. m.; bague avec armoiries, f.
maille,
Wapenrok, m. cotte d'armes, f Kleine — ,
haubergeon; en die zulk eenen maakt,
haubergenier.
Wapenrusting, vr. harnas, armement , tn. arWapenfcbild, o. armoiries, armes, f pl. icu
ecusson,
Wapenfchildkenner ; zie Wapenkundige.
Wapenfchorfing, yr. —, ftliftand, suspension
d'armes, trêve, f. armistice, rn.
Wapenfchouw, Wapenfchouwing, vr. montiering, revue, inspection, parade, f:
Wapenfmid, m. armurzer.
Wapenfnijder, m. graveur.
Wapenfififtand, m. zie Wapenfchorfing.
Wapenftuk, o. piece d'armure, f:
Wapentuig , o. armes, f. pl. harnais, tn.
Dreigend
porte-respect,
Wapenveld, o. champ d'ecu., tn.
Wapenvlak, o. fpiegel , miroir; zie Spiegel ,
(fcheepsw.)
Wipper, y r. wip van eene ophaalbrug, bascule, f. contre-poids d'un pout-levis,
Wapperen , o.
(ik wapperde , heb gewapperd,) flingeren, been en weer flaan , fistter dans Pair , brimbaler , se balancer,
pendiller, (fcheepsw. ) barbeyer, Easier.
Bet zeil wappert, la voile fasie; fig. In
zij n

W AR
g ijn gevoelen — 5 onvast, befluiteloos zijn,
chanceler.
War, yr. ernbrouillement, entortillement, m.
Het garen is in de — le fat est entortille;
zie Verwarring; fig. In de — brengen , Ogarer, amonter. In de — maken, brouilier.
Uit de — maketi, debrouiller, amdler. In
tie — geraken , se brouilltr. Hij geraakte
zoodanig met fpreken in de —, dac hij niet
meer west wat hij zeide, il se brouilla tellernent qu'il ne savait plus ce qu'il disait;
fig. Alles in de
, les cartes sent brouillees.
Warande , y r. diergaarde , of eene opene pleats,
waar allerlei gedierte bewaard wordt, pare,
vs. — voor konijnen, garenne.
Wareloos, b. n. achtcloos, negligent, e. —,
bijw. negligement.
Waren, o. w. (ik waarde, heb gewaard,)
gezien worden, verfchijnen , fpoken , revenir
(en parlant des revenants).
Wargaren, o. fit embrouille,
, m.
Wargeest , Woelgeest , Warkop , m. herniae
turbulent, embrouilleur, brouillon, tracassier.
Wargeestig, Woelgeestig, b. n. turbulent,
e, brouillon, ne.
Waringen, vr. (fcheepsw.) halfdek, gangboord, courcives, f. pl.
Warkruid, o. lin sauvage, liseron, en.
Warlen; zie Dwarlen.
Wa.rlwind; zie Dwarlwind.
Warm, b. n. chaud, e. Eerie —e kamer, fine
chambre chaude. Ik ben —, j'ai chaud. Het
il fait chaud jct. Het zal heden
is hier
zijn , 11 fera chaud aujourd'hui. Dat is
een — kleed, c'est un habit chaud. Hij.
heeft een — bad gebruikt, it s'est sews
d'un bait; chaud. —e baden, (bij de ouden)
thermes, m. —e minerale wateren, eaux
thermales. maken, rendre chaud , chauffer,
echauffer; fig. Eenen —en dag hebben,
(hevig moeten ftrijclen,) combattre avec violence. Iemand het hoofcl maken (hem
eene levendige onrust veroorzaken,f &haul:
for les °reifies , la bile, le sang, etc. d q.
q. ; faire fumer la tete 4 g.1.)Ilet ging
er — toe, il y fit bien chaud, c'etait une
bijw. chaudement.
occasion bier; chaude.
Zich warmtjes kleeden , houden , se vetir,
se tenir chaudement. Hij zit er — in, (hij
is wel gegoed,) il a lee pied; c riauds; il a
bien de quoi vivre; il est bien 4 son aise;
il est vitu chaudement.
Warmen, b. w. (ik warmde, heb gewarmd,)
Zich —, se chauffer. Een bed
bassinet- an lit.
met eene beddepan
Warming, vr. action de chauffer. —, (in de
leerk.) verwarming, cale:friction.
Warmoes, o. tuinmoes, herbes potageres, f.
pl.; fig. du potege, m., soupe aux herbes,f.
Warmoeshof, Warmoestuin, m. potager, jar.
din potager.
'Warmoesland, o. champ oil Pon cultive des
herbes potageres. laag land om fteden,
waarop moeskruiden geteeld worden, vooral
te Parijs, moestuinen, marais.
IiVarmoezier, m.'jardinier qui cultive des herbes potageres, maraicher.
Warmpjes, bijw. zie Warm, bijw.
Warmte , yr. hitte chaleur,, f., chaud, tn.
Levens—, caloricite.
`Warmtemeter, m. thermometre, calorimetre.
Warmteaantooner, m. (in de natuurk.) thermoscope.
Warmteflof, yr. (in de fcheik.) calorique,
phlogistique, m. —, met zuurflof verbonden, thermoxigene, m.
Warnet, o. filet embrouille , m.
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Warren , b. w. (ik warde , hob geward ,) in de
war brengen, embrouiller, confondre,miler.
in de war geraken, (met zijn ,) s'embrouiller, se meter , s'entortiller; zie Verwarren.
Warring, yr. embrouillement, m., confusion;
zie Verwarring.
Wars, b. n. afkeerig, agouti, e.
Wartaal, yr. galimatias , broutllamini , amphigouri, radotage, in.; fain. radoterie , f. —
ipreken, fuffen , radoter.
Warziek, Warzuchttg, b. n. querelleux, se,
turbulent, e, brouillon,
War- of twistzoeker, m. brouillon, homme
turbulent.
Warzucht, vr. humeur querelleuie , turbulente.
Was, o. cire, f. Wit —, cire vierge. Geel
— cire brute. Bodem—, pain de cire, tn.
Was, de eerile en derde perfoon, enkelvoud
van den onv. verl. tijd van Zijn.
Wasachtig, b. n. cerumineux, se.
Wasbeeld, o. image de cire , f.
Wasbleek , yr. wasbleekerij, wasbleekplaats,
herberie.
Wasbleeken, o. blanchiment de la cire, tn.
Wasbleeker, m. blanchisseur de cire.
Wasbldem, vr. fleur de cire ; zie Hondstong.
Wasboom, m. zekere heester in Noorcl-Amerika, cirier.
Wasch, vr. de daad van wasfchen, lessiye,
f., blanchissage, m. Ztjne hemden in de —
geven , donner ses chemises 4 blanchir. Al
mijn linnen is in de —, tout mon lingo est
donne 4 blanchir. Natte hinge humide.
Waschbad, Waterbad, o. (bij de Turken5)
piscine, f.
Waschbank , m. (bij wolkammers,) degraissoir.
Waschbekken, o. bassin 4 la yer les mains,
lave-main, m.
Waschdag,
jour ou Pon est occupe el laver
le lingo.
Waschdoek, o. vaatdoek voor het vaatwerk,
layette, f., torchon, m.
Waschhuis o. waschhok,buanderie,f, &hawm.
doir,,
Waschketel, m. chaudiere h lessive, f.
Waschkuip, vr. cuvier, m.
Waschlap; zie Waschdoek.
Waschlij st, vr. mdmoire du linged blanchir, m.
Waschloon, o. Ilanchhsage, m.
Waschmand, yr. marine.
om wol te wasfchen, bernaudoir, m.
Waschmeester , m. (bij vorften,) lavandier.
Waschmeid; zie Waschvrouw.
Waschplaats; zie Waschhuis.
Waschtafel, yr. lavabo , m.
Waschtobbe, yr. waschvat, cuvier, m., cuve.
—, (in fmederijen,) lavoir, tn.
Waschvrouw, yr. blanchisseuse, lavandiere.
Waschwater, o. eau a la yer, f.
Wasdoek, o. toile virde, f.
Wasdom, m. groei, croissance, cow, f. —,
aangroeijing, accroissement. — der planten,
vegetation, f. Den — beletten, rabougrir.
Wafem, m. damp, uitwafeming, exhalatson,
vapeur,

Wafcmen , o. w. (ik wafemde, heb gewafemd ,)
exhaler, evaporer, repandre des vapours.
Wafemig, b. n. dampig, vaporeux, se.
Wafeming, yr. zie Uitwafeming.
Wafempot . m. (bij de fcheik.) aarden
capsule, f.
Wasfabrijk, vr. fabrique des ciriers.
Wasfakkel, yr. flambeau de cire, en.
Washandel, m. commerce de cire,
Waskaars, vr —ficht, o. cierge, boogie,
f. Waskaarfen ter verlichting bij de dienst
in de R. K. luminaire, m.
Was-
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gij , que voulez-vous? — hebt gij gerchre•
Waskaarfenmaker, m. clergier, cirier.
yen?
qu'avez-vous
ecrit? — is er van uwe
poire
de
cire.
Waspeer, yr.
dienst? qu'y a-t-il a votre service ? Over —
Waspleister, yr. ciroene au ciroene.
N/Vasfchen, b. w. (ik waschte, heb gewastwist gij ? sur quoi disputez-vous ? — is de
vraag 2 de quoi est-il question ? de quoi
fchen ,) laver, blanchir, nettoyer ; (ongbr.
— is dat , qu'est-ce que c'est que cola ? Al
buer. ) — uitfpoelen , aigayer, Obrouer. Met
laver
savonner. Handfchoenen
— ik zeg is wear, tout ce que je dis est veai.
zeep
- gij heat, geef het den armen, ce quo
des gants. Len paard in het wed brengcn,
vous arcz, donnez le aux pauvres. Ik weer
aigayer. Spr. w. lemand bet hoofd, de ooren
met
—, (hem doorfirijken) laver la tete a q. q.
ik zal zeggen, je ne sais que dire.
— bock wilt gij ? quel livre voulez-vous?
lui chanter la gumme. Vv'ie eenen moor wil
laver
la
tete
,
moeite
,,
a
—
verliest
zune
men
er ook van zegge , quoi qu'on en
7
—
d'un mote , a'un doe , on y perd la lessive.
dise. er ook van komen moge, ik zal het
jloen, quoi qu'il en arrive , je le feral. Het
Ik zal dat varken wel —, (die beflornzij — het wil, quoique ce soit. Ik weer
merle zaak wel uitvoeren , je le ferai Bien.
niet — het is, je ne sais ce que c'est. —
Als de eene hand de andere wascht , wormij aangaat, belangt , ik wenfche het, ce
den zij . beide fchoon, quand deux personnes agtssent d'accold , leer entreprise riusqui est de moi, pour viol, quanta moi, je
le souhaite. voor eon man , voor eene
sira. Het garen in loogwater — , ( bij de
zelf, decrement,
vrouw is (let? quel homn2e, quelle femme
verwers) diet-net. Dit
(bij,fchilders)laver
est-ce ? — bet ergfle is, de qua pis est. —
tn. Eene teekening
voor daden ik ook verrigte, quelques actions
ran dessin. Met Oostindische inkt — 7 laver
que je facet. Als uitroep : — ben ik ongezutveren ,
el Pencre de la Chine. Het goud
lukktg! que je suis malheureux: — heeft hij
apes-er l'or moulu. Zich , se layer. Zich het
fchoone paarden , lee beaux chevaux quil a.
aangazigt —, se la yer le visage. Wasch owe
—, hoe ! gij hebt het gedaan , quoi: c'est
handen, lavez-vous les mains. Ik wasch mijne
handen in onfchuld, (ik betufg mijne onyens qui Pavez fait. —! gij hebt daarin
toegeitemd, quoit vous y avez consenti. Als
je
men
lave
les
mains.
Wie
wascht
fchuld,)
bijw. Blijf nog —, ten weinig bier, restez
ow linnen ? qui blanchit votre linge? De hanencore un peu ici. Gij moet — rusten , it fact
den in iemands bloed —, (hem vermoorden)
vous reposer un peu. — voor ten ? quelconse baigner dans le sang de q. q.
que? Zeg mij eene oorzaak — 7 welke zij
Wasfchen, o. wasfching, blanchissage, lavewent, lavage, m. ablution , f.; (zie dit
ook zij dites moi :me raison quelconque.
woord in bet Franfche deel). —, (in de Water, o. eau , f: Regen—, eau de pluie.
f. Het voetbad,
Pomp—, put—, eau de pompe, de puitt.
artfen. en geneesk.)
Zoet —, eau deuce. Zout --, eau salee ore
la lotion des pieds . ou pedilure , Het —
saline. Springend, brow--, eau vive. Stilder voeten was bij de joden eene gewone
ilaand
— 7 eau croupissante , dormante. Laag
etait
une
le
lavement
des
.pieds
beleefdheid,
—, ebbe, eau basso, basse eau. Hoog —,
civilite ordinaire chez les Pal's. Het — der
vloed, haute marde, plane maree, haute
glazen, eener planken vloer, le lavage des
eau. Dood—, moire eau, motto marde. Bol,
vittes, d'un plancher. — eener teekening,
verbolgen grosse user. Brak—, eau sawlavis, m. Het vinger — des priesters, gematre ou soumache, f., doucin, m. Looi-,
durenele' de mis , lavabo, m.
run—, fusee. Doorzijpelend, van ten dak
Wasfcher, m. laveur; van nieuw linnen , buanvallend —, eau stillicide. dat na de
tiler.
kr;sca.lfchieting van het cone overblijft, uit
Waschfler, yr. laveuse,buandiere; zie Wascheene zoutbron , moire. Melk en —, lait
vrouw.
coupe. Eene gewaterde flof, une itoire moiWasfen , b. w. ( ik waste, heb gewast,
tee.
, menlchenpis, eau, us ine. Versch,
met was beftrijken, cirer,, enduire de cite.
zoet
innemen, (fcheepsw.)faireaiguade.
Een — beeld, une image tie cire. GewastVertooning
van
wasfen—,
glans
van paarlen, diamanten , eau. Deze
linnen , toile ciree.
paarlen zip van een fchoon cos perles Sant
beelden , exposition ti' images de cire. Spr. w.
Iemand eenen wasfen neus draaijen , (hem
d'une belle eau, d'un bel orient. Sneenw-7
eau de neige. Zeep—, eau de savor. Wij—,
eene zaak verklaren zoo als men wil, (faire
eau Unite. Sterk—, eau forte. Konings—,
unpied de nez 4 q. q.
eau regale. Azijn en —, edik, oxygerat,m.
Wasfen, o. w (ik wies , ben gewasfen ,) groeiOndiep , eau maigre. Zemel—, eau
jen , tieren , grooter worden, croft! e, granblanche. Oranje—, eau de fleurs d'Orange.
dir,, devenir plus grand, e, vegdter. De
Lede—, synovie. Reuk—, eau de senteur.
man wast, la lune croft. Het water west,
Lavendel— eats de layatiele. Op laag
l'eau monte. Hij is twee duimen gewasfen,
zijn, etre en eau moree. Zijne oogen flaan
it a grandi de deux ponces; zie Groeijen.
vol ii a ks yeux baignes , pleins, de
Wasfend , b. n. croissant, e, vegetant , e, yelarmes. Tusfchen wind en —, a flours
getatif, ive. De —e maan, la lune croisd'eau. Het — begint te vallen
sante on le croissant. De maan is aan het
y a
ebe. In dit mag nice gevischt worsen
toenemen, la lune est dans son croisis verboden , cette eau est en defends. Te
sant. — water, vloed, flux.
— en te land gaan , aller par user et par
Wasfing , yr. wasdom, groei , croissance, crate.
terre. De wegen flaan onder —, les Chemins
De — der wateren, la crue des eaux. —,
soot ironies. In het fchip — krijgen, lek
groeijing der plan ten , vegetation des plantes;
worsen , faire eau. Spr. w. Stine wateren
zie Groeijing, Aanwas, Aangroeijing.
hebben diepe gronden , it n'y a de pire eau
Wasfmeerfel, o. cirure, f.
que cello qui dort. Het — komt hem sari
palon.
Wasfmelteisfpadel,
de lippen , (de nood klimt bij hem tot op
wTaszalf, y r. cerat , m.
het hoogfle ,) sa detresse est grande. Te —
Wat, vragend, betrekkelijk voorn. , que? quoi?
en te brood zitten, titre ntis au pain et 4
qui ? quel ? quelle ? que , ce qui, ce quo , quel ,
Peau. Over het — wonen ook menfchen,
quelle; zie deze woorden in het Franfche
le bon sons est de tout pays. Ergens —
deel. Wat zegt gij ? que dites volts? — wilt
veil
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q..ch. Te gaan , (van drinken houden,)
earner a boire, d chopiner. Boven — zijn,
(behouden zijn, niets meer te vreezen hebben ,) n'avosr plus 4 craindre. Dar is —
op mijnen moles , (dat dient mij,) cela
fait venir Peau au tnoulip . ; cela me vient
propos. Het — loopt mij rim de tanden ,
(ik ben flaauwhartig. van lionger, ik watertand naar eenige fpijs,) Peau me vient 4 la'
bouche. — in zee dragen, (verloven arbeid
doen ,) battre beau, travailler inutilement,
perdre sa peine. Daar is veel — ten dale
gegaan , it a Bien passé de l'eau sous les punts
depuis ce temps-la; sl y a et: bien des chanet des revolutions. Gods — over
Gods akker laten loopen, (zich om nieis
Gods
bekommeren ,) vivre sans soucis, laisser aller
les chases comme elles Vont. In troebel — is
goed visfchen, (men kan met oulusten zijn
voordeel doen ,) picker en eau trouble. Onder zijn, flu plus frequenter les places
ordinaires. Tasfchen wind en — drijven,
(onverfchillig zijn,) fig. eager entre deux
eaux ; se ?tanager entre deux partissans, se
declarer. Het —hebben, waterzuchtig
etre hydropique. Het — is gebroken, (bij
eene zwangere vrouw,) la matrice s'est
ouverte.
Waterachtig, b. n. waterig, aqueux, se. ---e
melk , fait aqueux, last coupe. —, (in
de geneesk.) areux, se. — bloed, sang
areux. —e afgang, affcheidfel, hydropoide.
— vocht des ligchaams, lymphe, f. — vocht
tusfchen het hoornvlies en het derde oog.
vlies, hydatadv. vochtig, humide. Een
— land , un pays hnmide.
Waterachtigheid, vr. aquosite , qualitl aqueuse.
fcherpheid in het bloed, serostte du
sang. — der oogen, humeur aqueuse.
vochtigheid, hurnidite.
Waterader, yr. veine d'eau.
Waterafariivend middel, o. retnede hydreigogue , tn.
Waterafleiding, yr. derivation des eaux. —,
(bij de mijnw.) arrugie; zie Waterloozing.
Wateraftapping, yr. in het menfchelijk
chaam , (bij de heelm.) paracentese. De
opening daartoe, ponction.
Warerandoorn ; TEL. (in de kruidk.) marrube
aquatique, f.
wrens boom in Amerika hangs
Waterappel,
bet water groeit 5 pomme d'eau, f.
Waterbaar, vr. vague, onde; zie Golf.
Waterbaars, yr. perche quo Pon sert sans sauce.
Waterbad , o. barn d'eau; zie Bad.
Waterbak, m. bassin, m., auge,
— op
fchepen, waarin het water loopt , komende
van de kluisgaten , jatte, vergaderbak , (in de zoutkeet ,) quin, baissoir. — of
kas , ( bij papiertn.)bachasson; (op fchepen, )
zie Kal-faatbakje.
rdgenbak , citerne, f.
Waterbeek, yr. vliet, ruisseau, m.
Waterbekken, o. bassin 4 eau, tn.
Waterbel of blaas, vr. vessie aqueuse, bulle
d'eau, ampoule, bouteille. — op de huid,
cloche, aerole; zie Waterblaas.
Waterbefchrijving, vr. hydrographie. Dezelve
betreffende, hydrographique; waarvan: zeekaart, carte hydrographique.
Waterberchrijver,, m. hydrographe.
Waterbeweegkunde , yr. hydrodynamique.
f.
Waterbitrer, 0. (in de kruidk.)
-Waterblaas, vr. (in het dierlijk ligchaam ,)
vessie; zie Blaas. (bij wondh.) hydatide.
De trekpleisters, het branden, veroorzaken
waterblazeii, les vesicatoires, les brdlures
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consent des hydatides ; zie ook Blaar, Waterbel.
Waterblaasbreuk, yr. hydatidocele.
Waterblad, o. hydrophylle, f.
Waterblazer, m. (zeevisch , die water nitfpuit ,)
souffleur.
Waterbloem , vr. fleur aquatique.
Waterbobbel; zie Waterbel.
Waterboog ; zie Regenboog.
Waterborden, o. meerv. (fcheepsw.) watergangen , gouttières , gattes, f. pl.
Waterbouw, m. batiment hydraulique.
Waterbouwkunde, vr. kunst om aan of in bet
water te bouwen, en allerlei werken daarin
aan te leggen, architecture hydraulique,
hydrotechntque.
Waterbouwkundig, b. n. hydraulique, hydrotechnique.
Waterbouwkundige, m. architecte hydraulique.
Waterbrems, yr. zie Watervlieg of Mug.
Waterbreuk, yr. berme aqueuse. — bij de
vrouwen, exocyste, m. —, (in de heelk.)
gourde.
Balzak—, hydrocele. Dubbele
Wind—, hydropneumatique. Wind— des
balzaks , hydrophysocele. Waterbreukachtig
gezwel, tumour hydrocelique. Balzaks— met
eene zakking van het ingewand , hydrointerocele.
Waterbron , yr. source d'eau; zie Bron, Wel.
Waterbuik; zie Waterzak.
Waterbuis, yr. conduit ou tuyau d'eau, tn.
Waterdam, m. dijk, digue, f.
keerdam
in her water, bdtardeau, tn.
Waterdamp , m. vapour d'eau , f.
Waterdarmbreuk, yr. (in de heelk.) hydroenterecele.
Waterdier,, o. animal aquatique, in.
Waterdigr , b. n. impermeable (4 l'eau); tie
Ondoordringbaar.
Waterdraagiter,, yr. porteuse d'eau.
Waterdrager, m. porteur d'eau ; (verouderd)
hydrophore.
Waterdragt, vr. van een fchip, tirant de Peace
(d'un navire),
Waterdrinker, m. buveur d'eau, hydropote.
Waterdrinkfler, yr. buveuse d'eau.
Waterdrop , o. egout , ecoulement d'eau„ m.
Waterdroppel, goutte d'eau , —en die
aan de bladeren der boomen hangen, (bij de
jagers,) aigail, m.
Watereend, vr. die zich van visch voedt , harle.
Wateremtner,
seau 4 Peau. Schep—, gobidon.
det ; (op fchepen,) Blikken
Water en melk , vr. (in de geneesk.) hydrogale.
Wateren , b. w. (ik waterde , heb gewaterd, )
met water befproeijen, begieten, arroser;
(op fchepen) De dekken , of met water
beg/ieten, mouiller les pouts. Het fchip —,
abreuver le vaisseau. Paarden naar het wed
brengen, laten drinken, qbreuver des chevaux, les wetter d l'abreuvoir. Met water
vermengen, miler, cooper avec de Peau.
Die wijn is gewaterd, ce yin est coupe , meld
avec de !'eau. zijn water lozen , ldcher
de l'eau, pisser; faire de l'eau, uriner. Hij
heeft blued gewaterd, it a passe du sang.
De zieke heeft moeite om te wateren, le
malade a peine a uriner. verfchtllende
floffen van hare gewone golving voorzien
moirer, onder, tabiser. Gewaterde flof,
itoffe moirde. Gewaterd lint , ruban tabia.
Gewaterd taf, du taffetas onde. Eene gewaterde, gevlamde flof, une etoffe d ondes.
Met heete Bzers figuren indrukkeu, gauffrer.
Een gewaterd hommetje, un jabot gauffre,
o. w. met waterachtig vocht bedekt
see yew: tont
worden , als: Zijne oogen

hu-
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hatnides. De mond watert tnij daarvan, cela
me fait venir de Petra 4 la bouche.
Watereppe , yr. (in de plantk.) ache d'eau,
berle.
Waterachtige etter,, tn. yleeijing uit de ooren ,
(in de geneesk.) sotorrhie ou otorrhagie,
flijm yloeuing nit de ooren , sanie , f.
Waterflesch, yr. bouteille a Peau. Ter verwarming van een bed, chauffe-lit, tn.
Witergal, vr. bile aqueuse ou claire.
Watergang, m. (fcheepsw.) bijzonderlijk de
meeste fchegang langs de zijboorden
pen , goutiere , 7. ; zie ook Waterloop.
Watergat , 0. lnchtgat in eenen mum:, barbacane, f. holte under de wortels der boomen , (bij visschers )sOurrive , f. —, gat vol
water, trou rempli d'eau; fig. Waterige
plaats, modderpoel, fondriere, f. endroit
marecageux, tn. Cloaque, tn.
NVatergeest, m. (in de godenl.) ondin, m.
ondine, f. geest van water, (in de nat.
k.) magnate, f
atergeregt, o. tribunal qui connait les eaux
courantes, les rivares, tuisseaux , etc.
ItAratergetij , 0. flux et reflux de la trier, m.
mans e, r.
Watergezwel, 0. (in de geneesk.) oedême ,
hydrosarque ou anasarque, Een watergezwelachtige toefland, oetlimatie. Een
waterachtig getwel, tine tbmeur oedimatense. — van de long, hydropneumonie. —
aan het zakje (1er teelballen , hydrochle. —
in den balzak, oscheophyme, oschdoceie f.
Watergieter, m. arrosoir.
atergieting, yr. arrosement,
Waterglas,
o. y ore a eau, m.
pisglas,
urinal, tn.
Watergod, m. dieu des eaux, dint tnarin.
(In -de fabell.) Neptune, Triton.
Watergodin, Water:1=f, yr. ddesse des eaux.
Nalade, Nireide.
Watergolf, yr. baar,flot , vague; (fcheepsw.)
male.
Watergoot, vr. riool, rigout, conduit, tn.;
zie Goot , Riool. (bij papierm.) goot,
waardoor het water :lit de kuip loopt, daIon , m.
Watergracht, vr. fosse rempli d'eau, —, Co-ort
van greppel, tranchee , naville.
Watergras, o. herbe aquatique, f.
Watergroef, Greppel, yr. tranchie d'eatt.
Waterhagedis, yr. lizard d'eau , tn.
Waterhanevoet, m. zeker kruid, douve, f.
Waterheid ; zie Zeeheld.
Waterhoen, o. poule d'eatt, foulque, gatlinulej.
Waterhond, m. barber.
Waterhoofd , o. hydrociphale ,
Waterhoos, yr. een bekend-luchtverichijnfel,
trombe, f. siphon, tn. —, in de Levant,
&baton, tn. In de Middellandsche zee tusfchen de keerkringen, noemt men haar: dragon d'eau, M., en de matrozen noemen ze
puchot, tn.
Waterhorologie, O. hydroscope, clepsydre, f.
Waterig; zie Waterachtig.
Watering, yr. befproeijing, action d'arroser,
f: arrosage, tn.
Waterkaars, yr. (bij vutit.w.) ook waterbal,
chandelle d'eau.
Wate, kanker,, tn. ziekte of gebrek in den mond,
tu( in de geneesk.) chancre aqueux,
mour eiancreuse, f., ulcere
ns.
Waterkant, in. de kant van den weg of veal
aan het water, bard, rivdge, quai. Steile
—, beige, f.
Waterkas , yr. (bij de papierm.) om de Itapels
to bevochtigen, bachasson, tn.
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"Vtratetkastinje , yr. macle, tn.
Waterkegel, m. zwermer,, die van' tijd tot
tijd in bet water dompelt, en er weder
gfperoinngt , zonder nit to gaan , (vuurwerk)plonW aterkers , yr. (in de kruidk.)tresson treat!, tn.
cresson ties pris , nt. cardamine , f.
NVaterketel, m. chaudron, coquemar. Groote
brouwketel, chaudiére a reau, f.
Waterkervel, yr. cerfeuil (Pearl, tn. Dolle
- waterfchierling, crgui aquatique ou d'eau,
cicutaire.
Waterkever, m. zwemkever, m. hydrophile.
Waterkleur, yr. —kleurig, couseur d'eau.
Waterklaver, yr. mandanthe, f. ttefle d'eau
eu aquatique,
Waterknoop, m. (fcheepsw.) cul-de-port.
Waterkoelrat, 0. hydrocerame, tn.
Waterkotk , m. modderpoel, fondriere , f.
bourbier, mare.
vijver,
Waterkotn, yr. bassin a eau, tn.
vivier, m. —, wed, abreuvoir, m. Waterkoning, m. roi de Peau.
Waterkoed, b. n. froid et huntide.
Waterkruid, 0. plante aquatique, f.
Waterkruik , y r. creche a l'eau. Groote
jarre, (bij de ouden) hydrie.
Waterkuip , yr. cuve a l'eau, tine, f. baguet
a Peau, ma
Waterkunde, vr. hydrographie, hydrologic.
Waterkundig, b. n. hydrographique.
Waterkundige, tn. — befchrijver, hydrographe.
Waterkwakkel , tn. acolin.
Waterlaarzen, yr. meerv. die watereligt zijn ,
des bottes impermeable,.
Waterland, 0. land dat vol water is , pays
marecageux , rn. contrie de la Nord Hollande , f.
Waterlander, m. inwoner van Waterland, lsa
bitunt de la vontrie de Nord-Hollande; fig.
fain. tram:, lartne, f:
Waterleer, yr. hydrologic.
Waterleenw, m. lion d'eau.
Waterlegget,
(fcheepsw.) boute a eau, f.
Waterleiding, yr. —loop, aquedu'e , conduit
d'eau, — of goot , (in de waterl.) waardobr het water op een watermolenrad loopt ,
reillere , f:
Waterleidingskunst Waterleikunde, yr. by.
draulique.
Waterleidingsregt, o. droit d'igout , abinivis, tn.
Waterlelie, yr. lie blanc d'eau , ninuphar
blanc, m.
Waterlijn , yr. (fcheepsw.) ligne d'eau ou de
flottarson, tn.
Waterlinzen, y r. meerV. !entitles d'eau on de
marais.
Waterlisch, yr. iris aquatique, m.
Waterlook , o. (in de kruidk.) germandrie
aquatique ou d'eau , f. sCordion, ou scordium, In.
Waterloop, m. watergang, court de l'eau.
— tusfchen ten meer en de zee, of waardoor meren en moerasfen met rivieren of de
zee gemeenfchap hebben, estier. —, (in de
zoutkeet) coule.
waterzijp, in fonteinen en watervallen , gargouille f.
Waterloos, b. n. van wafer ontbloot, sanseau.
Waterloot, ‘r. eene onnutte loot van eenen
boom, branche gourrnande. onvruchtbare talc, punt van eenen dooden tak, faux
bois, argot, tn.
Waterlozen; zie Wateren in deze beteekenis5
Pisfen.
Waterlozen, o. action de licher Peau,
(I q q q
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Waterlozend, b. n. pisafclrijvend , diuretique.
Asperfie is een — middel, Pasperge est un
oemede daretique.
'Waterlozing, yr. vole d'eau, f. icoulement,
en. —, (in eene mijn) egougeoir, m. — in
eenen muur, chante-pleure. Moeijelijke
koude pis, (in de sereesk.) ischurie,
dysurie, retention d'urine.
Waterluis, yr. pou d'au , m. punaise d'eau f.
perroquet d'eau , tn.
Watermagt, yr. forces maritime's , f: pl.
Watermalrauw; zie Waterandoren.
Waterman on. (in de ilerrek.) in den dierenriem, verseau.
Watermeetkunde, vr. hydrometrie, hydrostatique. Volgens de regels der —, btjw. hydrostatiquernent.
Watermeloen, m. melon d'eau, m.pasteque, f.
Watermerk in papier, o. filagramme, tn.
SXatermeter, ra. hydrometre, hygroscope.
Watermolen, m. die door water gedreven words,
moulin a eau, Wind —, dienende om water nit te malen , epuise-volante, f:
Watermolenrad, o. roue d'un moo in a eau,
f: rodet, tn.
atermolenfchut, o. lanpoir,
Watermotten, yr. meerv. hydrachnettes.
Watermng, yr. cousin d'eau, tn•
Watcrmuis, yr. souris d'eau.
1,Vaternavelbrenk , yr. hydromphale. Valfche ,
(bij de heelm.) hydro-enteromphale.
Waternavelkruid, o. (in de kruidk.) hydroeotyle.
Waternimf, yr. !Wade, Nireide.
Waternoot of kastanje, yr. chataigne d'eau,
Wide , f. eckarbot , rn. tribule aquatique.
Waterontdekkingskunst, vr. hydroscopie.
Waterorgel, o. orgue hydraulique, m. Die
daarop eertijds fpeelden, hydraules.
Waterpaard, 0. cheval marin. Nijlpaard , hippopotame,
aterpas , o. paslood, meetfnoer, fchietlood ,
niveau; zie Paslood; ook b, n. horizontal ,
e.
bijw. horizontalement, de, au nizetten, leggen, mettre de, au,
veau.
niveau. liggen, titre de niveau. De plaats
ligc niet paslood met den tuin, la cour West
pas au niveau du jardin, ou de niveau avec
le jardin.
Waterpasfen , b. w. (ik waterpaste, heb gewaterpast,) waterpas maken, gelijk zetten ,
araser, niveler, aifieurer, (fcheepsw.) Een
fchip —, of het voor of achter lastig gaat,
plomber ten navire.
Waterpasfen, o. niveletnent, tn.
Waterpasmeter, m. niveleur.
Waterpeer, o. fappige zomerpeer
bouche.
Waterpeil, o. ichelle de math, qui marque
la hauteur de Peau, f.
Watelpeilflok, m. watermaat, jatege f:
Waterpeper , yr. hydropiper, posvre d'eau,
curage persicaire,
Waterpilaar,
gerbe d'eau, f:
Waterpijp, yr. tuyau d'eau, m.
Waterpitnpernel , vr. pimprenelle des marais.
Waterplaats, yr. voor paarden, wed, abreuvoir,
(fcheepsw.) — om yersch water
in te nemen, aiguade.
Waterplant, yr. plante aquatique, aquatile
ou lacustrale. Waterplanten in de rivieren,
fluviales, plantes fiuviatiles, (in de kruidk.)
niacles marines.
Waterpias of poel, m. fiaque, mare d'eau,
f: gachis, tn.
Waterpokken, yr. meerv. petite virole
Mate varicelle.
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Waterpomp, vr. pompe. — met drukwerk,
pony volante;'zie Pomp.
,Waterpoort , yr. porte qui donne sur Peat:.
Water- of kamerpot, yr. pot de cleambre on do
nuit, m.
Waterproef, yr. epreuve de Peau. — of vuurproef, (in de oudheid) proef van onfchuld,
ordalie.
huidWaterpuist , yr. pusticule aqueuse.
puistje , (in de geneesk.) phlyctene.
m. zie Put.
Waterput, yr.
Waterraaf, o. corbeau aquatique, acalot, tn.
zeeraaf, cormoran, nu.
Waterraket, vr. (bij vuurw.)fisie qui brille
sous Pearl.
Waterrat of rot, yr. rat d'eau, tn.
Waterrijk , b. n. abondant, e, en eau.
Waterroos, yr. nenuphar, m.
Waterruit, Yr. foort van ranonkel, ( eene
plant) thaliotron, pigamon , tn.
Waterfcheerling, m. cigui d'eau ,f.
Waterfcheut ; zie Waterloot.
Waterfchip, 0. bateau dans lequel on transporte Peau douce.
VV aterfchoot, vr. (fcheepsw.) ecoute de baste
bonnette.
Waterfchout, m. officier du port. —, firand.
voogd, basileur.
Waterfchouw,, yr. inspection des rivieres, etc.
Waterfchuit , yr. zie Waterfchip , (fcheepsw.)
citerne flottante.
Waterfchuw, b. n. hydrophobe, hydrophobiqueWaterfchuwer , m. (in de geneesk.) hydrophobe, qui a l'hydrophobie.
Waterfchuwing, zie Watervrees.
Waterflang, yr. couleuvrc d'eau, f. serpent
aquatique, m. (fcheepsw.) manche de cuir
weer beet doodelijk is, (see,
eau, m.
pent fabuleux) hydre.
Waterfnip of fnep, yr. becassine. jongd —,
becasseau tn.
' m. danger d'inendation.
Watersnood,
Waterfpin , yr. araignee d'eau ou aquatique,
hydrachne, corise, (in de nat, gefch.) tspule.
Waterfprong, on. jet d'eau. Kleine —, surgeon d'eau.
Waterfpuit , yr. seringue; zie ook Brandfpuit.
Waterftaat , m. inspection, administration, f.
departement des eaux, des digues, des icluses, etc, tn.
Waterflag , yr. (fcheepsw.) sous-barbe.
Waterfiof, yr. hydrogene.
Waterfiraal, jet d'eau, tn. lance d'eau, f.
Waterfireep, vr, ondes (lignes sur la robe
d'une coquille).
Waterfiroom, m. torrent on courant de Pease.
Watertanden, o. w. (ik watertandde, heb ge..
watertand,) lust of begeerte tot lets hebben , avoir grande cnvit de q. ch.; zie Wateren.
Watertandig, b. n. begeerig, verlangend, op
het einde ddsireux, se. Ook ik ben' —,
het water komt mij in den mond, Peau one_
vient el la bouche.
Watertelg; zie Waterloot.
Waterteugeling, vr. finis, dijk, ecluse, digue.
Watertogt , m. — ter zee , expedition de met,
reis te water, voyage par eau.
Waterton, vr. tonneau a eau, no. (op eta
fchip)' charnier,,
hydromancie.
Watertoo yerij ,
Waterror, yr. searabee aquatique, en.
m.
ctlui
qui pent marcher debout
Watertreder,
dans- Pease.
Wateruurglas, o, clepsydra, f:
.Waterval , m. cascade , cataracts , chute d'eau
Ca-
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Itortregen, avataison, f.
cotadoupe, f.
breede —,
Kleine —, cascatelle , f.
(fcheepsw.)
saut.
nappe d'eau , f.;
Watervaren, y r. bloeijend varenkruid, fougere
fleurie, osmonde.
Watervat , o. tonne, cuve a eau, f. baguet
4 eau, tn. boite, P. zie Vat; meerv. de
watervaten in het ligchaam , (in de ontleedk.)
les vaisseaux lympathlques. Watervaten in
ballast zetten, (fcheepsw.) enterrer
Watervatbreuk, y r. (bij wondh.) hydrosircocele.
Waterveld, o. (bij dichters) eaux, f. pl.
Waterverw, y r. detrempe, gouache. Met —
fchilderen , peindre en ditrempe.
Watervlak, y r. niche d'eau.
Watervlieg, y r. mouche aquatique.
Watervlies, o. (in de ontleedk.) membrane,
hyaloide,
Waterliesbreuk, y r. hydrosarcoehle, hydrosarque.
Watervloed, m. overftrooming, inondation,
f. debordement, deluge, torrent, m. —, (op
fchepen) door den regen veroorzaakt, souberme, f.
Watervloo, y r. puce aquatique, de vier, f
—, (in de nat. gefch.) talitre, m.
Watervocht , o. des ligchaams, lymphe ,
oiseau aquatique.
Watervogel,
sauvagine, f.
Watervoorfpel of voorzegkuncie, y r. hydrotnancie , hydroscopie, hydatoscopie, hydromantique.
fchuw, hydrephobie.
Watervrees, y r.
Watervuurwerk , o. dat in het water brandt,
Grieksch vuur, watervuurballen, feu pigoofs, tn.
Waterwaag, y r. hydrometre , pese-liqueur, ;
zie Water- en Vochtmerer.
Waterweegbree , y r. plantain aquatique on
d'eau, m.
Waterweegkunde, y r. hydrostatique, hydrodinatnique.
Waterweegiuis , y r. (in de nat. g.) hydrocoree.
Waterwel, y r. source d'eau.
Waterwerk, o. machine hydraulique, f De
waterwerken, lee fontaines.
Waterwerkkunde , y r. zie Waterbouwkunde.
Waterwilg, m. saule aquatiqiie.
Waterworm, m. (in de nat. gefch.) kleine
worm, bedekt met eene foort van haar, dat
hem op het water houdt, en'doet bewegen,
trichode.
sac el Ban.
Waterzak,
Waterzell, 0. voile d'eau, f.
Waterzijp; zie Waterloop.
Waterzoo, y r. poisson qu'on mange sans sauce, avec du pain, etc.
Waterzacht, y r. (in de geneesk.) hydropisie.
Hij is aan eene — geflorven , it est wort
d'une hydropisie. Borst-, hydrothorax, tn..
— in den onderbuik, ascite. Hoofd—, bydrocephale. Oog—, hydrophthalmie. Oor—,
hydrotite. — van het darmvlies, hartwater.
hydrocardie. —van het hartvlies , hydropericarde. Ruggegraad hydrorachis on bydrorachitis. Mtddelvlies—, hydromediastine.
hydrocyste.
Opgeflotene
Waterzuchtig, b. n. hydropique.
Waterzwavel, y r. hydrosulfure, tn.
Waterzwaluw, y r. hirondelle, f., martinet,
de rivage, m.
Waterzwtin, o. (in Zuld-Amerika.) tapir,
Watte, y r. watje, ouate. Lene watten deken,
une cauverture d'ouate. Zijden — , bourre de
sole. Wollen
bourre lanice. Met watten
voeren, miter.
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Web , 0. weeffel, webbe, piece de toile. f,
quelques mines, soft de 52, 72, etc. Spinne— , toile d'araignee, f.
Webicheren, 0. w. (ik webfcheerde, heb gewebfcheerd ,) enkel in de onbepaalde wijs
gebr. , ourdir ; (fcheepsw.) clouer les lisses.
Wed, o. waadbare plaats in een water, gue ,
on. —, bijzonderlijk, een paarden—, drenkplaats, abreuvoir, m. Een paard in het —
brengen, aigayer on cheval.
Wed, y r. weddenfehap , wedding, gageure,
f., m. Men heeft eene groote wedding gedaan, on a fait an gros pari. Deze
weddenfchap is zeer gewaagd, ce pari est
bien hasardeux. Hij heeft de — verloren,
it a perdu la gageure.
Wedde, y r. zie Jaarwedde.
(zecw.) sodde, page.
Wedden, o. (ik weddede , heb gewed,)
gager, parier. Wat wilt gij —? ik zal het
doen , que voulez-vous gager? je le feral.
Ik wed twee tegen een, je gage le double
contre le simple. Ik wed om twintig gulden,
dat het niet zoo is, je pane vingt florins
cela n'est pas.
Weddeni'chap, y r. zie Wed in de tweede beleekenis.
Wedder, m. parieur, gageur. Er zijn —s van
beide zirclen , van weerskanten , sl y a des
parieurs de part et d'autre.
Weder, Wear, o. luchtsgefteldheid, temps,
tn., temperature, f. Wat is het voor —?
qua temps fait-il? Ilet is onfluimig , of
bulderig it fait un temps orageux. Mistig of dijzig weer, temps convert de brouillard ; (op Ichepen ,) embrume. Het — verandert , le temps change. Ilet — wordt
mooi, le temps se met au beau. Zwaar
Norm , gros temps. Het — klaart op ,
(fcheepsw.) le temps affine. Wij zijn bij
flecht afgereisd ,nous sommes parts par
un mauvais temps. Bij dit — ga ik niet nit,
je ne sors pas par ce temps 1-4.
Wederaankleeden , b. w. (ik kleedde mij weder
aan, heb mij weder aangekleed ,) rhabiller.
Hij was reeds ontkleed, maar hij- kleedde
zich weder aan
itait déjà
tnais it se rhabilla. AAtilki. Men zie verder
den onvolm. verl. tijd, en het deelw. in de
niet met Weder zamengefi. werkwoorden;
eus p ier de volgenden alleen in de onbep.
wijze.
Wederaanmoedigen, b. w. rencourager. Zijr.e
tegen*oordigheid moedigde de troepen weder aan, sa presence rencouragea les troupes.
Wederaanfpannen , b. w. reatteler. Men had
afgefpannen, en men fpande de paarden weder aan, on avait detele et on reattela
chevaux.
Wederaantrekken, b. w. zijne laarzen , se ITbatter. Koufen en fchoenen realausser.
Wederaanvullen met aarde of afbraak, b. lc,
remblayer.
Wederaderlaten, b. w. ressaigner.
Wederafbreken, b. w. Ilechten, redetnolir.
Men heefc de vestingwerken van daze ftad
weder afgebroken, geflecht, vu a `iedetnoli
les fortifications de cette ville.
Wederafkomen , b. w. redescendre. 1k was
reeds naar boven gegaan , maar ilf kwam
weder af, om mij daarvan to verzekeren,
Petals déjà monte , mais je redescendis pour
m'en assurer.
Wederaffchrijven, b. w. overfchriiven, reedpier. De brief was zoo flecht gefchreven ,
dat bij hem weder moest affchrijven, ove'rQqqq2
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fchri3ven , la lettre itait si mal &rite, qu'il Wederdoop, m. zie Herdoop.
fallut to ecopier.
Wederdoorbladeren, b. w. refeuilleter.
Wederafflaan , b. w. reader. 1k wa het
Wederdruk, m. herdruk , rdimpression, f:
voor clenzelfden prijs je veux vous le
(bij boekdr.) retiration.
redder au tame Prix. —, (in de prakt.) Wedereifchen , b. w. zie Hereifchen, Terugeifchen.
ret:ocider. 1k heb hem de Ichuld, die hij
mij had o yergedragen , weclera fgefiaan , je lu: Wedergade, Wedergi, m. en yr. pareil, le,
at t etrocede-la Bette qu'il m'avait transportie.
semblable. Het is een jongen, die zijn —,
Wederafvaardigen , b. w. redipecher. De eerfie
zijns gelijke , niet beet, c'est en garcon,
keerier werd aangehouden , en men heeft
qui n'a pas son pareil. 1k heb nooit zijne
weder eenen tweeden afgevaardigd , le premier
zijn gelijke gezien, je n'ai jamais vu son
courier, fut artelte, et on redepecha un second.
semblable. Als uitroeping: Wat — is dat!
Wederafvallig , b. n. relaps , e.; ook zelfil.
que diantre!
Wederantwoord, o. replique, refutation, f. Wedergave, Wedergaaf, yr. zie Ternggave.
tweede antwoord d'es gedaagden in een Wedergeboorte , y r. regeneration. (In de
pleidooi, (bij het geregcsh.) duplique,
godgel. ) Daar is geene zaligheid zonder de
Wederantwoorden, b. w. repliquer.
— in Jezus Christus, it n'y a point de saint
Wederboren; zie flerboren.
sans la regeneration en Jesus-Christ.
Weder te bed leggen , b. w. recoucher. Men Wedergeboren , (in de godgel.) zie Herboren.
had hem een oogenblik opgeholpen ; maar
—, op nieuw ontfinan, (°) regenerer.
men heeft hem weder moeten te bed leggen,
tick van een been was weggenomen , en de
on Pavait lere un moment, mais it a fallu
natuur heeft het —, welter doer groeijen,
weder herfielcl, en morceau de l'os avalt did
le recoucher. Hij is weder te bed gegaan ,
it s'est recouche.
enleve , et la nature l'a tiger/ere.
Wederbegeeren , Wedereifchen; zie Terug- Wedergebragt, verl. dw. van Wederbrengen.
begeeren , Terugeifchen . Terugvragen.
Wedergebruiken , b. w. op nieuw gebruiken ,
remployer. flij is afgedankt geweest, men
Wederbeginnen, b. w. recommences-. De oorlog is weder begonnen, la goes re a recomheeft hem wedergebruikt, wetter in dienst
mence.
genoeien, it a id reforms, mais on Pa
remployi.
Wederbeloonen , b. w. recompenser.
Wederbeloy en, b. w. repromettre. Hij beeft Weclergekocht, verl. clw. van Wederkoopen.
het mij beloofd en weder beloofd, maar bij VVedergekregen, — _
Wederkrijgen.
— Wedernemen.
,heeft net nice gedaan, it me Pa prom!: et Wedergenomen, —
repromis, awls it ne l'a pas fait.
Wedergeven, b. w. zie Teruggeven.
Wedergewennen, b. w. rehabituer. Men moet
Wederbekomen, b. w. zie Herkrijgen.
hem weer aan het werk gewennen , it faut
Weclerbemagtigen , b. w. heroveren , econquele tehabituer au travail. Hij heat zich
rir. De vijand heefc de !lad weder bemagwederaange wend om te liegen
tigd , die men hem had afgenomen, l'ennemi
s'est rehabitue a mentir.
a reconquis la ville, qu'on lui avast- prise.
Wederbepleiten, b. w. replaider. De zaak Wedergroet , m. salut reciproque; (zeew.)
contre-sakt.
werd voor doze regtbank wederbepleit, la
Wedergroeten b. w. ressaluer. lk heb hem
cause fee replaidee 4 ce tribunal.
gegroet en wedergegroet, zonder Bat hij het
Wederbeproeven , b. w. nog eens wagen,
gewaar werd, je i'ai sake et ressalue, sans
retenter.
qu'il s'en aperput.
Wederbefchuldigen, b. w. recriminer ; zie TeWedergunst, yr. wederkeerige gunst, favour
genbefchuldigen.
reciproque; affection mutuelle.
Wederbefchuldigend, b. n. recriminatoire.
Wederhebben, b, w. ravoir, recouvrer. Ile
Wederbefchuldiging, yr. recrimination.
konde mijne oude woning niet , wederkrijWederbeflaan , b. w. referrer. Het paard heeft
gen , je ne pouvais ravoir mon ancien logement.
een hoefijzer verloren, men moet het —,
is cheval a perdu un fer, it faut le referrer. Wederhelft, yr. echtgeuoot , dpoux, femme
(chore) mottle.
Wederbefinetten, b. w. réinfecter.
Wederhoorig , yr. zie Warbarftig.
Wederbe,aalbaar, b. n. remboursable.
Wederhooriug der getuigen, yr. (bij regtsg.)
Wederbetaling, vr. remboursement, m.
recolement des dim/ins, ns.
Wederbevolken , b. w. repeupler. De pest
heeft dit land ontvolkt, men heeft daarhenen Wederhouden, b. w. retenir, etnpécher, arriter. 1k kan mij van lagchen met —, outmenfchen gezonden , om hetzelve weder,houden , je ne saurais m'enipecher de sire.
op nieuw, te bevolken, la pests a depeuple
ce pays ., on y a envoys du monde, des gens, Wederhouding, y r. empéchement, arretement,
m. , retenu.
pour le repeupler.
Wederbezaaijen, b. w. remblaver. Men kan Wederik, m. (in de kruidk.) weegbre , chasiebosse, perce-bosse, f:
eeu land twee jaren na elkander —, on pent
Wederinhalen , b. w. recuperer, recouvrer.
remblaver une terra deux ans de suite.
Zijne fchade vergoeden, se ricuperer,
Weder-in-bezit-fiellen van eenig ambt dat men
reparer ses penes.
verloren heeft, o. reintegration.
Weclerinkooping, yr. rachat , tn. lets onder
Wederbijten, b. w. remordre.
voorwaarde van — verkoopen, v'endre q. ch.
Wederbquwen, b. w. zie Herbouwen.
el (avec) la faculte de rachat.
Wederbrengen , b. w. zie Terugbrengen , HerWederinpakken , b. w. rempaqueter. Hij bebrengen.
gint zijne koopwaren weder in te pakken,
Weder, nieuw dagvaarden , h. w. reajourner.
it commence el rempaqueter ses marchandi3es.
Wederdienen, b. w. servir reciproquement.
Wederdienst, yr. service reciproque; fig. re- Wederinflaan , b. w. vastkloppen, eenen cpijker
die los zit, recogner un clot: qui branle.
tour, m. De vriendfchap vereischt
Wederinftorting, yr. rechute. Bij doze ziekte
mitie demande du retour.
is eene — te vreezen, la rechute est a crainWederdood, (in de kruidk.) haarmos, bronerre dans cette maladie.
varen , vrouwenhaar, roode fleenbreke , vafilicule,
f.
m.,
Wederinwijden,
b. w. herzegenen, rebenir,
reekruid , polytric oupolitric

WE
mourner. Eene gefchondene kerk (bij
de R. K.) reconcilier une eglise profanie.
Wederinzetting vau een been, vr. (bij wondh.)
reduction d'un os.
Weder- of Weerkaatren ; zie Terugkaatfen.
Weder- of Weerkaatfing; zie Terugkaatfing.
Wederkant, m. zie Wecierzijde Tegenzijde.
Wederkeeren, o. retourner; zie Terugkeeren.
Wederkeerig, b. n. van weerskanten plaatsgrijpende of kornende, enz., onderling,
mutuel , le, reciproque. Zij beminnen elkander met eene
genegenheid, ils s'aiment
d'une affection mutuelle. Een wederkeerend, werkwoord, (in de fpraakk.) tin
verbe reciproque, reflechi on pronominal;
zie ook Wederzidsch, bijw. mutuellement,
riciproquement. Zij haten elkander --, over
en weer, ils se haissent mutuellement. Elkander — blijken van vriendfchap geven
se donner reciproquement des marques d'amitil.
Wederkeerigheid, yr. riciprocite.
Wederkeering, yr. retour, tn. Ik wensch u
eene gelukkige
terugkomst, je vous souhaite un heureux retour. terugvalling ,
(zie dit woord) in het leenftelfel, reversion; (bij regtsgel.) van een .goed, reversibilite. — der wateren, als zij geflopt zijn,
regonflement, m. — van het water in de
zoutmijnen, aviraison. — tot een beter,
godsdienflig leven berouw en boete , restpiscence.
Wederkeerlijk , b. n. terugvallend, (hij regtsg.)
reversible. Een goed, dal na den dood van
den man op de vrouw — is , terugvalt, overgaat , en bien reversible 4 la femme apt-es
la more du marl.
Wederkeerlijkheid, yr. reversibilite.
Wederkomen ; zie ferugkomen.
Wederkomende, b. n, dat op gezette tijden
wederkomt, geregeld in zijnen loop, periodique.
als: Een werk dat wederkomt,
op .gezette tijden verfchijnt, un ouvrage
ertodique.
ederkomst ; zie Terugkomst.
Wederkoopen, b. w. racheter.
Wederkrijgbaar, b. n. recouvra6le.
Wederkrijgen ., b. w. zie Terugkrijgen.
inhalen, ref oindre.
Wederleeren, b. w. retudier. Hij heeft zijne
rol vergeten . hij moet haar ii a oublid
son rile, it faut qu'il le retudie.
Wederleggen, b. w. refuter. Hij heeft zijne
meening goed wederlegd, it a bien refute
son opinion.
Wederlegging, yr. refutation. De — van een
bewijs, la refutation d'un argument.
Wederliefde,vr. wederrnin, amour reciproque.
Wederloonen, b. w. recompenser, remunirer.
Wedermedebrengen, b. w. remmener.
Weder-meester-maken (zich), b. w. se res,saisir.
Wederminnen, b. w. rendre amour pour amour,
aimer celui qui nous aime.
Wedernatmaken , b. w. bevocbtigen, remottiller.
Wedernemen; zie Terugnemen.
Wederom, bijw. bij herhaling, op , nieuw, de
nouveau, derechef, encore tinefois,- terug,
de retour.
Wederomfluicing der baren of der branding
van de zee tegen eene klip , yr. restac, m.
Wederondervragen , b. w. reinterroger.
Wederontmoeten, b. w. rencontter une seconde
fois , de nouveau.
Wederopbouwen, b. w. reconstraire,rebdtir,
reedifier.
Wederopgraven, b. w. refouir.
Wederophelderen, b. w. se rassiriner. Toen
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hij deze tijding vernam, helderde zip) gezigt
weder op , en apprenant cette nouvelle, son
visage se rassirdna.
Wederophijfchen, b. w. reguindre.
Wederopleggen, b. w. reimposer.
Wederopmaken , b. w. eenen hoed, rebouisser,,
retaper un chapeau.
Wederoprigien of opregten, b. w. relever,
retablir, restaurer.
Wederoprigter, tn. restaurateur.
Wederoprigting, yr. t itablissement m. , t estauration.
Wederopftanding, yr. resurrection.
Wederoverhaling; yr. het haalde overhaling,
(in de fcheik.) cohobation.
Wederpaar,vr. epoux,m., epouse,f.(couple).
Wederpartij , yr. tegenitrever, adversais e,
antagoniste, m., partie adverse.
Wederregtelijk , b. n. contraire a la justice,
injuste, contre les lois, illegal, e.
bijw.
injustement; d'une maniere illegale.
Wederregtelijkheid, y r. illegalite.
Wederriep, onv. verl. t. van Wederroepen.
"Wederroepelijk, b. re zie Herroepelijk , enz.
Wederfchaduwing, yr. refraction horizontale.
Wecterflaan, b. w. rebattre, refrapper.
Wederfpanneling, m. rebelle, main, sufet
rebelle , rep actait e.
Wederfpannig , b. n. tefenftribbelend, koppig ,
rebelle , mutin , ne , recalcitrant, e, opinidtre,
retif, y e, refractaire, insubordonne, e. (*)
Hij was — tegen de bevelen van zijnen
heer, tl eta's' refractaire aux ordres de son
maitre; fig.
zijn, re amber.
Wederfpannigheid, yr. rebellion, mutinerie,
opinid trete , resistance, insubordination(*).
Wederfpanniglijk, bijw. opinidtrement.
Wederfpoed ; zie Tegenfpoed.
Wederfpraak ; zie Tegenfpraak.
Wederfpreken ; zie Tegenfpreken. Het wederfpreekt zich zelf, cela renferme tine contradiction.
Wederftaan, o. W. resister, s'opposer, tenir
contre tete, obsister,, faire resistance; zie
ook Tegenflreven.
Wederftand, m. resistance, opposition.
Wedet ftoot ,
cone re-coup , rebondissement ;
(in de fchermk.) riposte, ft,
Wederftreven, b. w. resist/r, s'opposer el,
contrarier, contre-carrer, ricalettrer; fig.
contre-pointer; zie Tegenitreven, enz.
Wederftuit of Weerfluit , yr. wederomftuit,
contre coup, m. ; ( in de natuurk.) repercussion.
Wedertij , o. weerflroom, retour de mane,
reflux, m.
Wedertoe- of vastfpijkeren, reclouer.
Wedervaren, o. w. arriver, survenir.
Wedervaren , o. rencontre, aventure, f.
Wedervastmaken, b. w. rasseoir. Eeeen balk,
eenen fteen , die waggelt
rasseoir une
poutre, tine pierce, qui vacille.
Wedervergelden, b. w. recompenser, rendre la
pareille.
Wedervergelding, yr. remuneration, pareille,
f, talion, m. De wet der — wil, dat de
moordenaar met den dood geflrafc worde,
loi du talion veut que
meurtrier soil puni
de mart; zie Weerwraak, represaille, f.
Wederverhuting, vr. verpachting, relocation.
Wederverkiesbaar, b. n. reeligible (*).
Wederverkoopen , b. w. revendre.
Wederverfchijning, yr. reparition.
Wederverfterken , b.-w. reconforter. Dit glas
wijn heeft hem weder een weinig verfterke,
ce verre de via l'a ion peu reconfOrtd.
Wederverflerking, yr. (in de geneesk.)
fortation.
WeQ qqq s
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(in de geneesk.)
Wederverwarmingsmiddel ,
thermantique.
Wederverwijden, Wedervergrooten, b. n. ri
grandir.
Wedervinclen, b. w. retrouver.
Wedervollen, b. w. eeneu hoed , refouler un
chapeau.
Wedervoortbrengbaar, b. IL reproductible.
Wederwaardig, b. n. dddaigncux, se.
Wederwaardagheid , y r. tegenfpoed, adversite,
traverse, f: , malheur, m. Ondanks alle
wederwaardigheden , die hij gehad heeft, is
hij nog dankbaar, malgre toutes les adversitds qu'll a ewes, it est encore reconnaissant.
WederWaardiglijk, bijw. dddaigneusemeut, mal' heureusement.
Wederweenen , fchreijen, repleurer.
Wederwenden , b. w. (z&ew.) revirer. Het
, le, revirement.
Wederwerpen 5 zie Terugwerpen.
Wederwinnen ; zie Herwinnen , enz.
Wederwraak ; zie Weerwraak.
afwijzen ,
Wederzeggen , b. w. redire,
weigeren , refuser.
ederzenden; zie Terugzenden.
Wederzien, b.w. revoir. Het —, le revoir,adieu.
Tot —s, adieu , jusqu'au revoir ou au revoir.
Wederzijde , yr. keerzijde , revers , rebours.
Wederzijds , bijw. reciproquement „tnutuellerespectivement , de part et a'autre.
Wederzlidsch , b. n. rdciproque , mutuel, le,
respectif, ive.
Wederzin , m. zie Tegenzin.
Wederzoeken , b. w. rechercher.
Wedijveren, o. w. rivaliser (*). Hij is diet
bier om met u te n'est pas ice pour
rivaliser avec vous.
course de chevaux, course I;
Wedloop,
l'envi, course a pied,
2 om
Wedloopen , o. w. faire une course.
het hardile loopen , courir a l'envi.
Wedlooper, m. coiffeur.
Wedloopfter, yr. coureuse.
Wedprijs, m. prix de /a course.
Wedren, in. course de chevaux. — met wagens,
(bij de ouden ,) course des chars.
Wedfler,, vr. gageuse.
Weciftrijd, m. rivalite. De ijverzucht en —
van deze beide huizen zijn groot , la jalousie
et la rivalite de ces deux maisons sont grandes.
Weduwal , m. een vogel, loriot, m. , embdrise, f.
Weduwe , yr. weduwevrouw, veuve.
Weduwegift, yr. lijftogt, douaire, m. Halve
mi-douaire.
Weduwenaar,
veuf.
Weduwenaarfchap , o. veuvage, m.
Weduwenfonds, o. fonds destine a Pentretien
des veuves.
Weduwkas, yr. caissepour l'entretien des veuves.
"Weduwlijk, b. n. de veuve.
Weduwfchap, o. viduite , f., veuvage, m.
Wee , tusfchenw. Ize! ah! helas ! ahi ! oaf!
u I tnalheur a y ou: !
Wee , o. ramp , fmart, ongelnk, malheur,
teal , douleur, calamite, Een over
iemand uitroepen, crier tnalheur sur q. q.
Het doet mij —, —zeer, cela me perce le
coeur, me fait du mal. Wean van barende
vrouwen, douleurs de Penfantement,
Weedasch, vr. potasse, vidasse, soude. Uelachtige, harde
caillotis, m.
Weedaschzout, 0. loogzout, alcali, m.
Weede, yr. eene plant, guide, vonide, f:,
pastel, m.
Weedebloem, vr. fleur de guide.
Weedom, m. douleur,, peine, souffrance , at:
fliction, tristesse , f., mad , tn:
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Weefgetonw, 0. métier battant de tisserand,
Trede aan hetzelve , march°, f.
Weefkunst, yr. art du tisserand.
Weeflijnen , yr. meerv. wevelingen, touwladder, (fcheepsw.) enflechures, f. p/.
Weeffel, o. tissu, m., texture,
Weegbiee, yr. Weegblacl, o. chasse-bosse, f.,
plantain, tn.. feuille de plantain.
Weegbreewater, o. eau de plantain, f:
Weegglas, o. ardomitre, pose—liqueur, tn.
Weeghaak, m, nutter, peson, crochet, tabuchit, m., romaine, statare, f:
Weegkunde, vr. statiqne.
Weegluis, yr. punaise.
Weegluiskruid, o. wilde lischbloem, herbs aux
punaises , flambe sauvage, f.
Weegfchaal, yr. bassin plateau. In den dierenriem , balance.
Weegfcheet, m. zie Strontje.
Weegfleeu, m. een fleen , waarmede men oulings
de plaats van gewigt vervulde, Pierre dont
on se setvit jadis pour peser, f., poidt.
Week, yr. tijd van zeven dagen, semaine.
De vorige — la semaine passé:. De aanflaande of toelcomende —, la semaine prochaine. Van — tot — uitilellen, remettre
de huitaine en huitaine. De — voor pafchen ,
la semaine sainte. Hij komt alle drie weken
bier ,
vient
de trois semaines Tune.
Het zal maandag vier weken zijn, dat ik u
niet heb gezien , i/ y aura lundi quatre semanes que je ne vous ai pas vu. Hij zal
binnen zes weken hier zijn, i/ sera ice en six
semaines. Hoe veel went gij . bij (in) de —'1
combien gagnez-vous par semaind Een monnik,
priester, euz., die de — heeft, un hebdomadier.
Week, b. n. 'ttu ou mol, le, mollet, te,
douillet , le, tendre. Een — ei, un oeuf
mollet, a la coque. — brood, pain tendre.
Eene , hetriche peer, une poite molle,
blette; (bij fchilders , ) Teeder en — vleesch,
vleesch dat levend vertoond wordt, chair
morbide. —e banden, des mains doutliettes.
— bout, du bois tenure. Een — hart hebben, avoir le coeur tendre, sensible. De
—e zijde van het brood, la baisure ou le
biseau du pain. —, flap vleesch, chair
naollasse. —e, flappe borften, mamelles flasgues ; (in de kruidk.) —e, flappe, zwakke
itengel, tige flasque. — maken, amollir,
mollifier, ramollir. Het leder met olie —en,
ramollir le cuir avec de Thuile. Iemands
hart — maken hem met aandoeningen vervullen , verteederen
, attendrir, emouvoir,
'
amollir q. q. Een
vertroeteld geftel,
line constitution delicate.
worden ,
molar, s'attendrir. Het —e van het brood,
la mie du pain. —e zijde van den bulk,
hypocottdre , m.
Week, yr. het weeken, als: In de — leggen,
mettre tremper. De erwten weeken, itaan
federt twee dagen in de —, les pois trempent
depuis deux fours. Linnen in de zetten,
essanger. Het- linuen ftaat reeds in de —,
le linge est deja essangd.
Weekachtig , b. u. mollet ,te,mollasse. Mariner
dat weeke deelen heeft, marbre terrasseux.
Weekachtigheld, yr. mollesse.
Weekbak of kuip , yr. baguet, auge pour fairs
; (bij verw.) tretnpoire,
tremper,
Weekbeen, o. kraakheen , cartilage, tn.
Weekbeenig, b. u. kraakbeenig , cartilageneux , se.
Weekblad, 0. blad, dat wekelijks uitkomt,
journal hebdomadaire, tn.
ecrivain ,aaWeekblad- , dagbladfchrijver,
tour g'unefruillehefrdowadaire,
Week-
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ging, woderfland, defense, resistance. Ziclt
meerv, moux, mollusques.
Weekdieren
te
flellen, wederfland doen, faire resisWeekelijk, b. n, week, zacht, faible,
tance. — 7 werkzame beweging, mouvement,
te ; zie Week. — bijw.
cat , e,
m. Een aarden wal, muur, enz., rempal t,
mollement, delicatement.
batardeau, m., ague, defense, f Ge vlochWeekelijkheid , y r. zwakheid, mollesse, faiten ijzerwerk, waarmede men ten water voor
Nesse , delicatesse.
de visfchen fluit, om ze in de daar tusfcben
Weekelijks, bijw. par semaine. Hoeveel begeplaatfle fuiken te doen loopen , vischweer,
tattle gij —? combien payez-vous par semaine?
gord, pare ,in.
afgetuinde plaats aan de
Weeken, b. w. (ik weekte, heb geweekt,)
zee, om visch te vangen , bordigue,
tremper, detremper. Te week leggen , inuser. —, te week zetten, laten uittrek- War, bijw. zie Weder.
fken,
als het zout uit haring, enz. , dessaler, Weer, o. eelt; zie dit woord.
macerer. Hennep
verrotten, rouir le chan- Weerbaar, b. n. te verdedigen, houbaar,
defensible, soutenable , tenable. Die vesting
vre. Het —, le rouissage , le roui du chan yre.
is niet
houbaar, cette place n'est
Weeker, tn. trempeur.
tenable. Weerbare mannen, homes en etas`
Weekgeld of loon , o. semaine.
de porter les Armes.
Weekhartig , b. n. tendre, sensible; bijw, ten
Weerbaarheid, y r. dtat de ce qui est defensible.
drement.
Weerbarflig, b. n. hoofdig , opinidti e , revdWeekhartigheid, y r. tendresse, sensibilite.
the, situ, e, entete, e; zie Weerfpannig.
Weekheid, y r. mollesse, faiblesse.
, bijw. ook weerbarfliglijk , opiniatr ement.
Weeking , y r. action tie tremper; (bij fcheik.)
Weerbariligheid, y r. opinidtrete.
maceration.
Weerdruk,
(bij boekdr.) retiration, f:,
Weekjes, bijw. mollement.
second ate m.
Weekkuip; zie Weekbak.
Weerof
Wedergalm,
'
lamentation,
terugiluitende galm,
y
r.
Weeklage of Weeklagt,
rdsonnement, retentissement , echo, m., replainte.
sonnance, f.
Weeklagen, o. w. (ik weeklaagde, heb geWeergalmen, o. w. (ik weergalmde, heb weerweeklaagd,) lamenter.
galmd,) met een teruggekaatst geluid klinWeekloon , 0. semaine, f:
ken , rdsonner, retentir. Zijne flitin weerWeekmarkt, yr. marche de chaque semaine.
galmt als een Bonder, sa voix risonne comme
Weekmaken, o. mollification, f.
en tonnerre.
Weekmakend, b. n. verzachtend, emollient,
e, abluant, e, ramollissant, e, ralactique. Weergaloos, b. n. incomparable, sans pareil,
nompareil,
le. Flare fehoonheid zonder weEene —e, verzachtende pleister, (bij wondh.)
derga, sa beauti nompareille ; bijw. inconsan emplihre ralactique. ---e, verzachtende
parablement.
pap, malagme. Weekmaking, malaxation.
Weerglans; zie Weerfchijn.
Weekplaats, y r. voor hennep, routoir, m.
Weelde, y r. dartelheid, volupte , delices, f. Weerglaa, o. baromatre, thermonatre.
pl., luxe , in. De — is grooter dan ooit, Weerglazenmaker, m. faiseur de barometre et
de thermometre.
le luxe est plus grand que jamais.
croc, recourbe a une fleche.
Weeldig , Weelderig , b. n. dartel , voluptueux, Weerhaak ,
van eenen angel, pijl, barbe, f.,dardirlon.
wulpsch, lascif, ive , sensual, le.
ease,
Weerhaan,m. windwiizer, girouette, f., coq,
Weeldigheid, y r. volupte , sensunliti.
gabet.
Weemoedig, b. n. mistroostig en teerhartig,
ligt aangedaan, dolent,e, afflige ,e, triste, Weerhuisje , o. Een weerglas in de gedaante
van een huisje ; als het wijfje buiten het
lamentable, emu, e, attendu, e, compatisbuisje komt, is het doorgaans goed weder,
sant, e; bijw. dolemment, lamentablement,
baromdtre en forme de maiton, m., andtristemens.
moscope , us.
Weetnoedigheid, vr, affliction, tristesse, camWeerkaatfen; zie Terugkaatfen.
passion.
Weenachtig , b. n. pleureux, se, qui a envie Weerkaauwen; zie Herkaauwen.
Weerklank ; zie Weergalm.
de pleurer.
(ik weende , heb geweend,) Weerklinken ; zie Weergalmen.
Weenen, 0.
fchreijen, tranen florten, pleurer, verser, Weerkuude, yr. mereorologie.
repandre des larmes , des pleurs. Waarover Weerieundig, b. n. miteorologilue.
metiorologue.
weent gij? de quoi pleurez-vous ? Zij ween- Weerkundige,
de van vreugde , van boosheid, elle pleurait Weerlicht, a. zonder dondzr, eclair, vs. blikfem, foudre,
de joie, de colàre. Hij weent over den dood
zijner moeder, it pleure la mort de sa mere. Weerliehten, onp werkw. (het weerlichtte,
Hij kan zich van — niet onthouden , it ne beeft geweerlicht ,) de/curer, faire des éclairs.
pea t, ne salt, retenir ses larmes. (In de Weerlichts, bijw. (genieen) diablement, du
diable.
H. Schrift) Zalig zijn die —, tie weenenden , want zij zullen vertroost worden , bien- Weerloos, b. n. desarme, e, indoffendu e, faibk.
heureux ceux qui pleurent, car ils seront WeerloOsheid, yr. faiblesse , f., hat de ce
larmoyer.qui est sans defense, in.
consoles. Bitterlijk
Weenend b. n. huilend, fehreijend, pku- Weermannetje o. zie Weerhuisje,
Een —e toon , un Weerom; zie iVederom.
reux , se, larmoyant,
ton pleureux. Men vend haar bitterlijk —e, Weeromreis; zie Terugteis.
Weeromflag,
terugflag, (in het kegel-.
on its trouvait toute larmoyante.
fpel,) rabat.
fchreijer, pleureur. Weenfter,
Weever,
Weeromfluit; zie Weerfluit:
y r. pleureuse.
Weeromfluiten, b. w. terugiluiten , bricoler.
Weaning, vr. zie Geween.
Weerpartij; zie Wederpartij.
Weepsch, b. n. fmakeloos, fade., insipitie.
Weerpijn, yr. pijn in een antler deal des ligWeepschheid, y r. insipidite ,fadeur.
chaains, dan gewond, of 'anderzins lijdende
Weer, in. eigenlijk, ten gefneden ram, beis, douleur qu'on sent dans tine autre pantie
Tier; (ook in de flerrek. ) ram 2' hamel , mouton.
du corps que cello qui sots re.
Weet,'m de dead van verwteren, verdediWeerQ49 g 4
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Weerploat, vr, plaque d'un barometre,ou them,
rnemétre.
Weerfchijn, m. weerfchijnfel, kaatfing, reflexion , everberation , repercussion ,f. , rd.
flechissement; (in de fchilderk.) reflet, tn.
Weerfchijnen, o. w. (ik fcheen weer, heb
weergefchenen ,) flikkering van eene kleur
op eene andere ,
riverberer.
Weerflag, m. donderflag, coup de tonnerre.
terugflag , centre coup, tn., repercussion, f.
Weerflagtig , b. n. weerfchijnend, qui refiechit.
Weerfmaak, m. zie Nafmaak, Walging.
Weerfpannig, b. n. zie Wederfpannig..,
Weeritand ; zie Wederftand.
Weerftroom zie 'Wedertij.
Weerfluit; zie Wederftuit, contre-,coup.
Weerftuiten, o. w. rebondir.
Weerwerk, o. werk , waarmede men zich weren
kan en moet , of waaraan men eene werkzame bezigheid vindt, grande besogne, occupation, f., grand embarras, tn.
Weerwijs, b. n. kundig ten aanzien van het
weder, bedreven in het vooruitzigt van deszelfs veranderingen,verse dans la miteorologie.
Weerwijzer, m. zie Weerglas.
Weerwil,
fpijt. In — van, en depit de,
malgre, nonobstant.
Weerwolf, m. loup gareu, ogre, tn.,ogresse ,f.
Weerwolfziekte , yr. ijlhoofdigheid(in de
geneesk.) zich verbeeldende een wolf to zijn ,
lycanthropie.
Weerwoord, , o. weclerwoord, reilique , riponse ,
Weerwraak, Wederwraak, m. vengeance, revanche, represaille ,f. nemen, reprisailier,
user de represailles. Bij wijze vau —, par
voie de represailles. ,
Weerzang, m. tegenzang, antienne,
Weerzin, m. zie Tegenzin.
Wees, m, en yr. orphelin, m., orpheline ,, f.
Weeshuis, o. maison des orphelins,
Weesttuismoeder,, yr. weesmoeder, femme
chargde du son d'une maison d'orphelines
regentesfe hiervan,
et tPorphelins,
tninistratrice on directrice d'une maison
d'orphelins et d'orphelines.
homme commis au soin des
Weeshuisvader,
, regent, directeur ou adminisorphelins.
trateur des orphelins.
Weeskamer, yr. chambre qui administre les
biens des orphelins; conseil d'administration
de la maison, des orphelins.
Weeskind, o. orphelin, tn., orpheline,
Weeskleed, o, habillement des orphelins, m.
Weesmeisje , o. orpheline.
Weesemeder, vg. femme, comtnise au soin des
orphelines.
Weesvader, m. homme chargé du soin, commis
au suite, dune maison d'orphelins, et qui
y loge.
Weesverdrukker, m. oppresseur des orphelins.
Weer, yr. het weten , kennis, wetenfchap,
connaissance , notification ,f. , avis, savoir,
gevoel„ sentiment, geheur
gen, souvenir, tn. Ik heb er de — van gekregen, j'en ai repu avis; j'en suis informi.
Hij — zijn weetje wel, it n'est pas stupide;
fig. gewoonte, oefening, handgreep, rounue , pratique, habitude. Het is naar eene
ce n'est qu'une routine.
Weetal, m. en yr. iemand, die zich verbeeldt,
dat hij alles weet, waanwijze, pedant, tn.,
femme pedante, savantasse.
Weetgierig, b. n. weetgraag, curieux, se,
,studieux, —e vrouw, 'soeur ecoutes Niel
imparieta I, se.
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Weetgierigheid, yr. leergierigheid, lust , envie de s'instruire, amour de Made, desir
d'apprendre, fn. , curiosite. Gebrek aan
incuriosite; bijw. Zonder
incurieusement.
Weetgieriglijk, bijw. curieusetnent, studieusement.
Weetniet, m. en yr. ignorant, e,
idiot, e; fig. bautlet, huge, bourrique. Gij
zijt wen —, vous ites un ignorant.
Weeuw ; zie Weduw.
Weg, m. chemin , Gemeene landfiraat, route, f. Groote , algemeene —,
chemin passant, grand chemin. Beloopene,
gebaande chemin battu, fraye. Uw
broeder is op —, votre frire est en chemin.
De — vau Delft naar den Haag , la route
de .Delft d la .Ha e. Hij is op den — naar
Parijs gedood, ii est tud sur la route de
Paris. De foldaten zijn drie dagen op —
geweest , les soldats ont Ile trots fours en
route, en marche, f: Wij namen onzen —
langs de kust, nous primes noire marche le
long de la ate. —, (in de H. Schrift,)
voie, f. De wegen der Voorzienigheid zijn
ondoorgrondelijk, les voies de la Providence
sont impenetrable:. De — ten hemel, la
voie tin ciel. Hi) is op den — der deugd,
it est sur vote de la vertu. Slinkfche,
kromme wegen, des voies obliques. Heere
leer mij time wegen, Seigneur , enseigne mot
tes voies. Holle —,` ravin, Bedekte —
onder aan den wal, tusfchen den wal en de
gracht ook tusfchen eenea dijk en een water, berme, relais. Op — gaan, se mettre
en chemin. (Voor) iemand uit den —gaan,
se mettre a Picart ou se ranger pour faire
place 4 q. q. , eviter la rencontre de q. q.
lets in den — flaan, liggen; als: Dat fiaat
mij in den —, ik kan niet zien, cela m'empiche la vue, je ne puis voir. Hij zal mij
wel eens in den --komen, je le trouverai
bien en mon chemin. lemand lets in den —
leggen , fdcher,, chequer, offenser q. Ziirrs
wegs gaan, alter, passer son chemin. Op
onder — zag ik het huis ,.ehemin Pisan:
je vis la maison;\fig. lemand nit den —ruimen, se defaire de q, q. le depicher. Eene
zwarigheid nit den — ruimen, lever un obstacle ou une applanir une disculte. Op flechte wegen gaan, s'ecarter du
bon chemist ; fig. Penvoyer dans l'autre monde.
Ik kan met hem niet over —, je ne puis
m'accorder avec lui. Iemand op den regteu
— brengen, wijzen, mettre q. q. sur les
voles. Ga uws weegs ! alkz-vous-en
Weg, bijw. en tusfchenw. eene verwijdering
aand.uidende, — van mij ! va-t-en I retirezvous Hoofd gare la tete:. — met die
gedachten ! loin de ces pensies. IVIijn geld is
verloren, mon argent est perdu. AANM.
In dezen kin wordt het zamengefleld met
alle werkwoorden, die eene beweging aanduiden , en is altijd fcheidbaar ; zie de met
weg zamengeflelde werkwoorden.
Wegademen, b. w. ( ik ademde weg, heb
weggeademd,) emporter avec son haleine.
Wegbannen, b. w. (ik betide weg, heb weggebartnen,) bannir,
Wegbaggeren, b. w. (ik baggerde weg, heb
weggebaggerd ,) nitbaggeren, draguer, re.
tirer (la vase).
Wegbergen, b. w. serrer. AANDtt. Zie de
onv. verl. tijd en het vent deelwOord.in dit
eu de volgende werkw. die met Weg zijn
zamengefteld„
Wegbijten, b. en o. w. door bijten verwijdereu, emporter, titer ou darter a coups de
dents.
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dents. Door bljtmiddelen wegnemen , curiae
der, enlever par un corrosif,a Peak forte.
"Wegbijting, y r. corrosion, erosion.
Wegblazen , b. w. emporter en sougant, souger.
zich ergens niet vervoegen,
Wegdrijven, o.
er niet komen, ne pas venir, no pas compauiet terugkomen , rester,tai der 4
raitre.
hier of daar niet
venir, ne pas revenir.
geplaatst worden, titre
Wegnlikf9men , b. w. wegdonderen, chasser.
Wegboegferen, b. w. rentorquer, dloigner 4 la ratite.
Wegboenen , b. w. titer en frottant , avec un
frottoir; fig. chasser, faits deloger, faire
deguerpir.
Wegborfielen, b. w. enlever, eter avec woe
brosse, etc.
w. van eene plaats wegvoeWegbrengen,
emmener, enlever.
ren, emporter,
Wegbrenging, y r. enlevement , transport, no.
Wegbruijen , b. w. weggooijen, wegfinijten ,
o. w. henen gaan, s'en
jeter.
Wegcijferen 5 b. w. door kunflige redeneringen
als doen verdwijnen, titer b force de raisonnement.
zie Verdampen.
Wegdampen , o.
Wegdanfen , b. w. al danfende doen verdwijnen, faire disparaitre en dansant. — 2 o. w.
s'en alle y en dansant.
Wegdistel,
gemeene distel, pddane, chardon sativage.
Wegdoen, b. w. niet meer houden of gebruiken , enlever, titer, se defaire de. Hij wit
zijne paarden vent se defaire de ses
chevaux.
Wegdoiideren, b. w. (gemeen) chasser en fulminant,
Wegdooijen, o. w. al dooijende verdwijnen,
dispao aitre par le degel.
Wegdoolen ; zie Wegdwalen.
Wegdouwen; zie Wegduwen.
Wegdraaijen , b. w. at draaijende verwiperen,
dloigner en tournant, ditourner. o. w.
zich al draaijende verwijderen, s'esquiver,
s'en alter, s'evader.
Wegdragen, b. w. al dragende verwijderen,
en nit bet gezigt brengen , emporter , enlever.
, remporter
, behalen. Den prijs
prix. De overwinning
remporter, ohtenir la victoire.
Wegdraging, vr. action d'emporter.
Wegdraven, o. w. zich al dravende verwijderen, s'eloigner au trot.
Wegaribbelen, o. w. zich al dribbelende verwijderen , s'eloigner 4 petits pas.
Wegdrijven, b. w. al drijvende verdrijven,
wegjagen, chasser, faire sortir levant soi,
expulser; zie Tjitdrijven.
o. w. ergens
van daan drijven , etre emporte , e, par Peau.
De g room dreef, fleepte, het fchip met zich
mede , le courant emporta le vaisseau, le
vaisseau fat empora par le courant.
Wegdringen , b. w. door dringen verwijderen,
dloigner en pressant, en serrant.
Wegdruipen, 0. w. bij druppels wegvloeijen,
s'ecouler, s'enfuir. Zich Oil wegmaken , fig.
s'esquiver, se ddrober secretement; zie Wegfluipen.
Wegclrukken , b. w. al drukkende verwijderen,
dloigner en pressant.
Wegduiken, o. w. disparaitre en plongeant,
en se baissant.
Wegduwen, b. w. dloigner en poassant, repousser.
Wegdwaleu, o. w. s'dgarer.
eidever ea her (avec un
Wegdweileu, o.
torchou)„
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Wege , voarzi Van —, di la part de. —,
nit tioofde van , en vertu de. Van — den
koning, de"la part du roi, —, uit hoofde
van dit vonnis , en vertu de Bette sentence.
Van zijnent —, de sa part. Van ambts— ,
d'office. Van regts— , ae droit. Bij — tan,
par maniere de. Te — brengen, veroorzaken , causer, occasionner, executer, effectuer.
Wegen, b. w. (ik woog, heb gewogen ,) de
zwaarte, het gewigt onderzoeken , peser.
Men moet het vleesch —, i/ faus pear la
viande. Het vleesch woog meer dan twintig
pond , la viande pesait plus de vingt li-vres;
fig. jets wikken en —; zie Overwegen in
de laatfle beteekenis. Met de hand —, soupeser; fig. —, o. w. zwaar bij iemand —,
is bij hem in achting en vertrouwen zijn,
etre esrind de q. q. Zijn zoon weegt bij
mij zwaarder dan uw brooder, j'estime son
fits plus quo voto a frere; je prefere son fits
4 votre frire. Hij weegt niet zwaar , (heefc
niet veel verfland,) it n'a pas beaucoup d'esprit. Spr. w. Dat het zwaarfle is, moet het
zwaarite —, ce qui est ie plus important,
merite toujours noire attention.
Wegens., voorz. ten opzigte van, aangaande,
voor,9 à cause de,pour, par rapport 4, ea
egard 4 , a regard de , au sujet de , touchant,
concernant. lk heb het gedaan — zijn welzijn, je raj fait pour son bien-titre. ik verontfchuldige mij — mijue jaren, je m'excuse
sur mon age.
Wegenfchender, m. ftruik-, flraatroover,, volour de grands Chemins, brigand.
Wegenfchenderij , vr. brigandage, tn.
Weger,, m. poseur. —s , (binnenplanken Nan
een fchip ,) vaigres, f. pl.
Wegerteren, o. w. (ik etterde weg, heb weggeetterd ,) al etterende verdrijven , disparattre par la suppuration.
Wegfrommeleu , b. w. (ik frommelde weg,
heb weggefrommeld , ) ineengefromuleld wegfteken , cocker 4 10 hate, enlever en chit
fonnant.
Weggaan , 0. w. (ik ging weg, ben weggegaan,) henengaan 2 vertrekken, s'en alter,
se rettrer,, partir,, s'Iloigner d'un lieu , s'absenter,, etc. Flee —, sortie, f. Bij het —,
en sortanr, en s'en allant.
Weggalopperen, o. w. yk galoppeerde weg,
ben weggegaloppeerd, s'eloigner au galop.
Weggang, In. vertrek , epart, m.
Wegge, y r. in Vriesland en Gelderland, miche
(petit pain bland.
Weggebeten, veil, dw. van Wegbijten.
Weggebleven , — Wegblijven.
Weggebogen , — — — Wegbuigen.
Weggebonden , — — Wegbinden.
Weggeborgen, — — — Wegbergen.
Weggebragt, — — — Wegbrengen.
Weggebroken , — -,-- — Wegbreken.
Weggedoken , — — Wegduiken.
Weggedreven , — — — Wegdrijven,
Weggedrongen, — — Wegdringen.
Weggedronken, — Wegdringen.
Weggedropen, — — Wegdruipen,
Weggegleden, — — Wegglij-den,
— — — Weggieten.
Weggegoten,
Weggegrepeu , — — — Weggrijpen,
— -- — Weghebben.
Weggehad ,
Weggeholpen , — — — Weghelpen.
— — — Wegkijyen.
Weggekeven,
Weggeknepen, — — Wegknijpen,
Weggekocht, — — — Wegkoopen,
Weggekonnen, — — — Wegk'unnen.
Weggekregen , — — — Wegkrijgen,
WegQ qqq s
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Weggekroden, verl. dw, van Wegkruilen,
Weggekrompen Wegkrimpen.
Weggekrooijen, — Wegkruijen.
Weggekropen, — Wegkruipen.
Weggeld, o. geld, dat tot onderhoud der
wegen opgebragt wordt , tol, passage , peae, barrage, chausseage
Weggeleid, verl. dw. vaniden
*egle en Wegleggen.
van Wegnemen.
Weggenomen , verl.
— Wegrijden.
Weggereden,
Weggefchonken , — — — Wegfchenken.
—
—
Wegfcheren.
Weggefchoren —
Weggercho ten , — — — Wegfchieten.
Weggefchoven,
-- — — Wegfchuiven.
Weggeflagen,
— — — Wegflaan.
Weggeflepen, — — — Wegfluipen.
Weggefleten, — — — Wegflijten.
Weggeflonken, — — — Wegzinken.
Weggeflopen, — — — Wegfluipen.
Weggefloten, — — — Wegiluiten.
— — Wegfmijten.
Weggefineten,
Weggefmolten, — — — Wegfmelten,
Weggefneden, — — — Wegfnijden.
— — Wegfpugen.
Weggefpogen,
Weggefprongen, — — — Wegfpringen.
— — Wegiteken.
Weggefloken,
— — Wegfterven.
Weggeflorven ,
— Wegftuiven.
Weggeftoven
— — — Wegftrijken.
Weggeflreken
— Wegtijgen.
Weggetegen,
Weggetogen ,
— — Wegtiegen.
Weggetrokken, — — Wegtrekken.
Weggeven , b. w. (ik gaf weg , heb weggegeven ,) aan 'anderen geven , Bonner, faire
present, se defaire de.
Weggevloden , verl, dw. van Wegvlieden.
Weggevlogen, — Wegvlieden.
— Wegvlieten.
Weggevloten,
— Wegvrijven.
Weggevreven, — — Wegzijn of we— Weggeweest,
zen.
Weggeweken , verl. dw. van Wegwijzen.
Weggewezen, — — — Wegwijzen.
Wegwinden.
Weggewonden ,
Weggeworpen — Wegwerpen.
Weggewreven , — — Wegwrijven.
Weggezegen , — — Wegzijgen.
compagnon de voyage ; zie ReisWeggezel ,
genoot.
Weggezonden 2 verl. dw. van Wegzenden.
Weggezonken, — Wegzinken.
Weggezwommen, — — Wegzwemmen.
— — Wegzwerven.
Weggezworven,
Weggieten , b. w. (1k goot weg , heb weggegoten ,) uitgieten om laet niet meer te
gebruiken, verser, epancher, repandre.
Wegglijden , o. w. (ik gleed weg, ben weggegleden , ) al glijdende van zijne plaats
geraken, glisser, s'eloigner en glissant.
Weggoochelen, b. w. (ik goochelde weg, heb
weggegoocheld, ) al goochelende te zoek
maken, escamoter.
Weggoocheling, yr. escamotage , in.
Weggooijen , b. w. (ik gooide weg , heb weggeggoid ,) van zich gooijen, jeter loin de
soi. Hij heeft zijnen hoed ver van zich weggegooid, it a fete son chapeau loin de soi.
verwerpen , rejeter. Gooi dit voorilel
niet weg, ne rejetez pas cette proposition.
Weggras , 0. duizendknoop, renoule , centinode ,
Iffeggraven, b. w. (1k groef weg, heb weggegraven,) al gravende wegnemen, emporter
en creusant.
Weggrijpen, b. w. (ik greep weg, heb weggegrepen ,) emporter, akracher.
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Weggniehelen i ,zie Weggoochelenc.
Weghaasten, wed. w. (zich) (ik haastte mij
weg , heb mij weggehaast,) zich haasten oni
weg te komen, se hdter de s'en alley , de
partir, partir ti la lsdte.
Weghalen, b. w. (14c haalde weg , heb weggehaald , ) aller chercher ou querir, enlever,
emporter. De arend haalde ten lam met zijne
klaauwen van de kudde weg, l'aigle enleva
dans set griffes on agneau du troupedu.
Weghakken, b. w. (ik hakte weg, heb weggehakt,) abattre It coups de hackie.
Weghangen, b. w. (ik hing weg, heb weggehangen ,) dependre et pendre ailleurs.
Weghebben, b. w. (ik had weg, heb weggehad ,) reeds ontvangen hebben , avoir défh,
avoir repu ou obtenu. Hij heeft zijn aandeel
reeds weg, it a déjà repu sa portion. —,
onpasfelijk zijn, etre indispose , e. Zijn broeder heeft het weg , is onpasfelijk, son lien"
est indispose.
Weghelpen , b. w. (ik hielp weg , heb weggeholpen ,) maken , dat iemand wegkome ,
hem daarin behulpzaam zijn , alder q. q. 4
s'esquiver, 4 fair.
Weghouden b. w. (ik hield weg, heb weggehouden:) verholen houden , tenir cache,
e, eloigne , e, ecarte , e.
Weghouwen; zie Weghakken.
Weghuppelen, o. w. (ik huppelde weg, ben
weggehurpeld,) zich al huppelende verwijderen , s en alter en sautillant.
Wegjagen , b. w. (ik joeg weg , heb weggejaagd,) heenjagen , heendrijven , chasser,
mettre a la porte, dehors 1 bannir ; (ongebr.)
eliminer. Zijn knecht is weggejaagd, son
domestique est chasse.
Wegkaatfen, b. w. (ik kaatfle weg, heb weggekaatst ,) renvoyer (une balle I etc.)
Wegkankeren , o. w. (1k kankerde weg, ben
weggekankerd ,) door kanker weggevreten
worden , etre range, e , par an chant., e.
Wegkant; zie Wegzijde.
Wegkapen , b. w. (ik kaapte weg, heb weggekaapt ,) enlever, emporter ou prendre furtivement.
Wegkeeren , b. w. (ik keefde weg , heb weggekeerd,) weg vegen, eter avec le balai ;
zie ook Afkeeren.
Wegkijven, b. w. (ik keef weg, heb weggekeven ,) chasser en grondant.
Wegklaauwen, b. w. (1k klaauwde weg, heb
weggeklaauwcl,) met eenen klaauw vrwijderen , eter ou enlever avec an sarclotr.
Wegkletfen, b. w. (ik kletfie weg, heb weggekletst,) wegklisfen , luchtig weggooijen,
wegfmijten , fetes- avec bruit, avec éclat.
Wegkloppen , b. w. ( ik klopte weg, heb
weggeklopt, ) iemand door geklop wegdriiven , chasser 9. q. 4 coups, de coups, de
baton.
Wegknijpen, b. w. (ik kneep weg, heb weggeknepen,)faire'ecouler en pincant.
Wegknippen , b. w. (ik knipte weg,, heb weggeknipt 2 ) door rniddel van geknip met de
vingers doen wegfpringen, jeter en chiquenandant. Met eene fchaar -- 2 emporter avec
des ciseaux.
Wegkomen , 0. w. (ik kwam weg , ben weggekomen ,) wegraken , partir, s'en alter ;
zie Wegraken. Hij kan niet van haar —,
it ne saurait la quitter. Van lets afkonien.
1k ben er zeer goed weg- of afgekomen, fe
sn'en suis tire 4 bon marche. —, ontkpmen ,
s'evader, eesquiver, echapper. Men wilde
mij in dit gezelfchap houden, maar ik kwam
iiiiieffes weg , ontinapte , on voulait tne re58-
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tenth dam cetse compagnk , mail fa tn'esquivai doucement.
Wegkoopen, b. w. (ik kocht weg, heb Weggekocht,) opkoopen uit woekerzucht, accaparer.
Wegkorting, yr. accourcissement du chemin,m.
Wegkrabben , b. w. (ik krabde weg, heb weggekrabt „) dter en grattant.
Wegkramen ; zie Opkramen.
Wegkrengen, b. w. ( bij voerlieden, ) zie
Wegdringen.
Wegkrijgen, b. w. (ik kreeg weg, heb weg.
gekregen,) van zijne plaats krijgen, titer de
sa place, faire partir, faire disparaitre.
Wegkruijen , b. en 0. w. (ik kruide weg,
beb en ben weggekruid , ) (ongelijkv. werkw.)
(ik krooi of krood weg, heb weggekrooijen
of gekroden,) al kruijende vervoeren ; b. w.
al kruijende,wegdrijven, enlever, emporter
avec une brouette; o. w. s'en alter avec une
brouette, charrier. Het — der ijsfcb.otfen,
charriage, m.
Wegkruimelen , b. w. (ik kruimelde weg, heb
weggekruimeld,) On:utter. o. w. (met
zip) s'emietter.
Wegkruipen , o. w. (ik kroop weg, ben weggekropen,) heen kruipen, s'en alter, s'eloigner en rampant, en se trainant; fig. se
cacher en rampant.
Wegkuijeren, o. w. (ik kuijerde weg, ben
weggekuijerd,) heen kuijeren, s'dloigner en
se promenant.
Wegkunnen, o. w. (ik kon weg, heb weggekunnen,) pouvoir s'en alter ou partir. Van
ne pouvoir quitter q. q.
lemand niet
Wegkusfen, b. w. (ik kuste weg, heb weggekust 9 ) al kusfende wegnemen i titer, enlever, effacer par des baisers.
Wegkwijlen , b. w. (ik kwijlde weg, heb
weggekwijld ,) al kwijlende verfpillen, perdre en salivant, par la salivation.
Wegkwijnen , o. w. (ik ,kwijnde weg, ben
weggekwijnd,) al kwijnende wegteeren,
penr de langueur.
Weglaten, b. w. (ik liet weg, hub weggelaten,) achterlaten, niet bezigen, overflaan,
omettre, sauter, supprimer,, retrancher. Gij
hebt het gewigtigfle weggelaten , uitgelaten ,
vous avez omis le plus important. Gij hebt
twee regels weggelaten, overgeflagen, vous
avez sauté deux lignes. Verfcheidene plaatfen in een boek retrancher plusients
endroits d'un livre.
Weglating, vr. uitlating, omission. In dit
affchrift zijn vele —en , uitlatingen , it y a
beaucoup d'onsissions dans cette copse.
Weglaveren, o. w. (ik laveerde weg, ben
weggelaveerd,) s'eloigner en louvoyant.
Wegleggen, b. w. (ik leide weg, heb weggeleid en weggelegd,) uit bet oog der menfchen leggen, "'awe de ate, serrer. Leg
owe kleederen weg , serrez vos habits.
Wegleiden, b. w. (ik leidde weg, heb weggeleid,) henen leiden, emmener.
Weglekken , o. w. (ik lekte weg , ben weggelekt , ) al lekkende verloren gaan , s'ecoukr;
s'enfuir.
Weglokken o. (ik lokte weg, ben weggelokt ,) al lokkende verloren gaan, eloigner,
ecarter q. q. en allichant ; allecher, attirer.
(ik liep weg, ben veg.
Wegloopen, ,o.
geloopen ,) s'enfuir, s'en alter, echapper,
&sister, prendre la fuite s'esquiver.
Weglooper, m. deserteur.
Weglooping, yr. desertion, fuite.
Wegloopfler, vr. cells qui va deserter, q ui
ichappe )tc.
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Wegmatlien , b. w. (1k maalde weg, beb weg.
gemaaid,) al maaijende wegnemen, enlever
en fauchant , couper , moissonner ; fig. Iemand
het gras voor de voeten —, (hem de gelegenheid tot eene nuttige en voordeelige werkzaamheid benemen ,) couper l'herbe sous le
pied d q. q. , le supplanter.
egmaken, b. w. (ik maakte weg, heb weggemaakt,) te zoek maken, dter, enlever,
faire disparaitre, egarer. Zich zelven —,
se retires, s'esquiver, s'evader; zie Zich
wegpakke n.
Wegmalen, b. w. (ik maalde weg, heb weggemalen,) al malende wegnemen, enlever
au troyen d'un tnoulin.
Wegmarcheren, o. w. (ik marcheerde weg,
ben weggemarcheerd,) se mettre en marche
ou en chemin, partir.
Wegmeter, m. odomitre, compte-pas, pidotnetre. — van een fchip, om de vaart te meten , blot.
Wegmoeten, b. w. (ik moet weg, heb weggemoet ,) titre oblige ou contraint de s'en
alter, de quitter un lieu. De boom moet
weg, it faut cooper l'arbre. Deze plank
moet weg, it faut titer cette planche.
Wegmoffelen , b. w. (ik moffelde weg, heb
weggemoffeld ,) escamoter, Pouter; fam.
gripper.
Wegmoffeling, yr. action d'escamoter, escamotage,
Wegmolmen , o. w. (ik molmde weg, ben
weggemolmd,)'se pourrir, se vermouler.
Wegmolfemen, wormftekig worden.
Wegnemen, b. w. (ik nam weg, heb weggenomen,) van zijne plaats nemen, enlever,
emporter, titer, diplacer, prendre. Wie
heeft mijnen floe! weggenomen? qui a pris,
&place ma chaise? Hij heeft uw pennemes
uit uwen lesfenaar weggenomen, it a pris
votre canif dans votre pupitre. Het pain
deblayer des dicombres, decombrer. Het
citroenfap neemt de inktvlakken weg, le jus
tie citron enleve , emporte , Ste les Caches (Pencre. Neem dat van het vuur weg, etez cela
d'aupres du feu. Dat zal veel tijds —, (dat
kost veel tijds,) cela prendra, cot2tera Bien
du temps.
Wegneming, yr. action d'iter,, d'enlever,, etc.,
enlOvement , deplacement , tn., prise. — van
een ziekelijk deal, afzetting, (bij wondh.)
ablation.
Wegpakken, b. w. (ik pakte weg, heb weg.
gepakt ,) inpakken, emballer pour envoyer
ailleurs. Zich zich haastelijk wegmaken,
s'ivader, plier bagage, prendre le large,
se retirer, s'en alter, etc.
Wegpappen, b. w. (ik papte- weg, heb weggepapt , ) faire disparaitre par un cataplasme.
Wegpleisteren , b. w. (ik pleisterde weg, beb
weggepleisterd,) door middel van pleisteren
aan het oog onttrekken ,) faire disparaitre
sous tine couche tie philtre, couvrir de pldtre,
_pldtrer.
Wegplukken , b. w. (ik plukte weg, heb weg•geplukt,) titer en epluchant.
Wegpraten, b. w. (ik praatte weg, heb weggepraat,) itoigner q. q. en causant , le dis•
suader en causant.
Wegraken, 0. w. (ik raakte weg , ben weggeraakt,) ergens van daan raken, se perdre
s'egarer, se fourvoyar, se perdre, atre perdu, e,
Wegrapen, b. w. (ik raapte weg,- heb weggeraapt ,) oprapen om weg tc nemen, onx
te bergen , enlever, ramasser, emporter.
Wegredeneren , b. w. (ik redeneerde weg,
heb,
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heb weggeredeneerd,) door middel van redenering wegcijferen, titer (une idle) par
des raisonnements.
Wegreis, yr. wcgtogt, depart, tn.
(ik reisde weg, ben wagWegreizen, o.
gereisd,) partir , se mettle en chemin, en
voyage.
(ik reed weg, ben wegWegruden, o.
gereden ,) partir h cheval , en voiture.
Wegroeijen, b. w. (ik roeide weg, heb weggeroeid,) eloigner en ramant. 0. w.
(met zijn,) s'aoigner a la came, en voguant.
Wegroepen, b. w. (ik riep weg, heb weggeroepen,) door geroep van zijne plaats doen
komen, appeler q. q. pour tut faire quitter
le lieu, ou it est , ou ii se trouve.
Wegroesten , o. w. (ik roestte weg, ben weggeroest ,) se &her , se detruire, par la rouilie,
se rouiller.
Wegrollen, b. w. (ik rolcle weg, heb weggerold,) al rollende verwijderen, rouler
d'un endroit, eloigner en roulant. o. w.
(met , zijn ,) s'elotgner en roulant.
Wegrooven , b. w. (ik roofde weg, heb weggeroofd, ) al roovende wegnemen, pilfer,
voler, emporter, enlever.
Wegrotten, o. w. (ik rottede weg, ben weggerm ? ) al rottende verteeren, pourtir, se
pournr.
Wegruimen, b. w. (ik ruimde weg, heb weggeruhnd,) om ruimte te maken, wegnemen,
decombrer, deblayer, liter q. ch. qui embarrasse; fig. zwarigheden nit den weg ruimen,
lever, aplanir des difficultes.
Wegruiming, yr. deblai, vidange, vs., action
de debarrasser, f.
Wegrukken, b. en o. w. (ik rukte weg, heb
en ben weggerukt,) met eenen rttk wegnemen, arracher, remuer, emporter. Onverwacht door den dood can de zijnen ontrukt
worden, moissonner, trousser. De dood heeft
eene groote meuigte menfchen weggerukt,
la inert a moissonne en grand nombre d'homones. Eene hevige ziekte heefc hem in twee
dagen weggerukt , weggefleept , une tnaladie
violence Pa trousse en deux fours.
Wegfchaffen, b. w. (ik fchafce weg, heb
weggefchaft,) titer, se defaire de , emporter,
enlever, icarter, transporter.
Wegfchaken , b. w. (ik fchaakte weg, heb
weggefchaakt,) al fchakende wegnemen,
enlever, ravir, ,emmener de force. Een
meisje uit het huis van haren vader—, ravir
ace fille de la maison de son pire.
Wegfchaven , b. w. (ik fchaafde weg,, heb
weggefchaafd,) door fchavea wegnemen,
enlever avec le rabot.
Wegfcheiding , yr. Eene fcheiding in den weg,
een twee- , driefprong , kruisweg, carrefour,
tn., bivoie.
Wegfchenken, b. w. (ik fchonk weg, heb
weggefchonken ,) ten gefchenke geven, donner, faire present de q. ch.
Wegfcheren, b. w. (ik fchoor weg, heb weggefehoren,) al fcherende wegnemen, rater,
tondre.
Wegfcheren (zich), wederk. w. so retirer;
ale Zich Wegpakken.
Wegfcheuren, b. en o. w. (ik fcheurde weg,
heb en ben weggefcheurd,) al fcheurende
wegnemen, emporter en decht rant , arracher,
titer par force en dichirant. o. w, al
fcheurende van zijne plaats gaan, dichirer.
Wegfchieten , b. w. (ik fchoot weg, heb weggefchoten ,) al fchietende verbruiken ; zie
Verfchieten , emporter, abettre, enlever,
renverser d'un coop de free.
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Weechikken, en 0. (ik fchikte weg,
heb en ben weggefchikt 5 ) door fchikkingen
doen weggaan , zich al fchikkende verwijderen, ranger, serrer a sa place, mettre en
ordre , envoyer quelque part; zie Wegzenden.
Wegfchillen , b. w. (ik fchilde weg , heb weggefchild , ) to dik fchillen, peter trop.
Wegfchoffelen, b. w. (ik fchoffelde weg, heb
weggefchoffeld ,) door =Wel van feboffelen
wegnemen, titer avec en sarcloir.
Wegfchoppen, b. w. (ik fchopte weg, heb
weggefchopt ,) door middel van fchoppen
wegnemen, enlever, titer avec une ,e/le.
Door fchoppen met den voet verdrijven,
cha3ser, eloigner, a coups de pied.
Wegfchotiw, m. toezigt over den weg, inspection des routes, chernins, f:
Wegfchouwer, m. inspecteur des chemins, des
routes.
Wegfchrapen, b. w. (ik fchraapte weg, heb
weggefchraapt,) wegfchrappen, enlever en
raclant, racier.
Wegfchuijeren zie Wegborftelen.
Wegfchuilen, o. w. (ik fchool weg, ben
weggefcholen ; ook ik fchuilde weg, ben
weggefc4uild,) cacher; zie Verfchuiten.
Wegfc'nuimen , b. w. (ik fchuimde weg, heb
weggefchuimd,) titer, enlever en ecumant.'
Wegfchuiven, b. en o. w. (ik fchoof weg,
heb en ben weggefchoven ,) faire avancer,
pousser, deplacer en poussant.
o. w.
zich al fchuivende verwijderen, s'en alter,
s'esquiver , deloger.
Wegfchuren, b. en o. w. (ik fchuurde wag,
heb en ben weggefchuurd ,) door fchuren
doen verdwijnen, enz. door fchuring verteerd worden, faire partir ou titer en ecurant ; s'en alter en icurant.
Wegflaan, b. w. (ik Iloeg weg, heb weggeflagen ,) door flaan van zijne plaats brengen,
chaster en frappant. —, o. w. weggefiagen
worden, lire emporte, e, 014 enleve ,e, dire
abattu, e.
Wegflepen, b. w. (ik fleepte weg, heb weggefleept,) al flepende wegbrengen, entrainer, emporter en trainant. —, van een
loopend water fprekende, drosser —d,
vervoerend , enttainant, e.
Wegfleping, yr. entrainement, vs.
Wegflijpen, b. w. (ik fleep iveg , heb weggeflepen ,) fiijpende wegnemen, titer a force
d'aiguiser; enlever en aiguisant.
Wegflijten , o. w. (ik fleet weg, ben weggeflecen,) s'user.
Wegflinken, o. w. (ik flonk weg, ben weggeflonken,) al flinkende in hoeveelheid afnemen, en meer en meer verdwijnen, desenfler ou se desenfler, diminuer.
Wegfluipen, o. w. (ik hoop weg, ben weggeilopen,) al fluipende vertrekken, s'eclipser,,s'esquiver, Pen alter furtivetnent.
Wegfluiten , o. (ik floot weg, ben weggefloten ,) door opfluiting aan het oog onttrekken ,
en in veiligheid brengen, serrer, enfermer
sous la clef.
Wegfmeeten, b. w. zie Wegwerpen.
Wegfmelten, o. w. (ik fmolt weg, ben weggefmolten,) al fmeltende verteren, fondre,
fondre en larmes,
se fondre; fig. In tranen
Wegfmijten; zie Weggooijen.
Wegfnappen, b. w. (ik fnapte weg, heb weggefnapt,) happer; fig. gripper, croquet-. De
kat heeft den vogel weggefnapt, gekaapt,
le chat a grippe Poiseau. henen gaan,
s'en aller, Pesquiver.
Wegfnijclen, b. w. (ik fneed weg , heb weggefneden,) al fnirdende wegnemen; colt
weg-
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Wegffideijen, couper, retrancher, titer en
coupant, imonder, elaguer. Gij moet zoo
veel takken niet ne .faut pas elaguer
cet arbre. Men moet het overvloedige bout
bois super flu.
faut retrancher
ding, vr. coupure, section; (in de
Wegibij
wisk.) apotome,
Wegfnoeijen, w. (ik fnoeide weg, heb
weggefnoei1,) elaguer, etc. ; zie Wegfnijden.
Wegfpatten , o. w. (ik fpattede weg ben
'
weggefp.at), ergens van affpatten, uitfpringen , rejaillir.
Wegfpoeden , WegfpOeijen, o. w. (ik fpoedde
of fpoeide weg, hen weggefpoed of weggefpoeid,) fpoedig weggaaii, s'en abler
la hate. Zich —, partir en hate.
Wegfpoelen, b. w. (ik fpoelde weg, heb
weggefpoeld,) enlever en lavant ou en rincant. o. w. (met zijn,) door fpoeling
van water weggenomen worden, afkabbelen ,
-ontblooten, degravoyer. Het water heeft
den grond aan den voet der muurweggefpoeld, Peau a degravoye le mur.
Wegfpringen, o. w. (ik fprong weg, ben
weggefprongen,) s'en alder en sautant.
Wegfpugen, Wegfpuwen, b. w. cracker, refreer en crachant.
Wegfteken , b. w. (ik flak weg, heb weggeftoken,) cacher, empocher.
Wegflelen, b. w. (ik ftal weg, heb weggeflolen,) voter, emporter, derober.
Wegfterven, o.
(ik ftierf weg, ben weggeftorven,) mourir, decider.
Wegftevenen, 0.
(ik ltevende weg, ben
weggeflevend,) mettre a la voile, partir.
WegItoffen , b. w. (ik ftofte weg, heb weggefloft,) enlever en poussant, epousseter.
Wegitooten, b. w. (ik fliet weg, beb weggeftooten,) pousser, iloigner en poussant.
Wegftoppen, b. w. zie Wegfteken.
Wegllormen, b. w. (ik ftormde weg, heb
weggeflormd,) al flormende van zijne plaats
drij ven , dloigner par une tempite.
Weeltrijken, b. w. (ik ftreek weg, heb weggeftreken,) lets van zijne plaats arijken ,
tirer a soi, titer en passant q. ch. dessus.
Strijk het geld weg, tirez rargent a vous.
o. w. (met zijn ,) zich wegniaken ,
s'esquiver, s'echapper, s'ivader, s'iclipser.
Wegitrooijen, b. w. (ik ftrooide weg, heb
weggeftrooid,) repandre.
Wegftroopen, b. w. (ik ftroopte weg, heb
weggeftroopt,) zie Stroopen.
Wegituderen, b. w. (ik ftudeerde weg, heb
weggefludeerd,) al fluderende verliezen ,
faire passer, perdre a force d'itudier.
Wegflutten, o. w. (ik fluitte weg, ben weggeftuit,) terugfluiten, rebondir.
Wegftuiven, o.
(ik hoof weg, ben weggeitoven , ) al fluivende verdwijnen, van zijne
plaats geraken, s'envoler. Onftuimig henen
gaan, s'esquiver.
Wegituren , b. w. (ik fluurde weg, ben weggefluurd,) zie Wegzenden.
Wegfluven j zie Wegpakken.
Wegfokkelen , o. w. (ik fukkelde weg, ben
weggefukkeld, ) s'en alder a pas dents.
Wegnegen , b. en o. w. (ik toog weg, beb
en ben weggetoogen ,) wegtijen; zie Wegtrekken , Verreizen.
Wegtimmercn, b. w. (ik timmerde weg, heb
weggetimmerd,) door timmeraadje aan het
oog onttrekken , cacher par une cliarpente.
Wegtooveren, b. w. (ik tooverde weg, heb
weggetooverd ,) chasser par des charmes
faire dicparaitre par sortilege.
Wegtorfchen, b. w. (ik torschte weg, heb
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Weggetorscht, ) enlever ors emporter avec
peine.
Wegtreden, b. en o. w. (ik trail weg, heb
en ben weggetreden ,) wegtrappen, faire
dicparaitre en marchant dessus, enfoncer a
coups de pied.
Wegtrekken, b. w, trok weg, heb weggetrokken , ) van zijne plaats trekker/ , tirer,
emporter en tirant; tirer hors de sa place.
o. w. (met zijn, ) vertrekken, partir,
changer de , de derneure , de logis , quitter'
tin endroit.
Wegtreuren , 0. w. (ik treurde wcg, ben weggetreurd , ) treurende wegkwijnen , succomber
a raffliction.
Wegtreuzelen, b. w. (ik trcuzelde weg, heb
weggetreuzcld,) to zock treuzelen, perdre
en lambirrant.
Wegtrippelen ; zie Wegdribbelen.
Wegtroonen, b. w. (ik troonde weg, heb
weggetroond,) weglokken, entrainer avec
soi , inviter q. q. 4 s'eloigner,, inviter a sortir.
Wegvagen ; zie Wegvegen.
Wegvalien, o. w. (ik viel weg, ben weggevallen ,) van zijne plaats valien, tomber.
, niet meer medegerekend worden , cesser;
discontinuer; n'avoir plus lieu. Die wet
valt weg, cette loi tombe en non-valeur,
cesse,
Wegvangen, b. w. (ik wing weg, heb weg•
gevangen,) al vangende wegnemen, prendre, titer.
Wegvaren, b. en o. w. (ik voer weg, heb en
ben weggevaren ,) transporter. Wie heeft
zijne boeken weggevaren? qui a transports
scs livres ? heenvaren, (van een fchip,)
onder zeil gaan , s'en alder, partir en bateau,
ddmarrer, mettre a la voile. —, (van rijtnigen ,) s'en alter, partir.
Wegveenen, b. w. (ik veende weg, heb weggeveend ,) al veenende wegnetnen, uitveenen , enlever la tourbe d'un champ.
Wegvegen, b. w. (tk veegde weg, heb weggeveegd , ) wegvagen, van zijne plaats vegen ,
balayer. —, onzacht veridrijven, chasser.
Een vijandeltjk leger
hetzelve ganfchelijk
verdripen, mettre l'armde de l'ennemi
deroute.
Wegvijlen, b. w. (ik Vijide weg, heb weggevijld,) met eene vijl wegnemen, emporter
avec la lime.
Wegvisfchen, b. w. (ik vischte weg, heb
weggevischt,) met een vischnet ofanderzins
wegvangen, picker, enlever en pichant; fig.
lemand lets voor den mond of news —, enlever q. ch. a la barbs de q. q.
Wegvlieden , o. (ik vlood weg, ben weg
gevloden,) heenvlieden , s'en fair, 'rendre'
la fuite, fair.
Wegvlieden, o. w. (ik vloog weg, ben weggevlogen z ). heenvliegen , s'envoler.
Wegvlieten, o. w. (ik vloot weg, ben weggevloten,) heenvlieten, s'icouler.
Wegvloeijen, 0. w. (ik vloeide weg, ben
weggevioeid,) s'icouler.
Wegvloeijing, vr. ecoulement m.
Wegvloeken, b. w. (ik vloekte weg, heb
weggevloekr,) door vloeken wegdrijven,chasser en jurant.
Wegvlotten, b. w. (ik vlottede weg, heb
weggevlot ,) met , of op een vlot vervoereny
transporter au moyen d'un ratleau. Al het
bout is weggevlot, on a fait flatter tout
le bois.
Wegvlugten; zie Wegvlieden. Te paard —,
abiqueter (*).
"Wegvoeren . b. w. (ik voerde weg , heb wegge-
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gevoerd ,) van Zijne plaats vocren, emporter,
transporter, emmener. Gevankelijk —, meter, emtnener prisonnier.
Wegvoering, vr. transport, enlevement,
Wegvreten, b. w. (ik vrat weg, heb weggevreten,) manger, devorer, ranger,
Wegwaaijen , o. w. (ik woei weg, ben weggewaaid,) titre emporte, e, par le vent.
Wegwandelen, o. w. (ik wandelde weg, ben
weggewandeld, ) s'eloigner en se promenant.
Wegwafemen, o. w. (ik wafemde weg, ben
weggewafemd,) in wafem vervliegen, nitwafemen, evaporer.
Wegwasfchen , b. w. (ik wiesch weg, heb
weggewasfchen ,) al wasfchende wegdoen ,
enlever, titer en lavant.
Wegwenfchen, b. w. (ik wenschte weg, heb
weggewenscht ,) wenfchen, dat iemand of
iets weg ware , souhaiter quo . g. q. (ou q.
qu'il n'y_solt pas_,
ch.) s'en aille ,
ne s'y trouve plus.
Wegwentelen, b. w. (ik wentelde weg, heb
weggewenteld,) eloiguer, transporter en
roulant.
Wegwerken; zie Opruimen.
Wegwerker; zie Opruimer.
We,,,Terpelijk, b. n. verwerpelijk, rejetabk,
blamable, condamnable.
Wegwerpen , b. w. zie Wegfmijten, Weggooijen.
ordure:, sale& ,im•
Wegwerpfel, o.
mandices, f..pl.
Wegwezen; zie Wegzijn.
(ik week weg, ben wegWegwijken, o.
geweken,) ceder; se retirer.
Wegwijzen, b. w. (ik wees weg, ben weggewezen ,) heenwijzen; zie Afwijzen.
pawl,
Wegwijzer, tn. guide, conducteur.
handwlizer, waarop de wegen aangeduid
ilaan, poteau, tn., colonne Itsneraire.
mijlenaantooner,, tnilliaire. —, (bij wondh.)
een- werktuig, dat de wondhelers bij bet
iteenfnijden gebruiken, gorgeret.
o. (ik wilde weg, beb weggewild,) genegen zijn om to vertrekken ,
vouloirpartir ou's'en aller. —, van zaken ;
fig. Die vlek wil niet weg, on ne peut titer
cette Cache.
Wegwinden, b. w. (ik wond weg, heb weggewonden ,) door middel van een windas van
mine plaats brengen, enlever au moyen Put;
guindas, guinder.
Wegwippen , o. w. (1k wipte weg, ben weggewipt 4 ) met eenen wip henen gaan, partir
en sautillant.
Wegwisfchen, b. w. (ik wiscbte weg, heb
weggewischt,) uitwisfchen , effacer.
Wegwriiven, b. w. (ik wreef weg, heb weggewreven,) door wrijving verdwijnen, enlever , titer en frottant.
Wegzageu b. w. (ik zaagde weg, heb weggezaagd,) al zagende wegnemeu, enlever
eft scions:
Wegzakken, o. w. (ik zakte weg, ben ,weggezakt ,) van zijne plaats zakken, inzakken,
s ajfaisser.
Wegzeilen, o. w. (ik zeilde weg, ben weggezeild,) heenzellen, partir, s'eloigner
la voile.
Wegzenden, b. w. (ik zond weg, heb weggezonden,) heenzenden, envoyer, depicher,
expedier. Ik heb de/ koopwaren reeds wegof afgezonden , Pal déjà expedid ks mar.:
chandises. Iemand met verachting —, envoyer 'q. q. paitre.
Wegzetten, b. w. (ik zettede weg, heb weg-
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gczet,) ter zijde zetten, mettre de end,
serrer.
Wegzijde, yr. wegkant. Die zijde van iets,
dat naar den weg gerigt is, c6te du chemin.
De notenboom flaat aan de — van mijnen
tuin , le noyer est a ate du chemin de mon
jardin.
Wegzijgen, 0. w. (ik zeeg weg, ben weggezegen,) al zijgende verluren gaan, suinter,
perdre en filtrant.
Wegzijn, 0. w. (ik was weg, ben weggeweest ,) titre absent , e, parts,e, titre perdu,
e. Zijn broeder is al weg, son frere est deft)
party . Het bock is weg, verloren, le livre
est perdu ; fig. flaauw zijn. Uwe zuster is
weg, flaauw , votre soeur est en defaillance.
Wegzupen , o. w. (1k zijpte weg, ben weggezii pt ,) wegzijpelen. Al zijpende wegvloeijen en verloren gaan, s'ecouler deucement (a travers de g. ch. du tamis).
Wegzinken , o. w. (ik zonk weg, ben weggezonken,) nederwaarts zinken, al zinkende
nit het oog verdwijnen, verzinken, s'enfoncar, couler a fond.
Wegzweepen, b. w. (ik zweepte weg, ben
weggezweept,) met eene zweep verdrijven,
chasser a coups de fouet.
Wegzwemmen, o. w. (1k zwom weg, Fen
weggezwommen ,) al zwemmende verdwijnen,
zich al zwemmende verwijderen, s'iloigner
a la nage; s'en aller en nageant.
Wegzweven, 0. w. (ik zweefde weg, ben
weggezweefd 9 ) heenzweven, s'iloigner en
flottant en Pair.
Wei , yr. ander: hui ; zie Hui. — , van bloed
partie sireuse.
Weiachtig, b. n. qui ressemble au petit 'aft;
sereux, se, aqueux, se.
Weiachtigheid, vr. sirosite.
Weiboter, vr. beurre fait du petit lait , beurre
mat epure.
Weide, yr. pre, pdturage, in., prairie, f.,
pacage, gagnage, herbage. Slechte, geringe
parts, ns. Mijne koetjen weiden in deze
mes vaches paissent dans ce pre. Beesten
in de — doen, mettre des best:aux dans Jac
prairie, au pacage. Drooge hoog weiland, dat alleen door den regen moet bevochtigd worden, secheron, en. Een paard
op de — doen, mettre un cheval a l'herbe.
fig. (bij dichters ,) surface de la mer.
Weidebloem, vr. fleur de pHs.
Weidegeld, o. weigeld, droit d'herbage, de
pacage.
Weidegraaf of regter, m. inspecteur des pHs
communaux.
Weidegras, o. herbe des pres, f.
Weidegroen, 0. verdure des pres, f.
Weideklaver , yr. tree des pre:.
Weiden, b. (ik weidde , heb geweld,)
faire paitre, tnener paitre. — van herten,
die grazen, viander. Het Bert weidt, graasc
des nachts, le cerf viande la unit. Vet —,
engraisser ; fig. Zijne oogen
repaitre ses
yeux. o. w. voedfel zoeken , pacager,
pdturer, paitre. Weiclend, paissant, e,
broutant, e.
Weider, m. hotame qui eugraisse des boeufs ,
nourrisseur.
Weiderij , vr. engraissement des boeurt, nearrissage de bestiaux,
Welding, vr. action de n:ener paitre, d'engraisser.
Weidman, m. of weiman, chasseur; veneur.
Weidmes, o. couteau de chasse, en.
Weidsch, b. n. vol praal en pracht, magniflguy , pompous , sc.
Weidsch-
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Wel, vr. eene plants, waarnit water opwelt,
Weidschheid, yr. pompe,.magnificence.
bron
,
source
f.
hoinme inconstant, bialseur,
kolk, tournant de
Wreifelaar,
mar,
tatanneur.
Weifelachtig, b. n. weifelig, chancelant, e, Wel, bijw. bien. Gij doet —, dat gij hier
gekonien zijt, vans farces bien d'être venu
'inconstant, e, irrisolu, , incertain, e.
ici. Hij heeft mij niet bekandeld, it ne
Weifelen , 0. (ik weifelde , hcb geweifeld ,)
m'a pas bien traits. Zij leven — met elwankelen, tusfchen twee gevoelens hangen,
kander,, it vivent bien, comae faut, enchanceler, biaiser, etre inconstant, e, insemble. Gij Cpreekt zeer vous parlez
dicis, e, hisiter, tatonner ; zie Aarzelen ;
ties, fort, bien. Gij weet het zoo — als
fig. flatter, vaciller. Weifelend„ flottant, e.
ik, vous le savez aussi bien quo moi. Vrij
Weifeling, yr. irresolution, hesitation ; fig.
—
, assez bien, passablement bien. Hij leers
(ongebr.)
chancellement,
m.
vacillation;
vrij apprend assez bien. voor
NVeigeraar,
celui qui refuse.
waarlijk, bien, vraiment. Gelooft gij —?
Weigerachtig, b., n. weigerig, qui refuse.
croyez-vous bleu ? Hebt gij mij — begrepen?
Weigeren, b. w. (ik weigerde, heb geweim'avez-vous bien compria ? Indien ik het —
gerd,) onwillig afflaam, refiner, denier.
heb, si je ne me tromps pas. Ik mag bet
Weiger mij die gunst niet, ne me refusez
lijden, (ik neein er welgevallen in ,) je
pas cette faveur. Weiger mij uwe
ne ne'y oppose pas. Het — hebben, (er —
uwen bijfland niet , ne me deniez pas votre
aan zijn, — varen, in gunflige omflandigsecours, votre assistance. —, o. w. niet
heden verkeeren ,) etre a son aise; etre bias:
afgaan, (van een fchietgeweer fprekende ,)
dans ses affaites.
bekome heeft, bienvous
manquer, rater, faire un rat. Hij zoude
fasse. Vaar— adieu !
den haas hebben doodgefchoten, maar zijn
tusfchenw. eh
bien! ah! wat hebt gij te zeggen? wat
geweer weigerde, .ging niet af, it aurait
zegt gij daarvan? eh bien! qu'avez vous 4
cue ce lavre, mats son fusil rata. Deze
dire ? qu'en dites-vous? Ja—: oui bien ! aspiflool heeft geweigerd , geketst, is niet
suriment! fain. Ja — gaarne, oui del. —nu,
afgegaan, ce pistolet a pris un rat.
wat is het ? eh bien ! qu'dvez-vous?
Weigering, yr. refus, deni, m. , negative;
van hier: Gewoon zijn te weigeren, etre Welaan, tusfchenw. eh bien! cal or pa! or
sus ! allot's!
sur la negative. — om voor den regter te
Welafloopen ; zie Welgelukken.
komen, (in de prakt.) contumace.
Welbearbeid, b. n. bien travailli e.
Wcigroen; zie Weidegroen.
Welbebouwd , b. n. bien labours, e.
Weigrond,
pre, m. Vette en vochtige
Welbedacht, b. n. genoegzaam bedacht, bien
die dikwiils ander water is, nous, f:
avid, e, bien dilibere, v, rifidchi, e.
Weikaas, yr. fromage fait de petit Tait, an.
bijw. avec riflexion.
Weinig b. n. en bij w. pen. Hij heeft —
vrienden,
'
it a pen d'arnis. Ilij heeft — Welbedachtheid, yr. mure deliberation.
geld, it a peu d'argent ; it n'a guere d'argent. Welbehagelij k, b. w. agriable.
bijw. ogre.
ablement.
Hij komt in — dagen hier, it vient ici en
peu de fours. Er zijn flechts — menfchen Welbehagelijkheid, yr. agriment, tn.
in de kerk, it n'y a que ties pen de gens
Welbehagen, o. het believen, goedvinden,
contentement, tn., approbation, f.
Peglise. Wilt gij vleesch? vonlez vous de
wel.
gevallen, genoegen, bon pia:sir. Naar,
la viande? Een tant soit pen, un
met het — van u, scion , avec le bon plaisir
ten. Als zelfil. naamw. Het —e dat ik heb,
de vows. — aan jets hebben, prendreplaisir,
is tot uwe diensr, le pen, que Pal, est
trouver du plaisir a q.ch., se plaire a q.ch.
yotre service. Hoe — olDk , par peu que.
Een — aan zich zelven hebben, se complaire
Een —, quelque peu. — bloeinen hebbende ,
e soi-mime.
-rariflore, paucifloro.
Weinigheid, vr. pen , m., petite quantiti f., Welbeklant, b. n. welvoorzien van klanten,
bier; achalandi, e.
petit hombre, ass.
Weinigie, a. peu, tn.; fain. tantin, tantinet. Welbemand , b. n. bien equips, e, bien arms, e.
Welbemind, b.
Weinigte,
zie Weinigheid.
bien acme, e, chiri, e.
Welbemuurd, b. n. bien fort:fie, e.
\Veit, yr. tarWe , frown:, ns.
Weizasch, , yr. jagerstasch, gibeciere, carnas- Welberaamd, b. n. bien concerti, e.
Welbereid, b. is. bled prepare, e.
,
Ws leeitreelibrood, o. tarwebrood, pain de fro- Welbefpraakt, b. n. eloquent, e, qui pan t
bien, disert , e; fig. —' zijn , n'avoir point
mint,
le filet; avoir la langue bien pendue.
Weitenkoek,
gateau fait de farina de froWelbefpraaktheid, yr. eloquence. — in lapment. Dunne —,galette, f.
taal, loquele.
Weitenmeel, o. farina de froment, f:
Welbevinden (zich); zie Welvaren.
Weithalm, m. tige de froment,
Welbevolkt, b. n. fort peupl e, fres pope.Weitftroo, o. paille de froment, f.
, e.
Weivat, o. tonneau ‘au petit lair, tn.
Wekelijks, bijw. par semaine , chaque semaine. Welbevolktheid, yr. abondance de peuple on,
d'habitants.
Wekelij ksch, b. n. hebdomadaire.
dagWelbewaakt, b, n. bien garde, e.
klad, journal hebdomadaire, tn.
Wclbewerkt, b. n. bien travailli, e.
Wekgezaug, o. aubatle, f.
Wekken, b. w. (ik wekte, heb gewekt1) Welbezeild, b. n. bon voilier. Een —
wakker maken, opwekken, eveiller,
bon vaisseau est an bon voilier.
ler. Gij moet hem om zes uur
faut Welbezocht, b. n. bien frequents, e.
le reveiller a six heures.
te weeg bren- Weldaad, vr. bienfait, m.
gen , produire, causer.
Weldadig, b. n. bienfaisant, e, charitable,
liberal , e.
Wekker, m. een die opwekt , celui qui reveille.
bijzonder aan een uurwerk, reveilleur, Weldacligheid, yr. bienfaisance, magnificence,
reveille-matin, riven, tn.
chariti.
Wekfter, yr. porfler, cells qui reveille en son- Weldadiglijk, bijw., charitablement,
nant on en frappant.
meat.
titTelr
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Weldoen , 0. w. (ik deed wel, heb welgedaan ,)
faire du bien , repandre des bienfaits, bien
faire ou agir.
Welcloener,
bienfaiteur.
Weleloentler, yr. bienfaitrice.
Weldoordacht, b. n. bien refiechi, e.
Weldoorkneed, b. n. bien tetri , e; fig. bien
travaille.
Weldoorvoed, b. n. bien nourri, e.
Weldra i *Welhaast, bijw. blentet, incessamtrent.
Weledel, b.
noble.
Weledelgeboren, b. n. tres-noble.
Welter, bijw. voorheen, autrefois, jadis,
ci-devant.
Weleerwaardig, b. n. rbierend , e; zie Eer.
waardig.
Weleerwaardigheid yr. rive; enoe.
' vodte, f:
Weiffel, o. gewelf,
Welgaan , o. w. onregeln3. onperf. werkw.
al;er bien, reussir. Het gaat daarmede vrij
wel , cela va asset bien. De zaken gaan
wel, les affaites vont bien. Het gaat hem
wel in alles wat hij onderneemt, hij flaagt
in alles, it reussit dans tout ce qu sl entreprend.
Welgat, o. source, f.
Welgeaard, b. n, bien forme, e, d'un bon
Welgeboren y b. n. noble.
Welgebouwd, b. n. bien bdti, e.
gezond
We)gedaan b. n. bien fait, e.
satn, e, qui a honne mine.
van voorkomen,
'
fteld.
Welgegoed, b. n. zie
iVelge
Welgegrond, b. n. behoorlijk gegrond, bonbien fonds, e s:olide. —, bijw. solidement.
Welgegrondheid, yr. solidite.
Welgelegen , b. n. bien situe , e, place, e.
Welgelegenheid, yr. bonne situatian.
Welgelijkend, b. n. tres-ressemblant, e, frail.
pant, e.
Welgelukken, o. bon sued', tn.
Welgelukkig, b. n. tres-heureux, se.
Welgelukzalig, b. n. bienheureux se. De
S —en, les bienheureta.
Welgemaakt, b. n. bienfait, e bien forme, e.
Welgemanierd, b. n. bien ilevi, e.
Welgemanierdheid, vr. civilite t urbanite.
Welgemeend, b. n. bien intenttonni, e.
tipregt, sincere.
bijw. par bonne intention. Een —e raad, conseil charitable.
teWelgemoed , b. n. de bonne humour.
vreden , content, e.
moedig, courageux,
se. —, vrolijk, lustig, gai, e.
Welgemoedheid, yr. gerustheid, tranquilliti.
tevredenheid, contentement, tn. —,
vrolijkheid, gaietd,
Welgefchapen , b. n. wel en zonder gebrek
ter weteld gekomen, bien forme, e.
Welgefleld, b. n. gegoed. Met eene toereikende mate van goederen bedeeld , aid , e ,
qui a de quoi, qui est a son aise. Het is
t en — man , c'est un homme aise. De —e ,
rijke lieden, les cases.
Welgetroffen; zie Welgelijkend.
Welgevallen, o. (bon) plaisir,, on.; zie Welbehagen.
Welgevormd, b. n. bien forme, a, bien fait,
e, proportionne , e.
Welgezeten, b. n. zie Welgefleld.
Welgezien ,
n. bien voultt, e, bienvenu, e,
accredits , e.
Welgezind, b n. eene goede, gunflige gezindheid aan den dag leggende, bien intentionne, e.
Welgezindheid, yr. bonne intention.
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Weigrond, m. een grond, waarin men weileti
vindt, terre feconde en sources , ou it y a bleu
des sources.
Welhaast, bijw. haast, binnen kort, bientet:
Uw broeder zal — komen, vosre ft ere vimrlra bientet.
Weihebbend, b,
qui se porte bien; tie
Welgefteld.
Welig , b. n. en bijw. weelderig , tierig , vruchtbaar,, fertile, qui croit bien. Een —e boom,
tin arbre fertile ; bijw. firtilement.
Weligheid, vr. vruchthaarheid, fertilite. —,
fponsachtig uitwas, fongus , fongosite.
Welk , vragend en bets. voorn. w, quel? quelle'
quels ? quelles? — , wat ? zonder zelfit.
naaniw, ookl lequel? laquelle, lesquels, lesquelles? —e jongen heeft het u gezegd?
fuel gatron vows l'a dit? flier is laken , van
— wilt gij ? voila du drap, duquel voulezVous? — weer is het ? quel temps fait-il?
meisje is uwe meid? quelle fille est votte
servante? —, wat voor kind is het ? quel enfant
est ce ? —e van die twee wilt gij ? lequel,
laquelle de ces deux voulez•vous ? Betrekk.
voornaamw. qui, que, lesquels, laquelle, lesquelles. De thin, welken ik verkocht heb, le jardin que vendu. De
man —e, het gedaan heeft, Phomme qui
Pa fait. Het hubs in hetwelk hij woont, la
maison dans laquelle 11 demeure. Hier zijn
de druiven , —e, (die) ik geplukc heb , voila
les raisins, (que) lesquels,
cueillis.
Welken, o. w. (ik welkte, hen gewelkt,)
verwelken, se faner, se fie trir. De bloemen
beginnen to
les fieurs commencent
fatter, a se fietrir; zie Verwelken.
Welkerlei, Welkerhande , b. n. quel, quels,
quelle, queues.
Welkerwijze , bijw. de quelle maniere.
Welkom, bijw, bien venue , e. Zijt — mijn
vriend! soyez Ren-venu , mon ami! Iemand
— heeten, faire accueil a q. q., accueillir,
le recevoir avec amitie. —, b. n. Een welkome gast, un connive agreable ou que Pon
refoit avecplaisir.
Welkomgroet, m. compliment a Poccasiond'une arrivee. Dichterlijke (btj de Grieken,) ipibaterion.
Welkomst, yr. verwelkoming, bienvenue, f.,
accueil.
foorc van bokaal, groot drink, glas, vidrecome on vilcome, in.
Wellen , b, en o. w. (ik welde, heb en ben
geweld,) ligtjes opkoken , faire bouillir,
mitonner ou renfler, bouillonner. Met eenige
perfing voortbrengen, faire jaillir, sourdre.
Welletje, o. dunne waterflraal, filet d'ean tn.
'Wellevend, b. n. welgemanierd., poli ,e, ?tonrite.
bijw. politnent, honnitement.
Wellevendheid, yr. politesse, honnitete ,
urbanite, courtoisie, f., savoir-vi•
vre, usage du monde, m.
Welligt , bijw. misfchien , peut-itre.
Welling, yr. jaillissement, bouillonnement,tn.
Welluidencl, b. n. harmonious, se, sonore,
melodieux, se; (in de fpraakk.) euphonique.
bijw. harmonieusement, avec harmonic.
Welluidendheid-, vr. (in de muzijk ,) harmonie ,milodic, cadence; (in de fpraakk.)euphonie, f. — in eenig vers, in eenen
(bij dichters,) nombre, tn.
Welluidendheidshalve , bijw. par euphonie.
Wellust, m. volupte, libldinosite, f., delices,
f. pl. Vlecfchelijke —en, plaisirs sensuels,
des seni-vtie ook Wulpschheid.
Wellusteling, m. voluptueux, debauchd, effimine ; fig. Epicurien, Sibarite.
Wellustig, b. n. voluptueus , se, libidineux,
se,
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effemine , e, sensael , le ; (gemeen,)
1r
ribaud, e.
Wellustig, Wellustiglijk, bijw. voluptueusewent , sensuellement.
Welmeenend , b. n. welgezind, welgemeend,
bien intentionne, e, sincere. —, bijw. sincerement.
Welmeenendheid, yr. welgezindheid, bonne
intention.
Welnemen, o. bon plaisir, tn., permission ,f.
Met uW verlof, avec voile permission,
sauf votre bon plaisir.
Welnu, tusfchenw. or pa! eh bien!
Welopgevoed, b. n. bien dove, e, honnite,
tnorigene, e.
Welp , o. jong van eenen leeuw, lioncean , tn.;
van eenen bond, petit chien ; van eenen beer,
ourson, en nog van andere diereu.
Welpomp, yr. machine hydraulique.
Welput, m. puits.
Welriekend, b. n. welruikend, odorant, e,
odoriferant , e, aromatique, parfume, e.
Handfchoenen — maken,embaumer,ocaigner
des gants.
Welriekendheid, yr. bonne odeur, sentear, f.
arum,n
fum .
Wei el, o. ce qui a bouilli un pet:.
Welfmakend, b.. n. delicat, 0 0 savoureux, a 0
de bon gait, delicieux , se, ddlicat, e.
WelfpreekkunO, yr. rhetorique.
Welfprekend , b. n. eloquent ,a ,disert,e. Zeer
chrysologue; ties iloquent, e.
bijw.
eloquemment; avec eloquence; disertement.
Welfprekendheid, yr. eloquence, rhitorique,
(bij dichters,) facondc.
Welitaan, o. w. met den 3den perfoon, (het
fond wel, heeft welgeftaau,) seoir ou aller
Hen; etre Men seant, e.
Welflaande; zie Welvoegelijk.
Welflaanshalve , bijw. par bienseance , pour
la forme , par droit tie bienseance.
Welftand, m. goede gezondheid van een ding,
sante, aisance,f, bien etre, bon drat, in.;
(in de geneesk.) eticrasie; zie Welvaren,
Welvaart.
Weluitvallen; zie Welgelukken.
Welvaart, yr. de daad van wel te varen, hell,
geluk , voorfpoed, het welvaren , prosperite,
f., bien-etre, bonheur, saint, tn.
Op de —, het welvaren, van dezen huize ,
au bien-etre de cette maison. Ik bid God
om de — van uwe familie , je prie Dieu pour
la prosperite de votre famille.
Welvaren, o. (ik voer wel, heb welgevaren,) gezond zijn, etre en bonne sante,
se porter bien. Hoe vaart uw broeder ? Hij
vaart wet, comment se porte votre frere ?
est en bonne sante; ii se porte bien. Het
—; zie Welvaart.
Welvarend, n. bien portant, e, en bonne sante.
Welvarendheid, yr. sante, prosperite.
Welven, b. w. (ik welfde, heb gewelfd,)
van boven boogswijze digs timmeren of metfelen, von'ter, cintrer.
Weiverbonden, Welvereenigd, b. n. bien uni,
e, bien joint, e.
Welverfchanst, b. n. bien retranche, e.
Welverfierd, b. n. bien orne, e.
Welverfneden, b. n. bien taille, e; fig. Eene
—e pen, (de bekwaamheid van eenen fchrijver,) une bonne plume.
Welverflaande dat, voegw. mits dat, behoudens dat, bien entendu que.
Welverfierkt, b. n. bien fortifie, e.
Welving , yr. volt' te.
bogt van een gewelf,
in de bouwk.) voussure.
Weivoegelijk, b. n. welilaande, betamelijk ,
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welvoegend, biensdant, e, decent , e, convenable, sortable. —, bijw. biensdamment,
decetnment, convenablement.
Welvoegelijkheid, vr. welvoegenclheid, betamelijkheid , bienseance, &cone, convenance ,
f , decorum , tn. De — in aeht nemen , garder
le decorum, observer les bienseances.
Veivoegzaam 4 zie Welvoegelijk.
Welvoorzien, b. n. bien pourvu, e, blot fourizi , e, bien garni, e.
Welwater, o. eau de source, f
Welwezen of -zijn , o. sante ,f.; zie Welfland.
Welwijs, b. n. genoegitam wigs, bien, assez
sage.
Weiwillend, b. n. goedgunflig, beleefd, gedienflig 2 bienveillant, e, complaisant, e,
offlcieux , se, serviable, benevole.
Welwillendheid, yr. bienveillance, coniplaisauce, officieusete.
Welzalig; zie Welgelukzalig.
Welzand, o. drijfzand , sables mouvants , m.pl.
Wem, tn. ankerhand, patte d'ancre, f.
Wemelen , o. w. (ik wemelde , heb gewemeld ,)
door elkander kruipen, loopen , vLegen ,
fourmiller; grouiller; etre en mouvement;
abpnder en.
_
Wemeling, vi. fourtnillement, tn.; zie ook
Gewemel.
Wen, yr. zeker gezwel of uitwas, loupe, f.,
goitre, m.; zie Uttwas. —, aan den cokel
van een paard ? (bij veeartfen ,) molette.
Wen, voegw. zie Wanneer.
Wenden, b. en o. w. (ik wendde, heb gewend, )i draaijen , keeren , tourner. (Zie tilt
• woord n het Franfche deel.) Zich tot iemand
—, (zich om gunst , hulp , raad of anderzins
bij hem vervoegen 2 ) s'adresser a q. q. Zich
tot iemand — om hulp te bewijzen, aider
ou assister q. q. Zich tot iemand —, (hem
toefpreken,) adresser la parole a q. q.,
apostropher; zie ook Keeren ; fig. of fpr. w.
Iiij weet zich niet meer te keeren of te —,
it ne salt plus ou it en est; it ne salt sur
quel pied danser, de quel beis faire fleche.
Het over eenen anderen boeg —, s'y prendre
d'une autre maniere; changer de batterie.
—, (fcheepsw.) virer de bord; tourner le
bond d'un vaisseau. Bij den wind over — ,
virer de bond vent devant. Voor den wind
om—, virer de bord to pour lof, vent arriere.
Alle fchepen te gelijk —, virer de bond toes
a la fobs. -- in het kielwater van een ander,
virer dans les eaux d'un autre. In bet —
iiggen, avoir donne vent devant. Den boeg
tegen den vijand —, porter le cap sur Pennon:.
Wender, m. celui qui tourne, ou tournait.
Wending, yr. draaijing , action de tourner,
tournure; fig. De —, (de keer van eene.
zaak,) het gevolg hangt of van de —, draaijing , die de zaak zal nemen , le succes depend
de la tournure que prendra Paffaire. Halve
-, (in de rijfchool) repolon, m. — van
een fchip, virement, in. De —en verdubbelen, decarver.
Week , m. de daad van wenken, eene beweging
van oogen, hoofd, hand, enz., om, hetgeen men wit, aan te toonen, oogwenk,
coup, clin d'oeil, signe de Poeii,m. oeillal
de, f Hij gaf hem eenen — met de hand ,. it
lui fit signe de la main. Iemand op zijne
—en dienen, faire !'humble serviteur; servir
q. q. au doigt et a Poeil. Van iernands —en
afhangen, etre aux ordtes on a la disposition
de q. q ; fig. fam. avettissement, secret,
eves!. Hij heeft cr mij eenen — van gegeven, c'est lui qui m'en a donne un eveii,;
Op den — gehoorzamen, °heir sur-le champ:
IV elite:
Rrtr
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Wenkbraauw, y r. sourcil, tn. De —en bewegen , sourciller.
Wenkbraanwfpier, yr. sonrcilier,
Wenken , o. (ik wenkte, heb gewenkt ,)
fairy signe de Pool, des yeux , de la ate,
de la main, etc.
Wennen, b. en o. w. (ik wen4e, heb en ben
gewend,) accoutumer, habituer. Ik kan er
mij niet aan, daar te wonen, je tie puis
m'accoutumer a y demeurer ; zie Gewennen.
Wensch, m. souhait, vocu, m. Mijn
vurige — is, dat gij u wel mogt gedragen,
mon souhait ardent est que vous vous comportiez bless. Het ging hem ales naar —, tout
allait au grd de ses desirs , tout Jul reussissait
a souhaii. God heeft mrjne —en verhoord,
Dieu a exauce mes voeux. — van eenen redenaar , deprecation.
Wenfchelijk , b. n. souhaitable, desirable. —,
bijw. a souhait.
Wenfchen , b. w. (ik wenschte, heb gewenscht, )
eenen wensch koesteren of uiten, souhaiter,
ambirionner. Ik wensch
desirer. Vurig
goeden dag, je vous donne, souhaite,
le bon jour. 1k wensch a alle foort van
voorfpoed in uwen koophandel, je vous souhaite toutes sorter de prosperites dans votre
commerce. Ik wensch hartelijk , vurig, je
desire asdemment, j'ambitionne. Dit is eene
lang gewenschte zaak, c'est une chose longtemps disiree. Geluk
feliciter. Ik wensch
geluk met het nieuwe jaar, joyous felicite
du nouvel an. Zij — elkandee geluk met deze
ontilekking,ils sefillcitent de cette decauverte.
Wenfchend , 5. n. optatif, ive. (In de fpraakli.)
De —e wijze, Poptatif,
Wenfcher, m. celui qui scruhaite, souhaiteur.
Wenfching, yr. action de souhaiter.
Wenfel , 0. wenst , wenning, gewoonte, coutume, f.
Wentelbroodjes ; zie Wentelteefjes.
Wentelen, b. en o. w. (ik wentelde , heb en
ben gewenteld,) rouler, courtier. Zich —,
se rouler , se vauter , se ventrouiller. Het
wilde zwijn wentelde zich in het flijk, le
sanglier se vautra dans la bone. De varkens
houden van zich in het flijk te —, les cochons
aliment a se ventrouiller.
Wenteling , yr. action de se vauter, se tourner, f., tour, mouvement, en.
'Wentelfpil, yr. wentelitok, van eene trap,
c:oyau d'escalier, m.
Wentelfleen, m. rouleau de pierre.
Wentelteefje, o. zeker gebak, dat man geftadig om en om wentelt , croute-doree, f:, gateau feuillete , m., tranche de pain blanc,
frite ay es du fait, des oettfi et du beurte.
Wereld, m. hemel en aarde, het geheelal,
monde, le del et la terre, l'univers. God
heeft uit niets gerchapen, Dieu a cree
le monde du ndant. Het, jaar der —, Pan
du monde. Eene reis om de — doen, faire
le tour du monde; faire un voyage autour
du monde. Ter — komen,, geboren worden,
'emir au monde, étre ne, e. De Dude en
nieuwe
Pancien et le nouveau monde;
fig. Hij verflaat zijne
salt bien son
monde it salt vivre. Zoo gaat bet in de
ainsi va le monde ; c'est le train du
monde. De groote
tie aanzienlijke lieden, le grand monde. De geleerde le
monde savant ; les Bens des lettt es. De —
in het klein, (de mensch 2 ) microcosm. Afbeelding van de geheele
, cosmorama.
Wereldbeheerfcher,
souverain; maitre du
monde , etc.
Wereldbefchouwer,m. contemplateur du monde.
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Wereldbefchouwing, yr. contemplation du mono
de ; cosmalogie.
Wereldbefchnj yer, m. cosmographe.
Wereldbefchrtiving, yr. cosmographies Hiertoe
behoorend, cosmographique.
Wereldbol,' in. globe terrestre, ns., sphiste du
-monde, f:
Wereldbilrger, m. cosmopolite, cosmopolitain.
Wereldburgerfchap , o. systeme de cosmopolite,
1., costnopplitistne, m.
Werelddeel, 0, parole du monde, f.
Wereldgebouw, o. geheelal, univers, m.
Wereldgrootte , yr. grandeur de la terre.
Wereldkaart, yr. mappe monde.
Wereldkennis, Yr. wereldkunde, connaissance
du monde; cosmogonie.
Wereldkioot , m. onze aarde, globe terrestre;
afbeelding daurvan 2 globe.
Wereldkutidig, b. n.qui connait le monde; cosmologivie. Door de wereld bekend, manifeste,
notoire , cousin , e, de tout le monde, evident, e.
Wereldkundigheiti, yr. notoriete.
Wereldlijk, b. n. seculler, ere, laYque, temporel , le; zie Wereldsch. Een —e priester„
un ptetre seculier. —e abt 2 catnmentaire.
Wereldlijke, m. lai, lakue.
wereldling, m. wereldminnaar, mondain.
Werelclmeter, tn. cosmalable.
Wereldrond, o. monde, m.
Wereldsch, b. n. temporel, le, terrestre, seculler. —e goederen 2 biens temporels. —,
bijw: seculihrentent.
Wereldschgezind, b. n. mondain, e.
Wereldfche gezindheid, VT. mondaniti:
Wereldilad , yr. capitale du monde.
Wereldflelfel, o. systeme du monde, de Puntvers, cosmogonte.
Wereldflreek , Yr. (in de meetk.) region du
monde, f.,,climat, m., contree, zone, f.
Wereldwijze, m. wijsgeer, philosophe.
Weren , b. w. (ik weerde, heb geweerd Oafweren , keeren, beletten , mettre obstacle a;
empécher. Lich —, se difendte, faire resistance. —, zijn best doen, faire son possible.
Werf, yr. verhevene grond, waarop een gebouw flaat sour. Scheepstimmer—, chantier, m. Een
' fchip van de — laten loopen,
lancer un vaisseau 4 Peat:. Kiel—, om fchepen te lappen en te kalfateren, cardnage , m.
Gefchut— , pare d'artillerie. — eener boerderij , pallier.
Werf, o. maal , fois. Twee—, deux fois.
Werfgeld, -a. handgeld,, engagement, tn.
Werfhuis, o. maison ou loge Poffieier qui fait
des recrues.
Werfofacier, m. officier recruteur.
Werfvolk , o. ceux qui travaillent au chancier.
Wering, yr. beletting, empichement , obstacle,
in., defense, resistance.
Werk, o. grove ineenverwarde den van
vlas of hennep, etoupe, regayure ,f. Met —
toefloppen, itouper.
Werk, o. gewrocht , ouvrage, m., oeuvre ,f.
Een voltooid —, un ouvrage accompli. De
—en der natuur, lee ouvrages, les oeuvres
de la nature. Een — onvoltooid laten,
laisser un ouvrage imparfait. Ingelegd —,
ouvrage de marqueterie. Gedreven —,, de
Pembotte , tn. De Vestingwerken, les ouvt ages de fortification. De grove —en van eenen
fmid, les ouvrages noire. Uwe goedheid, o
God! is verfpreid op al uwer—en , ta(votre)
bona , o Dieu; est rdpandue seer toutes ter
(vos) oeuvres. Het — der fchepping werd
in zes dagen voltooid, Poeuvre de to creation fut achevee en six fours. Het geloof
zonder de —en is dood, la foi sans les
oeu-
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titirvres est morte. Iedereen za1 naar zijnt
—en geoordeeld worden , chacun sera file
selon ses oeuvres. Goede —en doen, faire
de bonnesroeuvres. Overtollige goede —en,
oeuvres de surerogation. De —en van Ratine , les oeuvres de Racine. Een uitgeven , donner un ouvrage, an d.crit, au
public. Het is een — der goddelij ke Voorzienigheid, c'est un acts de la providence divine. —, arbeid, moeite, travail, ouvrage.
Zwaar —, drukte , labeur, m., besogne, 1.
Zijn broeder bemint het — niet , son frere
n'aime pas le travail. 'emend van zijn —
ufhouden , Mourner q. q. de son travail.
Men moet zith aan het — gewennen ,
fact s'accouturner au travail. De dichter is
niet beloond voor zijn le poets n'est pas
recompense de son labeur. De handen aan
het — flaan , se mettre a Pouvrage; mettre
ouvrage,
la main a Ia besogne. Befleld
gaan , handebesogne de commande. Te
Hij
gaat
als
een
eerlijk
man te
agir.
Ien ,
agit en honnite homme. lets in het
flellen , efectuer q. ch. ; 1fig. Veel — van
iemand waken , faire grand , beaucoup de
cas de q. q., l'aimer fort. Spr. w. Het elude
kroont bet —, la fin coaronne Poeuvre.
Werkachtig, b. n. laborieux, se.
Werkbaas of meester, m. maitre ouvrier.
Werkbank , yr. etabli , tn.
Werkbeest, o. bite de somme, de charge, f.
Werkbij , vr. abeille ouvriere.
Werkdadig, b. u. beoefenend,pratiqne,actif,
ive. —e meetkunde , geometric pratique. De
—e deugden, les vertus pratiques; ale ook
Werkelijk, Werkzaam.
Werkdadigheid, vr. werkzaamheid, activite.
Werkdag, m. four orivrier on ouvrable.
n. inderdaad, dadelijk , acts ,
Werkelijk,
ive, agissant, e, actuel, le, reel, le, e
veel aanbrengentif, ive, positif, ivy.
fatide of vorderende, penible,
bijw. wezenlijk; actuellement,
gant, e.
reellement, efectivement , en efet.
Werkelijkheid, yr. activite , Halite, existence, f., efet, m.; zie ook Wezenlijkheid.
Werkeloos , b. n. inactif, ive , oisif, ive, sans
occupation , desoeuvre , e, faineant, e. Werkeloozen menfchen valt de tijd lang , le temps
peso aux gene desoeuvres ; bijw. oisivement.
Werkeloosheid, yr. inactivite, oisivetd ,faineantise,f.,desoeuvrement , m. Zane — maakt
mij ongeduldig, son inactivite m'impatiente.
Hij bragt zijn Leven in — door , it passa sa
vie dans le desoeuvrement.
Werken , b. en o. w. (ik werkte , heb en ben gewerkt , ) ( gewrocht) te weeg brengen ; in eene
werkzame beweging zijn, travailler, agir. Hij
werkt in den toin, it travaille au fardin. Zijn
broeder werkt op dagloon , son ftere travaille 4 la journee, a tache. Met den geest, met
travailler de !'esprit, du
het ligchaam
corps. Met het fchip (fcheepsw.) manoeuvrer le vaisseau. Zwaar — van een fchip
in flormig weer en verbolgen zee, tracasser.
Het fchip werkt heftig ,, le vaisseau fracasse, fatigue violeniment. — om den wind te
krijgen, disputer le vent. —, de verwachte
uitwerking ergens op te weeg brengen, opdrer. Het geneesmiddel begiut goed te la
medecine commence a bien operer. De lucht
werkt op de ondermaanfche ligchamen , Pair
agit sur les corps sublunaires.
Werkend . b. n. efficient, e. —e oorzaak ,
cause ePiciente; (in de natuurk.) agent, m.
ten fchielijk en krachtig geneesmiddel
tin (remede) drastique.
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Werker, m. ouvrier, travailleur, agent ; zie
Werkman ; (in, de fpraakk.) noemer, eerfte
naamvaal, nominatif
:
Werkezel, m. grand travailleur; zie ook Bewerker.
Werkgast; zie Werkman.
Werkgereedfchap, o. outils , instruments, m. pl.
Werkheilige, m. en yr. die te veel van goede
werken verwacht , qui attend trop de ses bonnes oeuvres.
Wtrkheiligbeid , vr. fausse confiance dans le
merite de ses oeuvres.
Werkhout, o. Bois 4 attelitr de construction ,
ouvroir, oeuyrer.
Werkhuis, o. urine, manufacture, f.
werkplaats van een' fcheikundige, apotheker,, laboratoire, m. — voor bedelaars,
dip‘t de mendicite, en.
verbeterhuis,
rasphuis, maison de correction, de force.
Werkje, o. klein gefchrift, opuscule, tn.
Werking, yr. operation , action , effcacia, efet,
Wij kunnen niets tot onze zaligheid doen ,
zonder de — van den H. Geest , nous ne pow.
vons rien faire pour notre sato: , sans Poperation du Saint Esprit.
Werkkracht, Arr. uitwerking, efficaciti, force,
vertu.
Werkloon, M. en o. page, face); main d'oeuvre, f,
Werkman, in. ouvrier, manoeuvre, manoeuVrier. De werklieden , les ouvriers.
Werkmeester, m. maitre-ouvrier, fabricant,
artisan, architecte.
Werk;neid , vr. dienstmeid, servante.
Werkmiddel, 0. moyen, expedient, m.
Werkplaats, vr. attelier, ouvroir, tn., boutique; zie Werkhuis.
Werkfloof, vr. eene floor, die men onder het
werken voor heeft , tablier de cuisine, —,
vrouw die het morfigfle werk in het huis
doer , laveuse, nettoyeuse.
Werkfpeld, vr. dpingle a dentelle.
Werkilellig, b. n. prepare, e, prit , e. -maken , executer , effectuer , mettre en oeuvre.
Werkftelliglijk , bijw. en oeuvre, en pratique.
Werkfter, yr. ouvriere.
Werkftoel, m. metier. ten wevers
métier de tisserand.
Werkftuk o. ouvrage, icrit , tn., production,
iece , f
vraagftuk ,probleme, on.
erktafel, yr. etabli , ns. — van kleer- en
fchoenmakers, fnijtafel , ecofrai,
Werktijd, m. temps du travail.
Werktuig, m. out'', instrument ; zie Gereedfchap. —, machine, f., organe, m., ministre. De hefboom is een eeuvoudig le
levier est une machine simple. De —en der
planten , les organes des planter. Het oor
is het — des gehoors , Poreille est l'organe de
fouls, f: HI was het — van zijne gramfchap ,
it fut le mtnistre de sa conre. Een oud,
verfleten
prul, patraque. Zijn horologic
is een prul, van geene waarde , sa montre
n'est qu'une patraque.
om de bogen op
de zonnewijzers te teekenen , trigone,
Werktuigelijk , b. n. mecanique,instrumental,
e, automatique. —e beweging, mouvement
automatique, tnachinal, automatisme ,m.
zamenflel der deelen eens ligchaams, organisme , tn.; bijw. mecaniquement; fig. ma•
chinalement.
Werktnigelijkheid,
micanicite.
Werktuigkunde, yr. mecanique.
Werktuigkundig, b. n. mecanique, verse dans
la mecanique.
Werktuigkundige, m. mecanicien.
Werktuigmaker,, m. machiniste, faiseur
struments.
Rr r r 2
Werk.
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Werkverbond, 0. alliance des oeuvres, de bonties oeuvres, f.
Werkvolk, o. werklieden, oavriers, manoeuvt iers.
Werkvrouw,, yr. oavriere, travailleuse.
Werkwijze, yr. maniere de travailler, methods.
Werkwinkel, tn. boutique, f., atelier.
Werkwoord , o. (in de fpraakk. ) verbe. Een bedrijvend 1412 verbe actif. Een naamwoord,
tat van een — afgeleid is, un nom verbal.
Werkzaam, b. n. genegen tot werken, labo•
rieux , se, actif, lye , agissant ,e, diligeg t ,
e. Uw broeder is een — man, votre frere
est un homme laborieux. — , krachtig, efflcace ; bijw. diligemment.
Werkzaamheid , yr. bezigheid, activitd, diligence, fonction , humeur laborieuse. De —
-d.aarvan is lastig, la fonction en est penible.
'Werkzaamheden , travaux , ns. pl., occupations, affaires , f. pl.
Werkzak, in. (der juffers,) breizak, ridicule.
Werpanker, o. ancre de tone, de veille,
Werpdraad; zie Werpte , Inflag.
Werpeling, m. 'eon Jong, dat van de moeder
verflooten worth, petit.
Werpen, b. w. (ik wierp , heb geworpen,)
Met hevighid van zich trijven , jeter, lancer. —, met geweld florten , ruer; zie
ook Gooijen, Smijten. Hij heeft hem met
eenen flees geworpen, it l'a fete dune pierre. remand ter -aarde —, jeter1.q. par
terre. wierp eenen blik op hem, il feta
an coup d'oeil sur lui. remand zand in de
oogen —, (hens wat wijs maker,) jeter de
la poudre anx yeux a q. q. FIij heeft het
nit het verifier geworpen, rl l'a fete par la
fenetre. fchieten , lancer. FIij wierp
eenen toorhigen blik op hem, it lui lanra,
darda, tin regard de colere. (Scheepsw.)
Over boord faire le jet , jeter a la met.
Het lot is geworpen, le sort, le de en est
fete. Uit den 'zadel —, desarconner. —,
van dieren, jongen — 5 ntettre bas, faire
des petits. Jorge honden chienner. Biggen —, cochonner. Katten —, chatter. Geiten —, chevroter, biqueter. Hinden, rean,
olifanten
faonner. Kalveren
kalven,
viler. Lammeren —, agneler. Veulen
pouliner. Wolven
louveter. Ezels —,
anonner. 0. w. Zich in de armen van
iemand —, se jeter entte les bras de q. q.
IIij wierp zich midden under de vijanden ,
it se feta au milieu des ennemis. Hij wierp
met fteenen om zich , it jeta des pierres.
Spr. w. Als men eenen , bond
werpen,
enz. ; zie op Steen.
Werper, m.
_tette.
Werpgaren, so. zie Inflag.
Werpgeweer, o. arme de jet , f.
Werping, yr. worp, jet, tn.
Werplood, o. sonde, f Het — uitfmijten,
sender, jeter la sonde.
Werpnet, o. epercier,
Werppijl , Werpfchicht , m.-dard, trait. Eenen
— op iemand affchieten , lancer en dard a q. q.
Werpfchijf, yr. disque, petit pale: , in.
Werpfpies , yr. werpfpeer,5 javelot , trait ,tn.
— der ouden, halve piek, javelins. — der
nude Franken, angon, tn.
bij de Indianen, (saga:) zagaie, — bij de GalHers , ghse,
Werpfpiesruiter, m. bij de Gallia's, gesate.
Werpfleen , m. pales.
Werptol, m. toupie,
Werptros, in. (fcheepsw.) boegfeerlijn, tonee,f.
Werst, y r. Kusfifche lengtemaat, (eene el,)
verste.

WET
Wervel, m. san een venfler, enz., tourniqueh
Spr. w. Den — driaijen, (het voornaatnfte
beftuur van zaken voeren ,) ,gotiverner, ditiger tout.
Wervelader, yr. artere vertebrate.
Wervelbeen, o. van den ruggegraat, vertébre,
spondyle. Tweede — van den hals, essieu,
m. Verfteende --en, vertebrites ,
Wervelbeenderen van verileende visfchen, ichtyospondyles , f.
Werveldraaijer, m. pottier de barriere ,
fig. — van het hek , cheville ouvriere.
Wervelen , b. w. (ik wervelde, heb gewerveld ,) met den wervel fluiten, fernier au
-tourniquet.
Wervelipoel, us. taurnant de mer.
Wervelvormig, b. n. ringvormig , verticille, e.
Wervelwiiid,
tourbillon. Kleine —, verticule.
Wervelziek , b, n. aan duizelingen onderhevig,
vcrtigineux, se.
Wervelziekte yr. duizeling , vertigo, tournoiement
tete, rn.
Werven , b. w. (ilt wierf, heb geworven,)
krijgsvolk aannemen , aanwerven, enrdler,
engager des soldats , recrnter, racoler. Men
heeft hem met list aangeworven, geronfeld,
en l'a mind par fraude, etnbauchd; zie
Aanwcrven, enz.
\Verwaarts, bijw.
vets, de quel cdtd.
Weshalve, voegw. waarotn, c'est pourquoi ;
pour quells raison , par ces raisons.
Wes , y r. guepe, figule. Zekere —en, die
Len nest hebben , dat naar eene papieren
doos gelijkt, cartonnietes, f. pl. Goudgele
cht-jisis.
Wespenet, 0. oeuf de guipe, m.
Wespenhonig, m. oriel de guipe.
Wespennest, o. guepier,, m. Een
verfloten ; fib. Een aautal van bittere menfchen
tegen zich in beweging brengen, irriter ceux
qui peuvent nuit e.
West, b. n. westen, d'ouest. Een —e wind,
un Vent d'ouest. o. Het westen, de
westzijde, Pouest, Pace:dent, le couchant.
Dit land ligt 3o mijlen van het oosten naar
het westen, ce pays est 4 30 lieues de Pest
Pouest. Van het --en naar het oosten , de
Pones: h Portent; bijw. a Pouest; u l'occident.
(Scheepsw.) — ten 'noorden, ouest quart
Hord ouest; — noord — , ouest nerd ouest;
— ten widen, ouest quart sad- ouest; —
zuid
ouest sod ouest.
Westeinde, o. ate d'ouest, tn.
Westelijk, b. n. d'ouest, occidental, e. De
—e deelen , Westindie , les Indes occidentales.
Westen , o. ouest; zie West ; fig. Buiten
ziju , titre ivre.
Wester, Westersch, b. n. occidental, e. De
westerlijke landen, lei pays occidentaux. De
— kerk, Peglise occidentals ou d'occident.
Het westerfche rijk , Pempire d'occident.
Westerhoek, m. region accidentale, f.
Westermarkt, yr. matche occidentale.
Westertoten, m. tour occidentale, f:
Westerzon, yr. saleil d'ouest, du soir, f.
Westewind , na. vent d'ouest, vent d'aval,
m.; zephir.
Westindie; zie Westelijk.
Westindischvaarder, m. navire ou capitaine
des Indes occidentales.
Westkant, m. westzijde , ate de l'occident.
Westkim, yr. horizon occident-al, m.
Westkust , vr, cite occidental ,° in.
Westwaarts, bijw. yen Poccidenr; a Pouest.
Weswege ; zie Weshalve.
Wet, yr. dot. De — overtreden , viokr la
loi.

ET
Zich lien de wetten onclerwerpen, se
soumettre, obeli- aux lois; zie Loi in bet
Franfche (Teel. Spr. w. Nood breekt —; zie
Nood. regel, ordonnance, nomie, f.
Inland de — flellen of voorfchrijven, (min
of meer willekeurig over hem regeren ,) dotniner, commander q. q. overheden, de
opperfte regering van eene ftad, magistrats,
In. pl., regence.
Wetboek,o. code ,m. Burgerlijk —, code civil.
—, de vijf boeken van Mozes, pentatenque,
1n, — der Turken , coran ou alcoran, m.
— van Justinianus , de pandecten , le dogeste,
les pandectes. Verzameling der Romeinfche
—en, bmiliques, f. pl. Verhandeling over
de —en, notnographie; zulk een, die over
dezelve fchrijft of verzamelt, beet nomographe. Verzameling van kerkelijke wetten ,
nomocanon, m. Bewaarder der —en bij de
Atheners, nomophylax,
overtreder der wet, infracWetbreker,
tour d'une loi; contre-venant.
Wetbreuk , vr, infraction d'une loi, contravention; zie Overtreding.
Weten, b. en o. w. (ik wist, heb geweten,)
savoir, connaitre. 1k weet reeds alles, wat
gij mi3 wilt zeggen, je sais déjà tout ce que
vows voulez me dire. Iemand iets doen of
laten weten, hem daarvan verwittigen , infi rmer q, q. de q. ch., communiquer q, ch.
a q, q.; faire savoir, mander q. ch. a q. q.
Van wren weet gij dat ? de quo savez-vous,
tenet-vous cela? Hij wil niets van n weten ,
ne vent rien de vow. Gij weet niets van onze
verandering, vow ignorez notre changement ,
you: faites l'ignorant de notte changement.
Wet to bien entendu. Hij had veel wijn
gedronken, maar hij wist er niets van, hij
was niet dronken, it avail bu beaucoup de.
vin, mais cela ne l'incommodait pas, it n'etait pas ivre. Te —, bij e. savoir, c'est-ddice. Dank —, savoir gre.
Weten, o. kennis, savoir, tn., connaissance,
Zonder, buiten mijn
bijw, a mon
insu. Hij is buiten
kennis zijner onders
gehuwd, it est mane a Pima de ses parents.
Met ons
woe science, Tegen beter
aan, centre ca conscience,
Wetens , bijw. sciemment. Mijns —, zoo veel
ik weet, 1,ma connaissance, que je cache.
Willens en &propos delibire; de miete,
de coeur, expres, a dessein.
Wetenfchap, yr. kennis, savoir, m., science,
connaissance.
fludie, geleerdheid, etude, doctrine. Ik bewonder zijne fadmire son savoir. De kunften en wetenfchappen doen bloeijen, faire fleurir les sciences
et les arts.
Wetenfchappelijk, b. n7 scientifique; bijw.
scientifiquement:
Wetenswaardig, b. n. digne sd'être su.
Wetering, vr. issue d'ea4i ; zie Watergang,
Watering; ook eene beek zoo genoemd.
Wetgeeffler, yr. legislatrice.
Wetgeleerde,, m. regtsgeleerde, jurisconeulte,
ligiste, docteur en droit. —.in Turkij, effendi.
TyVetgeleerdheid, yr. jurisprudence , scieircedudroit.
Wetgevend, b. n. legislatif, ive. Het — ligichaam , le corps legislatsf, la legislature.
Wetgever, m, legislateur.
bij de Atheners,
nomothete.
Wetgeving, yr. legislation.
Wethouder, m. regent, magistrat.
Wethouderfchap , o. régence, magistrature ,f.
Wetfchender; zie Wetbreker.
W-etfchending zie Wetbreuk.
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Wetflaal,
flea/ pour akuiter lee conteaux ,
Weaken, im. pierre 4 aiguiser, f. , cons,
coyer, m.; zie Slijpfteen.
Wettteller, in. fig. celtri qui domine.
-Wettelijk, b, n. legitime, legal, e,
competent, e; zie verder Wettig,
bijw.
legitimensent, legalement. Dat is niet
gedaan, ce West pas fait legalement.
Wettelijkheid, yr. leg-hi:1;4d, legalite, valielitd.
Wetteloos, b. n. regeringloos, anarchique ;
bijw. sans lois.
Wetteloosheid , yr. regeringloosheid , anarchie.
Wetten, b. w. (ik wettede, Itch gewet ,)
ijzerwerk door been en weder firijken
pen , aiguiser, o, Ter, s epasser, tetnoudre.
Wettenfchrijver, in. nomographe. Verhandeling over de wetten, nomographie.
Wettig, b. n. legitime,
e. Dit zijn
zijne —e kinderen, ce sont ses enfants legitimes. Hij heeft
— deel, it a sa
time , sa portion legitime. Zijn zoon is —
verklaard , son fils est legitime. —e
ling , procede
—e ftraffen, peines
gales. — toebehooren, toekomen, competer;
zie Wettigen. bevoegd, competent, e;
bijw, legitimement, legalernent, validement.
Wettigen , b. w. (ik wettigde , heb gewettigd ,)
wettig maken , verklaren, legitimer,, rends e
on declarer legitime, legaliser,, rendre anthentique, vattder, autoriser, authentiquer,
consacrer. Deze acme moet door den burgemeester gewettigd, gelegalifeerd worden,
cet acte dolt etre legalise par le bourgueMestre.
Wetti4heid, yr. legitimite, validite, legalite.
De — van deze acte kan niet worden betwiqt , la legalite de cet acte ne pent etre
contestee.
Wettiging, yr. legitimation, legalisation. —,
bekrachtiging, validation, De echting,
ten beste, ten gunfle van de overledene
kinderen , doet voordeel aan hunne afftammelingen, la legitimation enfavour ?les enfants decides proneleurs descendants.
Wetting, yr. fcherpmaking, aiguisement, repassage, tn.
Wettisch, b. n. (in de godgel.) selen la loi
tie .Dieu, conforme a la loi de Dien.
Wetverbre-ker; , zie Wetbreker.
Wevelingen, m. meerv. (fcheepsw.) weeflijnen , enfl"chures, f. p1.
Weven, b. w. (ik weefde, hub geweyen,)
tisser, travailler au métier. Laken —, tisser du drap. Gewevene koufen, des bas faits
au metier, tissus on asses. Die lijnwaad is
fiecht geweven, cette toile est mal tissue.
Het —, tissago, m.
We yer, tn. tisserand:`
Weverij, yr. weving, tisseranderie.
Weversboom ,
insouple, insuple, f., ourensoupleau,
dissoir, dichargeoir. Voorfte
Weverskam, peigne de tisserand, rot. —,
bijkam, nom het weeffel wijder to maken,
tampion.
Weverskammenmaker, m. rotier, rosetier.
We yersklos, m. boline, f.
Weverslade, yr. classe de métier,
Weversfchieifpoel, m, navette, j: , epoulin
ou ipolet, m.
Weversfloel , m. métier do tisserand.
Wezel, m. belette,
Wezen, o. w. (ik was, ben geweest en gewezen ,) zie Zijn.
Wezen, o. het zijn, het beflaan, etre, tn.,
existence, f. Het Opperfie (God)l'Etre
supreme. In — zijn, beflaan genieten, Al
war
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wat in — is, tout ce qui exiye, sabsiste.
Nog in — zip], nog seven. Zijn broeder is
nog in —, son frere vit encore. Gefchapen
fchepfel, creature, f. —, (in de bovennatuurk.) entili , f. —,..zelfitandigheid,
substance, f. Het goddeltjk Pessence
divine. —, gelaat, air,,visage,m., mine , f.
Wezenleer, vr. ontologie.
Wezenlijk, b. n. werkelijk, waarlijk, essentiel, le, le, effectif, ive , actuel, le.
Het geen hij U heeft gezegd, is — zoo,
(is waarachtig,) ce qu'il von: a dit, est
reel, cela est reel. Het —e, de hoofdzaak.
Dat is het —e van de zaak, voila l'esssntiel
de l'affaire; bijw. essentiellement,
vol Seven, en vlug
meat , actuellement.
van oogopflag en verder voorkomen,
ive, agile.
Wezenlijkheid, yr. essence, realitd. Het is
geen verdichtfel, het is eene ce tees;
pas une fiction, c'est urn rdalite.
Wezenloos, b. n. vain, e, incorporel, le,
inexistant , e, sans corps. —, dom, stupid:,
qui tnanque de vivacitd. Hoe that hij daar
zoo — te kijkenf comment est-il 14 consme
ane statue ?
Wezenloosheid , yr. von,existence , 1., nonetre, m.
Wezenstrekken, m. meerv. traits fie visage.
Whist, o. zeker kaartfpel, wisk , m.
Wicht, o. klein kind, petit enfant. Arm —,
pauvre homme.
Wie , vrag. voornaamw. qui, lequel , laquelle,
quels , quelles, lequel, laquelle, leseelles?.
— is daar ? qui est 14? — zijt gib ? qui
ites-yous? Tegen wien hebt gij het? a qui
en avez-vous ? heeft u dat gezegd ? qui
your a dit cela, de qui le tenez-vous ? Aan
wien hebt gij eenen brief gefchreven? a qui
ovez. vous &nit une lestre?, Van wien hebt
gib dit bock ontvangen? de qui avez-vous
reps ce livre? Betrekk. voornaamw., qui,
que, dont, etc. De jongen wien ik zag, is
uw neef, le garcon .que ft; vis , est ' votre
cousin. — hij ook zb , qui que ce soit Lie
Qui, Quel in het Franfche deel.
Wiedbaas, m. maitre sarclin.
Wiede , vr. sarclure.
Wiedemaand, yr. juin , vs.
Wieden , b. w. wiedde, heb gewied ,) van
onkruid zuiveren , sarcier, iherber, arracher les mauvaises herbes ; fig. Elk heeft in
zijnen eigenen toin genoeg te —, (elk heeft
met zijne eigene zaken . genoeg teflellen ,)
chacun a assez d'affaires chez sot, sans se
miler de celles d'autrui.
Wieder, m. sarcleur.
Wiedewal, m. (vogel) loriot.
v , m.
Wiedijzer,, o. wiedmes, fchoffel, sarcloir,
oor uijen , (akkerb.) binochon, ns.
Wieding, yr. action de sandier.
Wiediter, yr. sarekuse.
Wieg, yr. berceau, m., tnanne, f: Mijn
kind flaapt niet weer in de —, mon enfant
tie dort plus dans k berceau; fig. Van de —
af, van bongs af, des le berceau, des Penfance. Hij is daartoe niet in de — gezegd,
sl n'estpas ne pour cela; fig. De plaats,
het land, waar sets ontflaat, of waar temand
geboren wordt, berceau, m., origin:; zie
ook Bakermat,
Wiegband, m. Wiegkoord of touw, 0. bande
de berceau, f.
Wiegelen, o. w. (ik wiegelde , heb gewie-.
geld, ) gefladig been en weer bewegen,
hrankr.
(ik wiegde, beb en ben
b, ea 0.
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gewlegd ,) bercer. Ben kind hi flaap
endormir an enfant en berfant. Iemand in
flaap —, fig. (met fchoone woorden misleiden en werkeloos hotiden,) endormir, bencer, q. q. par de belles paroles, par des promesses. Een fchip
rollen , (fcheepsw.)
om het te doen afloopen, crouler un batssent pour le faire lancer.
Wieger, m. celui qui hence.
Wiegezang, m. chansonnette pour endormir let
enfants, f:
Wiegkap, m. archet de berceau.
Wiegkleed, o. rideau de berceau, vs., cote.
venture de berceau
Wiegkusfen, o. coussin de berceau,
Wiegmeisje, o. wiegiter, fills qui berce , berceuse.
Wiek yr. vleugel, aile; fig. Hij is
in zbne —en geflagen, gefchoten, (hij is
inoedeloos,) it est dócourafe. Op zijne eigene
—en drijven, (zich zelven beffuren ,) Otre
abandonni a sa propre fortune; voter de ses
propres ailes; hire en eta: de se passer du
secours d'autrui. Iemands —en korten, ( hem
paal en perk zetten ,) rogner les ailes a q.
q.; dimsnuer son pouvoir. — van eenen molen , wile, f., volant, tn.
plukfel voor
eene wonde,(bij wondh.) tense, f., rouleau
charpie , bourdonnet, plumasseau, sindon , tn.
lemmet van eene lamp , meche d'une lamps.
Wiel, o. rad, roue, f: Spinne—, roues,
Spoel—, haspel, dividoir,,
— der touw.
(lagers , curie f. Achter- en voor—,
(fcheepsw.) roue de queue et de front. Eene
fpaak in het — fleken, defouer les desseins.
Iemand in de —en rijden (zich tegen iemand
aankanten, weerflaan. , enz. ) s opposer
q. q. — der lijndraatjers, recueilloir, tn.
Wielhand, m. bande de roue, f.
Wielboom, m. espece de saule ,
Wielboor, vr. amorpoir,,
, gross: tariAre
de charron.
Wieldraaijer, m. tourneur.
Wieling, yr. draaikolk, torernolement dans
Peau, goufre, tournant. twijfel, onzekerheid , doute, incertitude.
m. baton, m., barna de bois , qui
sent a enrayer.
Wieltros, m. ( fcheepsw.) piece de cord: faits
a la roue, .f:, filin de mince dimension, m.
piece de filsn. —, kabelrad, roue decable,
Wieme , yr. wim, (in Gelderl.) rookhok, baton de cheminee, m., place a on pond la
,viande fume:.
Wier, Wiergras, o. varec ou varech, :art,
gornon, m., algue, f:
Wierdijk, m. digue , garnie, faite de varec , f.
Wierig, b. n. viug van uitzigt, levendig van
voorkomen; ive, qui a la vue percante.
Wierook, m. encens. Witte —, galipot. Arabifche , beste
oliban; fig. Iemand— toezwaaijen, zeer prijgen, loner q. q. excess',
vement; Pencenser, etc.; zie Bewierooken.
Wierookboom, m.,arbre.
Wierookdoosje, o. 'layette, 1.
Wierooken, b. w. (ik wierookte, heb
rookt,)encenser ; sic Bewierooken.
Wierooker, m. celui qui encense fig. pluinifirijker, encenseur.
Wierookgeur, m, odour aromatique, d'encens,f„
Wierooking, yr. encenserttent,"-tn.
Wierookoffer, o. afro d'encens, f.
Wierookvat, o. eneensoir, m.
Wierookvatdrager, m. thuriferaire.
Wies, an y. yeti. tijd (van W'asfen.
Wiesch, —
Wasfchen.
Wiewouwen, 0, w. (ik wiecitotiwtioi beb ge.
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wiewonwd,) zicb heen en weder bewegen , fesion, f, vagne , tn. De — des dljls, la
ae mouvoir, se remuer.
&fusion du style. De.— van een gefprek
Wig, Wigge, yr. ook wegge. Een fpits toe.
le vague d'un discours.
loopend ftukje hout of ijzer, waarmede men Wijdloopiglijk, bijw. zie Wijaloopig.
bout vaneen doer fplijten, coin, tn. — in Wijdlustig; zie Wijdloopig, Uitvoerig.
eene houten pin, spite; (fcheepsw.) coin Wijdopen,
n. bee. Deur die — fleet , ports
de mine, cheville dans une autre. Groote
ouverte 4 gueule bee.
— aan het gefchut, coussin ou chevet pour Wijdte , vr. het wijde van jets , ampleur, larPen': du canon. Kleine — om den Reel
geur.
ruimte , afuland tusfchen twee
van eenen hamer vast te zetten, angrois ,
dingen, espace, itendue, distance. — van
Wigchelaar m. augure, devin, aruspice; zie
den mond eens fchietgeweers, calibre, m.
Waarzegger.
— van het bed eener nvier, Mae.
Wigehelaarfter, yr. devineressa.
Wijdvermaard ; zie Wijdberoemd.
Wigohelarij, yr. divination. — uit de voge- Wijeet, b. w. (ik wijde, heb gewijci,) wijden, consacrer, benir, otdonner. Eene kerk
len, auspicine. — nit het licht, chaoman•
sic; zie Waarzeggerij. Hietoe betrekkelijk ,
— of wijden , consacrer une eglise. Gewijde
bostie , pain bins% Hij is door dezen bisfchop
divinatoire, augural, e.
gewiki , (in de kerkd,) it a did ordonne par
Wigchelen, o. w. (ik wigchelde, heb gewigset eveque.
cheld ,) voorzeggen, prddire, augurer, deWijf, o. vrouw, femme. Een and —, ens
Wiser.
Wigchelroede, yr. baguette divinateire.
vicille (femme). —, echtgenoor, femme,
Wiggebeen , o. (in de ontleedk.) een
spouse; fig. (nit verachting) Eon boosaardig
vonnig been van den fchedel, os basilaire ou
tine megare. liejfachttg, dal, razend
candiforme, tn.
menade, bacchante. Oud, leelijk
Wiggelen, o. w. (ik wiggelde, heb gewigdagorne, f., masque, m. Lomp , flordig
geld,) been en weer fchudden, chanceler,,
mariterne. Het is een — als een hubranier.
zaar, c'est un al cher quo cettefemrne. Spr.
w. Er bleef geen oud — bij het fpinnewiel,
Wigswijze , Wigvormig, b. n. en forme de
coin, curs: forme,
(at wat leeft kwam op de been,) tout etait
en rnouvement.
Wigt, o. poufs, m. ; zie Gewigt.
Wigtje , o. gramme, m.
Wijfachtig, b. n. effemine, a, fiminin, e;
bijw. en femme; zie Verwijfd.
Wigtig , b. n. dat het vereischte gewigt Inert,
qui a son poids , de poids. Vol—, tribuchant , Wijfachtigheicl, yr. caractere effirnind.
e.
zwaar, pesant , e, lourd, e.
Wyfje, o. petite femme, femmelette, f. Iets
liefkozencis of minzaams. Wel —! hoe gaat
Wij , perf. voornaatnw. meerv. van ik, none.
zelven, nous-memes.
bet ? ma cheers l mon anger m'amour cornwent va-t-il? — van dteren , fetnelle; van
Wijbisfchop , m. Iemand,, die wel tot bisfchop
gewijd is, maar geen eigen bisdom heeft,
een wild zwijn, laie f. — van eenen valk,
die onder eenen aartsbisfchop fiaat , vicaire de
(in de eat. gefch.) sacre
teefje
Pevéque 7 general, ordinant, suffragan:.
van een' jagthond, lice, f.
Wijbrood, o. pain Unit, m.
Wijfsch, b. n. zie Wijfachtig.
Wijing, yr. inwijding, kerkwijding, consecraWlid, b. n. verwijderd, ver afgelegen,
, e, Ivintain, e, loin. Het is niet
:son, dedicace.
inzegening, benediction,
f., sacre, tn. De — van eenen bisfchop
van bier, ce n'est pas loin d'ici; zie -Ver;
—, bijw. loin, el tine grande distance. — en
btiwonen, assister au sacre d'unevdque. —,
toewijcling, devouement, m.
zijd, partout, au long et an large, de tour
ads, en tons lieux.
Wijg , Wijch, m. ( oulings) field.
Wijk, vr. de daad van wijken, retraite,fuite.
Wijd, b. n. ruin, uitgebreid, spacieux,
large, ample, etendu, e, waste. Een
Hij heeft tie — genomen is al wijkende
vertrokken , it s'est retiree
huts, une mason spacieuse. Een ite —e hoed,
toevlugt,
refuge, asila ou asyk , m. De — nemen,
un chapeau trop large d'entree. Die fohoese refugier.
nen min te
ces souliers sont trop larger.
gedeelte eener dad, quartier, m., section. Er zijn in ooze Clad zeven
Wijder waken, elargir, evaser. Een glas
—en, it y a sept quartiers dans notre ville.
met erne te —e opening, un verre crop
dvase. Te —e kappen van laarzen, des ge- Wijken, o. w. (ik week, ben geweken ,) zich
nouilleres de bottes trop evasdes. Wijder
van zijne plaats bewegen, achteruit fchuimaken , relargir. Wijder worden,
yen, gaan, reculer, se reculer, faire place,
bouger. Wijk, fchuif wat van het vuur ,
larger. Het — vaneenzetten der beenen ,
Ocarquillement, tn. ; bijw. ampkment, larreeulez un pen du feu. Wijk niet vandaar,
zit ftil, ne bougez pas de 14. Men heeft
_gement „au large:
den vijand tot het — gebragr, on a fait
Wtjtiberoeind , b. n. wijdvermaard , fort, Ores
reculer l'ennemi.
celebre, fameux, etc.; zie Beroemd.
zich verwijderen , se
retirer, feloigner, s'evader. Wijk van mij,
Wijden ; door godsdienfiige plegtigheden heiga henen , retirez-vous, eloignez von:, allezligen ; zie Wijen.
Wijden , b. w. (ik wijdde , heb gewijd ,) wijvous en. —, zwichten , onderdoen , ceder,
plier. Hij wijkt, zwicht voor niemand in
der maken , elargir, evaser.
Wijderen ; zie Verwijderen.
geleerdheid, rl ne le cede 4 personne en ernWijders, bijw. verder, de plus ,, outre cola,
dition. De vijanden weken weldra, les enen outre, d'ailleurs.
netnis plarent bientat. Van de kust
afWijding; zie Wijing.
houden, (fcheepsw.) s'embarder. Gaan —,
Wijdloopig , b. n. prolixe, etendu, e; ample ,
(van wijkmeesters, die de perfonen opfchrijlong , ue; diffus , e; vague. Zijne redevoewen,) faire le dinombrement d'un quartier,
ring was te
d'une section.
sa harangue stair trop prolixe. Een —e
un style diffus; bijw. Wijking, yr. action de reculer, faits, evasion.
optelling, denombrement m.
avec prolixiti, amplement , diffusement,
long.
Wijkmeester,,
quartenier oa quartinier; ( hij
Wijdloopigheid,
de
Romeinen
) tribun.
prolixiti, longuser, dip
Rrr r 4
Wijk-
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WIrkplaats , y r. retrare, f., refuge, astle,
(fcheepsw.) garb.
abri ,
AVijkregter, m. commissaire du quartier, jugs
de paix d'un quartier.
Wijkfchans, y r. (vestingwoord) redoute; (eertijds) rettrade,
Wijkitad, vr. ville do refuge, qui Bert d'asile, de sauce garde.
Wijkwast, Wijwaterskwast, tn. aspersoir, aspet ges , gaup:lion.
Wijl, yr. wijle, een tijd van eenigc uitgeftrektheid, un peu de, quelque ,
temps. Eene — geleden, it y a peu de temps,
depuss peu. In tijd en wijle , en son temps.
fomtijds,
longtemps. Bij
Eene goede
quelquefois.
Wij1, voegw. dewijl,.omdat,puisque,parceque.
Wifien, b. n. van remand die overleden Is,
feu, e, defunt, e. — de koning, feu le roi.
— mijne moeder, feu Ina mere. — de koningin, feu la reine, ou la feue reine
teine defunte; zie Feu in het Franfche eel.
du yin rouge.
yin. Roode
Wijn,
breeker,, yin clairet. Zware,
Bleek-roode
Ligte,
fumeux,
capiteuX.
yin
hoofdige
yin rude
zwakke —, petit yin. Wrange
yin vert. Verfchaaide
ou dpre. Zure
, y in events ou poussd. Verfneden, verrnengde yin taupe, $lechte —,
y in a deux °reales ; Aquette , f.; Cam. chassecousin , Vervalschte —, y in frelate,
sophistique ou falsifie. — van drie , vier,
vijf, enz. jaren , y in de trois ,quatre , zing,
etc. feuilles. Bourgonje I'm de Bourgogne. — op flesfchen, yin tire ou clair,
en bouteilles. Witte —, die nog onklaar
most, y in bourtu. — die zijne kracht verloren heeft, drabbige —, du yin pousse.
Deze wijnen houden zich niet, zij worden
zuur, verliezen hunne kracht, ces vies tourtient. Stevige —, die duren kan, yin de
garde. Palm—, foddi. — met honig, (in de
geneesk.) oenomel. — perfen, pressurer le yin.
Wit van ei in den — doen , caller le vin. De
— maakt fpraakzaam, le yin dale la longue.
Door den — befloven, dronken zijn, pris,
e, de yin. Hij kan den — niet verdragen;
it ne pent porter le vin. Veel —, (drank)
kunnen verdragen, porter bien son y in. Die
-- heeft eenen aangenamen geur, ce yin a
-tin bouquet agreable. Deze man wordt vrolijk, wanneer hijgedronken heeft, cot
homme a le vin gal. Spr. w. Goede — behoeft geenen krans , (goede waar heeft geene
aanprijzing noodig,) bon yin n'a pas bestirs
d'enseigne. Als de — is in den man , is de
wijsheid in de kan, quand le y in entre, le
secret sort; les l yres ne se deguisent pas.
Naar — riekend, ovine, e, ou envied, e.
Belasting van het verkoopen van wijn in
't klein, jalage.
AViinacht/g, b. n. vineux, se.
qualite vineuse.
Wipachtigheid,
pomme vineuse , f.
Wijnappel,
vtnaigre de vin.
Wilnazijn,
cuve 4 yin.
Wilnbak,
Wijnbalg, Wijnbuik, m. sac d yin; ivrogne;
zie Wijnzuiper.'
Wijnbereidin! , yr. kunst om wijn te bereiden;
ook verhandeling over den wijn, oenologie.
Schrijver over die bereiding , oenologiste on
oenologue.
‘Vijnberg, m. vignobk, vigne.
Wipbezie, vr. raisin, grain de raisin, sn.
o. feuille de vigne, f.
Wijnbouw, m. culture de vigne,f.
Wilndadel, vr. date vine:tie.
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Wijndrager, m. bierdragec , (kraankind,)
cayeur.
Wijndrinker, ta, buveur de yin. Die veel wi,j14
drinkt, een verzopen ligchaam heeft,
corps ovine ou envind.
Wijndroefem, m. mare de raisin.
Wijndronken, b. n, lyre de yin.
Wijudruif, yr.
rn.
Wijudruppel,
goutte de y in, de raisin, f.
Wijnfeesc, 0. ter eere van Jupiter, venales,fipl.
Wtinflesch, yr. bouteille k yin.
, flesch met
wijn, bouteille de vin.
Wijngaard, m. wijnftok, vigne, 1. tegen eenen
moor , tegen latwerk, cook ins een
treille ,f. Wilde —, lambruche ou lambrusque ; couleuvree , au bryonne , f. Eenjarige—,
plantat. Den — met 'flokken onderfteunen,
ichalasser. Veld beplant met —en , complant ,
m. Opzigter over eenen wanneer de
druiven beginnen te rijpen , messier.
Wijngaai dblad , o. feuille de vigne; f.
Wijngaardbot , yr. of -knop , m. bourgeon d'una
vigne, cosson, m.
Wijngaardenier, m. vigneron; planteur
vignes.
Wkingaardeniershak, m. marre, f.
Wijngaardeniershouweel, o. houe de vigneron,f:
Wil ngaardeniersfpade, yr. meigle.
Wijngaardloof, o. feuillage de vigne, pam.
pre, tn.
Wijngaardloot, vr. aflegger van eenen wijn•
ftok , provin, m., marcotte de vigne. Val(bij de tuinl.) ecuyer, m.
fche
Wijngaardmes , o. fnoeimes,serpe de vignerontf.
Wungaardra,nk, yr. sarment, pampre, m. Ge=
poote — , provin , m. — then men met den
wortel verplant, (bij de wijng.) sautelle.
Wijngaardflaak, m. Ochalas. Het zetten van
flaken bij eenen wijngaard, ichalassement.
Wijngaardworm m. cryptocdphale, gribouri,,
ver-coquin.
Wijngeest , m. esprit de yin , alcohol.
Wijngeur,m. odeur de yin , f , furnet de yin, m.
Wijngewas, o. zie Wijnoogst.
Wijnglas, o. verre a yin,
Glas wijn,
verre de yin.
dieu
de
Bacchus.
yin,
Wijngod, m.
Wijnhandel, m. negoce, commerce de yin.
Wijnhandelaar, Wijnkooper, m. marchand de
yin.
Wijnhuis, o. cabaret, tn., Laverne , f.
anore'v
Wijnjaar, o. annee'vineuse. Goed
abondante en yin, f.
waarvan men
Wijnkan, yr. pot a yin, m.
zich bij de ma bedient burette.
Wij. nkelder, m. cave 4 yin, f. • cellier.
Wijnkenner, m. gourmet; zie *ijnproever.
Wijnkleurig , b. n. vineux, se; (bij geneesh.)
oenope.
Wijnkoop, m. achat tie yin; (bij het fluiten
van eenen koop ,) pot-de-yin , y in du march!.`
Wiinkooper; zie Wijnhandelaar.
Wirkoopershevel, m. siphon.
canelle d'un tonWijnkraan, yr. robinet,
neau r3 vin, f
Wijnkrans, m. (voor eene deur) bouchon de
cabaret, m., enseigne de yin, f.
(bij de
Wijnkruik, yr. creche d yin ,
ouden) oenophore. m.
Wijnkuip, yr. cuve a yin.
Wijnland, o. pays de vignoble; zie Wijnberg,
Wkinlezen, o. w. (enkel in de onbep, wijze
gebr.) druiven inzamelen, vendanger.
vendangeur.
Wijnlezer,
Wijnlezing, yr. vendange, vinde,
Wijnlucht, yr. toile rouffree (pour souffrer
Its tonneaux):
Wiin-
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Wijomaand , yr. venddmiaire, Octobre.
Wijnmaat, vr. mesure , pour le, yin.
Wij nmeter, 111. werktuig om de behoorlijke
gusting van wijn to weten; zie Wijupeiler.
Wijnmoer,, yr. lie de yin, f., mare, m.
Wijnmoerasch, yr. cendre gravelde.
moat.
Wiemost,
Wtjnoogst , vr. wijnlezing, vendange, vines.
Wipoogften; zie Wijnlezen.
Wij npacht, vr. ferme des vine.
fermier des vine ou des imWij npachter,
peer sur les vine.
m.
Wijnpeer, yr. franc-real
Wippeilen, Wijnroeijen., Wijnmetep , o. w.
'auger, yeller, mesurer (les tonneaux).'
Wijnpeiler, Wij.nroe.ijer, m, jaugeur,velteur.
Wijnpers, yr. pressor, m.
Wippersien, o. w. pressure,- le Yin.
Wippersfer, m. pressureur.
Wippersfing, yr. pressurage (du yip), in.
Wippijp , vr.
Wki nplant, vr. (in de kryidk.) vinifere.
Wipplenging, viy libation de yin.
Wijnpomp, yr. pompe 4 vin,, f., trite-vin, m.
Wijnproef, vr. action de goilter le yin; essai.
Wijnproever, m. gourmet: bij eeuen vorst,
wijnfchenker, echanson,
Wijnrank ? m. zie Wijngaardrauk. Bos —en
met druiven, maissine, [.
Wijnreuk, m. odeur de 'y in, f,
Wijnroeijen; zie Wijupeilen.
Wijnrceijing, yr. jaugeage, voltage, in.
Wieroemer of -rower, m. ver a yin.
Wijuruit, vr. eene plant, rue.
Wijnfaus, yr. sauce au Yin.
Wijnfchaal, yr. tasse a yin.
Wijnfchuim, o. mousse de y in, f:
Wijnfoep, vr. soupe au vin.
Wkinfteen, in. tartre. Gezuiverde
creme
de tartre, f.
tartar.= , so.
Wijnfteenachtig, b.
Wij nfteengeest, m. esprit de tartre rectifid,
esprit de crime de tartre.
Wij nfleenwater, o. solution de came de tartre, f.
Wij nfleenzout, o. eel de tartre, m. Met —
reinigen, zuiveren, (bij de fcheik.) tartariser.
Wijnfleenzuur, o. acide tartarique, tn., ellme de tartre, f:
Wijnfieenzuttrzout, o. (bij de fcheik.) tar(*) tartrate ,
trite ,
Wijnftok, m. vigne, f cep do vigne, m.
Plantfoen van jonge wijnitokken, complant.
WiinflokplAne, yr. plant de vigne, m.
planteur de vignes.
Wieftokplanter,
Wipflokrank , tn. pampre.
cabaretier.
Wietapper,
Wij ntapperil , yr. cabaret; ( gemeen )
chon, tn.
Wijntiencle, yr. vinage.
Wijntijd, m. vendange.
Wijnton , vr. wijnvat, tonneau a yin, tn.,
futaille; zie ook Wijn ; fig. Daar is een
groote geflorven, in grand buveur,, oenophore, est more.
Wijntrechter, m. met eene lange pijp, (bij
wijnkoopers,) chante-pleure, f.
Wijntros, in. grappe de y in ? f
Wijnverlaten, o. wijn nit het eene vat in
het andere laten loopen, overfteken, soutirer, transvaser le yin, accommoder le yin.
Wijnhandel in het klein drijven, vendre du
yin en detail.
Wijnverlater, m. kelderknecht, caviste ; tonnelier.
Wij. nvervalfchen, b. w.,sophistiquer le vin.
Wrunvervalfther,,
sephilliqueur de vitt.
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Wilnvlak of vlek, yr. cache de vin.
Wynvoer of Wiinvoeder, o. groot vat in.
Duitschland, waarin de Rijn- en Moefelwijut
verzonden words, ,foudre,
Wijnzak, leeren zak ter bewaring van
(Spaanlche) wijn , outre, f. — van boksvcl
voor wij n en olie , bongo; fig. sac a yin.
biberon, ivrogne ; zie Wijn.•
Wijuzuiper,
drinker.
Wijs, yr. wijze, mauler van handelen, maniere, facon , tnethode, guise, sorte, mode.
Dat gebeurde, op deze cola arriva de
cette maniere. flij heeft het op eenk,cluidelijke — gezegd, it Pa dit d'une maniere
clait e. Iiij zal het op geenerlei hebben,
rn touts maniere it ne l'aura point. Op de
gewone —, 4 la maniere accoutumee. Bij
— van gefprek , par maniere de dire; de dis.
daarvan hon.
cours. 1k wil op geenerlei
ren fpreken , je n'en veux entendre parler
chaen aucune facon. Iedereen op zijne
cun 4 sa facon, Asa methode. Op deze —
en cette facon. Op deze of die —, en cette
torte. Men moet op deze niet antwoorden tot zijnen *newer, it ne Taut pas tepondre de tells sorte a son maitre. Naar de
oude
4 la vieille made. Spr. w. 's Lands
's lands eer, (ieder land heeft zijne — ,
tnanier,„ chaque pays 4 sa guise. ledercen
leeft op zijne —? chacun vit sa guise. —,
inelodie van eon lied, zangwijs , toon , maatzang , melodie, voix, f., air, chant, tn.,
mode. De, Grieken hadden verfcheidcne zangwijzen , les Grecs avaient plysieurs modes.
—, (in de fpraakk.) mode, tn. De aantoondnde —, k mode indicatif, Pindicatif De on,bepaalde
Pinfinitif:
ijs, b. n. reel wetend, geleerd, verfiandig,
Wvoorzigtig,
sage, prudent , e, avisi , a,
judicieux, se, circonspect, e. Een verfiandig man, un homme sage., judicieux.
was eene wijze daad, c'etait une action prudente. Woes gij tie wijsf14 , soyez le plus
prudent; fig. lemand iets waken, faire
accroire q. ch. 4 q. q. ; en conter q. ch. el q. q.
Hij, is niet wijzer , voila tout ce qu'il salt. Spr.
w. Het et wil wijzer zijn dan de kip, e'en;
gros jean qui veut remontrer 4 son curd.
Wijze vrouw-; zie Vroedvrouw. De wijsfle,
le nestor. bijw. sagement, prudemment.
Bij wijze van, par forme de. Op de —, in
navolging der Romeinen, d Pinstar des
Aomains.
Wijsbegeerte, vr. philosophic. Zedelijke —
gedeelte der wijsbegeerte, dat handelt over
de deugd, aritologie. Strijdig met de —,
onwijsgeerig, antiphilosophique. Men verdeck de — in vier deelen , de redeneerkuust ,
de zedekunde, de natuurkunde en bovennatuurkunde , on divise la philosophie en quatre
parties: la logique, la morale , la physique
et la mitaphysique. Valfche philosopherie, f., ors philosophisme,
Wijsgeer, m. philosophe. ()ode
drogredenaar, sophists. Valfche philosophiste.
Hondfche —, (worth gezegd van fommige
oude wijsgeeren, de leer dozer wijsgeeren,)
cynis,me , m. —, die alle wereldfche bekoorlijkheden veracht, bacchionite.
Wijsgeerig, b. IL (van perfonen ,) philosaphe.
—, (van zaken,) philosophique. Dit is in
eenen regt —en gefchreven, cela est
ecrit dan un esprit philosophique. — redeneren, philosopher.
Wijsgeeriglijk, _bijw. philosophiquement, en
hilosophe.
vr. sagetse,prudence,sapience. God
be
rrr5
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bercheatat de — der menfehan , Dieu conform?'
Fen naanwkeurig en zPrgvuidig beoordeela sagesse des hommes. Het bock der —, le
ten ,) pescr et reeeser une chose, la Bien
examiner ou cons:direr.
voorfpellen,
Byre de la sagesse, de sapience, etc. De
voorzeggen ; zie Wigchelen.
boeken der —, les livres sapientiaux. —z
tanden, kiezen , dents de sagesse; tanden Wikker, m. zie Wigchelaar.
Wikkerij, yr. zie Wigchelarij.
die later verfchijnen, dents opsigones.
Wil, tn. het vermogen, tie daad van willen,
Wijsmaken; zie Wijs, b. n.
volonte „ f., gre. Het willeu , le vouloir.
Wilshoofd, o. Wijsneus, m. pedant,
perHet veriland verlicht den —, Pentendement
sonne prOsomptueuse f., suffisant ; fam. olieclaire la volonte. diets gebeurt zonder Gods
vr. pedante,
'
savantasse; fam.
brius.
—, riot: ne se fait qua par la volonte de
pecque, bigueule.
Dieu. God werkt in ons het willen en volWijslijn, yr. van eenen zonnewijzer, sousbrengen, crest Dieu qui noes donne le vouloir
tylaire.
et le faire. Neem den — voor de daad,
Wusneuzig, b. n. pedant, 9, pidsomptueux,
prenez la volonte pour le fait. De vrije —,
se , suffisant, e.
k libre, le franc, arbitre. Elk een heeft
Wijsreuzigheid, vr. pidanterie, presomption,
zijnen vriien —,- les valontes sent libres.
stdArance, f., pedantisme, tn.
Krachtelooze velleite f. Tegen — en
Wi^ sfelijk, bijw. sagement, judicicusement,
dank , bon gre, mal , gré. Ik heb het met
prudemment.
goeden, vrijen gedaan, je Pai pit de'
Wijsvinger, m. (deigt) index.
mon (bon) gre. Dat is niet met ,miinen —
Wiltasch, yr. camassiere, gibeciere.
gebeurd , co tire pas etc de won gre. — a
Wij te , vr. befchultliging , imputation, accugenoegen. — vary iets, jouir de q. ch., en
reproche , m.
sation, f.,
avoir de la jouissance. Om best —, pour le
Wijten, b. w. (ik weet, heb geweten,) to
mieux.
Om Gods —, (uit liefde tot God ,)
taste leggen , imputer, attribuer,reprocher,
pour Pamour de Dieu. Viterae —, testas'en prendte Wijt hun deze misdaad niet ,
ment, les dernieres volomtes, le testament.
ne leur imputez pas cette faute.
Hij heeft hem tot uitvoerder van zijnen niter=
Wijting, yr, (zeevisch) petit merlain, iii.
mound pour executeur
lien — benoemd,
Wqveloos, b. n. sans femme, non-tnarid, ceti son testament.
hbataire, yowl, tn.
Wijvenpraat (oude), yr. commerage, discours Wild, b. n. sauvage, farouche, firoce. Een
—e os, un boeuf sauvage. Eene —e koe,
de femme, m.
:me yacht sauvage. De —e beesten, les biWii water, o. eau benite,
tes, les animaux !crouches, feroces , saw
Wijwaterskwast ; zie Wijkwast.
m.
vages.
—e ganzen, des oies sauvages. &end
benitier,
Wijwatervat, o.
—e duif, houtduif, en rainier, Een —e,
Wlize, in. sage, wage. De zeven --n van
ongeEnte boom, un arbre sauvage , un sawGriekenland, les Sept sages de la Grece. De
vageon. Eene
vrouw, une femme sato.
—n nit het Oosten, les wages de l'Orient;
wage, tine sauvagesse. Ben
zwijh
ale Wijs, yr.
sanglier. Een
vurig paard, un cheval
Wijzen, b. w. (ik wees, heb .gewezen,) onfougueux. —e watervogels; ook de reuk
derrigten, teregthelpen, montrer, faire voir,,
zulken, sauvagine, f: De wilden in Ameindiquer. Wijs mij den weg naar den tuin,
. rika, enz., les sauvages de Pilmerique. Len,
tnontrez-moi le chemist du jardin on pour
—e, onbefuisde, ongeregelde jongen, tin
eller au jardin. Wijs mij eenen goeden
garcon etourdi, petulant, volage, dertigle
kleermaker, indiquez-moi an bon tailleur •
arouche, etc. — gras, vlas, linaire, f:
zie Toonen. De kompasnaald wijst Wet goed,
f.Een
woest aanzien, tin air hazard. Len
Paiguille est affolde.
—e,
onbebouwde tuin, un jardin inculte.
Wijzer, m. al wie of wat wijst; zie de
vleesch in eene wonde, de la chair ntor-met Wijzer zamengeft. weforden, als: Bladte, baveuse. Een dier waken, effaroucher
wijzer, DagwijKer, Wegwi,jzer, Zonnewijune bite.
zer,, enz.
Wijzerbord, o. Wkizerplaat, yr. cadran, tn. Wild, o. Wildheid, yr. Wilde itaat, also
Deze aardbezien groeijen in het—, ces !raiIVijzernaald, yr. aiguille (de montre, de cases viennent sans culture. Zijne kinderbn
dran) style de cadren, gnomon; zie dit woord
hebben geeue opvoeding, zij loopen in het
in bet Franfebe deel.
ses enfants n'ont point d'education, its
Wijzigen , b. w. (ik wijzigde , heb gewijezigd ,)
sons abandonnes d eux-mimes. De vader
disposer, modifier, diriger vers ; fa iretenlaat
mjne
zaken in het — loopen, geeft er
dre
geen acht op, le Ore neglige ses afaires
Wijziging, vr. modification, disposition, tenne met point d'ordre d ses afaires. De
dance, direction.
foldaten liepen in het —, door malkander,
Wijzing , yr. regterlijk vonnis of nitfpraak ,
les :piglets s'en aileron: a la debauche, st
sentence.
debauchirent.
VIA yr. zoo veel ale ,er op de fchaal der
flad'swaag gewogen wordt, pestle. klei- Wild, o. al wat men op de jagt yang:, gi.
bier, tn.; zie Wildbraad.
ne baai, (zeew.) petite anse ou bale.
Wikgeld, o. argent qu'on paie pour cheque Wildachtig, b. n. (tat den fmaak van wild
heeft, sauvagin, e. —e fmaak , gods sauvapestle, tn.
gin. —e reuk, odour sativagine.
Wikke, yr. duiven-, , paardeboon, vesce, gesse.
Wikkeleu, b. w. (ik wikkelde, heb gewik- Wildbraat, o. wild, is dat van groote rosachtige , viervoetige dieren , van harten,wilkeld,) door eene geftadige beweging ergens
de zwijnen, enz., venaison , f. le. gros ,
omwinden, enveloper, rouler; zie Inwikkeen van hazen, konijnen, patruzen, enz.,
len ; fig. Zich in eene zaak , ( zich met iets
le menu giblet-.
bethoetjen,) se inikr de q. ch. dans tine affaire.
Wildbaan , yr. zie Park.
Wikkeling, yr. zie Inwikkeling.
Wikken, b. w. (ik wikte, heb gewikt,) be. Wilde , m. wilde man , sauvage , ogre.
wegen, tilleu, met de hand wegen , soupeser. Wildernis, yr. desert, m.
vt. firoeitd, f., itat sauvage 4 IX.
g ene zaak 7. en wegen, (die wet overwe-

WIL
WilJkoorn, o. onkruid, zizaine, f,
Wildfchut of fchutter, m. jager, chasseur.
Wildfiroopen, b. w. braconner.
Wildflrooper, m. wilddief, braconnier.
Wildvang, m. havik of ander wild dier, dat
reeds volwasfen , en dui gansch wild is, als
men het vangt, gibier pris a la chasse. —,
woest en onautmig mensch, m. en vr.
di , etourdie.
Wildvreemd,. b. n. tout-a -fit inconnu, e.
Dit meisje is mij cette fills m'est tout-4fait inconnue.
Wildzang, m. de natuurlijke zang van het gevogelte ,
ramage; fig. Slechte muzijk ,
tnichante musique..
wartaal, verwarde
reden, galimatias.
winderig mensch,
losbol, tote A l'ivent; etourdi.
Wilgenboom, m. saule. —, teen,
ester. Wilgenteenboompje, marseat: au marsant ,
icorce de saule, f.
Wilgenbast ,
Wilgenblad, o. feuille de saule,
Wilgenbosch, 0. saussaie , f:
Wilgenhout, o. bois de saule, tn.
Wilgentak , at. branche de saule,
cm te
poten , fiek, quillette , f.
Wilgenzwam, vr. cbampignon qul viene aux
sautes, tn.
Willekeur, yr. vrije verkiezing Libre etfrane
, gra•
arbitre, tn., volontI, f., gre, m.
caprice, m. Naar —,
ligheid,
bij w. arbitralrement, 4 son gre.
Willekeurig, Willekeuriglijk, b. n. arbitralre, despotique, discretionnaire. Eene —e
magi, un .pouvoir arbitraire, despotique.
eigenzinnig, capricieux, se. —, buw.
arbitrairement , despotiquement; zie Vrijwillig.
Willen, b. en o. w. (ik wilde, heb gewild,)
voulor. Hij zal het doen, wanneer hij het
zal it le fera quand it voudra. Hij wil
betaald zijn, it veut etre pays. Gaarne —,
wenfchen , begeerea, aimer , souhaiter,,ddsirer. Hij wil gaarne fpelen, it aims, souhaite a jotter. Zijn broeder wil liever leeren dan fpelen, sots frees aime mieux apprendre quo de jouer; fig. Iemand te lijf —,
en voulo:r a q. q. Zich gewild makers, se
faire aimer de cliacun. Die waar is zeer gewild, cette tnarchandise est fort recherchiea grand debit. Het
vouloir ;
zie *H.
bijw. met opzet , a dessein, exptis,
de propos — en wetens, voorbedac te vit, a bon est.:en:, scsemment. — en
onwillens, bon gri, moral gre, de gri ou de
force.
Willig, b. n. bereid en gene en, vrijwillig,
volontaire, de bonne volonte , prat, e. Hij
is in alles
bereid
est pat 4 tout.
gedienftig, oificieux , se, serviable, obiissant , e.
gezocht , gewild, recherché,
e, de bon debit; bijw. valontairement.
Willigen , o. w. (ik willigde , heb gewilligd ,)
in prijs toenemen , weer gewild warden ,
aftrek hebben, hauster, monter, augmenter
de prix. Het koorn begint te —, le prix
du ble ( bled) monte, hausse.
Willigheid , yr. bonne volonti, spontaneiti ;
bon debit, tn.
Williglijk , bijw. valontairement, :pentanement ; zie Vrijwilliglijk.
Willing, yr. wilsbepaling, volution.
Wilvaardig, b. n, complaisant,
serviable,
officieux, se; bijw. avec complaisance.
Wilvaardiaheid ,
implaisance hunteur ter.
viabfe.
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Wimpel,
lange fmaLle fcheepsvaan , flawme , f., pendant.
Wimpelitok , m. baton de famine, de banderolle , diguon on digon.
Winba-ar, b. n. 4.agnable, prenabk. Dit fpel
was niet niet te winnen, ce feu n'dtait
pas gagnable.
Wind, m. vent. Een koude
un vent fr-oid.
De noorden —, le vent de nord, la tramonlane. Koude , noorden
bise ,
Itorm nit bet noorden, anordie, f. Een
drooge , en vent blanc. De — verheft
zich, le vent s'eldve. Bij den — zeilen ,
(fcheepsw.) bouliner. De — is om, le vent
se range. Met halven — zeilen, tenir le
lit du vent; zie Vent in bet Franfche deal.
Veranderlijke — onder de linie , die met
donder en blikfem vergezeld is, travade , f.
grain de vent. Val- of auk—, revolin.
Schielijk opkomende
rafale, f. Rommelende —en in de ingewanden , boborywe
ou boborisme.
opgeblazenheid, vanite
pr.esomption , fanfaronnade, f.
lucht,
air ; als: Men kan van den ,--niet leven ,
on ne saurait vivre do Pair. beflotene
darmlucht, winderigheid, ventuositi, flatuosite. Deze groenten veroorzaken winders,
ces fruits causent des flatuositis. Winden
loosen, (door den mond ,) ldcher des vents
(par la bouche).
veest, fcheet , pet.
linen veest laten , peter, vesser; fig.
of fpr. w. Dat is in den — gefproken , autant
en emporte le vent; c'est parlor en Pair.
Met alle —en draaijen, (onflandvastig,enz.
zijn,) tourner comma le vent , a tons les vents.
Het hoofd vol —en hebben , se re acre de
chimeres. Jets in den — Haan,(zich om
islets bekreunen,) nOliger; ne pas s'en soucier; n'en faire point de cas. Boven den —
zijn , (zijne fchaapjes op het drooge hebben,
wel kunnen leven ,) litre au dessus du vent;
fig. Hij maakt veel il vend de la fumee ;
11 fait le gascon; it fait parade. Befchrijving van den —, anemographie.
Windachtig , b. n. venteux , se; zie Winderig.
Windaas, Windas, o. guindas, vindas,
guindeau; engin, tn.
Windasmaker, m. engingnier, engigneur.
Windbal, in. ballon, (in de natuurk.) aeolipile.
Windbloem, vr. passe-flour; anemone.
Windboom , m. levier d'un vindas;
amarres, f. pl.
Windhord, m. abat-vent.
Windbreekfter, yr. hableuse.
Windbreken , 0.
habler, fairs le fanfare's;
zie Pochen, enz.
Windbrekend, b. n. Een —
remide.
carminatif:
Windbreker,
pogcher, hableur, fanfaron,
gascon, etc.; zie Windmaker.
Windbrekerij , yr. hablerie , fanfaronnade,
gasconnade.
Windbreuk, yr. (in de geneesk.) pneumatod
physocale. Navel—, pneumatomphale.
Windbui, yr. rukwind, bouffee de vent, rafale , grain de vent, tn.
Windbuil of buidel, m. vendeur de fumee,
etc. ; zie Windbreker, Windmaker.
Windbuis, vr. van een orgel, zakpijp, partevent, m.
Windbus of roer, yr. arquebuse, fusil ,4 vent.
Winde , yr. glossocome , m. Wagen—, kelder—, dommekracht, crk, verin, tn. Garen—, haspel, devidoir, tn. —, katrol,,
poulie. eene plant , convolvale , f. , grant
liseron on liset, m.
Winclei, 0. sea) Sale coque, oeuf nay
Spr.
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Spr. w. Dal legs hem gees wiudeljeren
c'est pour led la Houle aux oeufs d'or.
Windel, m—luijer , lnur, couehe, f., maillot
lange ; zie ook Windfel.
Windelfpier, yr. ( in de ontleedk. ) couturier.
Winden , b. w. (ik wond, heb gewvnden,)
zwachtelen, om wikkelen , omwinden , divider, entortiller, envelopper. Om een kiuwen
pelotonner. Hij heeft een doekje om
zijnen vinger gewonden, gedaan , it s'est
senveloppi le doigt avec du linge. Garen op
klosfen bobiner. Met een windas —,
opwinden, guinder, poulier. Zich tnt jets
—, se tirer d'affaires, (fcheepsw.) guin.der, hisser.
\\T inder, m. divideur.
Winderig, b. n. windachtig , venteux
tempitueux, se. De herfst is een — jaargetij , l'automne est une saison venteuse. —,
ophiazend, winden y erwekkend, flatueux,
se. Daze groenten zijn
, yeroorzaken winden , ces legumes soot flatueux. , — van dap
, fchriiffbjl, ampoule, e:Winderigheid, yr. opgeblazenheid, ventositi,
flatuositi; zie Hoogdravenheid.
Windgat , 0. luchtgat , ventouse ,f., soupirail,
tn.
in. het ijs. , trou dans la glace, m.
Windgeld, o. guindage, m.
Windgezwel, o. (in de geneesk.) emphysema,
.tn., (aan de maag,) pneumatose, f. — in
de baarmoeder, hystirophyse , f:
Windgod , m. dieu du vent, Eole.
Windhandel, m. commerce desavantageux, precaire, agiotage,
Windhaver, yr. wilde haver, Tolle-avoine
haveron ,
Windhond, m. livrier. jonge Italiaanfche ,
levron. Wijfje van eenen teef, levrette,
levriche, f.
Windhondenhok , o. ook afrigting der windhonden , levreterie, f
zie Winderig in de eerfle beteekenis.
Winding, yr. action de divider, d'entortiller,,
opwinding, guindage, tn.;
de guinder.
- zie Haspeling.
Windkant, (fcheepsw.) zie Loef.
Windkas, yr. in een orgel , lays, f.
Windklavier, o. animocorde, tn.
Windkogel, m. (in de natuurk.) dolipyle ors
iolypile.
Windmaand, yr. ventfise, Tivrier, tn.
Windmaker, m. pochhans, fnoever, enz., fanfaron, hableur, ( gemeen ) fair 4 bras,
tranche-montagne, etc.; zie Windbuil.
Windmeetkunde, yr. anemomitrie.
Windmeter, m. anemometre. — of windwijzer,, die door een uurwerk gaat, animomitrographe.
Windmolen, m. moulin a vent. Windwatermoien, Opuise-volante, f.
dreche, f, sechi ,
Windmout , o. mout,
e, a Pair,
Windnegotie , yr. zie Windhandel.
fourneau 4 vent, a ventouse.
Windoven,
windpijp , yr. buis, waarin men de piip van
eenen blaasbalk fleekt, om den fmicrshaard
aan te blazen, fmids,vorm , tuyere. — (bij
de art.) in de vormen , waar men kogels in
giet, event, m.
Windplank, yr. aan eenen molenwiek, lasch,
ante.
Windpokken, yr. meerv. petite verde volante.
Windpomp, yr. pompe aspirante ; zie ook
Luchtpomp.
Windreep, m. (fcheepsw.) hijschtouw,
deresse, dtisse, f., issas, m. Kruisitenge
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teindereese eh: melt de perropet de,
i
WflIreee.ps( fienge )blok, poulie de guinderesse.
Windroer,, o. zie Windbus.
Windroos , yr. rose de compas.
Windfchade , yr. door florin of onweder in
een Bosch veroorzaa.kt , vimaire , f. , degas, m.
Windfcherm of-fchut , o. paravent , brise.vent,
abat-vent, m. — in de leigroeve, tue-vent, tn.
Windfel, o. zwachtel, bande ,f. , bandage ,m.
bij aderlatingen , ligature, f.
Windfpil, y r. cabestan, m.
Windltilte , yr. calme, (zeew.) bonaco.
Windflreek, yr. passage 4u. vent, m., (zeew.)
rhumb, aire de,vent, m.
Windvaan, yr. weerhaan, giroueite, (fcheepsw.)
fiouette. Topitaander van kurk met veeren
penen, m.
Windvang, m. zeilwerk , voilure.
Windverdnj y end ; zie Windbrekend.
Windvlaag, yr. zie Windbui.
Windvleugel, m. volant d'un moulin a vent.
Windwaarts, bijw. ass vent; du coed du vent ;
au lof.
Windwaterbreuk , Yr. hydrophysoale, hydro.,
pneumatocele, hydrocdle melee (Pair.
Windwaterzucht, y r. hydropisie tympanite.
Windweger,, m. animoscope, barosaneme.
Windwering; zie Windfcherm.
Windwijzer,, m. weerhaan, girouette, f.,
(fcheepsw.) vleugel, wimpel van een fchip ,
gabet, m., flouette, f. Soon van —, Spaaniche waiter, penon; zie dit woord.
Windwolkje, o. (zeew.) haut-pendu, tn.
Windzak , m. doedelzak, cornemuse, musette,
f.; zie Windbuil , enz. , rodomont.
Windzeel, m. corde de cabestan, f.
Windzijde, vr, cote du vent ; lof, m.
Windzucht, yr. (in de geneesk.) opzweIling.
van den buik met wind, tympanite.
Wingewest , 0. pays conquis, m., (in de Rom.
efch.) province, fi
W inkel, m. hoe , coin, angle. —, oogholte 5
zie OogenhoLte. plaats in een (yoor)huis, waar men iets verkoopt, boutique, f
Een 'huis, waarin men winkelnering drijft,
boutique. Er zijn veel winkels in deze firaat,
ill y a beaucoup de boutiques dans cette rue.
doen , tenir boutique. Regt om eenen
te doen, droit d'auban. De —, werkplaats van eenen handwerksman , attelier.
Winkelboek , o. livre journal, brouillard,
memorial.
Winkeldochter, yr. Winkelmeisje 0. fills de
de boutique.
Winkeldoos, yr. botte de boutique.
Winkelen , eenen winkel doen, houden, tenir
boutique.
Winkelgereedfchap, o. ustenciles, meubles de
boutique.
Winkelgoed o. winkelwaar, tnarehandises
d'une boutique, f. pl.
Winkelhaak, m. equerre, , (bij timmerl.)
om groeven in het hout te maken, quilboquet ,m. Beweeglijke — tot het overbrengen
van eenen hock, beauveau, buveau, fausse
iquerre.—,(bij le tterg. ) compateur. Scheur,
in de gedaante van eenen accroc. Eris
een leelijke —, fcheur in uweu rok , it y a
un vilain accroc a votre habit.
Winkelier,, m. marchand tenant boutique,
boutiquier.
Winkelierfler, yr. marchande , merciere.
Winkeljongen, m. garpon de boutique; fain.
courtaud.
Winkelkamer, yr1., arriere boat/pm; magasin
de bontique, tn.
Win!,
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Winkelknecht, tn. garcon de boutique , de ma
gassn.
Winkelladder, vr. echelle de boutique.
;Winkellade, yr. tiroir de boutique, in.
Winkellamp, yr. lampe de boutique.
Winkellei, yr. ardoise de boutique.
Winkelmeid, yr. Winkelmeisje , o. flue de
boutique.
Winkelnaad , m. (in de ontleedk.) derde naad
der herfenpan, suture lambdoide, f:
Winkelnering, yr. chalandise, pratique.
Winkelpiank, vr. planche dans une boutique.
Winkeltrapje, o. marche pied de boutique;
month portative , f:
Winkelvenfier,, 0. fenetre de boutique, f., vitrage de boutique, m. r abatfour, m.
Winkeiwaar, vr. zie Wmkelgoed.
Winket, o. deurtje, guichet , m.
Winnen , b. w. (ik won , heb gewonnen ,)
door naijver behalen ; door koophaudel of
andere praktijk verwerven , gagner, obtenir,
remporter,, acquirir, profiter. Zijn brood
in het zweet zijns aangezigts — , verdienen, gagner son pain 4 la sueur de son
front, de son corps. Zinn varier heeft veel
gewonnen in den handel, son pore a beaucoup
gagne dans le commerce. Hij heefc den prijs
gewonnen, behaald, it ee s emporte le prix.
Het fpel is gewonnen, le jeu est gagne. Hij
heeft duizend gulden in de loterij gewonnen,
it a gagne mile florins 4 la loterie. Met
landarneid, enz. verkrijgen en inzamelen,
recueillir. Men heeft dit jaar weinig hooi
gewonnen, on a recueilli pea de foin cette
annee. Door wagen Hij heeft de weddingfchap gewonnen, ii a gagne la gageut e.
Ik geef u gewonnen fpel , (erken uwe overmagt,) je me soutnets, me tends 4 vous.
telen, verwekken, gewinnen, engendrer,procreer. Abraham gewon 'fan , Abraham engendra Isaac. Het oogmerk van het
hawelijk is om kinderen te la fin du ma•
riage est de procreer des enfants. —, votdering aan iets befpeuren. Ik win dagelijks
aan u, je vois chaq-ue jour que vous faites
des prop& , que vous avancez. Spr. w. De
winnende hand is mild, (is doorgaans
celui qui gagne beaucoup est charinetroyer le tapis.
table. Alles
(zeew,)
— met laveren, *lever au vent. —, (op
de jagt ,) aganter'la chasse.
Winner , m. gagnant. Die de veldflagen wins,
gagneur, vatnqueur.
Winning, Winst, action de gagner, f.
gain, avantage, profit, lucre, revenant bon,
provenu, emolument, m. Ik heb deze on.
derueming met hem aangevangen op de heeft
van de — en het verlies, je suis entte avec
lui dans cette afraire a moille de gain et de
perte. Hij ziet flechts op —, it ne considers
que le lucre. Wij hebben de — gedeeld,
nous aeons partage le profit. Dat is eene.
goede
een aardig profijt, voila un ids
revenant bon.
Winstderving, yr. privation, f., difaut, no.
de gain.
Winstgevend, b. n. lucratif, ive. Een zeer
voordeelig ambt, un emploi lucrati.f:
Winter, m. hiver. Den — in de flad door, brengen , daar overwinreren , hiverner en
ville, passer Phiver en, ville. De vloot keerde in de haven terug, om te overwinteren , /a flotte rentra dans le port pour hiverner; fig. De — van het menfchelijk
leven, (de onderdom,) Phiver de Plige, de
la vie. — in handen of tioctcn, les engelures, f.
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Winteraardappel m. pomme de terre, qui se
garde Phiver, f.
Winterachtig , Wiatersch, b. n. hivernal, e,
brumal , 0.
Winterappel, m. pomme d'hiver, f.
Winterarbeid, m. travail d'hiver.
Winteravond, m. soirée d'hiver, f.
Winterbloem, yr. fieur,
d'hiver, fleur hivernale.
Winterboter, vr. beurie d'hiver, m.
Winterbramitengen, (fcheepsw.) milts de perroquets a fidches courtes.
Winterbui, yr. bourrasque d'hiver.
Winterdaags, bijw. en hiver, pendant PhiVer.
Winterdag, m. jour d'hiver.
Wintereend, yr. canard d'hiver, on.
Winteren, onperf. werkw. (het winterde,
heeft gewinterd,) faire froid , geler.
Winterfeesten , o. meerv. fetes brumales , f. pl.
Winterfruit , o. meerv. wintervruchten, fruits
d'hiver, m.
Wintergarst of gerst, yr. orge d'hiver. Soort
van —, sourcillon, tn. Vroege ecourgeon,
Wintergoed, o. winterkleederen, habits d'hiver, habillement d'hiver, pour Phiver, m.
Wintergroen, o. verdure d'hiver, f., (in de
kruidk.) pyrole,.
Wmtergroenten, yr. meerv. legumes d'hiver.
Winterhaar, o. poll d'hiver,
Winterhalfjaar, o. semestre d'hiver, m.
Winterhanden , vr. meerv. engelut es aux mains.
Winterhandfchoenen, m. meerv. gants
—, wanton, enz., mitaines, f: pl.
Winterhaver, yr. avoine d'hiver.
Winterhielen, m. meerv. engelures aux talons ,
mules , f. pl.
Winterhnis, o. habitation d'hiver, f.
Winterjas, m. surtout d'hiver, m., capotte,
f. —kraagjas, cart ique,
Winterkaai of kade, vr. double digue on
chaussie.
Winterkamer, yr. chambre d'hiver.
Winterkers of kars, o. ctesson d'hiver.
yr. jodenkers, (eene plant, ) coqueret, tn.
Winterkeuken, yr. cuisine d'hiver.
Winterkeutels, m. meerv. (bij jagers,) van
herten, enz. troches, m. pl.
Winterkleeding, yr. zie Wintergoed.
Winterknol, m. navet d'lziver.
Wigterkoningje, o. een vogel , roitelet, m.
Winterkool, yr. thou d'hiver, chotifrise, thou
vert, tn.
Winterkoren, o. grains d'hiver , gros grains,
tn. pl., bled (bid) d'hiver.
Wincerliost, m. nourriture d'hiver, f.
Winterkoude, yr. froid de Phiver, frimas,
no/., froidure.
Winterkraai, yr. corneille d'hiver.
Winterkwartaal, o. trimestre d'hiver, m.
Winterkwartier, o. quartier d'hiver, m. Het
leger gaat zijne winterkwartieren betrekken,
Parmee va prendre sec quartiers d'hiver.
Winterlage, yr. temps d'hiver. In — liggen ,
overwintereu, hiverner, passer Plziver.
Winterlink, yr. pijpkruid, ciguê.
Winterloon , o. salaire pour Phiver, m.
Winterlucht, yr. temps froid ou brumeux,vs.,
air d'hiver, m.
Wintermaand, vr, Decembre, tn.
Wintermorgen , m. matinee d'hiver, f.
Wintermuts, yr. bonnet d'hiver, tn.
Winternacht, m. nuit d'hiver, f.
Winterooft, o. fruits d'hiver, m. pl.
Winterpileis, o. palais d'hiver, no.
Winterpeer, vr. poire d'hiver.
Winterplant, vr. pl ante bt male , hivernale.
Winterrogge , s r. seigle d'hiver, no.
Win-
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g'interrok, in. habit d'hiver.
interroos, yr. gemeene herfstrOos, rose
"Winterfalade , yr. veldfalade, nache, doucette.
Wintersch, b. n. hivernal, e; zie Winterachtig.
engonrdissement
Winterflaap , m.
pendant Phiver, tn., hivernation, f.
Winterftuk, o. paysage hivernal , tableau qui
reprdsente Phiyer, rn.
Wintertarwe, yr. froment d'hiver, m.
Wintertijd, m. of faifoen, o. temps d'hiver,
(voor fchepen,) hivernage.
oignon d'hiver.
Winterui,
Winterverblijf, o. sejour, tn. oft residence
d'hiver, f. — 2 woning, habitation d'hiver,f.
Wintervermaak, o. divertissement d'hiver, m.
Wintervertrek, o. appartement d'hiver, on.
Wintervlaag, yr. zie Winterbui.
Wintervleesch, 0, viande salde on funsee pour
Phiver.
Wintervotr of voeder, o. fourrage, pdture
d'hiver. — voor tie paarden, hivernache, tn.
voor de fchapen, breMe , f.
Wintervoeten, m. meerv. engelures aux pied: ,f.
Wintervogel , m. oiseau d'hiver.
Wintervoorraad, o. provision d'hiver.
Wintervreugd, yr. zie Wintervermaak.
Wintervruchten, vr. meerv. fruits d'hiver ou
de garde, ns,
Winterweer of weder, o. temps d'hiver, m.
Winterwerk, o. ouvrage d'hiver, no.
Winterwijk, m. quartser d'hiver.
Winterwild, o. gibier d'hiver,
Winterwoning, yr. habitation d'hiver,
partement d'hiver, tn.
Winterzaad, o. semailles d'automne,
Winterzonneftand, m. solstice d'hiver, tn.
Winzacht, vr. avidite de gain.
Winzuchttg, b. u. avide de gain, intdressi,
e, Ore. '
Wip, yr. de daad van wippen, in de beteekenis van fchielijk , en voor een oogenblik,
ergens henen gaan, als : Met eene — ben ik
terug, je suss de retour dans tin moment.
ne daad van wippen, in den eigenlijken zin
van dit woord , bascule d'un pont levis. —,
fchudding, fingering, branle, secousse.
voor kwaaddoenders, estrapade.
Wipbalk, m. aan fluizen, brise, f.
Wipbrug, vr. pont-levis; tonnelon,
Wipgalg, yr. estrapade. In Turkija, gauche.
Wipneus, yr. nez retrousse, tn.
Wippen, b. en o. w. (ik wipte, heb en ben
gewipt,) fchielijk en voor een `oogenblik
ergens henen gaan, se ddpicher,, se later,
tiller vete. Zich fchielijk verplaatfën , als :
Hij wipte vlug over de hoot, ilsauta agilemolt par dessus le fosse. opwippen,
soulever avec an levier. —, b. w. fchielijk
op- en nederwaarts bewegen, faire jouer tine
bascule, fake la bascule a. De plank wipte,
en bij viel in het water, la planche fit la
bascule, et it tomba dans Peau. Eenen folestrapader an soldat. Rene brug
chat
—, lever tin pont.
Wippertje, o. aan een klavier, sautereau,
tn.; fig. Klein glas, petit verre.
Wipping, yr. action de faire la bascule ; action
rip se dépecher, de se hater.
Wipplank, yr. planche a bascule, qui fait la
bascule.
Wipftaart, m. hoche queue , ns. , bergeronnette,
Wipftaarten, Wispelftarrten, o. w. rainier la
queue.
Wipftok , o. aan eenen blaasbalk , in eene finederij , bielk, f.
Wis, b. n. gewis, zeker, certain, e, sdr, e,
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assure , e; bijW. cerrtainetnent , assarettitist
sarement.
Wisch , yr. teen , twUg , osier, nt.,. hoassine,
baguette. om een paard to wt.:pen, boachon, m.
Wischdoek, tn. veegdoek , vaatdoek , torchon,
tn., layette, f. Wischlapje der fchildert,
torche. Aars— , torche-cul m.
Wisheid, vr. zie Gewisheid.
Wisjewasje,o. beuzeling, bagatelle, minutie,
f., babiole; fain. faribok, f.
Wiskunde Wiskunst yr. mathematiques, f.
pl. Hoogleeraar in de —, professeur de
mathematiques.
Wiskundig, b. n. mathematique.
bijw.
wiskunftiglijk, mathematiquement.
Wiskundige, m. wiskunftenaar, mathetnatieieti.
Wispelen , w. (ik wispelde , heb gewispeld , )
wispelilaarten bkankr, remuer; zie ook
Kwispelen.
Wispelturig, bijv. veranderlijk , obbeftendig,
changeant, e, inconstant, e, variable, ldger, ere, versatile, volage. Ben —e geest:z
un esprit versatile; tin homme variable. Hij
heeft eenen —en Inborst, it a k caractdre
volage.
Wispelturigheid,vr. onbeftendigheid, legereti,
inconstance, versatilia , etc.
Wisfchen , b. w. (ik wisthte , heb gewischt ,
vegen, essuyer, nettoyer, torcher. Wisch,
veeg uwen mond af, essuyez-vous la bouche,
Het kanon met den wisfcher fchoonmaken
ecouvillonner le canon.
Wisfcher, m. wisdoek, torchon. voor het
gefchnt, (bij de art.) ecouvillon. Vacht—,
ecouvillon en peau de mouton. Borftel—, ecouvillon en soies de pore. Kromme borftel—,
ecouvillon a hampe receurbie.
Wisfchersklos, yr. bouton de refouloir, tn.
(feheepsw.) boute on tete d'dcouvillon,
Wisfchersftok , m. ftamper, (bij de art.) refouloir.
Wisfel, m. wisfelbrief, kttre de change, f.
Een getrokkene
tine traite.
Wisfel , Wisfelkoers, m. cours de change.'
Wisfelaar, m. changeur, cambiste, banquier.
Wisfelbaar,, b. n. echangeable, negotiable.
veranderlijk, changeant, e, variable, inconstant, e.
Wisfelbaarheid , yr. inconstance, vicissitude.
Wisfelbank, yr. banque.
Wisfelen , b. en o. w. (ik wisfelde, heb gewisfeld,)verruilen, changer,troquer
, dchan,
ger. Kunt gij een drieguldenituk
pouvet-vous changer one piece de trois florins'
Men moet bier van paarden faut chatsger ici de chevaux , relayer; zie Verwisfelen,
Veranderen, Verruilen. —, met iemand
briefwisfeling houden, correspondre, etre etJ
correspondance avec q. q. Woorden —, met
elkander fpreken, ternir des discourse Eeneu
kogel een tweegevecht met pistolen honden , ichanger le coup de pistolet, se battre
a coups de pistolets.
Wisfelgeld, 0. argent de change, de banque,, m.
banque ,f., negoce, commer•
Wisfelhandel,
ce en lettres de change.
banqukr, cambiste.
Wisfelhandelaar,
Wisfelheer, m. directeur d'une banque.
Wisfelhonden, m. meerv. chiens de relais.
Wisfelhuis , o. tnaison de banque, f.
Wisfelijk ; zie Wis, bijw.
Wisfeling , yr. change, troc ,m.; zie Ruiling,
Verwisfeling. — van paarden, relais de citevans. — van brieven, correspondance.
Wisfelkans, yr. change.
Wis-
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"Wisfelkind, 0. ondergefchoven kind , enfant Wiitebroodskind, o. bedorven
fig. enfant
Oa.
suppose.
Witten, b. w. (ikwittede , heb gewit ,) blanWistelkleed, o. habit de rechange,
chir. Die muur is reeds gewit, cotta tunWisfelkoers, yr. wisfelloop, change , cours de
raille est déjà blanchir.
change, m.
Wisfelkoets, yr. carosse , m. voiture de relais. Witter, m celui qui blanchit.
Witvisch, m. able, tn., abktte — in de
Wisfelkoorts, vr. flèvre intermittente.
IVIiddellandfche zee, nonnat. Allerhande klei.
Wisfelloon, m. en o. agio, vi.
ne —, blanchaille, f;
Wisfelmakelaar, m. courtier ou agent de chanWitwerk, o. menuiserie, f.
ge, de banque.
Witwerker, m. menuisier.
Wisfelpaard, o. cheval de relais, en.
Wisfelplaats, yr. place de change; relais (de Woede, yr. opfluiving van worn, rage, furear, furie; fig. manic, soulevement,
chevaux), m.
Zijne — op, tegen iemand uitlaten , passer
Wisfelregt, o. droit de change, courtage, en.
sa rage stir q. q. ; exercer sa rage contre q. q.
Wisfelrekening, yr. compte tie change , de banVan — buiten zich zelven zijn , etre trans.
quier, arbitrage, en,
portd e, de fureur. 1k zal hem fpreken,
Wisfelvallig, b. n. ongeftadig, variable, inwanneer zijne — zal over zlin je lui parconstant, e, changeant, e.
lerai quand sa furie sera passee. Zune gekWisfelvalligheid, vr. vicissitude, instabilitd,
held veranderde in —, razernij , sa folio se
inconstance, mutabilite. De — der menfchechangea en manic. lemand in — brengen,
lijke dingen, la vicissitude des choses huporter la rage dans le cotter de q. q. — der
maines.
hartstogten, soulhvement des passions.
Wisfelvalliglijk, bijw. instabkment, /neonstamment.
Woeden , o. w. (ik woedde, heb gewoed,)
entrer
ou se mettre en fureur; itre en fuvoiture,
diligence,
etc.
de
Wisfelwagen, tn.
reur, furie; s'emporter de fureur, de rage.
relais, f.
Tegen iemancl s'emporter, se dichainer
Wisfelwinst, yr. change, agio, m.
contre q. q. De zee woedt hevig, is onfluiWist, onv. verl. t. van Weten.
Wit, b. n. blanc, the. Eene witte kleur, tine - mig, la mer est houleuse, orageuse. De oorlog woedt in dit land , la guerre &sole cc
couleur blanche. Witte kaas, fromage 4 la
pays. De wind, enz. woedt perk, le vent
pie. —, (in de ontleedk.) albugine, e;
fait biers du ravage. — 7 groote wreedheals: — oogvlies, tunique albugine. Witte
den plegen, disoler, ravager, exercer des
vlek op een oog, albuge, m. Witte Doncruautes.
derdag, jeudi saint. De witte vloed , les
flours blanches, f. pl. o. in het — ge- Woedend, b. n. rarend, worst, zinneloos,
kleed zijn , tre habilli, e , vétu e , de blanc.
furieux, se, enrage, e, furibond, e , en
fureur, en f uric, maniaque, epimane, cruel,
Het — van een ei, le blanc d'un oetif. Het
le, firoce. Eene —e leeuwin, tine lionne
— van het oog, oogvlies, le blancde l'oeil,
furieuse. Hij kwam — op ons af, it vint
(in de ontleedk. ) la tunique albuginee , memnous furibond. — op den viand losgaan,
brane conjunctive. Het — van een ongekookt
donner avec furie stir Pennemt. worden,
ei, glaire, f. Met eiwit beftrijken, glairer.
devenir furieux, se, enrages.
Eiwitflof, (in de fcheik.) albumine. Paard met
twee witte poten, trastravat doel, Woeker, m. onregtmatig gewin, dat men van
uitgezet geld trekt, usure, grivelee, f. Hij
but, blanc, m. Naar het — fchieten, tirer
heeft het met — terug bekomen , it Pa reps
au blanc, tirer d la cibe ou cible. Het —
avec usure. Daarop is sgeen n'y a
treffen atteindre au but; dinner dans le
point trusttre t3 cela. — drijven, exercer
,blanc. — maken , witten , blanchir. De huid
l'usure.
gaan maken, passer les peaux en blanc.
Witte vlek aan zieke planten, panachure. Woekeraar, m. usurier; fam. fesse-matthieu;
beftorven, pole. Zwart op —, zwarte _gem. griveleur.
letters op — papier, fchrift, fchriftelijk Woekeraarfter, yr. usuraire.
Woekerachtig, b. n. usuraire. — contract,
bewijs, preuve par ecrit.
contrat mohatra, contrat usuraire; bijw.
Witachtig, b. n. blanchdtre, (in de ontleedk.)
usurairement.
albugineux, se, incane.
Woekerachtigheid,
sauyr. usure.
de
kruidk.)
wilde
falie,
Witbeen, o.
Woekeren, b. en o. w. (ik woekerde, hel,
ge sauvage.
en ben gewoekerd ,) door woeker verwerWitbaard, m, singe noir h barbe blanche.
ven, veel gelds bijeenfchrapen, obtenir,
Witbier, 0. bierre blanche, f:
gagner par l'usure ; faire Pusurier; preter
Witgepleisterd, b. n. blanchi, e, d la chaux.
usure; agioter, griveler. Zijn geld later/
Witgloeijend, b. n. incandescent, e.
faire profiter son argent; fig. Met zijrt
Witgoud, o. or Blanc, m., platine, f.
pond —, faire valoir son talent. Zich rijk
Witharig, b. n. qui a les cheveux blancs, le
s'enriclzir a force de faire l'usurier.
poll blanc.
Witheid , vr. blancheur. — der Karen, canitie. Woekergeld, o. argent usuraire, en.
1,Vitje, o. papillon, m. Nachtvlinder, p' halh- Woekerhandel, m. commerce usuraire , agiorage.
ne,
Woekerwinst , yr. ongeoorloofde winst , gain,
Witkalk, m. chaux a blanchir, f.
profit usuraire on illicite.
Witkleurig ; zie Witachtig.
Witkrijc, o. (der parkementmak.) groison, en. Woekerzucht, yr. woekergeest, penchant pour
Pusure, m.
Witkwast, m. gros pinceau, tn., brosse, t:,
Woekerzuchtig, b. n. adonne d l'usure.
houpe pour blanchir les murailles, f.
Witlijvig 7 b. n. qui a le teint, le corps, blanc. Woelachtig, 1Voelig, b. n. remuant, e, inquiet, te , brouillon , ne , fretillant, e, turveoulin u blanc.
Witmolen,
bulent, e, seditieux, se; fam: simillant, e.
Witfel, o. blanc, tn., ceruse, f.
Woolen,
b. en o. w. (ik woelde, heb en ben
culWitflaart, m. witgat , (vogel) witbuikje ,
gewoeld ,) vastwinden, entortiller,fourrer
blanc, mobleux, vitrec.
envelopper, lutiner.
wroeten, fouiller,,
Wittcbrood, 0. pain blanc l pain de froment , en.
creu-
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creaser, remuer, rivasser. —, zich heen en
weer bewegen , se remuer, se demener, s'abewoelen , (bij fchrijuw.) roaster.
giter.
Woelerij, yr. mouvement, remuement, en.;
zie Gewoel.
Woelgeest, m. esprit remnant , inquiet on turbulent, boute-feu, agitateur.
Woelig ; zie Woelachtig.
Woeligheid, y r. van eenen zieke, lactation.
Woeling, yr. action de fourter; (fcheepsw.)
garniture de cable , rousture des mats. —
der boegfpriet , liare de beaupre.
Woelfel, o. foul rure (de cable) ; zie Woeling
(fcheepsw.)
Wb elfler, y r. femme on flueremuante.
Woelwater, m. en yr..personne fort remuante,
qui ne se tient famass en repos.
Woelziek , b. n. remnant, e, seditieux , ewe,
turbulent, e.
Woclzucht; zie Woelgeest.
Woensdag, m. mercredi. 'sW oensclagsch, de
mercreds.
Woerhaan ,
fazant, faisan. Jonge —,

pisandeau.

Woerhen, yr. fazanthen, faisande.
Woest, b. u. onbewoond, desert, e, inhabite 5 e. onbebouwd, inculte. Ongetemd ,
onbefchaafd, losbandig, sauvage, diregle ,
e, dissolu, e, barbare, farouche, hagard ,
e. Een — leven leiden, metier une vte dereglde. Hij heeft een — yoorkomen, it a
le regard fat-ouche, Pair hagard. — Arabic,
Arabic diserte.
Woestelijk, bijw. d'une maniére 'WOW, rudement, impetueusement.
Woesteling, in. en yr. homtne (Magid ; femme
direglee.
onbefchaafdWoestheid; vrt inculture.
heid, wildheid, grossMrete , inculture, barlosbandigheid, dissolubarie , ferocite.
tion, f., dereglement , tn.
Woestljn, Woesternij, yr. desert, tn.. —be, woner, habitant d'un desert.
Wol, yr. lame. Wollen koufen, des bas de
lame. Lams—, lame agneline ou d'agnelin.
Ruwe, ongewasfene — lame surge, crud,
grasse , en suit. De beste — van den rug
der fchapen, lame-mere. — van geflagte fchapen, avalies, f. pl. Sterf—, v[n
aan eene ziekte geflorven fchaap, moraine.
Spaanfche moline. — met lange haren
gemengd, lone jarree. Gemengde —, die
nit verfcheidene andere wolfoorten beflaat,
lame fourbandree. Fijnfle Spaanfche —, (in
den handel,)prime. Langfle — op onbereide hoiden, rtflard. — in pakken, bourron
tn.; fig. Hij is in de — geverfd, (hij floort
zich aan, niemand,) it ne se soucie de rien;
it est consomme. Spr. w. Veel
bru it et pen de
besogne; belle montre et pen de rapport;
beaucoup de coquet, et pen d'efret.
laineux, se, cotonneux, se.
Wolachtig, b.
Wolarbeid, m. lainagetn.
Wolbaal, yr. belle de Line.
Wolbeest , o. bite a lame, cf. , (mouton, tn.)
Wolbereiden ; zie Wolkaar len , Wolkammen.
wolWolbereider, m. appréteur de Caine.
werker, latnier, aplaigneur, latneur.
wolbereiden , appréter on prepares les lames.
—
Wolbereiding, yr. apprét des lames,
voor het vilt, sicretage,
Wolbloem, yr. witwolkruid, bouillon Mane ,tn.
Wolboer, tn. paysan 4ui vend sa lone.
Wolboog, m. argon.
Woldistel,
kaardendist el, chardon 4 carder
( pour Coiner).
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Woldoorn , m. (boom) fromager.
Woldragend, b. n. lansfare au lanigere.
(bij dichters ,) brebis, f.
Woldrager,
Wolf, tn. Coup. Jonge louveteau, lonvar.
Tijgcr—, loup-tigre. Weer—, loup-garon.
Bijen—, eter, loup vipore. Jonge wolveti,
werpen, louveter. Van binnen zijn het grijpende wolven , ce sent au dedans des loups
ravissants. Spr. w. Die zich fchaap maakt,
wordt van den — gevreten, (al te goed is
buurmans gek ,) qui se fait brebis, le Coup le
mange.
Wolfabrijk , yr. lainerie, manufacture, ft:brine d'etoires de Caine.
W olfabrijkant, m. manufacturier en Caine.
Wolfachtig, b. n. de loup, qui tient du Jeep.
Wolfijzer, o. wolfs yal, voetangel, chaussttrope, f
morsure de loup, f.
Wolfsbeet,
Wblfsbezie yr. (in de kruidk.) dolwortel,
ravine de renard, parisette.
boksboom,
Wolfsboom,
Wolfseinde, o. wolvedak, toit en forme de
pavilion, m.
Wolfsgebit, o. denture de Coup , f.
Wolfsgehuil, o. hutlement des Coups , m.
Wolfshaar, o. poll de Coup, tn.
Wolfshond, m. keeshond, chien-loup f chien
engendre d'un chien et d'une louve.
Wolfshonger, m. razende, buitengewone
ger,, male-faim, faint canine, f.
Wolfshuid yr. vel pets, peau de loup.
Wolfsklaauw, m. griffe de loup; (in de kruidk. )
pied de Coup.
paard,
Wolfskleurig, b. n. als: Een
cheval louvet.
Wolfskop , m. ate de Coup, f.
Wolfskruid , o. fmeerwortel, orpin,
Wolfskuil, yr. trape.
Wolfsleger, o. bij dag, linteau de loup,
waar hij gewroet heeft, bij nacht, dechaussures , f. pl.
Wolfsmelk, yr. lait de louve , m., (in de
kruidk. ) esule, euphorbe , tithymale, tn.
museau de loup.
Wolfsmuil,
Wolfsmnts, y r. bonnet de peau de loup, tn.
Wolf- of fchapenfpel, o. feu de record , m.
Wolfspels, y r. pelisse de peau de loup.
Wolfspoot of voet, in. pied de loup , (in de
kruidk.) ook waterandoorn, lycopode.
Wolfstand, tn. dent de Coup, f.
Wolfsveest, yr. (in de kruidk.) vesse de loup ,
(champignon.)
Wolfsvoet , m. (plant) lycopode.
Wolfswortel, m. (in de kruidk.) monnikskap,
aconit, tue-loup , etrangle-loup, nape/.
Wolfvanger, m. kleed , zak, om over het
hoofd van een' wolf. te werpen, capote, f.,
, grand manteau.
Wolgras , o. (in de kruidk.) katoengras , herbe
a coton 4 linaigrette, f.
Wolk , yr. image, tn., nue , nude, f. Zwarte
(zeew.) haut-pendu, tn.; fig. Donkere
-5 dreigend vooruitzigt van ongeluk , malhour menagant, an . mauvais presage; zie de
met Wolk zamengeflelde woorden.
scardasse.
Wolkaarde, yr. carde. Groote
cardasse.
Zijden
Wolkaarden, Wolbereiden, b. w. carder,
drousser.
Wolkaarder, m. wolkammer, cardeur, drousseur.
Wolkaarding, y r. het infnieren der wol met
olie tot het kaarden, droassage,
Wolkaardfter, y r. cardeuce
Wolkachtig, b, n. nuageux, se, couvett e,
de nuages.
Wolkam , peigne de cardcur ; zie Wolkaarde.
Wol-
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Wolkammen , b. w. peigner la lame.
Wolkammer, m. peigneur de laine, houppier.
Wolkamming, vr. peignage, in.
Wolkboog, m. zie Regenboog.
Wolkbrenk, yr. itortregen , ondee, lavasse.
Wolkenhemel, in. region de Pair ols sent les
Hues, f., firmament.
Wolkenkolom, vr. eene wolk, in de gedaante
van eene kolom, nude en fos me de colonne ;
colonne de nueece
— in het oog,
Wolkje, o. petite nue,
nubecule, f vlies in de pis, dneorême ,
(fchaapjes)
bedekt ,
no. De luck is met —s
le ciel est pommele.
Wolkig , b. n. couvert, e, de nuages, de cues.
onzuiver, van edelgefleenten , glaceux, se.
Wolkooper, Woihandelaar, m. marchand de
laine,
Wolkrasfer, Wolwerker, m. laineur.
Wolkruid, o. (in de kruidk.) molaine oft, molene , fi, bouillon-blanc , rn.
Wolkzon y r. bijzon, parelie ou parbelie.
Wollen, b. n. do lame. — koufen , des bas
de laine. Gevolde — koufen, des bas drapes.
Wolienfabrikant, m. manufactutier en lame;
fabricant de lainage.
Wollengaren, o. fal de laine, tn.
Wollenhandel, in. commerce de lames, de
lainage.
Wollennaaijen, , o. couture en robes, f.
Wollennaaijeit, o. w. coudre en laine et en robes.
Wollennaaiiter, yr. couturiere en robes.
Wollenflof, yr. etoire de lame.
Wollenwaar, vr. lainage rn.
Wollenwever, m. thserand de lame.
Wollig , b. n. laineux 5 se, moilleux, se, drape, e, peluche, e, tomenteux, se, duvete,
e, lanugineux, se, cotonne,e, laineux, se.
— taken, du drap modlleux. De vruchten
van den abrikozenboom zijn —, les fruits
de l'abricotier sont lanugineux. Het witte
wolkruid, heeft —e bladeren, la molene,
le bouillon blanc, a des feuilles tomenteuses
on drapees. Het —e (in de nat. gefch.) van
vruchten , le duvet.
Wolligheid, yr. harigheid, pubescence, villosite. — der planten, le vela.
Wolophaler, m. (in de fabrijk) die de haren
nit een taken trekt , aplasneur.
eplucher de la lame.
Wolplukken, o.
Wolplukker, m. iplucheur de la lame.
Wolplukfter, yr. eplucheuse de la lame.
Wolfchaar, yr. der droogfcheerders, forces, f. pl.
Wolflager, Wolklopper, in. die met den wolbong arbeidt, (bij hoeeenm.) arconneur.
fpon xxol, heb wol
Wolfpinnen, o.
gefponnen, ) filer de la lame.
flour de laine.
Wolfpinner,
Wolfpinfler, vr..fileuse de lame.
Wolitamper,
pilette, f.
Wolvedak , o. Een daft van eene zekere bijzondere gedaante; zie Wolfseinde.
Wolvenjager, m. louvetier.
Wolvenjagt, vr chasse au Loup. Al wat hiertoe behoort, louveterie.
Wolvenfpoor, o. trace d'un loop, f.
Wolverwen, o. w. (enkel in de onbep. wijze)
teindre la lame.
teinturier en lame.
Wolverwer,
Wolverwerij, yr. teinture en lame.
Wolvin, yr. louve.
Wolvlok, yr. flocon de laine, m.
Wolwasfchen, o. w. (enkel in de onbep. wijs)
laver la lame.
Wolwasfcher, m. laveur de la lame.
Wolwerker, in. zie Wolkrasfer.
Wolzak
wolbaal, sac 4 laine.
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Wondarts,m. wondhecler, chirurgien,officier
do sante.
Wondartfenij , yr. chirurgie.
Wondbaar, b. n. 41e of dat gewond kan worden , 'vulnerable.
Wondbaarheid, yr. qualite de ce qui est vulnerabie.
Wondbalfem, m. baume vulneraire.
Wonde, y r. kwetfuur des hgchaams, blessure ,
please. Eene verbinden, panser une plaie.
Hij is met —n bedekt, it est convert, ci able,
de blescures. Dc vijf —n van onzen Heer,
Heiland, les cinq plaies de notre Seigneur,
Sauveur. De teekenen hiervan, les stigmates de
Jesus Christ. Spreek niet met hem over den
dood zijner vrouw, gij mogr ztjne — weder
openers , ne dui parlez pas de la snort de sa
femme, vous rouvrifiez sa plate. Eene pleister op iemands — leggen , (deszelfs teed
verzachten ,) diminuer la douleur de q. q.
Wonden, b. w. (ik wondde, heb gewond,)
kwetfen, blesser.
Wonder,' Wonderwerk , o. de gewaarwording
van iets ongewoons of verwonderiug verwekkend , miracle, prodige, merveille
f.; fig. phenomene, m. De opwekking van
Lazarus is een der groote wonderen, wonderwerken , waarvan het evangelie fpreekt,
la resurrection de Lazare est sin des grands
miracles dont parle l'evangile. Hij ziet
als een
aan, it regarae cela come une
merveille. Het is geen dat het hem
gelnkt is, ce n'est pas merveille, qu'il ait
dussi. De zeven wonderen der wereld, les
sept n2erveilles du monde. Het is een — van
fchoonheid , c'est tine merveille de heaute.
Deze gebeurtenisfen werden door wonderwerken voorafgegaan, cos evenements furent
precedes par des prodiges. Er zullen teekenen en wonderen gefchieden, (in de H.
Schrift) it y aura des signes et des prodiges.
monfler, van kunde , van
Het is een
geleerdheid , c'est un prodige de savoir, de
u bier to zien,
,science. Het is een regt
c'est un phenotnêne que de vous voir ici. Ilc
dacht
wat dat zoude worden, 'Ye m'imaginais des prodiges.
Wouderappel, m. pomme de miracle, f.
Wonderbaar, Wonderlijk , b. n. verwonderh&c , buitengewoon, tniraculeux, se, merveilleux, se, prodigieux, se, Otonnant, e,
surprenant, e, admirable. Eene wonderbare
zaak, tine chose miraculeuse. Men zag nooit
iets wonderbaarder, on ne vit jamais rien
de plus merveilleux. Zij is van eene wonderbare, verbazende fchoonheid , elle est
,
d'une beaute'surprenante. Dat is zeer
cela est ties etonnant. Het wonderbare,
wonderlijke, le merveilleux. Het wonderbare moet met het waarfchijnlijke verbonden
zijn, le merveilleux dolt titre joint au vraisemblable ; bijw. miraculeusement, merveilleusement , prodigieusement , admirablement. De
H. Petrus werd — door eenen enkel nit de
gevaugenis gered, le St. Pierre fut miraculeusement dilivre de ses liens par tin ange.
Wonderbaarheid , yr. wonderbaarlijkheid, merveille, chose surprenante ; fig. singularite.
bautne admirable.
Wonderbalfem,
Wonderbeeld, o. image miraculeuse, f:
Wonderbloem, yr. merveille de Peron.
Wonderboorn, m. kruisboom, (in de kruidk.)
palma Christi, palme de Christ, f., ricin,
tn., kikajon (Jonas).
Wonderboomolie, vr. carapat,
Wonderdaad vr. action miraculeuse ou merveilleuse; zie Wonder.
WonSsss
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animal monals Hij heeft reeds zes jaren in zijn eigen
^ onderdier, o. monstre ,
strueux , prodigieux.
huis gewoond , il a Ufa demeure six ans dans
sa propre tnaison. Zijn broeder woont , is ge.
Wonderdoend, b. n. thanWonderdoener,
huisvest op eene kamer bij tnijnen kleinzoon ,
maturge.
Wonderen , wiped. w. (het wonderde , heeft
son ft/re loge dans une chambre chez mon
gewonderd,) verwondering baren , itonner,
petit fils. Zijn wader woont op de derde
yerdiephig , son pre loge au troisieme dtage.
surprendre. Zich s'etonner. Dit onvoorzien toeval heeft hem zeer gewonderd, verDe notaris , die du testament gemaakt heelc ,
cet
accident
impievu
l'a
fort
itonne.
woont te Rotterdam, le notaire qui a dressd
baasd ,
Het wondert inij , dat hij het gevaar met
ce testament reside a Rotterdam.
ziet , waarin hij is , celam'etonne,je suis sue- Woner, m. habitant.
pris , qu'il ne voit pas le danger cis il est ; zie Woning , yr. demeure, f:, logis , m.; (zie de
Verwonderen.
AANM. op Wonen) hbitation; (in de prakt.)
domicile, tn. Boeren — , ferme. Zich eene
Wondergaaf, yr. don miraculeux ou des mirawoonplaats verkiczen , (in de prakt.)) faire
cles, tn.
election de domicile. —, (bij het geregtshof
Wondergeloof, o, foi des miracles, f.
en dichters,) fam. manoir, m. De bisichopWondergroot , b. n. d'une grandeur monstrueuse , surprenante , pt odigieusement grande, etc.
pelijke —, le manoir episcopal.
Wondergrootheid , yr. qualite de ce qui est Wonne, yr. (wonst ,) uitnemend genoegen ,
miraculeux, surprenant , miracle ,prodige, m.
joiq,f. , Mice;, f. pl. ; fig. ravissen;ent , m.
Wonderheden , yr. meerv. miracles , prodi- Wonnemaand , yr. meimaand , moSs de mai, m.
Woon , yr. demeure, residence, etc.; zie
ges , tn. pl.
ning. Zich ergens met der — begeven , prenWonderkind, o. Een kind, waaraan lets wonderlij ks is, petit prodige, extraordinaire.
dre, itablir sa demeure, fixer son domicile
quelque part.
Wonderklein, b. n, extremement petit , e.
Wonderkracht, yr. wonderdadige kracht , vertu Woonachtig, b. n. demeurant, e, ,
tniraculeuse.
e, loge, e, residant, e. Mijne zuster C.
Wonclerlijk, b. n. etonnant, e, surprenant ,
woont te Wezel, ma soeur C. est demeurante a Wesel.
e; zie Wonderbaar. zonderling, singulier, ere, etrange , baroque, bizarre; tig. Woonbaar, b. n. bewoonbaar,, logeable, habitable.
heteroclite. Het is een een zeldzaam
mensch, c'est un homme fort heteroclite; Woonhuis, o. maison , f. , logis , logement, us.
bijw. etrangement, bizarrement, etc. Het Woonkamer, yr. chambre, j. i appartement ,
is hem — gegaan, it lui est arrive des acPon se tient pour l'ordinaire.
Woonkelder,, m. cave ou Pon pent detheurer,, f.
cidents etranges.
Wonnplaats , Woonftede , yr. De — van dezen
Wonderltjkheid, vr. bizarrerie.
notaris is te Delft, la residence de ce notaiWonderregen , m. pluie miraculeuse,
te est a Delft • zie Woning. De — des AlWonderfchoon, b. n. merveilleusement beau,
lerhoogften , l'habitacle du Tres-Haut, m.
belle , beau a tnerveille.
bijw. a miracle.
Wonderfpreuk of rede , yr. paradoxe , tn.
Woonvertrek, o. zie Woonkamer.
Wonderfpreukig, b. n. paradoxale.
Woord, Waard, ni. mannetje van eene eend,
canard male; van eene wilde —, malart , tn.
Wonderftruik , m. (in de kruidk. ) die onzekerheld , twijfel uitdrukt, quis-qualier ou ques- Woord, o. een van de verfchillende deelen
quails.
der rede , uit eene of sneer lettergrepen beItaande , mot, tn., parole, f. Hij zeide geen
Wonderfluk, o. bewonderenswaardig werkftnk,
--, it ne disait un mot. In een — zoo good
meesterftuk, chef d'oeuvre, m., production
tnerveilleuse.
als duizend, ik doe het niet , en un mot
comme en tnille 2 je ne le fais pas. Geestig—,
Wonderverfchijnfel, Wonderteeken of werk ,
bon mot. Woorden , die gelijke beteekenis
o. miracle, prodige, m., merveille, f.
Wonderwerker, m. zie 'Wonderdoener.
of beduiding hebben, des mots synonymiques,
des synonymes. De Franfche taal heeft veel
Wonderzalf, yr. onguent admirable, m.
gelijkbeduidende, beceekenende —en, la
Wonderzout, o. zout van Glauber, sel de
Glauber, sel admirable, tn.
langur fraveaise a beaucoup de mots synonymiques , tie synonymes. Een fchrijver over
Wondheeler; zie Wondarts.
dezelve , synonymiste. Een — van gemeenWondheelersknecht, m. (oud) frater.
Wontlheelersfnijmes , o. scalpel , m.
fchappelijke afkomst, verwant— , (in de
letterk.) paronytne , Overeenkomst van
tentijzer,, katheter,, sonde, f.
Wondijzer,,
—en in verfchillende talen t paranotnasi e,
Wonding, yr. action de blesser.
Wondkoorts , yr. Pyre causee par une blessure.
(gelijk zak). Verlenging van een — met
eene lettergreep, paragoge, Dit —
Wondkruid, o. wondekruid , herbe, plante
vulneraire, f.
is overtollig, ce mot rotonde. DubbelzinWondmiddel, o. vulneraire, f.
nig —, mot equivoque, ambigu. HerhaWondpleister,, yr. emplâtre pour les blessures ,
ling van een — aan het begin van verpour les plaies.
fcheidene, achtereenvolgende volzinnen , (in
de redeneerk.) anophore, Dennis of verWondpoeijer of poeder, o. poudre vulneraire, f.
handeling over de beteekenis der —en,--lexizologie, f. Wacht— , mot du pet. Vuile
Wondteeken , o. likteeken, cicatrice , coutu—en, des paroles obschnes, des obscenites;
re, f
Wondwater, o. east vulneraire, eau d'arquefain. De —en aaneenfchriiven, die van elbusade,
kander moeten gefchreven zijn, faire un
Wondzalf, yr. onguent,vulniraire.
conjungo. Dit — is in onbruik geraakt , ce
mot a
Wonen , o. (ik woonde, heb gewoond,)
Op mijn — van eer, ik zal
demeurer, loger, resider, etre domicilie, e.
het niet doen, sur ma parole d'honneur, je
gebroken,
ne le feral pas. Hij heeft zijn
AANM. Demeurer en Loger worden met onderfcheiding gebruikt , daar demeurer betrekil a faussd sa parole. Gij hebt daar, eon ligtkelijk is -op de plaats, waar men woont ,,en
zinnig
laten vallen , vows avez idche-la
sin mot bien Leger. Eon gekunfleld
loger op het gebouw, waarin men woont,
mot
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mot Peace. Hij weet zijn wel te doen,
it s'applique bien; it fait bien sa commission.
Indien gaj er mij maar een — van gerchreven
bath, si vous m'en aviez ecrit seulement un mot.
Hij is een man van zij n it est homme de
parole. Wanneer gij hem zier , bid ik u,
hem maar een — in miner: naam to zeggen,
si vous le voyez, je votes prie de lui dire
settlement en mot en mon nom. 1k zal hem
bij zijn — vatten , je le prendsai au mot.
Diet an —, hoeveel biedt gij daarvoor? au
dernier mot, qu'en of; ez vous?
voor
vertalen , traduire mat a mot. Van dit sites
is geen — waar , en tout cola ii n'y a pas
ten mot de vrai. Van. —en tot daden komen ,
des paroles venir aux mains. Hij heeft zijn
herroepen , ingetrokken, II a retire, degage, sa parole. Er is geen waar aan ,
dans tout cela, it n'y a pas une parole vent
fpreken (voor
table, de vdriti. Een goed
bet eten), prier Dieu, en na het eten , dire
graces. Een man een man , een — een ,
un homme d'honneur n'a pas la parole; la
parole, fait le jou. Een goed — vindt eene
goede plaats, beau parlor n'ecorche pas la
langue; petite pluie abat grand vent. Een
good voor remand doen , prier ou interceder pour q. q. Hij wil altijd het laatfie
— hebben , 11 n'est jamais sans riplique. 1k
"ieg her u met een — zoo goed als duizend,
dos kort en goed , je votes le dis autant en
ten mot qu'en mille. Zijn broeder voert altijd het hoogfle woord , son frere est toujeers le seul a parlor dans les assemblies,
a porter la parole, it a le verbe le plus
leaut. Spr, w. Wanneer men zijn — heeft
gegeven , is de Handel klaar, quand les mots
sont Bits, Peau binite est fuiite. Gods —,
(in de godgel.) verbe, Pecriture Sainte, la
parole de Dieu, m. Het — (Gods zoon)
is vleesch geworden , le verbe est imarne;
le verbe s'est fait chair.
\Voordafleider, m. woordkundige , etymologiste.
Woordafleiding, yr. woordgroncling , woordoorfpronkelijkbeid , itymologie, derivation
des mots.
Woordbreker,, m. meineedige , qui viole le
setment, qui fausse la parole.
Woorcinreking, vr. meineed, parjure, tn. action de fausser ,la parole.
Woordbutging, vr. (in de fpraakk.)declinaison.
Woordelijk , b. n. letterlijk , verbal, e,
anal e. Het —e, le mot-a mot; bijw. verbaCement , litteralement mot a (pour) mot. Eene
redevoering — yen buiten leeren, apprendre
un discours verbalement de mot-4 mot. Eene
—e uitlegging , verklaring , glose, f.
Woordenboek , 0. dictionnaire, lexique ou
lexicon, tn. — ter afleiding van woorden,
dictionnaire etymologique. Verkort —, voapparat, m.
cabulaire, m. Beknopt
Beredeneerd , ,uitlegkundig — van oude ,
duistere of vreemde woorden , glossaire, tn.
Woordqnboekfchrijvcr, tn. lexicographe. Woordenboek,fchrijving, lexicographie, f. Dennis
van of verhandeling over de beteekenis der
woorden , lexicologie , f.
Woordenlijst , vr, verkort woordenboek der
gebruikelijklle woorden, vocabulaire,
Woordenpraal, yr. discours pompeux,tn., magnificence du style des mots, f. Onnutte —,
verbiage, tn.; fig. echafaudage,
Woordenraadfel, o. woordraadfel, charade,
f., logogryphe, m.
Woordenrtjk , b. n. verbeux, se, abondant ,
e, copieux, se; en mots. Bone —e taal, une
langue riche et abondante en mots. Een
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mensch, tile veel woorden gebrnikt en weinig
welgeeft , un homme verbeux. Een
fprekend mensch, en bemuse eloquent.
Woordenrijkheid , y r. gebabbel , verbosite.
Woordenfcbat , m. tresor, m., richesse d'une
langue,
Woordenfpel , o. zie Woordfpeling.
logomachte, dispute
Woordenftrijd of twist,
stir les trots, f.
Woordenwisfeling, Yr. discussion.
Woordenziften; zie Vitten.
Woordenzifter Of y itter, m. logomachiste, epilogue; fig. iplucheur de mots.
V.Toordgronding , yr. zie Woordafieiding.
Woordhoudend , b. n. woordhouder,, pi tient
sa parole, sa pnomesse.
Woordhouding, y r. promesse tenue.
Woordje , o. petit mot, particule, tn. A anhangenclitique, comrne aimaisle. De Griekfche teal heeft verfcheidene aanhangwoordjes,
la langue grecque a plusieurs enclitiques.
Woordkuucitge, Woordverklaarder; zie Woordafleider.
Woordlid, o. woordje , particule, tn.
Woordomzetting, yr. inversion des mots.
Woordontieding , yr. analyse des mots.
Woordoorfpronkelijkheid ; zie Woordafleiding.
Woordraadfel; zie Woordenraadfel.
'vVuorci- of taalfchikking, yr. construction , syntaxe. — of verplaatfing van*C.e deelen eener
redo woordomzetting, omgekeerde woordfchikking, hysterologie. rangfchikking der
woorden, elocution.
Woordfmeder, m. invoerder van nieuwe woorden , ndologue.
Woordfmederij yr. invoering, uitvinding van
nieuwe woorden, niologie, f. Zucht one
nieuwe woorden in te voeren , neologisme, m.
Woordfpeling , yr. van dubbelzinnige woorden , calembourg , calambourg ou calembour,
rebus, m. 5 annomination.
Woorcluitlating, y r. ellipse.
Woordverdraaijing, yr. entorse, alteration des
mots.
Woordverplaatfing, yr. die den zin eener Belling
verwart, synchyse; transposition des mots.
Woordverwisfeling , yr. zinverzetting , hypallage; als n'a point de souliers dans ses
pieds, voor point de pieds dans ses souliers.
Woordvoeging , yr. De onderlinge zamenvoeging en verbinding van de onderfcheidene
taaldeelen naar den eisch eener taal, syntaxe , construction ;, zie Woordfchikking.
Verkeerde — door eene ongebruikelijke omzetting der woorden , anastrophe.
harangueur. — van een
Woordvoerder,,
gezantfchap , (oudtijds) proagore.
Woordvorming, Woordfehikking , yr. structure des mots.
Worden , o. w. (ik werd,' ben geworden ,)
devenir. Men weet niet wat van hem geworden is , on ne sait ce qu'il est devenu.
Wet zal er van mij ? quo deviendrai-je? Ilc
weet niet wat er van dit alles nog zal,
je ne sais ce que tout ceci divieridra.` Van
eenen rijken maw, werd hij een bedelaar,
de riche qu'il draft, it deviser gueux. Tot
, se corporifier. Tot niet
een ligchaam
n'aboutir 4 Lien.
naissant,
e.
Wordend, b. n.
Wording, yr. generation, naissance. Terugbrenging van geesten tot een ligchaam, (in
de fcheik.) corporification.
Worg of Worggezwel o. esquinancie ,
(bij flieren ) etranguillon,,tn.
Worgen of frurgen , b. w. strangler.
Worgkoord, o. cords e strangler, f.
WorSsss2
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Worging , yr. sttangulation.
Worgmachine, yr. dtrangloir, in.
poteau auquel on dtrangle un
Worgpaal,
criminel.
Worgpeer, yr. wrange peer , etranguillon,m.
Work , m. bijzonder flag van kikvorsch , grenouille,
Worm, m. warm, in het algemeen , ver. ,Er
zijn wormen in het vleesch , it y a des vers
dans la viande. Water— , ver aquatique.
Aard—, regen—, pier, ver de terse, lombric,m. Koren—, boon—, cosson ,m, Wormen in de ingewanden, ascarides, in. pl.
Platte ingewands—, (in de gedaante van
pompoenzaad,)ver cucurbitain. zekere
zenuw onder de tong der honden , ver. Eenen
bond van den — fnijden , everrer un chien;
fig. fam. De knagende — des gewetens, le
ver rongeur. zekere fchurft onder de
paarden en muilezels, farcin. Wormen om
to visfchen, verrotis , tn. pl. —en zoeken,
vcrusillonner; fig. Het is een acrd--, ellendeling, n'est un misdrable ver de terre. —,
een beklagelijk yoorwerp , un pauvre homme ;
zie 'de met Worm zamengeft. woorden. Verhandeling over de wormen, yr. helminthologie.
Wormaardig, Wormftallig , b. n. vermiforme.
Wormachtig, b. n. wormig, wormftekig, vdreux, se, vermiculaire. —e beweging der
poll, (in de geneesk.) penis vermiculaire
vermiculant. —, van de wormen doorknaagd,
vermiculant , 0.
Wonnbuis, yr. (in de nat. gefch.) serpule.
Wormdieren , o. =CV/. tnollusques, m. pl.
Wormen , 0. w. (ik wormde, heb gewormd ,)
op eene arrnhartige wijze arbeiden, se peiner,, se Bonner bien de la peinei avoir de la
peine u vivre.
Wormkoekje, 0. trochisque,
Wormkoorts, yr. fievre causde par les vers.
Wormkruid , o. zeverzaad , '(in de geneesk.)
santomine , barbotine , tanaisie, f.
Wormrneel, Q. vermoulure,
Wormgat, o. trou de ver, tn. — in eene duig,
anchiflure,
Wormmiddel , Q. worm yerdrij vend middel , ver•
mifuge, remede anthelmentique; (in de geneesk.) helmintagogue, tn.
Wortppje , o. vermisseau, m. Zee— , vermisseau de mer.
Wormpoeder, o. padre vermifuge ou anthelmentique.
Wormfchade, cr. trace de vers, vermoulure.
Wormfiak , yr. (in nat. gefch. ) vermiculaire, tn.
Wormfpierig, b. n. wormflaing, lombrical , e.
Dc wormfpieren der hand , les muscles lambricaux.
Wornafteek, yr. piqfire des vers.
hermintholithes.
Wormfteen,
Wormftekig, b. n. vermoulu, e, vdreux , se,
moulind, carid , e. Een —e appel, une
portione vereuse. — worden, vermouler. —,
verwormd hout, bois moulind , carid.
- Wormftekigheid, yr. vermoulure.
Wormfirepig, b. n. (in de bouw- en beeldk.)
vermiculd , e. — werk, travail , ouvrage
vermicule.
Wormswijze , b. n. vermiculaire, vermiculant,
e. beweging der ingewanden, mouvement
vermiculaire ea peristaltique des intestins , tn.
Wormormig, b. n. (in de ontleedk.) vermiform. —e yerfteeningen, vermiculithises,f. pl.
Wormziekte, yr. mal des vers, m., (in de
geneesk.) heltninthiase.
Womnzweer, yr. ulcire efi s'gsgendrent des
vers, m.
Worp , m. jet , emip.
dragt van dieren
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ventrde, poride , f. — van jonge katten
chattee, — van biggen , cochonsee, f.
— bij het geld tellen, als: (oudti'ds) Een
— fehellingen , un jet d'escalins. Eerfte —
in het fpel debut ow.
dobbelfteen, dd.
Worpel,
Worppick; zie Werpfpies.
Worpsgewijze, bijw. par jets.
Worst, yr. satictsse, andouille, f, cet veins,
boudin , m. Dikke saucisson, m. maken ,
worflen , faire des andouilles , etc. Spr. w.
Met eene naar eene zijde fpek gooijen,
dancer un oeuf pour avoir un boeuf. — om
de raas , (fcheepsw.) torde , f., sauve-raban , m.
Worflelaar, combattant, 'lutteur. — die
bij de Olympifche fpelen driemaal den prijs
had behaald , athlete" (trisolympionique).
Worfteldans , m. waarbij enkel de handen gebruikt worden, acrochirisme, m.
Wordeldanfer, m. acrochiriste.
Worftelen , o. w. (ik worftelde, heb geworfield ,) lutter, combattre, et river. Hij worftelt tegen den dood, it lutte contre la moll. —
tegen den wind, (fcheepsw.) chicaner le vent.
Worftelend , b. n. lattant , e.
Worfteling, y r. het worftelen, lutte, Hij
is zeer gefchikt in het worftelen, it est fort
adroit a la lutte.
Worftelkunst, vr. art de la lutte, m., gymnastique, f.
Worftelmeester, m. gymnaste, pancratiaste.
Worfteloefening, yr. palestrique.
Worftelperk , o. of pints, lice, arene, f.,
(bij tie ouden) gymnase, palestre, tn.
Worttelfpel, o. Worftelftrijd, m. lutte, gymnastique , f. , pancrace , exercice gymnique, tn.
Worsthoorntje, o. boudiniere, f:
Worstpin, yr. ykeschpin , brochette.
Worst y erkooper, m. boudinier, saucissier.
Worstvlies, o. (in de ontleedk.) derde ylies
dat de vrucht in de baarmoeder influit,) atlantoide , f:
Worstwinkel, in. boutique de charcutier.
Wortel , m. in het algemeen , racine,
Wortelen fchieten, raciner, prendre marine,
pousser des racines, s'enraciner. Met —
en al uithalen , ddraciner. Van wortelen
levend, die van wortelen leeft, rhizopha-ge.
vretende dieren , des animaux rhizophages. De — van een woord, van eenen tand,
la racine d'un mot, d'une dent. Vierkante
racine carree. Teerlings—, racine cubique,f.
Wortelachtig , b. n. en forme de racing.
Wortelboom, manglier, ihizopho;e.
Worteldraad; zie Wortelfcheut.
Worteleinde , o. culasse (d'in arbre), f:
Wortelen, o. w. (ik wortelde, ben geworteld,) prendre racine, s'enracsner.
Wortelhout , o. bois de la racine, on.
Worteling of Wortelfchieting, yr. radication.
Wortelletter, yr. lettre radicale, caractdristip&
Wortelfcheut,
uitlooper,, tape, f.
Wortelfehietend, b. n. radicant, e.
Wortelfchieting, yr. radication.
Wortelfpruit, yr. vezeltje aan wortels , roleton de la rachie, m, kiem van zaden,

radicule,,germe.
Wortelftok, m. radical, (base).
Wortelfluk, o. ook van eeiien tand, chicut, m.
Worteltafel, yr. Eene zoogenoemde tafel,
waarop men de vierkante en teerlingswortes
van allerlei getallen uitgerekend vindt , table
des racines.
Wortelteeken, o. (in de flelk.)signeradkale,m.
Worteltje , o. radicale, f:
Woe-
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verwierp de getuigen, die men tegen hem
Worteltrekking, yr. (in de wick.) extraction
oyerftelde , it recusa les temoins qu'on lui
de la racine.
confrontait.
Wortelwoord, o. (in de fpraakk.) Een woord
o. w.
vaciller (en
dat den wortel, of het oorfpronkelijke ge- _parlant de la boussole).
Wrakharingen ,
deelte van eenige andere woorden uitmaakt
meerv. harengs de rebut,
en vrac.
mot radical ou pritnitif. — van sea werkwoord, theme ou radical d'un verbe (ori. Wraking, yr. recusation, variation (de la
boussole.
gine).
Wrang, b. n. fcherp, zunr, apre au goat ,
Woud, o. font, grand bois, m.
acre. —, (in de geneesk.) acerbe, austere-,
Woud-, boschbezie of bes, yr. airelle, mare
verse, aigre, etc. Deze win is zeer — ,
sauvage, parisette.
ce yin est biers reveche.
Woudbezigtiging, yr. perambulation.
Woudezel , m. wilde ezel, ane sauvage , onagre. Wrangen , m. meerv. varangues , (ook bulkftukken, fcheepsw.) fourcats. Underlie fpie.
Woudgod , m. Faune, Satyre.
gel —, fourcats d'ouverture.
Woudgodin of nimf, yr. Dryade, Nymphe
de bois, Napee. —, (in eenen boom opge- Wrangheid, yr. aprete, acreti, acerbite, verdeur, f., vert, tn. De — der vruchten ,
floten ,) hamadryade.
des wijns , let verdeur des fruits, du yin:,
Woudheer, m. eigenaar of opziener van een
(in de fcheik. ) aside, tn.; zie ook Zuurheid.
woud, seigneur forestser, gruyer.
Woudhoen, Kor- of Hazelhoen, o. gelinotte Wrangkruid, o. wrangwortel, pulmonaire,
cuscute, f.
des bois, f.
Wrat, Yr. verrue, f., porreau, poireau, m.
Woudluis, yr. psoque ou psoc,
Hang—, wen , acrochordon, tn. — in de hand,
Woudmeester,, m. ( plant ) asperule odorants,
onder de voeten , my: mdcie.
f., 1:;uguet des bois , (lelie van dalen.)
Woudnachtegaal, tn. fauvette des bois, f. Bas- Wratachtig , Wrattig , b. n. plein, e, de verrues. —, gelijk eene wrat , (in de kruidk.
roussette, f.
taard
en nat. gefch. ) verruqueux , se, ou verruceux ,
Woudnimf; lie Woudgodin.
se. —e bladeren , des f'euilles verruqueuses.
Woudos, m. urus of ure , (taurean sauvage.)
Woudraaf of rave , vr. coracias, sonneur, nt. Wrattekruid, o. (in de kruidk.) verrucaire,
(wilde mosterd), zacinthe , f.
Woudflang, yr. couleuvre.
Wreed, b. n. hard voor het gevoel, dur, e.
Wouditeden, yr. meerv. villes forestieres.
— van fmaak ; zie Wrang. —, van iemands
Woudwachter, m. garde-fotet , garde-bois,
geaardheid , cruel, le, barbare, grace; tyforestier.
rannique, denature, e, inhumain, e, in;Wouterman , m. (bij timmerl.) een latje, dat
pitoyable.
bijw. wreedelijk , cruellement,
men waterpas aan eenen muur of aan eene
etc. Hij werd — vermoord , it fut assassins
plank vastfpijkert, om er het elude van eene
d'une maniere cruelle. Hij ziet er — uit ,
plank op to leggen , tasseau.
il a le regard feroce, cruel.
kuikendief, milan, m. , ecoufle,f.
Wouw,
fchaar- Wreedaard, m. Een mensch van eene wreede
Wouw, yr. (eene plant ,) gaude.
geaardheid, tyran, barbare, homrne cruel.
kruid, sarrette. Met — verwen, gander.
Wraak of Wrake, yr. vengeance, recrimination. Wreedaardig , Wreedaardiglijk , b. n. cruel ,
le; bijw. cruellement, barbarernent, tyragedaan , c'est par vennit
Dat heeft
niquement.
geance ce qu'll a fait. Alles wat hij tegen
hem zegt, is flechts nit —, tout ce qu'il Wreedaardigheid, Wreedheid, yr. cruautei,
ferocid, inhumanite, barbarie.
dit centre lui, n'est qu'une recrimination.
Wraakbaar, b. n. verwerpelijk , recusable, Wreef, onv. verl. t. van Wrijven.
blamable. Die getuige is een bloedvriend Wreef, vr. het bovenfle van den voet , cou-depied, m.
van mijne tegenpartij , hij is —, ce temoin
est un parent de ma partie, il est recusable. Wreekfler,, yr. femme qui se venge, vengeresvindicatif,
ive.
se , rancuniere.
Wraakgierig of zuchtig, b. n.
Hij is een — man, il est un homme vindi- Wreken, b. w. (ik wrak, wrok , heb gewroken,) venger. Zich —, se venger tie q.ch.
catif.
stir q. q. 1-11j heeft zich voor zijne ongenade
Wraakgierigheid of zucht, yr. ddsir nu esprit
aan mij gewroken , it s'est vette stir moi de
de vengeance, maltalent, ressentiment, m.
sa disgrace.
1k heb Beene — of wrck tegen hem, je n'ai
Wreker, m. vengeur, rancunier.
aucun maltalent centre lui.
Wreking , yr. vengeance.
Wraakgoed, 0. uitfchot, rebut, m.
Wraakgodin , yr. (in de fabell. en bij dicht.) Wremelen, o. w. (ik wremelde , heb gewremeld , ) wrimelen , se remuer; zie Wemelen.
furie.
Wremeling, vr. action de se remuer.
Wraakroepend, b, n. criant, e, vengeance.
wrevelmoed, wreveligheid , boos.
vervloeking , imprecation, Wrevel,
Wraakwensch ,
aardigheid, bitterheid, naturel reveche,
malediction.
rnauvais
naturel,
m., mauvaise humeur, f.
Wraakzuchtig, b. n. zie Wraakgierig,
Wrevel, b. n, wrevelig, kwaadaardig, met
Wraakzwaard, o. glaive vengeur ,
bitterheid bezield, hargneux , se, reveche,
Wraddel, m, kosfem, fanon (du boettf).
malin, maligne.
Wrak, b. u. in een of ander opzigt gebreke, qui est Wreveldaad , vr, forfait, attentat, delit,
kig , verminkt, gate, e,
de rebut. — hout, du bois gdtd , du bois Wrevelwoord, yr. parole dure on rude.
vide. Het flaat — met hem, ses affaires Wriemelen; zie Wremelen.
Wrijfbaar, b. n. tot poeder kunnende gewrevont mal.
yen worden,
Wrak , o. bris, ichouement, varec, m. Een
befchadigd en onbruikbaar fchip, tin vieux Wrijfborftel, yr. decrottoir, frottoir, tn.,
btosse. Glansborflel, polissoire.
navire a depecer. — van een verongelukt
fchip , les debris d'un vaisseau peri, m. pl. Wrijfdoek, m. frottoir, liege a fromer,, torchop.
Wraken, b. w. (ik wraakte , heb gewraakt ,)
ricuser (des temoini), rejeter; mettre au Wrijfhout of zwikhout van eerAen wagen , o.
rebut; blamer; condamner. Hij wraakte

(bij tie art.) sassoire, f.
3
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Wrijfhouten, o. meerv. (fcheepsw.) defenses , f. p1.
Wrijfpaal, m. waaraan de beesten (in de weiden) zich wrijven, frayoir, plastron; fig.
Een voorwerp van fpot en hekeling, objet
de risee.
Wrijffleen, m. (der apothekers en fchilders,)
looper, moktte, f. — der drukkers en
ver y, ers , broycn.
Wrliffter, vr. frotteuse.
Wrufta.fel, yr. (bij de art.) table a egruger
la poudte.
Wrijten, b. w. (ik wrijtte, heb gewrijt ,)
twisters, krakelen, se quetelier, dicputer.
tegenwerpen , conttetatrer, entraver.
Wrij ter, tn. queteileur.
Wrutfler, yr. quereileuse.
Wrijven, b. w. (ik wreef, heb gewreven, )
; (van herten,) den kop , het hoofd
frotter
, fchuren tegen de boomen, na het afwerpen der horens, &crater. Tot poeder
— pulveriser,, brayer. Met fchaaftlroo ,
biezen , preler. Het —, fchuren, boe.
nen, frottage, m.
Wrijver, m. frotteur, broyeur.
Wrijving, vr. frottement, tn., friction.
broiement, no. Dc —en ver—dervwn,
drijven de kwade fappen, en openen de
zweetgaten, les frictions dissipent les huincurs et ouvrent les pates. fcburing der
herten met de horens tegen een' boom,
ft ayure.
Wrikbaar, b. n. qu'on pent ebranler zie Onwrikbasr.
Wrikken , b. en o. w. (ik wrikte , heb gewrikt ,) waggelen, vaciller, branler; (bij
Cchnitenvoerders ,) rattier avec une seule
rame, a Parriere d'une barque ou d'un bateau (fcheepsw.) coqueter , gabater ou goudiller.
Wrikking, yr. branlement, m. , action de gabarer,, etc.
Wrikriem, yr. (fcheepsw.) „radial!, f:, aviron , m.
Wringen, b. w. ( ik wrong , heb gewrongen , )
met eene draaijende beweging ineendrukken,
tordre. De handen —, to; dre les mains.
toFtite du hinge mouille. Het
Linnen
faire des conligchaam in alie bogten
ruleIernand
iets nit de handen
torsions.
ken , arracher q. ch. des mains de q. q.;
fig. Zich in allerlei bogten (geflaag een
nienw voorkomen aannemen om zich te
redden ,) faire 4pn possible pour se titer d'af
faire. —, knellen , als: Spr. w. Gij weer
niet, waar de fchoen hem wringt, knelt,
( waar het hem hapert of fchort,) vous ne
savez pas, oil le soulier le bat, le blesse.
Wringen, o. wringing of verenging van een
fchip naar achteren, (fcheepsw.) coulee d'un
yaisseau, f: Het — of fcherp van den boeg,
les epaules ouverrures d'un vaisseau de Pavant.
Wringing, yr. action tie tordre, contorsion.
Wrochten , b. w. (ik wrochtte , heb gewrocht,)
zie Werken.
Wroegen , b. w. (ik wroegde , heb gewroegd,)
knagen, kwellen, befchuldigen, bourreler,,
retnordre; fig. De boozen hebben geene rust,
hun geweten wroegt hen ieder oogenblik,
les mechants Wont point de repos, leur conscience les reword a tout moment.
Wroegen, o. Wroeging, yr. knaging des gemoeds,temords, ver rongeur,,m. , syntlerese,
f. De boozen zoeken de wroegingen te veritikken , les michants tdchent a Otouffer les
ronordS (de la conscience).
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Wroegend, b. n. knagend geweten, conscience
bourrelee.
Wroeten, o. w. (ik wroette, heb gewroer,)
fauiller,„.fougier. De wilde zwijnen hebben
daar gewroet , les sangliers y ant
,
fougie. Werken en zich met moeijeiijken arbeid afflooven, tobben, fukkelen, se
peiner, se suer, se travailler; fig. tirer le
diable p arr la queue pour gagner son pain.
Wroeter, en. celui qui fbuille; fig. celui qui
ttavaille beaucoup, qui se donne Bien de
la peine.
Wroeting, vr. gewroet, o. action de fouiller ;
fig. action de se peiner.
Wroet y r. plaats, waar de hoenders met
'
krabben
lion voedfel zoeken, gnat , m.
—derwilzjn,
boutis, m.
Wrok , m. haat, haine invitiree, rancune,
f:, mal-talent. Men met geenen — in zijn
hart bouden , it ne fact point garder de
rancune. heeft eenen tegen zijnen
broeder, it a une rancune contre son ft ere.
Ik heb geenen
tegen hem, je n'ai aucun
mal-talent contre-lui.
Wrokken, o. w. wrokte, heb gewrokt,)
garder rancune ; nourrir une ancienne haine,
avoir une dent de hole contre q. q.
Wrokkig, b. n. vindicatif, ive, haineux, se,
rancunier,, ere.
Wrong , otw. veil. tijd van Wringen.
Wrong, y r. van touwen om den mast,' zamengedraaide haren, 14oemkrans, zamenge.
wrongen dock der Oosterlingen, ook valhged, bourrelet, m.
Wrongel ,vr. geftremde melk, Tait raille , f.,
caille-bottes, f. pl.
Wufflutten, m. meerv. (fcheepsw.) fambettes, f. pl.
Wuft, b. n. ligt van beweging, Leger, ere,
agile; fig. veranderlijk, wispelturig, variable, changeant, e, inconstant ,e, versatile.
Wuftelijk, bijw. vice; fig. d'une maniere inconstante, variable, changeante.
Wuftigheid, yr.
,.vitesse; fig. humenr
changeante, variante, inconstante; ligerete
de caractere.
Wui, Wnit, vr. (fcheepsw.) een werktuig
om fchiemansgaren op te winden, toutet ,
retorsoir, m.
Wuiven, b. en o. w. (ik wuifde, heb ge.
wuifd,) been en weer flingeren, branler.
,met den hoed waaijen, wenken, faire
signe du chapeau a q. q., l'avertir par des
signaux.
Wulp, Weip, tn. bet jong van menigerlei
dieten, petit de certains anhnaux. meerkoet , courlis on courlien; fig. Een onbedacht
jongeling, un jeune itourdi.
Wulpsch, b. n. dartel, lascif, ive,
e.
minziek , onkuisch, lubrique, luxurial,
e, voluptueux, se, debauche , e, sensuel ,le.
Eene ----e vrouw, une femme sensuelle , lascive. —e vvoorden , des paroles luxurleuses.
—e blikken, des regards lubriques.
Wulpfchelijk, bijw. gaiement, lascivement,
sensuellement, voluptueusement.
Wulp`schheid, yr. dartelheid, enfouentent, m.
onkuischheid, mtnnelust, last,iveti , lotbricite , sensualiti.

Wurgen ; zie Worgen.
Wurm ; zie Worm.
Wurmen; zie Wormen.
Wurgdraad, m. (bij de vuurw.) waarmede de
vuurpijlen warden toegebonden, filagore,f.
AVurgketting, yr. (voor worfien, ) (bij de art. )
chaine a saucissons; zie verder Worgen, euz.
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X.
, vr. de vier en twintigfte letter der letter- I

lijst , x,

Y.
enz. , waar de y als i wordt uitgefproken ,
en moet wel onderfcheiden worden van het
Nederduitfche letterteeken ij , dat als ei words:
ultgefproken en op I te vinden is , als ,
Jver,, Uzer,„ enz.

Y, yr. de vijf en twintiglle letter tier letterlijst , y, tn.
AANM. Deze beide letters worden alleen
gebruikt in uitheemfche woorden , als in
Xerxes , Xenophon , Alexander , Cyrus , Synagoge , Syllabe , Synode , Egypte , Syntaxe ,

Z.
Z, y r. de laatfte letter van de letterlijst , Z, m. I Zaadleiders, m. meerv. De toevoerende zaadZaad , o. Dat voortbrengfel van eene plant, I vaten, (die vaten , welke het in de teelballen
bereide zaad naar de zaadblaaFjes voeren )
waaruit, als bet gezaaid words, eerie der(in de ontleedk. ) zaadaanbrengersvaten , les
gelijke plant groeit ; bijzonderlijk , het voortcanaux , les vaisseaux deferents.
brengfel van veld- en tuingewasfen , waaruit
dergelijke gewasfen voortkomen , semence, Zaadlings of leug , yr. (van hennep ,) chanvre
femelle, m.
graine, f. Elke vrucht heeft haar
que fruit a sa semence. Kanarie— , graine Zaadlob , yr. lobe d'une semence ; cotyledon, m.
de canarie. Kool— , graine de choux. Bloe- Zaadloop of vloed , m. gonOrrhee, vendrienne,
men—, graine a fieurs. De flaapbollen geven f., flux spermatique, chaude pisse ; zie
Druiper.
veel — les papavres grenent bien. Vrucht, semence prollfique. — van het ci- Zaadoogst , m. grenaison, f.
baar
presfekruid , (bij de ap pal.) semen-contra. Zaadparels, yr. meerv. semence de perles.
—, teelvocht , het mannelijke en vrouwelij- Zaadpluimtje , o. plumule ; zie dit woord in
het Franfche deel.
ke —, semence. — der dieren , spermen, m.
— der kikvorfchen , spermiole , ; fig. —, Zaadpeul, m. capsule, gousse, f.
bet voortbrengend beginfel van even veel Zaadfchieting , vr. action de monter en graine;
emission, (in de geneesk..) ejaculation.
welk ding ; als : Het —, de kiem , oorfprong ,
van oproer,, les germes de- la sedition ,m.pl. Zaadftof, o. poussiare semtnale ou des etamines, f.
De onderwijzingen , die hij hem heeft gegeven , zijn de zaden , beginfelen tot deugd Zaadton , vr. tonneau awe graines, tn.
geweest , les instructions qu'il lui a donnies , Zaadvaten , o. meerv. vaisseaux spermatiques,
in. pl.
ont eta les sernences de la vertu. —, nanoposterite , race , gene- Zaadvlies , o. pericarpe, tn.
melingfchap ,
Zaadvliesjes, o. meerv. (in de planten ,) cotyration , f , germe, principe , m.
Wow ou lobes', m. p1.
Zaadader, vr. veine spermatique. —artfenij ,
Zaadvloeijing ; zie Zaadloop.
medicament spermatique.
Zaadwinkel , m. boutique de grenetier , f.
Zaadaderbreuk, yr. spermatocale.
Zaadbak , o. voederbakje in eene vogelkooi Zaadzaaijer,, m. semeur.
Zaadzak , m. sac a grain, a semence. Een
(tremel ,) tremie, f:
zak met zaad gevuld, an sac de grain , de
Zaadbal , m. teelbal , testicule, f.
semence.
Zaadbedekfel, o. (in de kruidk ) perisperme, m.
Zaadzolder,
m. grenier h grains.
gloume
ou
glume
,f.
Zaadbeursje , 6. der planten,
Zaag , yr. scie. Hand—, scie a main. Kleine
Zaadblaasje , o. vesicule seminale, f.
hand— der kabinetwerkers, sciote ou sciotte.
Zaadboliler,, tn. zie Zaadhuisje.
Span—, scie a debiter. Kleine fpan— , scie
Zaadbuis, y r. cordon spermatique, tn.
a tenon. Kraan—, scie a scier de long.
Zaaddeelen , o. meerv. (in de ontleedk.) parSchulp— , scie a refendre. Trek— , ( bij
ties spermatiques.
timmerl. ook bij de orgelm. met' tanden aan
Zaaddorfeher,, In. batteur en grange.
Schrob— ,
beide zijden , ) passi.partout,
Zaadfeest , o. (bij de Romeinen) flies semenscie a egohine., en couteau. Draai— , scie
tines, f pl.
, la
houtwerk
aan
eene
tournante. Het
Zaadhandel , m. grenetiere , f.
monture d'une scie. — om nagels of to zazie Zaaclkooper.
Zaadhandelaar,,
, la
gen , scie a chevilles. Het blad eerier
Zaaclhout , o. (fcheepsw.) tegenkiel van een
fcberpen,
fchip , ook kolfem genoemd , carlingue de feuille, lame d'une scie. Eene
aiguiser
les
dents
d'une
scie.
front, f.
vlies Zaagbek , m. zekere vogel , bec-scie.
Zaadhuisje,o. zaadbolfter,, capsule,f.
van het zaad , follicule, enveloppe, coif e, Zaagbok , tn. treteau.
Zaaghout , o. bois de sciage , m.
f:, test, pericarpe, m.
Zaagkruid , o. sarrette , f:
Zaadkelk , m. calice a semence.
Zaagloon, o. sciage, m.
Zaadknoop , m. bouton a semence.
, chou monte Zaagmeel , o. zaagfel , bran de scie , m., sciuZaadkoof , y r. chou en graine,
re, f.
en semence.
Zaagmeelachtig , b. n. scobiforme. De korrels
Zaadkooper,, m. (marcliand) grenetier.
, gelijk zaagfel,
der
flandelkruiden zijn
Zaadkoopfter,, vr. grenetiare.
les graines des orchis sent seobiformes.
Zaadkorrel , m. graine, f.
Zaagtuolen m. rnoulin 4 :der, m., Wale, f.
Zaadkraam , vr. greneterie.
Zaag.
Sss i4

ZAA
145
Zaagmolenaar, rn. maitre d'un moulin hscier.
Zaagmolenaarsi,vijze, bijw. en forms de scie
denteMe, cu en crimaillare.
Zaagraam, o. en yr. chasse de scie , f.
Zaagfel ; zie Zaagmeel.
Zaagfpier, vr. muscle dentele , m.
Zaagtand , in. dent de scie, cremaillere, f:
Zaagvijl, vr. lime a scie, lime sourde, deuce;
(inj de art.) tiers-point, m.
Zaagvisch , m. poisson a scie , m. , scie de vier,
1'. ; zie Zwaardvisch.
Zaagvlieg, yr. mouche a scie, .f: , (in de nat.
gefc'n.) uropreste, m. — op den rozenboom , tenths ad, e , en.
Zaagvormig, b. n. serretd , e, denteld, e.
Zaaibaar, b. n. bon, no, propre a seiner.
Zaaibloem , yr. fleur qui sesame, flour annuelle.
Zaaiboon, yr. five 4 semer.
Zaaijen, b. w. (ik za.aide , heb gezaaid ,) semer; fig. Het geld is dun btj hem gezaaid,
l'argent est clair send chez lui. Tweedragt
—, semer discordc, semer la zizanie.
Zaaijer, m. semeur.
Zaaijing, yr. semailles, f. pl. , action de semen,
dissemination.
Zaaikoren , o. grain pour semer, bled de semence , m.
Zaaikorf, m. zaadzak, semoir.
Zaailand, o. terre on champ qu'on ensimence;
terre labourable, f.
Zaailing, yr. plante qui se same, ou venue
d'une graine.
Zaaimaand, vr. endsdes semailles , m.
Zaaiplant , y r. plante annuelle.
Zaaifel , o. ce qu'on a seine , m.
Zaaitijd, m. temps des semailles , m., saison
des semailles , f.
Zaaiveld of land, o. champ 4 ensemencer, m.
Zaaiweder, o. temps propre aux semailles, en.
Zaaizak, m. semoir.
Zaak , yr. ding, chose, affaire, action. Dat
wordt van perfonen en zaken gezegd, cela
se dit des personnes et des choses. Het is
eene — van gewigt, c'est sine chose d'importancfi. De — waarover gehandeld words,
la chose dont it est question. Dat zijn niet
mijne zaken, ce ne sent pas mes aft:liras. Dat
is eene — van weinig belang, ce n'est pas
grand' chose. Spr. w. Als de — gedaan is,
clan is het te laat om te raadp/egen, a chose
faite, conseil pris. —, onderwerp van eenig
ding, regtszaak, proces , tn. , cause, affaire,
f. , fait , tn. leniands — voalrfittan, prendre
fast et cause pour q. q.; defendre la cause
de q. q. Het is mij ne — met, ce n'est pas
mon fait; fain. Zijne zaken flaan niet goed,
son cas va mal. Hij is regter in zijne eigene
zaken, it est ftige en sa propre cantle; zie
Regtsgeding. —, load, bedrijf, action, f.,
fait, m. Laat ons tot de -- komen, venons
au fait. Regte kennis van eene — liebben,
etre au fait d'une chose. 1k ben zeker van
mijne — , fe suis stir de mon fait. Iedereen
is voor zijne — verantwoordelijk , chacun
repond de son fait. Deze brief zal u met de
— bekend maken, cette lettte vous mettra
am fait.
Zaakbezorger, m. avoud , procureur, mandataire.
Zaakgelastigde, m. commissaire , agent , pienipotentiaire.
Zaakverflag, o. procês-verbal, m.
Zaakvoerder, na. agent.
Zaakvoerderfchap, o. 'auction d'agent, agence, f
Zaakwaarnemer, in. zie Gevoltnagtigde, Zaakbezorger.
Zaal, vr, salle, Date—, salle, a dancer, calk
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de dance. Geweer— , (in tuighuizen ,) salle
d'armes.
Zaaltje, o. :anon, m.
Zaan, vr. dikke melk, ea gle, Tait caille, tn.
Zabbelaar, m. kwijlbaard, baveur.
Zabberdoek, m. flabbedoek, bavette, f.; zie
Kwijldoek.
Zabberen ; zie Kwijlen.
Zacht , b. n. van geluid, doux, deuce. Eene
zachte , liefelijke Item , une voix deuce , basse. Een —e naap, un sommeil doux. Een
—e dood, une snort donee, euthanasie. Het
—e geruisch van een beekje, le doux murInure d'un ruisseau. — voor het gevoel,
week, mon, mope, moelleux , se, mollet an
touché, e, doux, ce, douillet, te, etc. Dit
bed is —, week, ce lit est mou. --e peren,
' des poires molles. —, teeder vleesch hubben, avoir les chairs molles. Het war is
zeer —, le temps est bien doux. Een — ei,
un oeuf mollet ou a la coque. —, wollig
laken , du drap moilleux. —e kusfens, des
coussins bien mollets. Zij heeft —, zeer fijn
vel a elle a la peau bien douillette. Een —
afdrijvend geneesmiddel, (in de geneesk.)
un remade benin ou minoratif.
Zachtaardig, b. n. zie Zachtmoedig, Zachtzinnig.
Zachtaardigheid , vr. douceur; zie Zachtmoedigheid.
Zachterworden, b. w. pietrir.
Zachtheid, vr. douceur, tnollesse. Hij heeft
met veel — te werk gegaan, it a agi avec
beaucoup de mollesse. De — van het weder, la douceur du temps. De —. van het
vleesch, (in de fchilderk.) la morbidesse,
le flow.
Zachtjes, , bijw. doucement, tout bas, sans
brunt, tnollement. — fpreken, parler doncement; zie Stil.
Zachtrnaken, b. w. week maken, (in de artfenijkunde) tnalaxer.
Zachtmaking, yr. weekmaking, malaxation.
Zachtmoedig, b. n. zachtaardig, doux, ce,
be:nin, benigne, debonnaire, clement, e,
human, e.
Zachtmoedigheid, yr. zachtaardigheid, douceur, benignite, debonnairete, mansudtude,
cMmence, humanite.
.
Zachtmoediglijk ,'bijw. zachtaardiglijk, doucement, benignement, debonnairement.
Zachtzinnig, b. n. doux ,- ce, avec clemeni.e.
Dit meisje heeft iets —s, vriendelijks, in
hare oogen, cette fine a les yeux dons; zie
Zachtmoedig.
Zadel, tn. voor een paard, selle, f Draagvoor eenen ezel, bat, m. Voermans— , selle
de harnois. Een plat —, une selle rase.
Een Engelsch —, une selle a Panglaise.
Hebt gij reeds den — op het paard gezegd?
avez vous deja mis la selle an cheval ? Neetn
den — van het paard, dessellez le cheval.
Ztjn paard heeft hem nit den — geworpen,
son cheval l'a desarconne. Hij rijdt op een
paard zonder —, it monte an cheval a cru,
a nu on a poil. Vast in den — zitten, etre
bien en selle, on ferme dans ou sur ses arcons.
Zadelbeen, o. (in de ontleedk.) selle splienddale , selle de Turgine.
Zadelboog, m. arcon. — voor een' muilezel,
pakzadel, courbet.
Zadelboom, m. fdt de selle. Achterfle boog
van een' —, troussequin.
Zadelen, b. w. (ik zadelde, heb gezadeld ,)
seller, mettle la selle. Eenen ezel —, bdter, embdter un due. Paarden —, bun het
tuig opleggen , harnacher,enharnacher. Het
—,
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toomen, le harnachement; zie Optui- Zakelijkheid, yr. het zakelijke, l'essentiel
ging.
de q. ch., m.
Zadelkamer, yr. zadelmagaziju , sellerie, (ma- Zakgat , o. ouverture ou entree d'une poche,
gasin.)
gueule de sac, f.
Zadelkleed, o. dekfel, housse, couverture de Zakgeld, o. argent de poche; argent mignon;
selle, f., caparacon, m.
argent pour les menus plaisirs ,
Zidelknoop, m. pornmeau tie selle.
Zakgezwel, o. (bij wondh.) kyste, tn.
Zadelkusfen , o. panneau , m.
Zakhorologie, o. montre , f.
Zadelleen, 0. fief masculin, on.
Zakje, o. pochette; (weinig gebr.) zie Zak.
Zaclelmaker, m. zadelverkooper, sellier. Tuigaan een biljart, blouse, f. De vier hockmaker, harnacheur.
zakjes , les blouses de coins. 13e middelzakjes ,
Zadelmakerij , yr. bourrelerie.
les blouses de cdtd. Arm— in de kerk, saZadelpaard, o. cheval de selle, m. — voor
chet, no. — der teelballen , le scrotum. —,
een rijtuig van twee of meer paarden, waarpopje , met fpecerijen, enz., (bij apoth.)
op de voorrijder zit, portent. (cheval).
die men in eenig vocht legc om uit te trekken, nouet,
Zadelriem, m. buik-gordriem, sangle, f.
Zadeltasch, str. dubbele lederen zak, waarvan Zakjesbloem , m. (in de kruidk.) zie Taschkruid.
zich te paard reizenden bedienen, dezelve Zakkedrager, m porteur . de sacs. —, lastaan den zadelknop hangende, sacoche, botidrager, porte-faix.
gette.
Zakken, b. w. (ik zakte , heb gezakt,) in
Zideltje, o. sellette, f.
zakken doen, sacher,, ensacher. In zijnen
Zadeltuig, 0. harnais, m.
zak fleken, empocher. —, b. en o. w. neerZag, onv. verl. tijd van Zien.
waarts dalen , lager worden , lager ftellen 9
Zagenmaker, m, faiseur de scies, taillandier.
maken, baisser, rabaisser. De Rijn is een
Zagen , b. w. (ik zaagde , heb gezaagd, ) scier.
voet gezakt, gevallen, le Rhin a balsa d'un
In de lengte scier de long. flout — ,
pied. Laat den'fpiegel een' halves voet —,
scier du bois ; ( bij de art.) dibiter du bois.
rabaissez le miroir d'un demi pied. NederHet warmer wordt gezaagd, le marbre se
zakken, inzakken, s'afaisser. —, verminscie. Steen —, fnijden , scier de la pierre.
deren , (in prijs) dalen, diminuer, baisser.
Het —, le sciage.; fig. Wanluidende fireken
De prijs van het koorn begint te le prix
op eenc viool, enz. doen, krasfen , rdcler.
du bled commence a diminuer, a baisser. In
Hij zaagt, kratt op de viool, it ruicle du
waarde iets doen verminderen. Gij moet
violin.
nog meer van uwen eisch laten
faut
Zager ,
scieur ; fig. ilechte vioolfpeler, rdencore rabaisser le prix. zinken , enclear.
foncer. Het p aard zakte,. zonk, tot aan de
Zak, m. sac. Een lederen an sac de cuir.
borst in het flijk, le cheval enfonca dans la
Lederen —, ter bewaring van water op
boue jusqu'au poitrail.
reis; ook waarin de Spaanfche wijn worth Zakkertje, o. afzakkertje, petit verre de liverzonden, outre, f. Een geld—, an sac
queur; zie Afzettertje.
argent. Een brei- of werk—, um sac a ouvra- Zakkijker, m. lunette de poche, f.
ge. — in een kleed of rok, poche, f. — in eene Zakking, yr. verzakking, affaissement, m.
broek, horologie—, gousset. Een —pistool,
—vanwter,
decrue.
an pistolet de poche. lets in zijnen — fle- Zakkuil, m, fond du sac.
ken, mettre, serrer, fourrer q. ch. dans sa Zaklinnen, o. grosse toile a faire des sacs, (in
poche; fain. empocher. Schroot—, sachet de
den kooph.) treillis, no.
Spr. w. , fig. of fam. Dat kon Zakmes, o. couteau de poche,
, knipik in mijnen — fleken, je devais avaler cette
mes, jambette, f.
couleuvre. Wie den — houdt, is zoo erg Zaknet; zie Patrusnet.
als hij , die hem vult, (de heler is zoo goed Zakpijp, yr. cornemuse, musette.
als de fteler,) autant poche celui qui tient Zakpij per, m. joueur de cornemuse , de musette,
le sac. Met — en pak vertrekken , plier Zakpijpmakersvijl, vr. coulissoire.
bagage. Iemand den — geven, hem ztjnen Zakpistool, o. pistolet de poche, rn. Ruiters
affcheid geven, doen vertrekken, congedier
pistolet d'arcon.
q. g., lui dinner le sac et les gullies; lui Zakput,
zinkput, puisard.
dinner son conga. Kat in den — koopen, Zakfpiegel,
miroir de poche.
(iets koopen zonder het te bezien,) ache- Zakuurwerk, o. zakhorologie, 'mare de poter chat en poche. Zijne zakken vullen,
che, f.
(zich verrijken,) s'enrichir. 1k heb hem Zakviool, y r. (der dansmeesters) poche.
reeds in nejnen —, je le connais Ufa; Zakvol, m. sachde, f.
j'ai decouvet t ses artifices ; je fais de lui Zalf, yr. onguent, tn. Brandzalf, unguent
tout ce qua je yeux. In — en asch boete
pour la boil/are. Het is eene —, die goed
doen , se couvrir de sac et de cendres, porter
noch kwaad doet , hecbtpleister, c'est de
le sac et le cilice. — van een net, (bij de
ronguent miton-mitaine. Eene — die het
visfchers,) culaignon. Kat in den —, (foort
haar doet uitvallen , onguent dpilatoire; fig.
van zacht linnen , (in den kooph.) platilles,
Er is geene — aan hem te firijken, (hij is
f. p1., toile pour doublure, f.
uiet te verbeteren ,) it est incorrigible; it
Zakbijbeltje, o. bible de poche; bible portaest comme, la camelotte; it a pris son pH.
tive,
Dat is een zalfje voor hem, cela lui feta
Zakboekje, o. livret de poche, m. aantee
du bien.
keningsboekje, tablettes , f. pl. , agenda, en- Zalfachiig, b. n. onctueux. se.
chiridion,
Zalfachtigheid , yr. olieachtigheid, onctuositd.
Zakbreuk, yr. balzakbreuk, sorotocéle.
Zalfbus of doos , yr. boete a onguent, (bij de
Zakdoek, m. mouchoir de poche.
heelm.) boitier, m.
Zakelijk, b. n. wezenlijk, essential, le, im- Zalfolie , y r. heilige olie , (bij de R. K.) sailsportant, e, requis, e. De korte en —e intes huiles, f. pl.
hood van een bock, le precis d'un livte; Zalfpleister, yr. emplastre d'ongueelt.
bij w. essentielloment.
Zalfpot, in. pot a onguent.
Ssss5
Zai
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Zalfwinkel, in. boutique ou Pon vend touter
sortes d'onguent, f.
Zalig, b. n. hoogsc gelukkig, bienheureux,
se , beatifid , e. — fpreken , voor heilig
verklaren, (in de R. K. kerk) canonises,
beatifier; fig. Een gevoel, tin sentiment
dons; zie verder Zaligen.
beatifie , 1/4 bien-heureux. De —n,
Zalige
les bien-heureux.
Zaligen, b. w. (ik zaligde, heb gezaligd ,)
hoogst gelukkig makes, deelgenoot van een
eeuwig geluk waken, rendre heureux, se,
sauver. Zalig flerven, een zalig einde nemen , faire une fin chretienne. Zalig worden , se sauver, etre sauve , e. Zalig fpreken, beatifier. God hebbe hem —, quo
Dieu Pabsolre; devant Dieu soft son ame!
Zaliger gedachtenis , d'heureuse memoire.
IVIijn vader zaliger, wijlen mijn vader, mon
are defunt, feu mon pare; zie Overleden,
ijlen.
Zaligheid, yr. gelukzaligheid, felicite, beatitude,
, saint , m.
Zaliglijk, bijw. d'une maniere bien-heureuse.
—, heiligltjk, saintement.
Zaligmaken ; zie Zaligen.
Zaligmakend , b. n. heiligmakend , beatifique,
sanctifiant, e.
Zaligmaker, heiland, sauveur, redempteur.
De —, heiland der wereld, van het menfchelijke geilacht, le redempteur du genre
Jesus
humain. Jezus Christus is ooze
Christ est notre Sauveur.
Zaligmaking, yr. redemption, operation du
salut. God -heeft zijnen zoon tot —, verlosfing der meufchen gezonden , Dieu a envoye son fils pour la redemption des hommes.
Zaligfpreking, vr. heiligverklaring (door den
paus), beatification , canonisation.
saumonneau,
saumon. Jonge
Zalm ,
, sarione, f.; fig. Dot is het neusje
tocan,
van den —, (het beste van zijue foort,)
voila ce qu'il y a de plus excellent.
Zalmachttg, b. n. saumonne, 0.
Zalmforel, yr. truite saumonnee.
Zaimgraat, yr. arite de saumon, f.
Zalmkop , m. hure de saumon, f.
saumon,
Zalmmoot , yr. troncon
Zalmnet, o. filet pour prendre des saumons ,m.
Zalmfchuit, yr. barque pour la piche du saumon.
Zalmliaart, yr. queue de saumon.
Zalmvangst , yr. zalmvisfcherij , piche do saumon.
Zalmvisfcher, m. picheur de saumon.
Zaluw,, b. n. geelachtig , jauncitt e , prune pale.
Zaluwachtig , b. n. taankleur, donkergeel, tanne , e, bpsane, e.
Zalve; zie Zalf.
Zalven, b. w. (ik zalfde , heb gezalfd ,) f'met
zalf beflrijken , met zalfolie overgieten , oindre. wijden, heiligen, sacrer. De gezalfde des Heeren, Point du Seigneur. Samuel zalfde Saul tot kouing van Israel, SaZoodra
nwa/1 oignit Saul pour titre rot
als Saul tot koning gezalfd was, disque Saul
olie
fut dere roi. Eenen zieke met heiligeoindre
—, hem het laatile oliefel geven ,
un malade avec les sainte, hales. De kampvechters werden eertijds voor de worfteling
met olie beftreken. on oignit jadis les athletes pour la lutte ; fig. Iemands hanclen ,
dezelve met cen gefchenk vullen , graisser
la patted q. q.
Zalving, y r. onction, f. sacre, tn. De — bij
den doop, (in de R. K.) l'onction du baptime. De — van den H. Geese, l'onction
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do St. Esprit. — met heilige olie, chrismation. De laatfle —, het laatfte ()Hefei, (bij
de R. K.) l'extr'dme onction; fig. In deze
redo heerscht veel godsvrucht , it y a
de l'onction dans ce sermon; bijw. Met —,
onctueusement. Met — prediken , pricher
onctueusement, en apdtre.
Zamelen , b. w. (ik zamelde, heb gezameld,)
assembler, rassembler, amasser , accumuler ;
zie Verzamelen , enz.
beantwoordt aan bijeen , in verZamen,
eeniging met elkanderen, te
tegelijk,
ensemble, tout ensemble. Ik heb dit al te
gekocht, j'ai achete tout cola ensemble.
Zij zijn te te gelijk, met elkander, uitgegaan , ils sent sortis tout ensemble. Laat
ons alien te — zingen , chantons tour ensemble.
gezamenlijk , eenitemmig, conjointement.
Zamenaarden , o. w. (ik zamenaarde, heb zarnengeaard, ) oirereenitemmen , sympathiser,
s'accorder. Deze twee jongens garden zamen , ftemmen geheel overeen, cos deux
garcons symfiathisent.
Zamenbinden , b. w. (ik bond zamen heb zamengebonden ,) lies- ou attacker ensemble.
De letters —, Tier les lettres. Een bas ftroo
—, tier une botte de foin. Men moet hem
de armen faut lui Tier les bras. —,
vereenigen der metalen, allier, arnalgamer.
Zamenbinding, vr. zamenhang, liaison. Het
foldeerfel is eene foort van —, la soudure
est une espece de liaison. De —, vereeniging van het good met bet ijzer gefchiedt
door middel van koper,, la liaison de l'or
et du fir se fait par le moyen du cuivre. —,
vereeniging der metalen , alliage, m.
Zamenbrengen , b. w. (ik bragt zamen , heb
zamengebragt ,) bijeenbrengen, assembler.
Zamenbrenging, yr. assemblage, tn.
Zamenbuigen , b. w. (ik boog zamen , heb
zamen gebogen ,) courber Pun vers. l'autre.
Zamendoen, b. w. (ik deed zamen, heb zamen gedaan,) vereenigen, bijeendoen, enz„
milanger, miler in vereeniging met iemand
doer, agir ou faire ensemble , en compagnie ,
titre associe , e.
Zamendraaijen 9 b. w. (ik draaide zamen , heb
zamengedraaid,) ineendraaijen , tordre , tortiller.
Zamendraaijing, yr. incendraaijing, tortillement, tn.
Zamendraaijing, yr. action de porter en un
mime lieu.
Zamendragen, b. w. (ik droeg zamen, heb
zamengedragen.) bijeen dragen, porter ensemble, porter en un mime lieu.
Zamendrijven, b. w. (ik dreef zamen , heb
zamen gedreven , ) clsasser en on mime lieu.
—, 0. w. (met zijn) /looter vers un mime lieu.
Zamendrukbaar, b. n. compressible.
Za.mendrukbaarheid,yr. compressibiliti.
Zamendrukken , b. w. `(ik drukte zamen, heb
zamengedrukt ,) door drukking vereenigen,
comprimer terror, presser ensemble.
Zamendrukking , yr. compression, pression,
serrement, m.
etreinte,
Zamengaan, o. w. (ik 'ging zamen, ben zamengegaan, alley on marcher ensemble.
Zamengebogen, veil. dw. %an Zamenbuigen.
Zamenbinden
Zamengebonden, — —
— — Zamenbrengen.
Zamengebragt,
Zamengedaan , — — — Zamendoen.
— Zamendrijven.
Zamengedreven, —
— — Zamengieten.
Zamengegoten ,
Zamengehoopt, b. n. (in de ontleedk.) van
klieren . en ( in de plantk. ) van blocmen ,
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men, bladeren, enz., opeengehoopt, conglobe , e.
Zamengeleid, ved. dw. van Zamenleggen en
Zamenleiden.
Zamenrijgen.
Zamengeregen,
Zamengeflagen, — Zamenfl aan.
Zamengefloten, — - — Zamenfluiten.
Zamengefmolten, — — Zamenfmelten.
Zamengefproken, — — — Zamenfpreken.
Zamengefteld, b. n. compose , e, complexe.
pedenkbeeid, une idee complexe.
Een
tal , door de teekens van —en , (in de flelk.)
quantite complexe. Dubbel surcompose ,
e, (in de kruidk.) Dubbel meer dan tweemaal zamengellelde bladeren, des feuilles
surcomposees.
Zamengetteldheid, vr. zamengevoegde eigenfchap eener zaak , complexite. (*)
Zamengeftreden , verl. tiw. van Zamenfirijden.
Zamengetrokken , — — — Zamentrekken.
—
Zamengevlochten,
Zamenvlechten.
— Zamenwinden.
Zamengewonden, —
Zamengewreven, — Zamenwrijven.
Zamenwringen.
Zamengewrongen, —
Zamengezworer), —
— Zamenzweren.
Zamengezworene, m. conjure ; zie Zamenzweerder.
Zamengieten, b. w. (ik goot zamen , heb zamengegoten,) verser ensemble , miler en versant.
Zamengieting, vr, action de verser ensemble,
mengfel, mixtion.
Zamenhalen, b. w. bijeenhalen (1k haalde
zamen, heb zamengehaald,) assembler, rassembler,, accumuler.
Zamenhandel,
correspondance , societe de
commerce , f:
'Zamenhang, m. onderling verband, liaison,
connexion, coherence, continuite, suite, f.
Deze voizin heeft geenen — met deli voorgaanden , cette periode n'a point de liaison
avec la precedente. —, (in de leerk.) contexture. Gebrek aan incoherence, f. fig.
Gebrek aan — der begrippen , incoherence
des idees. Een Itij1 zonder — of verband,
un style decousu. — der metalen, zamenklevende kracht , cohesion.
Zamenhangen, o. w. (het ping zamen, heeft
zamengehatigen,) onderling verbonden zijn,
etre lie, e, avotr de la liaison ou de la connexion.
Zamenhangend, b. n. coherent, e.
Zamenhechten, b. w. (ik hechtte zamen, heb
zatnengehecht, (aaneenhechten) coudre, joindre ou attacher ensemble.
Zamenhechting, yr. action de coudre on de
joindre ensemble, jonction , suture.
Zamenhoopen, b. w. (ik hoopte zamen, heb
zamengehoopt ,) opeenhoopen , enta. ser ;
amonceler, entasser, accumuler.
Zamenhooping, yr. entassement , in. accumulation.
Zamenketenen, b. w. (ik ketende zamen , hob
zamengeketend,) met ketenen aan elkander
verbinden, chatter ensemble.
Zamenketening, vr. enchainement , tn.
Zamenklank, yr. 'overeenflemming, (in de
muzijk ,) unisson.
Zamenkleven, b. w. (ik kleefde zamen, heb
zamengekleefd ,) aggluttner.
Zamenklevend,
n. agglutinant, e. —e
kracht, (in de nat.) cohesion.
Zamenkleving, vr. agglutination.
Zamenknoopen , b. w. (ik knoopte zamen ,
heb zamengeknoopt , ) aan elkander knoopen,
nouer ensemble.
Zamenknooping, yr. action de nouer ensemble,
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Zamenkomen , o. w. kwam zamen , ben
zamengekomen ,) bijeenkomen, se rencon.
trer, s'assembler, se joindre.
Zamenkomst, yr. assemblee, entre-vue. Onrencontre, .f: Afgefprokene
verwachte
rendezvous, tn.; (in de fierrek.) fchijnbare ontmoeting van twee hemelligchamen
dwaalfterren , in een zelfde teeken, conjonclion. — van twee lijnen in een punt, convergence. Geheime —, conventicule; fig.
conciliabule, tn.
Zamenkooijen, (bij boekdr.) serrer avec des
coins. — , zamenflapen, coucher ensemble.
Zamenkoppelaar, m. celui qui accouple.
Zamenkoppelen, b. w. (ik koppelde zamen,
heb zamengekoppeld,) aan elkander koppelen, accoupler, her ou attacher ensemble.
Zamenkoppeling, yr. accouplement , no. conjonction , copulation.
Zamenkouten, o. (ik koutte zamen, heb
zamengekout ,) causer, discourir ensemble,
s'entretenir.
Zamenkouting, vr. causerie, f., entretien,
colloque , m.
Zamenleggen, b. w. (ik legde zamen , hob
zamengelegd, geleid,) mettre ensemble. De
handen vouwen , joindre les mains; zie
Zamenvoegen.
Zamenleiden, b. w. (ik leide zamen, heb zamengeleid , ) mener ensemble.
Zamenleven; zie Zamenvronen, enz.
Zamenlijmen, b. w. (ik lijmde zamen , heb
zamengelijmd,) aaneenlijmen, coller ensemble, conglutiner.
Zamenlijming, vr. action de coller ensemble,
conglutination.
Zamenloopen , o. Zamenloop, m. concours, rassemblemerat, m., affluence Joule , f. Een groot
— van yolk, un grand concours , une foule
de peuple, tone affluence. — van misdaden,
ziekten en onhellen , omflandigheden , complication de circonstances. Plaats waar Bingen
—, confluent, m.; zie Zatneuvloeijen.
Zamenloopen , o. w:- (ik liep zamen , ben
zamengeloopen,) met elkander loopen, conrir ensemble. De paarden moeten — lee
chevaux doivent courir-ensemble. Ineeriloopen, se joindre, concourir,, s'unir. Deze twee
rivieren loopen ineen, vereenigen zich daar
met elkander, ces deux riviet es s'y joignent.
Bijeenloopen , s'attrouper,, accourir en foule.
In een punt — , converger. Lunen die in es ën
punt —, lignes convergentes.
firemmen ,
se cailler,, se coaguler. Zamentoopende omflandigheden , un concours de circonstances.
Zamenmengen , b. w. (ik mengde zamen, heb
zamengemengd ,) miler, entremiler.
Zamenmenging, vr. action de miler. — , rnengfel, melange, m., mixtion. —, zamenvoeging der geneesmiddelen, (bij, de apoth.) —
der deelen , (bij de geneesk.) synthese.
Zamennaaijen , b. w. coudre ensemble.
Zamenpakken , b. w. (ik pakte zamen, he"
zamengepakt,) empaqueter, ensembler,, ern. bailer.
Zamenpakking, yr. action d'empaqueter, f.
emballage ,m., (in de 'natuurk.) concretion.
— van verfcheidene deelen tot een ligchaam,
(in de natuurk.) concretion. Zout-, {teenachtige
concretions salines, pierreuses.
Zamenparen, b. iv. (ik paarde zamen , heb
zamengepaard ,) fapparier, accoupler, apparealer , attrouper.
Zamenparing, '‘vr. accouplement , appareillewent, — der tooneu, arpége, arpegemeat , m.
Zamenpeten zie Zameadrukken.
Za-
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Zamenplakken, b. w. (ik plakte zamen, heb
zamengeplakt,) aaneenplakken , colter ensemble, joindre avec de l'empois.
Zamenraapfel, o. amas, mélange, ramassis ,
tn., compilation, 1.
Zamenrapen, b. w. (ik raapte zamen, heb
zamengeraapt,)bijeenrapen, ramasser, amasser.
Zamenraping. yr. action d'amasser.
Zamenrijgen , b. w. (ik reeg zamen, heb za
mengeregen ,) aaneenrijgen, lacer, joindre
avec des lacets.
Zamenrijging , yr. action de lacer ensemble.
Zamennimen , o. w. se rimer; fig. s'accorder.
Zamenroepen, b. w. (ik riep zamen, heb zamengeroepen,) convoquer, assembler.
Zamenroeping, yr. convocation.
Zamenroeren, b. w. (ik roerde zamen, heb
zamengeroerd ,) miler, confondre ensemble
en remnant avec une cailler, etc.
Zamenrollen, b. w. (ik rolde zamen, heb zamengerold,) router, enrouler, mettre en
rouleau. Opgerolde, zamengerolde bladeren,
des feuilles recoquillees.
Zamenrolling, vr. oprolling der bladeren, enroulement, recoquillement, m.
Zamenrotten, o. w. (ik rotte zamen, heb zamengerot,) oproerig, in troepen bijeenloopen , s'attrouper, s'ameuter, se bander.
Zamenrotting, yr. attroupement, m.
rukte zamen, ben
Zamenrukken, o.
zamengerukt,) se rassembler; s'unir, se
reunir.
Zamenfchakelen, b. w. (ik fchakelde zamen,
heb zamengefchakeld,) bijeenfchakelen , enchattier.
Zamenfchakeling, yr. enchainement, tn.; fig.
Eene — van ongelukken, un enchainement
de malheurs.
Zamenfclaikken, b. w. (ik fchikte zamen, heb
zamengefchikt , ) bij eenfchi kk en , ajuster ,
mettre, joindre ensemble, s'assortir.
Zamenfchikking, yr. assortiment, tn. Zamenfcholen , o. w. (ik fchoolde zamen, heb
zamengefchoold,) bijeenfcholen, gelijk de
visfchen, s'attrouper.
Zamenflaan, b. w. (ik floeg zamen, heb zamengeflagen ,) battre, frapper, l'un centre
l'autre. De handers boven het hoofd —,
-porter les mains jointes au dessus de la tete.
Zamenfluiten, b. w. (ik floor zamen , heb za-.
mengefloten,) enchainer l'un 4 l'autre, enfermer ensemble.
Zamenfmelten, b. en o. w. (ik fmolt zamen,
ben en heb zamengefinolten,) fondre ensemble; se fondre ensemble.
Zamenfmelting , yr. fonts ensemble. — der lettergrepen , synaMphe des syllabes.
Zamenfpannen, b. w. (ik fpande zamen, heb
zamengefpand ,) bijeenfpannen, atteler eno. w. zich tot zeker iets versemble.
binden, conjurer, conspirer.
Zamenfpanning, y r. conspiration, conjuration.
Zamenfpelden, b. w. (ik fpelde zamen, heb
zamengefpeld,) attacker ensemble avec des
epingles.
Zamenfpraak , vr. dialogue,colloque,entretien,
abouchement , , conversation, confet ence.
De zamenfpraken van Erasmus, les colloques
d'Erasme. Spr. w. Kwade zamenfpraken bederven de goede zeden, les mauvais entreliens , lee (mauvaises compagnies ,) corrom.
pent les bonnes moeurs.
Zamenfpreken, 0. w. (ik fprak zamen, heb
zatnengefproken ,) onderltng fpreken , s'entretenir, converser , s'aboucher, parler enbemble , avoir une conference avec` q, q. Wij
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hadden een ling gefprek zamen, nous came:
un long entretien ensemble.
Zamenfpreking, y r. action de parler ensemble;
zie Zamenfpraak.
Zamenftel , o. de daad van zamenflellen 9 action
de composer, compilation, composition, construction, structure, f. hetgeen zamengefteld words, leerftelfel, systime, m. (In
de muzijk) Toonkunflig — of zamenftelling
met gebruik der lettergrepen, ut, re, mi,
fa, sol. Het a, b, c der nooten, dos — van
muzijknooten, solfige, m.
Zamenitellen, b. w. (ik ftelde zamen, heb zamengefteld,) composer, construire,produire.
Dit woord is nit twee zelfftandige naamwoorden zamengefteld, ce mot est compose
de deux noms,substantifi. —d, b. n. synthitique ; bijw. synthetiquement.
Zamenfteller, m. compositeur, auteur, redactour.
Zamenftelling, yr. composition, constitution,
, assemblage, m. — der deelen, (bij
wondh.) zamenvoeging, synthise ; zie Zamdcanisme, m.
menftel. Werktuigelijke
meeanique.
Natuurlijke of kunftige
Zamenftemmen, o. w. (ik ftemde zamen, heb
zamengeftemd ,) accorder, s'accorder; fig.
etre de concert.
Zamenftemmend, b. n. harmonieux , se ; (in
de muzijk,) paraphone.
Zamenflemming, vr. harmonie, f , accord,
concert , m. , paraphonie.
Zamenftooten, b. w. (ik ftiet zamen, heb zamengeftooten, (onder ftooten of ftompen 9)
broyer on piler ensemble; miler en broyant.
Zamenftremmen;., o. se cailler; zie Stremmen , Stollen.
Zamenftrengelen , b. w. (ik flrengelde zamen,
heb zamengeftrengeld,) onderling vastflrengelen , zamenvlechten , entrelacer; zie Zamenvlechten.
Zamentrekken , b. w. (ik trok zamen , heb zamengetrokken ,) bijeentiekken, serrer. Weder —, resserrer. (In de waterl.)-- door
koude en vorst , verdikeken 9 contractor. ,
(in de geneesk.) inkrimpen, se eontracter.
De fpieren trekken zich zamen , les muscles
se contractent. Een —d middel, un (medicament) astringent. De zamentrekkende beweging van het hart, le mouvement systalzich vereenigen, o. w. (met
tique.
ztj n , ) se reunir, se joindre, se former.
Zamentrekkend , h. n. (in de geneesk.) astringent, e, constringent, e, styptique ou anastaltique, systaltique, contractif, ive, retentif, ive. De —e kracht, latfaculte retentive.
Zamentrekking, y r. contraction, .f., resserrewent, retirement, m. — van het hart, sysineenfmelting van twee
tole du coeur, f.
lettergrepen in g ene, synalephe, — der
p aten (na eene outlasting), symptose, f. —,
zekere foort van kramp, ook door nabijheid
van vuur, crispation.
Zamenvlechten, b. w. (ik vlocht zamen, heb
zamengevlochten,)doorvlechten, entrelacer.
Zamenvlechting , yr. Zamenvlechtfel, o. entrelacement, tn.
Zamenvloed, Zamenvloeijing, vr. affluent.
— van twee rivieren, confluent. Deze had
is aan den —, aan de zamenvloeijing van twee
rivieren gebouwd, cette ville est beide au
confluent de deux rivihres ; contours, (in de
natuurl.) — der fiofjes, contours des atomes.
Zamenvloeijen', o. w. (ik vloeide zamen, ben
zamengevioe0, ) bijeenvloeijen, affluer,
confiner, cooler ensemble, se joindre en
coulant.
Za-
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Hier un complot , se Uglier,, fairs uneconfitameneloeijing , yr . zie Z amenvloed .
ration ou une conspiration.
zamenvoegen, b. w. (ik voegde zamen, heb
zamengevoegd ,) bijeenvoegen, joindre, con- Zamenzwering, vr. conspiration , conjuration,
ligue; fig. trarne.
joindre, emir,, assembler , accoupler. Deze
planken zijn niet wel zamengevoegd, ces Zand, o. sable, tn. Brusfelsch — 5 sable de
fondeurs.
drijf—, sable mouvant.
planches ne sent pas bien jointes. Hetgeen
Schuur—, fijn
God heeft zamengevoegd, moet de mensch
sablon, tn. Grof —5
flees—, gros sable, gravier. Met — fchuren ,
met fcheiden, it ne fauti pas que Phomme sesablonner. In het — vastraken, blijven zitten,
pare ce que Dieu a conjoint ; combiner. Kors'ensabler. Op het — doen loopen, ensabler.
telijk —, re'diger, resumer. De meeningen
ridiger
Iemand — in de oogen werpen ; fig. hem
van eene vergadering kortelijk
ene
g
het regte inzigt in eenig ding benemen, verles avis d'une assemblee. Men kan op
blinden , donner une cone d q. q. Zijne rebladzijde al hetgeen hij op zes zijden gedevoering hangt aaneen als droop
fchreven heeft, korteliik —, on peat rediger
n'y
a point de liaison dans son discours.
en une page tout ce qu'il a' ecrit sur six
page:. —d, zamenbindend voegwoord, (in Zandaal, m. anguille de sable, f
, zandkleurige Clang, fmelt, ammodyte.
de fpraakk.) conjonction copulative.
Zatnenvoeging, yr. vereeniging, union, jonc- Zandachtig, Zandig, b. n. sablonneux, se,
areneux , se, sableux, se.
, assemblage, tn. De
tion, conjonction,
vereeniging der twee legers , la jonction Zandbaai, yr. arise de sable.
des deux armies. -- van verfcheidene din- Zandbad, o. bain de sable, tn., arenation, f.
gen, twee aan twee, combinaison; zie (lit Zandbak , m. baguet a sable.
woord. — der zenuwen, (in de ontleedk.) Zandbakje, o. poudrier.
conjugaison. — der beenderen , articulation. Zandbank, yr. banc de sable , tn. Kleine—, faraillon , m. —en, ondiepten , zandplaten ,
- , gewricht der beenderen, waarbij zij zich
battures,f.pl. Beweeglijke —en, sines ,f.pl.
Haar alle rigtingefi bewegen kunnen, liarmontagne de sable ,
Arose, f: — der begrippen of ftellingen in Zandberg,
(zeew.)
eene rede (in de redeneerk.), ook — der Kleine — of heuvel aan de kust, mondrain.
deelen (bij de wondartfen) (en bij de apoth.) Zanddoosje of busje , o. sablier,, poudrier , m.
— der geneesmiddelen, synthase ,f.; zie ook Zandduin, in. dune , f.
Zanden, b. w. (ik zandde, heb gezand,) met
amenhang .
Z
zand beflrooijen of bedekken , sabler.
Zamenvoegfel, o. mengfel, (in de fcheik.),
Zanderig, b. n. zie Zandig, Zandachtig.
combine, m.
Zamenvouwen, b. w. (ik vouwde zamen, heb Zandgoed, o. (btj tabaksplanters,) tabaksbladereg , die het naaste aan den grond gegroeid
zamengevouwd,) plier ensemble; joindre en
zijn, feuilles qui croissent pras de la terse;
pliant.
basses feuilles , f. pl.
Zamenvouwing, yr. action de plier ensemble.
Zandgraver, m. sablonnier.
Zamenwasfen , 0. w. se joindre en croisant.
Zamenweeffel, o. al wat zamen geweven wordt Zandgroef, yr. sabliare, sablonniere.
of is , tisson, m. contexture. Het — der fpie- Zandgrond , m. terrain, terroir sablonneux,
fond de sable. Op eenen — bouwen, fig.
ren, der vezels, la contexture des muscles ,
(op eenen losfen groped, of op losfe gronddes fibres ; fig. — van misdaden, enz. cornplication,
on, 1.
Hagen bouwen ; zijne hoop op bedriegelijke
gronden vestiges, bdtir sur le sable.
(ik werkte zamen, heb
Zamenwerken, o.
zamengewerkt,) travailler de concert ou Zandhaas, m. liavre de dunes , lievre blanc.
conjoinctement. —, medewerken, cooperer. Zandheuvel, m. colline de sable, f.
Medewerkend, dat dezelfde ftrekking en Zandhok, o. lieu oil Pon met le sable.
, .
Zandhoop, m. tas 5 auras de sable ; ensablement.
pi rant
e
uitwerking hee ft, conspirant,
Zamenwerking, vr. action de travailler de con- Zandig, b. n. sablonneux, se; zie Zandachtig.
Zandigheid, yr. qualitd de ce qui est sabloncore; cooperation.
Zamenweven, b. w. (ik weefde zamen, heb
noes, se.
zamengeweven ,) ondereen , bij elkander we- Zandkar, yr. tombereau a sable, tn.
Zandkist, yr. caisse a sable.
yen, tisser parmi ou intro: ch.
Zamenweving, vr. tissure dans la quelle on Zandkloot, m. tumour vendrienne des testicules , f.
mile q. ch.
Zamenwinden , b. w. (ik wond zamen , heb Zandkoker, m. poudrier.
zamengewonden ,) mettre en rouleau, en pe- Zandkorrel, m. grain de Sable.
Zandkuil,
lotto ou en ech eveau .
l
sabliere, sablonniare.
Zamenwonen, o. w. (ik woonde zamen, heb Zandlooper, m. sable, sablier,, (op fchepen)
zamengewoond,) bijeenwonen, zamenleven,
ampoulette, f. De — loopt niet, flaat
demeurer ou vivre ensemble ; cohabiter,
l'horloge, le Jablier mood, dart.
Zamenwoning , yr. habitation commune ; coha- Zandman , Zandboer, Zandhaler of verkooper,
m. sablonnier.
bitation.
Zamenwrijven, b. w. (ik wreef zamen , heb Zandmumie, yr. momie de sable.
zamengewreven, ) miler en frottant, en Zandoever, m. Zandflrand, o. grave, f —
bro
yant .
die, dat met de tijen ondervloeit, platin.
Zamenwringen, b. w. (ik wrong zamen, heb Zandpad, o. sentier de sable, In.
Zanclplaat ; zie Zanclbank.
zamengewrongen,) tordre ensemble.
Zamenzetten , b. w. (ik zettede zamen, heb Zandplaats , y r. waar het gewasfchen zand in
zamengezet 5 ) bijeenzetten , mettre ou placer
de glasblazerij gelegd wordt , sablon nette
Pan auprês de Pautre ; Composer.
Zandregen,
pluie de sable, 1:
Zamenzetfel, o. zamenzetting, compose, tn., Zandruiter, m. iemand, die van zijn paard in
het
zand
vale,
composition, f., action de mettre ensemble.
cavalierdesarconnd ; mauvais
cavalier.
Zamenzweerder, in. conjure , conspirateur,,
Zandfchipper,
con
j urateur .
sablonnier.
Zamenzweren, 0.
(ik zwoer zamen, heb Zandfchuit , in. bateau de (a) sable.
zamengezworen,) conspirer, conjurer, for- Zandfleen, m. gds.
Zand-
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Zandflreek , rt. pays sablonneux, tn.
Zanditrook of fireek , yr. tegen de kiel ,
(fcheepsw. ) gabord.
Zandvormenmaker,, m. (bij fmelters) sableur.
Zandweg , m. chemin sablonneux. Spr. w.
Zijn karretje rijdt op eenen —, (het gaat
hem naar zijnen zin , ) la fortune lui rit;
a le vent en poupe; it est en aired.
Zandwoestijn , vr. desert sablonneux , tn.
Zandwolk, yr. nuage de sable mouvant, tourbillon de sable, sn.
Zandzak , m. sac a sable.
Zang, m. zie Gezang ; fig. Het is koekoek ,
den ouden zang , ( altijd behandeling van
een en hetzelfde onderwerp , ) c'est.toujours
la meme chose.
Zangberg , in Beotie , m. De gewaande berg ,
waar Apollo met de negen zanggodinnen zijn
verblijf houdt ; anders Helikon, parnasse;
helicon.
dichter , pate.
Zangbergitichter,,
Zangboek, o. zie Gezangboek.
Zanger of Zinger, in. chantre , chanteur.
dichter pate.
Zangeres , yr. chanteuse, chanteresse.
Zangerig, b. n. zangzoet , inzonderheid van
vogelen , melodieux, ease.
Zangfeest , o. fete ou Pon chante, f.
Zanggezelfchap , o. socieri musicale ou de chanteurs , f.
Zanggod , m. Dieu du chant,(Apollon).
Zangodin of godes , yr. muse , (Aganippide).
Zangkunde of kunst , yr. art du chant, m. musique vocale.
Zanggodinnendom , 0. choeur des muses, m.
Zangkoor,, o. choeztr,, m. —, koor in eene kerk,
voor zangers, jube , (in de R. K.) ambon, m.
Zangkunitenaar,, m. chanteur.
Zangles yr. lepon de musique vocale, lepon de
chant.
Zanglust , m. verve poitique ou des pates, f.
Zangmaat, yr. mesure.
Zangmeester, M. maitre de chant ou a chanter, maitre de musique vocale.
Zangnoot , yr. note de musique.
Zangfchool , yr. &ale ou Pon apprend a chanter, ecole de musique vocale. —, voor het
koorgezang 7 (in de R. K.) psallette.
Zangfleutel, m. clefde musique pour le chant, f.
Zangfpel, o. opera , no.
Zangftem , yr. voix chantante , partie d'un concert qui se chante.
Zangfler ; zie Zangeres.
Zangfluk , o. piece de musique vocale, partie
de chant,
tantate, f Klein — cantatille, ariette, f' Geestelijk , oratorio, m.
Zangtoon, in. ton. Slepende —, loopje , roulade, f. roulement,
Zangvogel , m. oiseau chantant.
Zangwijze , vr. mdlodie; zie Wijs , op het einde.
Zangzoet ; zie Zangerig.
Zark ; zie Zerk.
Zat, b. n. met fpijzen opgevuld, verzadigd ,
rassasi e, e. De zatte gasten rezen
op , les convives rassasies se leverent. Hij
heeft goed gedronken , hij is — it a bien ha,
it est soul. lets —, moede zijn , etre soul
de q. ch. Gij zult bet welhaast hebben ,
vows en serez bientdt soul; fig. Van verdere
begeerte naar lets ontheven, rassasie , e,
sad, e, las, se, ennuye, e, digoette e,
fatigue, e. Ik ben des levens — fe suis tldgoe4ti de la vie. Zich — aan iets kijken ,
dtre las de voir q. ch. — , dronken , vol ,
ivre, soul, e. Hij heeft te veel gedronken ,
hij is — , ii a
de trap, it est ivre. Ik
boeken
, fat assez de livres.
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Zatheid, yr. yerzadiging, satiate, f. rassasiewent, m. — , dronkenfchap , ivresse, ivrognerie.
Zaturdag , m. samedi. — voor de vasten samedi gras. — voor pafchen , samede saint.
Zaturdagavond , m. samedi au soir.
Zaturdagmorgen, m. samedi matin.
Zaturdags, bijw. le samedi.
Zavel, o. zand, gros sable, gravier, m.
Zavelachtig , b. n. graveleux , se, plein de gravier, sablonneux, se.
Zavelaar,de , yr. pouzzolane.
Zavelboom; zie Zevenboom.
Zavelkuil,
zandkuil, sabliere ou se trouye
du gravier.
Zebra, m. wilde ezel , Kaapfche ezel , Zebra.
Zede , yr. wijze , gewoonte , gebruik , coutume , maniere , f. usage, m. De zeden , les
moeurs. Die jonge mensch heeft bedorven —n,
ce jeune homme a des moeurs corrompues,
depravdes. Van —n , manieren veranderen ,
changer 'de moeurs. De kwade voorbeelden
bederven de goede —n, les mauvais examples
corrompent les bonnes moeurs. Verhandeling
over de zeden, ethologie.
Zedenbederf, o. verbastering van zeden, corruption, depravation des moeurs , demoralisation.
Zedenbederver,, m. demoraliseur.
Zededeugden , yr. meerv. versus morales.
Zedekunde , y r. zedeleer,, morale, dthique.
Zedekundig, b. n. moral, e.
Zedekundige , Zedeleeraar,,
moraliste.
Zedeleer,, yr. morale, Othique. De boeken van
Aristoteles over de —, les ethiques Adristote.
Zedeleeraar,, m. moraliste.
Zedeles , yr. lepton de morale. Zedelesfen ge.
y en , moraliser. — eener fabel , afrabulation,
morale.
Zedelijk , b. n. moral, e; bijw. moralement.
— maken , moraliser. Het —e, le moral.
Zedelijkheid, yr. moralite.
Zedeloos, b. n. immoral, e. ontuchtig,
obscene ; bijw. d'une maniere immorale. —
maken , demoraliser.
Zedeloosheid, yr. immoralite.
Zederneester,, Zedepreker,, moraliseur, censeur. Gefirenge rigoriste; fam. Langwijlige —, sermonneur.
Zederijk , b. n. qui a de bonnes moeurs, de la
moralite.
Zedefpreuk , yr. maxima de morale.
Zedevoogd , m. zedanonderzoeker,, (bij de
nude Rom.) censeur.
Zedewet , yr. loi morale.
Zedig , b. n. modeste, retenu, e ; fig. fam.
Dit meisje fpeelt de zedige , cette fille fait
la sucree.
Zedigheid , yr. modestie,retenue. De — is een
der groote fieraden van een meisje , la mo•
destie est un des grands ornaments d'une fine.
Zedigluk , bijw. noodestement, Een meisje moat
zich kleeclen , une fine fans s'habiller
modestement.
oceaan , ocean, tn.
Zee , yr. mer. Groote
De — is , effen, la mer est calme. Ruime, voile —, pleine on haute mer. Stilie
— 7 mer pacifique; zie Mar in het Franfche
deal; fig Regt door — gaan , (zich van
alle fiinkfcbe omwegen onthouden, agir ate
te deep , in
parler rondement. Met
trop avant avec q. q.
gaan , s'engpger trop
Voile —, (fcheepsw.) furin 9 rn.
Zeeaal , m. congre , m.
Zeeadder, vr. couleuvre de mer.
Zeeagaat , Zeeberil , m. aigue-marine , f.
Zeeàjuin , m. oignon de mer, m., scille ou
squille
bereid, scillitique.
Met
Zee-
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ZEE
, Zeegevaar,, o. danger cause par la user, m.
f.
Zeealfem, m. absinthe de user,
Zeegevecht, o. Zeeflag, in. combat naval.
Zeearend, m. orfraie, r.; huaid.
Zeegewas, o. plante marine, f.
Zeearm, m. bras de mer.
Zeegezigt , Zeefluk , o. (bij lchilders,) mariZeeätlas, Zeeboek, m. atlas marin, carton.
ne. Schocel was een fchilder van zeegezigZeebaak, yr. balise de mtr.
ten , Schotel,futun peintre de marines.
lioule.
Zeebaar, vr. vague, ode. Groote
Zeeghaftig, b. n. triomphante, victorieux, se.
Zeebaars, m, perche de mer ; barbonne, f.
Zeeghaftigheid, yr. victoire.
Zeebarbeel ; zie Zeehaan.
Zeegier , m. vautour de men.
Zeebeer, in. ours marin.
Zeegod, m. dieu marin, Neptune.
Zeeberil ; zie Zeedgaat.
Zeegodin, yr. deesse de la mer.
Zeebefchrijving , yr. hydrographie.
Zeegolf, m. zie Zeebaar.
Zeebewind0. conseil de rnam Inc, tn.
Zeebewindl;ebber, m. zeeprefect, directeur de Zeegras, o. zeewier, varec ou varech, sart,
tn., algue,f,, goemon, m. weedasch,
la marine.
soude, f., kali, tn.
Zeebies, yr. jonc mania, m.
m. vent de mer, celadon.
Zeegroen,
Zeeblaas, yr. geflacht van wormen op her wa(in de natuurl. gefch.) visch, triter, ( in de natuurl. gefch.) physophore, holo- Zeehaan,
knorhaan , rouget , nm. Vliegende
gle.
thurie.
pirapede
, prionopte volant.
—,
,
m.
Zeebloem, yr. zeeroos, nenuphar,
Zeeboezem, m. zeebogt, golfe, tn., bate, Zeehaas, m. ltévre de mer (poisson).
Zeehandel, m. commerce maritime.
anse, f
Zeebrand, in. de branding der zee, agitation Zeehard, b. n. amarine e, fait aux fatigues
de la men.
violente des vagues qui ecument. —, weerEche zonder donder , eclairs sans tanner- Zeehaven , m. port, havre de men.
Zeehond,
m. chien de mer. Soort van —,
re, pl.
haai, emissole, doucette, f , bouclé , squale.
Zeebrafem, in. brême de mer ou des lacs, spaZeehondshuid, yr. peau de chien de mer. Eene
re, ook wel dorade, f. (goudyisch).
toebereide en geverwde — tot overtrekfels,
zeepas. De gezamenitjke papieZeebrief,
galuchel , m.
ren, waarvan een koopvaardijichipper voor.
tn.
zien worth, lettre do marque, f., permis, Zeehoofd, o.
Zeehoorn of Zeehoren, m. conque, f. Horenlettres de mer.
flak , in de gedaante van een trompet , (in
Zeeburg, m. eene vesting of een kasteel, enz.
de nat. gefch.) buccin; zie Slak.
aan zee , ouvrage massif au bond de la mer,
comme tour, tale, forteresse, chdteau, etc. Zeehour, o. van eenfchip , lisse de vibord , f.
Zeeeommisfaris , m. commissaire de la marine. Zeekaart, yr. carte marine ou hydrographique.
Zeekaartenboek, o. graadboek , wegwijzer,
Zeedaad, yr. exploit maritime, m.
(fcheepsw.) routier.
Zeedienst, yr. marine.
garde-marin, aspirant.
Zeekadet,
Zeedier, o. animal marin, m,
Zeedijk, m, digue sun le bond de la mer, qui Zeekalf, o. veau marin, phoque, m.
Zeekapitein , m. capitaine de bond, de la marine.
retient la met-, f.
Zeekant, m. rivage, bond de la mer.
Zeedorp, o. village pres de la mer,
Zeekasteel, o. (bij -dichters) vaisseau, navire,
Zeedraak, m. dragon marin.
château flottant, m.
Zeedraakje, o. espece de poisson des Indes onionZeekat, yr. Spaanfche, seche ou seiche. Ver.
tales.
seche fossile.
iteende
Zeedrift, yr. ftrandvond, epave.
Zeeduivel, mi. van het visfchengeflacht, diable Zeeklip of Zeerots, yr. ecueil , rocher, m.
Zeekoe , yr. vache marine, f., lamentin, m.
baudroie , f:, pêcheteau.
de mer,
Zeekompas, o. boussole, f:
Zeeduizendbeen, o. nereide, f.
Zeeeenti, yr. canards marin, m., macreuse , f. Zeekoning , yr. zeebarbeel, foort van zeehaan,
(visch) surmulet, tn.
Zeeeenhoorn of horen, m. narwhal on narval.
Zeekrab, yr. crabe, cancre. Groote —, (in
Zeedgel, m. hirisson de mer, oursin. .
de natuurl. gefch.) poupart. Verfteende —,
Zeedikel, en. gland de men.
crabite.
Zeeengel, in. zekere vitch, ange.
Zeekreeft , m. ecrevisse de men. Kleine —,
Zeeengte, yr. detroit, bosphore,
"ecrevrette, f: Groote , homard, foort van
Zeef, Zift, yr. tamis , crible, sas, m., eta:
— , langou.ste, f. —net, o. langoustiere, f:
amine. Zeefje, sasset ,
Suikerbakkers — ,
guerre navale, f.
assortissoir. iVaarzeggerij door, met eene Zeekrijg,
coscinomancie. —, de bijzondere en Zeekroon, yr. couronne navale ou rostrale.
eigenaardige fmaak van eenen drank, sive,f. Zeekust , vr. ate marine , f. bond ou rivage de
la met-, m.
Zeefachtig, b. n. cribkux, se.
Zeekwab,vr. venin de mer,m.(zeenetel)meduse.
Zeefbeen, o. neusbeen , ithmoide,
Zeel van hennep, o. sangle de chanvre, etc.
Zeefdoek, o. etamine, f.
— om paarden , ltheijen, enz. to ontfchepen,
Zeefswijze , bijw. en forme de crible.
buikriem ventriére, f.
Zeeg, Yr. het wijfje van eenen reebok , chevrette , f.
Zeelavendel, yr. (plant) limoine.
Zeeleeuw, m. (visch) lion mania.
Zeegans; zie Vetgans.
Zeegat 0. passe , bouque, f. — in de Levant, Zeelelie, yr. emerocale.
friou, m.; fig. Hij gaat het — in, it va a Zeelieden , m. meerv. mariniers , gens de met,
la Incr.
(matelots, marins).
Zeegebruiken , o. meerv. De gebruiken, gewoon- Zeelt, yr. ( visch) tanche.
ten der zee, les us et les coutumes de la mer. Zeelucht, yr. air de la met-, tn.
Zeegedrogt of monfter, 0. monstre marin, m. Zeem, o. zeemleder,, peau de mouton ou de
Zeegedruisch , o. mugsssement de la mer,
chevre passee en megied. chamois, m. —leeren
Zeegereedfchap, o. ustensiles, instruments de
handfchoenen, des gants de chamois, faits
la met-, de marine, m. pl.
de peau de chamois. Zeemtouwen, passer en
Zeegeregt, o. amirautó , f:, conseil de marimigie , chansoiser. Zeemtouwen . 0. la tnigie.
ne, mn.
Zeemagt , yr. forces navales, f. pl. marine.
Zee-
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Zeeman, m. maths, homme de mer marinier.
Bevaren , handig —, manoeuvrier. Op zijn
—8, bijw. a la matelote.
Zeemanfchap, o. marine , profession de marin,
f fig. — gebruiken , toegeven, waar toegegeven moot worden , se plier aux circonstances ; zie ook Zeelieden.
Zeemanskunst, yr. science de la navigation,
, art de naviguer, m.
navigation
Zeetnanspakje 0. pacotille,
Zee mberet d er , Zeemlederbereider,, megissier,,
chamoiseur.
Zeembereiding , yr. megie.
Zeemeermin , yr. sirene,
Zeemeeuvv , yr. grande mouette noire.
Zeemen, Zeembereiden, b. w. ramailler; zie
Zeem.
dieplood, thalassometre , sonde, f.
Zeemeter,,
Zeemerk o. balisse , tonne.
Zeemijl, yr. lieue marine.
Zeemogendheid, vr. puissance maritime.
Zeemleder ; zie Zeem. Bereiding van —, ramaillage , m.
Zeemonfter, o. monstre marin , tn.
Zeemos, o. mousse de mer,
coquillage ; zie
Zeemosfel, yr. fchelpvisch ,
Zeeflak.
Zeemto uwerij , yr.' megisserie.
Zeenaald, yr. naaldvisch, (visch) aiguille.
Zeenetel, yr. ortie marine, actinie , f. —,
foort van zeephyte , margoule.
brouillard sur mer, (zeew.)
Zeenevel,
non-vue, f.
Dikke
Zeenimf, yr. nereide.
Zeeoever, zie Zeekust.
officier de la marine.
Zeeoflicier,,
Zeeoorlog; zie Zeekrijg.
Zeeoverfle tn. chef d'escadre, amiral.
Zeep , y r. savon, on. In — veranderen , saponifier (in de fcheik.).
Zeepaap, rn. (visch) uranoscope.
Zeepaard , o. cheval marin, tn. hippopotame.
Zeepaarde , yr. torte savonneuse.
paon de mer, combattant.
Zeepaauw,,
Zeepachtig, b. n. savonneux, se, saponace , e.
Zeepappel, m. pomme de savon, f:
Zeepas , m. lettre de mer, f:
Zeepbak, rn, boite a savon, f:
Zeepbal, m. savonnette, f:
Zeepbel, yr. bouteille, balle de savon.
Zeepboom, m. savonnier.
Zeepbrood, o. pain de savon, tn. Stuk drooge
en gemarmelde zeep, brique de savon, f.
Zeepdoos, vr. boite a savon.
Zeepen , b. en o. w. (ik zeepte, heb gezeept ,) savonner, frotter avec du savon.
zie Zeepzieder.
Zeeper ;
Zeeperij; zie Zeepziederij.
Zeeperig ; zie Zeepachtig.
Zeepijl, yr. (in de nat. gefch.) (visch) dolfijn, dauphin.
Zeepisfebed, vr. cymothoes ,, en.
Zeepketel, m. chaudiere de savonnerie, f. —
met ooren , servidon, m.
Zeepkist, yr. tiercon, en.
Zeepkooper, m. marchand de savon en gros.
Zeepkraam, yr. boutique oa l'on vend du savon.
Zeepkramer,, m. marchand de savon en detail.
Zeepkruid, o. saponaire, f:
Zeepmaking, y r. zie Zeepwording.
Zeeplaats of ftad, yr. ville maritime.
Zeeplant, yr. plante marine.
Zeepnoot, yr. neix savonneuse.
Zeeppil of Zetpil, yr. suppositoire, m.
Zeepfop of water, o. eato de savon, f: savon•
nage, tn.

Z EE
Zeeproos , vr. waterlelie, yr. (in de nateurk.)
nenuphar blanc, voles,
Zeepfleen , m. lavâge ou lavezze, f.
Zeepwater , o. zie Zeepfop,
Zeepwording, Zeepmaking, vr. saponification.
Zeepzieden o. w. faire du savon.
Zeepzieder, m. savonnier.
Zeepziederij , y r. savonnerie.
Zeer, o. pijn , fmart, douleur, f. mal, tn. Gij
doet mij pijn, fmart, vous me faites du
mal , vous me causez de la douleur; fig.
lemand op zijn — Casten, blesser is conscience de q q. Kwaad— , hoofd—, teigne,
.; zie Smart, Pijn. —, b. n. fmartehjk ,
fmat,
douloureax , se. lk heb —e oogen ,
pal mal aux yeux. — op den top der lingers, mal d'aventure , tn. —, bijw. fort,
to is , grandement. Hij bedriegt zich —,
grootelijks, it se trompe grandement. Dat
is — fchoon, c'est fort beau. Zij behaagt
hem —, elle lui plait fort. Hij is — geacht ,
it est tres estime. Gij fpreekt — wel „yous
patlez tres bien. Gij weet niet hoe — ik
verlang hem te zien, vous ne savez pas combien fe desire de le voir.
Zeeraad, m. conseil de marine.
hytlrocorax, m.
Zeeraaf, yr. cormoran,
Zeeregt , o. droit maritime, droit de la marine, no.
Zeereis,. yr. voyage par , sur mer, tn. —,
, m.
omvaring, pet
Zeerheed, vr. mal , tn.
Ze,erig, b. n. qui a du oral.
Zeerigheid, Zeerheid, yr. mal, m., douleur
cuisante, f.
Zeerhoofdig, b. n. teigneux, se. ,
Zeerob, m. chien de mer , chien marin.
Zeerok, m. grosse capote ou casaque de matelot, f.
Zeeroof, m. built; fait sur mer; capture,
prise, f.
zeefchuimer, corsait e, pirate,
Zeeroover,
forban, eczomeur de mer.
Zeerooverij , yr. piraterie , f., brigandage sur
mer, no. — plegee, pirater; ecumer les
mers.
Zeerot, yr. rat de mer,
Zeerots, yr. rocher en mer, tn.
Zeertje , o. petit uldre ou apostume, tn.
Zeerui, yr. zie Zeewier.
Zeerund , o. anders zeekoe , vache marine, f.
Zeerups, yr. zeemuis, aphrodite.
Zeefchade, yr. avarie.
Zeefchildpad, yr. tortue de mer. Soort van
cahouane.
Zeefchip, o. vaisseau de mer, navire, tn. ;
fig. Een menseh, waarmede het ongemakkelijk valt om te gaan, une diablesse. Een
mal — van een wijf, une folle.
Zeefchorpioen, m. foort van knorhaan, ( visch)
scorpion de mer, m., racasse, f.
Zeefchuim , o. ecume de mer , f.
Zeefchuimd, m.; zie Zeeroover.
Zeeflag, m. bataille navale, f., combat naval, m.
Zeeflak, yr. limacon de mer,
Zeeflakhuisje , o. (in de natuurl. gefch.) gelijk
een drijf- of priktol, trochus, ns.
Zeeflang, yr. serpent marin, m. —, waterfiang , hydre, f.
Zeefmaak, m. gout marin.
Zeefnoek, m. becune, f
Zeefoldaat , m. die op eeoorlogfchip dient,
soldat de marine, marilier.
Zeefpin , yr. araignie de met-.
Zeefpook, o. monstre marin, m.
Zeeftad, yr. ville maritime.
Zee-
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Zeefler , vr. zekere mosfel , qua!, m.
Zeeflilte, vr. calme sur vier, m. , bonace , f
tempéte sur vier, f. tourmente,
Zeellorm ,
f:, orage, tn.
Zeeftrand, o. rivage on bard de la mer, tn.
Zeeflreek , yr. parage, tn.
Zeeitrijd, m. zie Zeeflag.
, (tableau d'une
Zeeituk, o. tiler, marine ,
mer, In.)
Zeet , vr. de daad van zitten , zitplaats , siege,
m., place. Kunt gij niet ter — komen? ne
pouvez-vous pas paovenir a vous asseoir?
Zeeterm, m. tettne de mer.
Zeetogt, m. expedition maritime ; zie Zeereis.
Zeeton, yr. ton, in zee op zandbanken vastgeketend , baak, balise, boude.
Zeetrompet, yr. trompette dont on se sert stifles vaisseaux,
—, horenflak, buccin, m.
Zeeuurwerk, o. horloge marine , f., gardetemps, tn.
Zeeuw, m. rixdale de Zdlande ( f2 6o).
Zeevaarder, m. navigateur, marin.
Zeevaart, yr. marine, navigation.
Zeevaartkunde. vr. art de la navigation, tie
naviguer, marine. — in het behandelen der
zeilen, zeilkunst, histiodromie.
Zeevader, m. tuteur de q : q. qui est sur mer.
Zeevarend, b. n. qui navigue, qui va sur met..
Zeevarken , o. bruinvisch , marsouin, m.
Zeevenkel, yr. baccile, crete-marine.
Zeever,, yr. kwijl, fpeekfel, bave; zie Kwijl,
Kwijlen, enz.
Zeevisch, m. poisson de mer. — op de markt,
maree. f. Weleer zeker regc op —, marcaige,
f Beichrijving der groote —en, walvtsfchen, citologle, 1.
Zeevischhandelaar, m. chasse mares.
Zeevlas ; zie Zeewier.
meerv. pieds marins.
hebZeevoeten,
ben, avoir le pied marin, etre amarine.
Zeevogel, m. oiseau de mer.
Zeevolk, o. gene de mer , matelots , m., marins, m. pl.
Zeevond, m. ftrandvond, epave, f.
Zeevoogd, m. amiral.
Zeevoogdij , yr. amiraute f., commandement
d'une flotte, tn.
Zeevos , m. (visch) foort van zeefnoek, renard marin.
Zeewaarts, bijw. vers la mer; du cote de la men.
Zeewagen, m. char de Neptune, char marin.
Zeewater, 0. eau de mer, f. Zeezoutwater,
murie f.
Zeewerkftuk, o. probleme nautique , tn.
Zeewerying, yr. levee maritime, de matelots ;
(in Engelaeid,) presse.
Zeewetten, yr. meerv. lois maritimes ; us et
coutumes de mer, m. pl.
Zeewier, o. algue,f, varech, tart ,fucus, m.
Zeewijf; zie Zeemeermin.
kruisboom,
Zeewilg, m. saute de mer.
gatilier ou gattillier.
Zeewind, m. vent de met-, m., brise, f:
Zeewolf, m. loup marin.
Zeezaak, yr. of afire de la marine ou maritime.
Zeeziek, b. n. qui a le mal de men.
Zeeziekte, vr. mal de met-, m. (vomissement.)
Zeezog, o. sillage, m.
Zeezwaluw, yr. hirondelle tie mer; Sterne,
blanche.
Zegachtig, b. n. praatachtig, qui aims aparler,, 4 causer, 4 babiller, babillard.
Zege, yr. victoire, , triomphe,
Zegeboog, m. arc triomphal , de triomphe.
Zegeibrief, m. epitre triomphale ., f.
Zeegedicht, o. hymne , chant trtontpkal ; poime
pour celdbrer one victoire.
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Zegegalm, m. son triumphal.
Zegekar of koets,- yr. char de triomphe; char
triomphal , m.
Zegekrans, rn., Zegekroon, yr. couronne de
lane ier,, triomphale , f.
Zegel, o. cachet, m. Zet uw er op , mettez y votre cachet. — van het geregt, sceau
ou scel, scelle, m. Hij zette , hij drukte
zijn claarop , it y mit , apposa son sceau.
Het — was bijna uttgeveegd, le sceau etait
presque efface. Het — van den koning van
Pruisfen , le sceau du roi de Prusse; fig. Het
— op jets drukken , eindigen , mettre le sceau
sur q. ch. Zijne papieren zijn onder geregtelijk zijn verzegeld,' ses papiers sent
sous le scelle. Ilij is dood, en men heeft
het geregtelijke — op zijne kamerdeur gedrukt, aan de deur gehangen , it est mort,
et Pon a appose, mis, le scelle sur la porte
de sa chambte. Men moet het — afnemen ,
it facet lever le scelle. Klein —, merk op
papier, van flaatswege geflempeld, Itempel , timbre, m.; fig. Ziju — aan iets hechten, iets goedkeuren, approuver q. ch.
Zegelaar, m. scelleur.
flempelaar, tinsbreur.
Zegelbewaarder, m. garde des sceaux.
Zegelen, b. w. (ik zegelde, heb gezegeld,)
sceller, cacheter, mettre le sceau, le cachet.
Zegel uwen brief toe, cachetez votre lettre,
tnettez-y le cachet. Een zegel, flempel op
iets flaan of drukken, timbrer. Gezegeld
papier, du papier timbre.
Zegelgeld, o, timbre, f.
Zegeling; zie Verzegeling.
Zegellak, o. cire a cacheter, cire d'Espagne,f.
Zegelmerk, o. sceau, m., empreinte du sceau, f:
Zegelof, m. louange d'une victoire, f.
Zegeloon, m. en o. reconnaissance d'une victoire, f.
Zegelpers, yr. presse a timbrer, a sceller.
Zegelregt, o. flempel, droit de timbre, m.
Zegelring, m. anneau 4 cacheter, m. , bague
gravie en cachet, f: In de oude gefchiedenis, cerographe.
Zegelfnijder, m. graveur de cachets.
Zegelverbreker, on. (inbreker) brise-scelle.
Zegelwas, o. cire 4 sceller; cire a empreinter,, f.
Zegen, m. benediction, f: Na den — gegeven
to hebben , gaat men uit de kerk, apt-es avoir
donne la benediction, on sort de Peglise;
fig. Daarbij is geen cela ne prospere pas.
Zegen, yr. (vischnet) seine ,f., essaugue ,m.
Met de — visfchen, pécher a la seine. —,
fleepnet , voor patrijzen , traineau, m. Kleine —; sennette.
Zegenen , b. w. (ik zegende , heb gezegend, )
den zegen geven , benir, dinner la benediction. — worth in verfchillende beteekenisfen gebruikt, als: Eene kerk inwijden,
benir, consacrer, tiddler one eglise. God
zegene u! Diets vous benisse; geluk-,
heilwenfchen, benir, souhaiter du bien a
q. q. —, voorfpoedig maken, faire prosperer. God heeft aline zaak gezegend, Dieu
a fait prosperer son affaire. Zijne ouders zijn
met kinderen gezegend, ses parents ont beaucoup d'enfants en partage. Een gezegend,
gelukkig land, un pays heureux. Zijne
vrouw is in eenen gezegenden flaat, (is
zwanger, ) sa femme 'est enceinte. Hij is
met goederen it a beaucoup de bias:.
Zegenaar, tn. celui qui Unit, etc.; zie Zegenen.
Zegening, yr. benediction.
heiliging,
Tttt
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inwijding, consecration. gunst, voorfpocd, prosper its; faveur d'en haut. la —
blijven etre d'heureuse memoire.
de R. K.) kerkboek met
Zegenboelc, o.
lofzangen, benedictionnaire, tn.
Zegenrijk , b. n. riche en benedictions; comble ,
e, de prosperites; prospere, heureux, se.
Zegenwensch, m. voeti, souhait pour le bonhour.
Zegeoffer,, o. oftande triomthale,
Zegepoort , y r. parte triomphale.
Zegepraal, y r. triomphe, tn. Kleine — bij
de Romeinen , ovation.
Zegepraaikleed, 0. fiatiekleed, (bij de Romeinen ,) trabee, f.
Zegepralen, o. w. (ik zegepraalde , heb gezegepraald,) triompher; zie Zegeviecen.
Zegepralend., b. n. traomphant, e, victorieux ,
se, debellatoire. bijw. d'une maniere
trsomphante , triomphalement.
Zegepraler, m. triomphateur.
Zegefchoten , o. meerv. salve an sujet d'une
victoire
Zegeftaatfie , y r. triomphe,
Zegeftandaard , m. itendard de triomphe, tn.,
banniere de la victoire, f.
Zegeteeken, o. monument d'une triomphe,
trophie, tn. Het — eener overwinning ,
le trophie. Eene met —en verfierde zuil,
(bij boogfchutters,) tine colonne manubiére.
Zegevaan of vlag, vr. drapeau arbors en signs
de victoire , tn.
Zegevers of lied , o. zie Zegezang.
Zegevieren , b. w. (ik zegevierde , heb geze- gevierd , ) zegepralen , triompher. Hij zegevierde over al zijne vijanden , it triompha
de tons ses ennemis.
Zegevuur, o. vreugdevuur, feu de joie , tn.,
illumination publique, f.
Zegewagen , m. zie Zegekar.
Zegezang, m. chant de triomphe.
Zeggen b. w. (ik zegde of zeide, heb gezegd of gezeid,) dire. Ik heb het u niet
gezegd, le ne vous l'ai pas dit. Heeft hij
het u niet gezegd, dat hij hier was? ne
Hij
vous Pa-t. il pas dit, qu'il etait
heeft het mij laten
, it me l'a fait dire.
Ik zeg van ja, hij moat het doen , je dis
qu'oui, quo si, faut le faire, ou faut
qu'il le passe. iVat zal ik daarvan —? qu'en
dirai-je? Naar men zegt, a ce qu'on dit.
Om zoo te —, pour ainsi dire. Het komt
op zijn — nit, cela repond u ce qu'il dit;
zie Dire in het Franfche dgel. beduiden , signifier, dire. Wat wil dat —, beduiden , dat gij zoo, aldus fpreekt ? quo veut
que signifie , cela que vous parltz ainsi?
Dat is te c'est-aVire. Dat wil niets —,
dat beteekent, beduiat niets , cela n'est rien,
ne signifie rien. Dat wil niet veel dat
is van weinig beduidenis, aangelegenheid,
ce n'est pas d'importance. Dat is wat te
drie kinderen op eens te verliezen, zoo
als bier onlangs gebeurde, c'est une.grande
porte de perdre trois enfants la foil, comme it arrava ici, it y, a quelques fours. Gij
hebt hier niets te te bevelen , vous n'avez ici point d'autorite, , de credit. Hij laat
zich niet — , hij gaat toch voort, al ne
veut pas entendre raison; it continue pourtaut. Dat is genoeg gezegd, c'est tout dire.
Ik zeg u een' goeden dag, je vous dis, donne, le bon jour. Ik zeg u dank voor het
genoegen , dat gijmid hebt verfchaft, je
vow remercie du plaisir que vous tn'avez
procure. Elkander
s'entredire.
Zeggen, o. dire, di: , tn., paroles, pl. Vol-
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gens , naar zijn sulvant ce (a ce) qu'il
dit. Het komt op mijn — nit, cela repond
a ce que j'ai dit. Volgens het — van iedereen , au dire de tout le monde. Zijn — of
gezegde met gronden bewijzen , (in de praktijk , ) prouver son dire.
Zegger, m. diseur.
Zegsman, m. abiteur, auteur (des nouvelles).
Wie is uw ? qui est votre auteur? de qui
tenez-vous -cela?
Zegfter,, y r. zegsvrouw, diseuse ; femme de qui
Pon tient q. ch.
Zegswijze , y r. facon , maniere de dire. Spreek, wijze , lOCUi2OB.
Zegswoord, o. expression, f, tertne, mot ,ns.
Zeiken , b. w. (ik zeikte , heb gezeikt ,) van
beesten fprekende , pisser; van menfchen
fprekende ; zie Wateren.
Zeikpot , m. (gemeen) zie Waterpot.
Zeil , o. Een, grootere of kleinere lap van
zoogenoemd zeildoek of andere- flof, .waarvan men zich tot verfchillende einden bedient, voile, f. (Scheepsw.) De —en gereed maken om onder — te gaan appareiller. Onder gaan, mettre a la voile. De
—en vastmaken, aan de ra flaan, enverguer
les voiles. De —en ftrijken , laten vallen ,
caler, amener les voiles. Alle —en buzetten , fig. alle krachten infpannen, faire tour
ses efforts pour parvenir a son but. De —en
optuigen , gijen en gorden , minderen , carguer les voiles. De —en reven, inhalen,
oprollen , ferler les voiles. De —en vallen
op den mast, les voiles brisent mat. De
—en wapperen, les voiles fasient. Een —
ter windvang zetten , donner touts une voile
au vent. Stijf onder — zijn, porter bien la
voile; fig. Een oog in het — houden, avoir
un oeil au guet. Met een nat — loopen,
(dronken langs de firaat op weg loopen,
etre ivre, soul, e. Het waait hem in zijn
— (het gaat hem voor den wind ,) it a le
vent en pou_pe. Los —, voile en banniere.
Gijpend, wapperend —, voile en pantenne.
Blind —, boegfpriet— , voile de beaupre.
Achter- of bezaan— , voile d'artimon. Aangeflagen —, voile enverguie. Waarloos —,
1— in voorraad , voile de rechange. Gegord
=, voile carguee. Een nit de lijken geflagen —, tine voile deralinguee ou emportee.
Leuterend —, voile en ralingue; voile qui
ne porte point. Storm — , tourmentin , tn.
Top—, voile de fiche. Groot — eener
galei , baitarde, f Italiaansch —, van half
katoen, cotonine , Vierkant —, voile quart*. Storm— bij de Tarcaren , in de Middellandfche zee , treou, tn. Een (chip met —
en treil , met alles wat daartoe behoort,
verkoopen , vendre tin vaisseau avec agree
et apparaux. Derde — van den grooten
mast eener galei, boujfette, f.; zie verder
Braam—, Boegfpriet, Fokke—, Mars—,
enz. En verder over de Zeilen bij de Flines en Twent in het Scheeps- en Zeemanswoordenboek , te veel om hier nit te breiden , en op Voile in het Franfche deel. —
van eene windmolen , toile, f:
Zeilaadje , o. zeiltuig , zeilwerk 5 voilure, f.
Zeildoek, o. toile a voiles, f. Geteerd —,
prelat , m. — nit Bretagne, rondelettes, f.
pl. Breedte van het —, ferze *de toile,
cueille, f.
Zeilen , o. w. (ik zeilde , heb en ben gezeild ,)
faire voile; naviguer. —, met voile -7 varen , flevenen , voguer, cingler. Onder zeil
gam. , oiler a la voile. Laat ons, nit gaan
—, faisons un petit tour 4 voile. Wij heb-

ben,
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ben drie uren op de Maas gezeild, nous
avons fait voile trois heures sur la Meuse.
Wij zeilden naar her noorden, nous navigutimes an nord. Zij zeilden op de hooge
zee met voile zeilen, ils voguaient en pleine
mer, a pleines voiles. Het fchip zeilde,
voer langs de kust , le vaisseau navigua le
long du ate, rasa le cdte. (Scheepsw.) Om
een voorgebergte —, doubler , parer on cap.
embouquer. Uit eene
In eene zeeengte
zeeengte , firaat of kanaal
, in zee fteken ,
debouquer. Voor den wind, met voile zeilen
avoir le vent en poupe ; faire , aller vent
arriere. Op eenen boeg van de eene plaats
naar de andere —, venir a sa bordee d'un
passage a Pautre. Scherp , hoog bij den
wind —, serrer le vent. Naar het zuiden
of noorden s'elever en latitude. Bij den
wind —, tenor le vent. Tegen den wind
tenir au vent. Lang bij den wind —,
tenir le lit du vent. Door eene kil —,
varen, chenaler. Aan boord aborder.
Regttoe — , faire droite route. Dwars voocij —, passer par le travets. Met den zeil
capeer. In het kanaal tusfchen Frankrijk en Engeland varen, emmancher.
Over en weer —, courir bord sur herd.
Over eene bank —, franchir en bane. Het
refouler le courant. Nevens
tij flood
een ander fchip courir a la mime bordie
qu'un autre navire, border un vaisseau.
courir, aller a trait et a vent.
—enroij,
Van land —, alarguer; se mettre au large;
s'eloigner de la terre en faisant voile. Bij
den wind —, courir, aller au plus pres du
vent; bouliner, aller a la bouline. Onder
zeil gaan, zich gereed maken om onder zeil
te gaan , appareiller; (in de Levant) faire
la parensane. De gereedmaking hiervoor,,
Pappareillage, m. Wij zeilden bij fchoon
weder nit de haven, nous demarrtimes du
port par un beau temps. Schielijk
alle
- bijzetten, faire force de voiles; doubler
le sillage.
Zeiler, m. vaisseau navire (voilier).
Zeilgaren, o. fit a voile, rn.
Zeiljagt , o. yacht a voiles, tn.
Zeiling, yr. action de faire voile.
Zeilkamer, yr. zeilkooi, (fcheepsw.) soute a
voiles.
Zeilkoers, m. course, f.
Zeilmaker, m. faiseur de voiles, voilier. Opper—, maitre voilier , trdvier.
Zeilmakerij , yr. voilerie.
Zeilmakersgaren, o. (fcheepsw.) fir de tre a
voile, tn.
Zeilmakersjongen, knecht, m. garcon voilier.
Zeilmakersnaald, yr. aiguille de voilier,
coudre des voiles , aiguille de tre.
Zeilreh, Zeilvaardig, b. n. poet a mettre
la voile. — liggen , etre en partake.
Zeilfchip, o. bdtiment a voiler; vaisseau qui
va a la voile, In.
Zeilfchuit, yr. bateau a voiles, tn.
Zeilflak, vr, fchippertje zekere fchelpvisch,
die in zijne fchaal zwemt, nautile.
Zeilfpriet , Sprietzeil, o. voile a livarde ou
voile a baleston, f:
Zeilfleen,
magneet , aimant. Met — befir-Oen , aimanter.
Zeiltie, o. petite voile, f Spr. w. Onder een
fiaand — is het goed roeijen , il fait bon
rawer quand la voile porte; fig. it fait bon
aller a pied, quand on tient le cheval par
la bride; on pent agir facilement, quand on
est protege.
Zeilvaardig, b. n. zie Zeilree.
b
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Zeilweder, o. temps propre a faire voile;
temps d'appareillage, m.
Zeilwerk , Zeiltuig, o. zie Zeilaadje.
Zeilwind, m. vent' favorable a mettre a la
voile ou a faire voile.
Zeisfen , Zeis , yr. faux. Spr. w. Zijne — in
Bens antlers koren flaan , (zich in eens anderen
werkzaamheid indringen ,) empieter sur les
droits ou sur la propriete d'autrui.
Zeisfenfmeder of maker, m. faiseur de faux.
Zeisfenfmederij, yr. forge d'un faiseur de faux.
Zeisvormig, b, n. fikkelvormig, falqui, e;
falciforme.
Zeker,, b. n. zonder zorg, gerust , veilig,
e. Hier zijn wij
, ici nous sommes
stirs. Het is niet veilig op deze plaats,
it ne fait pas stir en ce lieu-la. Daar kunt
gij — van zijn , soyez stir de cela. Wij
hebben den zekerflen, yeiligften weg genomen, nous avons pris le chemin, le plus stir.
Ik kan mij — op hem verlaten , fe suis sur
verzekerd, assure, e. Wees
daarvan verzekerd, soyez en assure. —,
verzekerd, gewis , vast , certain, e. Van iets
zijn, titre certain, e, de q. ch. Het is nog
niet — dat hij korne, ce,n'est pas encore
certain qu'il vienne. waaromtrent men
aanduidt, dat men het bepaaldelijk opgeven
konde, zoo men wilde, als: — vriend heeft
mij gezegd, certain ami m'a dit. lieden hebben hem bedorven , certaines gene
Pont OM. Ili weet het van —e hand, je
le sais de bonne main. —, bijw. zekerltjk,
waarlijk, stirement ,certainement ,vraiment,
certes , si fait, etc. Heeft hij het gezegd?
, Pa-t-il dit? stirement , vraiment.
gewisZekerheid, yr. veiligheid, surete.
heid , assurance, certitude. Des nachts is
er geene veiligheid meer op deze firaat,
it n'y a plus de Area dans cette rue pendant
la nuit. Ik zal u deze fom leenen ; maar
waar is mijne — , verzekering onderpand
fe vous prêterai cette Somme; mais ou est
ma stirete? Men heeft hens edele gefteenten
tot zijne —, tot onderpand gegeven, on
lui a remis des pierreries en, on par son,
nantissement.
Zekerheidshalve, bijw. pour la siireti.
Zelden, bijw. rarement, pen souvent.
Zeldzaam, b. n. fchaarsch, singulier, ere,
rare. —, zonderling, zonderbaar,, yreemd,
singulier, e, strange, bizarre ,inoui,e; fig.
fam. hiteroclite. Dit voorbeeld is —, zonderling, cet exemple est singulier. Eene zeldzame, zonderlinge vraag, une question singulihre. Fen — geval, un cas rare. Het
is — zoo opregte vrienden te vinden, als
hij is , il est rare de trouver des ands aussi
sinceres que lui. Het is eene zeldzame,
ongehoorde zaak, c'est une chose inouie.
Eene zeldzame, wonderlijke daad, une action heteroclite.
bijw. rarement, singulierement, etrangement , guare.
Zeldzaamheid, yr. rarete, singulariti.
Zelf, Zely e , b. n. mime. Ik ben het —,
c'est moi-mime. Zij zelve heeft het mij gezegd, elle-mime me Pa dit. Hij — heeft
het gezien, it Pa vu Zij heeft
geene goederen van haar zelve, ells n'a point
de bien a elle-mdme. Dat fpreekt van —,
verflaat zich, cela s'entend de soi-mime. Indien gij het — gezien hebt , si von: Pavez
vu vous-méme. Wij zelven, nous mimes.
Van zich zelven vallen, tomber en defaillance, en pdmoison.
Zelfbedrog, o. illusion qu'on se fait de soimime , f:
ZelfTtt t 2
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Zelfbehagen, o. verwaandheid, amour propre, tn.
Zelfbehoud, o. conservation de soi-mime, de
sa vie.
Zelfbelang, o. egoisme , amour propre, tn.
Zelfbeoordetling, yr. jugement de soi-méme, tn.
Zelfbeproeving, y r. examen de soi-mine, m.
Zelfbeitaan, o. ontflaan voor zich-zelven , persate,
Zelfbevlekking, yr. onanisme, pollution,
mastupation ou masturbation. Zich zelf bevlekken, se masturber.
werktuig,
Zelfbewegend, b. n. en ook
automate , m.
Zelfbewust, b. n. qui a le sentiment interieur.
Zelf bewustheid, yr. sentiment interieur, m.
Zelfde , b. n. mime. De, het—, le , la mime.
1-let zijn dezelfde_lieden , ce sent les mimes
gens. Geef ohs van denzelfden wijn, (hen
wij gisteren hadden, donnez-nous du mime
vin qua nous ames bier. De— redenen verbinden mij daarcoe, les mimes raisons m'y
engagent. Het gebeurde op het— uur,,
arriva 4 la mime heure. Het zijn kinderen
van eenen en denzelfden vader, ce sont des
enfants cPun'mime pare. Het—, wederkee.
rige , le seciproque.
Zelfgevoel, 0. sentiment de soi-mime, tn.
Zelfheerfchend, b. n. autocratique.
bijw.
op eene zelfheerfchende wlize , willekeurig , autocratiquement.
Zelfheerfching,
autocratie.
Zelf heerfcher,, m. zelf beheerfcher, autocrate.
Zelfbeheerfcheres , yr. autocratice.
Zelfkant, m. de buitenkant, het begin of
einde van een ftuk laken, linnen , enz.,
f.
Zelfklinker, m. voyelle,
Zelfliefde yr. amour propre , tn.
Zelfmoorcl , in. suicide, m.
Zelfmoorderraar of moorder, m. suicide.
Zelfs, bijw. mime. —, ook, wanneer hij
het gedaan had, hij zoude het u niet zeggen , quand mime it l'aurait fait , iinevous
le dirait pas. De wijs,ftett — begrijpen het
niet, mime les plus sages ne le comprennent
pas. Hij heeft hem alles gegeven, — zijne
kleederen, it lui a donne tout, mime ses
habits. — nadat ik hem gefproken had , wilde
hij niet toeflaan, inwilligen, Tors mime qua
je lui eus pane , it ne voulait pas consenter,
conceder.
Zelfitandig, b. n. wezenlijk, substantiel, le.
Men heeft uit dit book het —e, wezenlijke
getrokken , on a extrait de ce livre ce qu'il
y a de plus substantiel. Een —naamwoord,
(in de fpraakk.) un (nem) substantif: Het
— en btjvoegeltjk naamwoord moeten in geflacht en getal overeenkomen, le (notn)substantif et Padjeclif doivent s'accosder en
genre et en hombre. Tot -een — naamwoord
maken, substantifier.
Zelfftandigheld, y r. substance. Eene ffeenachtige , une substance pies-reuse. —, (in
de artfenijmengk.) welke dient tot grondflag om de artfenijen te vermengen excipient, m.
Zelfftandiglijk , bijw. wezenlijk, substantiellament , substantivernent.
Zelfftrijd, m. combat interieur, m., irresolution, f.
Zelfverdediging, yr. defense personnelle, de
soi-mime, propre defense.
Zelfsverloochening, yr. abnegation de soi-mime,
f:, renoncement a soi-mime,
Zelk, m. eene hoop van vuilnis , un tas d'ordures.
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Zelling , yr. (fcheepsw.) de plaats in den grand
waar een fchip of anker heeft vast gezeten,
souille.
Zemel, yr. son, m. Grove — , bran de son.
Zemelachtig, b. n. naar zemelen gelijkend,
zemelig, ressemblant, e, a du son, plain
de son, furfurace, e, porrigineux , se.
Zemelmeel, o. fijnfte zemelen , kornel, recoupe, f., (bij bakkers) grover dan , recoupe,
zwarte kornel, recoupette, f.
Zendbrief, m. (lettre) missive, f. epitre. De
zendbrieven van den Apostel Paulus , les epitres de St. Paul.
Zendeling, m. en yr. die gezonden wordt om
het eene of andere te verrigten , afgezondene
naar de Heidenen om onder dezelve de christelijke godsdienst te verfpreiden , missionnaire. Er zijn vele —en in Afrika en Azie
tot bekeering der Heidenen, it y a beaucoup de missionnaires en ilfrique et en Asia
pour la conversion des paeans. Geestelijke
fchool voor de vreemde zendelingen, semi.
naire ecclesiastique pour les missions etrangires.
afgezant van eenen vorst , envoye.
Zendelingsgenootfchap, o. societe des missions,
des missionnaires, f:
Zenden, b. w. (ik zond, heb gezonden,)envoyer. Afzenden, depicher, expedier. 1k
zal u morgen eenen brief —, je vous enverrai domain une lettre. om remand te laten halen , faire querir ou chercher q. q.
Iemand naar de andere wereld doen
fterven, envoyer q, q. en l'autre monde;
zie Afzenden.
Zending, yr. envoi , m., mission. De — van
eenen postbode, Penvoi d'un courriar. De
apostelen hebben hunne — door groote wonderwerken bevestigd, les apetres ont pronvi
lour mission par de grands miracles.
Zeneplant, yr. Seneblad, o. send, tn.
Zeng, m. (fcheepsw.) risee , f:
Zengen , b. w. (ik zengde heb gezengd , )
fchroeijen, afbranden, roussir, brtfler legerement , flamber. Eene Bend,
eene kip — , flamber un canard, une poule.
Hij warmde zich zoo kort bij het vuur, dat
hij zich de beenen zengde , it s'est chauffe
de si pros qu'il s'est grille les jambes. De
gezengde luchtfireek, (in de aardrijksk.) la
zone torride.
Zenuw, y r. nerfs m. De losbandigheid verzwakt
de —en , la debauche afraiblit les nerfs. Hij
heeft het op de —en , ;1 a des attaques de
nerfs; zie ook Pees ; fig. Het geld is de —,
de ziel van den oorlog, Pargent est le nerf
° de la guerre. Verzameling van =en, nervaison. Met —en , pezen voorzien, nerver.
—verfterkende middelen, (in de geneesk.)
les nervins, les remédes nervins. Verhandeling over de —en, nivrologie. Ontleding
der —en , nevrotomie. Tot dezelfde werking dienende —en , des nerfs ,conjugues.
Zenuwachtig, b. n. nerveux, se. De voet is
het —fie gedeelte van het ligchaam, le pied
est la partie du corps la plus nerveuse.
Zenuwader ; yr. veine nerveuse.
Zenuwbefchrijving, yr. nevrographie.
Zenuwgeftel, o. genre nerveux, m.
Zenuwig , b. n. plain , e, de nerfs, nerveux, se.
Zenuwknoop, m. peesknoop , (in de ontleedk.)
ganglion.
Zenuwkoorts , yr. fiêvre nerveuse ou nervale,
Zenuwleer, vr. of verhandeling hierover, nevrologie.
Zenuwloos, b. n. enerve , e, sans nerfs. —,
zwak , kwijnend, faible, languissant, e;
fig. sans energie.
Zn.
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Zenuwrijk, b. n. fort nerveux , se; qui a bien
des nerfs.
nevralgie.
Zesregelig,
b,
Zenuwfmart, vr. (in de geneesk.)
Zenuwverflerkend, b. u. (in de geneesk.) nerin
,
e,
nerval,
e,
nevritique.
y
Zenuwvlies,, o. nivriMme, m. Ontfteking aan
het —, nevrtlemite ,
Zenuwvocht , o. suc , fluide nerveux, en.
Zenuwztekte, vr. maladie nerveuse ou de nerfs,
nevrose.
Zerk, yr. graffieen, tombe. groote vierkante linen voor itoepen en gangen, grande
pierre devant une maison ou dans Pallee.
Zerp , b, n. van fmaak, zuurachtig, wrang,
fcherp, dpre, acide, acre, rude.
Zerpheid, yr. dprete , acidite , verdeur.
Zerpzoet, b. n. aigre-doux , douce.
Zes, telw. six. — perfonen waren hier, six
personnes etaietrt Het zip weken,
dat ik haar niet gezien heb, it y a six semaines que je ne l'ai pas vue. Hij is — dagen oud, it est eke de six fours. Wij waren met ons zesfen, nous etions six. Wij
hadden eenen wagen van zesfen, nous antes
une voiture pour six personnes. irk geef
— ten honderd , je vous donne six pour cent.
Twee zesfen gooljen , (met dobbeltleenen ,)
amener deux six. Een werk, in — deelen
verdeeld, hexamiron, m. Een gebouw met
— pilaren aan het front , un batiment hexastyle. vr. Zet nog eene posez encore
un six • zie ook Zesde; fig. Een paard dat
van zesfen klaar is, (dat goede pooten en
oogen heeft,) un cheval de bons pieds et
yeux. Van zesfen klaar zip , is : in alle
deelen gereed zijn, etre tout pret, e.
Zesbladig, b, n. dat zes blaadjes heeft, hexapetald , e. —e bloemenkrans, corolle hexapetalee.
Zesdaagsch, b. n. zes dagen durende, de six
fours , qui est de siv jo,urs , qui dure six
fours. —e koorts, fievre sextane.
Zesde , b. n, van het telw. zes , sixieme,,00k
six ; als : de —, le, la sixieme. De — hag
van' de maand, le sixieme four du mois. Zajn
zoon is in de — klasfe, son file est en sixth
tne. Gij hebt een gedeelte van alles,
vous avez une sixieme partie de tout. Een
—, (in de toonk.) une sixte. Ook wordt
six in plaats, van sixieme verfcheidene malen
gezegd, als: De — van deze maand, le six
de ce mois. Deze vrouw is in de — maand
van hare zwangerfchap, cette femme est dans
son six. Karel de —, Charles six (VI).
bijw. Ten —, sixiemement, en sixieme lieu.
Zesderhande , Zesderlei, b, it, de six diffirentes sortes.
Zesdraadsch, b, n. de six file
, b. n. six millieme.
Zeshoek , m. hexagon°, sexangle, hexaedre ;
zee Teerling.
Zeshoekig, b, n, hexagonal, e, sexangulaire ,
cubique.
Zeshonderdfle, b. n, six centieme.
Zesjarig; zie bij Zes.
Zeskantig; zie Zeshoekig.
Zesmaal, Zeikeer, Zeswerf, b. n, six foie.
Zestnaandig, b. n. qui a dure -on qui dare six
mois, de six ?Bois. —e tijd, zes maanden,
half jaar, semestre, vs. Verlofganger voor
zes maanden, semestrier.
Zesmannig, b. n. planten , die zes vezeltjes
hebben , (in de kruidk.) hexandrique. Bloem
met zes vezeltjes, fleur hexandrique. —e
draagkoets, koets die zes mannen droegen,
(bij de ouden) exaphore, f.
Zesponder, m. Le brood van us pond, un
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pain de six livres. Een
(kanonkogel)
un boulet, ant balk , de six livres.
de six lignes. Een
vers,
n.
(bij dtchters) un sixain.
Zesfnarig fpeeltuig, o. sexacorde, f.
Zestal, o. nombre de six, m.
Zestehalf, m. (eertijds) piece de cinq sous et
demi (27'1, cents).
Zestien, telw. seize. Tweemaal acht is —,
deux fois bait font seize. Het is. heden de
zestiende der maand, c'est aujourd'hui le
seize (voor le seizieme four) du mole.
Zestiende , m, en y r. le, la seizietne. Men
zegt : Lodewijk de —, Louis seize, en niet
setzieme,
bijw. seiziemement.
Zestienjarig, b. n. eige , e, de seize ans , qui
dure seize ans.
Zestienderhande, b. a. de seize sortes
routes.
Zestienmaal, bijw. seize fois.
Zestienmaandig, Zestienmaandsch, b. n. qui
dure seize mois , de seize mois. Zestien
-maanden oud, age, , de seize mois.
Zestig, telw. soixante. Hy heat — koeijen,
? etesii a soixante vaches; fig. Lit gij
vous fou ? lid is —, mijmert , it radote, etc.
Zestiger, m. homme de soixante ans ; sexagdnaire; (fcheepsw.) vaisseau de soixante pieces de canon.
Zestigerhande, Zestigerlei, b. n. de, soixante
sortes diffórentes.
Zescigjarig, b. n. de soixante ans ; qui dure
ou a dare soixante ans.
Zestigmaal of -werf,-bijw. soixante fois.
Zestigite m, en yr. soixantieme. ik ben in
mijn — jaar, je suis dans ma soixantieme
annee. Hij heeft eon — gedeelte in deze
onderneming, it a un soixantieme dans cette
entreprise.
Zesvleugelig infekt, o. insect hexaptere,
Zesvoetig , b. n. de six pieds , qui a six pieds.
Infekt met zes pooten, hexapode.
vers,
hexametre; zie Zes.
Zesvoud, o. sextuple, m.; ook b. n. zesvou•
dig , sextuple.
Zeswijvige planten , vr, meerv. hexagynie.,
Zeszijdig; zie Zeshoekig.
Zeszutlig, b. n. hexastyle.
Zet, m. de daad van zetten. In her fchaak- en
damfpel, aan wien is de — ? Wie moet fpelen? qui dolt jouer. douw, hoot, coup„
heart, tn. secousse, f: lk gaf hem eenen — ,
en hij viel, je lui donnais un coup , et it
tombait. In eenen terflond, tout d'un
coup , tout d'une venue. —, vond loosheid,
ruse, finesse , f. Ik went er een — op , je
sass comment m'y prendre.
Zecbaas, m. substitut d'un maitre meunier,
d'un forgeron, etc. remplaeant.
Zetboorden, o. meerv. (fcheepsw.) ter verhooging, het boord van? een fchip, fchutfplanken, falques, f. pl.
tel, m, eigenlijk alles waarop men zit,
siege. Bisfchoppelijke —, siege episcopal.
verblijfplaats van de opperile magt des
lands, van den koning of keizer,, residence,
f.; fig. Iemand op den zetel tillen , hem in
eenen hoogen eerpost plaatfen, &ever q, q.
a des honneurs.
Zetelen, b. n. (ik zetelde, heb gezeteld,)
zetten, doen zitten, placer , situer. 0.
w. gezeten zijn, 'etre assis , e.
Zetgang, m. op de boorden van een fchip,
bardis, batardeau.
Zethaak , m. (fcheepsw.) renard a embarquer,
bij letterzetters, composteur. Zethoutje, ( bij
drukkers) tong der galei, coulisse de galee, fi
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marteau a ate carree.
Zethamer,
Zetijzer, o. tourne-h-gauche, crochet, m.
Zetltjn, yr. (bij boekdr.) reglette.
Zetmaat, yr. voor evenredigheid om de deelen van een gebouw te bepalen, (in de
bouwk.) module.
Zetmeel, 0. fttjfzel, amidon, m., ficule amylade f.
Zetptl, yr. (in de geneesk.) suppositoire,
— voor de lijfmoeder, pessaire, m.
korte
grondregel, maxime.
Zetregel,
fpreuk, aphorisme.
Zetfchipper, m. batelier substitue.
Zetfel, 0. zoo veel als men in eens zet , van
thee , kruiden enz. , quantite de the , qu'on
infuse en une fois , dose, f. bezinkfel 9
sediment, m.
Zetten, b. w. (ik zettede, heb gent.) eigenlijk doen zetten, aan jets eene bepaalde
plaats geven , doen neder zitten , flaan, mettre, asseoir, placer, poser. Zet u aan tafel,
mettez-vows a table. Zet u, mijne kinderen,
op deze ftoelen, mettez.vous, mes enfants,
sur ces chaises. De koning heeft zich op den
croon gezet, le roi s'est mis sur le trOne.
Zet uwen hoed op, mettez votre chapeau,
couvrez-vous. In de loterij mettre 4 la
loterie. Hij had drie gulden op eene kaart
gezet it avait mis trots florins sur une carte.
Komt eten, de fpijzen zijn reeds op de tafel
gezet, venez diner, les mets sont deja mis
sur la table, on a deja servi. Zet het glas
op de tafel, mettez le verre sur la table. Men
moet nieuwe knoopen aan dezen rok —,
faut mettre des boutons neuls a ces habit.
mettre le foin en
Het hoof op hoopjes
veliotes ,f. pl. Een huffs te huur mettre
Het
opfchrift
op eenen
une ?liaison a loner.
brief —, mettre le dessus d'une lettre. Den
mettre le pot an feu.
pot op het vuur
Voet aan land —, mettre pied a terre. Eenen
lap op eene fcheur mettre une piece
sur une dechirure. Hij heeft al zijn geld
op renten, op intrest gezet, il a mis tout
son argent 4 interit , it aplaa tout son argent
en rentes. Hij is zoo arm , dat hij al zijn
goed in den lombard heeft gezet, il est si
pauvre , qu'il a mis tout son bien au lommettre q. ch. en
bard. lets te pand
flellen,
gage. Zijne hoop op iemand
mettre son esperance en q. q. Geld op
, mettre la tete de q. q.
iemands hoofd
prix. Zet dit ter zijde, mettez cela a ate.
Men moet acht geven, op eene glibberige
plaats, waar men den voet zet, it faut prendre garde dans un lieu glissant , ou Pon pose
ventoule pied. (Bij wondh.) Koppen
ser, appliquer des ventouses. Eene ,fontenel
, cauteriser. Het — van eene fontenel ,
la cauterisation. Eindelijk worth het werkwoord — nog in eenige bijzondere uitdrukkingen gebruikt, om de voortbrenging eener
zekere verandering, eens zekeren toeflands
aan te duiden , als : Eene kip te broeijen
—, faire couver tine Houle. Kruiden te
trekken —, infuser. Men moet het koud
faut Pinfuser a froid. Water
laten
te koken mettre de Nan au feu pour
le faire bouillir. Iemand een lavement —,
donner un lavement a q. q. Een land onder
water —, inonder, submerger un pays. De
vruchten beginnen zich te — , les fruits
commencent 4 se nouer. Eene gezette vrucht „
un fruit none. Eenen boom in eenen houencaisser nn arten bak, in eene kast
encager des
bre. Vogels in eene kooi
corder do
eiseaux. Hout aan vademen
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bobs. Ik zal bet hem betaald --r t fen aural
ma revanche. Deze goederen zijn te koop
gezet, ces biens sent exposes a vendee. Iemand
in verlegenheid embarrasser. Over eerie
rivier —, passer une riviere. De tering —,
(daardevenir etique. Jets uit het hoofd
aan niet meer denken,) oublier q. ch. Vispeupler
en
vivier.
fchen in den vijver
,
faire le croc en
Iemand den voet dwars
jambe a q. q. Zich weder rasseoir. De
regters hebben zich weder (neer)gezet , les
juges se son: rassis.
Zetter, m. (bij boekdr.) compositeur. Lompe,
ongefchikte —, die zijne kopij niet lezen
kan , malapre. Houten —, tolbuizer, (bij
de artill.) chasse fussde, f.
Zetting, yr. action de mettre, etc. — van
brood,' gezette prijs, prix fixe, taxe miss
a prix, taux, m.
Zeug, yr. Een zwijn van het vrouwelijke ge.
flacht, en wel dat reeds geworpen heeft,
anders eerie zog, moeder-zwijn, truie. —,
pisfebed, cloporte.
Zeulen, b. w. (ik zeulde , heb gezeuld ,)
met kracht voortflepen, trainer. —, o. w.
Met een net, dat door een paard voortgetrokken wordt, visfchen, pecker avec une
tirasse, tiree par; un cheval ; fig. fukkelen,
Zeunij , yr. varkenstrog, auge 4 pore.
Zeur, yr. zie Leur.
Zeuren o. w. (ik zeurde heb gezeurd ,)
fmerten of finarten, causer de la peine ou
du chagrin. — , lastig vallen , importuner.
—, met een eentoonig geluid om jets dwingen, zoo als de jonge kinderen doen, dwingen , criailler.
Zeurig , b. n. desagreable, pinible.
de
Zeven, telw. sept. Het is nog geen
klok heeft nog geen geflagen, it n'est
pas encore sept heures ; sept heures ne sont
pas encore sonnies. Wig waren met, onder
oils —, nous etions sept. De raad van —en,
(eene raadsvergadering van — perfonen ,) le
conseil des sept. De — eerfle bqeken van
bet oude testament, heptateuque. Werk van
dagen , heptameron ou eptameron,m.
sept de coeur.
yr. sept, tn. Harten
Zevenblad, o. (in de kruidk.) witte wilde
maluw, tormantille, f. Met zeven bloembladeren , heptapetalee, heptaphylle.
Zevenbloem, yr. (in de kruidk.) ( aan de Kaap
de Goede Hoop ,) septus, m.
Zevenboom, m. (in de kruidk.) sabine , f.
sabinier, m.
Zevendaagsch, b. n. qui est de sept, ou qui
dure sept fours. De —e koorts, die op den
zevenden dag komt, la P yre septaine.
Zevende, b. n., telw. ook als zelfft. naamw.
septieme, sept. De — der maand, le sops
ou le septieme du mole. Hij gaat in zijn
jaar, il est dans sa septieme annee. De —
der Franfche decade , le septidi. (*) Ben
fcholier van de — klasfe, un dcolier de la
geseptieme (classe). Hij is voor een
deelte in deze zaak , il est pour un septieme,
une heptameride , dans cette affaire. Eerie
reeks van zeven na elkander volgende kaarten van eene kleur, une septieme. Zijne
vrouw is in de — maand der zwangerfchap,
sa femme, son spouse, est dans son sept, septieme. Ten —, bijw, septiamement, en septieme lieu.
Zevendehalfje , o. piece de trente deux cents et
demi , f.
Zevenderhande, Zevenderlei, b, n. de sept
sorter on espêces.
Zevendraadsch, b. n. de sept fill.
Ze-
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Zevenduizendite , b. n. sept-millieme.
Zevengeflernte of Zevengeftarnte , o. (in de
fierrek.) (beer ,) hyades ou pleiades , f. pl.
Zevengetijde, (Zevengetijde kruid,) o. welriekende klaver, (in de kruidk.) trifle odorifdrant, m.
Zevenhoek, o. heptagone, tn.
Zevenhoekig ? b. n. heptagone ou eptagsone;
heptangulaire.
Zevenhonderdlle , b. n. sept-centieme.
Zevenhoofdig, b. n. qui a sept tites. Eene —e
regering onder de Angelfakfifche vorften ,
heptarch:e ,
Zevenjaarsbloem , vr. (in de , kruidk.) papierbloem , imino: telle.
e, de sept
Zevenjang , b. n. sept ant ;
ans , septenaire. dat ow de zeven
jaar gebeurt , septennal, e. — tijdvak, —
tijdfehrift , septenaire. —e zitting, septennalite , f: —e , m. en yr. septenaire.
Zevenkleurige vogel,
septicolor.
Zevenmaal , bijw. sept fois.
verdubbelen ,
septupler.
Zevenmaandsch , Zevenmaandig , b. n, qui dare
sept mois. Een kind , dat met de zevende
maand geboren is, un enfant septimétre ou
septimestre.
Zevenmaker, m. faiseur de cribles, criblier.
Zevenrnan, m. (in de Rom. gefch.) septemvir.
Zevenmannige planten , vr. meerv. (volgens
Linens) de zevende klasfe der gewasfen ,
met zeven ituifweelftampert.!es of helmittjltjes , heptandrie.
zekere visch , le sept-oeil, fuZevenoog ,
roncle.
Zevenfchap , o. septemvirat, m.
Zeventlapers ,
meerv. les sept dormants,
dormeurs.
Zevental, o. nombre de sept, tn.
Zeventien , telw. dix-sept. — maal; bijw. dixsept fois.
Zeventiende , b. n. dix-septieme. Het — gedeelte , la dix-septiame partie.
naamw., in. en yr. le, la dix . septieme. —,
bijw. Ten —, en dix-septieme lieu.
Zeventienderhande of -lei,
n. de dix-sept
fortes diffirentes.
Zeventig, telw. soixante-dix; septante. Wij
waren met ons —en , nous &ions soixantedix. De — weken van Daniel, (in den bijbel) les septantes setnaines de Daniel. De
— overzetters, die op bevel van Ptolomeils
Philadelphus , koning van Egypte , het Hebreeuwsche , oude testament , in het Grieksch
vertaalden , les septantes.
Zeventigjarig , b. n. qui dare soixante-dix ans.
Len —e , un, tone septuaginaire.
Zeventigfle, b. n. soixante-dixieme. Het is
de — verjaardag van mijnen vader, crest le
soixante-dixierne four do Panniversaire de
mon pare.
Zevenvoetig, b. n. heptamitre.
Zevenvoudlg, b. n. septuple; sept fois autant.
— maken , met zeven vermenigvuldigen ,
septupler. Hij heeft zevenmaal , zooveel,
als hij toen had, it a du bien au septuple de
ce qu il en avait alors.
Zevenwijvige planten , vr. meerv. (bij Linens)
de zevende klasfe der planten, met zeven
flampertjes, hcptagynie,
Zich , wederk. voornaamw. se, soi. — zelf,
zelven , soi-méme , lui mime,
zelve,
Hij leeft
elle-mime, eux-mimes,
ne vit qui pour soi. — in
maxi voor
garde
a
soi.
Hij heeft
acht nemen,prendre
i/ n'a pas de Pargent sur
geen geld bij
soi. Men moet — zelven beminnen , sl faut
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aimer sal-mime. Hij bemint zelven, (in
eenen bepaalden zin ,) it s'aime lui-nzésne.
De deugd is in — zelve beminnenswaardig ,
la vertu est allnable en soi. Dat verflaat —
van zelve , cela s'entend de soi-mime. De
— noemende , gewaande gravin , la soi disante comtesse. Hij fprak van — zelven ,
it parlait de lui-mime.
Zicht , yr. (in Gelderland) fikkel , faucille.
Zieden , b. en o. (ik ziedde , heb en ben
gezoden ,) anders koken , cuire, bouillir.
Het water ziedt, kookt Peau bout. Ziedemi kokend , bouillant , e; bouillonnant,
e. Gezoden, gekookt vleesch, de la viande
bouillie.
Zieder,,
celui qui cult; als zeep—; zie dit
woord.
Ziedharing,
hareng bouilli.
Zieding, yr. koning, opborreling, bouillonnement ,
Ziek, b. n. malade. — worden , Comber malade. Zich — houden , faire le malade; fig.
In het zelfde gasthuis — liggen , avast- le
mime mal.
Ziekbed o. lit de malade,
conchs de
malade , f.
Ziekelijk, Ziekachtig, b. n. maladif , ive,
infirme, valetudinaire, cachectique. Een —
meisie, une idle maladive. Hij is van eenen
—en aard, it est d'une complexion maladive.
—e toefland des ligchaams, bederfder vachten, cachexie, f.
Ziekelijkheid , yr. kwijning, zwakheid, Iangueur, valitudinaire , indisposition, faute
languissante, infirrnite.
Zieken, o. w. (ik ziekte , heb geziekt,) itre
malade.
Ziekenbewaarder,, oppasfer, m. garde malade.
— in kloosters, hospitalen, on_firmier,, tn.,
infirmiere , f.
Ziekenhuis , o. hepital, infirmerie, f.,
hitel-Dieu, no. — voor melaatfehen , maladrerie, f.
Ziekenkamer, yr. appartement,
chambre
pour les malades.
Ziekenfloel, in. fauteuil de malade.
Ziekentroost, in. consolation pour les malades
Ziekentrooster,
consolateur des malades.
Ziekmakend, b. n. ziekte verwekkend, morbifique.
Ziekte, yr. maladie. Eene befmettelijke
une maladie contagieuse. De vallende —,
le mal caduc; le haul mal, Pepslepsie. Vallende — der vogels , (bij de val.veroorzaakt door
keniers,) dpilance.
het eerite zog eener kraamvrouw,, (bij de
waarbij het hoofdgeneesk.)colostration.
haar uitvalt , hoofdzucht , alopecie. Eene
gemaakte
tine maladie feinte.
Ziektekunde yr. pathologie. Befchrijving der
ziekten , nosographie. Verhandeling over de
ziekte , nosologze. Leer over de oorzaak
eener ziekte, (bij de geneesk.) etiologic.
Verhandeling over de oorzaak eener ziekte,
traits etiologique, tn. Verandering, verplaatfing eener ziekte in eene andere,
tapttime , metastase ou tnetaptose, tn.
Ziektekundig , b. n. (bij geneesh.) pathologique..
Ziel, vr. ame. De — is onfterfelijk , fame
est immortelle. De — is uit hem gegaan ,
hij is dood, it est mart. De eerlijkheid is
de — van den koophandel , la bonne foi est
fame du commerce. Er was geene levende
geen mensch in dit huis, it n'y avait
ame qui vivait, ou ame vivante, dans cette
mason. Onze Clad bevat zeventien duizend
zielen , (inwoners ,) notre vine a dix sept
milT t t t4
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mills ames, (habitants.) Mijne — is hedroefd tot den flood toe , (in den bijbel ,)
mon ame est saisie de toutes parts de tristesse. Het gaat mij door mijne —, (het
doer mij Teed in mune —,) cela me perce,
me fend, me serre le coeur; j'en ai fame
extrimement emue. Het fmert mij in mijne
— , j'en Buis vivement, profondement allitge.
De —en der afgeflorvenen , les ames des trepasses. Aller —en dag, (een zeker feest in
de R. K. kerk ,) le jour des trepasses. Eene
, one ame noble. Eene fchoone —,
edele
one belle ame. Eene vrome one ame
de probite. Op, bij mijne — ik heb het
niet gedaan ! sur mon ame ! en conscience !
one
je ne Pai pas fait. Eene valfche
ame double. Hij waakt voor zijne
veille au saint de son ame. Hij was geen
groote geest, maar hij had eene fterke —,
it n'etait point on grand esprit, meal it
avait one ame forte. Er weet geene —
( niemand) van, personne n'en salt rien; fig.
c'est on bon homme ;
Het is een trouwe
one pdte d'hornnse. Een zteltje, (fukkel ,)
pauvre innocent, un benit. Het is een
ligte , looze c'est un libertin; fam. of
fpr. w. Geld is de — van de negotie , Pargent fait tout ; point d'argent, point de
Suisses. —, het voornaamite, wezenlijkfte
van iets, Pesprit, fame. De — eener
pen , le latron d'une plume. De — van het
kanon , fame du canon. — (bij fchoenm.)
in eenen fchoen, (auk Leer, tusfchen de
zolen der fchoenen, om ze regt to maken,
rusfchenfleekfel,) dresse.
Zielangst , m. angoisse, detresse, f, trouble
de fame, tourment d'esprit, m.
Zielbeul, m. celui qui toutmente, remords.
contrainte de l'ame, f.
Zieledwang,
Ztelegift, o. poison pour fame, m.
Zieleheil, o. salut de fame, m.
Zieleleer, Zielkunde, vr. psychologie.
Zielerust, yr. paix ou tranquilizte de fame.
gemoedskalmte, quietude , ataraxie.
Zielefiaap , m. sommeil spirituel ou de fame.
Zielefinart ; zie Zielsverdriet.
Zieleftrijd, m. combat de Paine ou spirituel,
combat inarieur.
Zielevreugd, yr. delices de Pam, f. pl.
Zielevriend, m. ami intime.
Zielkracht, yr. puissance , faculte de fame.
Zielkunde ; zie Zieleleer.
Zielloos, b. n, sans ame, sans vie. —, levenloos , inanime, e.
Zielmis , yr. messe de requiem , tnesse des,
pour les , snorts ou des trepasses,
Zielmisboek, o. waarin de dooden ftaan opgefchreven , registre obituaire, m.
Zielmisgeld, o. offrande , f
Zielroerend , b. n. pathetique, touchant , e,
attendrissant, e. — , bijw. pathetiquement.
Zielrust, yr. gemoedsrust, euthymie.
Ztelsaandoening , yr. ontfteltenis , perturbation.
Zielsgedachte, yr. pensh interieure.
Zielsgenoegen, o. plaisir de fame, m.
Zielskracht, yr. force, faculte de fame.
Zielfmart , yr. fig. tiraillement d'esprit, m.
Zielftreelend, h. n. touchant, e.
Zielsverdriet, o. trouble de fame, en.
Zielsverheffing, yr. zielsvervoering, anagogie.
Z t elsverhuizing, yr. metempsycose, transmigration des ames. Pythagoras heeft de —
beweerd, Pythagore a soutenu Popinion de la
metempsycose. Aanhangers van deze leer,
mitempsycosistes.
,-elsvermagen, o. faculte on puissance de PaZ me, f. , facultds intellectueltes, f. pl.
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Zielsverrukking, y r. zielsvervoering, geestverrukking, extase.
Zielsvertrouwen, o. conflance, f:
Zielsvriend, m. ami intime.
Zielsvriendin, yr. amie intime.
Zielsziekte , yr. maladie mentale.
Zieltje, o. arme bloed, pauvret, benet ,
pauvrette, personne nulls, f.
Zteltogen, o. w. (ik zieltoogde, heb gezieltoogd,) agoniser,, etre aux abois, etre a
Pagonie , a l'extremite.
Zieltogend, b. n. moribond, e, mourant, e.
Zteltogende, m. en y r. moribond, moribonde.
Zteitoging, yr. agonie.
Ztelverkooper, m. racoleur.
ronfelaar,
embaucheur pour la marine.
Zielverpestend, Zielbedervend, b. n. corrompant , e.
Zielzorger, m. Pasteur, pere spirituel.
Zien, b. en o. w. (ik zag, heb en ben gezien,) door middel van het oog gewaar
warden, voir; apercevoir, regarder. Ik
heb uwen broeder dezen morgen gezien,
Pal vu votre ft-be ce matin. Ziehier, ziedaar, voici, 1k zie het met mijne
eigene oogen, je le vois de mes propres yeux.
Ik zie goed in de verte , van verre , maar
niet van nabij je vois Hen de loin, mail
pas de pres. Ik moet door eene bril
me faut voir par des lunettes. Zie voor u,
anders zult gij vallen , regardez devant vous,
autremenr vous tomberez. Hij ziet er bleek
nit, it est Ole. Zuur, finursch kijken,
rechigner. Scheel —, loucher, bigler. Uwe
zuster ziet een weinig • fcheel , votre soeur
louche un peu. Hij ziet daar zoo naauw niet
naar, sl n'y regards pas de si press Zie uic
het venfler, regardez par la fenétre. Eene
zekere rigting hebben, als: Dtt venfler ziet
op den toin, cette fenetre volt ,`donne sur
le fardin. lets door de vingers (ziende
blind zijn ,) conniver; fig. Eene zaak ongemerkt laten voorbijgaan, (oogluikend iets
toelaten,) faire semblant de ne pas voir q.
ch.; former les yeux a q. ch. lemand op de
vingeren
(tijne handelingen naauwkeurig gadeflaan,) regarder q. q. de prês; spier
q. q. Iemand in de kaart (deszelfs geheime zaken opfporen,) decouvrir les tours
de q. q. Ten halve —, entrevoir. Weer
nogmaals
, revoir.
Ziende, tegenw. deelw. voyant.
berer bij
nacht dan bij dag, nyctalope, tn. et f.
Ziener, m. voorzegger, voyant, prop/ale.
Ziening, yr. action de voir, vision, vue.
gezien, fchriftelijke bekrachtiging, getuigenis onder eene akte, visa, m.
Zienlijk, b. n. visible Is uw vader (te
fpreken ?) votre pare est-il visible? zie Zigtbaar.
Zier, y r. ziertje, klein diertje, huidwormpje
tusfchen vel en vleesch, ciron, acare,
fig. beetje, kleinigheid, genoegzaam niets,
kruimeltje, tant soit peu; tres peu; miette.
Zift, yr. zie Zeef.
Ziften, b. w. (ik zifte, heb gezift ,) cribler,
tamiser, sasser; fig. vitten, naauwkeurig
onderzoeken, uitpluizen, critiqtier, pointiller, epiloguer, discuter chicaner, eplucher, etc.
Zifter, m. cribleur; (in eene glasblazerij,)
tamiseur; fig, bediller, epilogueur , hypocrite. Taal—, purists,
Zifterij, vr. fig. muggenzifterij , bedilling,
critique, chicane,
Zifting , yr. action de sasser.
naauwkeurig
oncierzoek, discussion.
Zift-
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Ziftfel, o. uitaiftfel, criblure , f., criblewent, m.
Een wisfelZigt, o. (in den kooph.) vue,
brief, betaalbaar na veertien dagen tine
lettre de change, payable a quinze fours
de vue.
Zigtbaar, h. n. zienlijk, visible , perceptible;
fig. evident, e, manzferte. De zigtbare gezigteinder, l'horizon visible ou visuel. Niets
is — clan door het , rien n'est visible
que par la lumiere. Da is voor de oogen
cela Wes; pas perceptible aux yeux;
niet
bijw. vizie verder Blijkbaar, Klaar.
siblement ; fig. evidemment.
evidence.
Zigtbaarheid, yr. visibilite ;
Zigteinder ; zie Gezigteinder, Gezigckunde, enz.
Zigtmaarkruid, o. alcee,
Ztj, perf. voornaamw. yr. elle; meerv. elles ;
mann. ils.
Zijafdak, o. in eene fcheepstimmerwerf, tot
berging van hout, loods, hangar, m.
Zijbaik, m. poutre de ate, f.; (fcheepsw.)
lang fink hout, waarin de katfporen zijn
vastgenageld, tapiere, f.
Zijbeenen of beenderen , o. meerv. beenen , die
het boventle en zijgedeelte van de herfenpan, van het bekkeneel, uitmaken, parsetaux , m. pl.
Zijd, bijw. (enkel in wijd en —,) overal,
partout, de tons this, de toutes parts.
Zijde, y r. het gewrocht, fpinfel van de zijwormen, soie. Zoo als zij van de tonnetjes
komt, soie de grege. Tweemaal getwtjnde
soie crue, ma, otgansin, m. Ruwe
biasse. Half
tasse. Ruwe, Levantfche
—n flof, papelisse. Gefchilderde —n ftof,
De
—
op
den
zijdemolen
beoulard,
ns.
freiden, mouliner. De bereiding zelve daarvan , moulinage, m. Spr. w. Hij fpint er
geene — van, (wint er niets bij ,) sl n'y
gagne pas.
Zijde orZij , yr. vlakke kant van eenig ding,
enz., cite, m. Bekijk het van alle —n,
regardez-le de tons cites. De regter — van
dit pales is fchoon, le cite droit de ce pawoont aan gene — der
lais est beau.'
kerk, it demeure de Pautre cite de Peglise.
inzonderheid van het menfchelijke ligchaant ate flanc, m. Hij heeft pijn in
de —, it a mal au cite. Aan iemands
gaan, Tangs gaan, cetoyer. Uw broeder zit
aan zijne regter votre flue est assis
sa main (droite)., Den vijand van ter —
aanvallen , attaquer l'ennemi en flanc. De
weeke — van den onderbuik, le flanc. Hij
nam hem ter —, en zeide tegen hem , it le
prit a part, en particulier,et lui dit. Een fchip
op — halen , (fcheepsw.) mettre un vaisseau
en caresne. Op — flaan, omflaan, chavirer.
Blad— van een boek, page. Regte, eerie
— van eon boek, wanneer men het open
flaat, recto, en de andere of keer—, verso, m. De verkeerde of averegtfche — van
eene ftoffe, envers, m. Stoffe, van beide
—n even fraai, itoffe de deux envers. De
regte — van eene noire, endroit, m. Lone
fpek, une fleche de lard. Spr. w. Iemand
aan zijne zwakke vatten, (zoo fpreken
als een ander gaarne hoort,) gratter q. q.
eb lui demange. De handen in de — zetten , faire le pot a deux anses. partij,
para. Iemands — kiezen, prendre le parti
de q. q. Hij is op de — van uwen broeder,
ii est du parti de votre fi ere. Men moet
de zaak van de eene en andere — ( van beide
kanten) onderzoeken,) it fact examiner Pap
faire de part et d'austre. Dat is zijnezwak-
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ke (daar is hij het zwakfte ,) c'est son
fable • fig. Scherts ter —, badiner a part;
Iemand van ter — aanzien,
'
sans badinage.
regarder q. q. de travers ou par dessus
pante. Ter —, (op het tooneel) 4 part.
Hetgeen dat ter— gefproken wordt, vooral
op het tooneel, apatte. — van eene bedflede , pan , m. bij bloedverwantfchap. Het is mijn oom van vaders,— , kant,
c'est mon oracle (du cite) paternel. Zuster
(dui halve zuster,) soeur
van moeders
uterine. Zijn broeder is mijn corn van moekant, son frereest mon oracle uterin.
ders
Zijde van een bock, vr. bladzijde , page.
Zijdeachtig , b. n. soyeux, se. Wol, zoo fijn
als —, de la lame soyeuse.
Zijdefabrijk , vr. soierie, manufacture on fabrique d'etoffes de sole.
Zijdefabrtjkant, m. fabricant d'itoffes de soie.
Zlidehandel, m. traffic on commerce de soie, de
soieries.
Zijdehandelaar, m. marchand de sole, de soieries.
Zijdehaspel, m. aspe, ou asple.
Zijdehaspelaartter, yr. fpoelfler, filatrice.
Zijdekaart, yr. casdasse.
Itjdeklos, m. voor het boorden der hoeden,
brodozr.
Zijdelings , bijw. de cite, de travers, de biais;
zndirectement ; lateralement.
Zijdelingsch , b. n. indirect, e, lateral, e.
De —e deelen van een gebouw, les parties
laterales d'un battment. —e bladeren, (in
de kruidk.) feuilles laterales. —, (in de
praktijk,) in vermaagdfchap. De —e
linie, la ligne eollaterale. De —e bloodverwanten, les collateraux. Zij zijn —e erfgenamen, (indien iemand, zonder kinderen,
komt to flerven , wanneer dan het collateraal
aan het land moet worden betaald ,) ids sont
heritiers en ligne collaterale.
Zijdemolen, m. moulin a soie.
Zijden , b. n. de soie. — koufen, des bas
de soie.
Zijdeopeningen, yr. meerv. zijgaten in eene
glasblazersoven , ouvt eaux, pl.
Zijdepijn, yr. zijdewee, pleuresie. Valfche
, pleurodynie. Met — gekweld, pleure
tique.
Zijdeplant, yr. soyeuse.
Zijdefpinner, m. moulineur, tnoulinier; zie
Twijnder.
Zijdefpinnerij, vr, filature de soie.
Zijdefpoel, vr. canette.
Zijdetteek, m. point dans le cite; (bij naai
filers,) couture de biais, f
Zijdeteett, vr. soils qu'on a des vets soie,m.
Zijdetwijncler of bereider,m. moulinier,, fileur
de sole , retordeur de soie.
Zijdeur, yr. porte de cote, potte latirale.
Zijdeverwer,
teinturier en soie.
Ziideverwerij, yr. teinture en soie.
Zijdewatten, yr. meerv. ouates de soie.
Zijdewee ; zie Zijdepijn.
Zijdewerk, o. soirie, f.
Zijdewerker, m. ouvtter en sole.
Zijdewever, m. tisserand en sole.
Zijdeweverij , yr. ouvrage en soie, m.
Zijdewinden, m. meerv. vents lateraux.
Zijdewinkel, m. boutique ou magasin de soieries.
Zijdeworm, en. ver a sole.
Zijdewormenkweekerij , yr. coconiêrc.
Zijdgeweer, o. epee, f., sabre, m.
Zijgang, m. allie a cote, f. —en, verkeerde,
looze gangen, detours, ecarts, m. pl., monies sourdes, f..pl.; fig. vole tndirecte.
Zijgbak, m. coulo:re, f.
Ttt t5
Zijg.

ZIL
ZIJ
1474
daan en ribbeftuk van eenen os , flanchet,
filtreerdoek , chausse, f., filtre.
Zijgdoek,
(bij fchoenm.) van binnen van een' fchoen,
Zijgen , b. w. (ik zeeg , heb gezegen ,) eene
ailette,f. Zijflukken eener pers, jumelles
vloeiftof door een ander,, (loch ondigt ligpl. — van een rolpaard, ( bij de art.) fluschaam laten loopen , opdat de dikke flof
ques d'un affilt , f. pl.
daarin overblijve, doorzijgen , filtreren, filo. w. (met zij n) nederzijgen , I Zijtouw, o. (fcheepsw.) bowline,
:ref.
nederzinken , in onmagt gerakeu, tomber ZUvenfter, o. fenêtre qui est de ate d'un bd.
timent, f.
en defaillance, en pamoison. Hij zeeg neder
in mijne armen , it tomba en paimoison entre Zijwang ; zie Zijiluk.
chemin ecarte. ZUwegen, naburige
Zuweg ,
es bras.
rates.
wegen, chemins vicinaux.
Zijging , yr. doorzijging, action de filtrer,
Zdwerk , o. zie Zudewerk.
filtration.
Zdwind , m, vent large ou de :ravers; vent de
Zijgpapier, o. filtreerpapier,, filtre , m.
bouline.
Ziikamer, yr. antichambre, chambre laterale.
Zijkooper, m. marchand de soie ou de soieries. Zijworm , m. zie Zijdeworm.
o. (fcheepsw.) voile de bouline,
Zij l, yr. waterloozing, ecoulement d'eau,
. Eau qui coute derriere les maisons. Zat , Ziltig, b. n. saum'atre, salin, e, sale ,e.„
egot
i , tn
Een
—e
fmaak , ziltigheid, en gout sauyr.
Zijleuning ,
van een rdtuig , accotoir,, m.
maltre, salin. — water , eau sautnatre.
Zijlijn, vr. rameau d'une mine, in.
Zilver,, o. argent, m. pleet —, argent plaZij lok , yr. boucle des cheveux. Valfche
lokken , tn. meerv. coins, m. pl.
qua. — in Haven, argent en barrel, en lin, argent de coupelle. GeZijmuur, m. mur lateral. — van eenen fchoorgots. Funfte
munt —, argent monnoyd. Gefmolten —,
ileen, fambage de cheminee. — van eene
argent en &stn. —, (bij dichters) lune, f.
waterkom , douve, f. (d'un bassin), De zijKunst om — te maken , argyrogonie. — of
muren van eene finis, les jouieres , ailes
goudlaken , (voorheen) brocart, m.
d'une ecluse, f.
Zijn , m. en o. nez. voornaamw. son ; yr- zijne , Zilverachrig, b. n. zilveren , (van kleur en
geluid)
argentin, e, argente, e. Eene —e
sa; meerv, ses.
broeder en —e zuster
item, une voix argentine.
waren gisteren hier , son frére et sa soeur
maar mijn Zilverader, yr. veine d'argent.
furent bier ici. Ilc zoek niet
geluk , je ne cherche pas son bonheur mais le Zilverarbeid, ouvrage en argent.
mien. Het —e , le, la sienne. Het zijn ZIlverberg of mijnflof, o. arande, f.
niet onze , maar —e zaken, ce ne sont pas Zilverbergwerk , o. mine d'argent ,,f.
nos affaires, mats les siennes. Het —, we- Zilverbewaarder, m. argentier. — en bewaard.
iler,, yr. van eenen vorst , garde de Pargenzen van jets in de bovennatuurkunde , entite,f.
terse, m. et f.
Zijn , onregelm. o. en
(ik was,
ben geweest ,) 'etre.
beflaan , exister, Zilverduiker, m. vogel met zilverachtige yederen , glebe.
subcister. Hu is het, die het gezegd heeft ,
c'est lui qui l'a dit. 1k ben het, die u ge- Zilverblad, o.' feuille d'argent, f.
zien heb , c'est moi qui vous ai vu. Gij zijt Zilverblank , b. n. blanc d'argent ou argentin,.
couleur d'argent.
het, die het gec!aan hebt, c'est vous qui
l'avez fait; zie Etre in het Franfche deel. Ztiverblendg, yr. galena argentine ou d'argent.
Zijnent , (tot) bijw. te huis, chez lui, dans Zilverblik, o. argent en lames , m.
Zilverboom, m. in Afrika, protee, argentee,f.
sa maison.
(bij de fcheik.) zilver, vereeuigd met kwikZijnenthalve, bijw, uit liefde voor hem pour
zilver, arbre philosophique.
wat hem aangaar, bel'amour de lui.
Zilverdraad, m. d'argent, argent trait. Gond,trefr,
Pegard de lui.
of zilverdraad trekken, arguer.
Zijnentwege , bijw. de sa part, pour lui, en
Zilverdraadtrekker, m. tireur d'argent.
son nom.
Zijpaard, o. postiljonspaard, naast het paard Zilverdraadtrekkerij, vr. argue.
Zilverdeeg, o. argent en pate,
in den boom , bricolier, m
Zijpad 0. sentier de cote, de traverse; sentier Zilveren , onverb. b. n. qui est d'argent. —
vorken , des fourchettes d'argent. Een — ho.
e cart'e,
rologie, one tnontre d'argent. — bruiloft
Zupelen Zdpen , Zijperen, o. w. (ik zijpelseconde noce apses 25 ans de manage ; zie
de, heb gezijpeld ,) langzaam afdruipen „
Bruiloft.
lekken , cooler gouttegoutte suinter. Het
water zijpelt, druipt tusfchende
' fleenen van Zilveren , b. w. (ik zilverde heb gezilverd ,)
met zilver o yerdekken; zie Verzilveren.
het verwulf, Peau suinte entre les pierres ,
4 :ravers les pierres de la voiste. Zijpende , Zilvererts, m. mine d'argent, f. argent de
mine, tn.
leepeude oogen het:then, avow des yeux casZilvergeld , o. argent blanc, tn. monnaie d'arsieux.
gent,
Zijpeling, yr. het lekken , le suintement.
Zupgat , o. (bij wondh.) fontanel , fonticule, Ziiverglans , m. brillant éclat de Pargent.
Zilverglit of fchuim, o. litharge d'argent
fontanelle, f
glette ,
Zijplank, vr. aan eene beditede, enz. , pan du
hots de lit, m. — aan den voor- en achter. Zilvergoed , o. zie Zilverwerk.
Zilvergraauw,, b. n. witachtig, incane, blanEleven van een fchip , radier,, tn.
chatre.
Zipap , m. (bij hoedenm.) feutriére,
Zilvergroeve, yr. zie Zilyermijn.
Zijraam, o. zie Zijyenfter.
Zilvergros 5 m. (in Pruisfen 5 ) gros d'argent, m.
Zureeden; zie Twunen.
Zijkreenei.
ds er ; zie Twijnder in de laatfle betee- Zilverkamer, yr. waar het zilver bewaard wordt,
chambre ois Pon serre , garde, Patgenterie ,
chambre a l'argenterie.
doen, faire
Zijfprong, m. &art. Eenen
Zilverkas, yr, buffet, tn.
un &art.
Zijfloot , m. (in de fchermk.) sleek in de zijde , Ztiverklank , m. son argentin.
Zilverkleur, yr. couleur d'argent, f. blanc
flanconade f
d'argent, m.
Zijauk, o. piece de ate f —van eenen labbeik
Zil-
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Zilverkleurig, b. n. argentine, couleur d'argent. —e Been; argyrolithe, m. —e ttaartiter, at gyrocome, f: —e kalkfleen, argyrodamas , m.
Zilverklomp of koek, m. masse d'argent , f:
pigne, in.
Zaverkorrel, yr. paillette d'argent.
Zaveritruid , o. argentine; potentille , f.'
Zilverling, m. fikkel, (Joodfche munt,) sicle.
Zavermakend, b. n. atgentifique.
Zilvermakerij, yr. argyropee. Filofofifche Been,
atgyrogonie.
Zilvermeid, yr. servante qui soigne Pargenterie, qui est chargee de !'argenterie.
Ztivermlin , yr. zilvergroeve, miniere, mine
d'argent.
Zilvermunt , yr. monnaie d'argent.
Ztiverplaat , vr. plaque d'ai gent.
Zilverproef, vr. essat de Pargent, m.
Zilverrijk , b. n. riche d'argent.
Ztivet fchoon , b, n. qui a Peclat ou le brillant
de Pargent.
Zilverfchunn , o. argent battu en feuilles , tn.
chiasse d'argent , f.; zie Zilverglit.
Zilverfervies, o. service en argent, in.
Ztiverfmid, m. orfevre.
Zilverftninsknecht, tn. garcon orfevre.
Zilverfmidskolen, yr. meerv. charbons de bois,
m. pl.
Zilverfpinner, in. fileur d'argent.
Zilverflaaf, m. bane, f., lingot d'ai gent.
Zilverfteen, m. argirite, f.
Zilverflof of ftoffe , yr. poussiére d'argent. —
laken , drap d'argent, tn.
Zilververguld , o. verguld zilver,, argent dor i ,
de vermeil, m.
Zilververwig, b. n. zie Zilverkleurig.
Zilvervisch, m. poisson de couleur d'argent ,m. ,
argentine , (in Toskane) hautin.
Zilvervloot, yr. flotte d'argent, flotille d'argent.
.
Zilverwerk, o. argenterie , vaisselle d'argent, f.
Zilverwerker, m. ouvrier en argenterie.
Zilverwit, b. n. blanc argentin; zie Zilverblank.
Zim , o, respect, tn. crainte, f Enkel gebruikelijk : lemand onder het — houden, tenir
q. q. dans le respect ou dans la crainte.
Zin, m. zintuig, gewaarwordingsvermogen ,
sens. De vijf zinnen van den mensch , les cinq
sens de Phomme. —, gedachte, esprit , in.
pensie, f: Er fchiet mkj iets in den —, it
me vient q. ch. dans Pesprit, dans lapensee.
—, trek, fmaak , begeerte, wil, desir, m.
inclination , envie , f. godt , gre. Ik heb daar
geenen — toe, le ne m'y sens aucune envie,
inclination. Hij heeft er geenen— toe, cela
n'est pas a son gout, ne lui plait pas; cela n'est
pas a son gre. Men kan het ieder niet naar
zinnen — doen, on ne petit pas titre au gre
tie tout le monde. Dat is niet naar mijnen —
uitgevallen, cela n'est pas reussi 4 mon gre.
Pat gaat naar mijnen — , behaagt mij , cela
me plait. —, meening, beteekenis, sens,
tn. signification, f. Dat is de letterlijke — van
dezen volzin, voila le sens litteral de cette
phrase. In welken — men het ook neme,
en quelque sens' qu'on le prenne. Dat zijn
dubbelzinnige woorden, ce sent des paroles
el doubles sens. —, genegenheid in iemand
hebben. Hij heeft — in zijne zuster, it a
de !'inclination pour sa soeur ; it devient amoureux de sa soeur. Hij is van —s te trouwen ,
it a dessein, en tete , Penvie, etc., de se
warier. lemands — doen, toeftemmen wat
hij verlangt, begeert , faire ce qu'il desire,
etc. Hij heeft — om naar Duitschland te
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vertrekken, it desire de partir pour l'illlemagne. Van zijne zinnen beroofd, butten
zijne zinnen zip, (gek zijn) titre hors de
son bon seas; avow, perdu le sens ; avoir le
sens trouble, egate on aliene. lets uit zijne
zinnen zetten, se defaiie d'une pensee; fpr.
w. Zoo veel hoofden , zoo veel zinnen , autant de tetes, autant d'op:nions.
Zindelijk , b. n. net , zuiver, propre, net , te.
Dat kind is met —, cet enfant n'est pas
propre, net.— , bijw. nettement, proprement.
Men moet zich deeds — houden, it faut se
tenir toujours nettement, proprement. Dat is
—, net gewerkt, men vindt er geene vlek
op, cela est travaille proprement, on n'y
tt Dove point de tache.
Z , ndelijkheid, yr. proprete, nettetd.
Zingen., b. en o. w. ( ik zong , heb gezongen,)
chanter. Hij leert — , it apprend a chanter.
Men heeft reeds gedaan met —, de kerk
gaat nit , on a dejti fini de chanter, on sort
de Peglise. Valsch —, de'tonner. Hij is geen
meester van zijne flem , hij zingt deeds valsch,
it n'est pas maitre de sa voix, it detonne a
tout moment. Naar noten —, chanter meth°.
diquement, suivre les notes. — met het noemen der noten , solfier; fig. Slecht —, croasser. — als tie vogels , chanter , ramager.
—, kwinkeleren , fjapen piepen , Haan, enz.
Zie doze woorden. — 'als een' krekel, cigaler. — als een leeuwrik, grisoller,, tireliter. Ook zegt men: Het water begint te
—, (wanneer het in eenen ketel boven het
vuur hangt , heet wordt , en haast zal koken,)
!'eau commence ti bouillonner. Zingende muzijk , musique chantante. Zingende mis, messe
chantante. Zingende danfer, (bij de ouden)
sicinniste.
Zingbaar, b. n. dat gezonken kan worden,
zingende , chantant, e.
Zinger, m. zie Zanger.
Zinggezelfchap , o. societe de chanteurs oft de
chanteuses.
Zingglas , o. ook kwint, vioolfnaar,, chanterelle , f:
Zingkoor, o. koor in eene kerk voor de zangers , jube , tn. Afgefloten — in een klooster, turbine , f.
Zingorgeltje , o. orgeltje om vogels te leeren
zingen, serinette, f. Eenen vogel op het —
leeren zingen, fluiten, set iner.
Zink, yr. Eene bekende miinitof, zinc, tn.
Zinkbloem, vr. (bij de fcheik.) pompholix , tn.
Zinkboor, yr. fpitsboor,, ronde y ip , (bij flo•
ten- en horol.-makers)frase, fraise.
Zinken , o. w. (ik zonk , ben gezonken ,) van
langzamerhand naar de diepte dalen , cooler
bas, cooler it fond ; zie ook Bezinken. Het
fchip is gezonken , le vaisseau a could t} fond;
(fcheepsw.) sancir. Het fchip is voor anker
gezonken , le vaisseau a sanci sur ses amarres. Door eenen rukwind omgeflagen worden en —, sembrer les voiles ; fig. In eenen
diepen flaap gezonken zijn, etre accable d'un
profond sommeil. Gij moet het hoofd niet
laten —, zakken, ne fact pas baisser la
tête. Den moed aten —, perdre courage,
se dicourager.
Zinkgat, o. loosgat op fchepen voor het wail
water , ossec, m.
Zinking, yr. eene bekende kwaal , fluxion , f.
catarrhe, tn. Deze kiespijn is fiechts eene
—, ce vial de dents n'est qu'une fluxion.
Er is hem eene — op de borst gevallen,
it lui est tombe un catarrhe sur la poitrine.
Zinkingachtig , b. n. catarrheux ,se,catarrhale.
Znakingkoorts , yr. fihre catarrhale.
Zin-
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Zinkingpijn , vr. douleur catarrhale.
Zinkingfituif, yr. tabac en poudre centre la
fluxion.
Z:nkinglood, o. dieplood, sonde, f.
Zinknoot, yr eene Hoot the goed en vol is,
noisette pleine.
Zinkput, yr. puisard, cloaque, m. souille, f.
Zinkroer , yr. escopette.
Zinkfel, o. uitgebrand vet , kanen der kaarfenmakers , boulee, f.; zie Bezinkfel.
Zinkfteen, m. aan een net, aan eene lijn, ca•
bliet e , f.
Zinnebeeld, o. embléme , symbole, type, m.
Het anker is bet — der hoop, l'ancre est
Pemblime de Pesperance. De leeuw is het
— der dapperheid, le lion est le symbole de
la valeur. De weerhaan is bet — der onbeflendigheid, la girouette est le symbole de
Pinconstance. Het paaschlam is bet —, afbeeldfel , de zinnebeeldige figuur van Jezus
Christus, l'agneau pascal est le type de Jesus Christ.
Zinnebeeldig, b. n. emblernatique, symbelique.
—, btjw. emblematiquement; fig. figuratif ,
ive , typique, graphique. Eene —e belchrijving
eener maansverduistering , une description
graphique d'une eclipse de lune. Eene --e,
verbloemde verklaring , une interpretation
anagogique.
Zinnelijk, b. n. wulpsch 9 sensuel, le. Een —
mensch, an homme sensuel. —, dat in de
zinnen valt , sensitif, ive. Het —e leven,
la vie sensitive.
Zinnelijkheid, y r. sensualite. —, neiging, inclination, fantaisie, f. penchant , gosh, m.
Zinneloos, b n. onzinnig, dwaas, insense, e.
Dat is eene zinnelooze daad, c'est une action insensee. —, raaskallend, delirant, e.
Zinneloosheid, yr. demence, folie, alienation
d'esprit, f: delire, egatement , M. -, krankzinmgheid, fi ends i e.
Zinnen , o. w. (ik zon , heb gezonnen ,) peinzen , penser, mediter.
Zinrijk , 1). n. fnedig , vernuftig , geestig , krachtig 9 ingenieux , se, spirituel, le, sense, e,
inergique, sentencieux , se. Een —, fnedig
antwoord , une reponse spirituelle. Een —
gefprek , tin discours sentencieux. —, bijw.
ingenieusement, spirituellement , elle, giguenient.
Zinrijkheid, yr. nadruk , kracht, inergie.
Zinflot, o. eeuer periode, fin d'une pet iode ou
phrase , f.
Zinfnijding , y r. zinteeken , in het fchrijven ,
. plaatfing der fcheidteekens , marque du repos, ponctuation, virgule, point, etc.
Zinfpel, o. verbloemd —, piece allegorique,
anagogique.
Zinfpelen , O. W. (ik zinfpeelde, heb gezinfpeeld.) In het fpreken of fchrtjven op iets
doelen , bet bedekteluk aanduiden , te kennen
geven, faire allusion a q. ch.
Zinfpeling, y r. (in de redeneerk.) figure de
rhetorique, allusion.
Zinfpreuk , y r. fpreuk die eenen nadrukkelijken
zin heeft, sentence, devise. Korte —, zetregel , aphorisme.
Zinfpreukig , b. n. sentencieux, se „aphoristique,
( in de leerk.) gnomique. —, op eene —e
wijze , sentencieusement.
Zinteeken; zie Zinfnijding,
Zintuig, o. zinwerktuig. Het oog is het —
van bet gezigt, l'oeil est l'organe de la vue, ni.
Zintwisten , o. w. (ik zintwistte, heb gezintwist ,) twisten over den zin eons woords,
of eener uitdrukking, disputer sur le sons de
guelque mot, etc., pointiller.
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Zintwisting , y r. dispute, contestation stir le
rens de.
Zinuiting, yr. om de gedachten uit te drukken,
expression.
Zinverzetting, yr. (jeene figuur) hypallage , tn.
Zitbank, m. banc pour s'asseoir. Eertijds voor
misdadigers, sellette , f. —, rondom of in
eene fcbuit, levee, f: Kerkmeesters, kerkvoogden —, oeuvre , f. un banc d'oeuvre ,m.
Zitbank, o. in fommige rijtuigen, strapontin , tn.
Zitbeen , o. zie Heupbeen.
Zitdag , m. regtsdag, jour de seance, d'audience, on de plaide. Regterlijke zitdagen van het
hof, assises , f. pl.
Zitkusfeu ; z,e Kusfen.
Zttplaats, yr. zitflede, place oa Pon s'assied,
f., siege, on. — der ziel, sensorium, m.
Zither, yr. cells qui est assist ; femme sederstait e.
Zitten, o. w. (ik zat, heb en ben gezeten ,)
etre assis , e, seoir. Wtj — reeds bier ,
nous sommts déjà assis ici. Mkjne zuster
zit op eenen hoogen ftoel, ma soeur est
assist sur une chaise haute. De prefident
zit boven aan de tafel, le president est assis
au haut bout de la table; il a la premiere
place. Ik zit bier niet goed, het togt daar,
ie ne suis pas bien assis ici , il y a lei un
vent coulis. Men heeft hem aan tafel laten
—, on l'a fait seoir ti table. Ilw broeder
zit goed te paard, votre fri. re est bien a
cheval. Mun noon zit in den raad, mon
fils a séance au conseil. Hij zit aan het roer
der regering, is lid der regering, il est a
la tete du gouvernement. Wij hebben lang
aan tafel gezeten, nous avons fait une longue séance 4 table. — wordt ook wel met
andere woorden in het Fransch gebruikt,
a-is : Deze hen zit op dertien etjeren , cette
poule couve treize oeufs. De hoenders —
reeds in het hoenderhok, les poules juchent
déjà dans le poulailler. Mijn neef zit altijd
te huts, hid gaat zelden nit, mon cousin se
tient toujours a la maison, il sort rarement.
llij heeft een ambt, waarbij men veel moot
—, il a en emploi sedentaire. Zinn grootvader zit wegens fchulden in de gevangenis ,
son grand-pore est en prison a cause des dettes. Deze rok zit u goed, cet habit vous
sied, vous va bien. Die fpijker zit niet
vast, ce clou est detache. Veel vogels —
op dezen tak , bien des oiseaux perchent sur
cette branche. Er zit mti veel flijm op de
burst , ma poitrine est remplie, embarrassee
de pituite. Daar zit niet veel op , (daar is
niet veel van te halen , niet veel mede te
winnen,) il n'y a pas beaucoup a gagner a
cela. Hij zit er warmtjes in , (hid is zeer
gegoed,) il a de quoi vivre; il est a son
aise; il est riche, en bon etat. Hij is henen
gegaan, en heeft zijne vrouw en zes kinderen laten —, il est s'en alle , et a abandonne sa femme et ses six enfants. Zijne zuster zal wel bluven —, (niet trouwen,) sa
soeur restera bien fille.
Zatend, b. n. seant , e, sedentaire. De kofling op zijnen regterfloel —, le roi seairt
en son lit de justice, sur son tribunal. Het
— leven der geleerden, la vie sedentaire
des gent de lettres. Hij leidt een — leven,
(gnat niet veel uit ,) il mene nue vie sedentaire. Hij fprak hem — aan, il lui parfait,
etant assis.
Zitter, m. homme, qui est assis; fig. Man die
altijd vliitig zit to werken, cul de plomb.
Zitters , m. meerv. (fcheepsw.) knien, krom,
holt.
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houten , genoux , court-bdtons on courbdtons. —, in het ruun , genoux tie fond.
Zitting, vr. vergadering, seance , session. Stem
en — in den flaatsraad hebben , avoir voix
et seance dans le conseil d'etat. houden ,
tenir seance, s'assembler. De — werd den
anderen dig voortgezet, la séance fut continuee le lendemain. De — of fesfie van het
wetgevend ligchaam , la session du corps legislatif. —houding gedurende de kerkvergadering, session, durant la tenue du concile. ttid., die tot iets words befleed ,
tijdsbefteding , vacation. —, bril op een
heimelijk gemak (huisje ,) lunette.
Zituur,, o. heave le la séance, f.
verl. tijd van Zoeken.
Zoeht ;
Zode , yr. zood , zoo. Gras—. Een met eene
fpade afgefloken fink grasland , gazon, m.
—n fleken , lever des gazons. De rand van
een bloemperk met —n beleggen, gazonner
le bord d'un parterre.' —n bank , siege de gazons ,m. Groene —n voortbrengende plant,
On de kruldk.) plante gazonneuse. Spr. w.
Dat brengt geene —n aan den dijk , (dat
geefc niet veel voordeel ,) cela ne donne pas
bien du profit. —n, koking , van ileden ,
zood, gezoden , als Het water is aan de
zoo, ''eau bout. Zoo veel als men in eens
kookt , of als kefchikt is , om gekookt te
worden, als Eene visch, une certaine
quantite de poissen. Het onaangename gevoel van hitte en fcherpheid omtrent de kolk
der maag, zuur in de maag, aigreurs, f. pl.
Zodiak , m. dierennem, zonneweg , zodiaque.
chercher. Hij is te —,
Zoek, bijw. te
it est egare ; on ne le trouve nulle part;
maken, se cacher,,
it s'est cache. Zich te
s'eloigner, s'absenter.
Zoeken, b. en o. w. (ik.zocht, heb en ben
gezocht ,) chercher. Zijne zuster zoekt hares
broeder, sa soeur cherche son fi ire. Zij zocht
flechts een voorwendfel, om vrij te zijn,
elle ne cherchait qu'un pretexte d'être libre.,
Zij hebben eene gelegenheid gezocht hem
in ongenade te doen vervallen , ils ont cherche une occasion de le faire Comber en disgrace. Kruiden herboriser. Hij zoekt
kruiden in de weiden , id herborise dans les
pres , prairies. Gezocht, gewild, recherche, e, cburu, e. Die koopwaar worth zeer
gezocht , cette marchandise est fort recherchee , courue. Dat zijn al te vergezochte gedachten , ce sone des pensies trop recherchees.
trachtqn , pogen, chercher, tdcher, faire
ses efforts. Hij zoekt u te bedriegen , it tdche
de vous tromper.
Zoeker, m. chercheur. Kruiden —, herborisour.
onderZoeking , yr. action de chercher.
zoek , recherche.
Zoel , b. n. benaauwd , afmattend , loom , warm,
mou, mope, chatid, e,/ache. Het is —,
loom_weer,, le temps est 'ache.
Zoelheid , yr. chaleur dtouffante, temperature
chaude.
verzoening, expiation,
Zoen , m. bailer.
; zie dit woord.
Zoenen , b. w. (ik zoende , heb gezoend , ) baiser ; zie Kusfen. Dikwijls —, baisetter. —,
verzoenen , reconcilier.
Zoener,, m. baiseur.
Zoenfler,, yr. baiseuse.
Zoengeld., o. argent page pour expier en crime, etc., m.
Zoenoffer,, o. sacrifice expiatoire , piaculaire
oil de propitiation, m.
Zoenofferande, yr. offrande propitiatoire.
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van eenen flier , (ter eere van Cybele, in
de oudh.) taurobole, ns.
Zoenofferen, o. w. (faire des sacrifices expiatoires.
Zoet , b. n. doux , donee. — water , eau douce.
— brood , du pain sans ilevaln , pain az)^.
me. —e melk, lait doux. —e koek , du pain
d'epices. Zoo — als honig , aussi doux que
mzel. Een —e flaap, un doux sommell. —,
van kmderen gefproken , sage , doux , douce; fig. — en zuur ondersanden, eprouver
des agrements et des amertumes. Zoeter maken , adoucir , (in de fcheik.) dulcifier ; edulcorer ; zie Verzoeten.
Zoetachtig , b. n. laf zoet, doucereux se, doncedtre , liquoreux , se. —e wijn , cluvin doucereux , liquoreux. Deze drank is te —, cette
boisson est crop liquoreuse. Hij zeide hem
—e woorden , it lui dzt des paroles doucereuses.
Zoetboorfchaaf, vr. guillaume a recaler.
Zoetekers, yr. bonte , fpaanfche kers, guigne.
Zoeteklaver, yr. hedysarum, m.
Zoetelaar , m. marketenter,, vivandier.
Zoetelaarfter, vr. marketentfter,, vivandiere.
De —s volgen fleeds het leger, les vivandiet-es sont toujours a la suite de l'armee.
Zoetelen , o. w. fpijs en drank in een leger
verkoopen , vendre des vivres dans en camp,
dans une armee.
Zoetelijk , bijw. doucement, el'une maniete
douce.
Zoetemelksch, b. n. qui est fait de lait doux.
—e kaas, du fromage gras.
Zoeten , o. w. (ik zoette , heb gezoet ,) zijne
zoetigheid aan iets mededeelen , dulcifter,,
adoucir; zie Verzoeten. —, zoet maken , eene
artfenij, rendre douce une medecine.
Zoetheid, y r. douceur; zie Zoetigheid.
Zoethout, o. reglisse , f. Drop , jus de reglisse m.
Zoetjes , bijw. zachtjes, doucement. Klop —
aan de deur,, hesirtez doucement a la porte.
Spreek
parlez doucement , tout bas.
Zoetigheid , Zoetheid, yr. douceur. De van
de fuiker, la douceur du sucre ; fig. aan n.enaamheid, liefelijkheid, be valligheid,
ceur, charme, f. agtement , m.
winst,
profit; gain, m.
Zoetiuidend , b. n. melodieux , se, harmonieux,
se. —, bijw. nielodieusement , harmonieusemeat ; zie Welluidend.
Zoetluidendheid, vr. zie Welluidendheid.
Zoetmakend, b. n. verzoetend, dulcificatif,
eve.
Zoetrnaking, yr. (in de fcheik.) dukification.
Zoetfappig , b. n. laf, zoet, doucereux, se,
dont le jus est doux; fig. fade ,
Zoetfprakig, Zoetfprekend, b. n. qua parle
avec douceur, etc.
Zoetvijl , yr. lime douce.
Zoetvloeijend , b. n. aangeuaam , welfprekend
welluidend, coulant, e, harmonieux, se.
Zoetvloeijendheid , yr. liefeltjkheid , enz.,
douceur, harmonic.
Zog, yr. truie; zie Zeug.
Zog, o. moedermelk , lait de femme ,m. van
dieren , lait de femelle. Eerite melk eener
kraamvrouw na de bevalling, colostre, m.
Ophouding van het — eener min, aglactation, f. —, het (poor dat een fchip in het varen of zeilen achterlaat , houache oithouage,
sillage , m. — , doodwater, kielwater ,
(fcheepsw.) remous, m. pl.; fig. In iemands
zog varen, suivre q. q.
Zogen , b. w. (ik zoogde, heb gezoogd ,) te
zuigen ge y en, laten zuigen, allaiter. Het
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—, voeden met de moedermelk , allaitesilent , m.
Zoggat , o. (op fchepen) coin aux boulets , endroit oil Pon garde les boulets, m.
Zoggebrek , o. defaut de laic, tn.
Zogkoorts , yr. fievre de lait. —, kraamkoorts , p yre puerperale.
Zogflukken,o.meerv. gaffeltlukken, ( fcheepsw.)
fourpats, fourques , sanglons , sn. pl.
Zolder, m. grenier.
Zolderen , b. w. (ik zolderde , heb gezolderd, )
op den zolder leggen, brengen, mettre au
grenier.
Zoldering, yr. action de mettre au grenier.
—, verdieping van eon gebouw,, Otago, in.
—, bovenvloer, plafond , plancher d'en haut,
in. Van eene — voorzien, plafonner.
Zolderluik , o. valdeur op zolder , trappe, f ;
zie verder Luik.
Zolderrib, yr. rib onder'eene zoldering, lambourde.
Zoldertrap , vr. escalier de grenier , tn.
Zomer,, m. end. Des —s , en ere. Midden in
den —, au coeur de Pete. Hij was den
ganfchen — hier,, it fut ici tout le long
de Pete.
Zomerachtig, b. u. d'ete.
Zomeravond, m. soiree d'ete , f.
Zomerbloem, yr. fleur d'ete , flour estivale.
Zomerdag, in. four d'ete.
Zomerdijk , m. petite chaussee ou digue, f.
Zomerdraden , m, meerv. filandres , f. pl.
Zomeren, o. w. Her zomert, Pete commence,
s'approche, arrive, vient.
Zomergarst, yr. orge d'ete. —, vroege gerst,
escourgeon on ecourgeon, m. marseiche, f.
Zomergewas , o. plante estivale, d'ete, annuelle.
Zomergoed, o. fleurs, etc., qui ne durent
qu'un ete, f pl.
Zomergraan, o. menus grains, tn. pl.
Zomerhaar, o. pal d'ete, m. (des animaux).
Zomerhitte , yr. chaleurs d'ete ,fpl.,hale, m.
Zomerhuis, o. maison d'ete, f., cabinet, pavilion dans un fardin, m., tonnelle, f.;
(bij de Turken) kiosque , tn.
Zomerhuisje , o. prieel , berceau, m.
Zomerkleed, o. habit d'ete, m.
Zomerkoren, o. graan , menus bleds, mars,
tn. pl., tremois , tn. Het — zaaijen , semen
les menus bleds, les mars, les tremois.
Zomer-, lange broek, vr. pantalon d'ete, tn.
Zomerloon , m. en o. solaire qu'on repoit en
ea, des fournees d'ete, tn.
Zomerlucht , yr. Pair d'ete, tn., temperature
d'ete.
Zomerlust, m. divertissement , plaisir d'ete.
Zomermaand, yr. mois d'ete, m., (Juin.)
Zomerniorgen, Zomerochtend, m. matinee d'etd , f.
Zomernacht, yr. nuit d'ete, f.
Zomerpeer, vr. poire d'ete, blanquette.
Zomerregen, m. pluie d'ete, f.
Zomerrogge , m. seigle d'ete.
Zomerroos, yr. rose d'ete.
Zomersch, b. n. estival, e; zie Zomergewas.
Zomerfproeten of vlekken, yr. meerv. roesseurs d'un visage ; taches de rousseur; OMlides ; (in de geneesk.) lentilles ; (gemeen)
bran de Judas , tn.
Zomerfloppels, m. meerv, chaumes d'ete.
Zomertarwe, yr. froment d'ete ; bled de mars;
marsais ou marsage, tn.
Zomertijd, m. temps d'ete.
Zomertiur, o. heure d'ete, f.
Zomerverblijf, o. sefour, tn., residence d'ete,
f. —, wonieg, ?liaison d'étd , de campagne , f.
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Zomerviolier, yr. quarantaine.
Zomervlakkig , b. n. fproetig , lentilleux , se.
Zomervoer, o. der beesten , patiire pour entretenir le betail pendant i'dtd , f.
Zomervogel , m. oiseau d'ete.
Zomervrengd, vr. zie Zomerlust.
Zomervrucht , vr. fruit d'ete, tn.
Zomerweer, o. temps d'ete, tn.
Zomerwerk, o. travail, ouvrage d'ete, m.
Zomerwoning , y r. habitation ,f. , appartement
d'ete, m.
Zomerzaad , 0. menus grains , m. pl., semaille
d'ete, f pl.
Zomerztjde , yr. cdtd du midi, du sud , m.
Zomerzon , yr. soleil d'ete, soleil bralant, tn.
Zomerzonnefland, in. solstice d'ete.
Zon, yr. soleil, m. —, ( Apollo ) Pilaus. Bij—,
prelie on parhelie. De — gaat op , le soleil se
love. De — daalt , le soleil baisse. De rijzende , dalende —, le soleil levant , couchant. De
— rijst nog , le soleil monte encore. Tot de
— behoorend , solaire. Aan de — bloot
flellen , exposer au soleil. Aan de — bloot
ftellen, om het door hare ftralen to laten
cloven of warmen , (bij de fcheik.) insoler.
De — meten , (fcheepsw.) peilen, prendre
la hauteur du soleil; observer le soleil. De
— ffaat , of is op haar hoogst of meridiaan ,
le soleil ne fait rien. Noorder —, minuit;
(bij zeel.) Plaats , waar de — onder gaac ,
failloise, f. Noord-ooster —, trois heures
du matin. Noord-wester —, neuf heures du
soir. Ooster —, six heures du matin. Wester —, six heures apt-es midi, du soir. Zuider —, midi, 12 heures. Zuid-ooster —,
neuf heures du satin. Zuid-wester —, trots
houses apras midi. Spr. w. De rijzende - aanbtdden , (zich indringen bij degenen,
die in voorfpoed en aanzien geraken ,) faire
la cour a en homme qui commence a etre
en credit. Hij mag niet zien, dat de — in
het water fchijnt , (hij mag niet lijden , dat
anderen zich ook vermaken ,) it ne pent
souffrir qu'un autre act aussi quelque profit,
plaisir, etc.
Zonaanbidder,, m. Zonaanbidfter, yr. heliognostique , on. et f
Zonaffland, tn. digtfte affland eener planeet
van de zon, perValie, f. De verfie —,
aphelie, f.
Zond, vr. Eene zeangte tusfchen de Noorden Oostzee, le Sund.
Zondaar, m. pecheur.
Zondag, pi. dimanche. Palm—, dimanche des
rameaux. Eerfte — na Pafchen , dimanche
de quasimodo. Eerfte — voor de vasten,
quinquagesime. Laatfte — voor de vasten ,
Hemp—, dimanche gras. Eerfte — in de
vasten , quadragesime.
Zondagsch, b. n. de dimanche. Hij komt —
bij mij , it vient chez, moi le dimanche. Op
zijn — gekleed zijn , etre" en dimanche,
Zondagskind , o. enfant ne le dimanche, m.
Zondagskleed, o. habit de dimanche, m.
Zondagsletter,, yr. (in den almanak,) lettre
dominicale.
Zondagsprediker,, m. (in de kerkd.) dominicaller.
Zondagspreek , yr. dominicale.
Zondares , yr. pecheresse.
Zonde, vr. peche, m. —, ligte , kleine fell,
peccadille, f. Erf—, peche original. Dadelijke —, peche actuel, Vergeeflijke —,
peche viniel. — van nalatigheid, peche d'omission.
Zondeloos, b. n. onzondig, impeccable.
Zonder,, voorz. sans. Hij is — geld en —
vrien-

Z0N
vrienden, hij is te beklagen, it est sans
argent et sans amis it n'a ni argent ni
amis, it est a plaindre.
voegw. sans
que. Ik zal het doen
((int) men het
weet, je le ferai sans qu'on le sache.
Zonderbaar , b. n. zonderling, zeldzaam, extraordinaire , particulier, iere. Zij hebben
iets —s met elkander, it ont q. ch. de particulier entr'eux. Dit is eene zonderbare
vraag, c'est tine question singuliere. Een
—, zonderling kapfel, tine coiffure extraordinaire. Het is een —, zonderling mensch,
c'est un original. — 5 bijw. particuliere?tient , extraordinairement , singuliéreinent;
zie ook Zeldzaam.
Zonderbaarheid, vr. zonderlingheid, particularize, singularite , raretd. De — van deze
gebeurtenis is, la singularite de cet evenewent est.
Zonderling; zie Zonderbaar.
Zondig„ b. n. pecheur, pecheresse, enclin, e,
au pechd, —e gedachten , des
pensees criminelles.
Zondigen, o. w. (ik zondigde, heb gezoncligd,) pecker, transgresser la loi de Dieu.
Tegen Gods geboden picker contre les
commandements de Dieu. Die — kan , peccable. Elk mensch kan —, tout homme est
peccable.
Zondvloed, m. deluge. Hierop betrekkelijk
of behoorend , diluvienne. Voor den —
bettaande , antidiluvien , ne.
Zoneklips , vr. eclipse du soleil.
Zonnebeeld, o. image du soleil, m.
Zonneblind, o. persienne, jalousie, f.
Zonnebloem, yr. tournesol, soleil, m.
,
zonnewende , heliotrope.
Zonnedaauw, m. rosee du soleil, f:
(in
de kruidk.) eene plant, rorelle,
Zonnedek of tent op fchepen o. tugue ou tuque, f. Tent met ijzeren fchepter
'
over het
achter gedeelte van eene floep, tendelet , m.
Zonnefakkel, yr. flacule.
Zonneglans, m. eclat du soleil, m., splendeur,
clarti du soleil, f.
Zonneglas, o. zie Zonnekijker.
Zonnegloed, m. ardeur, chaleur du soleil, f.
brandende hitte , hdle.
Zonnehoed, m. vrouwen ftroohoed voor de
zon capeline , f.
Zonnehoogte, yr. hauteur du soleil.
Zonnejaar, o. annee solaire, f.
Zonnekeerkring , m. ecliptique. De — van den
kreeft, le tropique du cancer.
Zonnekijker, m. heliosco.pe.
Zonneklaar, b. n. claw, e, comme le jour,
evident , e.
Zonnekomeet, vr. hiliocomete, f.
Zonnekring, yr. (in de Iterrek.) orbe solaire.
Zonnelicht, o. lumiere du soleil,
Zonneloop, m. tours du soleil, m., carriere,
route du soleil , f:
Zonnemaagd, yr. vierge du soled.
Zonnemeter, m. hiliometre.
Zonnemikroskoop, o. microscope solaire,
Zonnen , (outings) in de zon leggen, exposer,
mettre au soleil.
Zonnenondergang, m. toucher du soleil.
Zonnepaard, o. (iii de godenl.) cheval du
soleil, tn.
ZOnnering, m. anneau astronomique oft solaire.
Zonnefcherm , o. parasol, m. Linnen of papieren
dat men kan ophalen en vallen laten,
venflerfcherm, store, f. Kleine —, ombrelle, f: —, tent voor eenen winkel , banne,f.
Zonnefchijf, vr. disque du soleil,
Zonnefchijn, m. incur, lumNre, clartó du
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soleil , f. Spr. w. Na regen komt , apt*
la pluie le beautemps.
Zonneftand of ftilftand, m. solstice. De — van
den zomer en van den winter , solstice d'iti
et d'hiver. theme behoorend , solsticial , e.
Zonnefleen , m. foort van opaaliteen, girasol,
m., pierre de Boulogne , f.
Zonneflofje, o. atome,
Zonneftraal, m. rayon du soleil.
Zonnefysteem, o. systeme solaire, tn.
ZOnneteekenaar, M. werktuig om de bogen op
de zonnewijzers te teekenen, ttigone.
Zonnevlak of vlek, yr. tache dans le soleil,
(in de fterrek.) macule. Vurige, heldere
— , zonnefakkel , fatale.
Zonnevlecht, yr. (in de ontleedk.) plexus
solaire, tn.
Zonnevuur, o. feu du soleil, m.
Zonnewagen , m. (iin de godenl.) char du soleil.
Zonneweg, m. dcliptique.
Zonnewende , yr. zie Zonnebloem in de tweede
beteekenis.
Zonnewijzer, m. cadran solaire. — met eene
naald, die het uur door eene 1/41 aanwijst,
cadran sciatdrique. Kleine — of naald der onden, scaphe , tn.
Zonnewijzeiskunde, vr. gnomonique ou herographic, sciagraphie.
Zonnig , b. n. expose, e, au soleil.
Zonseflening, vr. uitlating van drie fchrikkeldagen in 40o jaar, meternptose.
Zoo, bijw. en voegw. (op die wijze) de cette
maniere de cette facon, de la sorte, tenement, ainsi, si, aussi, etc. — gezegd , —
gedaan , ainsi dit, ainsi fait. — veel ; taut,
autant. — even , tout ei Pheure, 4 Pinstant.
dikwijls, autant de foil, aussi souvent que.
als gij zegt, comme vous dices.
Ik kom aanftonds, je viens sur-le-champ,
tout h-Pheure. Hij is — groot als gij , it est
aussi grand que vous. Hij is niet — rijk als
gij , it n'est pas si riche que vous. —dra als,
desque, aussitet que. Dan dus, dan —, tanlet d'une maniere, tantilt d'une autre.
lang gij bier zijt , aussi long-temps que, tant
que, vous étes
Hij gedraagt zich — —,
se comporte tellement , la-la.
doende zult
gij niets winnen, en faisant, sur ce pied,
vous ne gagnerez rien. Het zij ainsi
soit-il. Wanneer,, indien dat — is, ben ik
tevreden, si cela eat ainsi, je suis content..
Hij fchrijft — fchoon niet meer,, it n'ecrit plus si bien. Zij is — zwak, dat zij
niet gaan kan, elle est si faible , qu'elle ne
saurait marcher. Doe ook faites aussi
de méme. Hoe —? comment cela? AANM.
zie het onderfcheid tusfchen si en aussi in
de Spraakkunst.
Zoodanig, b. n. dergelijke, , zulk een, eene,
tel, le, semblable. Zij is niet eene —e,
zulke, als gij denkt, elle n'est pas tine Celle
que votes pensez. Haar flaat is —, sa condition est telle. —e lieden zijn waardig geftraft
te worden , de telles gens sort dignes d'être
punis. Het onweder zal op — een' vallen,
die er niet aan denkt, forage tombera sur
tel qui n'y pense pas. Men heefc nooit iets
—5 gezien , on n'a jamais rien vu de semblable. — een man is hij , tin tel homme est- 1.
Zoodaniglijk, bijw. in dier voege, tenement,
de maniere.
Zoogbroeder,
frere de lait.
Zoogdier, o. animal a ,mamelles,, mamtnifere.
Sehrijver over de —en, mammalogiste. Verhandeling hierover, mammalogie.
Zoogenaamd of genoemd ; b. n. soi-disant, e
(ain-
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(ainsi) name e.
bijw. proprement a
ce qu'on dit.
Zoognengst , m. dtalon qui tete.
Zoogkalf, o. veau de lait, years qui tete ou
tette , m.
Zoogkind, o. enfant qui tete, m.
Zooglam , Zuiglam; o. agneau de lait m.
Zoogiter, vr. nourrice.
Zoogftopping, vr. (fcheepsw.) aglactation.
Zoogvarken of Speenvarken, o. cochon de lait
ors qui tete, in.
Zool , yr. Eigenlijk de onclerfle vlakte van den
voet, waarop men gnat, Plante du pied. —
van den voet eens paards , ezels enz., sole.
— van eenen fchoen , van eene 'kous , enz.
semelle. voetzool der monniken , enz.,
zonder overleer, sandale, f. — van een
Itaartituk , van een affuit , (bij de art.) talon de flasque, m.
Zoolleer of leder, o. cuir de (a) . semelle, m.
Zoom, m. (oo) rand van een kleed, ook van
een' berg , bold. — van eene rivier,, van een
oever, bird , in. rive, f. —, oingeilagen
rand van linnen , laken , lood, enz., outlet,
in. Maak breede —en aan dit vooifchoot,
aan dezen boezelaar,, faites des ourlets
ges a ce tablier. — in de bouw- en wapenkunde , ook van den krater eens vuurfpuwenden bergs, orle , — van een zeil , orle. Breede — van een zeil , broeking
van eene vlag, (fcheepsw.) game, f.
—ofkantv enbosch,aker,vane
provincie , enz. , lisiere,f , rand van een
oor,, (in de ontleedk.) helix , ou hence, m. ;
zie verder Rand, Omflag.
Zoomen, b. w. (ik zoomcle , heb,gezoomd,)
ourler. Wilt gij then zakdoek —? voulezvous ourler ce moucludr?
Zoomtouw,, o. het einde van een net , (bij visfchers ,) fincelk. aan een zeil,(fcheepsw.)
ralingue, f:
Zoon , m. fils. Jonger —, fils puine. De
oudfie —, le fils acne. Jongile — fils caNa.
det. Wettige, echte
fils
tuurlijke , onechte fils nature/. —, na
den dood des vaders geboren, fils posthume.
De verloren —, (in den btjbel) Penfant
un fils adopte.
prodigue. Een aangenomen
— jongen , garcon, enfant male.
Zoonfchap
, o. itat d'un fils m., filiation, f.
9
Zoonsdochter, yr. kleindochter,, petite fille.
Zoonsvrouw,, yr. fchoondochter, belle-fille,bru.
Zoonszoon , m. kleinzoon , petit fils.
Zoopje, o. petit coup d'eau de vie, in., goutte, f.
Zoor,, b. n. ruw, flram , fcherp, rude , apre, etc.
Zoorheid, yr. ruwheid , rudesse.
Zorg, y r. oplettendheid, soin, m. 1k vertrouw
mun kind aan uwe confie mon enfant
a vos sums. — voor sets dragon , avoir ou
prendre soin de q. eh. ; veiller a q. ch. Draag
— dat dit gebeure, ayez soin que cola se
fasse.—, ongerustheid,bekommering,peine,
sollicitude, inquietude, f , souci, in. Hij
leeft in eene gedurige — , it vit dans une
sollicitude continuelle. De herderlijke, ziele— , la sollicitude pastorale. Dat is mijne
geringile —, daarover bekreune ik mij het
minfle , c'est he le moindre de mes soucis.
Deze ongerustheid verontrustte haar
den ganfchen nacht, cette inquietude la trotsbla toute la suit. — wordt ook wel voor
een bezorgd mensch gebruikt, als : Mijne
luster was eene regte —, ma soeur fist une
personne soigneuse. —, in de gemeenzame
verkeering. Ben arm- of leuningitoel, zorgfloe', fauteuil, m.

ZOT
Zorgachtig , b. n. soigneux , se. — bijw.
soigneusement.
Zorgelijk , b. n. bekommerd , ongerust, soucieux , se, inquiet , ere. De zieke is in eenen
—en toefland, le malade est dans une situation inquiete , dangereuse , critique, epineuse.
Zorgeloos, b. n. unbezorgd, zonder zorg,
sans-seuci , insouciant, e. ( 6") Her is ecn
zieltje zonder zorg, c'est un sans-souci. —,
achteluos onverfchillig , nonchalant ,e, neglagent e, insouciant , e, indolent, e.
nonchalamment , negligemment.
bij
Z9rgeloosheid, vr. insouciance (*), incurie ,
negligence, nonchalance. Hij heeft zijne
zaaen door zijne — in wanorde gebragt,
a derange ses affaires par son incur ie. Hij
is daarover in eene groote —, (hij bekreunt
er zich niet over ,) it est la-dessus d'une
grande insouciance.
Zorgeloosluk , bijw. nonchalement , negligemment.
Zorgen , o. w. (ik zorgde, hob gezorgd,)
zorg dragon voor iemand, voor iets, avoir,
Pr endre min de q. q. de q. ch. , le soigner;
se soucier de. —, een wakend oog op iets,
op iemand hebben veiller a, sur q. ch. a
q. q. De Voorzienigheid zorgt , waakt voor
alles, la Providence veille a tout. Hij heeft
niet gezorgd, geen wakend oog gehad voor
de opvoeding van zij nen zoon, it n'a pas
veille sur la conduite de son fils. Gij zult
daarvoor vous y soignerez. Ik zal — u
daarvan te laten, doen berigten , j'aurai
soin de vous en faire avertir. De ouders
moeten zorg dragen your de opvoeding hunner kinderen, les parents doivent se soucier
de Peducation de leurs enfants. —, bezorgd
zijn , etre en peine,s'inquidter. Spr. w. Bur, quand on achete a credit, on
gen baart
est toujours en peine. Voor jets ergens
in voorzien , pourvoir a q. ch. Zorg voor
die zaak , pourvoyez a cette affaire.
Zorger, m. homme soigneux.
Zorglijn, vr. (fcheepsw.) talie aan het roer,
sauvegarde du gouvernail.
Zorgfler, yr. femme soigneuse.
Zorgvuldig, b. n. soigneux, se, vigilant, e.
Hij heeft. eene —e moeder, it a une mere
soigneuse.
Zorgvuldigheid, vr. caracthre de celui qui est
soigneux ; soin, in. vigilance, attention.
Zorgvuldiglijk, bijw. rosgneusement, vigilamment , attentivement, studieusement.
Zorgzaad, o. grasachtige plant, mdlique,
Zorgzaam, b. n. zie Zorgvuldig.
Zot, b. n. dwaas, gek, sot, te, fou, folle,
imbecile; fam. delude. Men moet zeer —
zijn om dit te gelooven , it faut etre bien
sot pour croire cela. Een — antwoord une
sotte reponse. Hij is zoo — of gek niet, om
dit te gelooven, rl n'est pas si sot quo de
le croire. Eene zotte vrouw, une femme
folle. Zotte redenen, beuzelpraat , ijdel
geklap, balivernes, f. pl.
gek , sot , fou , fat, nigaud , butor.
Zot,
Een volflagen gek of —, un sot acheve. FIet
un sot en
is een — in folio , c'est un
trois lettres ; il est foss a la marmotte; fig.
Hij fpeelt your fait le fou , le boufron.
Spr. w. leder — heeft behagen in zijne cap,
(in zijn flokpaardje,) chacun a sa marmotte.
Die is een die van eene goede gelegenheid geen gebruik maakt, bien flu qui Paublie ; zie Gek , Dwaas.
Zotheid, yr. Zottigheid, sottise, folio, fatuitd,niaiserie, ineptie; zie Gekheid, DwaasWij zullen ons niet met
heid ,
zot-
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zotheden ophouden , nous ne nous amusetons Zoutmijn , yr. mine de sel.
Zoutmoer,, yr. mare de sel, m.
point a des niaiseries.
Zoutmoeras, o. marais salant, m.
Zotje , o. petit fou ou fat , ni.
Zotskap, yr. kap met bellen , narrekap, ma. Zoutpacht, yr. ferme de sel; gabelle.
rotte. —, zie Gek.
Zoutpachter, m. fermier du sel, des gabelles.
Zottelijk, b. n. follement, sottement.
Zoutpakhuis, o. magasin a sel , m.
Zotternij , yr. sotti se, folie, fadaise,' niaise- Zoutpan, yr. chaudiere de saline.
Zoutpilaar , m. colonne, statue de eel, f.
tie, nigauderie; zie ook Zotheid.
Zotfin , yr. sotte; fam. nigaude. Ingebeelde, ver- Zoutpot , m. pot a sel.
waande —,(gemeen) nufje, myaurd, begeueule. Zoutput , yr. saunerie , f:
Zou , Zoude , onv. verl. t. van Zullen.
Zoutregter, m. intendant des salines.
Zout , o. sel. Met — befirooijen, saupoudrer. — Zoutfchip , o. vaisseau chargé de sel, ni.
met kleine maatjes verkoopen , vendre du sel de Zoutfchuit, vr. (op de Loire , ) unzaine.
regrat. — zieden, sauner. Engelsch —, sel Zoutfchuim, o. dat bij de eerite fmelting van
d'eingleterre ou d'Epsom, de Sedlitz. Zuring—,
het glas bovendrijft , (in de glasfabr.) tansel d'oseille, (bij de fcheik)acide oxalique; oxdrole , f. adarce , m.
alate. (*) Mineraal —, berg —, sel gomtne Zoutfluiker, m. faux saunier.
ou fossile. Vlugtig —, sel volatil. Zee —, Zoutfteen , in. masse de sel , f. —en in de bergsel marin on de incr. — der wijsheid, sel
of zoutmijnen , saligtes , nz. pl.
alembroth. Verhandeling over de —en , traite Zoutfieenfchuim , o. aphronitre , ns.
sur le sel ,m. halologie,f. Waarzegging uit het Zoutflof,, o. (in de nieuwe fcheik.) overzuurd
—, alomancie. Uittrekking der —en , halurzeezout-zuur, chlore, m.
gie ou halotechnie. Het — door water laten Zoutvat, o. (op de tafel,) salierei, f.
uittrekken, dessaler. — in den pot doeu, Zoutverkooper, m. tnarchand de sel.
saler le pot. —, zinrijkheid, guest, pit, Zoutvijzel, m. egrugeoir.
sel d'esprit, e'nergie dans un discours.
Zoutwaag , vr. (in de fcheik.) salinograde , ns.
Zoutig, Zoutachtig , b. n. un pen sale, e, Zoutwachter, m. gabeleur.
saumatre; zie Ziltig. —e deelen bevattend, Zoutwater, o. eau salee. — dat in de onder(in de fcheik.) salsigineux, se.
aardfche gangen loopt , saunsure de la terre ,f:
Zoutader,, yr. veine de sel mineral.
Zoutwateremmer, m. Zoutwatervat , o. (in de
Zoutambt, o. bureau du sel, Tn.
zoutketen,) scillote, f.
Zoutazijn, m. oxalme.
Zoutwording of Zoutmaking, yr. salification.
Zoutbak, m. salin. —, zoutkist, yr. saunihre,
In zout te veranderen , salifiable.
f. porte-sel.
Zoutzak , m. sac a sel. Zak zout, sac de sel;
fig. dom mensch, souche, bliche, f.
Zoutberg, m. zie Zoutmijn.
Zoutbrok of fink, o. zoutbrood, salignon, m. Zoutzee, yr. doode zee, mer morte.
Zoutdal, o. value oil Pon trouve du sel, f.
Zoutzieder, m. saunier.
Zoutdrager, m. porteur des sacs de sel.
Zoutziederij, vr. saline, saunerie.
Zouteloos, b. n. laf, fade, insipide, sans sel. Zoutzolder, m. grenier a sel.
Zouteloosheid, yr. lafheid , insipidite ,fadeur. Zautzuil, yr. zie Zoutpilaar.
Zonten , b. n. (ik zoutede, hub gezonten ,) Zoutzuur, o. chlore, acide muriatique, tn.
saler, mestre dans le sel. Gezouten vleesch , Zucht , y r. zekere gezwollenheid, door koude
du boeuf sale, du sale. Gezouten visch, sa•
vochten veroorzaakt , opzwelltng, enflure
line, f: du poisson sale, m. Het —, la sacausee par des humeurs. —, eene aanhoulaison. De haringen —, en met fchoppen omdende of heerfchende begeerte en hevige
roeren, brailler le hareng ; fig. duur aanneiging, genegenheid naar iets, penchant,
fmeren , saler, vendre Crop cher.
tn., inclination. Eene —, genegenheid,
Zouter,, m. inzouter,, celui qui sale, saleur.
lust tot de fludie hebben , avoir dupenchant,
Zoutevischverkooper, m. marchand de saline,
de l'inclination pair Petude. — , dwaze
Zoutgeest, m. esprit de sel.
verzotheid, manie. Dwaze — voor alles
Zoutgroef, Zoutmijn , yr. mine de sal, saline.
wat Engelsch is, anglomanie. —, verzuchZouthandel, m. saunage, commerce de sel.
ting, soupir, m. Hij liet eene diepe —,
Zouthandelaar, m. saunier.
en flied, %I poussa on profond soupir et mouZoutheid , yr. zoutigheid, saluire.
rut. Zie verder de met — zamengeftelde
Zouthoop, m. pilot, salorge.
woorden , als : E4rzucht, Gewinzucht , SpeelZouthuis; zie Zoutmagazijn.
zucht, enz.
Zouting, yr. het inzouten , salaison.
Zuchten, o. w. (ik zuchtte, hub gezucht ,)
Zoutkeet , vr. saline, saunerie.
soupirer,, emir. Hij zucht zonder ophouZoutketel, M. chaudiere a se?, f.
den , il soupire sans cesse. —, naar iets
Zoutkoker, m. saunier.
verlangen, haken, soupzrer apres q. ch. MijZoutkorf, m. teenen —, benate, f.
ne ziel zucht , haakt , verlangt naar God,
, Zoutkramer , m. in het klein , revensier, mar.
mon ame soupire apses Dieu. Hij zucht naar
chand de sel en detail.
zijne bevrijding, it soupire apres sa deliZoutkorrel, m. grain de sel.
vrance. Van fmart —, kermen , emir de
Zoutkrak , yr. plank aan eene itok, om het
douleur.
zout in de zoutgroeve naar zich toe te fia- Zuchtend, b. n. kermena, gemissant , e.
len , servion, m.
Zuchter,, m. celui qui soupire, qui emit. ZuchtZoutkuil; zie Zoutmijn.
fter, vr. cello qui soupire, emit.
Zoutkuip , yr. saloir, tn.
Zuchtig, b. n. incommode, indispose, e, par
Zoutmaat, yr. mesure du sel , tremie.
tin ecoulement d'humeurs.
Zoutmagazijn, o. magasin 4, de sel, tn. gabel- Zuchting, yr. gemissement , m. —, weeklagt,
le,' saunerie, f.
lamentation.
Zoutmaking ; zie Zoutwording.
Zuid of Zuiden , o. sud,midi, m. Engeland ligt
Zoutmand; zie Zoutkorf.
ten --,- van Schotland. , Pzingleterre est au sud
Zoutmandenmaker,, m. benatier.
de l'Ecosse. De wind is — , le vent est sud ;
Zoutmeter, m. tnesureur de sel, amineur, emzie Sud in het Franfche deal. Mijn huis
meneur. Gezworen —, radeur,
ligt tegen het — . 'aan de zuidzijde, ma
Uuuu
mai-
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maison regarde vers le midi, en exposee au
welfde voet, floel eener zuil , ( in de bouwk.)
stylobate, m.
midi.
Zuideinde , o. Zuidhoek , in. cite du sud ou Zuilenrij of gang , yr. colonnade, f. portique,
in. Athenen en Rome waren met verfcheimidi.
dene —en verfierd, dithenes et Rome etaient
Zuidelijk, b. n. meridional, e, antarctique ,
orndes de plusieurs portiques.
austral, e. De —e volken , les peuples mi.
ridionaux. Zuid- of het —e Amerika, And- Zuilmeting, Meetkunde, vr. stylometrie.
Zuilwerk, o. zuilenrij , gebouw, van binnen
rique meridionale.
met zuilen omringd, peristyle, tn.
Zuiderbreedte , yr. latitude meridionale.
Zuid of Zuiderpool , m. Zuideraspunt, o. pile Zuimachtig, b. n. langzaam, nalatig, lent, e,
negligent , e, nonchalant, e. —, bijw. lenantarctique , du sud.
tement, negligemment.
Zuiderhalfrond, o. (fcheepsw.) hemisphere
Zuimachtigheid, yr. lenteur, negligence.
austral, m.
Zuimen, o. w. (ik zuimde, heb gezuimd,)
Zuiderkruis, o. (in de fterrek.) croisade , f.
langzaam zijn in eene beweging en handeZuiderwind, m. vent du sud , du midi , eurus ,
ling , nalatig zijn, tarder, titre negligent,
in.; (bij dichters ,) autan; (oud) auster.
e; zie Verzuimen.
Zuiderzon, yr. soleil du midi , in.
Zuinig, b. n. fpaarzaam, economo, menager,,
Zuidkust , yr. cite meridionale.
Pre, frugal, e, chiche. Hij wordt —er, it
Zuid-oost, Zuid-oosten, o. sud est , m.
est plus minager. — liven , mener une vie
Zuidoostelijk , b. n. qui est du sud-est ou du
frugale. --met zijne woorden zijn , 'etre
cite de sud-est.
de
m.
vent
du
sud-est;
(in
chiche de ses paroles.
Zuidoostewind,
Zuiniglijk, bijw. zuinigjes, economiquement ,
Alliddell. zee ,) siroc ou sirocco.
ft ugalement , chichement.
Zuidpool, in. pile antarctique , australe.
Zuidpoolcirkel, m. circle polaire antarctique. Zuinigheid, yr. economic, epargne , frugalite ,
f. minage , tn. Groom —, parsimonie on parZuidwaarts, bijw, vers le sud ou le midi; du
cite du sud, du midi.
cimonle.
Zuip, vr. onmatig gebruik van flerken drank
Zuidwestelijk , b. n. du ate du sud.ouest.
Zuid-westen, o. sud-ouest , m.
of wijn , boisson. Aan de — zijn , aimer la
boisson.
Zuidwestewind, in. vent du sud-ouest; (in de
Middell. zee) gat bin.
Zuipbast, in. zie Zuiper.
Znipen,
b. w. (ik zoop , heb gezopen ,) van
Zuidzee, yr. mer du sud.
Zuidzijde , yr. cite du sud, tn.
dieren , boire. Een paard laten --, Bonier
a boire a un cheval , faire boire un cheval.
Zuid-zuid-oost, b. n. sud-sud-est.
De bond is dol, hij wil Been water —, le
Zuid-zuid-oostewind, in. vent du sud-sud-est.
chien est enrage, it ne vent pas boire de
zuid-zuid-west, b. n. sud-sud-ouest.
Zuigdier, o. animal 4 la mamelle, animal
Peau. — van menfchen, in eenen vera-chtelijken, gemeenen zin , voor onmatig, gulvivipare, m.
zig drinken, lamper, ivrogner. Toen hij
Zuigeling, in. en vr. nourrisson, enfant a la
mamelle.
vier glazen brandewiju gedronken had, vie!
hij op den grond, quand it cut bu quatee
Zuigen, b. w. (ik zoog, heb gezogen ,) teter.
sa
petite
,
vent es d'eau de vie, it tomba par terre. Hij
Haar dochtertje zuigt niet meer,
is dagelijks in de herbergen , om zich vol te
fille ne tete plus. Aan eene min —, teter
— , it est journellement dans les cabarets a
sa nourrice. Te — geven, allaiter,, nours'ivrogner ; fain. —, pooijen, godailler,,
rir. Uit—, sucer. Het fap uit eene vrucht,
nit een been —, sucer le suc d'un fruit,
trinquer,, pinter.
d'un os. De wolf zoog het bloed nit van Zuiper, m. dronkaard, lichtmis, buveur, bihet fchaap, le loup supa le sang de la brebis.
boron, ivrogne, riboteur, sac a vin.
De planten — de fappen uit de aarde, les Zuiperij , yr. dronkenfchap, ivrognerie.
plantes sucent les sues de la terre. Het lek Zuiplied, o. chanson bachique , j.
is toegezogen, (fcheepsw.) la voie d'eau Zuippartij, yr. (gemeen Bacchusfeest ,) bacest supee; fig. lets nit zijnen duim —; zie
chanale.
Verzinnen. Bij herhaling —, fam. supoter. Zuipfler, yr. baveuse, ivrognesse.
Zuigen, o. sucement , in. — van een kind, Zuivel, o. ftof waarvan borer en kaas wordt
gemaakt, iaitage, tn. In eenen nitgeftrekten
lactation, f. Roode vlak , door het — op
zin verfiaat men door het woord—, boter,,
de huid ontflaan , supon, m.
Zuiger, m. die eene wonde uitzuigt, suceur.
kaas en eijeren , als : fpr. w. Hij is zoo vol
bedrog als een ei vol —, il' est aussi pleb;
— eener pomp, damper, flok eener fpuit ,
piston (d'une pompe); (op fchepen,) appade frazide , qu'un oeuf de substance.
Zuiver, b. n. helder, klaar, niet vermengd,
reil de pompe.
pur, e, net, te, propre, monde, limpide,
Zuigervisch, m. sucet, remora.
sans melange , sans mixtion. De lucht is daar
Zuigglas , 0. tetine, f.
zuiverder Ban, hier , fairy est plus pur qu'ici.
Zuiging, vr. action de teter , de sucer, succion. — eener pomp , aspiration.
Een —e flip, un style net. Dat is de —e
waarbeid, c'est la pure verite.—latijn, sine
Zuiglam , 0. agneau de lait , m.
latinite bien pure. Een — taalkundig gezegZuigminne, yr. nourrice.
de , line diction congrue. Eene —e bran,
Zuigpijp , vr. tuyau d'aspiration d'unepempe ,
(bij wijnk.) bevel , siphon.
une source limpide. —, rein , kuisch , onbeZutgponip, vr. pompe aspirante.
vlekt , intact, e, immacule, e, impollu, e.
Zuigfnavel , m. van fommige dieren, als van fpinEene —e deugd, line vertu intacte; zie
nen , muggen, enz. , sucoir.
Rein , Onbevlekt.
Zuijen, b. w. (ik zuicle , heb gezuid,) een Zutveraar,, in. raffineur.
geluid maken, neurien , freeonner, chanter Zaiverdrank , tn. buikzuiveringsmiddel, purgaemre les dents. Een kind in fiaap —, chantion, f. purgatif.
ter pour endormir un enfant.
Zuiveren , b. w. (ik zuiverde , hob gezuiverd ,)
atil, vr, colonne, f. pilier,, tn. Spitfe , pyreinigen , purifier , depurer,, ipurer, purger, liter l'impurete , deterger, nettoyer,
ramide ; fig. Ileum, appvi , sentier,, In. Overmon-
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mondifier,, etc. De ftijl, de taal (van alle
feilen) —, purifier, epurer, le style, la
langue; fig. Een zuivere flip , un style epure. Eene wonde
(bij de heelm.) mon, deterger
une plaie. Het bloed —,
purifier le sang. Van flijm, van overtollige
waterdeelen — , de.flegmer ou dephlegmer.
Van venijn desenvenimer. Het metaal —,
&purer le metal. Die flroop is nog niet genoeg
gezuiverd , ce sirop n'est pas encore asset epu(bij de
re. Het zundgat van een gefchut
art.) digorger la lumihre d'une bouche feu.
Salpeter
(bij de
raffiner le salpetre.
fcheik.) rectifier. Brandewijn
voor de
tweede keer overhalen, )-ectifier de Peau de
vie. Suikcr
rajiner le sucre. Het koperrood van koper
afdoen, &caper. Zich
van eene misdaad regtvaardigen, se purger d'un crime , s'en justifier. Het — van
metalen, archimie ou archimagie, f.
Zuiverend, b. n. purgatif, ive, mondicatif,
ive , depuratrf, , ive , cathartique, depuratoire,
detersif, ive , detergent , e , evacuant , e,
evacuatif,-ive. Een middel, an remade
abstergent , purgatoy, etc.
Zuiverheid , yr. netheid , puretd, nettete, proprete. — van flul, elegance. Overdrevene
—;kieschheid, in de taal, puristne ,m. De
— der lucht, la purete de Pair.
Zuivering, yr. reiniging, loutering, purification, f purgation, nettoyement, m.—, (bij
de fcheik.) &proration. De — der vochten ,
la purification des humeurs. — der metalen,
maturation , rectification des metaux. , (bij
fcheik. en apoth.) van vloeibare dingen, ook
eener wond, defecation; (bij de art.) Paffinage. Kraamzuiveringen, lochies , f. pl. De
— eener kraamvrouw bevorderend, aristolochique. De — van fuiker, le raffinade du
sucre. Slijm dephlegmation ou deflegmaHon. Maandelijkfche —, lee ordinairet, regles , rnenstrues.
, regtvaardiging, justification.
Zuiverlijk, zuiver, reinlijk, bijw. purement,
nettement, proprement.
naar den regel,
correctement, congriiment. Hij fpreekt het
fransch
naar den regel, it parle le franpais congriment correctement.
Zulk, aanw. voornaamw. en b. n. tel, le,
semblable, pareil , le. Een —e, zoodanige,
an tel. Spr. w. —e heeren, —e knechts,
(gelijk de heeren zich gedragen , zoo gedragen zich doorgaans de knechts,) tel maitre, tel valet. In —e wateren vangt men
—e visfchen , (dat is er het natuurlijke gevolg van ,) it fact s'attendre a cela.
Zulks , bijw. zulk eene zaak, cette chose , ceci
cola. Ilt kan
niet vergeten , je ne saurai
oublier cela.
, bijw. ainsi, de la sorte
tellement.
Zullen, bulpw. Hiervan is niets sneer in gebruik , dan ik zal, zoude en —; en hierdoor
worden de toekomende tijden van alle werkwoorden gevormd: ik zal fchriiven, fecrirai. Hij zoude gaan , it irait. Wij
fpelen , nous jouerons.
Zult , yr. hoofdvleesch, hoofdkaas, marinade,
1., petit sale , no.
Zultboonen, yr. ingemaakte fnijboonen , haricots sales, m. pl.
Zulten , b. w. in 't zout leggen, mariner.
Zulting, yr. action de mariner.
Zultfpek, o. lard marineon on marinade , lard
sale, no.
Zundgat, o. (bij de artill.) zie Laadgat.
Zundvloed; zie Zondvloed.
Zurek/aver, m. pain de coucou, alleluia, tn.
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Zuren, b. en o. w. (ik zuurde, heb en ben
gezuurd ,) zuur maken , aigrir. — worden
s'aigrir,, devenir aigre. Spr. w. Het is nog
niet in het vat, waarin het — moet, (die
zaak is nog niet ten einde, of ter plaade
waar zij wezen moet ,) l'affaire n'est pas
encore terminee.
Zurigheid, yr. acidite.
Zuring, yr. de daad van zuren, action d'aimoeskruid, anders zurkel, oseille,
(bij fcheik.) oxalide. —fans, sauce a oseille.
Zuringzout, o. sel d'oseille; (bij fcheik.) oxalate, acide oxalique (*), m.
Zus, yr. Zusje, o. petite fille, petite soeur.
Een fijn une devote, sainte nitouche
beguine.
Zuster, yr. soeur. Voile — van eenen vader
en eene moeder, soar de pare et de mere,
soeur germaine. — van vaders zijde, halve
soeur consanguine, demi-soeur.
gebak, espece de gliteau, omelette a la celestine.
,
Zusterlijk, b. n. sororial , e, de soeur.
bijw. en soeur. leder
aandeel, chaque
part sororiale.
Zusterling, m. en vr. neveu, niece.
sororicide.
Zustermoord , Zustermoordenaar,
Zusterfchap, o. qualite , amitie de soeur, cornmunautd de soeurs religieuses , etc.
Zustersdochter, yr. nicht, fille d'une soeur,
niece.
Zusterskind , o. neveu,
, niece, f.
Zustersman, m. marl d'une soeur, beau frere.
Zusterszoon, m. fits d'une soeur , neveu.
Zuur , b. n. fcherp, bijtend , aigre, dpre , acre,
acide, verfute , e. Zure wijn , du vies aigre,
verjute. Half — half zoet, aigre-doux.
Wijn die — begint te worden , omdat er
niet veel meer op het vat is , du via besaigre. Dat — kan gemaakt worden , acidifiable; fig. in eenen hoogen graad bezwaarlijk , als: Een zure , moeijelijke arbeid,
ton travail penible. klet leven wordt hem
, la vie lui est bien dare. Het wordt
mij cola me fait bien de la peine. Zich
het leven — maken, tourmenter la vie. Dat
zol hem — opbreken , it en aura; zie ook
Brioeijelijk , Zwaar.
norsch, fluursch.
Een gezigt, ton visage refrogne , rechigne ,
arse mine refrognee. Een
gezigt maken,
- zien , se refrogner, rechigner,, faire la
mine ; zie Norsch, Stuursch ; fpr. w. Door
eenen zuren appel bijten, (zich het moeijelijke laten welgevallen,) se soumcttte a q.
ch. de fdcheux. —maken, verznren, aigrir,
aciduler. — worden , s'aigrir,, tourney.
De melk is — geworden , le laic a tout ne.
- winnen, gagner avec bien de la peine.
—, bijw. peniblement, avec bien de la peine,
difflcilement.
Zuur, o. acide, tn. — in de maag, aigreurs ,
Zuurachtig, b. n. aigrelet , te, suret , te, besaigre , acescent, e, aceteux , se. fleet),
oxypatre, m.
Zuurachtigheid, vr. acescence.
Zuurbraad, m. rdti vinaigre.
Zuurbronnen , , vr. facidules , f. pl.
Zuurdeeg of deefem , o. levain, tn,
Zuurdeeg of cleefemdragend, b. n. acidifare.
Zuurheid of Zurigheid , yr. aigreur, acidite ,
f , aigre,
oprisping in de maag,
maagzuur, (in de geneesk.) oxyregmie.
Zuurkool, yr. chou-croute , chou sale, fermente , tn.
Zuurrnuil, m. grognard, grogneur,
grognarde, f.
Zuurftof, vr. (bij fcheik.) oxygene chlorate.
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Met — opvullen, oxygener,, oxyder. Wor- Zwaarlijvig , b. n. corpulent , e, replet, repleding tot — , acidification, oxydation ou
te , gros et gras , se.
oxygenation. Wegneming van de —, ont- Zwaartijvigheid, yr. corpulence, repletion,
f., embonpoint , m.
zuring , desoxydation.
Zourtjes, bijw. aigrement ; zie Zuurachtig.
Zwaarmoedig, b. n. rnelancolique, abattu, e,
Zuurzoet, b. n. atgre-doux , ce.
triste, sombre, morne , surnois , e, tineZuurzout , o. (bij fcheik. ) muriate; acide
breux , se, hypocondre. — , zwartgallig,
oxalique (*). Azijn—, acetate.
atrabslaire. —, bijw. zwaarmoediglijk, meZwaai, m. tour, virement , m. , tournure,
lancoliquement , d'une maniere melancolique.
secousse, f., tour pour mettre en branle ,f., Zwaarmoedigheid, yr. milancolie, tristesse,
choc , oscillation.
atrabile, f., abattement, hypocondre.
Zwaaijen, b. en o. w. (ik zwaaide , heb en Zwaarte , yr. pesanteur,, lourdeur, gravite,
ben gezwaaid,) flingeren, tourner,, virer,,
f:, poids, m.
brandir , agiter en cercle. Met den hoed Zwaartekracht, yr. (in de natuurk.) gravitation.
— „ faire signe du chapeau. Den fcepter
—, regeren, porter le scepter, agiter. —, Zwaartemeter,, m. (in de natuurk.) gravimetre.
o. w. (met ztin,) titre secoue , e, agite , Zwaartepunt , o. centre de gravite, m.
mis en branle, Hotter en fair, voltiger, Zwaarwigtig, 113. n. important ,e, fort pesant,
biaiser, etre de biais, oblique, pencher,, ine, grave.
cliner. —, (bij timmerl. en metf.) niet Zwaarwigtigheid, vr. importance.
regthoekig zijn, fchuinsch —, overhellen. Zwabber,, m. fcheepsdweil , faubert , m., vadrouille, f. —, (fcheepsjongen,) mousse.
De muur zwaait , la muraille est de biais;
( icheepsw.) Met den vooraeven op den Zwabberen, b. w. (ik zwabberde , heb gezwabberd ,) fauberter. —, o. w. patrouiller dans
Broom —, dviter a (la) maree ou de bout
l'eau.
au courant. Op den wind — 5 eviter debout
au vent. — voor ebbe of vloed, éviter pour Zwachtel, m. bande par dersus le maillot , f.
le jusant ou pour le Plot. Het —, (fcheepsw.)
— om eene wonde, (bij heelm.) bande,
evitage, tn. —, zich boogswijze bewegen;
f:, bandage , m. — om te laten, ligature, f. Ruitenvormige —, rhombe d'Hippazie Gieren.
crate , m.
Zwaaihaak, m. fausse equerre, f.
Zwaan, yr. cygne, m.
Zwachtelen, b. w. (ik zwachtelde, heb gezwachteld ,) (bij wondh.) Eene wonde —,
Zwaar, b. n. lourd, e, pesant, e, materiel,
bander une place. Een kind —, inbakeren 5,
le, grave. —, fterk , groot , dik, grand,
in lured binders, emmailloter.
e, gros , se , fort , e. Een zware last, un
fardeau pesant. Vier pond —, quatre livres Zwad of Zwade, yr. fneede gras in eens met
de zeisfen, audain, ns.
pesant. Een — verlies, une grande perte.
Zwadder, yr. flangenfpog, ecume, f., venin
Het zware toonteeken , ?'accent grave.
d'un serpent , m.
argent fort, monnaie forte. Htj heeft
—geld,
zware kosten gehad, it a eu de grandes de- Zwadderig, b. n. troebel, vuil, onrein, sale,
impur , e.
penses. Pt heb er een — hoofd over, fen
at de Pinquietude. Zijne moeder is —, Zwager, m. beau-frere.
(zwanger,) sa mere est grosse. —, moeije- Zwagerin, yr. belle.soeur.
lijk , difficile. Eene zware onderneming, Zwagerfchap , o. alliance par manage , affinite , parente, 1.
arse entreprise difficile. Hij is — van tong,
it a la langue grosse. — bier, biere forte. Zwak, b. n. krachteloos, faible, debile. Ziju
broeder is nog — van zijne ziekte, son ft-ere
— gefchut, gros canon. Zware ruiterij ,
est encore faible de sa maladie. Zijne zuscavaliers pesamment armes. Eene zware„
ter heeft een — gezigt , sa soeur a la vue
firenge firaf, un cluitiment severe, rigoufaible. Het is eene zwakke vrouw, c'est
reux. — worden, s'apesantir. Op zware
une femme faible. Hij heeft eene zwakke
firafFe is het verboden, it est defendu sous
maag, it a l'estomac faible. Iemand aan
de grieves peines. —, bijw. pesamment,
zijne zwakke zijde aantasten, prendre q. q.
gravement, grievement.
par son ate faible. Hij heeft zwakke beeZwaard, o. degen, epee ,f., glaive , tn. Steek
nen , it a les jambes debiles. —,fam.malingre.
bet — in de fcheede, remettez ?Wee dans
—, flap, veule. Tar, —, fleet, te , tenle fourreau. Te vuur en te — verdelgen,
dre. Een — ligchaam, en corps fluet , deruiner a feu et a sang; fig. Het eene —
licat. Dit kind is buitengemeen —, tenger,,
hots& het andere in de fcheede , les forces
cot enfant est extremement delicat; fig. fans.
egales previennent les hostilites. Het — aan
Een zeer — mensch, un patin. Zwakke,
de heupen Borden, ceindre Pepie. Meester
flechte wijn , y in ginguet. —, ziekelijk ,
van den fcherpen —e ; zie Scherpregter. —
maladif, ive; zie Zwakkelijk, Spr. w. Htj
semelle
,
derive,
f.
aan een fchip ,
is zoo —, dat hij niet meer regt op kan
Zwaardbloem , Zwaardlelie , yr. zie Lischbloem.
Haan , (zoo flap ale een vaatdoek ,) it n'a
Zwaardvechter,, Zwaardfchermer,, m. gladianon plus de force qu'un lingo mouilie.
teur ; zie ook Kampvecbter.
Zwak , o. faible, m. Dat is zijn —, voila
Zwaardvegen, o. w. fourbir des armes,
son faible.
Zwaardvisch, m. zaagvisch, Poisson a scie,
espadon, emperettr. — , (een gefternte,) Zwakheid, vr. faiblesse, (Willa, infirmite,
souplesse , fragilite. De -- der oogen , la
xiphias.
faiblesse des yeux, la debilite de la vise. De
Zwaardvormig, b. n. (in de krnidk.) ensifor— zijner maag, la debilite de son estomac.
me , gladie , e. Een — blad, une feuille
De — eener vesting, le faible d'une place,
enstpt me.
d'une forteresse. —, veroorzaakt door ziekZwaarhoofd, m. en vr. die zich voor het toe
te , (bij geneesk.) adynamie. —, onmogekomende verontrust, songe-creux.
lijkheid zich te kunnen bewegen, acratie.
Zwaarhoofdig, b. n. soucieux, se, inquiet,
Zonden tilt —, peches de fragilite. Men
ête, rêveur,, se , peine, e.
moet de zwakheden zijns naasten dulden,
Zwaarhoofdigheid, y r. inquietude ,tnelancolie,
it faut supporter les infirmites de son prof., souci, m.
chain.
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dater y. ch. dans son esprit, mai.hiner ti;
dessin; etre imprigne , e, etc.
bij dieren,
Zwangerheid, yr. grossesse.
Zwakjes, bijw. faiblement, debilement.
ration.
faible,
fleet,
te,
deZwakkelijk , b. n. flap,
licat, e, valetudinaire, etc.; zie Zwak ; Zwanken , o. w. (ik zwankte , hebgezwankt,)
buigen, zich op en neer begeven, wagge.
bijw. zie Zwakjes.
len , wankelen 5 vaciller,, branler,, chancelet ,
Zwakken, b. w. (ik zwakte, heb gezwakt ,)
etre agite, e, par le vent ; fluctuer. (*)
zwak maken, worden, affaiblir,, debiliter.
Dat zwakt, maakt zwak , verzwakt het ge- Zwankroede , yr. eene zekere wip, bascule,
f. levier, m.
zigt, cela debilite la vue. —, o. w. (met
; zie Verzwakken. Zwank yederen , yr. meerv. pennes, grosses ph.zijn ,)
mes de Palle; zie Slagvederen.
Zwakte ; zie Zwakheid.
Zwalken, o. w. (ik zwalkte, heb gezwalkt ,) Zwans, yr. ftaart der dieren, queue des an;maux.
drentelend zich bewegen, lambiner, alder
de cite et d'autre (en parlaut d'un na- Zwarigheid, yr. &Pula , peine, objection,
opine, anicroche, f. obstacle, embarras,
vire).
Nieuwe — in een geding, incident, na.
Zwalker, m. lambin.
Zwalking, yr. werkeloosheid , luiheid, lam- Zwarm; zie Zwenn.
Zwart, b. n. noir , e. — brood, du pain noir.
bination.
bruin brood , du pain his.
paard, cheval moZwalkfter, yr. lambine.
reau. —, affchuwelijk, atroce,
Zwalp , in. gulp. Het geluid van iets, dat
maken,
noicir; fig. iemand in minachting brengen,
zich golfswijze beweegt ; eertijds eene baar,
golf, lame d'eau, vague, houle. In den
lasteren, noircir, ternir la reputation de
fcheepsbouw dragen zekere dikke, zware
q. q. , le diffamer. Flec — maken , le dealgrement. liij iemand met eene —e kool geeikenplanken tot het timmeren van fchepen
teekend zijn, (door hem voor een fchande.
dien naam, madriers ; en waarop
molenlijk of flecht lid der maatfchappij gehouden
fieenen rusten, cartelle,
Zwalpen, o. w.
worden, avoir perdu la reputation de q. q.
zwalpte, heb gezwalpt,)
muzijk, tine noire. —e
Rene —e noot in
fchuiiten van de zee, zacht golven, menConner , clapoter, faire des houles , pousser
zucht, goutte sereine. —, gal, bile
noire. —, verbrand van de zon, hale , e,
des lames d'eau.
Zwalpend, b. n. zacht golvend, clapoteux ,
bassand , e; fig. — op wit, preuve par &lit.
se, houleux, se.
Het —e, couleur noire, f. noir, m. Hij is
in het — gekleed, it est habille de noir.
arondeZwaluw, yr. hirondelle. Jonge
maakt geenen zo- Zwartachtig, b. n. noireitre, biset, e, brun ,
lat , m. Spr. w. Rene
mer, (men kan uit een enkel geval niet tot
e tirant sur le noir.
het geheel befluiten,) une hirondelle ne fait Zwartblaauw, b. n. bleu noir, livide.
pas le printemps ; fig. Naakte
behoeftig Zwartbruin, b. n. bai-brun , e, moricaud , e,
mensch, arme fukkel, pauvre homme, panbai obscur, e, basand , e.
vre here.
Zwarte,
negre , noir , africain , ethioien, m.
Zwaluwnest, o. nid d'hirondelle, m.
Zwartekunst, yr. tooverij, necromancie , maZwaluwflaart, m. queue d'hirondelle , f.
gie noire.
buitenwerk aan eene vesting, centre-queue Zwartekunftenaar, m. necromancien.
d'aronde, f.
(bij timmerl.) queue d'a- Zwarten , b. w. (ik zwartte , heb gezward ,)
ronde. Met —en zamenvoegen, assembler
noircir, rendre noir, teindre en noir.
en queue d'aronde.
Zwartevos, m. pik-zwart paard, moreau.
Zwartgallig, b. n. atrabilaire, melancalique.
Zwaluwwortel, m. asclepias , dompte-venin.
Zwain, o. foort van paddefloel, agaric, m. Zwartgalligheid, yr. humeut atrabilaire, me- aan boomen, excroissance qui vient aux
lancolie • zie Zwaarmoedigheid.
arbres, etc. — om vuur te maken, de pijp Zwartge ylekt, b. n. gris tisonne , tachete de
aan te fieken , amadou , m.
noir.
aan de voorpooten der paarden, eparvin, m.
Zwartharig, b. n. noiraud, e, qui a les cheZwamachtig, b. n. spongieux , se.
veux noirs.
Zwammaker, m. amadoueur.
Zwarcharige , m. en yr. zwartkop, noiraud ,
Zwanenhals, m. cou de cygne ; fig. cou long et
noiraude , m.
— van het roer, (fcheepsw.) cra- Zwartheid, yr. noirceur. —, zwartevlek , noirpaud de barre.
cissure.
Zwanendons o. duvet de cygne , m.
Zwarthoofdig, b. n. (van een paard ) cavece , e.
Zwanendrift, yr. troupe de cygnes , m., droit Zwartin, yr. moorin, negresse; zie Zwarte.
d'avoir des cygnes ,
Zwartkop, m. en yr. zie Zwarcharige.
Zwanenkop , m. tote de cygne, f
Zwartmakend, b. n. denigrant , e.
Zwanenpen of fchacht, yr. plume de cygne.
Zwartmaking, yr. denigrement, on.
Zwanenpoot,
patte de cygne, f.
Zwartoog, o. qui a les yeux noirs.
Zwanenteelt, yr. entretien des cygnes , m.
Zwartfel, o. fchoorfteenroec, bidauet, noir
Zwanenvel, o. peau de cygne, f:
de firmee, f noir, in.
Zwanenvlerk, yr. Zwanenvleugel, m. Zwanen- Zwartfeldoos , yr. iloite an noir.
wiek, yr. aile de cygne.
Zwartfelen b. w. noircir avec du noir de faZwanenzang, m. chant du cygne.
nide, etc.
Zwang, yr. gebruik, gewoonte, vogue, mode, Zwartfelkwast, m. pinceau u noircir, au noir.
f., usage, cours, in. Het is in — zulke Zwartfelton, yr. tonneau au noir de furnie , a;.
hoeden te dragen, c'est en vogue, la mode, Zwartfieeuzuur,, o. (bij de fcheik.) acide tunsde porter de eels chapeaux. In — brengen,
tique , m.
acerediter. In — komen, s'accrediter.
Zwartfleenzuurzout, o. tunstate, tn.
Zwanger, b. n. grosse , enceinte. Zijne moeder Zwartvaal, b. n. rubican.— paard, cheval
sa mere est grosse. — worden, dovebican.
nir grosse, concelioir, étrefecondie.— gaan, Zwartverwer,
teinturier en noir.
dragen, porter; fig. Met lets
gaan, me- Zwartwoud, o. foort noire, f
Uuuu3
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broeder heeft eene
etterbuil aan het
been, son frare a tin ulcere 4 la jambe.
Zweerder, tn. jureur.
Zweerfler, yr. jureuse.
Zweertje, o. petit abcas. — in den mond,
(bij wondh.) aphte, tn. — als een gerflenkoren in het haar der oogleden, crite, f.
— aan de long, tubercule, m.
Zweesrik of Zwezerik, yr. ris de veau , tn.
zachte uitwafeming ,
Zweet, o. sueur, f:
transpiration, f. Angst— , (gemeen ) side,
Vetachtig — aan de wol van fommige
dieren , suint, tn. Ziekteverwekkend —,
ephidrose, f. Spr. w. of fig. 1-lij mag zijn
— niet ruiken, al n'aime pas a ttavailler.
In het — zlins aanfchijns zijn brood verdienen, gagner son pain 4 la sueur tie son front.
(bij jagers) bloed, sang , m.
Zweetbad, o. bain de vapeurs, m., dtuve;
insession, f:
Zweetbank , yr. basic d'etuve,
Zweetdoek, o. suaire , tn. Lazarus fleeg uit zijn
graf iii zijn — gewikkeld, Lazare sortit de
son tombeau enveloppe de son suaire.
Zweetdrank, m. potion sudorzfique, f.
Zweerdrijvend of Zweetverwekkend, b. n. sudot ifique , sudorzfare , hydrotique, diaphoretique, diapnoique ou diapnotique. —middel,
remade hydrotique, diaphoretique, etc.
goutte de sueur, f.
Zweetdroppel,
Zweeten , b. w. (ik zweette, heb gezweet ,)
suer. Bloed —, suer du sang ; fig. Etter
en bloed —, suer sang et eau. Ik kan, hem
wel (ik wil mijne meerderheid wel boven hem to kennen geven ,) je ne le crams
pluie de soufre, f.
Zwavelregen,
pas; je le surpasse tie beaucoup de force. —,
Zwavelreuk ; zie Zwavellucht.
o. w. zweet van zich geven, suer, ressuer,
Zwavelflok, m. allumette , f.
transpirer. De nieuwe muren eenen tijd
Zwavelwater, o. eau sulflireuse ou soufree, f.
lang , les murs neufs ressuent pendant un
Zwavelwortel , m. queue de pourceaux, f.,
cettain temps. (Bij looijers) Huiden laten
peucedane, m.
mettre des peaux en ichauffe. (Bij jaZwavelzalf, yr. fulferbalfem, ouguent de sougers) saigner. Het —, sudation. Het —
fre,
van hout , suage du bois, m. Het — der
Zwavelzand, ruw, 0. marcassite, f.
fieenen , exsudation, f:
Zwavelzuur, o. acide sulfurique, sulfureux
Zweeter,
m. celui qui sue.
ou vitriolique, m.
Zweeterig, b. n. qui est en sueur, suant, e.
Zwavelzuurmaking, yr. vitriolisation.
Zweeterigheid, yr. qualite tie ce qui sue:
Zwavelzuurzout, o. sel d'epsom, tn.
transpiration.
Zweek, onv. verl. tijd van Zwijken.
Zweetgat, o. pore, f.
tn.,
rapport,
air,
Zweemfel
,
o.
Zweem,
Zweethuis , o. fchuur,, voor den tabak , droogressemblance, f.
fchuur suerie,
(ik zweemde , heb gezweemd,)
Zweemen, o.
Zweeting , yr. action de suer. De van eenen
ressembler,
eenige gelijkheid hebben,
nieuwen muur, le ressuage d'un mar neuf;
avoir Pair de, tirer sur. Hij zweemt naar
ook der metalen, liquation. Overtollige — ,
zijnen vader, it ressemble a son pare. Die
desudation.
cette
couleur
tire
kleur zweemt naar groen,
Zweetkamer, yr. ituve.
sur le vert.
Zweep, yr. fouet, tn. — in eene rijfchool, Zweetkoorts, yr. (in de geneesk.) Pyre bydropyritique , typhode, /diode, suette,
thambrihre. Korte cravache, aiguillade, f. — met verfcheidene riemen, dcourgie. Zweetlucht, vr. faguenas, tn.
Spr. w. Een nude voerman hoort nog gaarne Zweetmiddel, o. sudorifique; zie Zweetdrijvend.
het klappen van de —, on aime a entendre
dans notre vieillesse de ce qui nous plaisait Zweetpoeder, o. poudre diaphoretique, f.
Zweetiloof, yr. bain chaud, tn., sudatoire,f.
dins notre jeunesse.
Zweepen , b. w. (ik zweepte , heb gezweept , ) Zweetzucht, yr. buitengewoon zweet, hydropedase.
fouetter, donner des coups de fouet, donner
Zwei, yr. fchuinfche winkelhaak, sauterelle,
le fouet a q. q.
m.
fausse equerre,
Zweeping, yr. action de fouetter.
geven , four Zwelen, b. w. (ik zweelde, heb gezweeld,)
Zweepfiag, tn. coup de fouet.
met
een'
gaffel
ornkeeren,
inzonderheid
van
ailler.
het hooi, tourney le fain.
Zweeptol, m. drijftol, sabot.
avalie,
gorgee,f.
Zweeptouw, o. cordelette attachee au nsanche Zweig, m. een lick, teug,
Zwelgen, b. en o. w. (ik zwolg, heb en ben
de fouet, 1.
gezwolgen, ) fiokken ; zie Doorzwelgen,
Zweer, yr. ulcere, abces, apostume, tn. —
Inzwelgen. Verzwclgen , avaler, goinfrer.
aan ale binnenzijde van het cog, epilops,m.
brasfen, enz. , faire hombace trinquer ;
tusfchen de vingers , fourchet , tn. — aan
crapuler ; faire la debauche.
den Kiel eens paards , crapaudine , aan
den hals der paardeu, dastre, ulcere. Zijn Zwelgend, b. n. crapuleux , se.
Zwel-
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Zwavel, vr. soufre, tn. Met — gebonden Hgchaarn , (in de fcheik.) sulfure , m. Ronde
rolpleister, emsandaraque, f. Pijp
pldtre de soufre, magdaleon, m.
Zwavelaarde , yr. terre sulfureuse.
Zwavelachtig of Zwavelig, b. n. sulfureux,
uitvloeifel, o. aporrhee, f.
euse.
Zwavelader, yr. veine de soufre.
Zwavelberg, m. zie Zwavelmijn.
Zwavelbloem, yr. flour. de soufre.
Zwaveldamp, In. ex halaison sulfureuse, vapeur
de soufre ou sulfureuse,
Zwavelgeel , n. faune pole, couleur de soufre.
Zwaveldraad , m. fil soufre . m. meche soufree, f.
Zwavelen , b. w. (ik zwavelde, heb gezwaveld ,) soufrer. Den wijn —, (bij wijnk.)
meeker le y in. Het —, le soufrage.
Zwavelerts, m. —mijn , mine de soufre, soufrihre ,
Zwavelgeest, m. esprit de soufre.
Zwavelgezuurd, o. sulfate , e. — zout, o. (bij
(fcheik.) sulfite, m.
Zwavelgezuurde kalk, m. sulfate.
Zwavelgroef, yr. miniare de soufre , soufriare.
Zwavelhut, yr. fonderie de soufre.
Zwavclkamer of kast , yr. soufroir, m.
Zwavellever,, vr. hepar, foie de soufre, tn.
Zwavellucht of reuk, m. odeur de soufre, f.
; (bij fcheik.)
Zwavelmelk, yr. lait de soufre,
soufre precipiti.
Zwavelmijn, yr. soufriere.
Zwavelolie, yr. huile de soufre,fi
fourneau 4 distiller le soufre
Zwaveloven,

ZWE
Zwelger, m. goinfre , glouton, gouleur,, twoleur; debauche, ivrogne.
Zwelgerij, yr. goinfrene, gloutonnerie , gourmandise, debauche.
Zwelging, yr. action d'avaler,, de goinfre.
Zwelgkuil, m. goufrre 9 tournant de mer, abitne.
Zwelgfter, yr. gourmande.
Zwellen, o. w. (ik zwol, ben gezwollen,)
uitzetten, opwellen , enfler,, s'enfler, gotzfier,, se gonfler,, bouffir , tumefier, se tunafier, bouffer. De rivieren zijn gezwollen
van den regen , les rivieres sent en flees par
les pluies. Weder op—, regonfler. Hij heeft
een van hoogmoed gezwollen gezigt, it a
le visage bouffi d'orgueil. Hij heeft gezwollen beenen, it a lee jambes enflees.
Gezwollen tandvleesch, gencive tundfide.
De wateren —, les eaux se gonflent. De
wind heeft de zeilen doen —, le vent
a enfle les voiles. De klieren —, les glands
se tumefient.
Zwellend, b. n. —e borflen, des mamelles sororiantes. —e boezem, sein sororiant.
Zwelling, yr. tumefaction, enflure, bouffissure. Hij heeft eene — aan het been, it a
une tumefaction 4 la jambe.
Zwemblaas, yr. vessie de poisson, bouteille de
callabasse.
Zwemgordel, m. nageoire 9 f.
Zwemkleed, o. scaphandre, m.
Zwemkunst, yr. art de eager, m., natation.
— onder het water hypothatassique.
Zwemmen, o. w. (ik 'zwom, heb en ben gezwommen,) nager , Hotter, surnager. Die
jongen zwemt op den rug, ce garcon nage
sur le dos. Onder water —, nager entre
deux eaux. Hare oogen — in tranen , elle
fond en pleurs, en lames. De kurk zwemt,
drijft op 't water, le liege surnage. Het
hout zwemt op het water, le boss lime
sur Peau. Hij beefs zich met — gered, it
s'est safive a la nage. Hij zwemt in zijn
bloed, it nage dans son sang. Spr. w. De
visch wil —, poisson sans boisson est poison.
Zwemmend, b. n. nageant , e, flottant , e,
surnageant , e. —, bijw. 4 la nage, nageant.
Zwemmer, in. nageur. —, (plant) apogonet.
Zwemming, yr. natation, nag*.
Zwemplaats, yr. nageor,, m. —, bad- of
waschplaats bij de Romeinen, ook in eene
Sacristie , piscine.
Zwemfteen , m. (in de nat. g.) pierre nectique ,f.
Zwemvoet, m. pied palme. Een dier dat —en
heefc, animal paimipede.
Zwemvogel, m. watervogel, oiseau aquatique.
— in voile zee, p?lagten.
Zwendelen , enz. ; zie Zwindelen.
Zwengel, m. van een' put, ook zwankroede
genoemd, bascule d'un puits , f. —, pompftok , brimbale,f. —, kruk , manivelle ,f.
voile d'une
—anewg,(bijdart.)
voiture, f.
Zwengelhout, o. palonnier ou palonneau, m.
Zwengijzers, o. meerv. (bij de art.) tirans
de volde, ns. pl.
Zweak , m. draai, keer, zwaai, tour , mouve.
ment circulaire. In eenen —, in een oogenblik , dans en clin d'oeil.
Zwenken , b. w. (ik zwenkte 9 heb gezwenkt ,)
draaijen, omwenden, zwaaijen, tourner,
faire tourner, faire un mouvetnent a droite
et a gauche. Het vaandel —, agiter, Inaflier , le drapeau. Een paard —, faire caracoler nn cheval. —, o. w. (met zijn)
se tourner, tournoyfr. —, (in de krijgsd.)
faire sine conversion. Regis, zwenkt t 4
droite, faites an quart de conversion!
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Zwenking, yr. tournoiement , no. — met een
paard, (in de krijgsd.) caracole, f. —,
fingering van een fchip, roulis , tn.
Zweren, b. en o. w. (ik zwoer, heb en ben
gezworen ,) eenen eed doen, jurer, a/firmer par on serment , preter serment , etc.
1k zweer u getrouwheid, je vous jure fidelite. Hij heeft hem den dood gezworen, it
lui a jure la most. Elkander eene eeuwige
vriendfchap —, se jurer tine amitie hernelle. Deze man heeft valsch gezworen ,
cet homme a jure faux , fait, préte no
faux serment. Hij heeft voor den regter
eenen valfchen eed gedaan, it s'est parjurd
devant le juge. 1k zoude er op —, dat hij
u zeer bemtnt, j'en jurerais qu'il vous aime,
Gemeen : Bij hoog en bij laag —, ( bij kris
en kras 9 uror
jurorpar son Dieu et par sa foi.
1k ben gezworen vertaler, je suis trans.
lateur , traducteur, jure.
Zweren, o. w. etteren, suppurer, apostumer,
Waffler, s'ularer,9 s'abader. De kwade
vochten hebben hem het been doen —, les
hameurs malignes lui ont Ware la jambe.
De wond begint te. —, etteren, la plate
commence a suppurer.
Zwerffler, yr. landloopfler, vagabonde.
Zwering, yr. verzwering, suppuration, ulceration. Hij heeft eene —, verzwering aan
de blaas, a a fine ulceration a la vessie.
Zwerk, o. drift van wolken, cours , mauvernent des nuages. tn.
Zwerm of Zwarm , tn. essaim Cd'abeilles) volee 9 nuee , multitude fourmilliere , fbule 9 f.
Len — vinken fine voile de pincons. Onder den —, hoop
'
eenden fchieten, tirer
dans la volee des canards.
Zwermen , 0. w. (ik zwermde , heb gezwermd, )
van bijen , essaimer ; ook van menfchen ,
rondloopen, error , courir en troupes fa
et la.
Zwermer, m. landlooper, vagabond , Wear.
—, (bij vuurw.) petard, serpenteau, m.,
fusee a serpenteaux.
Zwerven, o. w. (ik zworf, heb gezworven 9)
omdolen , error pa et 14 9 aller a Paventure , rilder,, vaguer, etc.
Zwervend , b. n. errant , e, nomade. De Tartaren zijn een — yolk, les Tartares soot on
people nomade. Een — leven lijden , mener
une , vie errante.
Zwerver, m. vagabond, redeur, ocureur,,hotnme sans feu et sans lieu. Alle nachtzwervers deugen niet,, tons les rodents de nuit
ne valen,t pas.
Zwerving, yr. vagabondage , en.
Zwetfen , o. (ik zwetfte , heb gezwetst , ) veel
en onbedacht fpreken, groot fpreken , pugchen , habler,, gasconner,9 faire le gascon ,
se vanter, faire des fanfaronades , se targuer. Hij zwetst , pocht op zijne rijkdommen , it se targue de ses richesses.
Zwetfer,, m. pogcher, grootfpreker,, windzak ,
windbuil, halleur,, fanfaron , rodomont,
tranchelnontagne; fam. tueur de gens, bravache , forfante, capitan, gascon; fig. abattour de boil , de pailles ; (gemeen) emballeur, craqueur, ostentateur. Uw broeder is
eene groote —, votre frere est on grand hableur.
Zwetfter,, yr. hableuse, craqueuse, gasconne ,
fanfaronne.
Zwetferij , yr. pocherij, fnoeverij , hablerie,
vanterie, fanfaronnade, rodomontade, for.
anterie, erquerie,ostentation, gasconnade,
fbravado.
Gewoonte van —, fanfaronnerie.
Waartoe diem die —? a quoi bon cette osten.
1,7 u li n 4
;a-
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Cation; hablerie, fanfaronnade? Eerie overdrevene
une rodomontade outs-de.
Zweven, o. w. (ik zweefde, heb gezweefd,)
planer , racer, flutter en se tenir en
fair, se mouvoir en Pair. De vogels — in
de lucht, les oiseaux planent en Pair. De
geest Gods zweefde over de wateren, (in
den bijbel) Pesprzt de Dieu se mouvazt
dessus des eaux; fig. Het zweeft mij voor den
geest, (her komt . mij altoos als zigtbaar in
de gedachten), cela est present a mon esprit,
est levant mes yeux. Hij zweeft , dobbert ,
tusfchen vrees en hoop , it flotte entre la
crainte et Pesperance.
Zwevend , b. n. hangend , pendant , e, en parlant d'une afraise ou d'un proces. —e gefchillen , des causes pendantes.
Zwichten , b. w. ( ik zwichtte , heb gezwicht, )
(fcheepsw.) De zeilen —, oprollen , inhalen , ferler , plier,„ trousser, amener les voi.
les. o. w. intoomen , bedwingen , onderdoen , wijken , cider , faire taire, mettre les points , etc. Hij zwicht niet, doer
niets ender voor uwen broeder, it ne cede
pas a vdtre frise.
Zwichtlijnen, yr. meerv. waarmede in flecht
weer het onderwand gezwicht worth ,
(fcheepsw.) pantoquieres.
Zwiep ; zie Zweep.
Zwier, m, draai , omkeering , omdraaijing,
tour , tournoiement ; fig. —, losbandig leven. Aan de — gaan , mener une vie dereglee , courir les cabarets. —, opfchik , tooi ,
parure, f. ajustement. aardigheid, bevalligheid , elegance, bonne grace , f. charmer, manures gracieuses f.pl.galanterie,f
, bambocheur.
5
Zwierbol , debauche , riboteur,
Zwieren, o. w. (ik zwierde , heb gezwierd ,)
draaijen , zich wenden , tournoyer autour
d'un lieu, chancheler, riboter marcher en
'
leven
zig-zag; fig. Een yrolijk , losbandig
leaden, rondzwerven, faire la debauche,
courir les rues et les cabarets.
Zwierig , b. n. galant, e, leste, gracieux , se,
a la mode , propre.
Zwierigheid, vr. elegance, et:.
Zwieriglijk , bijw. ildgamment, proprement.
Zwiering , yr. zie Zwier.
Zwi.j. gachtig, b. n. taciturne, silencieux, se.
Zwtjgen , b. w. (ik zweeg, heb gezwegen ,)
zijne ftem niet laten hooren , niet fpreken,
(se) taire, celer,, cacher, garter silence,
passer sous silence. — kunnen , savoir se taire,
ou garter le silence. De wetten —, les lois
se taisent. Ik zal u doen — je vous ferai
taire. Men gaf hem een teeken, en hij zweeg,
on lui fit signe, et it se tut. Zwijg ftil ! taistoi! De zee en de' winden — ftil op zijne
ftem , (in den bijbel) la mer et les vents se
taisent a sa voix. Daar is tijd om te fpreken en tijd om te y a temps de parler
et temps de se taire. Laat ons daarvan —,
met ftlizwijgen voorbij gaan, passons cela
sous silence ; fig. lemand tot — brengen des.
arconner q. q. Spr. w. Die zwijgt, flemt
toe, qui se tait , consent.
Zwijgend, b. n. szlencieux , se. Stilzwijgend ,
bijw. taciturne tacitement. Hij heeft —
' , it y consentit tacitement.
daarin toegeflemd
Zwijger, m. homme taciturne ou silencieux ;
( bij de Rom.) silenciaire; Spr. w. Er is geen
fpreker die eenen — kan verbeteren , it vaut
souvent miens se taire que de parler trop.
Zwijging, yr. action de se taire , silence.
Zwijgfler,, yr. femme, fille, silencieuse, tadturne.
Zwijken; zie Bezwijken.
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Zwijm Zwijming, yr. bezwijming, duizeling,
defaillance, pamoison, f. evanouissement,
etourdissement , m. — In — vallen , tomber
en difaillance , se pamer.
Zwijmelen, o. n. (ik zwijmelde, heb gezwijmeld ,) duizelig worden , avoir des
vertiges, tomber en plimosson.
Zwijmelend, b. n. vertigineux, se.
Zwijmelgeest , m. esprit de vertige, d'etourdissement.
Zwijmeling , yr. duizeling, vertige, m. (bij de
hoeffm.) Kolder der paarden , vertigom.
Zwijmelwijn , m. vin enivrant.
Zwijmen , o. w. (ik zwijmde , heb gezwijmd ;)
zie Bezwijmen.
Zwijming, yr. zie Zwijm.
Zwijn, o. varken, cochon, pore , pourceau,
m. Een wild —, un sanglier. Jong wild —
beneden een jaar,, marcassin, m. Tweejarig
, ragot. Een driejarig —, un sanglier A
son tiers an. Een vierjarig un quartanier. Een — in deszelfs grootfle vetheid,
(zwijnentijd), porchaison. Het wijfje van
een wild —, laie. Plaats, waar de wilde
— wroeten , boutis , m. fig. Deze man is
een (bij verachting) c'est un homme
crapuleux, qui mine une vie de cochon, un
vrai porc.
Zwijnachtig, b. n. qui tient du cochon, en cochon.
Zwijnegel, m. porc-epic ,herisson; fig. cochon.
Zwijnendiftel, m, epine jaune scolyme.
Zwijnenhoeder, m. varkenshoeder,
'
, porches-.
Zwijnenjagt, vr. chasse au sanglier.
Zwijnenjongen, m. garcon porches-, gardensde cochons.
Zwijnenkost , m. om dezelve te mesten , engrais.
Zwijnenkot , o. toit a pores, m.
Zwijnenfla ? yr. hyoseride, m.
Zwijnenfpriet ,
dikke flak met ijzer op de
wilde-zwijnen-jagt , ipzetz
m. , rouge on
voulget
Zwijnentij.d, m. zie Zwijn, wanneer zij het
vetfle zijn.
Zwijnenvleesch, zie Varkensvleesch.
Zwij nenborflels, m. meerv, soies de cochon, f: pl.
Zwi..instrog , m. auge a port-, f.
Zwijnshaar, o. pail de cochon, m.
Zwiinshoofd, o. of kop,
tete de cochon.
Van een wild —, hure, f.
Zwijntje, o. fpeenvarken, cochon de lait, tn.
Zwik , m. de daad van zwikken, verdraaijing,
detorse, entorse,
Zwikboor, yr. (bij kuipers) barroir,
vrille.
—, fret, vrillon, m.
Drilboor, (bij
fmeden en fleenh.) fore:, tn.
Handboor,
(bij timmerl.) tariére.
Zwikgat , o. in eene kuip, tapgat aan eene
indigo kuip , daleau , m.
Zwikje, o. houten pennetje boven in de vas
ten om de lucht daarin te laten komen ,
fausset, dusi ou dusil , tn.
Zwikken , b. en o. w. (ik zwikte, heb gezwikt, ) door de fchielijke overhelling geknakt worden , of zich verfluiken , se donner une entorse, ereinter,s'ereinter. Ik heb
mijnen voet verzwikt , verftnikt , je me suis
donne une entorse; zie Verzwikken ; Verftuiken.
Zwikking, yr. entorse, detorse.
Zwilg, o. zeker gegomd linnen, foort van
trielje , tijk , coutil, m.
Zwin , o. kreek, kil of geul , baie, f:
Zwindel , m. die zwakheid van het hoofd,
waarbij alles met oils fchijnt om te draaijen,
vertige; fig. Somwijlen worth het voor eene
onbezonnen handeling gebezigd, wanneer
men

ZWI
men, zonder grond , gewaagde ontwerpen

ter verkrijging van winst fmeedt , in den
handel , projets extravagans, m. pl.
Zwindelaar,, m. marchand qui fait un commerce extravagant ; (bij regtsg.) stellionataire.
Zwindelarij , yr. zwindehandel , commerce extravagant , frauduleux; (bij regtsg.) stellionat , m.
Zwindelen , 0. w. (ik zwindelde, heb gezwindeld 9 ) duizelig zijn , draaijen , avoir des
vertiges, des itourdissements; fig. Eenen ongeoorloofden en onbezonnen handel drijven ,
faire un commerce extravagant ou frauduleux.
Zwindelig, b. n. vertigineux , se.
Zwindeligheid , vr. zwindeling, vertigo, tournoiement de tote, m. , etouldissement , m.
Zwingel, m. bascule. Een vlegel , waarmede
het vlas gezwingeld words, braakflok , ecang.
Zwingelaar,9 m. icangeur (de lin).
Zwingelen , b. w. (ik zwingelde, heb gezwin-
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geld ,) than, flingeren , &anger,, battre,
le lin.
Zwingeling, yr. action de battre le lin.
Zwoegen , o. w. (ik zwoegde , heb gezwoegd ,)
hijgen , iterk ademen , zwaar,, flerk arbeiden , vermoeljend bezig zijn , haleter,, titre
hors d'haleine; se donner bien de la peine;
travailler fort ; ahaner.
Zwoegtng, yr. action de haleter, do travailler
fort , etc,
Zwoel , b. n. zoel, chaud, e, etonfrant, e,
mou, lache , pesant (en parlant du temps).
Zwoelheid , y r. zoelheid , air pesant, in.,
chaleur itouffante.
Zwoer,, onv. verl. tijd van Zweren.
Zwol, — — — — Zwellen.
Zwolg , — — — — Zwelgen.
Zwom , — — — — Zwemmen.
Zwond , — — — — Zwinden.
Zwoord , o. huid van een varken , couenne ,
peau du cochon , levure de ce qu'on love de
dessus le lard, f.

Uuuu5

LUST der meest gebruikeliike mannelijke en
vrouwelijke eigennaamwoorden en hunne, in
gebruik geraakte, verkortingen.
......01==.........

A.
Aagje , Agatha , Aagt , yr. Agatha.
Aaltje, Aalt, Adelheid, Alicia, Da, yr. Adelaide.
Aart , m. Arthur.
Abraham, Abram, Bram , Brammetje , m. Abraham.
Achilles, m. Achille.
Adam, m. Dam, Dammetje , Adam.
Adolf, Adolph , m. Dolf, Dolfje , Adolphe.
Adelgunde , yr. Adelgonde.
Adriaan, m. Arie, Janus, Adrian.
Adriana, yr. Jaantje, Jane , Adrienne, Ariane.
Aegidius, m. Egide.
Agnefia , Agniet, yr. Agnietje , Agnes.
Albert , Albertus, Albrecht, Bart, m. Albert,
Aubert.
Albijn , Albinus, m. Alewijn , Albin, Aubin.
Aletta , yr. Letje , Elsje , Adeline.
Alexander, m. Sander, Alexandre.
Alfried , Alfred, m. Alfred.
Aida ; zie Aaltje.
Ambrofius , m. Ambroise.
Amelia, yr. Amelia.
Andreas , Andries , m. Dries , Andre.
Angelica, yr. Angelique.
Anna , Ante, yr. Ant, Naatje , Annette.
Anthonia, y r. Toontje , Nette , Antoinette.
Anthonius , Antoon, m. Toon, Tennis, Antoine.
Apollonia , yr. Apolline.
Arend , in. Art , Arthur.
Arnoldus, Arnold, m. Nol , Nolletje , Arnaud.
Augustinus , Augustijn , m. Augustin.
Augustus , August , m. Auguste.
Aurelius , m. "'ureic.
B.
Bald, Baldus , in. Baud.
Balthafar,, Baltus, Balth , m. Balthasar.
Barbara, yr. Barber, Badje, Barbe.
Barend , m. zie Bernardus.
Bartholomeus, m. Bart , Bartel , Bartholemie.
Bastiaan , m. Bas, Sebastien.
Bastiana , yr. Bastiaantje , Sebastienne.
Bathilde , yr. Baudour.
Baaius , in. Blaise.
Beatrix , yr. Beatrice.
Bella , yr. Belletje, Arabelle.
Benedictus , m. Been , Benoit.
Benjamin, m. Ben , Benjamin.
Bernardino, vr. Dientje , Bardine.
Bernardus, m. Barencl, Nardus, Bernard.
Bert , m. Bertram , Bertrand.
Bertha, yr. Bertje, Bertha.
Bet, Betje, yr. Betfi, Babet , Babiche, Babichon.
Bond, Boudewijn , Boldwijn , in. Boudje , Bondouin.
Bram ; zie Abraham.
Brigitta, yr. Bregje , Brigitte.

C.
Carolina ; zie Karolina.
Carolus ; zie Karel.
Catharina , yr. Gato , Ka, Kaatje , Katrijn ,
Catharzne, Catau, Caton, Catin.
Cecilia, yr. Seel, Cecile.
Charlotta , vr. Lotje , Charlotte.
Christiaan , vr, Kris, Chritien.

Christiana , yr. Chretienne.
Christina, yr. Christine.
Christoffel, m. Scoffel , Christophe,Christophle.
Clara, yr. Claartje , Claire.
Clafine ; zie Klaasje.
Claudius , m. Claude.
Claudina, yr. Claudia , Claudine.
Clemens , m. Clement.
Coenraad, m. Koen , Conrad.
Confiantia, vr. Stansje , Constance.
Conitantijn, m. Constantin.
Cornelia, vr. Kee, Keetje, Cornelle.
Cornelis, Cornelius, m. Kees, Corneille.
Zie vender op K.
D.
Da, Daatje, yr. Adelaide; zie Aaltje.
Daniel , m. Daan , Daantje, Daniel.
David, m. Daaf, Daafje , David.
Debora , yr. Dieuwertje , Debora.
Defideria , yr. D:sirie, Dzdiere.
Defiderius , in. Desire, Didier.
Diederik , m. Dirk, Derk, Thierry.
Dina ; zie Gèrardina.
Dieuwertje., vr. Debora.
Dionifia , yr. Nijsje , Denise.
Dionifius, m. Dionijs, Nijs, Denis.
Dominicus , in. Dominique.
Dorothea , yr. Doortje , Dorothee.
Dorus ; zie Theodorus.
E.

Edmond, Edmundus , m., Edmond, Eason.
Eduard , m. Edward , Edouard.
Eef, yr. Eefje, Eva, Eve.
Egbert , Egbe,rtus 7 in. Egbert.
Egidius, m. Egide.
Eleonora , vr. Leentje, Elionore.
Elias, in. Jas, Elie.
Elifa 7 yr. Elise.
Elizabeth , yr. Lijsbet , Lijsje , Life , Betje,
Babet , Elizabeth , Lisette.
Els , Elsje ; zie Aletta.
Em , Emma , y r. Enimetje , Emme.
Emilia, vr. Emilie.
Emilianus , m. Emilien.
Emilius , m. Emile.
Eneas , m. Enee.
Engeltje , y r. Angelique.
Ernst , Ernestus, m. Erneste.
Efaias , m. Esdie.
Esther, yr. Hester.
Everardus , Evert , Everhard, m. Evertje , Everard, Evrard.
F.
Fabiaan , Fabianus, m. Fabian.
Ferdinandus , Ferdinand, m. Ferdinand.
Filippus , Filip , Flip; zie Philippus.
Fijtje; zie Sophia.
Flora , vr. Floor , Floortje , Flora.
Francijntje , yr. Franchon, Franchette.
Francisca , yr. Francijn, Franpoise.
Franciscus , in. Frans, Francois.
Frederik , in. Frerik , Fritz , Freek , Frederic.
Frederika, yr. Frerikje , Fritsje , Riekje ,
Frederique.
G.

GEE
G.
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Koosje ; zie Jacoba.
Krijn; zie Quirinus.
Geertruida, yr. Geertrui , Geertje , Trui, Krijntje ; zie Quirina.
Truitje, Gertrude.
Georg, m. Joris, Jurgen, Jurrien, George.
L.
Gerard, Gerardus, tn. Gerrit, Geert , Gerard.
Gerardina, yr. Geertje, Dientje, Dina, Ge- Lambertus , m. Lambert , Lammert , Bertus,
rardine.
Lambert.
Giel; zie Michiel.
Laura, yr. Laure.
Gijsbert , Gijsbrecht, tn. Gijs, Bert, Gisbert. Laurens, m. Louw, Laurent.
Gilles, tn. piles, Jil, Gilles.
Laurentia, yr. Laurence.
Godfried, m. Godevaart, Gover, Godefroi, Leonard, m. Leendert, Leen, Leonard.
Geoffroi.
Lena, vr. Leentje, Helene.
Godhef, m. Thaophile.
Leonore , yr. Elionore.
Gozewijn, m. Goswsn.
Life, vr. Lijsje , Lip, Lisette.
Gregoor, Gregorius, in. Gregoire.
Lodewijk , Lood , Loodje, Louis.
Grietje, yr. Geertje, Margot, Margoton.
Lodewika, yr. Louiza, Louise.
Gunther, m. Gautier.
Lotje , yr. Charlotte.
Gustaaf, Gustavus, in. Gustave.
Louw , m. zie Laurens.
Lucanus, m. Lucain.
H.
Lucas, m. Luik, Luc.
Lucianus, m. Lucien.
Hanna, yr. Hansje, Jeanne, Jeannette.
Hannes, Hans; zie Jan.
ivi.
Hansje; zie Johanna.
Helena, yr. Leentje, Helene.
Maarten , in. Martin.
Hendrik , m. Hein, Hen, Henri.
Magdalena, yr. Magtelt, Madelaine ou MagHeintje, in. Henrien.
delaine.
Hendrika, Henrietta, yr. Heintje, Jetje, Hen- Magdeleentje , yr. Madelon.
riette.
Manuel, m. Emmanuel.
Hermanus, Herman, tn. Hermen, Manes, iir- Manus; zie Hermanus.
mand, Herman, Germain.
Margaretha, y r. Margriet, Griet, Grietje,
Hieronimus, m. Jeronimus , Jerome.
Margo, Marguerite.
Hillegonde , yr. Hillegonde.
Maria , vr. Mietje, Mie, Marij, Marijtje,
Hubert , Huibert , Huibrecht, in. Huip, Hubert.
Marie, Marion, Manon.
Hugo , in. Huig, Hugues.
Markus, m. Marc.
Martha , yr. Mat , Matje , Marthe.
I en J.
Martinus, m. Marten, Martine.
Mathilda, yr. Magtelt , Mathilde.
Ida, yr. Ide.
Matthias, m. Mattheus, Matthijs, Thijs,
Hat, Izadk , m. Isaac.
Matthieu.
Ifabella, vr. Bel, Isabelle.
Mauritius, in. Maurits, Maurice.
Jacoba, Jacobina , yr. Jacobijntje, Koosje, Maximiliaan, in. Maximilien.
Jacobee, Jaqueline, Jacquette.
Michael, m. Michiel; Giel, Michel.
Jacobus, Jacob, m. Jaap, Japik, Kobus, Michieltje, Micheltje, vr. Mrchon.
Jacques.
Mina, yr. 1V1intje; zie Wilhelmina.
Jan, Johannes , Joannes , m. Hans , Hannes, Mozes, m. 1VIcise.
Jean.
Jantje, m. Jeannot.
N.
Janus; zie Adrianus.
Jas, in. zie Elias.
Naatje, yr. Na, Nannette, Nanon.
Jeroen , m. Jerome.
Neel, y r. Neeltje, Cornelie.
Ignatius, on. Ignace.
Nel, vr. Nelletje ; zie Petronella.
Jochem, m. Joachim.
Nicodemus, tn. Nicodeme.
Johanna , y r. Jannetje, Jansje, Hanna ,Jeanne, Nikola , vr. Klaasje, Nicole.
Jeannette.
Nikolaas, m. Klaas, Nikkei, Nicolas, Colas,
Joost, m. Justus, Juste.
Colin.
Joris , in. zie Georg.
Nol; zie Arnold.
Jofua, m. Josue.
Jozefina, yr. Josiphine.
0.
Jozijntje , Jolina, Josine.
Julia, yr. Jule.
Obadja, nt. Abilias.
Juliana , yr. Juliaantje, Juultje, Julienne , Ju- Otto, in. °tie, Othon.
liette.
Julianus, m. Julien.
P.
Julius, m. Jules.
Jurgen, Jurrie; zie Georg.
Paul, m. Pouw, Paul.
Justina , vr. Justijntje , Justine.
Paulina, yr. Pauwlijntje. Pauline, Paule.
Paulinus, m. Pouwtje, Paulin.
K.
Petronella, yr. Pieternel, Petrouelle.
Petrus , m. Peter, Pieter, Piet, Pierre.
Kaatje ; zie Catharina.
Philipje, m. Flipje, Filipje , Philipot.
Karel, m. Charles.
Philippina, yr. Filippijntje, Flipje , PhilzppiKareltje , m. Charlot.
ne , Philipote.
Karolina, yr. Lina, Lientje, Caroline.
Philippus, m. Philip, Flip, Philippe.
Klaasje, yr. Clasine.
Pietje, yr. Pietertje, Perretce, Pierrot.
Kobus , m. zie Jacobus,
Pius, m. Pie.
Q.
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Theodora, y r. Door, Doortje, Theodore,
Theodorine.
Therefia, yr. Treesje, Therese.
Tibert, m. Theobald.
Timotheus, ni. Timothee.
Tobias, m. Tobie.
Tonia, yr. Toontje, Toinette.

Quirina, yr. Krijntje, Quirine.
Quirinus, m. Quirijn, Krijn, Crinus, Quirin.
R.
Rebekka, yr. Rebecque, Rebecca.
Reinhard , in. Reinder, Rein, Renaud, Regnauld.
Renatus, in. Rene.
Rickert, m. Riik, Richard.
Robbert, in. Robert.
Roderik, in. Rodtique, Roderic.
Rofalia, yr. Rosalie.
Rofina , yr. Roosje , Rose, Rosine , Rosette.
Rofamunda, yr. Rosemonde.
Rudolf, in. Roelof, koelf, Roel , Rudolphe.
Rutger, in. Rut, Roger.
S.
Salome, yr. Salomee.
Sander; zie Alexander.
Samuel , m. Saam, Samuel.
Sara, yr. Saar, Saartje, Sara, Sarotte.
Sebastiaan, m. zie Bastiaan.
Servaas, in. Faas, Servais , Gervais.
Severinus, m. Severin.
Sibilla, yr. Sibyle.
Siegfried, m. Sigefroid.
Sigismondus, m. Sigismond.
Sijbrand , in. Siewert , Sibert.
Simon, in. Simeon, Sijmen , Simon, Simeon.
Sophia, yr. Fijtje, Sophie.
Stanislaus, m. Stanislas.
Stephania, yr. Stephanie. Etiennette, Tiennette.
Stevanus, m. Steven, Etienne , Tiennet.
Suzanna, yr. Suze, Sanije , Sannetje, Suzanne, Suson.
T.

U.
Ulrich, m. Ulric, Udulric.
Ulrika, yr. Rica, Ultique , Udulrique.
Urbanus, m. Urbaan, Urban.
Urfinus, m. Ursin.
Urfula , yr. Ursel , Ursule.
V.
Valentina, vr. Valentine.
Valentijn, in. Valentin.
Valerianus, m. Valerien.
Valerius, m. Valare.
Veronika, yr. Veronique.
Victoria , yr. Victoire.
W.
Werner, m. Guernard.
Wilhelmina of Willemina, yr. Willemijntje,
Wilsje, Wimpje, Mijntje, Wim, Mina,
Wilhelmine, Guillemette.
Wilhelmus, Wilhelm, m. Willem, Wimpje,
Guillaume.
Willebald, m. Guillebaud.
Wout, Wouter,, Walter , rti. Gautier.
X.
Xaverius , Xaver, m. Xavier.

Z.
Zacharias , m. Zacharie.
Zacheus, m. Zachee.

Theobald, in. Tibaut, Thibaud.
Theodoor,2 in. Dorus , Theodore.
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LUST van eenige der voornaamste Landen ,
Steden., Volken, Eilanden, Rivieren en Bergen, die in de beide talen min of meer verschillen.
A.
Aalst , 0. Alost, m.
Abysfinie, o. (Habesch) Abyssinie , f.
Abysfinier, m. Abyssinien.
Abysfinifche vrouw ofmeisje , yr. Abyssinienne.
Acadie, o. Acadie , f.
Acadia-, in. Acadien.
Acadifche vrouw of meisje, yr. Acadienne.
Achaaije, 0. Achaie, f.
Achairer, in. Achaien. — , yr. -ne , f:
Adriatifche zee, yr. mer Adriatique.
Afrika, o. Afrique, f.
Afrikaan , m. Afrikaanfche vrouw , yr. "yrs.cain , tn. -ne, f.
Aken, o. Aix-la-Chapelle, f.
Albania-, Albanees, m. Albanien. — , yr.
Albanienne. NB. Verder zullen wij vrouwelijk door den vrouwelijken uitgang •e

alleen aantoonen , als : Algerijn, m. Algerien , m. -ne, f.
Albigenfer, m. Albigeois, m. -e , f.
Aleppo , o. Alep, m.
Algarvie, o. Algarve , f.
Algerijn, m. Algerien, tn. -see, f.
Algerijnsch, b. n. Algerien, ne.
Algiers, o. Alger, tn.
Alkmaar, o. Alcmar, m.
Alpen , in. het Alpifche gebergte , Alpes , f. pl.
Amerika, 0. Amerique, f. Noord—, Amdrique-Septentrionale. Zuid— , Amerique-Meridionale , f.
Amerikaan, m. Amdricain, m. -e, f:
Ammoniet , m. Ammonite, in. et f.
Amoriter,, m. Amorrheen, m. -ne, f.
Amflerdammer, m. Amsterdammois, m. -e, f.
Andalufie, 0. Andalouse ,, f:
Andalufiör, In. .eindalousien, m. -ne, f.

AND
Anden , o. meerv. (Cordilleras) Andes ,
Angermanland, o. Angermanie,
Angouleme, o. (het Gebied van) Angoumois, m.
Antillitche eilanden, o. meerv. Antilles, f.
Antwerpen , o. Anvers , m.
Apenijnen of het Apenijnfche gebergte, o.
meerv. les Apennins, m. pl.
Apuglia , o. Pouille, f.
Aquitanie , o. Aquitaine ,
ook vr. Atabe , m. et f.
Arabier,
Arabisch , b. n. Arabique , .4r abesque, d' At able.
Arragoniè, o. At ragon , m.
Arra-ne,
Arragonier, m. Arragonien,
gonois , se.
Asfyrisch , b. n. Assyrien, ne, d'Assyrie.
Athene , o. Athenes , tn. et f. Het gebied
van —, l'Attique.
Athener,, Athenienfer, m. ook Atheensch ,
Athenien, ne.
Augsburg, o. Augsbourg, tn.
Augsburgsch, b. n. d'Augsbourg.
Australia , o. Pelopenees , (het vijfde wereld.
deel) Australie, la Polynesie, f.
sch, b. n.
Aziaat, m. ook Aziati
2Vatolie , AsieAzie, o. Asie, f.
Blineure.
Azorifche, Vlaamfche eilanden, o. meerv. isles
Acores, pl.
B.
Babel, Babylon , o. Babylone, f.
Babylonier, m. Babylonien , tn. -ne , f.
Baden , o. Bade, f.
Baden-Baden, o. Bains de Bade , m. pl.
Baireuth, o. Bareith, m.
Balearifche eilanden, o. meerv. Baleares, P1
Baltifcbe zee ; zie Oostzee.
Barbarije, o. Barbarie, f.
Barbarijer, m. Barbare, tn. et f.
Barbarijsch, b. n. Barbaresque, Barbe, de
Barbaric.
Bataafsch , b. n. Batave.
Batavia, o. Batave.
Bazel, o. Basle, Bale, f.
Beijer, m. Bavarois, m. •e,
Beljeren, o. Baviere,
Belg, m. Belgisch, b. n. Beige.
Belgic , 0. Belgique , f.; zip Braband.
Belgrado, o. (Grieksch-Weisfenburg) Belgrade, f.
Bergen, o. (in Henegouwen) Mons, tn.
Bergen-op Zoom, o. Bergue•op-Zoom, f.
Berlijn , o. Berlin, m.
Berliner, m. habitant de Berlin.
Berlijnsch, b. n. de Berlin.
Bern, o. Berne, f.
Biel, o. Bienne,
Biscaaije , o. Biscaye, .TBohemen , o. Boheme, f.
Bobemer, m. Bohemien , tn. -ne, f.
Bolonefche , m. Bolonnois , tn. -e, f.
Bolo gne, Bologna, o. Bologne,
Bonn , o. Bonne, f.
Bosch ; zie 's Hertogenbosch.
Bosphorus, ( zeeengte bij Konflantinopel, )
Bosphore, m.
Boulonje, a. Boulogne, f.
Boulonnefche ; b. n. Boulonnais , e.
Bourgondie, o. Bourgogne, f:
-ne , f:
Bourgondier, tn. Bourguignon,
Braband, o. Brabant, m.
Brabander, m. Brabancon, tn. -ne, f.
Brandenburg , o. Brandenbourg, m.
Brazilie, o. Brasil, m.
Bregenz, o. Brigance, f:
Breifach , o. Brisac ,

r
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Bretagne of Brittanje, o. Bretagne, f. Man
of vrouw van — , Breton , ne.
Briel , (den), la Brille.
Brit, m. Breton , m. -ne, f.
Britsch , b. n. Britannique, Breton, ne.
Brondrut, o. Porentru.
Brugge , o. Bruges, f.
Brusfel, o. Bruxelles, f:
C.
Cairo, o. Caire,
Campania , yr. Campanie. Campagne de Rome.
Capoue.
Capua ,
Cafchon, 0. Cassovie,
Ceilon , o. Ceilan , m.
Chalcleer,, rn. Chaldeen, m. -ne, f.
Chaldeeuwsch, b. n. Chaldeique ou Chaldean, ne.
China, Sina, o. Chine, f.
Chinees, Sinees , m. Cainois, is. -e , f.
Chur,, m. Chinois ,
-e , f.
Coblens, o. Coblence, f:
Corfu, m. Corfou.
Corinthier, tn. Corinthien,
-ne,
Corfika, vr. Corse.
Cyprier,, m. Cypriot, m. -e, f.
Cyprus , o. Cypre, f.; zie verder op K.

D.
Damascus , o. Damas , tn.
Damiate , 0. Damiette, f:
Dantzig, o. Danzic,
Dantziger,, m. Dantzicois ,
-e, f.
Dantzigsch, b. it. de Dantzic.
Deen , m. Danois , 7B. -e, f.
Denemarken , o. Denemarc, tn.
Diedenhoven , o. Thionville, f.
Dixinuiclen , o. Dixmude , f.
Dnieper, m. (rivier) Nieper.
Dniester , m. (rivier) Niester.
Doever,, m. Douvres , f.
Domingo, o. (St.) ile de St. Domingue , f.
Donau ,
(rivier) Danube , m.
Doornik, o. Tournai,
Drau , yr. (rivier) Drave.
Dresden, o. Dresde , f.
Duinkerken, o. Dunquerque, f.
Duitsch, b. n. (Hoogduitsch) Allemand, e.
Duitschland, o. Allemagne,r.
Dusfeldorp , o. Dusseldorf, f.
E.
Ebro, m. (rivier) Ebre.
Edimburg, o. Edimbourg , m.
EgeIlche zee , vr. mer Egee.
Egyptenaar,,
Egyptien,
-ne , f.
Elzas, tn. Alsace, f:
Elzasfer,,
Alsacien,
-ne, f. d'Alsace.
Engeland, o. Angleterre , f.
Engelenburg, tn. Chateau-St.-Ange.
Engelsch, b. n. Anglais , e.
Engelschman , m. Anglais.
Epirus , o. Epio e.
Erfurt , 0. Erfort , vs.
Erlangen, o. Erlang, m.
Estland, o. Estonie, f.
Ethiopier, in. Moor, Ethiophien, m. -ne,
Etsch, yr. (rivier) Adige.
Euphraat, m. (rivier) Euphrat.
Europa, o. Europe, f.
Europeer, m. Europeen, m. -ne, f.
Eustatius, (St.) o. Sr. Eustace, f
F.
Finland, o. Finlande , f.
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f.
Finlander , tn. Finlandais, m.
Finistringen , o. Fenétrange , f.
Frankenland , o. Franconie, f:
Frankenlandsch, b. n. Franconien, ne.
Frankfort aan den Main, aan den Oder, 0.

Francfort sur le Mein , sur l'Oder.

Frankrijk, o. France, f.
Fransch, b. n. Francais, e; de France.
Franschman , m. Francais, m. -e, f.
Frijburg, 0. Fribourg, tn.
Friuli, o. Frioul, m.
Fuhnen, o. Fionie, f.

IVI A I
lerland, o. Irlande, f.
Ierlandsch , Iersch , b. n.
Usland , o. hlande.
Uslander, m. hlandais, tn. -e,
lndiaan,
Indien,
-ne, f
Indic , o. Inde ,
Westindie , Indes occiden-

tales , f. pl.

Ingermanland , o. Ingrie ,
Iperen, 0. Tpres, f. pl.
Irokees , m. Iroquois.
Italiaan , m. Italien, tn. -ne, f
J.

G.
Galicie, vr. Galice.
Galilea, o. Galilee, f:
-Re, f.
Galileer, m. Galilien,
Gallic, yr. Gaules , pl.
Gallier, m. Gaulois , tn. -se, f.
Gasconje , o. Gascogne, f.
Gasconjer, m. Gascon, tn. -ne',
Gelderland, 0. Gueldre,
Geldersman m. Gueldrois, m. -e, f
Gend, o. Gand , m.
Geneefsch, b. n. Genevois , e; de Geneve.
-e, f.
Genever, m. Genivois,
Gentenaar, m. Gantois , m. -e, f
Genua , o. Genes , f.
-e,
Genuees , m. Genus,
Grammont , m.
Gerardsberg,
Gothisch, b. n. Gothique.
Gothland, o. Gothie, f.
Graauwbunder,, m. Grison.,
Graauwbunderland, o. pays des Grisons, tn.
's Gravenhage, o. den Haag, la Haye, f
Greifswald, o. Gripswalde ,
Grevelingen , o. Gravelines ,
Griek , m. Grec. Griekin , Grecque.
Griekenland, o. Grece,
Grieksch-Weisfenburg, o. Albe-Grecque , Bel-

grade, f.

Groenland, o. Groenlande,
Groenlandais, tn. -e,
Groenlander,,
Groningen, o. Groningue, f
Groot-Brittanje , 0. Grande-Bretagne, f
Gulik, 0. Juliers,
Gulikerland, o. (Pays de) jailers.

Jamaica, o. Jamaque, f:
Japan , o. Japon, m.

Japaneet , tn. Japanefer,, Japonais , tn. -e,
K.
Kaap de Goede Hoop, yr. Cap-de-Bonne-Espe-

rance ,

Kaffer, m. Cafe.
KafferPand, o. Cafrerie, f,
Kamerijk , o. Cambrai , m.
Kanaal (het), o. la Blanche, le Pas de Calais.
Kaukafus,
(bergk.) le Caucase.
Kerkelijke ftaat ,
patrimoine de St. Pierre.
Keulen , o. Cologne, f.
Koerland , o. Courlande,
Koerlander, m. Courlandais,
-e,
Konitans, Kosnitz , o. Constance. Het meet
van — 5 de Bodenzee, le lac de Constance.
Koppenhagen, o. Copenhague,
Kornwall, o. Cornouaille,
Kortrijk, o. Courtrai, tn.
Kozak , m. Cosaque.
Krakau, o. Cracovie, f.
Krim, Taurien , o. Crinde oft Taurie,
Kroatie, yr. Cratie ; zie verder op C.
L.

Lacedemonie , o. Lacedemone, f
Lapland , o. Laponie.
Laplander, m. Lapon.
Lausnitz, Laufits, vr. Lusace.
Leeuwarden , o. Leeuwarde, f
Leiningen, o. Linange,
Leipzig, o. Leipzic,
H.
-ne, f
Leipziger,
Lipsien ,
Lemberg, o. Leopold, m.
Haag ; zie 's Gravenhage.
Leuven , , o. Louvain, m.
Haarlem , o. Harlem.
Libanonberg, m. Liban.
Haarlemmer meer, o. lac de Harlem, tn.
Lifland, o. Livonie, f.
Hamburg, o. Hambourg,
f
Lijflander, m. Livonien ,
Hanovre
Hanover, o.
Lisfabon, o. Lisbonne,
-ne,
Hanovrien,
Hanoveraan ,
Lithauen, o. Lahuanie,
Hanze-fieden , yr. meerv. villes Anseatiques.
-e, f
Lithuanien,
Hartswoud , o. Hartz, m. ret Hercynienne, f. Lithauer,
Livorno, o. Livourne, f.
Helvetic, o. Helvetie,
Lombardier, Lombardijer, in. Lombard.
-ne , f.
Helvetien,
Helvetier,
Lombardije , o. Lombardie, f:
Henegouwen, o. Hainaut, tn.
London, Londen, o. Londres,
's Hertogenbosch , o. Bois-le-Duc , tn.
Lotharingen, o. Lorraine, f
Hes, m. Hessois. Hesfin, y r. Hessoise.
Lotharinger, m. Lorrain.
Hesfen , Hesfenland, o. Hesse, f.
Lucca, 0. Lucques, I
Hindou, m. Indou.
Luik, o. Liege, f
Holland , o. Hollande,
Luikenaar,, m. Lidgeois, tn. -e, f.
Hollandais, tn. -e, f.
Hollander,
Luxemburg , yr. Luxembourg.
Holftein, o. Holstein, m. Holsace,.f.
-ne, f
Holsacien,
Holfteiner,,
M.
•e,
Hongaar,, in. Hongrais,
Hongarije, o. Hongrie, Panoni,s.
Maagdenburg,
0.
Magdebourg
, tn.
Hoorn, o. Horn.
Maas, yr. (rivier) Meuse.
Maattricht, o. 1Vlastrecht , tn.
1.
Majorka , o. Majorque,
Main, m. (rivier) Mein.
ler,, Ierlander,, tn. Irlandais m. •e, f

MAI
Mainz, o. Mayence,
Majorker, m. Majotquan.
Malais.
Maleijer,,
Maltha, o. Matte.
1VIalthefer,, m. Maltais.
Mantua, y r. Mantoue.
IVlantuaansch , b. n. Mantouan, e.
Maria-Einfieden,o. Notre-Dame-des Hermites,f.
Mark (de), vr. la Marche.
Markirch, o. Sainte-Marie-aux-Mines , f.
Marokko , o. Maroc, m.
Marfiliaan, m. Marseillais.
IVIarfilien, o. Marseille.
Martinika, o. Martinique , f.
Mecca, o. La Mecque.
Mechelen, o. Maltnes, f.
Meenen , o. Menin, rn.
Dleisfen, o. Misnie, f.
Mentz, Mainz , o. Mayence
Metz , o. Metz ou Nets, tn. Man of vrouw
uit Metz, Messin, m. -e, f.
Mexiko, o. Mexique, f.
Middellandfche zee, yr. la mer Móditerronee.
Milanifche , ( het) le 1VIilanais.
Milanen , o. Milan, tn.
Milanezer, m. Milannais ,
-e, f.
IVIinorka, y r. libnorque.
Modena, yr. Modene. Bewoner van Modena,
Modenois ,
-e, f.
Moezel, yr. (rivier) Moselle.
IVIoldavie , Moldau, o. Moldavie, f.
Molukfche eilanden , o. meerv. iles Moluques
Mf.
ompelgaard, 0. Montbelliard, m.
Moor, in. Morin , yr. Ethiopien, ne.
Moorenland, 0. Mauritan;e, f.
Moravier,
Morave.
Morea , o. Moree, f.
Moskou of Moskau , o. Moscsu , m.
Munchen, o. Munich, tn.
Murten, o. Morat , m.
Muzelman, m. Turk Muselman, m. -ne, f.
N.
Namen , o. Namur, no.
Nancy, o. 1Vanci , us.
Napels, o. Naples, f.
Napolitain, m. -e,
Napolitaan,
Nederlanden , o. meerv. Pays Bag , tn. pl.
Nederlandsch , b. to. des Pays Bus, Hollandais ,
e, Neirlandals , e. (*)
Neger , m. Negre. Negerin , yr. Negresse.
Neurenberg, o. Nuremberg , m.
Neus, o. Nyon, on.
Nieuwpoort, m. en o. Nieuport , tn.
Nieveld, 0. Nivelle, f.
Niji, Nijlffroom, m. Nil.
Nijmegen , Nimwegen , o. Nimegue , f:
Noorman, m. Notwegien, tn. -ne, f.
Noorwegen , o. Norwege, f.
Nordhaufen, o. 1Vordhouse, f:
NormandiEr, m. Normand, on. -e, f:

0.
°fen o. Bude, f:
Oostenrijk, o. Autriche , f:
Oostenrijker,,
Autrichien,
-ne, f.
Oostindid, o. Irides Orientates, f.
Oostzee, y r. Mer Baltique.
Oranje , yr. Orange.
Orcadsfche eilanden, o. meerv. les Or cades,1: pl.
Orenoko , o. Orenoque , f.
Ottomannifche poorc, yr. porte Ottomanne,
Ottomannifche rijk, o. Turkije, l'empire Ottoman ,

SAV
P.
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Padua , vr. Padoue.
Paduaan, m. Padouan, m. -ne, f.
Palermo, o. Palerme, f
Palestina , o. het heilige land , la terre Sainte, f.
Paltz, m. Palatinat.
Palatin , on. -e ,
Paltzer;
Parijs, o. Pails, us.
-ne f:
Parijzenaar, m. Parisien.
Partner,
Parthe.
Partisch, b. n. Parthique.
Pavia, o. Pavie , f:
Pelasgers of Pelasken, m. meerv. POlasgiens.
Peru, o. Perou, m.
Peruvien, m. -ne, f:
Peruviaan,
Perse, m. et f. Persan,tn.-ne,f.
Perziaan ,
Perzie , yr. Perse.
Perzisch,_Perziaansch, b. n. Persan,ne, Per•
sien, ne, Peosique.
Petersburg, o. Petersbourg, tn.
Pfalzburg, o. Phalsbourg, tn.
-ne, f.
Phenicier m. Phenicien,
Phiiippijnfche eilanden, o. meerv. lies Philippines , f: pl.
-ne,
Phocier, m. Phocien,
Picardier, m. Picatd, m. -e,
Pick , m. (berg) Pic.
PiEmontees, m. Piemontais, tn. -e, f.
Pij ren efche geberg te,o. meerv. les Pyrónies,f.pl.
Piacenza, o. Plaisance, f:
Poitiers, bewoner hiervan, Poitevin.
Polen o. Pologne,
Pommer,, m. Pomeranien, m. -no, f.
Voor—, PondPommeren , o. Pomeranie,
ranie citerieure. Achter—, Pomeranie ulterieute. Zweedsch
Pomeranie occidentale ou Suidoise.
Pool, Polak, m. Polonnais, m. -e, f.
Portugees, m. Portugais , tn. -e,
Pofen , o. Posnanie, f.
Praag, o. Prague ,
Pruis , m. Prussien,
-ne, f.
Pruisfen , o. Prusse
R.
Rappoltflein , o. Ribaupierre, f.
Rappoltsweiler,, 0. Ribauvilliens
Regensburg , o. Ratisbonne,
Rhodus , o. Rhodes, f.
Rijn , Opper- en Neder—, Haut et Bus Rhin,,,
Rijntal (het), o. le Rhintal.
Rijsfel, o. Lille, f:
Rijswijk, o. .Ryswic ,
Romein , m. Romain,
-e, f.
Romen , o. Rome, f.
Rouaan , o. Rouen, in.
Rus, m. Russo, us.. et f.
Rusland, o. Russie,
Rusfisch, b. n. Russien , ne.
S.
Saarbrugge , o. Sarrebruck,
Saargemund, o. Sarguemine,
Saks, Sakfer, m. Saxon, m. -ne,
Sakfen , o. Saxe, f. Opper- en Neder—, Saxe
superieure et in.fórieure , ou la haute et 10
basso Saxe.
Salifisch , b. n. Saxon, ne.
Samaritaan , m. Samaritain, m. -e, f.
Sardinie , o. Sardaigne , f.
Sardinier,, m. Sarde, m. et f.
Sarracien , m. Sarrasin,
-e-,
Sau (de), (rivier) la Save.
Savotjaard ,
Savoyard , no. -e ,

SAV
1 496
Savoijen, o. Savoie, f:
Schafhauzen, o. Schaffouse, f.
Schelde, yr. (rivier) Escaut, m.
Schlethadt, o. Silestat , tn.
Schonen, o. Scanie, f.
Schot , Schotlander, Schotsman, tn. Ecossais ,
f. Berg—, Ecossois Montagnard,
m.
,
-e, f
Schotland, o. Ecosse, f.
Schweitz, m. Schwitz; zie Fwitferland.
Serras, m. Gervais.
Seville, yr. Sevile.
Bewoner van —,
Siberien, o. Siberie,
-ne, f.
Siberten,
Sicilien,
tn.
-ne,
Siciliaan, m.
Sitten, o. Sion, nt.
Slavonie , yr. Esclavonie.
Slavonier,, m. Esclavonien, tn. -ne, f.
Sleeswijk, o. Sleswic , tn.
Sluis, o. Ecluse, f.
Solothurn , o. Solure, f.
Sond, yr. (rivier) le Sand ou le Sonde.
Spaansch, b. n. Espagnol, e.
Espagnol, tn. -e , f:
Spanjaard,
Spanje, o. Espagne.
Spartaan, tn. Spartiate.
Spiers, o. Spire.
Stiermarken , o. Stirie, f.
f.; zie
Stoel-Weisfenburg, o.
Weisfenburg.
Straatsburg, o. Strasbourg , m.
Stuttgart, o. StoutgIrd, m.
Syrier, m. Syrien, tn. -ne, f.
T.
Taag, yr. (rivier) Tage, m.
Tartare, tn. et f.
Tamar,
Tartarije , vr. Tartarie.
Tesfino of Ticino, o. (rivier) Tessin, tn.
(rivier) Tamise.
Theems,
Thesfalonica, m. Ti2essalonique, f.
Thesfalonier, m. Thessalonien, tn. -ne, f.
Thracie, o. Thrace, f.
Thurgau, o. Turgovie, f:
Thuringen, 0. Thuringue, f.
-ne, f.
Thuringer, m. Thuringien,
Tiber, m. (rivier) Tibre.
Tobolsk,
tn.
Tobolsko, o.
TrenTrient, o. Trente, m. Inwoner van
tin, m. -e,
Trier, m. Treves, f:
Turk, in. Turc. Turkin, vr. Turque.
Turkije, o. Turquie, f.
Tweebruggen, o. Deux-Ponts, tn. pl.
V.
Valkenburg, 0. (in Limburg) Fauquemont,tn.
Vendeer, m. Vendeen, m. -ne, f.
-ne, f.
Venetiaan
Venetien,
Venetie, o. Venise, f.
Veurne, o. Furnes, f.

Z WI
Vijfkerken, o. Cinq-Eglises, f. pl.
Viviers (het gebied van), o. Vivarois,
Vlaamseh, b. n. Flamand, e.
Vlaanderen, o. Flandre,
Flamand, tn. -e, f.
Vlaminger,
Vlisfingen, o. Flessingue, f.
Vries , m. Frison. Vriesin, yr. Frisonne.
Oost—, Ost-Frise, f.
Vriesland o. Frise,
W.
Waadland, o. Pays de Vaud, tn.
f:
Waal, m. Wallon,
Waalsch, b. n. Fallon, ne.
Vaulois, tn. -e, f.
Waldenfer,
Wallachije, yr. Valachie ou Valaquie.
Wallachij er, m. Valaque.
Wallis , o. Galles , f. Inwoner van —, Gallois, tn. -e , f.
Warfchau, o. Varsovie, f.
Wasgau, o. Vosges, m.
Wasfenheim, o. Wasselone, f.
Weenen, o. Vienne, f.
Weichfel , m. (rivier) Vistule, f.
Weisfenburg, o. in devenberg of Karelsburg,
f:
f.
Weisfenburg (Stoel-), o.
Wendell, m. meerv. Vendales.
Wefer, m. (rivier) Visurge,.f.
Westermanland, o. Westmanse, .
Westfaal, m. Westphalien, m. -ne,
f.
Westfalen, o. ; -:
Westgothe, in. it.tgoth.
Wetterau, yr. Wetteravie.
Winokbergen, o. Berg St. Pinox,
Wolga, m. (rivier) Volga.
Woudfleden, yr. meerv. Villes forestieres.
X.
Xanten , o. (in Westfalen) Xante, f.
Y.
Yperen; zie Iperen.
Z.
Zaberen o. Saverne, f.
Zeeland, o. Zelande, f.
Zelandais , tn.
Zeelander, Zeeuw,
Zevenbergen, o. Transilvanie, f.
Zevenberger, Transilvain, -e , f.
Zuidzee, y r. Stille zee, Mer Pacifique.
Zurich, o. Zuric
Zwaab, m. Souabe, f.
Zwaben, o. Souabe, f.
Zwarte woud, o. Forét noire , f.
Zwarte zee , vr. Mer noire , f. Pont Euxin,
Zweden, o. Suede, f.
-e, f.
Zweed, m. Suedois,
Zwitferland, o. Suisse, f.; ook Zwitfer Suisse; zie ook Helvetie.
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LUST der ongellikvloeljende en onregelmatige
Werkwoorden.
Onbepaalde wijS.
Bakken ,
Bederven,
Bedriegen,
Beginnen,
Bekruipen,
Bekruizen,
Bergen,
Berfien,
Befcheren,
Bevelen ,
Bewegen ,
n,
Bidden et
Bieden ,
Bijten,
Binden,
Blazers,
1 ji ke
Bn
Blijven,
Blinkers,
Braden,
Breken,
Brengen,
Bnigen
Delven,
Denken
Dijen, (dijgen ,)
Dingen ,
Doen ,
Dragen ,
Drij ten ,
Drijven ,
Dringen',
Drinken ,
Druipen ,
Duiken,
Dunken,
Durven,
Dwijnen ,
Dwingen ,
Eten,
Fluiten,
Gaan,
Gebieden,
Gelden ,
Genezen ,
Genieten,
Geven,
Gewinnen,
Gieten,
Glijden,
Glimmen,
Graven,
Grijnen,
Grijpen,
Hangers,
Hebben,
Heeten, (noemen)
Heffen,
Helpen ,
Hijgen,
Hijfchen,
Houden,
Houwen,
jagen,
Kerven,
Kiezen,
Kijken,
Kijven ,

Verledene tijd.
ik bakte, (eertijds ik biek
ik bedierf,
ik bedroog,
ik begon ,
ik bekroop,
ik bekroos ,
ik borg, borgde ,
ik botst ,
ik befchoor ,
ik beval,
ik bewoog,
ik bezweek ,
ik bad,
ik bood,
ik beet ,
ik bond,
ik blies ,
ik bleek,
ik bleef,
ik blonk ,
ik bried, (braadde ,)
ik brak ,
ik bragt,
ik boog,
ik dolf, ook dolfde,
ik dacht,
ik dijde , (deeg ,)
ik dong,
ik deed,
ik droeg,
ik dreet,
ik dreef ,
ik drong,
ik dronk ,
ik droop ,
ik dook ,
ik dacht, (mij daeht,)
ik dorst, (durfde,)
ik dween ,
ik dwong ,
ik a,t,
ik Hoot,
ik g ing ,
ik gebood,
ik gold,
ik genas,
ik genoot ,
ik gaf,
ik gewon,
ik goot ,
ik gleed,
ik glom ,
ik groef,
ik green, (grijnde ,)
ik greep ,
ik hing en hong ,
ik had ,
ik heetre,
ik hief,
ik hielp en holp,
ik heeg en hijgde,
ik heesch, ook hijschte,
ik hield ,
ik hieuw,
ik joeg ,
ik korf, ook kerfde ,
ik koos ,
ik keek ,
ik keef,

V erleden deelwoord.
,) gebakken.
bedorven.
bedrogen.
begonnen.
bekropen.
bekrozen.
geborgen.
geborgen.
befchoren.
bevolen.
bewogen.
bezweken.
gebeden.
geboden.
gebeten.
gebonden.
geblazen.
gebleken.
gebleven.
geblonkeu.
gebraden.
gebroken.
gebragt.
gebogen.
gedolven.
gedacht.
gedijd, (gedegen.)
gedongen.
gedaan.
gedragen.
gedreven.
gedreven.
gedrougen.
gedronken.
gedropen.
gedoken.
gedacht.
gedorst, gedurfd.
gedwenen.
gedwongen.
gebeten.
gefloten.
gegaan.
geboden.
gegolden.
genezen.
genoten,
gegeven.
gewonnen.
gegoten.
gegleden.
geglommen.
gegraven,
gegrenen, gegrijnd.
gegrepen.
gehangen.
gehad.
geheeten.
geheven.
geholpen.
gehegen.
gehefchen, ook gehijscht.
gehouden.
gehouwen.
gejaagd.
gekorven, gekorfd.
gekozen.
gekeken.
, gekeven.
Vvvv
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Onbepaalde wijs.

Verledene tijd.

Verieden deelwoord.

Klimmen,
Klingen,
Klinken,
Kluiven,
Knijpen,
Komene
..
Koopen ,
Krijgen, (grijpen , bekomen ,
ontvangen)
Krijfchen,
Knjten,
Krimpen,
Kruijen,

ik klom,
ik klong ,
ik klonk,
ik kloof,,
ik kneep,
ik kwam ,
ik kochc,
ik kreeg ,

gekrompen.
geklongen.
geklonken.
gekloven.
geknepen.
gekomen.
gekocht.
gekregen.

ik kreesch,
ik kreet,
ik kromp,
ik krooi, krood en kruide,

Kruipen,
Kunnen,
Kwijten ,
Lagchen ,
Laten,
Leggen,
Lezen,
Liegen,
Liggen,
Lijden,
Liiken,
Loopen,
Luiken,
Malen,
Meten,
1Vlij den ,
Mijgen,
Moeten,
Mogen,
Molken,
Nemen,
Nijgen ,
Nijpen,
Ontginnen,
PUpen,
Plegen,
Pluizen,
Prijzen,
Raden ,
Rieken,
Ridden,
Rijgen ,
Rijzen,
Rijven,
Rijzen,
Roepen,
Reiken,
Schelden,
Schenden,
Schenken,
Scheppen,

ik kroop,
ik konde en kon,
ik kweet, (mij),
ik lachte, (eertijds loeg,)
ik liet,
ik leide en legde,
ik las,
i k 11 eo eo dg :

gekrefchen.
gekreten.
gekrompen.
gekrootjen, gekroden en gekruid.
gekropen.
gekonnnen.
gekweten.
gelagcheu.
gelaten.
geleid en gelegd.
gelezen.
gelogen.
gelegen.
geleden.
geleken.
geloopen.
geloken.
gemalen.
gemeten.
gemeden, gemijd.
gemegen.
gemoeten.
gemogt.
gemolken.
genomen.
genegen.
genepen.
ontgonnen.
gepepen.
gepleegd.
geplozen.
geprezen.
geraden.
geroken.
gereden.
geregen.
gereten.
gereven.
gerezen.
geroepen.
geroken.
gefcholden.
gefchonden.
gefchonken.
gefchapen ; zie Opfcheppen ,
gelijkvl.
gefchoren.
gefchoten.
gefchenen.
gefcheten.
gefchreden.
gefchreven.
gefchrokken.
gefcholen.
gefchoven.
geflagen.
geflapen.
geflepen.
gefleten.
geflonden.
geflonken.
gefloken.
geflopen.
gefloteo.

Scheren,
Schieten,
Schijnen ,
Schieten,
Schrijden,
Schrijven,
Schrikken,
Schuilen,
Schuiven,
Slaan,
Slapen,
Sliiipen ,
Slijten,
Slinden,
Suinken,
Sluiken,
Sluipen,
Slither!,

i kk lliep,
liae '
k look
m d,
ik
e, (eertijds moel, )
ik mat,
ik meed, ook mijdde,
ik meeg,
ik moest ,
ik mogt,
ik molk,
ik nam,
ik neeg ,
ik neep,
ik ontgon ,
ik peep,
ik plagt ,
ik ploos,
ik prees,
ik ried, (raadde ,)
ik rook,
ik reed,
ik reeg,
ik reet,
ik reef,
ik rees,
ik riep,
ik rook,
ik fchold ,
ik fchond,
ik fchonk,
ik fchiep, (maken ,)
ik fchoor,
ik fchoot,
ik fcheen,
ik fcheet ,
ik fchreed,
ik fchreef,
ik fchrok,
ik fchool,
ik fchoof,
ik floeg ,
ik fliep,
ik fleep,
ik fleet,
ik fond,
ik honk,
ik hook,
ik hoop,
ik foot ,
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Onbepaalde wijs.
Smelten ,
Smijten,
Snijden ,
Snuiten,
Snuiven,
Spijten 2
Spinnen ,
Splijten ,
Spoegen ; zie Spuwen.
Spreken ,
Springen
Spruiten ,
Spugen ,
Spuiten ,
Staan,
Steken ,
Stelen,
Sterven,
Stkjgen ,
Steven ,
Stinken,
Stooten 2
Strijden,
Stricken,
Stuiven ,
Tijgen ,
Treden ,
Treffen ,
Trekken ,
Vallen,
Vangen ,
Vareu
Vechten,
Verdrieten ,
Verdwijneu ,
Vergeten ,
Verliezen,
Verzwinden ,
Vinden ,
Vlechten ,
Vlieden ,
Vliegen,
Vlieten ,
Vragen ,
Vreten,
Vriezen
Waaijen ,
Wasfchen
Wasfen , groeljen)
Wasfen, met was beflryken)
Wegen ,
Werpen ,
Werven ,
Weten ,
Weven,
Wezen,
Wki ken ,
Wijten ,
Wt zen ,
Willen ,
Winden ,
Winnen ,
Worden ,
Wreken ,
Wrijven ,
Wringen ,
Zeggen ,
Zenden ,
Zieden ,
Zien ,
Zijgen,
Z9n,
Zingen ,
Zinken

Verledene tijd.
ik fmolt
ik fpeet,
ik fneed,
ik fnoot ,
ik fnoof,
het fpeet
ik fpon
ik fpleet,

,

ik fprak ,
ik fprong,
ik fproot
ik fpoog ,
ik fpoot ,
ik flood,
ik flak ,
ik hal,

ik ftierf,
ik fleeg ,
ik Reef,
ik honk,
ik filet, (flootte ,)
ik ftreed ,
ik ftreek ,
ik hoof,
ik teeg,
ik grad,
ik trof,
ik trok ,
ik viel ,
ik ving, (vong ,)
ik voer
ik vocht,
het verdroot my,
ik verdween ,
ik vergat,
ik verloor,,
ik verzwond ,
ik vond,
ik vlocht ,
ik vlood,
ik vloog ,
ik vlood,
ik vraagde en vroeg
ik vrat ,
ik vroor,
ik woel en waaide ,
ik wiesch ,
ik wies ,
ik waste,
ik woog,
ik wierp,
ik wierf,
ik wist ,
ik weefde ,
ik was,
ik week,
ik weet,
ik wees ,
ik wilde , (woude, woe),
ik wond,
ik won ,
ik werd ,
ik wreekte, wrook ,
ik wreef,
ik wrong,
ik zeide ,
ik zond,
ik zood
ik zag,
ik Leeg,
ik was,
ik zong ,
ik zonk,

V erleden deelwoord.
gefmolten.
gefmeten.
gefneden.
gefnoten.
gefnoven.
gefpeten.
gefponnen.
gefpleten.
gefproken.
gefprongen.
gefproten.
gefpogen.
gefpoten.
geflaan.
gefloken.
geholen.
geflorven.
geflegen.
gefleven.
geflonken.
geflooten.
geflreden.
geflreken.
gefloveu.
getogen.
getreden.
getroffen.
getrokken.
gevallen.
gevangen.
gevaren.
gevochten.
verdroten.
verdwenen.
vergeten.
verjoren.
verzwonden.
gevonden.
gevlochten.
gevloden.
gevlogen.
gevloten.
gevraagd.
gevreten.
gevroren.
gewaaid.
gewasfchen.
gewasfen.
gewast.
gewogen.
geworpen.
geworven.
geweten.
geweven.
geweest.
geweken.
geweten.
gewezen.
gewild.
gewonden.
gewonnen.
geworden.
gewroken.
gewreven.
gewrongen.
geze gd of gezegd.
gezonden.
gezoden.
gezien.
gezegen.
geweest.
gezongen.
gezonken.
V v vv 2

/so*
Onbepaalde wijs.
Zinnen ,
Zitten ,
Zoeken,
Zuigen,
Zuipen,
Zullen,
Zwelgen ,
Zwellen ,
Zwemmen ,
Zweren,
Zwervcn,
Zwijken ,
Zwijgen ,
Zwinden ,

Verledene tija.
ik zon,
ik zat ,
ik zocht,
ik zoog,
ik zoop,
ik zoude of zom,
ik zwolg ,
ik zwol,
ik zwom,
ik zwoer,,
ik zworf,
ik zweek ,
ik zweeg ,
ik zvrond,

t

Verleden deelwoord.
gezonnen.
gezeten.
gezocht.
gezogen.
gezopen.
(ontbreekt.)
gezwolgen.
gezwollen.
gezwommen.
gezworen.
gezworven.
gezweken.
gezwegen.
gezwonden.

AANasEtuuNo. Eenige dezer werkwoorden zijn ook gelijkvloeijend , als : Braden , Durven,
Grijnen , Hijgen , Hijfchen , Kruijen en Leggen , enz.

